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 من يخطط لُمهاجمة "اإلسرائيليين": سنعتقل كل "نيويورك تايمز"لـ الشيخحسين  .1

قال وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، يوم أمس : الضفة المحتلة _ بوابة الهدف
 االثنين، إّن السلطة ليست "عدمّية أو حمقاء ولن تسمح بانتشار العنف والفوضى".

أن تتراجع إسرائيل عن الضم وأشار الشيخ في تصريحاٍت له لصحيفة "نيويورك تايمز"، إلى أّنه "إّما 
وأن تعود األمور إلى ما كانت عليه، أو أنها تنفذ خطوة الضم ونعود كسلطة محتلة في الضفة 
الغربية بأكملها"، ُمتابًعا: "نحن براغماتيون ال نريد أن تصل األمور إلى نقطة الالعودة، الضم يعني 

 عدم عودة العالقة مع إسرائيل".
ة "لن تقبل بعد اآلن مئات الماليين من الدوالرات من التحويالت الشهرية وأوضح الشيخ أّن السلط

من إسرائيل التي ُتمول نصف ميزانيتها تقريًبا، من مقاصة الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة 
مليون دوالر الذي ترسله إلى قطاع غزة كل شهر  105عنها"، ُمبيًنا أّن "السلطة ستخفض مبلغ الـ

ب وتغطية رسوم مرافق الحياة والنفقات الطبية، وأية تخفيضات من شأنها أن تقّوض على شكل روات
 االستقرار في غزة، في ظل وجود حماس كحكومة أمر واقع".

ونّوه إلى أّن األجهزة األمنية "ستستمر في الحفاظ على القانون والنظام" وُمحاربة ما وصفه 
 ى ولن نسمح بإراقة الدماء، هذا قرار استراتيجي".بـ"اإلرهاب"، إذ قال: "سوف نمنع العنف والفوض

وحول التنسيق األمني مع الكيان، أردف بالقول: "إّن التنسيق األمني مع إسرائيل وسيلة لتحقيق غاية 
سياسية. أريد السالم ودولتين لكنني لست متعاوًنا مع إسرائيل"، ورًدا على سؤاله حول كيفية رد قوات 

د الفلسطينيين تنفيذ عملية فدائية ضد جيش االحتالل، قال الشيخ: "سنعتقله األمن إذا علمت بنية أح
إذا كان ال يزال في الضفة الغربية"، ولكن إذا كان الُمهاجم داخل الكيان، ألمح أن "الفلسطينيين قد 

 يحذرون إسرائيل من خالل وسيط".
ى السلطات اإلسرائيلية، الشخص وتابع الشيخ: "إّن أي إسرائيلي سيعتقل في الضفة لن يتم تسليمه إل

الذي يحمل الجنسية اإلسرائيلية ويرغب في بيع المخدرات ال يمكن القبض عليه؟ إذا أخطأ في 
 منطقتي فسأحاكمه في منطقتي، لن نسلم أحًدا إلسرائيل".

 9/6/2020موقع بوابة الهدف، 
 

 دولة الفلسطينيةفي حال تقويض فرص إقامة ال "إسرائيلـ"ح بسحب االعتراف باشتية يلو   .2
لّوح رئيس الوزراء محمد اشتية، بسحب اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل في حال : رام هللا

 1967إقدامها على تدمير فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 
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ين تم بثه الليلة: "نمتلك العديد وأضاف اشتية خالل لقاء خاص مع تلفزيون فلسط وعاصمتها القدس.
من األوراق من بينها رسائل االعتراف المتبادلة التي وّقعها الرئيس الشهيد ياسر عرفات في التاسع 

من القرن الماضي مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي في حينه إسحق رابين، والتي  1993من أيلول عام 
ي بّنا كمنظمة، لذلك فإن مسألة اعترافنا في إسرائيل اعترفنا بموجبها بإسرائيل كدولة، فيما اعترفت ه

 ستكون على الطاولة في حال تم تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية."
 8/6/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 المحكمة الفلسطينية العليا تلغي قرار عباس بشأن استمالك "وقف تميم الداري" .3

قررت محكمة العدل الفلسطينية العليا، اليوم اإلثنين، إلغاء قرار الرئيس : شعلةالخليل ــ فاطمة م
، باستمالك البعثة الروسية ألراضي "وقف تميم الداري" 2017محمود عباس الصادر في مارس/ آذار 

 في مدينة الخليل، والمقامة عليها الكنيسة األرثوذكسية المعروفة باسم "المسكوبية".
دونمًا وقفًا إسالميًا يحق التصرف بملكيته  86للقرار تعود األرض البالغة مساحتها  وبإلغاء المحكمة

، متولي الوقف حينها 1871من قبل متولي الوقف من آل التميمي، والذي وّقع عقد إيجاره، عام 
 صالح مجاهد، مع ممثل الكنيسة الروسية في القدس، األرشمندريت بن أنطوان.

 8/6/2020، العربي الجديد، لندن
 

 محكمة إسرائيلية تأمر بتحويل أموال فلسطينية لصالح عمالء لالحتالل .4
ألزمت المحكمة اللوائية لالحتالل في مدينة : القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد، محمود السعدي

ألف دوالر أميركي( كانت حكومة االحتالل قد  720مليون شيكل ) 2.5القدس المحتلة، بتحويل مبلغ 
ن مخصصات األسرى وعائالت الشهداء، قبل يومين، لثالثة من الفلسطينيين الذين اُتهموا صادرتها م

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" اإلسرائيلية، إن الثالثة الذين لم ُتذكر  بالتعاون مع دولة االحتالل.
شخصًا رفعوا قضايا تعويض في محاكم االحتالل ضد السلطة  52أسماؤهم هم من مجموعة قوامها 

 الفلسطينية، متهمين إياها باعتقالهم والتحقيق معهم وتعذيبهم، بتهمة التعاون مع دولة االحتالل.
 8/6/2020، العربي الجديد، لندن

 
 وأميركا كان مسارًا إجبارياً  "إسرائيل"العالول: إلغاء االتفاقات مع  .5

ه الرئيس محمود عباس محمود العالول إن القرار الذي أعلن« فتح»رام هللا: قال نائب رئيس حركة 
بالتحلل من االتفاقات مع إسرائيل وأميركا، مسار إجباري اضطرت له القيادة الفلسطينية في مواجهة 
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البديل عن ذلك كان خيار الذل، وأن نكون مؤيدين لالحتالل »وأضاف العالول:  مخططات الضّم.
لعالول أن القرار الفلسطيني يأتي وأكد ا«. وسياساته، والقبول بجرائمه ومستوطنيه بحق أرضنا وشعبنا

 تحذيرًا للعالم قبل تنفيذ إسرائيل قرار الضّم.
إننا ماضون قدمًا، »كما تحدث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، قائاًل: 

بالتأكيد على استمرار كفاح ونضال شعبنا بقيادة منظمة التحرير، رغم محاوالت البعض المساس 
 «.صفقة القرن»، عاّدًا أن برنامج الضّم يأتي في سياق ما تسمى «بدورها

 9/6/2020، ، لندنالشرق األوسط
 

 نواب: السلطة غير جادة بتطبيق قرار التحلل من االتفاقيات مع االحتالل .6
شكك النائبان بالمجلس التشريعي الفلسطيني؛ محمد الطل ومنى منصور، بنية : القدس المحتلة

ار التحلل من اتفاقيات "السالم" الموقعة مع االحتالل واإلدارة األمريكية، على أرض السلطة تطبيق قر 
 الواقع وبشكل حقيقي وليس تشويقا إعالميا أو لتخفيف الغضب في الشارع الفلسطيني.

وأوضح النائب الطل، في تصريحات صحفية أن الشعب والقيادة الفلسطينية هما الخاسر الوحيد من 
 التي التزاما بكل ما جاء فيها خاصة في الملحقات األمنية.هذه االتفاقيات 

من جانبها، قالت النائب عن محافظة نابلس منى منصور، إن قرار "عباس" االنسحاب من اتفاقيات 
السالم الموقعة مع الواليات المتحدة واالحتالل جاء كـ "قفزة في الهواء ودون أي تطبيق فعلي أو أثر 

حت النائب منصور أن هذا القرار جاء لالستهالك اإلعالمي ومحاولة وأوض على أرض الواقع".
إرضاء الشعب الفلسطيني وذلك ردًا على مخططات االحتالل الهادفة لضم أراٍض من الضفة 

 الغربية.
 8/6/2020، برسقدس 

 
 عشراوي تدعو الحكومة الفرنسية لمواجهة خطة "الضم" اإلسرائيلية .7

يوم االثنين، الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ خطوات جادة وفاعلة ة، دعت مسؤولة فلسطيني: رام هللا
لالعتراف بدولة فلسطين، ومواجهة خطط االحتالل اإلسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة 

وقالت عشراوي، "على الحكومة الفرنسية تنفيذ تعهداتها السابقة باالعتراف بالدولة  لسيادتها.
قريب العاجل، واتخاذ خطوات استباقية جادة وفاعلة لمواجهة خطة الضم اإلسرائيلية الفلسطينية في ال

 وصفقة القرن األمريكية".
 8/6/2020، قدس برس
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 مايو الماضي انتهاًكا خالل شهر أيار/ 149تقرير: أجهزة أمن السلطة ارتكبت  .8

محتلة، عن توثيقها لعشرات أعلنت لجنة "أهالي المعتقلين السياسيين" بالضفة الغربية ال: رام هللا
االنتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين، من قبل أجهزة أمن السلطة، خالل شهر أيار/مايو أيار 

ورصد التقرير الشهري الصادر عن اللجنة، الذي وصل "قدس برس" نسخة عنه، اليوم  الماضي.
الخيري بغرض السيطرة عليه  الثالثاء، استمرار أجهزة السلطة في انتهاك القوانين ومالحقة العمل

 ووضعه تحت مظلة تنظيمية يتبع لحركة "فتح".
حالة  37انتهاكا بحق المواطنين، توزعت كاآلتي:  149ورصد التقرير ارتكاب السلطة الفلسطينية 

عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، حالة واحدة لم تلتزم فيها 18حالة استدعاء،  40اعتقال سياسي، 
حالة  22نية بقرار اإلفراج عن معتقلين سياسيين، حالة واحدة تنسيق أمني لمنع عمليات، األجهزة األم

قمع حريات، حالتان أضرب فيها المعتقلون عن الطعام بسبب ظروف االحتجاز، عمليتا مصادرة 
لممتلكات، ثالثة قضاة تم تهديهم ومنعهم من الوصول الى أماكن عملهم، خمس محاكمات تعسفية، 

 حالة اعتداء وانتهاكات أخرى. 18فضال عن 
 9/6/2020، برسقدس 

 
 الحكومة تقرر تنفيذ مشاريع تنموية في األغوار .9

أوعز رئيس الوزراء محمد اشتية بتشكيل لجنة خاصة تضم وزارات الزراعة، والمالية، : رام هللا
د التنموية التي والعمل، لوضع الخطط الالزمة لمساعدة المزارعين في األغوار، في إطار خطة العناقي

سناد وتنفيذ المشاريع التنموية في جميع المحافظات.  أطلقتها الحكومة العام الماضي بهدف دعم وا 
وأكد رئيس الوزراء متابعة الحكومة لجميع قرارات القيادة التي أعلنها الرئيس محمود عباس، ردا على 

في األغوار والبحر الميت  خطط الضم التي أعلنت عنها الحكومة اإلسرائيلية مستهدفة أراضي
 والمستوطنات في الضفة الغربية، وحددت األول من تموز المقبل موعدا للمباشرة في تنفيذها.

 8/6/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 حماس والشعبية: تصريحات الشيخ لـ"نيويورك تايمز" تؤكد استمرار السلطة على نهجها .10

كة حماس يوم الثالثاء، إّن تصريحات عضو اللجنة المركزية فتح حسين الشيخ غزة: قالت حر  -أمد
حول منع عمليات المقاومة، يؤكد من جديد أن قيادة السلطة لم تغير من سياستها في التعامل مع 

 االحتالل برغم إعالنها وقف التنسيق األمني.
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استمرار لرهان السلطة على  وأضافت حماس على لسان ناطقها "حازم قاسم"، أّن هذه التصريحات
 العالقة مع االحتالل وعدم جديتها في تبني أي استراتيجية مواجهة لمشروع الضم اإلسرائيلي.

وشدد، أّن إستمرار تبني قيادة السلطة لخطاب وسلوك سياسي بعيدًا عن اإلجماع الوطني، يضعف 
اإلدارة األمريكية قدرة أكبر على قدرة الحالة الفلسطينية على مواجهة التحديات، ويعطي االحتالل و 

 تمرير مخططاتهم.
وطالبت، من السلطة تطبيق قراراتها بوقف التعامل مع االحتالل وتطبيق ذلك على األرض، ووقف 
سلوكها المتفرد واالقتراب من حالة اإلجماع الوطني الداعية لتبني استراتيجية مواجهة يشارك فيها 

 الكل الوطني.
هة الشعبية لتحرير فلسطين، بأن تصريحات عضو اللجنة المركزية في حركة ومن جهتها أكدت الجب

" ووزير الشئون المدنية حسين الشيخ لصحيفة نيويورك تايمز األمريكية تثبت استمرار نهج 7فتح "م
السلطة، وقرار " التحلل من اتفاقيات أوسلو وقطع العالقة مع االحتالل" ال يعني بالنسبة لها القطع 

مع اتفاق أوسلو، وأنه ُيمكن العودة عنه إذا ما تم تحريك توقيت قرار الضم أو تأجيله. عدا النهائي 
عن أن مقابلته لم تتضمن أي ذكر للحقوق الوطنية الفلسطينية وكررت نفس مواقف السلطة 

 المعروفة. 
ى وقالت الشعبية في بيان صحفي صدر عنها، ووصل "أمد لإلعالم" نسخًة منه، إصرار الشيخ عل

أّن األجهزة األمنية " ستستمر في محاربة اإلرهاب، وستمنع العنف والفوضى، ولن تسمح بإراقة 
الدماء، واعتبار ذلك قرار استراتيجي" هو اعتراف ضمني بأنه ال مغادرة لهذا النهج"، وأن السلطة 

 وأجهزتها األمنية ستواصل مالحقة المقاومة والمقاومين.
الشيخ الكثير من المصطلحات في المقابلة " نحن لسنا عدميون أو  واعتبرت الجبهة، أن استخدام

حمقى وال نريد فوضى، ونحن براغماتيون، وال نريد أن تصل األمور إلى نقطة الالعودة...الخ" يؤكد 
أن الرهان على العالقات مع االحتالل ما زال متواصاًل وخاصة التنسيق األمني، فالفوضى التي 

المقاومة، ونقطة الالعودة هي االنتفاضة الشعبية ضد سياسات االحتالل ما يقصدها الشيخ هنا هي 
يحسم تمامًا موقف السلطة من هذه المسائل، مؤكدة على خطورة ما جاء في تصريحاته " بأن 
ذا كان داخل  السلطة ستعتقل وستوقف أي مقاوم فلسطيني إذا كان ال يزال في الضفة الغربية" وا 

حّذر إسرائيل من خالل وسيط وسأجد طريقة إليقافه" بما يعني ذلك دخول الكيان الصهيوني "قد ن
 السلطة طور جديد من سياسة التنسيق األمني ليتخطى حدود الضفة لمناطق أخرى.
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 استراتيجيةوأضافت، أن مطالبة الشيخ خالل المقابلة " بالعودة إلى ما قبل قرار الضم باعتبار ذلك 
روف الذي ال تريد أن تتجاوزه، ما يؤكد عدم جديتها في تنفيذ قرار السلطة" يحدد سقف السلطة المع

 .تالتحلل من االتفاقيا
ودعت الجبهة قيادة السلطة إلى الكف فورًا عن هذه السياسة العقيمة، والتي ال تشير إلمكانية التزامها 

 كيان.بقرارات اإلجماع الوطني وفي مقدمتها التحلل من اتفاقية أوسلو وسحب االعتراف بال
  9/6/2020، غزة، أمد لإلعالمموقع 

 
 بالتخابر مع حماسشابا فلسطينيا يدين  االحتالل .11

قضت المحكمة المركزية في مدينة اللد، يوم اإلثنين، بالحكم لمدة ثالث سنوات على : محمود مجادلة
 عاما(، وهو فلسطيني من بلدة خان يونس في قطاع غّزة، يعيش في تل 30الشاب رامي عمودي )

وجاء الحكم بموجب صفقة  أبيب، وتنسب له تهم التخابر مع حركة المقاومة اإلسالمية "حماس".
ادعاء مع النيابة العامة اإلسرائيلية، أقر خاللها عموري بتهمة التواصل مع عميل أجنبي، فيما لم 

 يصدر قرار المحكمة بحق الشاب رجب دقة الذي تنسب ثالث تهم في القضية ذاتها.
 8/6/2020، 48عرب 

 
 أبو مرزوق: شلح قدم نموذًجا لحركة مقاومة واضحة الهدف .12

د. موسى أبو مرزوق األمين العام السابق لحركة الجهاد  حماسنعى عضو المكتب السياسي لحركة 
وأشار أبو  اإلسالمي الدكتور رمضان شلح الذي توفي مساء السبت بعد مرض عضال ألّم به.

الجهاد وضع صعب وظروف قاسية، لكنه حمل األمانة، وقّدم  مرزوق إلى أنه قد مّر على حركة
 نموذًجا لحركة مقاومة نقية السريرة، وواضحة الهدف في اتجاه تحرير فلسطين.

 8/6/2020، موقع حركة حماس
 

 يدعو لبناء استراتيجية قائمة على المقاومة لمواجهة الضمفي حماس قيادي  .13
الطويل، لبناء استراتيجية تقوم على مقاومة العدوان دعا القيادي في حركة "حماس" الشيخ جمال 

وانتزاع الحقوق كاملة، لمواجهة خطط الضم وآثار النكسة التي ما زلنا نعيش آثارها حتى اليوم. وفي 
عاما على النكسة، قال القيادي الطويل إن المطلوب علينا اليوم كنس أعوام الهزيمة  53ذكرى مرور 

غيير القيادات واالستراتيجيات المسؤولة عن النكسة والنكسات التي واستمرار النكسات، وذلك بت
تبعتها، تحت شعار "لن نغفر ولن ننسى". وأشار الطويل في تصريحات صحفية يوم اإلثنين، إلى أنه 
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"في ظل الحديث اإلسرائيلي عن خطط ضم الضفة الغربية، فإن قرار شعبنا هو إفشال استراتيجية 
كين نفسه على أرضنا، عبر إيقاع الهزيمة بناء تلو الهزيمة، حتى ال يصحو العدو العدوانية في تم

 الناس من حدث إال ويضربوهم في حدث آخر".
 8/6/2020، أون الين فلسطين

 
 تستغرب محاكمة األردن ألسير على خلفية مقاومة المحتل حماس .14

من أعن محكمة  االثنين "حماس"، عن استغرابها لما صدر يوم اإلسالميةأبدت حركة المقاومة : غزة
 أعمالعلى خلفية  أقاربهمعتقل لدى االحتالل اإلسرائيلي وعدد من  أسيرمن محاكمة  األردنيةالدولة 

ن عدونا المشترك، أردنيين وفلسطينيين وكل دول أمجددا  نؤكد: "البيان وأضاف مقاومة االحتالل.
حال اإلسرائيليالمنطقة، هو هذا االحتالل   األمةلي ومشاريعه التي تستهدف النيل من االستيطاني اال 

 ".وأنظمتهاومقدراتها وشعوبها 
 8/6/2020، قدس برس

 
 وفاة والدة الشهيد المهندس يحيى عياش .15

توفيت فجر اليوم الثالثاء، الحاجة عائشة عياش، والدة المهندس الشهيد يحيى عياش، : سلفيت
ة "حماس"، بعد صراع طويل مع المرض، في القيادي الميداني البارز في حركة المقاومة اإلسالمي

 قرية "رافات" شمالي الضفة الغربية المحتلة.
 9/6/2020، قدس برس

 
 نتنياهو لقادة المستوطنين: األمريكيون لم يعطوا الضوء األخضر للضم بعد .16

ة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ان الواليات المتحدة، لم تعط بعد الضوء األخضر لفرض السياد أعلن
عشر رئيس مستوطنة، كشف  أحداإلسرائيلية على أجزاء من يهودا والسامرة. وخالل اجتماع مع 

السيد نتنياهو عن ان هناك خالفات في الراي مع االمريكيين حول مساحة األراضي التي سيتم 
ضمها والتي تحيط بالمستوطنات المعزولة. وأوضح انه المطلب االمريكي الوحيد من إسرائيل 

خطة الرئيس دونالد ترامب هو اتفاق مبدئي على خوض مفاوضات مع الفلسطينيين. بموجب 
وأوضح نتنياهو ان الواليات المتحدة تسمي ما يراد التحاور عليه بالدولة الفلسطينية وذلك بخالف 

 موقف إسرائيل.
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رسم  وأضاف رئيس الوزراء انه ينوي اشراك رؤساء السطات المحلية في يهودا والسامرة في عملية
 الخرائط، مؤكدا ان إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة األمنية وحرية التنقل كما هو الحال عليه االن.

 8/6/2020، هيئة البث اإلسرائيلي مكان

 
 : الضم سيضر بالعالقات مع ألمانيا"الخارجية اإلسرائيلية" .17

من تدهور أعرب وزير الخارجية اإلسرائيلي غابي أشكنازي، أمس، عن قلقه : القدس المحتلة
 العالقات بين إسرائيل وألمانيا على خلفية إقدام الحكومة اإلسرائيلية على ضم أراض فلسطينية.

جاء ذلك قبيل الزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجية األلماني هيكو ماس إلسرائيل يوم غد األربعاء. 
ير قلق وزارة الخارجية وتعارض ألمانيا خطوة الضم اإلسرائيلية للضفة الغربية، األمر الذي يث

 اإلسرائيلية من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تدهور العالقات مع ألمانيا في مجاالت مختلفة.
 9/6/2020الحياة الجديدة، رام هللا، 

 

 كوخافي يحذر من تقليص االنفاق االمني في الفترة الحالية .18
جيش الدفاع يواصل صرح رئيس هيئة اركان جيش الدفاع الجنرال افيف كوخافي بان : شايكي

محاربة االرهاب والتصدي لتعاظم االعداء اما عن طريق تدمير القدرات العسكرية لهم او تحييدها 
 .وذلك في الوقتا الذي يساعد فيه الجيش في احتواء وباء الكورونا في البالد

ية خالل واضاف رئيس هيئة االركان انه من المفارقات المعروفة التفكير في تقليص النفقات االمن
على مر فترات من الهدوء النسبي معتبرا هذا التفكير خطُأ فادحا وتضليال قد دفع العديد من الدول 

يتم اال بالحفاظ على عضالت واكد الجنرال كوخافي ان تحقيق الهدوء لن  .التاريخ ثمنا باهظا بسببه
 .الجيش

 8/6/2020، هيئة البث اإلسرائيلي مكان

 

 نان ويحمله مسؤولية أي اعتداء يرتكبه حزب هللاريفلين يوجه تهديدا للب .19
رئيس الدولة رؤوبين رفلين، ان اسرائيل تحمل لبنان وحكومته المسؤولية الكاملة عن  : أكدوسام جبر

اي نشاط ارهابي قد ترتكبه منظمة حزب هللا ضد اهداف إسرائيلية. وقال رئيس الدولة ان هذه 
لوسائل القتالية واالسلحة بهدف المساس بدولة إسرائيل، وتتزود با آلخرالمنظمة تتعاظم من يوم 

 موضحا ان دولة اسرائيل عاقدة للعزم على ان تضرب اوكار االرهاب ومرتكبيه ومن يقوم بتمويلهم.
 8/6/2020، هيئة البث اإلسرائيلي مكان
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 خابات جديدة مستفيدًا من التأييد الشعبي: نتنياهو يدرس تفكيك ائتالفه مع غانتس والتوجه إلى انت .20
شوهد المستشار األميركي لشؤون االنتخابات، أهرون كالين، برفقة رئيس الوزراء  تل أبيب:

اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عدة مرات في األيام األخيرة، وتبين أنه تم استدعاؤه لينضم من جديد 
رأت في هذا التطور  إلى طاقم العاملين معه، من دون أن تحدد مهامه. ولكن مصادر سياسية عديدة

 إشارة إلى أن نتنياهو عاد ليستعد لمعركة انتخابات قريبة.
ويتوقع المراقبون في تل أبيب أن يكون نتنياهو جادًا في رسم خطة انتخابية جديدة، فإن لم ينفذها، 
فإنه سيستطيع استخدامها للضغط على حلفائه. فهو يقرأ استطالعات الرأي ويجري بنفسه 

ي خاصة، وكلها تدل على أنه في حال إجراء االنتخابات اليوم فإنه سيحقق فيها فوزًا استطالعات رأ
غير مسبوق وسيتمكن من تشكيل حكومة يمين ثابتة ومستقرة، بينما بقية منافسيه وحتى حلفائه 

 يتراجعون إلى الوراء. 
توجه إلى انتخابات وقالت المصادر السياسية إن ما يؤخر نتنياهو عن تفكيك االئتالف مع غانتس وال

جديدة، هو عدم يقينه من تأثير فيروس كورونا، وهناك من ينصحه بأال يتوجه إلى انتخابات، ألن 
 .االجمهور في إسرائيل بدأ يأخذ انطباعًا بأن حكومة نتنياهو فشلت في معالجة كورون

  9/6/2020الشرق األوسط، لندن، 

 

 فةبقيادة غانتس يتحف ظ على ضم الض "كحول لفان" .21
، رئيس الحكومة البديل ووزير الدفاع، بيني غانتس، ووزير «كحول لفان»تل أبيب: عقد رئيسا حزب 

الخارجية، غابي أشكنازي، اجتماعًا مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وطرحا أمامه تحفظات 
حسب حزبهما من تنفيذ خطة ضم أراض فلسطينية محتلة في الضفة الغربية إلى تخوم إسرائيل. و 

مصادر مقربة منهما، فإنهما أوضحا أن الطريقة التي تطرح بها هذه المسألة والتفكير في تنفيذها من 
دون حوار مع الفلسطينيين، ستلحق أضرارًا كبيرة، وتهدد بآثار سلبية للغاية على مصالح الدولة 

 العبرية.
رة األميركية تعيد النظر وحسب هذه المصادر، أكد غانتس على صحة األنباء التي تقول، إن اإلدا

في مسألة الضم من حيث طريقة التنفيذ وموعده؛ وذلك أواًل بسبب انشغالها في الهّبة الشعبية 
الداخلية، وثانيًا بسبب اعتراضات من الدول العربية، وثالثًا بسبب الخالفات بين المستوطنين ومظاهر 

 العداء التي عبر عنها بعضهم ضد الرئيس دونالد ترمب. 
  9/6/2020لشرق األوسط، لندن، ا
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 نتنياهو يأمر بهدم منزل فلسطيني متهم بقتل جندي إسرائيلي .22
تل أبيب: أمر رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بهدم منزل فلسطيني تم اعتقاله، أمس 

لسطيني وكانت قوات كوماندوز إسرائيلية ألقت القبض على الف )األحد(، بتهمة قتل جندي إسرائيلي.
في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، بتهمة قتل جندي إسرائيلي، بإسقاط صخرة ثقيلة على رأسه من 

 فوق سطح.
أوعزُت بهدم منزل هذا القاتل، من يحاول أن يمس »وعلق نتنياهو على إلقاء القبض عليه بالقول: 

 «.فيسبوك»حته على موقع ، وذلك في مقطع فيديو عبر صف«بنا نلقي القبض عليه عاجاًل أم آجالً 
، الليلة الماضية: «تويتر»وكان أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي، كتب على موقع 

ال مفر للمخربين. تم اإلعالن عن إلقاء القبض على المخرب المشتبه في قتل المحارب عميت بن »
 «.اتية مشتركة لكافة قوات األمنيغيال، في قرية يعبد قرب جنين، في ختام أعمال استخبارية وعملي

 8/6/2020الشرق األوسط، لندن، 

 

 ارتفاع العجز بالموازنة إلى ضعف غاية الحكومة اإلسرائيلية .23
األحد، أن العجز بالموازنة العامة في  يومأعلنت وزارة المالية اإلسرائيلية مساء : تحرير: بالل ضاهر

المحلي في شهر أيار/مايو الماضي، أي أكثر من من الناتج  %6األخيرة ارتفع إلى  12األشهر الـ
. وكان العجز في شهر نيسان/أبريل الماضي قد %2.9ضعف الغاية التي حددتها الحكومة بنسبة 

بحلول نهاية العام  %10. وتشير تقديرات وزارة المالية إلى أن العجز سيصل إلى %4.8ارتفع إلى 
 كورونا.الحالي، نتيجة األزمة المالية من جراء وباء 

، في أيار/مايو، قياسا %23وبين أسباب ارتفاع هذا العجز تراجع دخل الدولة من الضرائب بنسبة 
مليار شيكل، مقابل  124.6بالشهر نفسه من العام الماضي. وبلغ الدخل منذ بداية العام الحالي 

 مليار شيكل في الفترة نفسها في العام الماضي. 135.2
 12.3مليار شيكل، بينها  149.2الحكومة منذ مطلع العام الحالي بلغ  وأضافت المعطيات أن إنفاق

 مليار شيكل تم تخصيصها لمواجهة أزمة كورونا.
 8/6/2020، 48عرب 
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 نائب رئيس أركان االحتالل السابق: الغالبية الساحقة في الجيش ضد الضم .24
"الضم" يريد تخريب عالقات قال نائب رئيس أركان جيش االحتالل السابق يائير غوالن، إن فريق 

نه يستطيع أن "يعّد على قدر أصابع اليد الواحدة مسؤولي الجيش الذين  "إسرائيل" مع األردن، وا 
 يؤيدون الضم".

ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن عضو "الكنيست" من حزب "ميرتس" اإلسرائيلي، ونائب رئيس 
بماذا سيقوم به الفلسطينيون في اليوم التالي لتنفيذ  األركان السابق يائير غوالن، دعوته إلى "التفكير

 خطة الضم"، بحسب ما اوردته "الميادين".
من  %60من األراضي في الضفة، و %30وأضاف انه "إذا ضممنا اليوم غور األردن، فهذا يعني 

نتفاضة وتابع: "هل أنتم تعتقدون أنهم سيلزمون الهدوء؟.. ستكون ا األراضي الحرة )غير المأهولة(".
 ثالثة في اليوم التالي".

 7/6/2020الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 : انتصارات "الوفاق" الليبية قد تشك ل تهديدًا مباشرًا لمصالحنااإلسرائيلي مركز أبحاث األمن القومي .25
حّذر مركز أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي من أن االنتصارات التي حققتها، أخيرًا، : صالح النعامي

 كومة "الوفاق الوطني" في ليبيا قد تشكل تهديدًا مباشرًا للمصالح اإلسرائيلية إذا تواصلت وتيرتها.ح
وفي تقرير أعدته الباحثتان سارة فوير وجليا ليندشتراوس، وُنشر يوم االثنين، أوضح المركز أن دور 

ها في ليبيا وسيوسع تركيا الحاسم في تمكين "الوفاق" من تحقيق االنتصارات األخيرة سيعزز مكانت
 دورها في المنطقة بشكل يهدد مصالح إسرائيل وكل من اليونان وقبرص ومصر.

ولفت المركز إلى أن تطبيق اتفاق ترسيم الحدود المائية مع ليبيا الذي ُوقِّّع في نوفمبر/ تشرين الثاني 
ينقل الغاز "، الذي يفترض أن EastMedالماضي سيساعد تركيا على إحباط مخطط تدشين أنبوب "

 الذي تستخرجه إسرائيل من حوض البحر المتوسط إلى أوروبا عبر قبرص واليونان.
وشدد المركز على أن صّناع القرار في تل أبيب مطالبون بمتابعة األوضاع في ليبيا، على اعتبار 

الذي  أن انتصارات "الوفاق" تعّزز مكانة تركيا ودورها في المنطقة، وستضعف مكانة المحور المقابل
 يضّم إسرائيل، مصر، قبرص، اليونان.

وأشار إلى أن الصمت اإلسرائيلي الرسمي إزاء التطورات في ليبيا يعكس أزمة الخيارات التي تواجهها 
تل أبيب، على اعتبار أن تدخلها الفاعل في ليبيا يمكن أن يهدد عالقتها بتركيا المتوترة أصاًل، مشيرًا 

 بيئة إقليمية تمتاز بدور نشط لكل من تركيا وروسيا.إلى أن إسرائيل تواجه تشّكل 
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ولفت المركز إلى أن ما يفاقم األمور تعقيدًا بالنسبة إلى إسرائيل، أن الواليات المتحدة تتجّنب القيام 
بدور عسكري أو دبلوماسي بهدف التأثير على اتجاه األحداث. وأضاف المركز أن انتصارات 

وقف إطالق النار، وهو ما يمثل تحواًل جوهريًا في اتجاه القتال  "الوفاق" دفعت حفتر إلى اقتراح
 الدائر في ليبيا، وسيكرس مكانة تركيا وسيطًا مركزيًا في حّل الصراع المتواصل.

ورأى المركز أن اتفاق التعاون العسكري الذي وقعته تركيا مع حكومة "الوفاق" أسهم في حدوث 
فاق"، مشيرًا إلى أنه بخالف الدول األخرى التي تتدخل في التحول في اتجاه المعركة لمصلحة "الو 

ليبيا، جاء تدخل أنقرة بشكل معلن وواضح، بحيث صّوت البرلمان التركي بتأييد تقديم مساعدات 
عسكرية إلى ليبيا على مدى عام، وهو ما مّكن الرئيس رجب طيب أردوغان من اإلعالن في يناير/ 

 إلى هناك. كانون الثاني الماضي إرسال قوات
ولفت المركز إلى وجود إحباط في كل من القاهرة وأبوظبي وموسكو، بسبب دور الدعم العسكري 

 التركي في تمكين حكومة الوفاق من إحراز االنتصارات المتتالية على قوات حفتر.
و االتفاق وأشار المركز إلى أن كاًل من تركيا وليبيا وّقعتا اتفاقًا لترسيم الحدود المائية بينهما، وه

سرائيل. واقتبس التقرير كالم وزير الخارجية  الذي رفضه حفتر، واليونان، وقبرص، ومصر، وفرنسا وا 
اإلسرائيلي السابق يسرائيل كاتس، الذي قال إنه "على الرغم من أن إسرائيل ترفض االتفاق التركي 

 ".الليبي، إال أنها ال تنوي إرسال سفن حربية لمواجهة تركيا بهدف إحباطه
وشددت على أنه إذا تمكن حفتر من احتالل طرابلس، فإن هذا التطور سيكون في الواقع انتصارًا 
كبيرًا أيضًا لجميع الدول التي تعارض اتفاق ترسيم الحدود المائية بين تركيا وحكومة الوفاق. وحسب 

طر عبر تدخلها في المركز، إن القطيعة بين االتحاد األوروبي دفعت تركيا إلى المجازفة بتحّمل مخا
 ليبيا.

وتوقع المركز أن تجني تركيا مكاسب اقتصادية كبيرة في حال تمكُّن حكومة "الوفاق" من السيطرة 
على المرافق النفطية الليبية، إلى جانب أّن من المرجح أن تحوز الشركات التركية نصيب األسد من 

 مشاريع إعادة اإلعمار في البالد.
ي أن تواصل تركيا االحتفاظ بموقع قدم في قاعدة "الوطية" الجوية الليبية ذات وتوقع المركز اإلسرائيل

ضابط تركي يشرفون على تنسيق وتوجيه العمليات والحمالت  100الموقع االستراتيجي. وقّدر وجود 
العسكرية التي تشنها حكومة الوفاق، مشيرًا إلى أن كاًل من سالح البحرية وسالح الجو التركي أّديا 

ًا في المعارك التي تخوضها "الوفاق" ضد قوات حفتر. وأوضح المركز أن أسرابًا من الطائرات دور 
 من دون طيار التي أرسلتها تركيا إلى ليبيا أدت دورًا مهمًا في حسم المواجهات لمصلحة "الوفاق".
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سيما بعد أن وأشار إلى أن التطورات في ليبيا زادت حدة التوتر بين الواليات المتحدة وروسيا، وال 
" إلى قاعدة "الجفرا" SU-24" وقاذفات من طراز "29أرسلت موسكو طائرات عسكرية من طراز "ميغ 

 الليبية، وهي الخطوة التي أغضبت واشنطن، التي تعهدت بنشر لواء مقاتل على األراضي التونسية.
 8/6/2020العربي الجديد، لندن، 

 
 سرائيلَيْين بـ"كورونا"خطر كبير يهدد األسرى مع إصابة سجانْين إ .26

طالل النبيه: تزداد األوضاع المعيشية لألسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي خطورة يوًما  -غزة
بعد آخر، مع تسجيل إصابتين بفيروس كورونا لسجانْين إسرائيلَيْين من وحدة "نحشون". وأعلنت إدارة 

مرافقة في سجن "أوهلي كيدار" في السجون، يوم االثنين، عن اكتشاف إصابة اثنين من طاقم ال
أسير فلسطيني، متوقع مخالطتهم  100النقب المحتل بفيروس كورونا، وعلى إثر ذلك جرى عزل 

للسجانْين أثناء تنقلهم بين السجون ومرافقتهم في محاكم االحتالل. وحذر مدير مكتب إعالم األسرى، 
بشكل كبير، في ظل عدم توفير االحتالل  ناهد الفاخوري، أن خطر كورونا ال زال يهد حياة األسرى
 اإلسرائيلي لمستلزمات اإلجراءات الوقائية من الفيروس.

 8/6/2020، فلسطين أون الين
 

 تظاهرة في رام هللا رفضًا لمخططات االحتالل ضم أجزاء من الضفة الغربية .27
يوم اإلثنين، وسط مدينة تظاهر مئات الفلسطينيين، ظهر : رام هللا ــ جهاد بركات، محمود السعدي

رام هللا في الضفة الغربية، رفضًا لمخططات االحتالل اإلسرائيلي ضم أجزاء من الضفة لدولة 
 االحتالل، ورفضًا لمحاوالته فرض السيادة عليها، مؤكدين رفضهم لـ"صفقة القرن" األميركية.

"، بالقرب من مقر الرئاسة وانطلق المتظاهرون بمسيرة من أمام مبنى "منظمة التحرير الفلسطينية
الفلسطينية باتجاه دوار المنارة، حيث ُنظمت تظاهرة في الميدان وسط رام هللا، ُألقيت فيها العديد من 
الكلمات، ورفع المشاركون فيها األعالم الفلسطينية والفتات رافضة لمخططات االحتالل بالضم، 

 تات ضد سياسة الضم والتهويد.وشعارات تؤكد أنه ال بديل عن "منظمة التحرير"، والف
 8/6/2020، العربي الجديد، لندن

 
 مواطنا 30قوات االحتالل تشن حملة اعتقاالت واسعة تطال أكثر من  .28

ضمن اإلجراءات التمهيدية لتطبيق مخطط نهب مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية، : رام هللا
مواطنا بينهم  30طالت األحد نحو  عادت سلطات االحتالل وصعدت من حمالت االعتقال، التي
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أطفال، وغالبيتهم من أعضاء حركة فتح في مدينة القدس المحتلة، فيما واصلت هجماتها 
االستيطانية، وهدمت عدة منشآت فلسطينية، فيما عمل السكان على ضد تلك الهجمات بالمواجهات 

ة، حيث اعتقلت قوات وكانت أكثر حمالت االعتقال نفذت في مدينة القدس المحتل الشعبية.
 مواطنا من انحاء متفرقة من المدينة المقدسة. 21االحتالل، االثنين، 

 8/6/2020، القدس العربي، لندن

 
خطارات بهدم منازل .29  .. ومستوطنون يدنسون األقصىفي الخليل وسلفيت اعتقاالت وا 

فقد ضد الفلسطينيين، مزيدًا من حمالت القمع واإلرهاب « اإلسرائيلي»شنت قوات االحتالل  :وكاالت
مستوطنًا باحات المسجد األقصى المبارك وسط حراسة مشددة من شرطة االحتالل، كما  70اقتحم 

وجهت سلطات االحتالل إخطارات بهدم منازل في الخليل وسلفيت، وصادرت سلطات االحتالل، 
يرين جنوب شرق قبل ظهر أمس، خيم سكنية ومواد بناء، وأخطرت بهدم مساكن وبئر مياه في قرية ب

الخليل، وتجمعات غزيوه والخالدية جنوب الخليل. كما أخطرت سلطات االحتالل بهدم ست منشآت 
 زراعية وسياحية في سلفيت.

 9/6/2020، الخليج، الشارقة
 

 ... مشروع إسرائيلي بالقدس الشرقية يثير مخاوف الفلسطينيين"وادي السيليكونتقرير: " .30
في المنطقة الصناعية في القدس الشرقية « وادي السيليكون»ن مشروع القدس: أعلنت بلدية القدس ع

الواقعة في حي الجوز. وقالت إنه يمثل جزءًا من خطة لبناء مشروعات للتكنولوجيا الفائقة، وأخرى 
ولم يتم إبالغ أصحاب الورشات التي سيقام  ألف متر مربع. 250تجارية وفندقية، على مساحة 

اإلخالء بعد؛ لكنهم يقولون إنه في حال التنفيذ، ستخسر أكثر من مائتي  مكانها المشروع بضرورة
ورشة تصليح مركبات ومحل لمواد البناء ومطاعم شعبية، قوت العاملين فيها اليومي، وفقًا لما ذكرته 

ويقع حي وادي الجوز على بعد مئات األمتار إلى الشمال من البلدة  وكالة الصحافة الفرنسية.
ألف  300ألف مستوطن، وأكثر من  200ويعيش في القدس الشرقية نحو  لقدس الشرقية.القديمة في ا
 فلسطيني.

وأراضي المنطقة الصناعية هي أراٍض وقفية يمتلكها عدد من العائالت الفلسطينية، بينها عائلة نايف 
بلدية  بحسب فيديو نشرته-وستبلغ تكلفة المشروع  الكسواني الذي يقول إنه يمتلك ثالثة دونمات.

ماليين  606مليار شيقل )حوالى  2.1نحو  -القدس، وتظهر فيه عمارات زجاجية شاهقة االرتفاع
جزءًا من خطة الحكومة اإلسرائيلية الخمسية لتقليل »ويعتبر المشروع، بحسب بيان للبلدية:  دوالر(.
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ان المدينة الشرقية آالف وظيفة، وزيادة الثقة بين سك 10الفجوات االجتماعية واالقتصادية، وتوفير 
 «.والبلدية والحكومة

؛ لكن رئيس الغرفة «بالتاريخي في القدس الشرقية»ويصف رئيس بلدية القدس موشيه ليؤون المشروع 
التجارية الفلسطينية في القدس كمال عبيدات يرى أن أهداف الجانب اإلسرائيلي المعلنة هي مجرد 

ملها داخل حدود البلدية اإلسرائيلية، أن المشروع ويعتبر رئيس الغرفة التي يمنع ع «.ادعاءات»
 «.تصفية األسواق التاريخية، وطمس معالم المدينة وتهويدها»يهدف إلى 

 8/6/2020، ، لندنالشرق األوسط

 
 بلدة يهودية وترفض بناء بلدات عربية 900نحو  1948بنت منذ  "إسرائيل"رايتس ووتش:  .31

مكون من عدة ” ت إسرائيل التمييزية تحاصر الفلسطينيينسياسا“الناصرة: في تقرير موسع بعنوان 
إن سياسة تضييق الخناق على التجمعات السكانية ” هيومن رايتس ووتش“أقسام، تقول منظمة 

الفلسطينية تتخطى الضفة الغربية وقطاع غزة، لتطال الفلسطينيين في البلدات والقرى الفلسطينية 
تنحاز هذه السياسة إلى مصلحة المواطنين اليهود ضد وحسب المنظمة الدولية  داخل إسرائيل.

عرب الـ “أو ” فلسطينيو الداخل“أو ” عرب الداخل“مواطني إسرائيل الفلسطينيين )وُيطلق عليهم أيضا 
تاحة نمو سكاني ”(48 ، وتقّيد بشدة إمكانية وصول الفلسطينيين إلى األراضي بغرض السكن وا 

من األراضي، بما فيها القدس الشرقية  %93مباشرة على  طبيعي. وتسيطر السلطات اإلسرائيلية
 المحتلة.

من سكان البالد، غير أن منظمات حقوقية إسرائيلية  %21يشّكل مواطنو إسرائيل الفلسطينيون 
 %3أن األراضي التابعة إلدارة البلديات الفلسطينية تشكل أقل من  2017وفلسطينية قّدرت في العام 
رائيل. يعيش معظم الفلسطينيين في إسرائيل في هذه البلدات، رغم أن من مجمل األراضي في إس

مثل حيفا وعكا. كما استخدمت العديد من القوانين العسكرية ” مدن مختلطة“بعضهم يعيش في 
والقوانين الجديدة لمصادرة أراضي الفلسطينيين الذين تحولوا إلى الجئين أو مواطنين فلسطينيين 

، واالستيالء عليها ثم إعالنها تابعة للدولة. ”أمالك غائبين“ض على أنها مهجرين، عبر إعالن األر 
 1953و 1948بلدة وقرية يهودية أنشأتها الحكومة اإلسرائيلية بين  370من أصل  350ويقدر أن 

 ُشيَِّدت على أراٍض مصاَدرة من فلسطينيين.
 8/6/2020، القدس العربي، لندن
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 ين إلقامة مشروع سكنيبلدية تل أبيب تنبش قبور اليافي .32
يوم يافا سعاف اإلسالمية في مدينة وكاالت: شرعت بلدية تل أبيب بنبش القبور بمقبرة اإل –رام هللا 

وحاصرت الشرطة اإلسرائيلية  االثنين، تمهيدا إلقامة مشروع سكني للمشردين على أنقاض المقبرة.
 متها.المقبرة بأعداد كبيرة لحماية تجريف المقبرة وانتهاك حر 

في المقابل توافد أهالي يافا إلى المقبرة احتجاجا على نبشها منددين بسياسة الحومة اإلسرائيلية التي 
علمًا أن أهالي مدينة يافا بدأوا الحراك الرافض لتجريف  أمنت الحماية النتهاكات حرمة القبور.

المحامين لوقف مشروع  المقبرة، قبل شهور، وقد رفضت محكمة االحتالل العليا الطلب المقدم من
 بناء المجمع السكني على المقبرة.

 8/6/2020، األيام، رام هللا
 

 "الجاليات الفلسطينية في أوروبا" تدعو االتحاد األوروبي إلى وقف خطة الضم .33
دعا االتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا، االتحاد األوروبي، إلى اتخاذ كل ما يلزم : بروكسل

ات، لوقف خطة الضم االسرائيلية التي تهدد استقرار وامن المنطقة، وضرورة فرض من اجراء
واعتبر االتحاد في خططها. على التراجع عن  إلجبارهاعقوبات على دولة االحتالل االسرائيلي 

رسالة وجهها الى رئيسة المفوضية االوروبية فون دير الين، ان فكرة الضم تشكل انتهاكا جسيما 
 ولي وجميع قرارات الشرعية الدولية.للقانون الد

 7/6/2020، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 : موقفنا ثابت من القضية الفلسطينيةيعاهل األردنال .34

جدد ملك األردن عبد هللا الثاني،  خالل لقائه عددا من الكتاب والصحفيين، بالعاصمة عمان،
"ثابت لم يتغير". وأكد وقوف األردن إلى  اإلثنين، موقف المملكة من القضية الفلسطينية، مؤكدا أنه

جانب الفلسطينيين، الفتا إلى أن المملكة "على تواصل مع الفلسطينيين ومع األطراف العربية 
 والعالمية".

 2020/6/8، فلسطين أون الين
   

 سنوات  5بالسجن "إسرائيل"على أسير أردني لدى  تحكم أمن الدولة األردنية محكمة .35
حكمها في قضية شقيق األسير لدى االحتالل  ،مة أمن الدولة األردنية، االثنينأصدرت محك: عّمان

ن المحكمة إوقالت محامية المتهمين في القضية  اإلسرائيلي، ثائر اللوزي، وثالثة من أبناء عمومته.
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حكمت بالسجن خمس سنوات على كل من محمود اللوزي وأبناء عمومته الثالثة، إلى جانب األسير 
أن األسير مما يجدر ذكره من العدالة، بتهمة "التهديد باستخدام العنف". و  فاراً  واعتبرتهوزي، ثائر الل

ما أدى إلصابة عدد منهم، بعد  2018اللوزي، تم اعتقاله بعد مهاجمته عدد من المستوطنين عام 
ف ، بغرض العمل، واتهم بالتخطيط لتنفيذ هجوم ضد أهداالمحتلةتمكنه من دخول مدينة إيالت 

 إسرائيلية.
 2020/6/8، قدس برس

 
 "إسرائيل"إدارة ترامب: تنفيذ الضم أو تأجيله قرار  .36

 "إسرائيل"كي من بروز معارضة علنية في يرغم التقارير التي أشارت إلى استياء أمر : محمود مجادلة
كومة كية بتأجيل تنفيذ مخطط الحيكي دونالد ترامب، وأخرى لفتت إلى رغبة أمر يلصفقة الرئيس األمر 

اإلسرائيلية للضم في الضفة الغربية المحتلة، ال تزال التصريحات العلنية للمسؤولين في البيت 
خاص، بما في ذلك  ياألبيض تصر على التأكيد أن أي قرار حول مخطط الضم هو قرار إسرائيل
مبعوث  هأكد وهو ما أي تأجيل على المواعيد التي حددها االتفاق االئتالفي للحكومة اإلسرائيلية.

أن  موضحاً  .إدارة ترامب لمحاربة معاداة السامية في الواليات المتحدة، آالن كار، اإلثنين
االحتجاجات العنيفة المندلعة في الواليات المتحدة لن تؤدي إلى "تأجيل فرض السيادة اإلسرائيلية 

اإلسرائيلية، أن  13وعلى صلة، كشف المراسل السياسي للقناة  على األغوار وشمال البحر الميت".
، ديفيد فريدمان، شارك في االجتماع الذي عقد الليلة الماضية بين "إسرائيل"كي لدى يالسفير األمر 

وزير االقتصاد، عمير و نتنياهو وغانتس، بحضور وزير الخارجية اإلسرائيلي، غابي أشكينازي، 
 بيرتس، لمناقشة مخطط الضم.

 2020/6/8، 48عرب 
 

 مفاتيح الفرج .37
 *صريهاني الم

بات واضًحا أّن قرار التحلل من االتفاقيات على أهميته ليس جزًءا من خطة شاملة، كما يتضح من 
االرتباك الواضح بعد وقف التنسيق المدني واألمني، الذي أدى إلى ما يشبه الشلل للسلطة، وصواًل 

شح األكبر لملئه إلى امتناعها عن استالم أموال المقاصة من دون بديل واضح؛ ما ترك فراًغا المر 
سلطات االحتالل، وبخاصة عبر استغالل حاجات الناس للتعامل المباشر معهم وسحب المزيد من 
صالحيات السلطة، كما الحظنا من خالل تقاطر اآلالف من العمال والتجار وغيرهم على مكاتب 



 
 
 
 

 

 21 ص             5254 العدد:             6/9/2020 ثالثاءلا التاريخ: 

                                    

، مع اإلشارة إلى "اإلدارة المدنية"، أو على تطبيق "المنسق"، للحصول على تصاريح العمل والتجارة
 أهمية ما حققته حملة مقاطعة صفحة "المنسق" على مواقع التواصل االجتماعي من نجاحات.

هذا يوض ح أن  قرار التحلل دون خطة واضحة ومتكاملة ليس أكثر من ردة فعل، وأقرب إلى الغضب 
 والحرد، ويحركه أمران:

التي تحققها له السلطة، التي ال تقتصر على األول: الرهان على أن االحتالل ال يستغني عن الفوائد 
نما لكونها تزيل كلفة االحتالل عن ماليين الفلسطينيين، وتجعلهم مسؤولين من  التنسيق األمني، وا 

 سلطتهم، وهذا ما جعل االحتالل رابًحا وليس خاسًرا ... "احتالل خمس نجوم".
األميركية واإلسرائيلية  -الخالفات األميركية الثاني: الرهان على أن تؤدي التحركات الدولية والعربية و 

اإلسرائيلية إلى سحب الضم من التداول، أو تأجيله، أو إبطاء تنفيذه بصورة تسمح للرئيس محمود  -
عادة الحياة إلى التنسيق األمني، وبالتالي لكل أنواع التنسيق؛  عباس: إما إلى النزول عن الشجرة، وا 

ظ ألشهر عدة إلى حين إجراء االنتخابات األميركية على أمل سقوط أو االنتظار لدفع الثمن الباه
 دونالد ترامب ونجاح المرشح الديمقراطي جو بايدن، الذي أعرب عن معارضته للضم.

يمكن أن يفوز بايدن في االنتخابات ويكون الضم قد حدث أو ُشرِّع به، وبالتالي لن يقوم بالضغط 
ذا فشل سيقوم ترامب  ذا لم للتراجع عنه، وا  بإعطاء الضوء األخضر لبدء الضم ضمن رؤيته. وا 

يحدث الضم القانوني فاالحتالل يتعمق، واالستيطان يزيد، والضم الزاحف مستمر، وتجميع 
 الفلسطينيين في معازل آهلة مقطعة األوصال جاٍر على قدم وساق.

إعادة إنتاج "مسيرة إذا نزلت القيادة عن الشجرة لمجرد سحب أو تأجيل أو إبطاء الضم تحت وهم 
السالم"، فهذا يفقدها ما تبقى لها من مصداقية وتأييد شعبي، ألن المأزق الذي تواجهه لم يبدأ بالضم 
نما انتهى إليه، وخصوًصا أن الضم الزاحف مستمر، وتزايد بكثرة في األسابيع األخيرة،  القانوني، وا 

على نصيحة بعدم  -أفادت مصادر مطلعة  كما –ومتوقع أن يتزايد أكثر إذا رسا الموقف األميركي 
اإلقدام على إعالنات كبيرة، وممارسة الضم من خالل فرض مزيد من الحقائق على األرض كما 

 فعلت الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة، منذ تأسيس إسرائيل وحتى اآلن.
ذا كان الموقف الذي اتخذته القيادة وحركة فتح وحلفاؤها  يرتق إلى مستوى  لم -على أهميته  –وا 

خطورة وتحديات المرحلة، فإن حركة حماس وبقية فصائل المقاومة والمعارضة تبدو عاجزة وحائرة 
 وال تدري ماذا تفعل. فهي يتجاذبها موقفان من دون حسم أي منهما:

نهاء االنقسام على أساس  جديدة، والدعوة إلى  استراتيجيةاألول: مطالبة الرئيس بتعليق الجرس، وا 
جراء اجت ماع اإلطار القيادي المؤقت، وعقد مجلس وطني توحيدي، ووقف التزامات أوسلو، وا 

 غزة.االنتخابات، والذهاب إلى 



 
 
 
 

 

 22 ص             5254 العدد:             6/9/2020 ثالثاءلا التاريخ: 

                                    

الثاني: تشكيل جبهة وطنية من الفصائل والمؤسسات واألفراد والمتفقين على قواسم مشتركة 
 والتحضير الندالع انتفاضة في الضفة الغربية.

دعوات الفلسطينية الموجهة إليه منذ زمن ألخذ زمام المبادرة لم يؤد إلى إن عدم استجابة الرئيس لل
اعتماد الفريق اآلخر للبديل الذي يهدد به، وال إلى تفسير مقنع لعدم تجسيد فصائل المقاومة 
لبرنامجها، وخصوًصا أنها تتحدث عن امتالك إمكانات كبيرة على الفعل، ولديها حلفاء بمحور 

 االستراتيجي.مع العدو، بل دخلوا في مرحلة الهجوم  االستراتيجيوازن المقاومة حققوا الت
ذا سألت عن أسباب المراوحة في المكان منذ سنوات بين دعوة الرئيس عباس للتحرك والتهديد  وا 
بتجاوزه، تجد تفسيرات وجيهة لكنها غير مقنعة، بأن القمع الذي تتعرض له من االحتالل والسلطة 

فإًذا هي مرتهنة لآلخرين، وهذا ينزلنا من السماء إلى األرض، فالحسابات  يحول دون انطالقها،
 الحقيقية تختلف عن ادعاءات القوة.

فالرئيس يريد الوحدة على أساس تخلي "حماس" عن سيطرتها على قطاع غزة، وتقّر ببرنامجه 
حتفاظ بسيطرتها السياسي، وتنضوي في السلطة والمنظمة تحت قيادته. في المقابل، تريد "حماس" اال

 على قطاع غزة والمشاركة في المنظمة.
إّن تشّبث كل طرف بموقفه في ظل عدم بروز طرف ثالث أو ضغط سياسي وشعبي كاٍف، حال، 
وسيحول إذا استمر االنقسام، دون بلورة بديل فلسطيني قادر على إحباط المخططات المعادية، وعلى 

 والتهجير. رأسها رؤية ترامب، ومخططات الضم والتوسع
هذه الحلقة الجهنمية تفسر حالة إلقاء المسؤولية من "حماس" على "فتح" واآلخرين ومن "فتح" على 
لقاء كل فصيل من  "حماس" واآلخرين. أما اليسار فيعاني من أزمة جّراء تفرقه وعدم فاعليته، وا 

لماذا ال يتحرك كل فصائله المسؤولية على الفصائل األخرى وعلى طرفي االنقسام. وعندما يقال: 
 فصيل يعتقد أنه على حق ويبادر وحده ويقدم المثل ليلحق به اآلخرون؟ ال تجد جواًبا.

إن أول مفتاح من مفاتيح الفرج للخروج من الوضع المأساوي الذي تعيشه الحركة الوطنية الفلسطينية 
سبب الرئيسي، بمختلف أجنحتها يتطلب االعتراف بأن الكل في مأزق شامل بغض النظر عن الم

وعمن يتحمل المسؤولية أكثر، ألن من يملك البديل ال يحتاج إلى انتظار تحرك الرئيس أو غيره. 
فأصحاب المفاوضات إلى األبد والرهان على عملية السالم وصلوا إلى طريق مسدود، وقدموا تنازالت 

 قه.كبيرة، لدرجة بات الحفاظ على الوضع الراهن البائس أفضل ما يمكنهم تحقي
وكذلك وصل أصحاب المقاومة المسلحة كخيار وحيد أو رئيسي إلى مرحلة أصبحوا فيها مرتهنين 
لى معادلة تهدئة مقابل تخفيف الحصار، وال يستطيعون إطالق الصواريخ،  لتحالفاتهم وأولوياتهم، وا 

جراءات تخفيف الح صار، من دون وال حتى التهديد بها مثلما يفعلون عندما تتأخر األموال القطرية وا 
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دفع ثمن باهظ جًدا. واألنكى واألمر أن الطرفين باتا ينتظران هزيمة كل منهما لآلخر باالعتماد على 
ما يفعله االحتالل به. وليس الغرض مما سبق تحميلهم والقطاع ما ال يحتمل، بل تقدير واقعي 

 للوضع الذي نعيش فيه، حتى نعرف ما بمقدورنا فعله.
، فيتمثل في إدراك أن القضية تمر بمرحلة دفاع إستراتيجي بسبب الضعف أما المفتاح الثاني

واالنقسام والتوهان الفلسطيني، وغياب مشروع عربي حاضن للحركة الوطنية الفلسطينية وفقدان عمق 
عالمي كاٍف، وبالتالي، فإن األهداف الفلسطينية في هذه المرحلة تقتصر على الصمود، والحفاظ 

الفلسطيني على أرضه، وبخاصة المناطق المهددة بالضم، والحفاظ على القضية على تواجد الشعب 
حية وما تبقى من مكاسب، في سياق عملية كفاحية للمراكمة عليها، والسعي إلحباط تطبيق 
ذا مّر فال بد من  المخططات المعادية، وخصوًصا رؤية ترامب ومخطط الضم والتوسع والتهجير، وا 

 باهًظا يؤسس لمواصلة الكفاح على طريق تحقيق األهداف الوطنية.تدفيع االحتالل ثمًنا 
ومن المهم هنا اإلدراك أنه ليس بجعبة االحتالل السماح بقيام دولة ال في الضفة وال في القطاع، وال 
في كليهما، وال مكاًنا عنده ال لـ"فتح" وال لـ"حماس" وال لغيرهما، بل يسعى إلبقاء األطراف الفلسطينية 

، وتلهث بين الموت والحياة، يقاتل بعضها بعًضا، وبحاجة إلى االحتالل حتى تبقى على قيد ضعيفة
قامة "إسرائيل الكبرى".  الحياة، انتظاًرا لظروف جديدة تتيح لالحتالل تهجير المزيد من الفلسطينيين وا 

حاجة المتبادلة أما المفتاح الثالث، فهو اإليمان بالشراكة على أساس المبادئ وتوازن المصالح، وال
إلى العمل على أساس القواسم المشتركة لمختلف أجنحة الحركة الوطنية )الوطنية واإلسالمية 
 والقومية واليسارية والليبرالية( رغم الخالفات الكبيرة، من دون هيمنة وال إقصاء وال تكفير وال تخوين.

ن تجاوز تراث وأخطاء وتنازالت أما المفتاح األخير لفتح أقفال المأزق الشامل، فهو اإلدراك بأ
ومغامرات الماضي والمراهنة على المتغيرات والعوامل الخارجية، وما نشأ منها من تراث وبنية ال 
نما عبر عملية تاريخية تبدأ بمعرفة أين  يمكن تجاوزه وال إلغاؤه أو التحلل منه بقرار أو بسرعة، وا 

لى أين نريد أن نصل، وكيف نصل إلى ما نر   يد؟نقف، وا 
وهذا يتطلب أواًل التأكيد على البرنامج الوطني )برنامج العودة وتقرير المصير واالستقالل الوطني 
والمساواة( والهدف المركزي في هذه المرحلة. فالقفز في الهواء أو التهور أو التخاذل أو التكيف مع 

فالرهان يجب أن يكون أواًل  الواقع، والرهان على اآلخرين وما ليس باليد لن يحصد النتائج المتوخاة.
على الشعب، والوحدة، والشراكة على أساس رؤية واقعية تنطلق من الواقع، والتعامل معه من أجل 

رادة صلبة. استراتيجيةتغييره، تنبثق عنها   جديدة وا 
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وحتى يتحقق هذا البرنامج، ال بد من العمل على توفير مستلزمات اندالع انتفاضة شعبية سلمية 
ادة الشعب ومصلحته على الجميع، بصورة ال يمكن تجاوزه. فاالنتفاضة الشاملة ليست على تفرض إر 

 األبواب، مع أن هّبات المقاومة وموجاتها ستبقى مستمرة وتتصاعد.
من ينتظر االنتفاضة في ظل الوضع الراهن فسينتظر طوياًل، فما هو قائم خراب ال يؤدي إلى 

أكثر بكثير مما يحركها اليأس، ووجود قيادة تستند إلى قرار  انتفاضة، واالنتفاضة يحركها األمل
وطني وشعبي شامل داعم لتوفير متطلبات هذا الخيار. ويمكن ويجب أن يستمر الصمود وشعلة 
المقاومة في كل األحوال، مع الحذر من المغامرات ومن االنزالق إلى مواجهة عسكرية في ظل 

لى حق الشعب الفلسطيني وواجبه في المقاومة بجميع األشكال موازين قوى غير مواتية، مع التأكيد ع
 التي تتيحها حقوقه الطبيعية والقانونية، بما فيها القانون الدولي اإلنساني.

عندما يحين أوان الثورة الشاملة والتغيير الجوهري الحاسم فلن ينتظر الشعب أخذ اإلذن من أحد. أما 
عمل الدؤوب من أجلهما فسيؤخر حدوثهما. فمن ينتظر أن الحديث عن الثورة والتغيير من دون ال

ذا انهارت أو ُحّلت نتيجة فقدان مصادر  تحل السلطة نفسها سينتظر طوياًل فال سلطة تحل نفسها، وا 
وجودها وشرعيتها؛ فسيسعى االحتالل إلقامة سلطة أو سلطات جديدة، ألنه ال يريد أن يتحمل 

ع سلطة األمر الواقع في غزة، ومنح قرض للسلطة مجرد دالئل المسؤولية مباشرة، ولعل ما يفعله م
على ذلك، باإلضافة إلى أن التفّكك الفلسطينّي جعل من االحتالل الجهة األكثر تنظيًما وقّوة وقدرة 

 على فرض شكل ُسلطة جديد في الضّفة حال تفّكك وانهيار الُسلطة الحالّية.
إلى حقوق متساوية بدولة واحدة، فعليه االستيقاظ، ومن ينتظر أن نهاية "حل الدولتين" سيقود 

فاألقرب إلى الحدوث إذا لم ينهض الفلسطينيون أن يؤدي انهيار "حل الدولتين" إلى إقامة "إسرائيل 
 الكبرى" وتهجير الفلسطينيين من جديد.

تغير بشكل األمل موجود، فالعالم قبل كورونا ليس كما بعده، والمنطقة العربية قابلة للتغير، وهي ت
مستمر، وعندما يحدث ذلك ستندلع االنتفاضة الفلسطينية التي يجب أن نستعد لتوفير شروط 

 انتصارها، حتى تكون أكثر من مجرد صفحة مجد جديدة في مسيرة الشعب الفلسطيني.
االنتظار قاتل، وتبادل االتهامات بالتخوين والتكفير واالرتهان لآلخرين، ونعي القوى القائمة قبل 
نضوج البديل، واستمرار االنقسام يعبد الطريق أمام نجاح المخططات المعادية، وهناك ما هو مشترك 
ال فليبادر من يملك الرؤية واإلرادة والقدرة على الفعل، ويقدم المثل، وسيفرض  ويمكن البناء عليه، وا 

 على اآلخرين اللحاق به أو االندثار.
 تا*مدير مركز مسار 

 9/6/2020مركز مسارات، 
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 هل توقف التنسيق األمني أم تغي ر مفهومه؟ .38

 أسامة عثمان
لٍّ من  كان الفتًا موقف دولة االحتالل اإلسرائيلي من إعالن السلطة الوطنية الفلسطينية أنها في حِّ
جميع االتفاقات معها، ووقف كلَّ أشكال التواصل مع االحتالل، بما فيها "التنسيق األمني"، إذ لم 

حتالل، حينها، رّدَة الفعل المتوقَّعة على هذا النوع من التحّول في طبيعة السلطة. ُيظهِّر قادة اال
وكان يمكن فهم ذلك التلّقي الهادئ، نسبّيًا، من جانب االحتالل، بأنه انتظار للتطبيق العملي لذلك 

منه، على اإلعالن، أو أنه، أيضًا، فْسٌح للمجال أمام السلطة الفلسطينية؛ كي ُتْظهر رّدًا ال بّد 
الخطوة الخطرة، جيوسياسيًا، وهي ضمُّ األغوار وشمال البحر الميت، باإلضافة إلى المستوطنات في 
الضفة الغربية والقدس، أو فرض سيادة االحتالل عليها. وهو ما يعني القضاء العملي، من جانب 

عن كونه يحرم  واحد، على فرص قيام دولة فلسطينية في حدود الرابع من يونيو/ حزيران، فضالً 
 الفلسطينيين خيرة أراضي الضفة الغربية التي توصف بأنها سّلة غذاء الفلسطينيين.

ر أن تستهدف قوات  لكن حادثة إحباط أجهزة األمن الفلسطينية، قبل أيام، عملية كان من المقرَّ
ؤل االحتالل التي تتمركز في ضواحي مدينة جنين، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، أعاد التسا

الصهيونية األخطر، حديثًا، على القضية  اإلجراءاتبشأن ماهيَّة الرّد الفلسطيني على تلك 
الفلسطينية، ومستقبلها. ذلك أنه صحيح أن السلطة الفلسطينية سلكت طُرقًا عّدة لمواجهة "الضّم 

ُبل القانونية الدولية، ولكن اإلعالن عن وقف التنسيق، والتوا صل مع االحتالل، االحتاللي، ومنها السُّ
كان هو الرّد األكثر حسمًا، واألوقع أثرًا، في ما ُيرجى. علمًا أن القيادة الفلسطينية حرصت على 
توضيح أّن وقف التنسيق األمني ال يعني الكّف عن "محاربة اإلرهاب"، وهو األمر الذي تلتزمه 

دولي في محاربة اإلرهاب. وهو السلطة الفلسطينية، من طرفها، بوصفها "دولًة" منخرطة في الجهد ال
األمر الذي استخدمته السلطة من أدوات تأكيد ارتقائها إلى مصاّف الدول، حيث أصبح التعامل مع 
إسرائيل نّديًا، دولة مقابل دولة، ولم يعد مقبواًل أن ُيَعّد تعامَل تبعية، وتعاون مباشر. وهو األمر الذي 

لسطينية، عدنان الضميري، بقوله، بعد أن نفى صّحة الحادثة أّكده الناطق بلسان المؤسسة األمنية الف
اآلنف ذكرها، كما روتها الصحف العبرية، إن "الدولة الفلسطينية في توقيع على اتفاقيات دولية ضد 
اإلرهاب، ونحن ال نخشى ذلك؛ ونعتبر أنفسنا جزءًا من المنظومة الدولية والعربية في مواجهة 

رق بين التزام دولة فلسطين الدولي في مكافحة اإلرهاب وأن يأتي اإلرهاب". وأضاف: "هناك ف
االحتالل ويقول إن األجهزة األمنية الفلسطينية قامت بكذا؛ خدمة لإلسرائيليين". ومهما يكن، فإن هذه 

س لمرحلة من التعاطي الفلسطيني الرسمي مع أعمال المقاومة، من دون استثناء.  األقوال تؤسِّّ
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هة ليس فقط إلى المدنيين وبغّض النظر عن ا لسياق الذي يوضع فيه إحباط العمليات المقاومة الموجَّ
، المستوطنين في أراضي الضفة الغربية 1967اإلسرائيليين، خارج األرض الفلسطينية المحتلة عام 

فها المحتلة، َوْفق القانون الدولي، أو أنه كان حتى موّجهًا إلى قوات االحتالل الصهيوني التي ال يصنّ 
القانون الدولي إرهابًا، بل يعتبرها أعمااًل مشروعة، فقد تطّوعت السلطة الفلسطينية، من تلقاء نفسها، 
ووّسعت مفهوم اإلرهاب الذي ال يزال يثير إشكاالٍت على مستوى العالم؛ في تعريفه، وتطبيقاته؛ 

م فيه عمليات المقاومة المشروعة، ضد االحتالل، وجنوده، ولكن الم ختلف أنها، أي السلطة، لتُقحِّ
هي التي ستحاربه، وليس خدمة لالحتالل. فمن الناحية الجوهرية، ال تزال دولة االحتالل، حتى بعد 
إعالن السلطة "وقف التنسيق" تستفيد، عملّيًا، من تلك الجهود الفلسطينية الذاتية التي تحبط أيَّ 

شامل، وبالذات المدني، من المتوّقع أن مساٍع فلسطينيٍة تستهدف االحتالل، ولكن وقف التنسيق ال
يسّبب إرباكاٍت في حياة الفلسطينيين أنفسهم، وذلك من دون أن تتوافر تدابير ناجزة تصلح ألن تكون 

 بديلة لهذا الواقع الناشئ، بشكل مفاجئ.
مليات وفي الحقيقة، أّن دولة االحتالل ال يهمها كثيرًا، وقت االضطرار، الطريقة التي ُتوقف فيها الع

المقاومة ضدها، أو آليَّات وقفها، بقدر ما يهمُّها أن تتضافر جهود الفلسطينيين مع جهودها، في 
محاربة المقاومة. ولعله ال يخفى أن السلطة الفلسطينية تبقى أقدر من أجهزة األمن االحتاللية على 

ة التعاُيش اليومي الحّد من النشاطات الفلسطينية التي تستهدف االحتالل، بما تملك من خصوصي
والقريب مع الناس، حيث ال يقابلها الفلسطينيون عادة باالرتياب والتوجُّس والحذر الذي يقابلون كّل 
من يشتبهون بتعاونه مع االحتالل، ممن يسمُّونهم "الجواسيس"، وهذا ما صّرح به الرئيس الفلسطيني، 

سلطة لم تكن إسرائيل تحلم بالحصول محمود عباس؛ أّن المعلومات التي كانت توّفرها أجهزة ال
 عليها، لخطورتها، أو باألحرى لصعوبة حصول االحتالل عليها.

هذا التحّول في موقف السلطة، بوصف المقاومة إرهابًا بالغ الخطورة، وطنّيًا وأخالقّيًا، فقد كان يمكن 
إدانة المقاومة، ووصمها  تفهُّم الدعوة إلى المقاومة السلمية، أو حتى حصر المقاومة بالسلمية، ولكن

باإلرهاب، ثم التعهد، بل االنخراط العملي في محاربتها، ينتج دالالٍت جديدة عن معنى االحتالل، 
وجنوده، هل هم مندرجون ضمن األبرياء الذين ُيستهدفون لتحقيق مآرب سياسية، كما التعريف السائد 

ر فلسطينيٌّ ُحْكَم إدانة ع لى فلسطيني آخر؛ ألنه يقاوم االحتالل، بَمن لإلرهاب )؟!(. ثم كيف ُيصدِّ
فيهم جنودهم اإلرهابيون الذين ال يتورَّعون عن قتل المدنيين الفلسطينيين الُعزَّل، ولّما تكد تجّف بعد 
دماء الشاب المقدسي من ذوي االحتياجات الخاصة، إياد الحالق، الذي اعترف رئيس حكومة 

 االحتالل بنيامين نتنياهو باغتياله.
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معنى هذا أن السلطة الفلسطينية تدين أيَّ فلسطيني ينخرط في عمل مقاومة، حتى لو كان من 
فصائل منظمة التحرير، ولو كان من حركة فتح نفسها التي يترأسها الرئيس أبو مازن، ولم نسمع أن 

ل بالغ الغ رابة، حركة فتح تصف أعمال المقاومة باإلرهاب. ومهما كانت الذرائع، فإّن هذا التحوُّ
فالدولة الفلسطينية تحت االحتالل ال تستحقُّ إفراغ العمل النضالي ضدَّ االحتالل من مضمونه، بل 
إدانته، في حين أن الواجب تذّكر أّن موجبات المقاومة ال تزال قائمة، وهي االحتالل الذي يمعن 

 تعمُّقًا، وتمدُّدًا.
 9/6/2020، العربي الجديد، لندن

 
 ة تحــاول تأجــيـــل الضـــماألســرة الـدولـيـ .39

 نوعا لنداو
إلى جانب التحذير من تداعيات الضم اإلسرائيلي أحادي الجانب لمناطق في الضفة الغربية، فإن 
جهات في المجتمع الدولي تتبنى تكتيكا جديدا لوقف هذه العملية: محاولة لتأجيلها. ومن محادثات 

لية وفي دول مختلفة يتبين أن الرسالة التي يريدون مع دبلوماسيين في منظمات دو « هآرتس»أجرتها 
تموز، هو  1نقلها إلى حكومة إسرائيل واإلدارة األميركية هي رسالة موحدة: الموعد الذي تم تحديده، 

، والضم في التوقيت الحالي «كورونا»الموعد األسوأ الذي يمكن أن يخطر بالبال، أيضا إزاء أزمة 
 ستقرار اإلقليمي والدولي.يمكن أن يضعضع بشكل كبير اال

الجهود الدبلوماسية لتأجيل الضم اإلسرائيلي تقودها باألساس األمم المتحدة وألمانيا بدعم تقريبا من 
جميع دول االتحاد األوروبي )باستثناء هنغاريا( وبدعم دول الجامعة العربية، باألساس األردن 

ا السياق عن الزعيم الصهيوني، ناحوم ومصر. دبلوماسيون تحدثوا مع الصحيفة اقتبسوا في هذ
 «.الدبلوماسية هي فن تأجيل ما ال يمكن منع وقوعه قدر اإلمكان»غولدمان، الذي قال: 

التي تعتبر أيضا  -ألمانيا، التي تعتبر إحدى الدول المؤيدة البارزة إلسرائيل في المنظمات الدولية 
 الجانب. تعارض جدا الضم أحادي –حارسة عتبة القانون الدولي 

تموز، بعد أقل من شهر،  1في « المناطق»تصريحات رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عن ضم 
 تسببت بإحراج كبير في برلين.

هذا بسبب أنه بالضبط في هذه الفترة ستتولى ألمانيا وظيفة الرئيسة المناوبة لالتحاد األوروبي، وفي 
الوظيفتين اللتين سيجبرانها على االختيار بين  –ة موازاة ذلك رئيسة مجلس األمن في األمم المتحد

 إخالصها للقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة وبين التزامها التاريخي تجاه إسرائيل.
 في نهاية الشهر الماضي نشرت ألمانيا والسلطة الفلسطينية بيانا مشتركا غريبا.
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قي القدس سيشكل خرقا للقانون الدولي فقد قالتا في البيان إن ضم مناطق في الضفة الغربية وشر 
ودعم الحل الشامل  1967ومسا بحل الدولتين. وقد أكدتا على االلتزام بهذا الحل على أساس حدود 

 بين إسرائيل والفلسطينيين الذي يتحدد في المفاوضات على أساس قرارات األمم المتحدة.
 في األسبوع القادم. سيزور وزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، إسرائيل واألردن

وبصورة رسمية تستهدف الزيارة إجراء مقابالت تعارف مع نظيره وزير الخارجية، غابي اشكنازي 
)ازرق ابيض(. ولكن بصورة غير رسمية هدف الزيارة الخاطفة هو تحذير إسرائيل من نوايا ضم 

ا نحو هذه المعضلة المستوطنات في ظل هذه الرسائل. سيطلب ماس من إسرائيل أن ال تدفع ألماني
 الشديدة.

وحسب البرنامج الرسمي، فانه سيهبط ماس، األربعاء القادم، في إسرائيل ويلتقي مع اشكنازي 
 وشخصيات رفيعة أخرى في إسرائيل.

وبعد ذلك ستكون محادثة فيديو مع القيادة الفلسطينية. وفي المساء سيسافر ماس إلى األردن 
 وسيناقش هناك المواضيع ذاتها.

« الرباعية»ي المقابل، يحاولون في األمم المتحدة في هذه األثناء الدفع قدما بمبادرة إلعادة نشاط ف
الدولية لشؤون الشرق األوسط للوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين على خلفية أزمة الضم، بمشاركة 

 األردن ومصر.
 األمم المتحدة.في الرباعية يشارك االتحاد األوروبي والواليات المتحدة وروسيا و 

في السنوات األخيرة قلت نشاطاتها في ظل غياب العملية السلمية. واآلن يريدون في األمم المتحدة 
 استئناف نشاطاتها.

هذا الهدف يشبه الهدف األلماني: على األقل محاولة كسب الوقت إلى حين تبدأ إسرائيل بخطوات 
 حقيقية.

مع المبادرة ومحادثات تنسيق كثيرة جرت حول ذلك في  وفي روسيا أظهروا استعدادا نظريا للتعاون
 األسابيع األخيرة. ولكن حتى اآلن بدون أي نجاح حقيقي.

، مؤخرًا، عدد من الزعماء األوروبيين ومنهم أرسلفي أعقاب أداء الحكومة الجديدة في إسرائيل للقسم 
 الرئيس الفرنسي عمانويل مكرون، رسائل تهنئة لنتنياهو.

هم فيها أنهم يعارضون الضم، أن التوقيت لذلك سيئ بصورة خاصة في نظر المجتمع أكد عدد من
 الدولي.
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ومن بين الرسائل التي تم نقلها لنتنياهو من الزعماء األوروبيين كانت أيضا رسالة تشير إلى أن 
ير سيكون عمال غ –« كورونا»بالذات في فترة فيها دول كثيرة تواجه  –تقويض االستقرار اإلقليمي 

 مسؤول.
في موازاة الضغط الذي استهدف تأجيل الضم، تستعد دول كثيرة أيضا إلى إعطاء ردها في الحالة 

 التي تعلن فيها إسرائيل بالفعل في نهاية االمر عن خطوات كهذه.
ومثلما نشر في الصحيفة فانه في االتحاد األوروبي يتم فحص فرض عقوبات لن تشمل إجماعا بين 

 شراك إسرائيل في اتفاقات التعاون ومنح جديدة في مجال األبحاث واألكاديميا.الدول مثل منع إ
سيتسبب هذا القرار بأضرار اقتصادية كبيرة للمؤسسات والباحثين في إسرائيل. إضافة إلى ذلك، 
تفحص أيضا عقوبات على مستوى العالقات المباشرة بين الدول. ومع ذلك، ال توجد أي دولة 

 في هذا المسار إذا ما كانت توجد احتمالية أخرى.متحمسة جدا للسير 
إذا قامت إسرائيل فعليا بالضم في نهاية المطاف، قال عدد من الدبلوماسيين للصحيفة إن األمر 
األول الذي سيحدث هو سلسلة بيانات وقرارات ضد هذه الخطوة في األمم المتحدة وفي االتحاد 

 االوروبي وفي الجامعة العربية.
األميركيين لن تكون هناك دول كثيرة ستعترف بالضم أحادي الجانب مثلما كان االمر  وباستثناء

 ايضا بخصوص االعتراف األميركي بالسيادة اإلسرائيلية في القدس وفي هضبة الجوالن.
هذا في حالة كانت  –وحسب اقوالهم، لن يكون الضرر الحقيقي على إسرائيل فقط عقوبات محددة 

اآلن »بل إعادة فحص نظرة العالم للمستوطنات. دبلوماسي رفيع شرح بأنه  –هناك عقوبات كهذه 
وحسب قوله: «. األمم المتحدة واالتحاد االوروبي يميزون بين إسرائيل نفسها وبين المستوطنات

 «.المناطق فقط من االتفاقات بإقصاءيمكن التعاون في مجاالت كثيرة مع إسرائيل نفسها، لكن »
ما الذي سيحدث إذا أعلنت إسرائيل بأن المناطق هي جزء ال يتجزأ منها؟ إذا لم »ه ولكنه أشار إلى أن

سرائيل نفسها، كل تعاون مع إسرائيل سيكون في خطر  يعد باإلمكان التمييز بين المناطق المحتلة وا 
 «.حتى بدون الحاجة إلى اإلعالن عن عقوبات

 «هآرتس»
 8/6/2020، األيام، رام هللا
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