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 سرائيليةا  مريكية و أفي جرائم حرب ت تحقيقا بسبب" "الجنائية الدولية تعاقبواشنطن  .1

مب، مساء الخميس، عقوبات على المحكمة الجنائّية افرض الرئيس األميركي دونالد تر : وكاالت
الدولّية في الهاي، بسبب "التحقيقات في جرائم حرب أميركّية في أفغانستان"، وقرار المدعية العامة 

 ة فاتو بنسودا فتح تحقيق ضد جرائم إسرائيل في األراضي الفلسطينية.للمحكم
وادعت الناطقة باسم الرئيس األميركي في بيان أنه "رغم الدعوات المتكررة من الواليات المتحدة 
وحلفائنا من أجل اإلصالح، لم تقم المحكمة الجنائية الدولية بشيء إلصالح نفسها وتواصل القيام 

 سياسي ضدنا أو ضد حلفائنا وبينهم إسرائيل". بتحقيقات بدافع
ويأتي اإلعالن كرد على قرار استئنافي للمحكمة الجنائية في آذار الماضي بالسماح بفتح تحقيق في 

 مب.اجرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية في أفغانستان برغم معارضة إدارة تر 
أي مسؤول في المحكمة يحقق  ووفقا للمتحدثة، فإّن ترمب "سمح بفرض عقوبات اقتصادية على

بشأن عسكريين أميركيين أو يوّجه إليهم اتهاما بدون موافقة الواليات المتحدة، وبتوسيع القيود على 
تأشيرات الدخول بالنسبة إلى أولئك المسؤولين وأفراد أسرهم". وُألغيت العام الماضي تأشيرة دخول إلى 

 الواليات المتحدة لبنسودا نفسها.
ى اإلعالن األميركي، أعرب وزير خارجية االتحاد األوروبي جوزيب بوريل عن "قلق وفي رده عل

 مب بمعاقبة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين يحققون مع جنود أميركيين.ابالغ" حيال قرار تر 
ندعم وقال بوريل للصحافيين "بالتأكيد هذا أمر مثير للقلق الشديد ألننا نحن، في االتحاد األوروبي، 

 بثبات المحكمة الجنائية الدولية".
 12/6/2020الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 السلطة الفلسطينية أبقت الباب مفتوحا لمسار سياسي جديداشتية:  .2

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن السلطة الفلسطينية أبقت الباب : كفاح زبون - رام هللا
ز حاليا على منع إسرائيل من تنفيذ مخطط الضم. وأوضح اشتية مفتوحا لمسار سياسي جديد، وترك

أثناء لقاء وزيري الخارجية األلماني هايكو ماس، واألردني أيمن الصفدي، في اجتماع ثالثي عبر 
بتوجيه من الرئيس، أبقينا الباب مفتوحا لمسار سياسي جّدي وحقيقي، مبني على »الفيديو كونفرانس 

«. ار مؤتمر دولي، تكون أساسه، الرباعية الدولية، مع إمكانية توسعتهاالقانون الدولي وضمن إط
 جبهة دولية»وأكد اشتية وجود «. تركيزنا اآلن على أمر واحد وهو منع إسرائيل من الضم»وأضاف 
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زيادة الضغط على إسرائيل كي تتراجع عن مشروعها »، لكنه طلب من ماس «حقيقية ضد الضم
 «.ية، والمشروع الوطني، واألمن اإلقليمي والقانون الدوليالتدميري للقضية الفلسطين

وانتظر اشتية حتى وصل ماس إلى األردن، من أجل لقائه، بعدما كان ينتظر أن يتم اللقاء مباشرة 
في رام هللا قبل أن تعرقله إسرائيل بذريعة كورونا، وأبلغته بأنه في حال قرر الوصول إلى رام هللا، 

 د عودته، البقاء في الحجر الصحي مدة أسبوعين داخل إسرائيل.فإنه سيكون مضطرا بع
 12/6/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 دول أوروبية مستعدة لالعتراف بفلسطين 8األحمد:  .3

قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمه التحرير والمركزية لحركة فتح عزام : كفاح زبون - رام هللا
استعدادها االعتراف بدولة فلسطين بشكل منفرد، بعيدا عن  دول أوروبية أعربت عن 8األحمد، إن 

إجماع االتحاد األوروبي، كرد على مخططات إسرائيلية لضم أراض بالضفة ودعما لفلسطين. 
االتحاد األوروبي يرفض خطة الضم، وقد لوح »وأضاف األحمد في تصريح لإلذاعة الرسمية، أن 

فيذ مخططها. وأن دوال في االتحاد األوروبي تدعو إلى بعقوبات على إسرائيل في حال أقدمت على تن
 وعاصمتها القدس الشرقية. 1967االعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 

 12/6/2020، الشرق األوسط، لندن
 

 مواطًنا على خلفية سياسية 12السلطة ُتصعد حملتها وتعتقل : مصادر حقوقية .4
هزة أمن السلطة في الضفة الغربية، صعدت من ذكرت مصادر حقوقية فلسطينية أن أج: رام هللا

استهدافها للنشطاء والمواطنين واألسرى المحررين في الضفة الغربية على خلفية انتمائهم وآرائهم 
 مواطنا، بحسب لجنة أهالي المعتقلين. 12السياسية، حيث اعتقل 

 11/6/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 بديوان عباس يكشف ملفات فساد كبيرة مدير سابق ":الفلسطيني لإلعالم" .5
كشف ياسر جاد هللا، مدير الدائرة السياسية سابقا في مكتب رئيس السلطة محمود عباس، : بروكسل

عن قضايا فساد كبيرة تتعلق بسرقة المساعدات واألموال المقدمة للسلطة من الجهات الدولية، وكيفية 
 ية.تسريبها من خالل ديوان أبو مازن لحسابات شخص

وقال جاد هللا في فيديو بثه عبر "فيسبوك" إن كل األموال الموجودة في وزارة المالية تحت مسمى 
دعم من االتحاد األوروبي والدول العربية يحول معظمها لديوان الرئاسة ثم لحسابات سرية ال يطلع 
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لرئاسة ومحمود عليها إال ثالث أشخاص، هم محمود عباس نفسه، وانتصار أبو عمارة رئيسة ديوان ا
سالمة المدير العام المالي لديوان الرئاسة. وتابع "عندما تدخل هذه األموال لحسابات ديوان الرئاسة، 
تختفي فجأة وتذهب لحسابات سرية بأسماء وهمية، بينها أسماء أحفاد الرئيس، وهذا ما قلناه للنائب 

ريبة ثم تذهب لجيوب عباس وأحفاده الفدرالي األوروبي والبلجيكي وكيف يدفع المواطن األوروبي ض
 بدال من مستحقيها".

 11/6/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 زالت صالحة وتطبيقها اليوم أكثر إلحاحا ما أبو مرزوق: مبادرة شلح .6
قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" موسى أبو مرزوق، إن الراحل د. 

ق مبادرة وطنية )مبادرة النقاط العشر( والقت استحسان الكل الفلسطيني، رمضان شلح، كان قد أطل
ما عدا اإلخوة في حركة فتح، مؤكدا أن المبادلة ال زالت صالحة، والنقاط التي طالبت فيها هي اليوم 

 أكثر إلحاحا.
طالق عنان الشعب الفلسط يني وطالب قيادة السلطة قيادة السلطة الخروج من الضغط اإلسرائيلي وا 
ذا فعل ذلك أبو مازن لن يتركه أحد والجميع سيكون دعمًا وسندًا له. وأكد  في مواجهة االحتالل، وا 

على ضرورة وجود مشروع وطني مقاوم في الضفة الغربية لمواجهة االحتالل، مؤكًدا أن الشرط 
 األساسي لحماية المقاومة هو أن ال يكون هناك تصادم بين أبناء الشعب الفلسطيني.

 األمني قائم وال إن التنسيقمعه وقالوا  اتواصلو شف عضو المكتب السياسي أن مسئولين أوروبيين وك
على األرض تغير، وأنهم يودون دعم الشعب الفلسطيني، وتساءلوا كيف لنا أن نساعد  شيءيوجد 

 يوجد لها خطة لمواجهة الضم، وعدم جديتها في مواجهة الضم. إذا كانت السلطة الفلسطينية ال
 11/6/2020، موقع حركة حماس

 
 : العقوبات األمريكية على المحكمة الجنائية معاداة لألعراف الدوليةحماس .7

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن فرض اإلدارة األمريكية عقوبات على المحكمة 
القوانين الجنائية الدولية، تعكس منطق البلطجة الذي يحكم سلوك هذه اإلدارة، ومعاداتها لكل 

وأوضح قاسم أن العقوبات األمريكية على المحكمة الجنائية الدولية، تهدف لحماية  واألعراف الدولية.
مجرمي الحرب من قادة االحتالل، وتشجعهم على مواصلة عدوانهم على شعبنا وأمتنا، واستمرار 

 تمردهم على كل القوانين والقرارات الدولية واألخالق اإلنسانية.
 11/6/2020، حماس موقع حركة
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 هنية يستقبل طلبة غزة الملتحقين بكلية الشرطة في قطر .8

استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الخميس الطالب الوافدين من قطاع 
وأثنى رئيس الحركة على تميز الطالب وتفوقهم وفوزهم بهذه  غزة للدراسة في كلية الشرطة بقطر.

لمراتب األولى على الدفعات الشرطية، مشيًدا بالدور الكبير الذي تقوم به كلية الفرصة بعد حصدهم ا
 الشرطة في دولة قطر الشقيقة من خالل تعزيز الجانب القانوني والشرطي في القطاع المحاصر.

 11/6/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 حتالل للضفةلقوى الوطنية واإلسالمية برفح رفضا لمخططات "ضم" االلوقفة  .9
ربيع أبو نقيرة نظمت القوى الوطنية واإلسالمية بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة، وقفة  -رفح

جماهيرية رافضة لصفقة القرن وسياسة ضم الضفة واألغوار. ورفع المشاركون الفتات كتب على 
رض والحق بعضها: "معركتنا مستمرة والوحدة الوطنية خيارنا وكل فلسطين لنا"، و"نحن أصحاب األ

والعدو سيدفع الثمن كامال، ال للضم"، و"ال لمشروع الضم"، و"فلسطين كاملة". وفي كلمته عن القوى 
الوطنية واإلسالمية، شدد سمير صيدم القيادي في جبهة التحرير العربية، على ضرورة تطبيق قرارات 

إلسرائيلي، ووقف التنسيق المجلسين الوطني والمركزي إلنهاء العمل بكل االتفاقيات مع االحتالل ا
األمني. ودعا رئيس السلطة محمود عباس لدعوة الكل الفلسطيني الجتماع عاجل، إلنهاء االنقسام 

 الفلسطيني وضع خطط لمواجهة كل التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.
 11/6/2020، فلسطين أون الين

 
 "غزةغالف "إطالق البالونات الحارقة والمتفجرة تعود إلى  .10

إسرائيلية مجاورة لقطاع غزة أمس، بعد إطالق مجموعة من « كيبوتسات»ُسّجل اندالع حريقين في 
البالونات الحارقة والمتفجرة، وذلك عقب توقفها منذ ما يزيد على سبعة أشهر، مع أنه جرى إطالق 

تفاهمات بالونات فارغة قبل نحو أسبوع، في تحذير فصائلي من مواصلة العدو تجاهله تنفيذ ال
األخيرة بواسطة مصرية، وال سيما تأخر صرف المنحة القطرية. ونقل اإلعالم العبري أنه رصد عددًا 
كبيرًا من البالونات طوال أمس أطلقت باتجاه مستوطنات الغالف، فيما قالت مصادر فلسطينية إن 

 التصعيد الميداني سيعود تدريجيًا خالل األسبوع المقبل.
 12/6/2020، خبار، بيروتاأل
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 تشيد بقرار ترامب فرض عقوبات على محكمة الجنايات الدولية "إسرائيل" .11
أشاد مسؤولون إسرائيليون، مساء يوم الخميس، بقرار الرئيس األميركي دونالد ترامب، الذي  :رام هللا

وشكر ياريف ليفين رئيس الكنيست  أجاز فرض عقوبات على قضاة محكمة الجنايات الدولية.
وقال ليفين "أثبت  ، ترامب على قرار الذي اعتبر بأن "له أهمية استراتيجية ألمن إسرائيل".اإلسرائيلي

 الرئيس ترامب مرة أخرى أنه أحد أعظم األصدقاء إلسرائيل على اإلطالق".
وأضاف "إن المحكمة تعمل ضد إسرائيل بطريقة متحيزة وغير شرعية، ليس فقط لمنعنا من ممارسة 

 ن أيًضا لمنعنا من الدفاع عن أنفسنا ضد اإلرهاب".حقنا في البالد، ولك
كما وأطلق عدد من أعضاء الكنيست اإلسرائيلي تصريحات مماثلة، هاجموا عبرها المحكمة واتهموها 

 بالتحيز للفلسطينيين، وأشادوا بالموقف األميركي.
 11/6/2020، القدس، القدس

 
 كون على مراحلمسؤول إسرائيلي: الضم سيشمل جميع المستوطنات ولن ي .12

نفى مصدر إسرائيلي مطلع على تفاصيل المتعلقة بعملية "الضم"، أن يكون بنيامين نتنياهو : رام هللا
رئيس الوزراء اإلسرائيلي قرر بشكل مرحلي ضم بعض الكتل االستيطانية الكبرى مثل غوش 

 عتصيون ومعاليه أدوميم فقط.
إن الضم سيكون كاماًل ويشمل جميع  -كما نقل عنه موقع صحيفة معاريف  -وقال المصدر 

المستوطنات، مشيًرا إلى أن الفجوات بين نتنياهو وبيني غانتس ليست كبيرة، ووجهات النظر متقاربة 
وأشار إلى أن اللجنة المشتركة لرسم الخرائط ال  ويناقشان سوًيا إيجابيات وسلبيات اعتماد الخطة.

 قبل اعتماد قرار التطبيق.زالت تعمل من أجل تحديد الخريطة النهائية 

 11/6/2020، القدس، القدس
 

 أولمرت: نتنياهو يسعى إلى إشعال المنطقة مع خطة الضم .13
في لقاء خاص مع "إيالف"، اتهم رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق، إيهود أولمرت، : مجدي الحلبي

خطة "الضم"، الفًتا إلى  نظيره الحالي بنيامين نتانياهو بأنه يسعى إلشعال الشرق األوسط من خالل
 أن إسرائيل ليست بحاجة الى غور األردن، ومنوهًا بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

أولمرت يعتبر اليوم من أكبر معارضي نتانياهو، يقوم بانتقاده علًنا في المحافل الداخلية والخارجية. 
اشل، وقال إن نتانياهو مسؤول عن وفي مقابلته مع "إيالف"، وصف نتانياهو بالمخادع والكاذب والف

عاًما، ألنه لم يستطع منع إيران من دخول سوريا. كما اتهمه  50أكبر فشل أمني في إسرائيل منذ 
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بالمبالغة ودب الذعر في قلوب اإلسرائيليين جراء كورونا لدوافع ومآرب ال تمت بصلة لمواجهة 
 ة بيني غانتس إلى حكومته.الجائحة، بل لخلق أرضية لتحطيم خصومه، فنجح في استمال

 11/6/2020موقع إيالف، 
 

 "مركز األمن القومي": الضم لن يمنحنا تفوقا استراتيجيا .14
أكد مركز بحثي إسرائيلي، أن ميزان اآلثار المتنوعة لتنفيذ الحكومة : أحمد صقر -21عربي

ردن، يشير إلى أن اإلسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو مخطط ضم الضفة الغربية المحتلة وغور األ
 معظمها سلبية، مؤكدا أنه لن يمنح "إسرائيل" تفوقا استراتيجيا.

وذكر "مركز بحوث األمن القومي" التابع لجامعة "تل أبيب" العبرية، في تقديره االستراتيجي الذي 
أعده اودي ديكل ونوعا شوسترمان، أن "االهتمام في إسرائيل تركز على اآلثار السياسية المباشرة 

 للضم، وتجاهل اآلثار على المدى البعيد".
وأكد أن خطوة الضم، التي جرى فحص اآلثار اإليجابية والسلبية لها في ندوة نظمها المركز، "قد 

مليون فلسطيني من  2.7تؤدي إلى تفكك السلطة الفلسطينية، وستجد إسرائيل نفسها مسؤولة عن 
 سكان المناطق".

 11/6/2020، "21موقع "عربي 

 

 "الضم  "تجري إحصاء سكانيًا في غور األردن وتتحفظ على الخريطة النهائية لـ "رائيلإس" .15
جنبا إلى جنب، مع تصاعد النشاط اليميني في إسرائيل والواليات المتحدة : تل أبيب: نظير مجلي

لتنفيذ مخطط الضم الكامل، أو الجزئي، لألراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وخوفا من تدفق 
في الجيش اإلسرائيلي، إجراء « اإلدارة المدنية»اطنين الفلسطينيين إلى مناطق الضم، قرر جهاز المو 

 «.ج»إحصاء سكاني سريع في المنطقة 
وقالت مصادر أمنية في تل أبيب، إن هناك تقديرات في إسرائيل، تقول إن من المحتمل أن يقوم 

ا، بعضهم بدوافع شخصية من سكان المنطقة ألوف الفلسطينيين بالتدفق إلى هذه المناطق للعيش فيه
الذين انتقلوا للعيش في المدن التابعة للسلطة، أو بدوافع البحث عن عمل في شركات ومستوطنات 
إسرائيلية، وبعضهم يمكن أن يكون مرسال من السلطة الفلسطينية والتنظيمات الفلسطينية المسلحة 

ألمن اإلسرائيلي، بحسب المصادر األمنية اإلسرائيلية. ليتحولوا إلى خاليا نائمة من شأنها أن تهدد ا
وقالت إن إحصائيات السلطة الفلسطينية، تقول إن عدد الفلسطينيين في هذه المناطق هو أكثر من 
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ولذلك، «. تعتقد أن الرقم ينطوي على مبالغات تبين حقيقة النوايا الفلسطينية»ألف، لكن إسرائيل  100
 طة إلحصاء السكان.فهي تسارع من اآلن لوضع خ

وتشتمل الخطة على دخول فرق اإلدارة المدنية إلى القرى الفلسطينية، مع كل ما يتطلب ذلك من 
إجراءات أمنية. ومن المحتمل أن تطلب إسرائيل وجود شهود عيان ومراقبين أميركيين ودوليين لهذا 

 اإلحصاء.
  12/6/2020الشرق األوسط، لندن، 

 

 من "قنبلة" بسبب كثرة مواليد البدوعضو كنيست متطرف يحذ ر  .16
شدد عضو الكنيست اإلسرائيلي عن الحزب المتطرف "يمينا" بتسلئيل سموتريتش، : أحمد صقر-غزة 

 على ضرورة االحتفاظ بأغلبية يهودية، واصفا معدل خصوبة البدو في النقب بـ"القنبلة".
ية للعرب والمثيرة للجدل، أن "معدل وأكد النائب اإلسرائيلي سموتريتش، المعروف بتصريحاته المعاد

الخصوبة عند البدو في النقب )جنوب فلسطين المحتلة( يشكل تهديدا وجوديا إلسرائيل"، معتبرا أن 
 " اإلسرائيلي.I24معدل الوالدات بمثابة "قنبلة يجب تفكيكها"، بحسب ما أورده موقع "

ألف  200في منطقة النقب يضم حوالي  وخالل جولة له في النقب المحتلة، ذكر أن "المجتمع البدوي
 عاما، وبالتالي فإن هذا االتجاه ينبغي التعامل معه". 12شخص حتى اليوم، ويتضاعفون كل 

يقاظهم،  ونوه بأنه "إذا لم نعطل هذه اآللية، فسوف تنفجر علينا بقوة أكبر، وكلما زدنا في تحريكهم وا 
 وكلما أصبحوا غربيين، ينخفض معدل المواليد".

 11/6/2020، "21قع "عربي مو 

 

 احتفاء إسرائيلي رسمي بتصريحات مسؤول سعودي .17
احتفى حساب تابع لوزارة الخارجية اإلسرائيلية بتصريحات لمسؤول سعودي بارز، حول معاداة : لندن

وأثنى حساب "إسرائيل بالعربية" على تصريحات رئيس رابطة العالم اإلسالمي، محمد  "السامية".
ير سعودي سابق، حول ضرورة التعايش مع اليهود، إضافة إلى تصريحات له العيسى، وهو وز 

 تهاجم من ينكر محرقة الهولوكوست.
ا عاش اليهود والعرب جنبا إلى بينمونقل الحساب تصريح للعيسى أدلى به مؤخرا، جاء فيه أنه "

. نحن ملزمون جنب على مدى قرون، من المحزن أننا ابتعدنا في العقود األخيرة عن بعضنا البعض
 حاليا بإعادة بناء جسور الحوار، وأواصر الشراكة بين مجتمعاتنا".

 11/6/2020، "21موقع "عربي 
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 الجيش اإلسرائيلي يحذر من انتشار الوباء بين العمال األجانب .18

في صفوف « كورونا»تل أبيب: في أعقاب تحذيرات الجيش اإلسرائيلي من خطر انتشار فيروس 
قّررت الحكومة في جلسة طارئة، أمس الخميس، فرض تقييدات جديدة على أماكن العمال األجانب، 

، خصوصًا قرى النقب «المناطق الحمراء»وجود هؤالء العمال، إضافة إلى االستمرار في القيود على 
 العربية والبلدات اليهودية المتدينة.

 12/6/2020الشرق األوسط، لندن، 

 

 حول أسهم نتنياهو مماطلة أميركية في تقديم معلومات .19
توجه مسؤولون في سلطة إنفاذ القانون اإلسرائيلية إلى نظرائهم في الواليات المتحدة : محمود مجادلة

األميركية، بطلب لتزويدهم بمعلومات حول األسهم واألصول المالية التي امتلكها رئيس الحكومة 
لصحيفة "هآرتس"، نشر اليوم، الخميس، جاء ذلك في تقرير  اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في أميركا.

وأشار إلى أن التوجه اإلسرائيلي الرسمي للسلطات األميركية بهذا الخصوص قبل عدة أشهر، وقوبل 
 بالمماطلة.

 11/6/2020، 48عرب 
 

عي جديد شمال شرق القدس .20  مخطط استيطاني توس 

قدم ما يسمى مجلس التجمعات االستيطانية "يشع"، األربعاء، مخططا تكميليا لتوسيع : القدس المحتلة
 وحدة استيطانية جديدة. 1,294ق مدينة القدس، بواقع مستوطنة "آدم" شمال شر 

ويأتي هذا المخطط االستيطاني القديم الجديد، تحت زعم المستوطنين في مخططهم التكميلي أن عدد 
عائلة، وخالل السنوات الثالث المقبلة سيتضاعف العدد بموجب  1,200المستوطنين في "آدم" نحو 

 رق واألنفاق التي يجرى بناؤها ومدها خالل العامين المقبلين.التوقعات لربط المستوطنة بشبكة الط
ووفق المخطط الذي ُعرض أمس أمام لجنة التخطيط في الحكم العسكري في "بيت إيل" سيتم بناء 
الوحدات االستيطانية في الجزء الشرقي الشمالي من المستوطنة، ويضم المشروع منطقة صناعية 

 لوقود وثالث طبقات من البناء وفق تدرج األراضي.وزراعية وموقفا للباصات ومحطة ل
 11/6/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 رائد صالح: سننتصر للثوابت اإلسالمية والوطنية رغم سياسات االحتالل .21
: إن 1948قال الشيخ رائد صالح، رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل المحتل عام : أم الفحم

وأكد صالح  ربًا دينية وعقائدية على المفاهيم والمصطلحات اإلسالمية.االحتالل اإلسرائيلي يشن ح
أنه سينتصر للثوابت اإلسالمية والوطنية، رغم استمرار االحتالل بمحاكمته  -خالل جلسة محاكمته-

 ومحاولة إدانته على استخدام المصطلحات اإلسالمية "الرباط والشهادة".
خ صالح على ضرورة اعتذار قاضي المحكمة لألمتين عقب انتهاء جلسة االستئناف؛ شدد الشيو 

خمايسة في حديثه المحامي وأوضح  العربية واإلسالمية على إساءته للمفاهيم اإلسالمية العقائدية.
لـ"المركز الفلسطيني لإلعالم" أن محكمة االحتالل المركزية في مدينة حيفا، أّجلت اتخاذ قرارها 

لقادم، واستمرار الحبس المنزلي والقيود المفروضة على الشيخ الجديد إلى السابع عشر من تموز ا
 صالح.

 11/6/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 مواجهات واعتقاالت في يافا تنديدا بتدنيس مقبرة "اإلسعاف اإلسالمية" .22
(، أن مواجهات 1948ذكرت مصادر فلسطينية في مدينة يافا )وسط فلسطين المحتلة عام : يافا

دلعت بين المواطنين الفلسطينيين بالداخل المحتل، وشرطة االحتالل، استمرت حتى ساعات واسعة ان
وتشهد المدينة توترا شديدا، بعد إقدام بلدية االحتالل على تجريف مقبرة  متأخرة من الليلة الماضية.

اليهود "اإلسعاف اإلسالمية" في المدينة، ونبش عظام موتى المسلمين، بهدف إقامة مأوى للمشردين 
 على أرض المقبرة.

باسم شرطة االحتالل في بيان له، أن الشرطة قامت مساء األربعاء باعتقال أربعة  وأعلن متحدث
لقاء الحجارة تجاه  شعال النيران في الحاويات وا  شبان وذلك لالشتباه بمشاركتهم في االحتجاجات، وا 

 الشرطة.
 11/6/2020، قدس برس

 
 في األغوار الستجواب األهالي بشأن "الضم"االحتالل يقتحم قرية العوجا  .23

بشكل مفاجئ، اقتحم أكثر من مائة جندي إسرائيلي، في ساعة متأخرة من : األغوار ــ سامر خويرة
مساء األربعاء، بلدة العوجا بمحافظة أريحا واألغوار، شرق الضفة الغربية، ونصبوا خيمة ضخمة 

ي من خالل محول ضخم، ثم شرعوا بمداهمة عشرات على تلة قريبة، وأوصلوا لها التيار الكهربائ
المنازل فيها، والتحقيق الميداني مع ساكنيها، واستجوابهم عن موقفهم تجاه خطة الضم اإلسرائيلية 



 
 
 
 

 

 13 ص             5257 العدد:             6/12/2020 جمعةلا التاريخ: 

                                    

وما أثار المخاوف، وفق رئيس بلدية العوجا صالح فريجات، أن المنطقة التي داهمها  المرتقبة.
خاضعة لسيطرة فلسطينية كاملة، مشيرًا إلى أن "هذا يأتي االحتالل تقع ضمن تصنيف "أ"، أي أنها 

في ظل انعدام المعلومات حول طبيعة المناطق التي ينوي االحتالل ضمها، فنحن ال نعرف هل 
 ستكون العوجا من ضمنها أم ال؟ لكن ما نعرفه أننا سنتصدى بكل قوتنا لتلك الخطوة".
 11/6/2020، العربي الجديد، لندن

 
 خطط اإلسرائيلي لضم الضفة نكبة جديدة للفلسطينيين: الم"شاهد" .24

قالت المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان )شاهد(: إن القرار اإلسرائيلي بضم الضفة الغربية : بيروت
يتعارض تعارًضا صارًخا وفاضًحا مع القواعد اآلمرة للقانون الدولي وكذلك قرارات األمم المتحدة 

، وهو نكبة جديدة أو الصادرة عن وكاالتها المختلفةلجمعية العامة الصادرة عن مجلس األمن أو ا
جاء ذلك في مؤتمر صحفي تحت عنوان "األبعاد القانونية للمخطط اإلسرائيلي في ضم  للفلسطينيين.

 الضفة الغربية ودور األمم المتحدة في منع ذلك"، عقدته مؤسسة "شاهد" في بيروت.
 11/6/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 يسعون للعودة إلى وطنهم "كورونا"فلسطينيون تقطعت بهم السبل بسبب  .25

وجد آالف الفلسطينيين الذين كانوا غادروا إلى الخارج في رحالت محددة، أنفسهم عالقين في  القدس:
عدد من دول العالم بسبب تدابير إغالق الحدود البرية والبحرية والجوية، وهم ال يزالون يبحثون عن 

 «.19 -كوفيد »للعودة بعد أشهر من بدء انتشار وباء  طريق
ص يريدون العودة إلى البالد، لكن الخدمات اللوجيستية وتقول السلطة الفلسطينية إن ستة آالف شخ

ربما نكون الحكومة الوحيدة »معقدة بشكل كبير. وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية الثالثاء: 
ولم ترّد اإلدارة المدنية اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية  «.في العالم التي ال تستطيع إعادة طالبها

ة الدفاع اإلسرائيلية على سؤال للوكالة الفرنسية لألنباء عّما إذا كانت ستسّهل عودة التابعة لوزار 
 الفلسطينيين.

 11/6/2020، لندن، الشرق األوسط

  
 أراضي فلسطينية جديدة "إسرائيل"مصر تحذر من ضم  .26

خالل كلمة مصر في االجتماع االستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون : وكاالت - القاهرة
كد وزير الخارجية المصري سامح شكري، الخميس، موقف القاهرة ، أاإلسالمي بشأن فلسطين
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من ضم أراضي في  "إسرائيل"المناصر للقضية الفلسطينية، والداعم لكافة الحقوق الفلسطينية، وحذر 
 .لضفة الغربيةا

 2020/6/12، الخليج، الشارقة
 

 لعقود طويلة مقبلة الجامعة العربية: قرار ضم أراض فلسطينية يقوض فرص السالم .27
على ضم أية أجزاء من األراضي  "إسرائيل"العربية أن إقدام  الدول أكدت جامعة: بترا –القاهرة 

وشدد  الفلسطينية المحتلة يقوض فرص إقامة السالم في هذه المنطقة من العالم لعقود طويلة مقبلة.
على الشعب  جديداً  غاشماً  جامعة أحمد أبو الغيط، على أن الضم يمثل عدواناً لاألمين العام ل

 ين العربية واإلسالمية.الفلسطيني وسيادته على أراضيه، وخطوة عدائية ضد األمت
 2020/6/11، الدستور، عم ان

  
 "إسرائيل"مقرب من حفتر يطلب دعم ليبي مسؤول  صحيفة إسرائيلية: .28

عبد السالم طالب اإلسرائيلية،  مع صحيفة "ماكور ريشون" لهفي حوار  األناضول: -القدس المحتلة 
مؤكدًا  ، بتقديم الدعم الالزم لهم."إسرائيل"، الموالية لحفترالليبية البدري، نائب رئيس "حكومة الشرق" 

إلى االنضمام إلى  "إسرائيل"دعا وذكرت الصحيفة أنه  نهم لم ولن يكونوا "أعداء أبدا" لتل أبيب.أ
اتفاق بحري مشترك، في مواجهة ، لـ""مبادرة سياسية جديدة بمشاركة اليونان وقبرص ومصر ولبنان"

 عته تركيا مع الحكومة الليبية في طرابلس".اتفاق ترسيم الحدود المائية الذي وق
 2020/6/12، الشرق، الدوحة

 
 "إسرائيل"محكمة أوروبية تلغي قرارًا فرنسيًا يعاقب ناشطين في حركة مقاطعة  .29

إدانات جنائية صادرة بحق ناشطين مدافعين عن حقوق  "المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان"ألغت 
الشعب الفلسطيني في فرنسا، في نكسة للجهود اإلسرائيلية الرامية إلى إخماد األصوات المضادة لها 

الفرنسيين إلى مقاطعة  على خلفية دعوةباإلجماع بأن اإلدانات المحكمة قضت حيث  حول العالم.
د االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، التي تضمن حرية التعبير. كما البضائع اإلسرائيلية، تنتهك قواع

 .متهم آالف دوالر لكل ناشط 8أمرت بدفع تعويض بقيمة 
 2020/6/11، االخبار، بيروت
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  وانتهاٌك خطير للقانون الدولي ةمرفوضاإلسرائيلية الضم خطة سفراء خالل جولة بمناطق "ج":  .30
دول االتحاد األوروبي والقنصل البريطاني ونائب ممثل كندا في القدس قام ممثلو وسفراء : رام هللا

ورام هللا، الخميس، بجولة في عدد من التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية في المنطقة المصنفة 
إلى معاناة األهالي وتأثير الضم اإلسرائيلي في حال  وا"ج"، والمهددة بالضم اإلسرائيلي، حيث استمع

محذرين أّن من شأن أي ضم أن ُيشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، وأن يقوض آفاق حل تنفيذه، 
 الدولتين.
 ال يعترفاالتحاد التأكيد على أن ممثل االتحاد األوروبي سفين كون فون بورغسدورف وجدد 

 بالسيادة اإلسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
 2020/6/11، دسالقدس، الق

 
 في الضفة الغربية "الضم"مصدر أمريكي: لم يتم االتفاق على خرائط  .31

ن أمصدر أمريكي، الخميس، عن )األناضول(: نقلت هيئة البث اإلسرائيلية )رسمية(  - القدس
، لم تتفقا بعد على خرائط األراضي التي ستضمها األخيرة بالضفة "إسرائيل"الواليات المتحدة و

 .بهذه العملية اعترافهالعلى خرائط الضم  مسبقاً  ااالتفاق معه اإلدارة األمريكيةشترط تحيث  الغربية.
 2020/6/11، القدس العربي، لندن

 
 للسالم في الشرق األوسط مباتسمح ألعضاء في الكونغرس بانتقاد خطة تر  "أيباكمنظمة " .32

، أبلغت "أيباك"الجالية اليهودية في الواليات المتحدة، أن منظمة  : ذكرتنظير مجلي - تل أبيب
توجيه  من أعضاء الكونغرس الذين توجهوا لها لالستفسار، بأنهم يستطيعون من اآلن فصاعداً  عدداً 

الدعم من الجهات المانحة حيث اعتبرت أن ". للسالم في الشرق األوسط مبااالنتقادات لخطة تر 
كي لإلذاعة يمصدر أمر إلى ذلك، ذكر  ."ن يتضرر إذا انتقد المشرعون الضموالموالية إلسرائيل ل

يتم إذا كانت إسرائيل مهتمة بضم أكثر محدودية وستتخذ قرارا بشأنه، فسوف " " أنهكان"الرسمية 
 .من قبل اإلدارة األمريكية "درس ذلك

  2020/6/12، الشرق األوسط، لندن
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 " اإلسرائيليةخطط الضم  "خبير في القانون الدولي ينددون بـ  100  .33
خبير  100ندد أكثر من "، OpinioJuris"على مدونة  ُنشرت الخميس ،تل أبيب: في رسالة مفتوحة
بالخطط اإلسرائيلية لضم أجزاء من الضفة  ،من مختلف أنحاء العالم، من خبراء القانون الدولي

 الغربية.
لقواعد القانون الدولي األساسية، وسوف  صارخاً  هذا اإلجراء سوف يشكل انتهاكاً مثل "أن  واعتبروا

 ."لالستقرار الدولي في منطقة مضطربة خطيراً  تهديداً  يشكل أيضاً 
 2020/6/12، الشرق األوسط، لندن

 
 بحجة مساعدة الفلسطينيين "إسرائيل"( تدين الرحالت اإلماراتية إلى BDS) حركة المقاطعة .34

، على خلفية "إسرائيل"(، األربعاء، التطبيع بين اإلمارات وBDS) الدولية حركة المقاطعةأدانت 
في  واعتبرت وصول طائرة إماراتية إلى مطار اللد، الثالثاء، بذريعة نقل "مساعدات للفلسطينيين".

"هذه الرحالت مستهجنة وخاصة في هذا الوقت الحساس من تاريخ القضية أن  بيان أصدرته
ودعت الحملة "كافة األحزاب  ينية، ومع ما يرسم له االحتالل من خطة ضم األراضي".الفلسط

والهيئات اإلماراتية والعربية"، إلى التحرك من أجل إدانة واستنكار هذه "الرحالت المخزية، واتخاذ 
 كافة اإلجراءات لوقفها ومحاسبة المسؤولين عنها".

 2020/6/10، 48عرب 
 

 اإلسرائيليتضامن التيني  مع صحافي ي فلسطين المعتقلين في سجون االحتالل  .35
كا الالتينية رسالة مفتوحة إلى األمم يوّجه مئات الصحافيين وعدد من المؤسسات اإلعالمية في أمر 

المعتقلين في السجون  الفلسطينيين بالتدخل من أجل إطالق سراح الصحافيين هاالمتحدة، يطالبون
 يلية.اإلسرائ

 2020/6/11، خبار، بيروتاأل
 

 خارطة استعادة الهيبة الفلسطينية .36
 عبد الستار قاسمد. 

بدو األبواب الشعب الفلسطيني ومعه القضية الفلسطينية في مآزق عظيمة وورطات عميقة متنوعة، وت
أمامه مغلقة، وال مفر أمامه إال التفكير بطرق وأساليب ووسائل فتحها. ال أعلم بماذا تفكر السلطة 
ومنظمة التحرير اللتان كانتا ومازالتا سببا رئيسيا وأساسيا في هذا الحصاد الرديء الذي يجنيه شعب 
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ق لهما. إنهما تحتكران المال فلسطين. فهاتان مؤسستان مغلقتان وال تفتحان نوافذ إال لمن يصف
 والسلطان والقرار، وتضربان الشعب الفلسطيني بعرض الحائط.

 خارطة للتحرك
فإذا كانت هناك نية لبداية جديدة مختلفة عن سنوات أوسلو وتبعاته، فإنني أطرح الخارطة التالية عل 

 آزق وأزمات:وعسى أن يكون فيها ما يساهم في إخراج الشعب الفلسطيني مما هو فيه من م
أوال: يجب مصارحة الشعب الفلسطيني حول مختلف األوضاع االجتماعية واالقتصادية والسياسية 
واألمنية واألخالقية القائمة بكل دقة وأمانة. ومن المفروض أن يشارك في هذه المصارحة مختلف 

، وفيما أطياف الشعب الفلسطيني. يجب أن يعرف الشعب الفلسطيني على أي أرض يقف هو اآلن
إذا كانت هذه األرض صلبة أو رخوة آيلة لالنهيار. هذا أمر يتطلب شجاعة وجرأة وأمانة. وهو أمر 
ضروري من أجل أن يكون الشعب على بينة من أمره، ولكي يهيء نفسه لما هو مطلوب من الجميع 

ة وعشرين من أجل لم شملنا وحشد طاقاتنا لبناء أوضاع فلسطينية مختلفة عما ساد على مدى سبع
عاما. وعي الشعب بأوضاعه ركن أساسي في االجتماع على مائدة العمل الجماعي، ووقوفه بدقة 
على ما هو فيه يساهم في بناء النظرة المستقبلية واإلخالص في العمل نحو تجسيدها. يجب عدم 

روقة ترك الشعب الفلسطيني في عمى وجهل بما يدور حوله وفيه، ويجب أال تبقى النقاشات في أ
 الفصائل فقط.

ثانيا: جنبا إلى جنب توعية الناس باألزمات والمآزق، يجب العمل على استقطاب ثقتهم لكي يتحقق 
تعاونهم وتجاوبهم مع السياسات المتنوعة التي سيتم تبنيها من أجل الخروج بما هو فيه. ولكي تتبلور 

 هذه الثقة، ال بد من اتخاذ الخطوات التالية:
ساد بسرعة وبقوة وتقديم الفاسدين للمحاكمات وتحصيل ما تمتعوا به على حساب يجب محاربة الف

الشعب الفلسطيني. ومطلوب أيضا اإلعالن عن أسمائهم ليكون في ذلك رادع لغيرهم. المفروض 
التحقيق في الفساد المالي واإلداري، والطلب من الشعب تقديم ما يعرفون عن الفساد والفاسدين 

إقامتها في القرى والمدن والمخيمات، والعمل الفوري على التحقيق بها واتخاذ لمكاتب خاصة تتم 
اإلجراءات القاسية بحق من يثبت فساده. يجب أن يطمئن الناس إلى جدية الطرح، والتخلص من 

 الميوعة واالستهتار بمقدراتهم وتضحياتهم.
لمسؤولين بمن فيهم رئيس يجب تقليص اإلنفاق الحكومي وسحب االمتيازات التي توفرها السلطة 

السلطة، وفتح ملفات الوزارات ورئاسة السلطة والمؤسسات العامة األخرى أمام التحقيق والتدقيق 
لمحاسبة المقصرين في أدائهم العام، والمستغلين لمناصبهم وسلطانهم. وهذا يجب أن يترافق مع فتح 

 قود والتبغ، الخ.ملفات المؤسسات شبه العامة مثل شركات االتصال، ووكالء الو 
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التحقيق بممارسات األجهزة األمنية ومحاسبة من اعتقلوا فلسطينيين ألسباب غير جنائية، ومن 
عذبوهم والحقوهم بخاصة من النواحي المالية والسياسية. ومحاسبة المسؤولين عن التنسيق األمني 

 مع االحتالل واإليقاع بفلسطينيين..
 بناء الثقة الوطنية

إلجراءات المشددة نحو بناء الثقة بين المسؤول والمواطن، يصبح باإلمكان تبني بعد فترة من ا
 الخطوات التالية:

يجب تبني سياسة االعتماد على الذات لتطوير اقتصاد ولو بدائي يعفينا جميعا من سياسة اليد 
السفلى. من المفروض العودة إلى األرض وتطوير القطاع الزراعي وتشجيع استهالك البضاعة 
المحلية على حساب البضائع الصهيونية واألجنبية. لن نتمكن من تحقيق استقالل اقتصادي تام، 

 لكننا نكون في وضع سياسي وأمني أفضل كلما ارتفع منسوب اعتمادنا على أنفسنا.
من المفروض التركيز على بناء ثقافة وطنية عميقة وملتزمة من خالل وسائل اإلعالم ورياض 

والجامعات. يجب ضخ الوعي باستمرار حول دور كل فرد في عملية البناء،  األطفال والمدارس
ويجب تطوير برامج تربوية وطنية حقيقة حتى لو كان في ذلك مالحقة صهيونية وأوروبية وأمريكية. 
نحن خالصنا في تحرير وطننا وليس بناء إقطاعية وفق المعايير الغربية والصهيونية. يجب تطوير 

 لسطينيا، ونحن على استعداد لنسخ المقررات الدراسية كما كان يفعل أهل أوروبا.التعليم ليكون ف
يجب تطوير منظومة قيمية أخالقية وطنية وعامة. منظومتنا القيمية منهارة، وتكثر عندنا عمليات 
النصب واالحتيال واالستهتار بحقوق اآلخرين ومصالحهم. وهذه منظومة يجب أن يقوم على تطويرها 

 مختصون في مختلف المجاالت العلمية الطبيعية منها واالجتماعية.خبراء و 
التخلص من التعصب التنظيمي وشن حرب بدون هوادة على المتعصبين تنظيميا ألنهم دائما يمزقون 

 النسيج االجتماعي ويفرقون الجمع.
ية األخالقية التركيز على إعادة بناء المجتمع الفلسطيني واإلنسان الفلسطيني وفق المنظومة القيم

 المطروحة.
ال بد من إنشاء لجان في كل قرية ومدينة ومخيم من أجل تنظيم الحياة العامة للناس. انهيار السلطة 

 سيؤدي إلى فوضى إدارية، ولهذا يجب إقامة البدائل التي يمكن أن تسهل على الناس معامالتهم.
ب على إغالق الجامعات وعلى ذات النمط، يجب وضع خطط وبرامج تعليمية يمكن أن تتغل

 والمدارس.
ال مفر أمامنا إال تطوير وسائل توليد الكهرباء ووسائل تخزين المياه لمواجهة مختلف الظروف 

 الصعبة التي يفرضها االحتالل.
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 من الناحية االقتصادية
نا السؤال األول الذي يتم طرحه: من أين األموال إذا سرنا في طريق ال يعجب الدول المانحة؟ إذا ك

سنبقى معتمدين على الدول المانحة في لقمة الخبز، فبالتأكيد نحن ال نبحث عن دولة حقيقية أو حل 
 مشّرف للقضية الفلسطينية. من الممكن تخطي عقبة األموال إذا اتبعنا الخطوات التالية:

 أوال: ال مفر من تطوير عقلية االعتماد على الذات، وترجمة ذلك سلوكيا.
االقتصاديين الفلسطينيين التفكير في بناء اقتصاد فلسطيني ما أمكن بطريقة  ثانيا: الطلب من

 تتناسب مع تطلعاتنا نحو التحرير، وتتناسب مع المعطيات القائمة وفق منهج تطويري وتكوري.
ثالثا: التخلي عن الكثير من البضائع الصهيونية، والتوقف عن استيراد بضائع يمكن إنتاجها محليا 

 فكرة االعتماد على الذات ولتوفير فرص عمل حقيقية للناس. وذلك لتأكيد
 رابعا: الطلب من الدول العربية التي تعطي أموالها للدول المانحة تحويلها إلى فلسطين مباشرة.

خامسا: من المهم أن نعود إلى أساليب إدخال األموال القديمة، وليس عبر مؤسسات مالية تخضع 
 سرائيلية.بطريقة أو بأخرى للرقابة اإل

 سادسا: يجب التركيز على الزراعة.
 سابعا: ال مفر أمامنا إال أن نقبل بمستوى استهالكي أقل من المستوى القائم حاليا.

 ثامنا: التركيز على التحول الثقافي وبطريقة تتناسب مع متطلبات التحرير.
بالفساد من الوظائف  تاسعا: ولكي نخفض النفقات الحكومية، المفروض حرمان الذين تثبت إدانتهم

العامة، وال تقاعد لهم. وهذا ينطبق على الذين اعتدوا على أفراد من الشعب الفلسطيني، واستعملوا 
أسلحتهم في أمور غير الدفاع عن الشعب الفلسطيني. وهو ينطبق أيضا على الذين مارسوا التنسيق 

مروهم بذلك. من مارس الخيانة مرة األمني وقاموا باعتقال فلسطينيين على أسس وطنية وعلى الذين أ
 يعود لممارستها ثنية.

 تفاصيل هذه البنود متوفرة، لكن المهم أن تكون هناك نية للتغيير.
 من الناحيتين السياسية واألمنية:

جب التعامل مع القضية الفلسطينية ككل متكامل، ويجب أال نقبل تجزئتها إألى مستوطنات 
 . لقد ضعفت مكانة القضية كثيرا مع تمزيقها إلى أجزاء.ومصادرة أراضي وقدس وحدود، الخ

دارة الظهر لمسألة حل  التمسك بالثابتين األساسيين وهما حق العودة، وحق تقرير المصير، وا 
الدولتين. مشكلتنا باألساس هي وجود ماليين الالجئين الفلسطينيين الذين يريدون العودة إلى بيوتهم 

ولة في حق تقرير المصير. ونحن ال نريد دولة وفق المعايير األمريكية وممتلكاتهم. فكرة الدولة مشم
 والصهيونية.
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إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس غير المحاصصة. المحاصصة بين الفصائل 
خطيرة ومدمرة وتحرم جزءا واسعا من الشعب الفلسطيني المشاركة. ومنظمة التحرير تحت االحتالل 

نما منظمة تسليم. ولهذا ال بد من إيجاد مقر لها خارج األرض ال يمكن أن تك ون منظمة تحرير، وا 
 المحتلة، أو في غزة. من الناحية األمنية، األفضل أن تكون خارج البالد.

 منظمة التحرير تمسك بعد إعادة بنائها بمختلف الملفات الفلسطينية.
في عاصمة حريصة على القضية المنظمة تقيم غرفة عمليات مقاومة مشتركة يكون مقرها 

الفلسطينية بقدر اإلمكان ومؤيدة للمقاومة. الخيار بين دمشق وطهران، واألفضل طهران من الناحية 
 األمنية، ومن الممكن نقلها إلى بغداد عندما تستقر األوضاع العراقية.

م للمقاومين في تحرص المنظمة على تعزيز غرفة العمليات المشتركة في غزة، وتقديم كل أنواع الدع
 قطاع غزة بهدف وصولهم إلى مرحلة القدرة على الردع والهجوم.

تعمل كل الفصائل والمنظمة على تنظيف أنفسنا أمنيا. نحن مخترقون من الناحية األمنية ويجب 
 حرمان العدو من سيل المعلومات التي يحصل عليها.

 أسوأ ما يمكن أن نصنعه:
تمرار بالمفاوضات مع الصهاينة واالعتماد على ما يسمى بالمجتمع أسوأ ما يمكن أن نختاره هو االس

 الدولي إلقامة دولة فلسطينية. يكفينا تجارب فاشلة على مدى سبعة وعشرين عاما.
هذه خارطة ال يمكن تطبيقها بين ليلة وضحاها، بل تحتاج إلى وقت وجهد. سيعاني الشعب 

جديد، لكن المعاناة دائما تواكب الذين يقعون تحت الفلسطيني أثناء الخروج من أوسلو وتطوير وضع 
االحتالل وال يتمكنون من هزيمته. ولهذا يجب تطوير ثقافة الصبر والتحمل حتى تنفرج األمور 
لى من يرى في الخطة طوال ال يتحمله الشعب أقول: أن تطول الطريق، وأن تتصاعد  بسواعدنا. وا 

 المعاناة أهون علينا من ضياع الوطن.
 11/6/2020، "21"عربي  موقع

 
 يرفضون مخطـط الضـم... لمـاذا؟! "المستوطنون" .37

 أسعد عبد الرحمن
اإلسرائيلي إلى العلن بشأن مخطط ضم « االستيطاني»خرج الخالف داخل اليمين االستعماري/ 

ذ بات االنقسام علنيًا في أوساط قادة المستعمرين/  ن ، كرر )بنيامي«المستوطنين»الضفة الغربية. وا 
فرصة »نتنياهو( إصراره على مباشرة الضم مطلع تموز المقبل. ومع أن بعض المستعمرين يرونها 

تشكل خطرًا على المشروع « صفقة ترامب»يجب اغتنامها، يحاجج آخرون بأن بنودًا في « تاريخية
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 25في الضفة، خاصة في ضوء األنباء اإلسرائيلية التي تتحدث عن « االستيطاني»االستعماري/ 
معظمها في نابلس وجنوب الخليل غير مدرجة في األراضي التي « استيطانية»بؤرة استعمارية/ 

 وفًقا لخطة )ترامب( وأنها سوف تنتقل للسيطرة الفلسطينية!« إسرائيل»ستضمها 
بإمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقباًل حتى لو « توحي»بنودًا « الصفقة»يرون في « الرافضون»

، رغم تطمينات )نتنياهو( «االستيطاني»وصال، مع احتمال تجميد مؤقت للتوسع كانت مقطعة األ
جيوب »على أنها « الصفقة»حددتها « استيطانية»بؤرة « 15»لهم، فضاًل عن مصير مجهول لـ 

مجلس »في قلب الدولة الفلسطينية الممزقة األوصال أصال!!! لذلك، هاجم رئيس « إسرائيلية
، هاجم «المجالس االستيطانية»يد إلحياني(، المدعوم من عديد رؤساء )داف« يشاع -المستوطنات 

فقط لخدمة « استغالل صفقة القرن»الرئيس )ترامب( وكبير مستشاريه )جاريد كوشنر( ووصفهما بـ 
أثبتا عبر الخطة، أنهما ليسا »القريبة، مضيفًا: « مصالح )ترامب( في االنتخابات الرئاسية األميركية

يروجان لنوع من  –عمليًا  –يل وال يفكران في مصالحها األمنية واالستيطانية! ألنهما صديقين إلسرائ
 «.الدولة الفلسطينية

خريطة « خطة ترامب»، فترى في «يمينا»أما المعارضة الجديدة، ممثلة بحزب اليمين المتطرف 
ريتش(. أما رئيس )بتسلئيل سموت« البرلمان اإلسرائيلي»الدولة الفلسطينية، وفقًا لعضو الكنيست 

 –لينضم إلى حكومة )نتنياهو « يمينا»)رافي بيرتس( المنشق عن تحالف « البيت اليهودي»حزب 
في صفقة القرن أجزاء مقلقة جدا. سنسير مع فرض السيادة بكل قوة، لكن لن »غانتس(، فيقول: 

ن أحد كبار عائالت في السياق، كتب )إلياكيم هعتسني( اب«. نسمح إطالقا... بإقامة دولة فلسطينية
ال يمكن بأي شكل من األشكال فرض السيادة ضمن إطار خطة ترامب، ألننا «: »المستوطنين»

بذلك نحرك تلقائيا آلية االعتراف بالدولة الفلسطينية وتجميد االستيطان. هذا األمر يشبه َمن يقوم 
سني( فكتب في صحيفة أما ابنه )نداف هعت«. بإبعاد الكرسي الذي يقف عليه ويشنق نفسه بنفسه

«. قبول خطة ترامب يعّرض للخطر جوهر وجود المستوطنات ودولة إسرائيل كلها«: »معاريف»
 -« اليشيفوت»في الضفة وطالب « تدفيع ثمن«و« شبيبة التالل)»وكانت مجموعات متطرفة 

فشال  «! قة القرنصف»المعاهد الدينية اليهودية( أقامت غرفة عمليات للتحضير لتنفيذ مخطط الضم وا 
، في إشارة إلى «كلها لنا»، مؤكدين شعار «استيطانية»وقتل إمكانية إقامة دول فلسطينية وعزل بؤر 

 الضفة الغربية.
 12/6/2020، األيام، رام هللا
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 لــن يمـنـح إسرائيـل تفوقــًا استراتيجـيــاً .. اآلثـار اإليجابية والسلبية لضـم  الضف ـة .38
 اناودي ديكل ونوعا شوسترم

تركز االهتمام العام في إسرائيل على اآلثار السياسية المباشرة للضم وتجاهل اآلثار على المدى 
البعيد. فاذا انهارت السلطة الفلسطينية، نتيجة الضم، حيث قد تؤدي الخطوة إلى تفككها، ستجد 

وث وقد أجرى معهد بح«. المناطق»مليون فلسطيني من سكان  2.7إسرائيل نفسها مسؤولة عن 
 األمن القومي ندوة تكرست لفحص اآلثار اإليجابية والسلبية للضم، هنا ملّخصها.

 
 البعد الجغرافي

. نهج 1لم تعرض على المأل خريطة الضم المخطط له. وسيتقرر حجمه بناء على ثالثة مناهج: 
نى . نهج يتب2«. السامرة«و« يهودا»في المئة من  60موسع لضم كل المنطقة ج، والتي هي نحو 

. نهج ضيق يسعى الى دمج 3في المئة.  30مخطط الرئيس ترامب لضم نصف المنطقة ج، نحو 
 المستوطنات اإلسرائيلية القائمة ومنع إخالئها في المستقبل.

. ضم غور األردن وشمال البحر الميت، وفقا لخريطة عرضها بنيامين نتنياهو. يقوم هذا البديل 1
لحدود الشرقية إلسرائيل وتصميها كحدود قابلة للدفاع. يتضمن اساسا على منطق أمني، أي ترسيم ا

حتى محور الون )نحو « السامرة»هذا الخيار غور األردن بمعناه الواسع، مع السفوح الشرقية لجبال 
مستوطنة إسرائيلية، ولكن اقل  30في المئة من مساحة الضفة(، ويوجد في هذه القطعة الجغرافية  22
مستوطنات في الضفة، كما يوجد فيها جيب فلسطيني ممثل بمدينة اريحا وعدة في المئة من ال 3من 

 بلدات فلسطينية، لن تنطبق عليها السيادة.
. ضم غور األردن والمستوطنات حسب خريطة السالم للرئيس ترامب. وتتضمن الخريطة غور 2

 16تل االستيطانية وفي المئة من الضفة(؛ كل الك 17األردن بمساحة ضيقة مقارنة بخطة نتنياهو )
في المئة اخرى  13مستوطنة منعزلة في عمق االراضي الفلسطينية ترتبط بطرق الى إسرائيل )

في المئة من الضفة(. بالنسبة للمعنى األمني لهذا الخيار: من جهة ميزته هي  30لتشكيل معا 
، التي تطل على «السامرة»ضمان السيطرة على الحدود الشرقية، وكذا في السفوح الغربية لجبال 

مركز البالد، ومطار بن غوريون، والحزام الذي يلف القدس. من جهة اخرى سيخرق هذا الخيار 
كيلو متر، وسيبقي في الضفة مستوطنات إسرائيلية منعزلة ترتبط بإسرائيل  1.600حدودا بطول 

ن السكان بمحاور طويلة وضيقة، تخلق صعوبة في الدفاع عنها، كما سيتسبب باحتكاك كبير بي
اإلسرائيليين والفلسطينيين. إذا طبقت خطة ترامب كما تنص حرفيا، ستكون إسرائيل مطالبة بان تنقل 

في  40في المئة من الضفة، الى السلطة الفلسطينية، فتنضم هذه الى  30نصف المناطق ج، نحو 
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تنقل إلى أراضي  المئة توجد تحت سيطرة السلطة )المناطق أ و ب( كما ستكون إسرائيل مطالبة بأن
في المئة من اراضي الضفة. يقدر بأن هذا  15الدولة الفلسطينية المستقبلية أراضي من نطاقها بحجم 

الخيار مناسب ظاهرًا ألن يطبق في إطار اتفاق دائم، يقوم على أساس الثقة التامة بين الطرفين 
وى الثقة بين الطرفين متدنيا والفئتين السكانيتين وبالتأكيد ليس في وضع انتقالي يكون فيه مست

 للغاية.
« يهودا»في المئة من  10. ضم مناطق الوالية القانونية للمستوطنات: حجم المنطقة هو نحو 3
، وهذا ال يشمل طرق الوصول الى المستوطنات. ال يوجد في هذا الخيار ميزة استراتيجية «السامرة«و

نعزلة. ولهذا السبب فهذا خيار انتقالي فقط. ومع أو ضمان حياة للمستوطنة اإلسرائيلية التي تبقى م
ذلك ميزة هذه الخريطة هي بسط السيادة والقانون اإلسرائيلي على كل المستوطنين اإلسرائيليين، بينما 

في المئة من الفلسطينيين في  1يبقى في هذه المنطقة عدد قليل من السكان الفلسطينيين )اقل من 
يمكن للمستوطنات أن تتسع إلى ما وراء منطقة الوالية القانونية الضفة(. حسب هذه الخريطة، ال 

 المحددة له.
 

 البعد القانوني
هما أمر واحد. ومع ذلك فان الصطالح بسط « الضم«أو» بسط السيادة »من ناحية قانونية، فان 

بمناطق السيادة لونًا سياسيًا وسياقًا من الشرعية، وليس اللون السلبي للسيطرة. فإسرائيل تحتفظ 
، تحت االستيالء القتالي وتحت الحكم العسكري. ليس للتشريع 1967منذ العام « السامرة«و« يهودا»

اإلسرائيلي مفعول مباشر إال عبر أوامر قائد المنطقة الوسطى )القائد العسكري( التي تنطبق على 
لمكانة والسلوك مناطق المستوطنات. أما فرض القانون اإلسرائيلي فمعناه أن أحكام المنطقة وا

القانوني للمنطقة سيكونان مشابهين لما هو متبع في دولة إسرائيل. وستصبح السلطات اإلسرائيلية 
جهة مخولة في المنطقة. وبناء على ذلك، سيسهل الضم مصادرة ارض فلسطينية في صالح 

مومة بعد مستوطنات جديدة او توسيع مستوطنات قائمة. ولن يكون الفلسطينيون في المنطقة المض
ذلك تابعين لقوانين السلطة الفلسطينية، بل سيتبعون القانون اإلسرائيلي، كسكان لدولة إسرائيل، 
وسيكون من حقهم ايضا طلب المواطنة. وبالنسبة للمستقبل، وفقا لالستفتاء الشعبي، إذا وافقت 

مة سيكون مطلوبا إسرائيل في إطار تسوية سياسية مع الفلسطينيين على التنازل عن األرض المضمو 
نائبا أو استفتاء شعبي. ومعنى الضم هو تكبيل أيدي الحكومات  80لتحقيق هذا التنازل أغلبية من 

 التالية اذا ما رغبت في التنازل عن المنطقة.
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في جانب القانون الدولي، لن ُيعترف بالمنطقة المضمومة كجزء من السيادة اإلسرائيلية ودولة 
ن يواصل العالم التعاطي معها كأرض محتلة، للفلسطينيين حق فيها، حيث إسرائيل. ومن المتوقع أ

يسعون لتجسيد حقهم في تقرير المصير واقامة دولة. وستبقى إسرائيل مطالبة بالتزاماتها كدولة محتلة 
تجاه الفلسطينيين. وهذه الواجبات قد تتعاظم كلما قل دور السلطة الفلسطينية. وعمليًا، لم تنطبق 

ات بين دولة إسرائيل وبين الدول التي ال تعترف بالضم على األرض المضمومة، وسيتعين االتفاق
وبين األرض المضمومة في الضفة  67على إسرائيل أن تحسم بين التمييز بين ارضها في حدود 

ن الغربية، او المخاطرة بالغاء تلك االتفاقات. وسُيعد قرار الضم خرقًا خطيرًا من جانب إسرائيل للقانو 
الدولي. ويمكن لتغيير االدارة في الواليات المتحدة أن يؤدي الى قرار شجب في مجلس االمن. كما 

 أن الضم سيشكل موضوعا آخر لتحقيقات محكمة الجنايات الدولية.
 

 اآلثار السلبية
. الفلسطينية، التي تميزت باالستقرار على مدى السنين –سيمس الواقع االمني بالساحة اإلسرائيلية  -

فبسط السيادة اإلسرائيلية في الضفة الغربية سيزيد دوافع الفلسطينيين في ممارسة العنف. وسيتوقف 
، وتمنع «االرهاب»التنسيق بين القوات اإلسرائيلية وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية، التي تحبط 

قل على إسرائيل االحتكاك، وتفرق المظاهرات، وتتبادل معلومات استخبارية عظيمة القيمة. وقفه سيث
 والعنف.« االرهاب»في إحباط 

. محافل عديدة 67ردًا على الضم تعتزم السلطة الفلسطينية اإلعالن عن نفسها كدولة في حدود  -
في األسرة الدولية قد تعترف بالدولة الفلسطينية والى جانب ذلك سترى في إسرائيل احتالاًل للدولة 

قوة االحتالل تجاه السكان الفلسطينيين. من المعقول أال  الفلسطينية أو اجزاء منها، مع واجبات
تعترف إسرائيل بالسلطة كدولة، ولكن األمر سيفرض صعوبات على التعاون، ألن كل نوع من 

 التنسيق سيفسر اعترافا بمكانتها كدولة.
 ، بل ربما سيشجعها على العودة لتبني فكر المقاومة، في ظل«حماس»نحو « فتح»الضم قد يدفع -

على ضعضعة « حماس»المطالبة بالسيادة على كل أراضي فلسطين. إلى جانب ذلك ستعمل 
االستقرار في الضفة فيما يصعب عليها لجم منظمات الرفض في قطاع غزة. وبالتالي سيزيد خطر 

 التدهور األمني في الوقت ذاته في الضفة وفي قطاع غزة.
إلسرائيل. في هذه الحالة، ستضطر « إعادة المفاتيح»سيرتفع احتمال انهيار السلطة الفلسطينية أو  -

 مليون( في الضفة الغربية. 2.7إسرائيل الى تحمل المسؤولية عن عموم السكان الفلسطينيين )
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ستلغى مزايا اتفاق السالم مع األردن. الحدود مع األردن هي األطول واألهدأ بين حدود إسرائيل،  -
جاح على مدى السنين. كما سيشطب عمق الدفاع االستراتيجي والتنسيق األمني مع األردن يجري بن

 العراقية. –الشرقي إلسرائيل، والذي هو اليوم عمليا على الحدود األردنية 
سيكون مطلوبًا تحول الجهد األمني األساسي إلسرائيل من منع تموضع إيران في الساحة الشمالية -

اليوم، االستقرار والهدوء النسبي في الساحة إلى نقل الجهد والقوات إلى الساحة الفلسطينية. 
 الفلسطينية يسمحان للجيش اإلسرائيلي بالتركيز على إحباط التهديد اإليراني على إسرائيل.

على اساس مصلحة مشتركة ضد  –ليس لها عالقات رسمية  –سيمس بتعاون إسرائيل مع دول  -
سيضعضع الضم مكانة إسرائيل االقليمية توسع النفوذ اإليراني السلبي في منطقة الشرق األوسط. 

حيال الدول العربية السنية البراغماتية: حتى لو اقامت عالقات في مستوى منخفض مع إسرائيل 
 نتيجة للضغط األميركي فان هذه العالقات لن تتحقق في المدى المنظور.

ن إسرائيل والسلطة معنى الضم الواسع هو القضاء على إمكانية تحقيق تسوية سياسية إقليمية بي -
 الفلسطينية.

 
 اآلثار االيجابية

الفلسطينية بحيث  –ستغير خطوة بسط السيادة قواعد اللعب وموازين القوى في الساحة اإلسرائيلية -
تحرم الفلسطينيين من امكانية استخدام الفيتو على اقتراحات التسوية والقدرة على االمساك بإسرائيل 

 م.رهينة في وضع النزاع القائ
. ينبغي تجسيد 67مرة، تؤيد الواليات المتحدة إعالن نوايا إسرائيلي للتواجد الدائم خلف خطوط  ألول-

 ذلك بالسيادة على األرض.
يوجد احتمال ال بأس به أال تهز الخطوة األركان في وضع إسرائيل األمني والسياسي، وال سيما  -

 ين.إذا كان حجم الضم محدودا ولم يمنع خيار حل الدولت
المناطق الحيوية إلسرائيل هي أساسًا القدس، غالف القدس، وغور األردن. تسيطر إسرائيل في  -

هذه اللحظة عليها بمكانة مؤقتة بينما خطوة ضم قانونية ستثبت تواجدها في هذه المناطق الحيوية 
 في وجه المعارضين لذلك.

يل والى جانب ذلك يجعل من الصعب يستهدف بسط السيادة توسيع خريطة االستيطان لدولة إسرائ -
ستسمح المناطق المضمومة «. السامرة«و« يهودا»جدا اخالء يهود من بيوتهم ومستوطناتهم في 

 «.السامرة«و« يهودا»بنقل االستيطان اليهودي من السهل الساحلي المكتظ إلى أراضي 
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ي ظل االستعداد للدخول توجد إسرائيل على مفترق طرق، وهي مطالبة بان تبدي قوة وتصميمًا، ف -
إلى مجال انعدام اليقين الذي يحتمل أن يمس بها أمنيا في المدى القصير، ولكنه سيعزز قوتها في 

 المدى البعيد.
 

 خالصة
ستؤثر متغيرات عديدة على اآلثار السياسية للضم، وال سيما حجمه سواء أكان ضيقا أم واسعا؛ 

ين والمستوطنين؛ ووتيرة وقوة األحداث، بما في ذلك آلية ومدى إضراره بنسيج حياة السكان الفلسطيني
التصعيد التي يصعب التحكم بها. مسائل ذات صلة أخرى هل سيبقى للفلسطينيين أفق أمل لتحقيق 

 .2021أهدافهم الوطنية في شكل حل الدولتين، وكذا من سيكون في البيت األبيض في كانون الثاني 
ة فان ميزان اآلثار المتنوعة للضم يشير الى أن معظمها سلبية. فضال عن األجوبة على هذه األسئل

فالضم لن يمنح إسرائيل تفوقا استراتيجيا، من الصائب من أجله تحّمل مخاطر أمنية سياسية 
لن يمنح إسرائيل أي تفوق « السامرة«و« يهودا»واقتصادية. فرض القانون اإلسرائيلي في أجزاء من 

ذي في إطاره تسيطر إسرائيل في غور األردن، وتتمتع بحرية عمل أمني على الوضع الحالي، ال
أمني في كل المنطقة وتقيم تعاونًا ناجعًا مع أجهزة األمن الفلسطينية. وسيزيد الضم بالذات تهديد 

، سواء في الضفة أم في القطاع. وعندها سيضطر الجيش إلى صرف االنتباه عن «اإلرهاب»
 ى مهام دفاعية في الساحة الفلسطينية.الحدود الشمالية وعن إيران إل

في المدى البعيد، إذا لم تنج السلطة الفلسطينية من معاني الضم، بما فيها االضطراب الشعبي 
نهاء دورها. اذا كان هذا ما سيحصل، فستجد إسرائيل نفسها  الواسع، فقد تصل إلى انحاللها وا 

جوانب القانون والنظام، ورفاههم في « المناطق»مليون فلسطيني من سكان  2.7مسؤولة عن 
التأييد الشعبي لفكرة الدولة « المناطق»األساس، وامنهم، وأكثر من ذلك. كل ذلك، بينما يتعاظم في 

الواحدة، بدياًل عن رؤيا الدولتين التي خابت. فضال عن العبء األمني، سيقع على كاهل إسرائيل 
الدولية، التي تتبرع للسلطة الفلسطينية على عبء االقتصاد الفلسطيني، دون مساعدة من االسرة 

مدى السنين. إضافة الى ذلك ستؤثر هذه التطورات اإلشكالية بقدر واضح على الطابع الديمقراطي 
والديمغرافي لدولة إسرائيل كون معناها هو تسريع االنزالق الى واقع الدولة الواحدة، وستتضعضع 

دية، ديمقراطية، آمنة واخالقية معترف بحدودها وتتمتع دولة يهو  -الرؤيا األساس لدولة إسرائيل 
 بشرعية دولية.

الفلسطيني مركزيته في الساحة اإلقليمية والدولية، وضمن  –في العقد األخير فقد النزاع اإلسرائيلي 
أمور أخرى جراء االعتراف بان الرفض الفلسطيني لعب دورا حاسما في احباط التقدم نحو تسوية 
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كرة الدولتين للشعبين. على هذه الخلفية تفرغت إسرائيل للتصدي للتحدي اإلسرائيلي سياسية بروح ف
األساس؛ توسع النفوذ اإليراني والتموضع اإليراني في الساحة الشمالية. الى جانب ذلك صار ممكنا 

ومن  .إيرانتطوير عالقات استراتيجية بين إسرائيل والدول العربية البراغماتية وبناء جبهة واسعة ضد 
 المتوقع للضم أن يوقف هذه المسيرة عظيمة الفضائل.
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