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 22 :كاريكاتير

*** 
 

 األجهزة األمنية الفلسطينية تتلف وثائق سرية تحسبا الجتياح إسرائيلي .1
أتلفت أجهزة األمن الفلسطينية وثءئق سرية تحسبء من اجتيءحءت إسرائيلية على : أ ف ب -ام هللا بر 

للضفة الغرعية المحتلة، وفق مء ذكرت مصءدبر أمنية  2000غرابر االجتيءحءت التي نفذت في الاءم 
 سوقءلت هذه المصءدبر التي فضلت عدم الكشف عن هويءتهء لوكءلة فرانس بر  الثالثء .]أمس[ 

 "تلقينء أوامر ُعليء بإتالف الوثءئق السرية التي بحوزتنء ونفذنء هذه األوامر بشكل سري".
وأكدت المصءدبر أن عملية اإلتالف تمت خوفء من قيءم الجيش اإلسرائيلي بءقتحءم األبراضي 

المصءدبر  أحدوقءل  الفلسطينية الخءضاة للسيطرة األمنية الفلسطينية والحصول على هذه الوثءئق.
االمنية إن المالومءت ُنقلت إلى حءفظءت الكترونية قبيل إتالف الوثءئق الوبرقية االصلية ووضات 

 الحءفظءت في أمءكن سرية.
 17/6/2020، القدس، القدس

 
 اإلسرائيلي "المنسق"تجد صعوبة في تحجيم دور الفلسطينية السلطة  .2

اإلسرائيلي « المنّسق»ة تحجيم دوبر يحتءبر المسؤولون الفلسطينيون في كيفي: كفءح زعون  - برام هللا
الذي دأب منذ فترة طويلة على تجءوز السلطة والتاءمل مبءشرة مع الفلسطينيين، مستايدًا بذلك دوبر 

 «.السلطة»التي كءنت تحكم في الضفة الغرعية وقطءع غزة قبل إقءمة « اإلدابرة المدنية»
يلية آالف الفلسطينيين الذين يبحثون عن وفي األيءم القليلة المءضية زابر مكءتب التنسيق اإلسرائ

« المنّسق»تصءبريح عمل أو تصءبريح لدخول إسرائيل، في حين استخدم الكثيرون تطبيقًء أطلقه 
 حوله.« األمنية»ويحمل اسمه، متجءهلين التحذيرات 

واضطرت السلطة، أمس، إلى برفع مستوى التحذير حول التاءمل مع المنّسق، ونشر المحءفظون بيءنًء 
بنءً  على تاليمءت الرئيس )محمود عبءس( ودولة برئيس الوزبرا  )محمد أشتية( بوقف »جء  فيه أنه 

التنسيق األمني، يمنع مناًء بءتًء على الموظفين الاءملين كءفة في المؤسسءت الرسمية واألمنية، 
اة لدولة وكذلك المؤسسءت األهلية والبلدية وموظفوهء من التاءمل مع الصفحءت اإلخبءبرية التءب

االحتالل والتي أصبحت ترّوج للحصول على التصءبريح أو التوجه لمكءتب دولة االحتالل من أجل 
 «.ذلك، ومن يخءلف سيقع تحت طءئلة المسؤولية
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التي بدأت بين السلطة وإسرائيل وأخفت « االفتراضية»وجء  هذا التحذير في خضم تصءعد الحرب 
سرية خشية حصول تدهوبر أمني يسمح إلسرائيل بءلسيطرة  السلطة بموجبهء وثءئق كثيرة في أمءكن

 عليهء إذا مء دخلت منءطق فلسطينية في الضفة.
وأثءبرت صوبرة التقطت األسبوع المءضي لمئءت الفلسطينيين أمءم مكءتب االبرتبءط في الخليل صدمة 

تحسين »إطءبر  وفيمء يبدو نكءية بءلسلطة، أعلن المنّسق أمس أنه في لدى المسؤولين الفلسطينيين.
الخدمة للمواطنين الفلسطينيين، فإن إصدابر ماظم تصءبريح الدخول إلى إسرائيل سيتم من دون 

 «.طبءعة التصريح، وإنمء من خالل تسجيله على النظءم فقط
 17/6/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 نيبشأن تحديثات السجل السكا "إسرائيل": أوقفنا التنسيق مع في رام هللا "الداخلية" .3

شينخوا: أوقفت السلطة الفلسطينية، منذ نحو شهر، التنسيق مع إسرائيل بشأن تحديثءت  -برام هللا 
 السجل السكءني الفلسطيني في خطوة غير مسبوقة على صايد الاالقة بين الجءنبين.

وأكد وكيل وزابرة الداخلية الفلسطينية يوسف حرب للصحءفيين، أول من أمس، في برام هللا، أنه منذ 
 رابة شهر لم ترسل الوزابرة أي بيءنءت تتالق بتحديثءت السجل السكءني الفلسطيني إلى إسرائيل.ق

وحول إمكءنيءت إبرسءل بيءنءت تحديث السجل السكءني الفلسطيني عبر طرف دولي إلسرائيل، ذكر 
حرب أن "الحديث عن طرف ثءلث حتى اآلن ال يتوفر، والسلطة الفلسطينية مءضية في إجرا اتهء 

 شأن التحلل من االتفءقيءت".ب
 17/6/2020، رام هللا، ماأليا

 
 نتنياهو لتسهيل تسويق الضم "أالعيب"الفلسطينية تحذر من  "الخارجية" .4

« اإلسرائيلي»برئيس الوزبرا  « حيل وأالعيب»حذبرت وزابرة الخءبرجية الفلسطينية من مخءطر برام هللا: 
والمسؤولين الدوليين، لتسهيل عملية تسويق قرابر  تضليل الرأي الاءم الاءلمي،»بنيءمين نتنيءهو لـ

الضم، والتخفيف من بردة الفال والمواقف الدولية، وامتصءص وتفكيك اإلجمءع الدولي الرافض بشكل 
تالعب نتنيءهو »وبرأت الخءبرجية الفلسطينية، في مذكرة الثالثء ، أن  «.صريح وواضح لهذا القرابر

ذ قرابر الضم على دفاءت، أو تجزئته والبد  بتنفيذه وتطبيقه على سوا  من خالل الجدولة الزمنية لتنفي
جز  من األبرض الفلسطينية المحتلة، أو محءولة التالعب بءلكلمءت وااللفءظ والمفءهيم من نءحية 
شكلية، ال تغير من جوهر الضم الفالي للضفة الغرعية المحتلة عبر استخدام مفءهيم للضم، مثل 
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، حسبمء نقلت عنهء «على المستامرات، أو أجزا  منهء" اإلسرائيلي" القءنون  إعالن السيءدة، وتطبيق»
 وكءلة االنبء  الفلسطينية الرسمية.

 16/6/2020)وفا(، وكالة االنباء الفلسطينية
 

 طالب بانتخاب مجلس وطني إلعادة بناء منظمة التحريرت ةفلسطيني شخصيات .5
ينيين في فلسطين التءبريخية وعلدان اللجو  وّجه عدد من الفلسط عبد الحميد صيءم: -نيويوبرك

والشتءت، بيءنء عءمء للشاب الفلسطيني والفصءئل وأعضء  المجلس الوطني الحءلي وكءفة قيءدات 
الفصءئل واالتحءدات والنقءبءت ومؤسسءت المجتمع المدني، يطءلبون فيه بإجرا  انتخءبءت لمجلس 

ولى إلعءدة بنء  منظمة التحرير الفلسطينية، من وطني فلسطيني جديد، بءعتبءبر أن ذلك الخطوة األ
أجل استاءدة دوبرهء ككيءن سيءسي يابر عن الشاب الفلسطيني في كءفة أمءكن وجوده، وكقءئد 

 لكفءحه، على قواعد وطنية وكفءحية ومؤسسية وتمثيلية وانتخءبية.
إطالقه صبءح اليوم حيث سيتم ” القدس الارعي”وجء  في البيءن، الذي أبرسلت منه نسخة مقدمة لـ

 -الثالثء ، أن الحءجة تتضءعف إلى هذه الخطوة في ضو  تغّول المشروع الصهيوني]أمس[ 
، التي تساى إلى تصفية قضية فلسطين وشابهء، وتشريع ”صفقة القرن “األمريكي عبر خطة 

من جميع االستيطءن وتهويد القدس، وهي تنسجم مع إعالن القيءدة الفلسطينية تحلل منظمة التحرير 
االتفءقيءت والتفءهمءت مع إسرائيل والواليءت المتحدة. والدعوة إلى انتخءبءت مجلس وطني تنطلق من 
التأكيد الجماي الذي ال خالف عليه حول التمسك بمنظمة التحرير كممثل شرعي وحيد لشابنء 

 الفلسطيني.
 16/6/2020، لندن، العربيالقدس 

 
 واجهة موجة ثانية من جائحة كوروناستعد لم: نوزارة الصحة الفلسطينية .6

أكدت وزابرة الصحة الفلسطينية، يوم الثالثء ، أنهء تستاد لمواجهة موجة ثءنية متوقاة من : برام هللا
جءئحة كوبرونء في حءل استمرت أعداد اإلصءبءت بءالبرتفءع، وعقدت وزيرة الصحة، مي الكيلة، 

 لوضع الوعءئي الحءلي والسينءبريوهءت المحتملة.اجتمءعء مع طواقم الوزابرة ولجنة الوعءئيءت لبحث ا
 16/6/2020، العربي الجديد، لندن
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 "التشريعي" يدعو لدراسة إعادة الحياة للمرافق االقتصادية بغزة تدريجًيا .7
عقدت اللجنة االقتصءدية في المجلس التشرياي اجتمءعًء دوبريًء لهء، لمنءقشة الاديد من القضءيء 

المواطنين، ومتءباة توصيءتهء للجهءت الرسمية في قضءيء مختلفة. ونءقشت  والمشءكل التي تواجهه
اللجنة وفق بيءن وصل "فلسطين أون الين"، خالل اجتمءعهء منءشدة أصحءب البسطءت الشابية بفتح 
األسواق الشابية، والتي أغلقت سءبقًء ضمن إجرا ات منع انتشءبر فءيروس كوبرونء. وأكدت اللجنة 

على ضروبرة أن يكون لدى الجهءت الرسمية مراعءة خءصة لفئة أصحءب البسطءت، خالل اجتمءعهء 
موضحة أنهء ستطءلب الجهءت المختصة بسرعة النظر في موضوع إعءدة فتح األسواق الشابية، 

 ووضع حلول تحءفظ على صحة سالمة المواطنين وأصحءب البسطءت.
 16/6/2020، فلسطين أون الين

   
ط مصر لمنع رد حماس والجهاد على الضم "رائيلإس": "العربي الجديد" .8  توس ِّ

ن هنءك مخءوف أكشفت مصءدبر مصرية خءصة تحدثت لـ"الارعي الجديد"، ": الارعي الجديد"القءهرة ــ 
لدى الجءنب اإلسرائيلي من تطوبر جديد، باد وبرود مالومءت استخبءبراتية تفيد بتخطيط حركتي 

القتصءدية اإلسرائيلية، ضمن خطط للتصايد، حءل أقدمت "حمءس" و"الجهءد"، الستهداف المصءلح ا
تل أبيب على تنفيذ خطة الضم بحق أجزا  من الضفة الغرعية. وكشفت المصءدبر أن المالومءت 
التي حصل عليهء الجءنب اإلسرائيلي، وأبلغ بهء المسؤولين في جهءز المخءبرات الاءمة المصرية، 

منصءت حقول الغءز في البحر المتوسط، القريبة من تفيد بساي "حمءس" و"الجهءد" الستهداف 
سواحل عسقالن، وذلك باد تطوير "حمءس" لنوعيءت من الصوابريخ بايدة المدى، يمكنهء أن تطءول 

وعحسب المصءدبر، فإن الجءنب اإلسرائيلي خءطب  المصءلح االقتصءدية اإلسرائيلية في تلك المنطقة.
اًء في هذا الشأن، نظرًا للتداعيءت السلبية لمثل هذه المسؤولين األمنيين في مصر للتدخل سري

الخطوة، حءل أقدمت عليهء الحركءت الفلسطينية، وتأثيرهء على التاءون المشترك بين مصر وإسرائيل 
 في مجءل الطءقة، واالتفءقءت المشتركة بين الجءنبين في هذا اإلطءبر، ومسءعي تطويرهء.
 17/6/2020، العربي الجديد، لندن

 
ل إلى ما بعد حيفاشاباك": "ال .9 رت صواريخ تصِّ ًة للحرب كما الجيوش وطو   حماس أصبحت ُمستعد 

قءل مسؤول سءبق وبرفيع في جهءز األمن الّاءم اإلسرائيلّي )شءبءك( للتلفزيون الابرّي : القدس المحتلة
ءبءت إّن حمءس أصبحت اليوم ُمستاّدًة للحرب على غرابر استاداد الجيوش، وليس كتنظيم حرب عص

في التلفزيون الابرّي أّن  12أْو منظمٍة إبرهءبّيٍة، على حّد وصفه. في السيءق عينه، ذكرت القنءة الـ
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بءتت تمتلك صوابريخ قصيرة المدى جديدة تشكل تحدًيء لمنظومة ” حمءس“حركة المقءومة اإلسالمّية 
ن مصءدبر أمنّية إسرائيلّية المضءّدة لمثل هذا النوع من الصوابريخ. ونقلت القنءة ع” القبة الحديدية“

للماركة المقبلة مع إسرائيل فإّنهء ال تتوقف عن ” حمءس“برفياة، أّنه في إطءبر استادادات حركة 
تجديد ترسءنة األسلحة التي بحيءزتهء، وعشكٍل خءّصٍ هذا الصءبروخ الجديد قصير المدى الذي يحمل 

 في موقع االنفجءبر.كمية كبيرة من المتفجرات ُيمكن أْن تلحق أضرابرًا شديدة 
 16/6/2020، وكالة سما اإلخبارية

 
 الصاروخ من غزة رسالة موجهة من حماس إطالقمعاريف:  .10

الصءبروخ من  إطالقليف برام، أن  الابرية، تءلكتب محلل الشؤون الاسكرية، بصحيفة "ماءبريف" 
شرتهء في مقءلة نغزة مسء  أمس، كءن محءولة توصيل برسءلة من حمءس. وقءل المحلل برام، 

يوم الثالثء ، "إن حمءس تحءول توصيل برسءلة لسلطءت االحتالل، بادم تجءهل الصحيفة، صبءح 
مطءلبهء، والاودة لبنود مبءحثءت التهدئة". وأضءف المحلل الاسكري، أن الهدو  بقطءع غزة نسبي 

 ومؤقت، وقد يتم الاودة للتصايد بءلجنوب، باد تطبيق مخطط الضم بءلضفة الغرعية.
  16/6/2020، ين أون الينفلسط

 
 تصريحات غرينبالت هذيان سياسيحماس:  .11

أكد النءطق بءسم حركة المقءومة اإلسالمية "حمءس" عبد اللطيف القءنوع، أن تصريحءت المباوث 
السءبق للرئيس األمريكي جيسون غرينبالت التي قءل فيهء إن الضفة ليست أبرضًء فلسطينية بل أبرض 

يتاءبرض مع القءنون، تمثل هذيءنًء سيءسيًء باد استقءلته وفشله في تحقيق متنءزع عليهء وضمهء ال 
وقءل القءنوع إن هذه التصريحءت ال برصيد لهء وعدون أي قيمة، وال تمثل  مهءمه بتمرير صفقة القرن.

إال وقءحة متجددة لغرينبالت في عدا  شابنء والتحريض عليه، وهي سيءسة فءشلة في تزييف الوقءئع 
 .والتءبريخ

 16/6/2020، موقع حركة حماس
 

 أبو مرزوق: ال معنى إللغاء االتفاقيات مع "إسرائيل" دون فك االرتباط .12
أكد عضو المكتب السيءسي لحركة المقءومة اإلسالمية "حمءس" موسى أبو مرزوق أنه ال : الدوحة

ويتر"، قءل أبو وفي تغريدة عبر "ت مانى إللغء  االتفءقيءت مع "إسرائيل" دون فك االبرتبءط عمليء.
مرزوق: إحدى أهم القضءيء التي يجب الامل عليهء هي فك االبرتبءط عمليًء بين السلطة واالحتالل، 



 
 
 
 

 

 9 ص             5261 العدد:             6/17/2020 ربعاءأل ا التاريخ: 

                                    

الذي يتحكم بكل شي ؛ سجالت المواليد والوفيءت والصحة والتجءبرة والميءه والكهرعء  واألبراضي 
 واإلسكءن واألمن والماءبر وجني الضرائب وحركة المءل والبنوك.

 16/6/2020، الفلسطيني لإلعالم المركز
 

 حماد ينفي تصريحات مفبركة منسوبة لهفتحي مكتب  .13
نفى مكتب األخ فتحي حمءد عضو المكتب السيءسي لحركة المقءومة اإلسالمية "حمءس"، تنءقلته 
باض الصفحءت اإلعالمية المشبوهة من تصريح منسوب له يتحدث عن جهوزية حمءس استالم 

وأكد المكتب أن هذا التصريح محض فبركءت  السالم باد انهيءبر سلطة برام هللا.الضفة، والحفءظ على 
وأكءذيب تهدف إلى المّس بمواقف الحركة، وحرف البوصلة عن مسءعي الادو الصهيوني لضم 

 الضفة وتمرير صفقة القرن.
 16/6/2020، موقع حركة حماس

 
 واالستقرار في المخيمات "هيئة العمل الفلسطيني في لبنان" تؤكد ضرورة تعزيز األمن .14

جددت هيئة الامل الفلسطيني المشترك في لبنءن، التأكيد على ضروبرة وأهمية تازيز األمن : بيروت
واالستقرابر وعذل كل الجهود لتحصين وحمءية الفلسطينيين في المخيمءت ومحءبرعة كل اآلفءت 

ءون مع لبنءن الشقيق على وشددت على أهمية تازيز التا االجتمءعية وتأمين سبل العيش الكريم.
كءفة المستويءت السيءسية واألمنية لمواجهة أية محءوالت إلثءبرة الفتنة واالنزالق نحو الفوضى 

ودعت إلى برفع مستوى التاءون بين األونروا والدولة اللبنءنية والفصءئل الفلسطينية ولجنة  والمجهول.
دية والمءلية واالجتمءعية في ظل جءئحة الحوابر اللبنءني الفلسطيني لمواجهة التحديءت االقتصء

جء  ذلك في بيءن أعقب لقء  عقدته هيئة الامل الفلسطيني المشترك في لبنءن، اليوم  كوبرونء.
 الثالثء ، في مقر سفءبرة دولة فلسطين في الاءصمة اللبنءنية "بيروت".

 16/6/2020، قدس برس

 
 تستمر هكذانتنياهو: األمور لن .. تصدع في الحكومة اإلسرائيلية .15

بدأت التصدعءت تظهر بءكرا داخل االئتالفي الحكومي اإلسرائيلي الذي : تحرير: محمود مجءدلة
يوم وشملت ثالث ماءبرك  500تشكل ليمنح باد أزمة سيءسية غير مسبوقة استمرت ألكثر من 

مة انتخءبية جء ت نتءئجهء غير حءسمة، وفي ظل أزمة كوبرونء أفضت الخءبرطة السيءسية إلى حكو 
 وحدة بين "كءحول الفءن" والليكود.
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وفي تصريحءت صدبرت داخل الغرف المغلقة، نقل مسؤولون في الليكود عن برئيس الحكومة 
اإلسرائيلية، بنيءمين نتنيءهو، قوله حول التوترات مع وزير أمنه وبرئيس الحكومة البديل، بيني غءنتس: 

 " األموبر ال يمكن أن تستمر على هذا النحو".
تنيءهو مسؤولين في الليكود، بحسب مء ذكرت هيئة البث اإلسرائيلية )"كءن"(، على أنه ياتزم وأطلع ن

 االجتمءع بغءنتس خالل الفترة المقبلة، وأن ذلك يأتي في محءولة لـ"تنظيم األموبر" داخل الحكومة.
بتقصير أمد وعحسب القنءة فإن مسؤولين في الليكود من بينهم أعضء  كنيست ووزبرا ، طءلبوا نتنيءهو 

 الحكومة الحءلية، وتاجيل موعد االنتخءبءت. 
 16/6/2020، 48عرب 

 
 مريكية أعطت الضوء األخضر إلعالن الضمالليكود: اإلدارة األ .16

صرح عضو الكنيست اوفير اكونيس، النءئب عن حزب الليكود، ان اعالن السيءدة : برام هللا
األسءبيع القليلة المقبلة وستشمل أجزا  من  اإلسرائيلية على أبراضي في الضفة الغرعية سيبدأ في

 .Cاألبراضي في المنءطق المارفة 
ان اإلدابرة االمريكية أعطت الضو   ]أمس[ وقءل النءئب اكونيس خالل لقء  إذاعي صبءح اليوم

 األخضر لمثل هذا االجرا .
في حءل إطالق من نءحيته قءل برئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، عضو الكنيست، افيغدوبر ليبرمءن، إنه 

 عملية فرض السيءدة اإلسرائيلية، فإنهء ستكون جزئية فقط، بينمء ستدفع إسرائيل مستحقءتهء كءملة.
 وحسب قول ليبرمءن، فإن برئيس الوزبرا  نتنيءهو، قد قضى على كل إمكءنية فرض السيءدة الحقيقية.

 16/6/2020الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 د لتصعيد محتمل في قطاع غزةإذاعة إسرائيلية: الجيش يستع .17
وكءالت: أكد تسءحي دبوش، مراسل إذاعة جيش االحتالل اإلسرائيلي، أن الجيش نفذ في  -تل أبيب 

 األيءم األخيرة المءضية، سلسلة من الخطوات التي تدل على االستادادات الخءصة على جبهة غزة.
ءلوضع األمني في الجنوب خالل وأوضح دبوش أن تلك االستادادات تأتي تحسبًء لحدوث تدهوبر ب

فترة زمنية قصيرة، وعلى خلفية عملية الضم، وفي ظل االتصءالت للتوصل إلى تسوية مع حركة 
 "حمءس"، وأيضًء لادم التقدم في عملية تبءدل أسرى، وللوضع االقتصءدي السيئ في غزة.

لك الجيش استاد لهذا في وأشءبر دبوش إلى أن كل هذه االحتمءالت، برعمء تقود إلى تدهوبر الوضع، لذ
 الفترة المءضية. ومع فهم أن هذا األمر هو مسألة وقت، فإن هذا الهدو  المخءدع، سينتهي.
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وقءل دبوش: "نحن نرى هذه المرة استاداد الجيش في جميع المنظومءت، التي يتم تجهيزهء لتدهوبر 
 الوضع، وإمكءنية لموجة تصايد خالل زمن قصير".

ل: إن مسؤولين أمنيين صرحوا أن مء سيحدث في غزة إذا وصل األمر لمواجهة وأضءف: "يمكننء القو 
عسكرية، لن يكون مشءبهًء لمء حدث في المءضي، ونحن نأمل بأال نصل إلى هذا الحد بأي شكل 

 من األشكءل".
  17/6/2020األيام، رام هللا، 

 
 مجرمينتظاهرة في حيفا ضد العنف وتقاعس الشرطة اإلسرائيلية عن محاسبة ال .18

تظءهر الاشرات من فلسطينيي الخط األخضر، مسء  يوم الثالثء ، بمدينة حيفء، : القدس المحتلة
 احتجءًجء على ماءملة الشرطة اإلسرائيلية لهم.

الابرية، فإن المتظءهرين وهم من سكءن حي الحليصة، اتهموا الشرطة اإلسرائيلية  13وعحسب قنءة 
 ائم واستخدام األسلحة القءنونية بحقهم من قبل باض المجرمين.بادم القدبرة على التاءمل مع الجر 

وبرفع المتظءهرون أمءم مركز الشرطة في المدينة الفتءت تؤكد برفضهم تحول الجريمة إلى سلوك 
 عءدي، ودعوة الشرطة لحمءيتهم والتحقيق في جرائم القتل المتصءعدة.

 16/6/2020، وكالة سما اإلخبارية

 

 كورونابعودة  تقر رسمياً  "إسرائيل" .19
تل أبيب: برغم إعالن برئيس الوزبرا  اإلسرائيلي، بنيءمين نتنيءهو، عن استئنءف الرحالت الجوية بين 
إسرائيل واليونءن وقبرص، ابتدا  من أول شهر أغسطس )آب( المقبل، حذبرت برئيسة قسم الصحة 

ءل في االحتيءطءت الجمءهيرية في وزابرة الصحة، البروفسوبر سيجءل سيدتسكي، من استمرابر اإلهم
موجة ثءنية من كوبرونء قءدمة والماطيءت الحءلية »وعدم فرض تاليمءت الوزابرة الوقءئية، وقءلت إن 

 «.عن انتشءبر المرض مقلقة
وقءلت سدتسكي، التي كءنت تتكلم أمءم لجنة مكءفحة كوبرونء في الكنيست )البرلمءن(، أمس الثالثء ، 

كل يوم في اآلونة األخيرة، وعءتت تنتشر على نطءق  إن اإلصءبءت بءلفيروس ترتفع وتتضءعف
بلدة، وليس كمء في الموجة األولى عندمء كءنت محصوبرة في القدس وعني براك ودير  57واسع، على 

بءإلمكءن القول اليوم إن وعء  كوبرونء »األسد وعدد قليل من البلدات األخرى. وأضءفت سدتسكي، أن 
 «. هل الماطيءتعءد إلينء، ولم ياد بءإلمكءن تجء

 17/6/2020الشرق األوسط، لندن، 
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 رأساً  90تزيد ترسانتها النووية إلى  "إسرائيل" .20

برفات عدد الرؤوس « إسرائيل»كشف تقرير للماهد الدولي ألبحءث السالم في استوكهولم، أن 
ر، . وقءل الماهد في التقري2020بحلول  90في الاءم المءضي إلى  80النووية، التي بحوزتهء من 

الذي نشره، أمس الثالثء ، إن عدد الرؤوس النووية لدى الدول النووية التسع )بروسيء، والواليءت 
، وكوبريء الشمءلية( انخفض من «إسرائيل»المتحدة، وفرنسء، وعريطءنيء، والصين، والهند، وعءكستءن، و

 .2020بحلول سنة  13,400برأسًء نوويًء الاءم المءضي إلى  13,865

  17/6/2020الخليج، الشارقة، 
 

 إمداد مستوطنات الضفة بخطوط مياه تمهيدًا للضم .21
افتتحت خط ميءه جديدًا « ميكروت« »اإلسرائيلية»إن شركة الميءه « اإلسرائيلية»قءلت القنءة السءباة 

كخطوة للضم في الشهر المقبل. وأوضحت « الوطنية»يرعط منءطق الضفة الغرعية بشبكة الميءه 
ة أن الخط الجديد يمتد عبر مستوطنة ألفيه منشيه والمنطقة ج، فيمء افتتحت الشركة محطة ضخ القنء

ميءه جديدة ومتطوبرة في منطقة بركءن الصنءعية شمءل الضفة والتي سيكون بمقدوبرهء إمداد الميءه 
إلى شرقي الضفة والمستوطنءت في المنءطق الجبلية. وكشف برئيس مجءلس مستوطنءت الضفة 

يشكل تطبيقًء « اإلسرائيلية»داغءن أن برعط البنية التحتية للميءه في منءطق الضفة بشبكة الميءه يوسي 
 «.إسرائيل»، وهذه خطوة مهمة لنكون جز ًا من «السيءدة»فاليًء لـ

 17/6/2020الخليج، الشارقة، 
 

 ء كمقتنيات مستشارة سابقة لنتنياهو توبخ العتيبة: لسنا بحاجة للتطبيع من حكام يعاملون النسا .22
لندن: قءل البءحث في الشأن اإلسرائيلي صءلح النعيمي إن مستشءبرة نتنيءهو السءبقة كءبرولن كلغ، 
قءمت بتوعيخ سفير اإلمءبرات في واشنطن يوسف الاتيبة، وغرد النعيمي على حسءبه الرسمي في 

وسف الاتيبة، وتقول له: كءبرولن كلغ، مستشءبرة نتنيءهو السءبقة توعخ سفير اإلمءبرات ي” قءئال ” تويتر“
ال تسدون لنء ماروفء عندمء تتاءونون مانء وتاتبرون اإلخوان المسلمين تنظيمء إبرهءبيء، بل ألننء 

 ”.لسنء بحءجة للتطبيع من حكءم ياءملون النسء  كمقتنيءت أقويء  وعسب المصءلح المشتركة.
 16/6/2020القدس العربي، لندن، 
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 صادق على "القانون النرويجي"وسط تغيب نتنياهو: الكنيست ي .23
صءدق الكنيست اإلسرائيلي في سءعءت متأخرة من الليل بشكل نهءئي على "القءنون : محمد وتد

النرويجي" وسط تغيب متامد لرئيس الحكومة، بنيءمين نتنيءهو، إثر الخالفءت مع حزب "كءحول 
 ءت تنفيذ ضم الضفة الغرعية.الفءن"، حيءل بنود وملفءت في اتفءق االئتالف الحكومي، وأيضء آلي

من أعضء  الكنيست  43وماءبرضة  66ويسمح القءنون الذي صودق عليه بءلقرا ات الثالثة بدعم 
الذين صوتوا ضد القءنون، ألعضء  كنيست بءالستقءلة باد تايينهم وزبرا  أو نواب وزبرا ، ومن ثم 

خلفية خالفءت بين الليكود وتغيب نتنيءهو عن التصويت، على  الاودة لمنءصبهم في الكنيست.
 و"كحول الفءن".

 16/6/2020، 48عرب 

 
 االحتالل يهدم منشآت في أبو ديس شرق القدس   .24

هدمت جرافءت االحتالل، فجر يوم األبرعاء ، منشآت قرب جءماة القدس في أبو  :القدس المحتلة
د عيءن، بأن جرافءت وأفءد شهو  ديس، وفي المنطقة الوقاة بين البلدة وقرية السواحرة شرق القدس.

االحتالل هدمت بركسء تاود ملكيته للمواطن داوود سالمة شقيرات، وعنء  قيد االنشء ، ومحالت 
تجءبرية تاود ملكيتهء للمواطن طءبرق السرخي، كمء هدمت بنء  سكنيء قيد االنشء  تاود ملكيته 

 للمواطنين علي صوان، ومحمد األعرج.
 17/6/2020الحياة الجديدة، رام هللا، 

 

 تتجاوز السلطة وتبدأ في منح التصاريح إلكترونًيا للفلسطينيين "إسرائيل" .25
أصدبر مكتب منسق حكومة االحتالل في األبراضي الفلسطينية "كميل أبو بركن"، : القدس المحتلة

تصءبريح لدخول فلسطينيين من الضفة الغرعية والقدس إلى إسرائيل وذلك من خالل التسجيل عبر 
 ني فقط، دول الحءجة لختم التصءبريح.النظءم اإللكترو 

وقءل مكتب "أبو بركن" في بيءن له إّن "أصحءب التصءبريح التءلية: برخصة عمل في إسرائيل، زيءبرة 
عءئلية، مسءعدة المرضى، التجءبرة، البحث عن عمل، كبءبر السن، احتيءجءت طبية وتصءبريح أخرى"، 

 الستخدام التصءبريح الوبرقية". بإمكءنهم الدخول إلى إسرائيل كءلماتءد، بدون الحءجة
 16/6/2020، وكالة سما اإلخبارية
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 مواطنين بالقدس القديمةثالثة إصابات خالل مواجهات في كفر عقب واعتقال  .26
"األيءم": أصيب خمسة مواطنين، مسء  أمس، خالل مواجهءت مع قوات االحتالل  -القدس 

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني بأن  وأفءدت اإلسرائيلي في كفر عقب، شمءل القدس المحتلة.
بءلرصءص المادني المغلف بءلمطءط، والخءمسة  4إصءبءت في كفر عقب،  5طواقمهء تاءملت مع 

نءجمة عن السقوط خالل مطءبردة جنود االحتالل للمواطنين، إضءفة إلى إصءبة الاشرات بحءالت 
 اختنءق بءلغءز المسيل للدموع جرى عالجهم ميدانيًء.

ثءنية، اعتدت قوات االحتالل، مسء  أمس، على المواطنين في البلدة القديمة بءلقدس  من جهة
 المحتلة، ومناتهم من الوصول إلى المسجد األقصى المبءبرك ألدا  صالة الاشء .

 17/6/2020، األيام، رام هللا

 

 والدة الشهيد الحالق أمام مجلس حقوق اإلنسان: ال تنسوا ابني إياد .27
والدة الشهيد إيءد الحالق، أمءم مجلس حقوق اإلنسءن التءبع لألمم المتحدة، خالل  برام هللا: قءلت

جلسته في جنيف، يوم الثالثء ، إنهء تخشى عدم إنصءف إسرائيل قضية نجلهء الوحيد الذي قضى 
برصءص الجيش اإلسرائيلي في مدينة القدس الشهر المءضي برغم كونه أعزل، ومن ذوي اإلعءقة، 

يومء على  17وأوضحت برنء الحالق: أنه على الرغم من مروبر  تهديد على القوات. ولم يشّكل أي
حءدثة قتل نجلهء، لم يتم إحراز أي تقدم في التحقيقءت في قضيته، فيمء ترفض إسرائيل نشر صوبر 

 الدقءئق األخيرة لنجلهء قبل وفءته.
 16/6/2020هللا، األيام، رام 

 

 أثرية في الضفة الغربية مستوطنون يطلبون إعادة احتالل مواقع .28
كشفت مصءدبر سيءسية في تل أبيب، عن أن قيءم قوات الجيش اإلسرائيلي بءقتحءم وإغالق  تل أبيب:

 الموقع األثري في بلدة سبسطية شمءل مدينة نءبلس، جء  استجءبة لطلب مستوطنين يهود.
ءنتس، قءئمة بأسمء  مواقع وقءلت هذه المصءدبر، إن المستوطنين سلموا وزابرة الدفءع، برئءسة بيني غ

أثرية عدة ياتبرونهء مقدسة لليهود، ويقولون إن خطة الرئيس دونءلد ترمب للتسوية تبقيهء تحت 
 سيطرة الفلسطينيين؛ مء ياني أن اليهود لن يستطياوا زيءبرتهء، بحسب برأيهم. 

اآلثءبر القديمة  وكءنت سلطة اآلثءبر الفلسطينية قد حذبرت في تقءبرير سءبقة من قيءم إسرائيل بنهب
 لغرض تهويدهء وإزالة الماءلم الارعية أو اإلسالمية عنهء. 

 17/6/2020الشرق األوسط، لندن، 
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 االحتالل يعيد تأهيل كاميرات المراقبة في محيط "اإلبراهيمي" .29

أعءدت قوات االحتالل اإلسرائيلي تأهيل كءميرات المراقبة داخل وفي محيط المسجد : الخليل
يوم يس سدنته الشيخ حفظي أبو سنينة وقءل مدير المسجد وبرئ لشريف بمدينة الخليل.اإلبراهيمي ا
(، إن سلطءت االحتالل مددت أسالًكء وكوابل جديدة لكءميرات المراقبة ابتداً  من 6-16الثالثء  )

 استراحة المسجد، ومروبًرا بسءحءته الخءبرجية وحديقته وسطحه ومداخله.
 16/6/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
ض االستقرار في المنطقةسأي إجراء إسرائيلي أحادي الملك األردني لقيادات أمريكية:  .30  يقو 

للخطة اإلسرائيلية لضم أجزا  واساة من الضفة األبردن ماءبرضة  أّكد الملك عبد هللا الثءني، عّمءن:
ت عقدهء الثالثء ، مع قوله خالل اجتمءعء هالغرعية. ونقل بيءن صءدبر عن الديوان الملكي األبردني عن

أي إجرا  إسرائيلي أحءدي لضم أبراٍض في الضفة "كي، إن يلجءن وقيءدات في الكونغرس األمر 
 ."الغرعية هو أمر مرفوض، ويقّوض فرص السالم واالستقرابر في المنطقة

 2020/6/17، الشرق األوسط، لندن
 

 م لدى واشنطنأحال األسيرة المحررة عائلة التميمي تطالب األردن بإغالق ملف .31
نءشدت عءئلة التميمي في األبردن وفلسطين والمهجر، الملك عبد هللا الثءني، الامل على : عّمءن

 إغالق ملف القضية المرفوعة ضد األسيرة المحربرة أحالم التميمي، لدى الواليءت المتحدة األمريكية.
بتسليم المحربرة التميمي، ن اإلدابرة األمريكية بءتت بموجب تلك القضية تطءلب األبردن واعتبرت أ

 "العتبءبرات غير قءنونية، إنمء سيءسية".
 2020/6/16، قدس برس

 
 رغم الخالفات السياسية "إسرائيل": اإلمارات يمكنها العمل مع أنور قرقاش .32

قءل وزير الدولة اإلمءبراتي للشؤون الخءبرجية  أمءم مؤتمر للجنة األمريكية اليهودية، متهكل: في دبي
في باض المجءالت، بمء في ذلك  "إسرائيل"إن اإلمءبرات يمكنهء الامل مع  ،الثالثء ، أنوبر قرقءش

مكءفحة فيروس كوبرونء المستجد ومجءل التكنولوجيء، مع استمرابر وجود الخالفءت السيءسية بين 
 البلدين.
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مهم وسيؤدي لنتءئج أفضل من مسءبرات أخرى اتبات في  "إسرائيل"ن التواصل مع واعتبر أ 
 المءضي.

 2020/6/16، وكالة رويترز لألنباء
 

 للصالة وفقا لمعتقداتهم من أجل خير الفلسطينيين يدعو الماليزيينملك ماليزيا  .33
دعء ملك مءليزيء، السلطءن عبد هللا أحمد شءه، جميع المءليزيين من مختلف األعراق : كوااللمبوبر

 ينيين الذين تضطهدهم إسرائيل".للصالة من "أجل خير الفلسط ، واألديءن للصالة وفقء لماتقداتهم
دعمه للجهود المءليزية الرامية لمواصلة الامل مع الدول األعضء  في منظمة التاءون  مؤكداً 

 لضم أبراض فلسطينية. "إسرائيل"اإلسالمي والمجتمع الدولي الذين ياءبرضون مخطط 
  2020/6/16، الحياة الجديدة، رام هللا

   
 : نوصيكِّ خيرا بقضية فلسطينالجديدة كيةيمر مغردون كويتيون للسفيرة األ .34

كية الجديدة في الكويت ألينء برومءنوسكي حسءبهء في موقع يمء إن دشنت السفيرة األمر : نءدية الدبءس
الذين التواصل االجتمءعي "تويتر"، حتى انهءلت عليهء عبءبرات الترحيب من المغردين الكويتيين، 

نقل الصوبرة الحقيقية لتطلاءت الشاب الكويتي، وعءألخص بأن يكون دوبرهء فاءال في طءلبهء باضهم 
فيمء يتالق بءلموقف من القضية الفلسطينية التي ناتوهء بءلُمهمة والمصيرية، مشددين على أن القدس 

 ستبقى الاءصمة األبدية لفلسطين، على حد وصفهم.
 2020/6/16، الجزيرة نت، الدوحة

 
 الضمخطة للتراجع عن  دعونهاي "إسرائيلـ"ن لومناصر  ون نواب ديمقراطي .35

كي، يأبرعاة أعضء  من الحزب الديمقراطي في مجلس النواب األمر  بءدبر: سايد عريقءت –واشنطن
عيني و بنيءمين نتنيءهو، لأعضء  الكونغرس على نص برسءلة موجهة لرئيس  إلى جمع تواقيعاإلثنين، 

فة الغرعية المحتلة مطلع غءنتس، وغءبي أشكنءزي، تحثهم على التراجع عن ضم أجزا  من الض
، األعضء  األبرعاة جءن تشكءوسكي، وتيد دويتش وديفيد برايس وعرادلي شنءيدبر وُياد الشهر المقبل.

وقد شددوا في برسءلتهم على  من أشد أنصءبر الليكود اإلسرائيلي ومنظمة اللوعي اإلسرائيلي "إيبءك".
تفءوضي بين اإلسرائيليين والفلسطينيين  الساي من أجل التوصل إلى اتفءق سالمتأييدهم استمرابر "

أن واعتبروا ". "يؤدي إلى دولتين لشابين ومستقبل أكثر إشراقًء للشاب اإلسرائيلي والشاب الفلسطيني
الضغط من أجل الضم األحءدي الجءنب لألبراضي في الضفة الغرعية باد األول من تموز سيجال 
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أن الساي إلى إقءمة مء زالوا ثءبتين في اعتقءدهم "وأكدوا أنهم  تحقيق هذه األهداف أكثر صاوعة".
دولتين لشابين أمٌر ضروبريٌّ لضمءن وجود دولة إسرائيلية يهودية ديمقراطية قءدبرة على العيش جنًبء 

 إلى جنب، في سالٍم واعتراٍف متبءدل، مع دولة فلسطينية مستقلة قءبلة للبقء  ومنزوعة السالح".
 2020/6/16، القدس، القدس

 
  الغربيةالضفة ألراضي ضم "إسرائيل" على عملية الراء أمميون: يجب مساءلة خب .36

، االثنين، شددوا فيه على أن أصدبر سباة وأبرعاون من خبرا  األمم المتحدة المستقلين بيءنءً  :بيت لحم
هو "انتهءك خطير" لميثءق األمم المتحدة واتفءقيءت جنيف،  ،الضفة الغرعيةفي  ضم األبراضي المحتلة

يتاءبرض مع القءعدة األسءسية التي أكدهء مجلس األمن والجمعية الاءمة لألمم المتحدة، مرات و 
ا و ودع ."عديدة، ومفءدهء بأن االستيال  على األبراضي عن طريق الحرب أو القوة "غير مقبول

مسؤوليءت قءنونية وسيءسية برسمية للدفءع عن نظءم دولي قءئم على تحمل "إلى المجتمع الدولي 
واعد، وماءبرضة انتهءكءت حقوق اإلنسءن والمبءدئ األسءسية للقءنون الدولي، وتنفيذ قرابراته الاديدة الق

 ."التي تنتقد سلوك إسرائيل لهذا االحتالل المطول
 2020/6/16، وكالة معًا اإلخبارية

 
 بالضم "إسرائيل"رئيس الوزراء البريطاني: نعارض بشدة مخططات  .37

البريطءني بوبريس جونسون، إن الحكومة البريطءنية "تاءبرض بشدة" قيءم قءل برئيس الوزبرا  : وكءالت
"مء تقترح عمله اسرائيل هو بمثءبة انتهءك للقءنون . ماتبرًا أن بضم أبراضي فلسطينية محتلة "إسرائيل"

 ."أننء نؤيد بشكل براسخ حل الدولتين وسنستمر في موقفنء هذا" ". وأضءف قءئالً الدولي
 2020/6/17، م هللاالحياة الجديدة، را

 
 ؤدي إلى مكاسب إقليمية لتركياتقد اإلسرائيلية الضم : خطط رئيس الوزراء اليوناني .38

رئيس الوزبرا  اليونءني، كيريءكوس ميتسوتءكيس بأن : برغم مطءلبة نتنيءهو لنظير مجلي - تل أبيب
ل زيءبرة ودية "، أعلن األخير خاليامل على تخفيف حدة موقف االتحءد األوبروعي من مخطط الضم"

أحءدية الجءنب، وقءل إن حكومته ترغب في برؤية إسرائيلية ماءبرضته لخطوات لـ"إسرائيل"، 
اإلسرائيليين والفلسطينيين يعيشون ماًء بسالم وأمءن، ومستادة لبذل كل جهد لتحقيق ذلك. وحّذبر من 

 واليونءن.  "سرائيلإ"ؤدي إلى مكءسب إقليمية لتركيء التي تاءدي تقد اإلسرائيلية الضم خطط أن 
 2020/6/17، الشرق األوسط، لندن
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 أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى نظام العدالة الجنائية الدولية :االتحاد األوروبي .39

أكد الممثل األعلى لالتحءد األوبروعي للشؤون الخءبرجية والسيءسة األمنية، جوزيب بوبريل، : بروكسل
ية، باد قرابر الواليءت المتحدة بشأن فرض عقوعءت محتملة أن االتحءد يدعم المحكمة الجنءئية الدول

وقءل في بيءن له، الثالثء ، إن القرابر األمريكي غير مقبول وغير مسبوق من  على المنظمة الدولية.
أصبح أكثر أهمية من أي  تازيز نظءم الادالة الجنءئية الدوليةالفتًء إلى أن  حيث النطءق والمحتوى.

 وقت مضى.
 2020/6/16، قدس برس

 
 واشنطن تدرس حجب المساعدات عن األردن لتسليم األسيرة المحررة أحالم التميمي .40

كي دونءلد ترامب وقف المسءعدات لألبردن، في محءولة إلجبءبره على تسليم يتدبرس إدابرة الرئيس األمر 
 كيين".ير األسيرة المحربرة أحالم التميمي، بتهمة "التآمر الستخدام سالح دمءبر شءمل ضد مواطنين أم

ولم يتضح مء إذا كءن . أنهء تدبرس "كءفة الخيءبرات" للضغط على األبردن لتسليم التميميموضحة 
جء  التهديد في إذ  .الرافض لتسليمهء التهديد بقطع المسءعدات سيجبر األبردن على تغيير موقفه

ن، هنري ووستر، إلى بردود مكتوعة قدمهء مرشح اإلدابرة ليكون سفيرًا للواليءت المتحدة المقبل في األبرد
 .لجنة الاالقءت الخءبرجية بمجلس الشيوخ

 2020/6/16، العربي الجديد، لندن
 

 الكورونا كشفت عورة السلطة الفلسطينية .41
 بهيج سكءكيني د.

يأتي من ان  السؤالالباض وهو محق في ذلك؟، جءنب من االجءبة على هذا  ليتسء كيف هذا 
لسطينية ذو البءع الطويل في االقتصءد او هكذا يقولون ان الكوبرونء جالت أحد جهءبذة السلطة الف

أدبركنء أننء على دبرجة عءلية من الهشءشة المءلية باد أزمة الكوبرونء. ونحن ليس لدينء ” يصرح 
نعيش تحت  ألننءاحتيءطءت مءلية أو عملة وطنية وقد تامقت مشكلتنء ليس بفال الوعء  فقط بل 

 مرة! ألولة كمن برأى النوبر هذه شهءد”. االحتالل االسرائيلي
سيتم الذهءب من المرحلة المؤقتة ” والحكومة الفلسطينية تهدد بأنه في حءل تنفيذ القرابر بءلضم فءنه 

سيكون هنءلك إعالن دستوبري ومجلس تأسيسي ” و ” للسلطة الى فرض الدولة على ابرض الواقع
كالم جميل ولكن دعونء نرى  ”. وعءصمتهء القدس الشرقية 67وستكون فلسطين دولة على حدود 
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لم أكن مصءبء  إذا؟ ”المؤقتة“المرحلة المؤقتة للسلطة كم من الاقود مضى على هذه السلطة 
بنء  على االتفءقية سيئة الصيت أوسلو حتى ال  1994بءلزهءيمر السيءسي فقد تشكلت السلطة عءم 

حسءبية او مء تبقى منهء من من هذا االن. وإذا مء كنت اعرف قليال من الامليءت ال أكثرنقول 
بءلتءبريخ اللهم اال إذا ” موقتة“فترة  أكبرعءمء وهذا  26( ياني 1994 – 2020)المرحلة االبتدائية فإن 

أن يامر الى االلف السنين!!!!. أمء عن  لإلنسءنمء كنء نعيش على كوكب آخر أو في زمن يمكن 
في مؤتمر الذي عقد في الجزائر ياني  1988اإلعالن دولة فلسطينية فقد تم االعالن عن ذلك عءم 

سنة. والسؤال هنء مء هي القوة التي تمتلكهء سلطة التي ال تستطيع ان تدفع الماءشءت  32قبل 
بماءهدة بءبريس االقتصءدية مء هي عنءصر  اقتصءديءقيدت وكبلت نفسهء  ألنهءالشهرية لموظفيهء 

وكيف ستاملون على إزالة المستوطنءت  القوة التي ستستخدم لفرض الدولة على ابرض الواقع؟
هل سيتم هذا بءلذهءب الى  .1967السرطءنية التي بنيت على مء تبقى من فلسطين والتي احتلت عءم 

التي لم تتمكن من تنفيذ اي من قرابراتهء فيمء يخص القضية ” المتحدة بءألمم“المجتمع الدولي ممثال 
عءمء؟ أم انكم ستقرعون ابواب االتحءد االوبروعي  70الفلسطينية على مدى عقود من الزمن فءقت 

القريب او البايد من تحت المظلة االمريكية؟ لمءذا تصرون على  لالمستقبالذي لم ولن يخرج في 
الصهيوني وخءصة باد ان اسقطتم   الادوعدم االعتراف لشابنء انكم فشلتم في إدابرة الصراع مع 

ركة التحربر بءلمفءوضءت الابثية التي طءلت اكثر من برعع البندقية وحءبرعتم من يحملهء واستبدلتم ح
قرن ولم تحصلوا على قيد انملة فءلتمدد السرطءني للمستوطنءت ابتلات مء تبقى من ابراضي فلسطين 
التءبريخية وقدمتم فلسطين على طبق من فضة للمحتل منذ بداية اوسلو سي  الصيت وابرتضيتم 

بأنهء ابراض متنءزع عليهء ووضاتم برهءنكم على الرعءعية بتسمية مء تبقى من فلسطين التءبريخية 
واإلدابرات االمريكية المتاءقبة ولم ترتهنوا الى شعبكم ومقءومته ال بل وقد باتم مء حققته االنتفءضة 

كلفة على جميع االصادة.  احتاللاالولى بثمن برخيص وبرخيص جدا وحولتم االحتالل الى أبرخص 
 والقصص تطول!
ن يصرح مثل هذه التصريحءت النءبرية التي تاودنء عليهء االن يجب ان يكون لديه ناود للقول إن م

خطة واضحة ومتكءملة الى جءنب استراتيجية وطنية شءملة مبنية على المقءومة وإقءمة عالقءت وثيقة 
واستراتيجية ليس مع من يقتلون الشاب اليمني وال من يضيقون الخنءق على الشاب السوبري باد ان 

ل مخططءتهم في تركيع سوبريء شعبء وجيشء وقيءدة ويريدون االن تجويع شعبه,  خطة ال فشلت ك
تستجيب لضغوطءت االتحءد االوبروعي  وطلبءته االبتزازية للحصول على حفنة من الدوالبرات والذي 
يطل مندوعيه كلمء استشاروا بمصيبة قءدمة على اسرائيل وقرب انتفءضة فلسطينية جديدة. ولكن اهم 

كل هذا هو االبرتهءن الى الشاب الفلسطيني المهمش وااليمءن بقدبرته على الصمود والمقءومة من 
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والكف عن مالحقة المقءومين والتقيد على حركءتهم بحجج واهية ال مانى لهء. كءلقول إنمء نفال ذلك 
 لحمءيتهم!!!!

انه إذا مء ” فقد صرح وخرج علينء البءبرحة أحد برموز السلطة ايضء بتصريح نءبري يهدد فيه نتنيءهو 
”. واحد من االبراضي الفلسطينية فإن هذا ياني القضء  على السالم” إنش“قءم نتنيءهو بضم ولو 

هل هذا الرمز الذي بدأ المفءوضءت وهو شءب واالن قد هرم هل  القءبرئ والسؤال مطروح لك يء عزيز 
ي ال نستوعب مء يقءل من مء زلنء نعيش على نفس الكوكب ام اننء نعيش على كوكب آخر وعءلتءل

تصريحءت؟ هل برجءل السلطة يأكلون اللحوم ومء شءبه ونحن نأكل البرسيم؟ عجبي من الغبء  أو 
 االستغبء !!!!

 16/6/2020، رأي اليوم، لندن
 

 المنظمة تتحمَّل مسؤولية التطبيع العربي .42
 عصءم شءوبر د.

ة األمريكية: إن )إسرائيل( لن تستفيد من قءل يوسف الاتيبي سفير دولة اإلمءبرات لدى الواليءت المتحد
مخطط الضم الذي يهدد جهود التطبيع مع الاءلم الارعي، وسيشال الانف ويوقظ المتطرفين، وقد 

 ذكر أن دولته صنفت حزب هللا منظمة إبرهءبية، وشجبت أعمءل "عنف" قءمت بهء حركة حمءس.
بي وغيره على الشاب الفلسطيني وقضيته لوال بداية أقول إنه لم يكن بءإلمكءن أن يتطءول أمثءل الاتي

اتفءقية أوسلو التي أبرمتهء منظمة التحرير الفلسطينية مع الادو اإلسرائيلي، فءلمنظمة وكل قءدتهء 
يتحملون مسؤولية كل جريمة يقترفهء نظءم عرعي ضد قضيتنء إن كءنت مرتكزة على اتفءقية أوسلو 

 .48رائيلي على منءطق واعتراف المنظمة بشرعية االحتالل اإلس
سفير اإلمءبرات في واشنطن خيَّر )إسرائيل( بين الضم والتطبيع، ونحن ناد جريمة التطبيع أشد من 
ضم منءطق محتلة في األسءس، فلعبة الضم كلهء تتم في إطءبر اتفءقية بءطلة، وعذلك فإن كل مء 

عية واإلسالمية به، وفي ترتب على أوسلو بجميع إفرازاتهء غير شرعي وال تاترف الشاوب الار 
 مقدمتهم الشاب الفلسطيني.

الاتيبي عد مقءومة الشاب الفلسطيني لالحتالل اإلسرائيلي عنفء وتطرفء، وهو ال يريد إيقءظ التطرف 
حسب هذيءنه، وأنء أبشره بأن الكيءن اإلسرائيلي إلى زوال، وهذا عءمل مشترك بينه وعين أنظمة 

الثءني بينهمء فهو فقدان الشرعية، فدولة االحتالل كيءن دخيل على الخيءنة الارعية، أمء المشترك 
فلسطين، وأنظمة التطبيع كيءنءت دخيلة على األوطءن الارعية وشاوعهء ألنهء غير منتخبة وتحكم 

 بءلنءبر والحديد وثلة من الابيد.
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بقضيتنء، وعليهء  في الختءم نؤكد مء بدأنء به، وهو أن المنظمة مسؤولة عن االنفالت الارعي المتالق
أن تتراجع وتصلح أخطء هء وتسحب اعترافهء بدولة االحتالل، وأن تتوقف عن دعوة الارب إلى زيءبرة 
القدس واألبراضي المحتلة ألننء برأينء مء هي النتيجة، تركوا السجين وهبطوا في مطءبرات السجءن 

 واحتسوا الخمر ماه، وال عزا  للضافء .
 16/6/2020، فلسطين أون الين

 
 جـدل حـول الـضـم   .43

 ايتمءبر آيخنر وسمدابر بيري 
لم يتبَق سوى أسبوعين حتى األول من تموز، وال تزال مسألة الضم بايدة عن الحسم. يواصل برئيس 

في المئة من الضفة الغرعية، ولكنه يصطدم بمشكلة  30الوزبرا ، بنيءمين نتنيءهو، الدفع بءتجءه ضم 
، التي يتصدبرهء جءبرد كوشنير، صهر الرئيس ترامب، إذ تاءبرض مزدوجة: من جهة، اإلدابرة األميركية

ضمًء على هذا القدبر من االتسءع خشية أن يضرم النءبر في الاءلم الارعي، حيث تحث نتنيءهو على 
 «أزبرق أبيض»االكتفء  بضم جزئي، وتشترط ذلك بموافقة برؤسء  

ءنتس ووزير الخءبرجية، غءبي ، وزير الدفءع بيني غ«أزبرق أبيض»من الجهة األخرى، فإن برئيسي 
خطوة ال تشال األبرض  –أشكنءزي، يتحفظءن همء أيضًء على ضم واسع ومستادان لخطوة محدودة 
في األول من تموز  ولنتنيءهوال تمس بءلاالقءت مع األبردن. كمء أن الرجلين يتحفظءن على إعالن 

الوقت الكءفي  –الخءبرجية الجيش، أجهزة األمن، ووزابرة  –ويريدان أن ياطيء لكل المنظومءت 
 لالستاداد وإعداد الترعة على األبرض وفي السءحة الدولية.

أمء برئيس الوزبرا  فيحفظ في هذه األثنء  األوبراق قريبًء من صدبره. ففي لقء  مع برؤسء  حركة 
قءل نتنيءهو إنه لمء كءن  –تنظيم من كبءبر الضبءط في االحتيءط من مؤيدي الضم  –« األمنيين»

 توجب توافقًء داخليًء في إسرائيل، فمن غير المستباد أن يتم على مراحل، وليس دفاة واحدة.الضم يس
في هذه األثنء  تؤجل األزمة السيءسية في االئتالف النقءش في مسألة الضم. ففي جلسة كتلة 

من الضم. « أزبرق أبيض»ال أدبري بءلضبط مء هو موقف »، أول من أمس، قءل نتنيءهو: «الليكود»
ولال غءنتس، الذي «. نسبة لغوبر األبردن والكتل قد يكونون مع، أمء بءلنسبة للبءقي فلم أتلّق أجوعةبءل

)اللجنة اليهودية األميركية( فقد قءل ان خطة ترامب  AJCألقى كلمة في المؤتمر االفتراضي لمنظمة 
طقة، وأعتزم أن تارض نهجًء واقعيًء لطريق يمكن فيه بنء  مستقبل مستقر في المن« خطة مهمة»هي 

أدفاهء إلى األمءم قدبر استطءعتي، بءلطريقة األكثر مسؤولية. علينء أن نامل على أسءس الخطة 
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وعءلتنسيق مع شركء  إقليميين، وعءلطبع مع شركء  محليين، مع إجمءع في المجتمع اإلسرائيلي ومع 
 «.تنسيق كءمل وإسنءد من الواليءت المتحدة

هم أيضء يضاون المصءعب أمءم هذه اللحظة. فمصدبر سيءسي برفيع غير أن الشركء  اإلقليميين 
عن أن الملك عبد هللا « يدياوت احرونوت»المستوى في قصر الملك في األبردن كشف النقءب لـ 

برفض، مؤخرًا، الحديث مع نتنيءهو، باد أن أوضح له أن نتنيءهو يريد أن يتحدث ماه عن خطة 
الملك غير موجود، والملك لن يرد على الهءتف حتى في »يل له الضم. عندمء اتصل نتنيءهو هءتفيًء ق

ضمء »ال  –وأوضح األبردن بأنه لن يوافق على أي ضم من أي نوع كءن «. سءعءت متأخرة أكثر
 إذ إن هذا بزعمه خرق للقءنون الدولي واحتالل ألبراض فلسطينية. –« ضمء صغيرا»وال « كبيرا

يقرؤوا بامق مء كتبه »، بأن أمسة اإلسرائيليين، أول من وأوصت مصءدبر برفياة المستوى في المملك
انتبهوا لمء قءله «. يدياوت أحرونوت»سفير االمءبرات في واشنطن، يوسف الاتيبة، في مقءل في 

 «.السفير عن آثءبر الضم على األبرض. هذا تصريح يجب أن يؤدي بءإلسرائيليين إلى التفكير عميقءً 
 «يديعوت»

 17/6/2020األيام، رام هللا، 
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