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 من مساحة الضفة %10نتنياهو يتجه لتنفيذ الضم على مرحلتين والبدء بضّم : "إسرائيل اليوم" .1

ل محاداات م  عد  هاات وكاالت: قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خال -القدس 
إسرائيلية، في األيام الماضية: إنه يدرس تنفيذ مخطط ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية 
إلسرائيل على مرحلتين، أو "نبضتين"، بحيث يتم تنفيذ المرحلة من خالل ضم المستوطنات 

شرته صحيفة "إسرائيل "المعزولة" الواقعة خارج الكتل االستيطانية وفي عمق الضفة، وفقًا لتقرير ن
 اليوم"، أمس.

وحسب خطة نتنياهو، فإن "النبضة األولى" ستشمل "المستوطنات المعزولة" خارج الكتل االستيطانية، 
من مساحة الضفة، علمًا أن مساحة هذه المستوطنات أقل من ذلك  %10وأن يتم من خاللاا ضم 

 د فياا مستوطنات.بكثير، ما يعني أن المخطط يقضي بضم مناطق أخرى ال توه
ويدعي نتنياهو في خطته هذه، أنه بعد تنفيذ هذه المرحلة، سيتوهه إلى السلطة الفلسطينية "ويدعوها 
إلى طاولة المفاوضات". وفيما يرفض الفلسطينيون مخطط الضم برمته، ويتوق  أن يرفضوا العود  

المتبقية" من مساحة الضفة،  %20إلى طاولة المفاوضات، "ستبدأ إسرائيل بتنفيذ النبضة الثانية في 
 من الضفة إلسرائيل. %30بادعاء أن خطة "صفقة القرن" تنص على ضم 

وقالت الصحيفة: إن نتنياهو يريد معرفة موقف الواليات المتحد  حيال خطته هذه، والتي ما زالت 
 "في مرحلة أولية هدًا ولم ترسم خرائط بعد".
ذ المخطط على مرحلتين لعد  اعتبارات، ويزعم االعتبار وبحسب الصحيفة، فإن نتنياهو قرر تنفي

األول أن "هذه الخطو  ستعكس للمجتم  الدولي والمنطقة أن إسرائيل صاغية لالنتقادات وتنفذ 
خطواتاا بحذر"، وأن "خطو  مؤلفة من مرحلتين تالئم توهه البيت األبيض الذي يرى برؤية ترامب 

الثالث، بزعم نتنياهو، هو أنه إذا ُدعي الرئيس الفلسطيني، خطة سالم وليس خطة ضم". واالعتبار 
محمود عباس، إلى استئناف المحاداات م  إسرائيل، "فإن هذا األمر يالئم منطق خطة ترامب، الذي 

 يريد نقل رسالة إلى الفلسطينيين بأن الوقت ال يعمل في صالحام".
نتنياهو أن "االمتناع عن ضم غور األردن وفيما يتعلق بضم المستوطنات "المعزولة" أواًل، يعتبر 

سيجعل رد الفعل األردني، الذي يثير قلق اإلدار  األميركية، معتداًل. إضافة إلى وهود إهماع 
إسرائيلي واس  ببقاء غور األردن تحت السيطر  اإلسرائيلية في أي اتفاق مستقبلي، ولذلك ينخفض 

ذا السبب أيضًا، يفضل نتنياهو عدم البدء بضم اإللحاح على البدء بالضم في هذه المنطقة. ولا
 الكتل االستيطانية الكبرى، مثل أرئيل، معاليه أدوميم وغوش عتصيون.
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وفي المقابل، حسب نتنياهو، فإن "فرض السياد  اإلسرائيلية في عمق المستوطنات، أي في المناطق 
مية تاريخية وستزيل عن التي تعتبر قلب أرض إسرائيل القديمة، سيشكل مقولة سياسية ذات أه

 األهند  إمكانية اقتالعاا في المستقبل".
وقالت الصحيفة: إن نتنياهو توصل إلى االستنتاج بوهوب تغيير خطة الضم "في أعقاب المصاعب 
الكثير  التي تواهااا الخطة مؤخرًا. وخالفًا للتقارير في وسائل اإلعالم، فإن نتنياهو ليس قلقًا من 

ت م  الدول العربية، ويعتقد أن الخطوات العقابية األوروبية لن تكون ذات أهمية، تدهور في العالقا
وبالمقابل، طلبت الواليات المتحد  بأن تكون خطة السياد  باالتفاق م  قاد  حزب كاحول الفان، 
وذلك في الوقت الذي يرفض فيه بيني غانتس وغابي أشكنازي اإلفصاح عن موقفاما، ما هعل 

 عن مسار يخرج العربة من الوحل". نتنياهو يبحث
وأضافت الصحيفة: إن امة سببًا آخر لتغيير خطة الضم، وهي أن الخارطة األصلية للخطة تركت 
منطقة يوهد فياا تواصل هغرافي إلقامة دولة فلسطينية، وعارضتاا هاات في اليمين اإلسرائيلي. 

ركيين، وهي مريحة أكثر لالستيطان وال "وعلى هذه الخلفية، تم استعراض خارطة مختلفة أمام األمي
األميركية لترسيم الخرائط  –يوهد فياا تواصل هغرافي للفلسطينيين. وأهرت اللجنة اإلسرائيلية 

 مداوالت كثير  على هذه الخارطة ولم يتم التوصل إلى اتفاق".
المرحلة األولى وتابعت الصحيفة: إن "نتنياهو يميل إلى تقسيم خطة السياد  إلى نبضتين، ألنه في 

 لن يكون حسم إزاء حدود إسرائيل المستقبلية م  الدولة الفلسطينية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في البيت األبيض قولاا: إنه "ال توهد خارطة سياد  حتى اآلن. لجنة 

 ترسيم الخرائط تواصل عملاا وعملية الترسيم لم تنته بعد".
 18/6/2020األيام، رام هللا، 

 
 سيادةالرمزًا من رموز يعّد  "إسرائيللـ" "السجل المدني"وقف إرسال تحديثات : لدخاتيسير  .2

قال تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس )األربعاء(، إن  رام هللا:
إلى قرار وزار  الداخلية الفلسطينية وقف التنسيق م  إسرائيل بشأن تحديثات السجل السكاني، يادف 

 تحرير هذا السجل من رقابة وسطو  الكومبيوتر اإلسرائيلي، وبالتالي أهاز  األمن اإلسرائيلية.
واعتبر خالد أن هذه الخطو  تحمل في مضاميناا رمزًا من رموز سياد  دولة فلسطين دون غيرها 

رخص على مواطنياا، بما في ذلك إصدار شاادات الوالد  وشاادات الوفا  والاويات الشخصية و 
 السياقة وهوازات السفر، وكل ما يمت بصلة إلى السجل المدني.
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هذه الخطو  المباركة بالنسبة لسجل السكان، ال يجب أن تقف عند حدود االمتناع عن »وأضاف أن 
تزويد إسرائيل ببيانات تتعلق بتحديثات السجل السكاني الفلسطيني؛ بل يجب أن تفتح نافذ  على 

 «.االحتاللالعصيان الوطني في وهه 
 18/6/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 "شبكة األمان"السلطة الفلسطينية تنتظر استجابة عربية لـ .3

مليون دوالر استجابة  100لم يتلق الطلب الفلسطيني توفير شبكة أمان مالية شارية قيمتاا  رام هللا:
ل العربية السفير دياب من الدول العربية بعد، وفق ما قال مندوب فلسطين الدائم لدى هامعة الدو 

مذكر  وهات إلى وزراء المالية العرب بضرور  منح فلسطين »اللوح أمس )األربعاء(. وأوضح أن 
مليون دوالر شاريًا لحل األزمة المالية، لكن حتى اللحظة ال توهد أي استجابة  100قرضًا بقيمة 

 «.للمطلب الفلسطيني بتوفير شبكة األمان المالية العربية
 18/6/2020، األوسط، لندنالشرق 

 
 الحكومة الفلسطينية تقر حزمة حوافز للمشاريع في األغوار والمناطق "ج" .4

، على حزمة حوافز لغايات تشجي  ]اإلانين[ "األيام": صادق مجلس الوزراء، أمس -رام هللا 
ي  االستثمار في منطقة األغوار والمناطق المسما  )ج(، تم تنسيبه من مجلس إدار  هيئة تشج

التي تستجيب لمتطلبات  استراتيجيتااوقالت الايئة، في بيان، إن الحزمة تنسجم م   االستثمار.
التنمية المحلية والمساهمة في تحقيق االهداف العالمية للتنمية المستدامة، وتوقعت أن يتم تسجيل 

 ل مباشره.فرصة عم 1400مشروع على األقل خالل فتر  االاة أعوام، ما يساهم في خلق  200نحو 
لمد  خمسة أعوام إضافية على الشرائح المتاحة أو  %66وتشمل الحوافز تخفيضا ضريبيا بنسبة 

 القائمة.
 16/6/2020، األيام، رام هللا

 
 أمن السلطة في الضفة يختطف أسيًرا محرًرا ويواصل اعتقال آخر .5

تاا للنشطاء والمواطنين في تواصل أهاز  أمن السلطة في الضفة الغربية، حملة اعتقاالتاا واستدعاءا
الضفة والقدس المحتلة، على خلفيات سياسية ورأي. واختطفت قو  خاصة من األمن الوقائي في 
طولكرم األسير المحرر والمختطف السابق لعد  مرات قسام رياض بدير، فيما يواصل اختطاف 

الثالث على التوالي،  فقاا لليوماألسير المحرر والمختطف السابق القيادي في حركة حماس حاتم 
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وذلك بعد اقتحام محله التجاري صباح أول أمس، فيما مدد اختطافه حتى الخميس القادم. وفي 
القدس المحتلة، شّن هااز األمن الوقائي حملة استدعاءات في صفوف شباب بلد  بدو شمال غرب 

 القدس.
 17/6/2020، فلسطين أون الين

 
 ة عربية إلنهاء االنقسام الفلسطينيحماس تعلن قبولها التعامل مع مبادر  .6

األربعاء، عن استعدادها للتعامل م  مبادر  أطلقتاا  حماسأعربت حركة : رمزي محمود -غز 
هاء ذلك في بيان صحفي صادر عن رئيس  "مجموعة السالم العربي" إلنااء االنقسام الفلسطيني.

اه رئيس المكتب السياسي للحركة مكتب العالقات الوطنية بحركة حماس حسام بدران بعد لقاء أهر 
وذكر البيان، أن هنية عبر خالل اللقاء  اسماعيل هنية م  المجموعة، تلقت األناضول نسخة منه.

الذي لم يوضح مكان انعقاده "عن تقديره لمبادر  المجموعة"، مؤكدا "ترحيب الحركة بأي تحرك 
 إيجابي يدف  تجاه تحقيق الوحد  الوطنية".

سب البيان، إن حماس "هاهز  للتعامل م  هذا المسعى المنسجم م  رؤاها وقيماا وقال بدران، بح
وأضاف أن  الوطنية المتعلقة بإنااء االنقسام، وتحقيق المصالحة على قاعد  الشراكة الوطنية".
ولفت بدران،  حماس "تدعم المبادر  بما يدف  تجاه وحد  الشعب الفلسطيني، وتحقيق مطالبه العادلة".

 ن حركته "ستتاب  باهتمام وإيجابية نتائج اتصاالت المجموعة م  بقية القوى الفلسطينية".إلى أ
 17/6/2020 ،لألنباءوكالة االناضول 

 
 العاروري يدعو لموجة مقاومة جديدة تطرد االحتالل من الضفة .7

إلى دعا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" الشيخ صالح العاروري، 
موهة هديد  من المقاومة تدحر االحتالل للوراء، فبدل أن يزحف المستوطنون على قرانا ومدننا آن 

وقال العاروري خالل كلمة في المؤتمر الشعبي لمواهاة الضم، إن  األوان أن يندحروا عن أرضنا.
الل أنه أمام مليون شاب يستطي  كل واحد منام أن يقوم بعمل مقاوم فيدرك االحت 1.5لدياا الضفة 

 طوفان من المقاومة ال يقدر عليه.
وحول سبل مواهاة خطة الضم قال العاروري إننا ال نعترض على استخدام الوسائل السياسية 
والدبلوماسية في مواهاة االحتالل بل نشج  على ذلك، وندعو السلطة لقط  كل العالقات م  

، وإذا اقتضى األمر أن نموت في سبيل وأضاف نحن مستعدون لدف  الثمن والتضحيات االحتالل.



 
 
 
 

 

 8 ص             5262 العدد:             6/18/2020س الخمي التاريخ: 

                                    

ودعا كل الفصائل للعمل سوية وأال يخيبوا ظن شعبنا، مضيفا أنه آن األوان  حيا  شعبنا فلن نتردد.
 أن ننحي خالفاتنا هانبا، ونعمل سويا لمواهاة مشروع الضم.

 17/6/2020، موقع حركة حماس
 

 الضم الحية يدعو أبو مازن لعقد اجتماع وطني لمواجهة خطة .8
دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية أبو مازن للمسارعة في عقد اهتماع وطني 

وأكد الحية أن حركة حماس ال ترى  على أعلى المستويات، لمواهاة قرار سرقة األراضي في الضفة.
 ويناي وهوده. في السلطة اليوم إال بقايا وهم داعيا حركة فتح للوحد  وبناء بنيان قوي يقار االحتالل

ودعا الحية منتسبي األهاز  األمنية في الضفة أال يفصلوا بين مقاومي شعبنا واالحتالل قائال: 
وأكد الحية أنه آن األوان لشعبنا أن  حذاري أن تسجلوا على أنفسكم سجل العار عندما يثور الشعب.

وان وقال الحية إنه آن األ يلملم هراحه ويوحد صفه، لمواهاة هذه المحاولة البائسة لسرقة األرض.
لغز  أن تحرك سالحاا حماية للقضية الفلسطينية، مؤكدا أنه ال يمكن أن ُيسجل ضياع القضية في 

 حياتنا.
وأكد الحية في كلمة له خالل المؤتمر الشعبي لمواهاة خطة الضم وصفقة القرن إن سالحنا مشرع 

 قت المناسب حماية للقضية ولو كلفنا ذلك رقابنا.وأصابعنا على الزناد، وقرارنا بيدنا، سنتحرك في الو 
 17/6/2020، موقع حركة حماس

 
 مركزية فتح تجتمع لمتابعة مخاطر الضم .9

ضمن المساعي الفلسطينية الرامية للتصدي لمخطط الضم الذي تنوي حكومة ”: القدس العربي“غز  ـ 
المركزية لحركة فتح برئاسة  االحتالل فرضه على مناطق واسعة من الضفة الغربية، تجتم  اللجنة

 محمود عباس يوم الجمعة المقبل.
وقال اللواء هبريل الرهوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إن اللجنة ستجتم  برئاسة الرئيس 

وأوضح اللواء الرهوب أن هذا االهتماع  عباس، يوم الجمعة المقبل التاس  عشر من الشار الجاري.
اللجنة المركزية الدائم، لمتابعة التطورات المتعلقة بمشاري  الضم اإلسرائيلية،  يأتي في إطار انعقاد

 واتخاذ القرارات المناسبة للرد على هذه المشاري  التصفوية للقضية الفلسطينية.
 16/6/2020، القدس العربي، لندن
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 لتحديث السجل السكاني "إسرائيل"تشيد بوقف التنسيق مع  "الديمقراطية" .10
سير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المكتب السياسي رحب تي

للجباة الديمقراطية، بقرار وزار  الداخلية الفلسطينية وقف التنسيق م  إسرائيل بشأن تحديثات السجل 
السكاني، وتحرير هذا السجل من رقابة وسطو  الكومبيوتر اإلسرائيلي وبالتالي أهاز  األمن 

وقال في تصريح صحافي إن الجباة الديمقراطية طالبت منذ سنوات باإلقدام على هذه  اإلسرائيلية.
رمزا من رموز سياد  دولة فلسطين دون غيرها على مواطنياا، “الخطو ، التي تحمل في مضاميناا 

زات بما في ذلك إصدار شاادات الوالد  وشاادات الوفا  والاويات الشخصية، ورخص السياقة وهوا
 ”.السفر وكل ما يمت بصلة بالسجل المدني

 16/6/2020، القدس العربي، لندن
 

 قاسم: تصريحات قرقاش إمعان في استجداء التطبيع .11
قال الناطق باسم حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" حازم قاسم إن تصريحات وزير الدولة اإلماراتي 

ت بين بالده والكيان الصايوني، هو إمعان للشؤون الخارهية أنور قرقاش حول ضرور  إقامة عالقا
وأكد قاسم في تصريح  في استجداء التطبي ، وهي مخالفة لإلهماع العربي وقرارات الجامعة العربية.

صحفي اليوم األربعاء إن التصريحات التطبيعية من الوزير اإلماراتي تمثل تشجعيًا لالحتالل على 
 ة مخططاته لضم الضفة الغربية.مواصلة سياسته العدوانية ضد شعبنا، وخاص

 17/6/2020، موقع حركة حماس
 

 جيش االحتالل يزعم إحباطه محاولة تهريب أسلحة لغزة .12
، " قبل عد  أسابي ، في ]أمس[ "األيام اإللكترونية: قال هيش االحتالل في بيان اليوم –رام هللا 

من العام )الشاباك( بالتعاون م  عملية استخبارية وعملياتية مشتركة لقوات سالح البحرية وهااز األ
 هيئة االستخبارات، أحبطت محاولة تاريب أسلحة إلى قطاع غز  من المنطقة البحرية شمال سيناء".
وأضاف: في أعقاب نشاطات الشاباك رصد القارب المشتبه بالتاريب وبعد المطارد ، تم توقيف 

وقال البيان إن أحد الناشطين اللذين  باك.القارب، ونقل الناشطْين الّلذين على متنه لتحقيقات الشا
اعتقال مسؤول عن تاريب السالح لصالح فصائل فلسطينية في قطاع غز ، زاعمًا أن اعتقاله "يشكل 

 مامًا. إنجازا عملياتيا
 18/6/2020، األيام، رام هللا
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 إعادة تفعيل وإطالق هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان عبد الهادي: .13
ال أحمد عبد الاادي، ممثل حركة حماس بلبنان: إن إعاد  تفعيل وإطالق هيئة العمل ق: بيروت

الفلسطيني المشترك في لبنان؛ خطو  مامة وفي االتجاه الصحيح؛ لكوناا تعمل على مقاربة الملفات 
وأكد عبد الاادي في  والقضايا التي تام شعبنا سواء االهتماعية والمعيشية والمطلبية واألمنية.

، اليوم األربعاء، لـ"المركز الفلسطيني لإلعالم"، انعقاد هيئة العمل الفلسطيني المشترك تص ريٍح خاّصٍ
 في لبنان بعد انقطاع طويل في مقر السفار  الفلسطينية في العاصمة اللبنانية بيروت.

، وذكر أن هدول أعمال اللقاء تركز على االث نقاط؛ األولي كيفية تفعيل هيئة العمل المشترك
 والثانية حول الوض  األمني واإلنساني والمعيشي بالمخيمات، والثالثة تتعلق بأونروا.

 17/6/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ثالثة جنراالت إسرائيليين يرفضون اإلشراف على تنفيذ "الضم" .14

رب، قال خبير عسكري إسرائيلي إن "رئيس الحكومة البديل وزير الح: عدنان أبو عامر -21عربي
بيني غانتس، طلب من االاة هنراالت إسرائيليين قياد  فريق تنفيذ خطة الضم في أهزاء واسعة من 

 الضفة الغربية وغور األردن، لكنام رفضوا.
"، إن "الجنراالت الثالاة هم روني 21، ترهمته "عربي12وقال روني دانيئيل في تقريره على القنا  
موا أسبابا للرفض، وأكدوا أنه في الوقت الحالي تتقدم نوميه، آفي مزراحي، وياكوف آيش، وقد

إسرائيل نحو الضم دون وهود مقر يقدم السيناريوهات المحتملة، التي قد تجلباا السياد  المزعومة، 
وحتى اآلن ال يوهد مقرر عام شامل للضم لبحث آاار الخطو  المثير ، وال يوهد عمل إرشادي يأخذ 

 ت المحيطة به". في االعتبار همي  االعتبارا
 17/6/2020"، 21عربي "

 
 "هآرتس" تهاجم السفير األمريكي: لسنا بحاجة لرئيس وزراء ثالث .15

وهات صحيفة إسرائيلية األربعاء، انتقادات شديد  للسفير األمريكي لدى تل : أحمد صقر -21عربي
الضفة الغربية أبيب ديفيد فريدمان، على خلفية موقفه المؤيد لتنفيذ خطة ضم أهزاء واسعة من 

 ومنطقة غور األردن.
ووصفته صحيفة "هآرتس" العبرية في افتتاحيتاا، بأنه "سفير الضم في إسرائيل"، مشير  إلى أن 
"االستطالعات في اآلونة األخير  تظار بالكاد، أن الث الجماور اإلسرائيلي يؤيد عملية الضم، 

 تقديرها.فخطة الضم عمليا، توهد في أسفل سلم أولوياته"، بحسب 
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وعلى المستوى الخارهي، قالت الصحيفة إن "هناك تحفظا هارفا على الضم األحادي الجانب، 
واألمر ال يقف عند حد عدم وهود إهماع دولي، لكن دول االتحاد األوروبي تادد بالعقوبات، 

 وفرضية أن الدول العربية وتحديدا الخليجية تؤيد خطة الضم، تبينت كعديمة األساس".
 17/6/2020"، 21"عربي 

 
 هكذا تعمل وحدة التنصت وفك الشيفرات التابعة لجيش االحتالل .16

سلط تقرير صحفي الضوء على عمل وحد  "هم  المعلومات الرئيسية في : أحمد صقر -21عربي
 ".8200االستخبارات العسكرية  التابعة للجيش اإلسرائيلي" والمعروفة اختصارا بـ"

إلسرائيلي الخبير بالشؤون األمنية واالستخباراتية، في تقرير له وأوضح يوسي ميلمان، المعلق ا
بصحيفة "هآرتس"، أن رواية "يرون في الظالم"، التي كتباا حاهي دغان، وهو أحد خريجي وحد  

"، وهي "قصة خيالية، لكن عددا غير قليل من فصولاا تصف الواق  بشكل هيد، وتقدم لنا 8200"
 نصت وحل الشيفرات".نظر  على العالم المتنوع للت

وقال، إن رواية "يرون في الظالم"، هي "رواية بوليسية متعدد  الطبقات، تصف بماار  كبير  المزاج 
السائد في وحد  هم  المعلومات وتحليل الشيفرات في قسم االستخبارات بالجيش اإلسرائيلي، وهي 

ملياتاا، طرق عملاا والعالقة "؛ ماماتاا، ع8200رواية يمكننا من خاللاا أن نتعرف على وحد  "
" في االستخبارات 5400بيناا وبين األذرع واألقسام األخرى في هااز االستخبارات ومناا وحد  "

 العسكرية والموساد والشاباك".
"؛ تعتبر وحد  هم  المعلومات الرئيسية لالستخبارات العسكرية، 8200ونوه ميلمان، إلى أن "وحد  "

ااز العصبي لجااز االستخبارات بالكامل، وتأسست م  تشكيل الجيش عام وهي العمود الفقري والج
 (".2" )هااز المخابرات رقم 2، واسماا األول كان "ش.م 1948

 17/6/2020"، 21عربي "
 

 يوما 45تمديد العمل بأنظمة الطوارئ لمواجهة كورونا مدة  .17
ة والثالثة، مساء الثالااء، على صادقت الايئة العامة للكنيست، بالقراءتين الثاني: محمود مجادلة

 45قانون يشرع تمديد أنظمة الطوارئ التي فرضتاا الحكومة اإلسرائيلية لمواهاة فيروس كورونا لمد  
 يوًما.
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وتتيح أنظمة الطوارئ فرض أهاز  إنفاذ القانون القرارات الحكومية التي تتعلق بإهراءات الحد من 
الصحي والتجمار وتعليمات "الشار  البنفسجية" ارتداء كمامة انتشار فيروس كورونا، من بيناا العزل 
 وقياس درهة الحرار  في األماكن العامة.

 17/6/2020، 48عرب 
 

 : نتنياهو يكتسح االنتخابات و"المشتركة" في المركز الثانيشركة "دايركت بولز"استطالع ل .18
عات، ونشرته عد  وسائل كشف استطالع للرأي، أهرته شركة "دايركت بولز" لالستطال: وكاالت

إعالم إسرائيلية، مساء األربعاء، أن حزب الليكود، الذي يرأسه رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين 
مقعدا، في حال ُأهريت انتخاباٌت اليوم، فيما ستكون القائمة المشتركة في  41نتنياهو، سيحصل على 

 رابًعا.المركز الثاني، من حيث القّو ، ويحّل "كاحول الفان" 
مقعًدا لتكون بذلك ااني أكبر قو ، فيما  16وأظار االستطالع أن القائمة المشتركة ستحصل على 

مقعًدا، بينما حصل "كاحول الفان" الذي يرأسه وزير  15حصل تحاُلف "يش عتيد" و"تيلم" على 
 مقعدا فقط. 11األمن ورئيس الحكومة البديل، بيني غانتس، على 

الحزب الحريدّي "شاس" الذي يرأسه وزير الداخلية اإلسرائيلي، أرييه درعي، وأوضح االستطالع أن 
حصل على عشر  مقاعد، ُمشيرا إلى أن حزب "يسرائيل بيتينو"، برئاسة أفيغدور ليبرمان، قد حصل 

 مقاعد، وفق نتائج االستطالع. 8على 
ي بينيت، قد حصلت على وكشف االستطالع أن كتلة أحزاب اليمين المتطرف "يمينا"، برئاسة نفتال

سبعة مقاعد، وكذلك الحال م  "يادوت هتوار " التي حصلت في االستطالع على سبعة مقاعد 
 أيضا، فيما حصل "ميرتس" على خمسة مقاعد.

أعضاء لم يكونوا في معسكر نتنياهو سابقا، قد انضموا إليه، إار  6و 5وأظار االستطالع أن ما بين 
 خطة الضّم.

أن كال من حزب العمل، برئاسة عمير بيرتس، و"عوتسما ياوديت" الفاشي وحزب  وذكر االستطالع
 "غيشر" برئاسة أورلي ليفي أبيكاسيس، لن يتجاوز نسبة الحسم.

من المستطلعة آراؤهم يؤيدون "تطبيق السياد "  %42وفي ما يتعلق بالضّم، أوضح االستطالع أن 
إلى أراضي الضفة الغربية الُمحتلة الُمقامة علياا  اإلسرائيلية على غور األردن بأكمله، باإلضافة

 المستوطنات، 
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فرًضا محدودا للسياد  على مناطق  %8"تطبيق السياد " على غور األردن فقط، وأيد  %4فيما أيد 
 يعارضون خطو  الضّم في هذه المرحلة. %39محدد  بالضفة، وفي المقابل، أظار االستطالع أن 

 17/6/2020، الحياة الجديدة، رام هللا
 

معهد "سميت": الليكود يكتسح والمشتركة ثان اكبر حزب في حال اجريت االنتخابات  لـ استطالع .19
 اليوم

أهرى معاد "سميت" استطالع رأي، لصالح صحيفة "هيروزاليم بوست" اإلسرائيلية، حيث : وكاالت
 كما يلي: أظار االستطالع، أنه فيما لو ُأهريت االنتخابات اآلن، فستكون النتيجة

  مقعد 41حزب "الليكود" سيحصل على 
  "مقعد 16"القائمة العربية المستركة 
  "مقعد 15حزب "يش عتيد 
  "مقاعد 10حزب "كاحول لفان 
  "مقاعد 9حزب "شاس 
  "مقاعد 8حزب "إسرائيل بيتنا 
  "مقاعد 7حزب "يمينا 
  مقاعد 6حزب "ميرتس" اليساري 
  "مقاعد 6حزب "يادوت هتوراه 

مقعًدا،  47مقعًدا، ومعسكر اليسار  65الع الرأي، أن معسكر اليمين سيحصل على وأظار استط
 مقاعد. 8فيما سيحصل ليبرمان الغير محسوب على أي من المعسكرين، على 

 وبّين االستطالع أن حزب "العمل" ال يجتاز نسبة الحسم، لذلك يبقى خارج الكنيست.
فقط من اإلسرائيليين يؤيدون خطة الضم لمستوطنات الضفة  %27وأظار االستطالع أيًضا أن 

 الغربية.
 18/6/2020الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 السجن مدى الحياة.. عقوبة إسرائيلية جديدة تستهدف أطفال فلسطين .20

تتامه بتنفيذ  14القدس: شددت إسرائيل عقوبات السجن بحق أي طفل فلسطيني تحت سن الـ
بحيث يمكن أن تصل إلى السجن مدى الحيا ، بعدما كانت العقوبة القصوى هي ، ”عمليات عدائية“
 أشار فقط، وفق إعالم عبري األربعاء. 6
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التلفزيونية )خاصة( إن قائد المنطقة الوسطى بالجيش اإلسرائيلي المنتاية واليته، ” 12“وقالت القنا  
يسمح بفرض عقوبات مشدد  على من اللواء نداف فدان، وق  خالل األسابي  األخير  أمرا عسكريا 

وبات بإمكان القضاء العسكري اإلسرائيلي الحكم على أطفال  ”.اإلرهابيين الصغار“سماهم 
 فلسطينيين بالسجن مدى الحيا ، بدعوى تنفيذ هجمات.

 17/6/2020، القدس العربي، لندن
 

 الجًئا فلسطينًيا قضوا بأحداث سورية 4,048": مجموعة العمل" .21
من أهل فلسطينيي سورية أن ، الرصد والتوايق في مجموعة العمل في تقرير للمجموعةكشف فريق 

ضحية  53، بينام 4048عدد الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا هراء األحداث في سوريا وصل إلى 
 من أبناء مخيم الرمل في الالذقية.

 16/6/2020، مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية
 

 ية تقمع اليافيين رغم القرار بوقف تجريف مقبرة اإلسعافالشرطة اإلسرائيل .22
األربعاء، استصدار أمر من  ]أمس[أعلنت الايئة اإلسالمية المنتخبة في مدينة يافا،  :رام هللا

وتقدمت  المحكمة المركزية في تل أبيب بوقف أعمال التجريف في مقبر  اإلسعاف اإلسالمية في يافا.
يزان لحقوق اإلنسان، بالتماس إلى المحكمة ضد مشروع البلدية الذي الايئة اإلسالمية ومؤسسة م

تنوي إقامته على أرض المقبر ، وبالتالي أصدرت المحكمة قرارها، اليوم، بوقف احترازي ألعمال 
البناء إلى حين حصول البلدية على ترخيص هديد للمبنى، األمر الذي سيسمح للايئة اإلسالمية 

بعرقلة حصول البلدية على الترخيص، وإعاد  فتح ملف المقبر  في المحاكم التي تقدمت بااللتماس، 
وقال شاود عيان: إن العشرات من أفراد الشرطة قاموا باعتقالام من بين الجموع،  من هديد.

 واقتادوهم إلى محطة الشرطة قرب مقبر  اإلسعاف.
 17/6/2020، األيام، رام هللا

 
 االستيطان بالقدسوفاة "رفقة الكرد" أيقونة مواجهة  .23

أعوام  103توفيت الناشطة الفلسطينية الشاير  رفقة الكرد )أم نبيل( الثالااء الماضي عن عمر يناهز 
في القدس المحتلة، بعدما تصدرت ألكثر من عقد من الزمان عمليات إخالء المنازل في حي الشيخ 

وء على قصة الكرد التي تعد وسلط موق  "ميدل إيست آي" الض هراح بالمدينة لصالح المستوطنين.
أيقونة صمود فلسطينية ضد االستيطان، فقد طردها المستوطنون اإلسرائيليون الذين استولوا على 
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، بعدما ادعوا في المحاكم اإلسرائيلية أنام 2009هزء من منزلاا في حي الشيخ هراح في عام 
لاا أصبحت نقطة التقاء للنشطاء وأقامت الكرد خيمة في ساحة منز  .1885يمتلكون المنطقة منذ عام 

 وأنصار حقوق اإلنسان في الحي.
 17/6/2020، "21موقع "عربي 

 
 ضحايا في غضون ساعات 3: الداخل الفلسطينيجرائم القتل في  .24

هرائم قتل في غضون ساعات قليلة، أسفرت عن مقتل شبان في مقتبل أعمارهم بيافا  3شادت البالد 
هذه الجرائم إلى سلسلة ال متناهية من أحداث العنف والجريمة  وتضاف وكفر ياسيف وهت المثلث.

وفي الوقت  في المجتم  العربي، والتي باتت تقض مضاه  المواطنين بسبب انعدام األمن واألمان.
الذي تشاد فيه البلدات العربية تصاعدا خطيرا في ظاهر  العنف والجريمة، تتقاعس الشرطة عن 

هذه الظاهر ، وفي المقابل تنشط في إصدار أوامر من  نشر حول القيام بدورها في كبح هماح 
ضحية في  38ولغاية اآلن،  2020ُقتل منذ مطل  العام الجاري وقد  مجريات التحقيق في الجرائم.

 هرائم قتل مختلفة بالمجتم  العربي.
 17/6/2020، 48عرب 

 
 الضفةبي أحادي لضم أراض رفضهما ألي إجراء إسرائيل نوولي عهد أبو ظبي يؤكدا األردن ملك .25

بحث الملك عبدهللا الثاني م  محمد بن زايد آل نايان، ولي عاد أبوظبي، نائب القائد األعلى : عمان
اتصال هاتفي الذي هرى يوم األربعاء،  خاللللقوات المسلحة في دولة اإلمارات العربية المتحد ، 

لفلسطينية، ومواصلة التنسيق والتشاور على مستجدات األوضاع في المنطقة وفي مقدمتاا القضية ا
 حيالاا.

وأكد الملك وولي عاد أبوظبي رفضاما ألي إهراء إسرائيلي أحادي لضم أراض في الضفة الغربية، 
 وهو ما يقوض فرص تحقيق السالم واالستقرار في الشرق األوسط.

دولتين، الذي يضمن وشدد الملك على ضرور  إنااء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل ال
إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السياد  والقابلة للحيا ، على خطوط الراب  من حزيران عام 

 وعاصمتاا القدس الشرقية. 1967
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وولي عاد أبوظبي، خالل االتصال، إلى أن دولة اإلمارات العربية المتحد  تقف م   لفتبدوره، 
ربي بكل أدواتاا السياسية والدبلوماسية للتحذير من خطور  قرار األردن وتتحرك ضمن اإلهماع الع

 ضم األراضي الفلسطينية وتداعياته المتوقعة.
  18/6/2020الدستور، عّمان، 

 
 األردن: المنطقة على مفترق طرق بسبب خطة الضم اإلسرائيلية .26

ن الصفدي أكد خالل قال بيان صادر عن وزار  الخارهية األردنية: إن وزير الخارهية األردني أيم
اتصال عبر تقنية الفيديو م  المنسق الخاص لألمم المتحد  لعملية السالم في الشرق األوسط 

المنطقة كلاا تقف على مفترق حاسم، فإما سالم عادل طريقه حل الدولتين، »نيكوالي مالدينوف أن 
 «.وإما صراع طويل أليم سيكون النتيجة الحتمية لقرار الضم

 17/6/2020ارقة، الخليج، الش
 

 في مذكرة احتجاج أردنية إلسرائيل: الحائط الغربي جزء من المسجد األقصى .27
 أمسوكاالت: أعلن المتحدث الرسمي باسم وزار  الخارهية األردنية، ضيف هللا الفايز،  –عّمان 

للمسجد األربعاء، أن الوزار  أرسلت مذكر  احتجاج إلى إسرائيل لقياماا بأعمال في الحائط الغربي 
ونقل بيان صادر عن وزار  الخارهية عن الفايز قوله إن "وزار  الخارهية  األقصى في القدس الشرقية.

دانت اليوم )األربعاء( استمرار قيام السلطات اإلسرائيلية بأعمال في الحائط الغربي للمسجد األقصى 
 م القدسي الشريف".المبارك، الذي يشكل هزءًا ال يتجزأ من المسجد األقصى المبارك، الحر 

 18/6/2020األيام، رام هللا، 
 

 خيار الصدام العسكري محتمل".. العظم"الضم تصل  "سكين"ساسة أردنيون:  .28
” التوقيت الموعود“تزداد مخاوف طبقة رهال الدولة في األردن كلما اقترب  ”:القدس العربي“ –عمان 

 الضفة الغربية.لألغوار و ” الضم اإلسرائيلي“عندما يتعلق األمر بمشروع 
بعد مداخلة تلفزيونية نادر  لرئيس الوزراء األسبق الدكتور معروف البخيت أحد خبراء الملف 

 اإلسرائيلي في الايكلية األردنية، دخل على الخطوط السياسي والبرلماني الدكتور ممدوح العبادي.
مقترحا المبادر  ” ظمالسكين وصلت الع“العبادي صرح ظار األربعاء بعبار  قاسية قال فياا إن 

أقلاا سحب السفير األردني وطرد السفير اإلسرائيلي وإعالن تجميد اتفاقية ” ضد العدو“إلهراءات 
 الغاز اإلسرائيلي تمايدا إللغاء اتفاقية وادي عربة.
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وم  العبادي حذر رئيس الوزراء األسبق طاهر المصري من إهراءات إسرائيلية تستادف األردن 
، معتبرا مشروع الضم ”القدس العربي”الجوار وتحديدا منظومة دول الخليج كما قال لـواإلقليم ودول 

 خطرا حقيقيا يستادف األردن والنظام الرسمي العربي.
وقبل ذلك ورغم أنه مفاوض سابق وبخلفية عسكرية ورهل سالم معروف وسبق أن خدم سفيرا في 

رح السياسي منذ سنوات الظاور في إطاللة إسرائيل، تقصد الدكتور معروف البخيت الغائب عن المس
، ملوحا وألول مر  بعبار  توحي ”مخاطر الحدث على المملكة“تلفزيونية عبر شاشة رؤيا ليتحدث عن 

 بأن خيار الصدام العسكري محتمل.
 17/6/2020القدس العربي، لندن، 

 
 في الجوالن« رامات ترامب»الجامعة العربية تندد بإقامة مستوطنة  .29

« اإلسرائيلي» : نددت هامعة الدول العربية، أمس األربعاء، بإعالن رئيس حكومة االحتالل القاهر 
في الجوالن العربي السوري المحتل، والتي هاء « رامات ترامب»بنيامين نتنياهو، إقامة مستوطنة 

على « ليةاإلسرائي»للرئيس األمريكي ترامب بعد توقيعه على مرسوم اعترافه بالسياد  « تكريماً »اسماا 
الاضبة. وأكد الدكتور سعيد أبو علي، األمين العام المساعد للجامعة لشؤون فلسطين واألراضي 
العربية المحتلة، عدم مشروعية أو قانونية المستوطنات االستعمارية في الجوالن العربي السوري 

 وكافة أرض دولة فلسطين، معربًا عن إدانته الشديد  لاذا العدوان الجديد.
 18/6/2020يج، الشارقة، الخل

 

 «الضم اإلسرائيلي»يتصدى لـ« تحالف دولي»أبو الغيط يسعى إلى  .30
يسعى األمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى بناء : القاهر : سوسن أبو حسين

 في األراضي الفلسطينية، معتمدًا على افتقار« خطط الضم اإلسرائيلية»يتصدى لـ« تحالف دولي»
تعارضاا وتقف في »، وأن أغلب الدول والتكتالت الدولية، «أي تأييد دولي»تلك الخطط إلى 

 ، على حد قوله.«مواهاتاا
يتعين العمل في هذه المرحلة على تكوين أوس  تحالف دولي »وقال األمين العام، في تصريح أمس 

ر  التي تادد بإشعال ممكن لكشف عزلة إسرائيل ومن يؤيدها في هذه السياسة الرعناء والخطي
 «.المنطقة

ووفق السفير حسام زكي، األمين العام المساعد للجامعة، فإن أبو الغيط سُيشارك من خالل تقنية 
، تعقد على المستوى «الحالة في الشرق األوسط»في هلسة لمجلس األمن بشأن « الفيديو كونفرانس»
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لمناقشة مشروع الضم اإلسرائيلي ألراٍض يونيو )حزيران( الحالي، تخصص بالكامل  24الوزاري يوم 
 فلسطينية. 

وأكد زكي، أن أبو الغيط يواصل اتصاالته على الصعيد الدولي من أهل بناء تحالف مضاد للخطو  
اإلسرائيلية وتبيان خطورتاا الشديد  على األمن والسلم الدوليين، وقام مؤخرًا بتوهيه عدد من الرسائل 

 ن اليابان، والاند، وأستراليا، وروسيا.التي تحمل هذا المعنى لكل م
 18/6/2020الشرق األوسط، لندن، 

 
 "الخارجية" الروسية تصف تسريبات إسرائيلية حول وعد بوتين لنتنياهو بالسخيفة تماماً  .31

وكاالت: نفت موسكو تسريبًا إعالميًا زعم أن الرئيس الروسي فالديمير بوتين، وعد رئيس  -موسكو 
ة بنيامين نتنياهو، بإفشال تبني مجلس األمن قرارًا يطالب باالعتراف بدولة الحكومة اإلسرائيلي

وفي موهز صحافي، وصفت المتحداة باسم وزار  الخارهية الروسية، ماريا زاخاروفا، مزاعم  فلسطين.
صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية بـ "السخيفة تمامًا"، مضيفة: إن "دس تسريبات إعالمية غير مواوق 

 صبح لألسف عالمة من عالمات عصرنا".باا أ
 18/6/2020، األيام، رام هللا

 
 في قضية تسليم أحالم التميمي "عقوبات"مشرعون أميركيون يلّوحون لألردن بـ .32

أعرب بعض المشّرعين األميركيين عن نيته طرح قضية تسليم األردنية : رنا أبتر - واشنطن
. فأحد أعضاء اللجنة هو السيناتور تيد كروز الذي الفلسطينية األصل أحالم التميمي، والمساعدات

ترأس الجاود الرامية إلى توضيح موقف اإلدار  في ربط المساعدات لألردن بتسليم التميمي. وقد أدت 
مساعي كروز إلى تأكيد مرشح الرئيس األميركي لمنصب سفير لدى األردن هنري وستر الذي أكد 

وأضاف: «. تاحة أماماا لتأمين تسليم التميمي للواليات المتحد اإلدار  تنظر في كل الخيارات الم»أن 
كرم الواليات المتحد  في التمويل العسكري لألردن، إضافة إلى الدعم االقتصادي ومساعدات »

وتعاد وستر، «. أخرى، مصمم بشكل دقيق لحماية مصالح الواليات المتحد  في األردن والمنطقة
عليه قبل تسلمه منصبه رسميًا، بالنظر في كل الخيارات  الذي ينتظر مصادقة مجلس الشيوخ

 المطروحة لجلب التميمي إلى األراضي األميركية ومحاسبتاا.
 18/6/2020ن، الشرق األوسط، لند
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 االتحاد األوروبي: جهود تبذل لمنع تنفيذ مخطط الضم .33
األطراف لمن  تنفيذ مخطط  شينخوا: أكد االتحاد األوروبي، أمس، أن هاودًا تبذل م  كافة -رام هللا 

وقال مسؤول اإلعالم واالتصال بالمفوضية األوروبية  الضم اإلسرائيلي ألهزاء من الضفة الغربية.
في القدس، شادي عثمان، للصحافيين في رام هللا: إن "الجاد األوروبي والتركيز اآلن منصب على 

وأضاف عثمان: إن االتحاد األوروبي  ".من  تنفيذ مخطط الضم اإلسرائيلي سواء كان كليًا أو هزئياً 
يحاول تفادي الوصول لبدء مخطط الضم، مشيرًا إلى أن لموقف االتحاد تبعات وتداعيات في حال 

 أقدمت الحكومة اإلسرائيلية على ذلك.
 18/6/2020، األيام، رام هللا

 
 "إسرائيل"نائب أمريكي عنصري يدافع عن  .34

ضغط اإلسرائيلية في واشنطن بعض النواب إلاار  قضية دفعت هماعات ال رائد صالحة: -واشنطن
أحالم التميمي، األسير  المحرر  من سجون االحتالل، على حد اإلعالن بأناا أكثر ألحاحًا من قضية 

 الضم اإلسرائيلي للضفة الغربية.
قضية في والية فلوريدا ال 17وقد تبنى النائب الجماوري دبليو غريغوري ستوبي من منطقة الكونغرس 

هو مداف  معروف عن كيان االحتالل اإلسرائيلي، وقد نشر سلسلة من التغريدات على تويتر يقول 
أبريل/ نيسان إلى السفير   30، حيث بعث برسالة في ”يشعر بالفخر بالدفاع عن إسرائيل“فياا إنه 

  األردنية بواشنطن، دينا قعوار، م  ستة من النواب بخصوص التميمي.
ن التميمي من الناحية التقنية ليست هاربة وال تخض  للوالية القانونية األردنية، وأن رد وأكد محللون أ

 األردن متجذر في مسؤوليته القانونية وحدود واليته القضائية.
 17/6/2020، القدس العربي، لندن

 
 الضّم ضربة قاتلة للمشروع الصهيوني .35

 طالل عوكل
من الضفة الغربية، لكنه على ما يبدو  %30ضّم ُيصّر نتنياهو على المضي قدمًا على طريق 

سيكون مضطرًا لتحقيق ذلك عبر خطوات متدّرهة نظرًا للمعارضة الواسعة والمتنامية لقرار الضم. 
الموقف األميركي مرتبك، واألوروبي كذلك، على الرغم من أن غالبية دول االتحاد ترفض الضم، 

 إسرائيل على ذلك. وتادد باتخاذ إهراءات عقابية في حال أقدمت
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الموقف العربي واإلسالمي واضح، على الرغم من استمرار بعض االختراقات التطبيعية، والموقف 
الفلسطيني حاسم. امة معارضة واضحة وتتس  ألسباب ودواف  مختلفة، وال يوهد تطابق في مواقف 

استمرارها؛ بسبب النوايا الذاتية الشركاء األساسيين في الحكومة اإلسرائيلية التي تتراه  الثقة بإمكانية 
 الخبيثة لرئيساا الحالي.

، ليس أمامه سوى واحد من خيارين، فإما االنصياع الكامل لكل «أبيض -أزرق »يعتقد نتنياهو أن 
ما يريده نتنياهو، أو أن تفرط الحكومة ويذهب الجمي  إلى انتخابات رابعة. امة ما يغري نتنياهو 

عة يحقق من خاللاا إعاد  ترتيب القوى بما يسمح لليكود أن يشكل حكومة للذهاب إلى انتخابات راب
مرتاحة بأغلبية واضحة م  حلفائه من التكتل اليميني المتطرف، بينما يخسر بني غانتس حلفاءه 

 ، وتتراه  حصته في الكنيست.«أبيض -أزرق »السابقين في 
مكن أن تسفر عنه انتخابات في هذا نشرت استطالعًا حديثًا للرأي حول ما ي« هيروسالم بوست»

الوقت. االستطالع يعطي الليكود أربعين مقعدًا، وله م  حلفائه أربعة وستون مقعدًا، وتصبح القائمة 
المشتركة واهاة المعارضة بحصولاا على خمسة عشر مقعدًا. االستطالع يشير إلى تراه  حزب 

إلى ااني عشر مقعدًا، فيما ترتف  « أبيض -أزرق «بقياد  البيد إلى أربعة عشر و« هناك مستقبل»
حصص اليمين الحريدي. النتائج تقدم صور  مأساوية لحزب العمل الذي سيخرج من التاريخ، حيث 

بقياد  أفيغدور ليبرمان « إسرائيل بيتنا«ال يصل إلى نسبة الحسم حسب االستطالع. أما بالنسبة لـ
 لتأاير في تشكيل حكومة.فإنه بحصوله على تسعة مقاعد سيخرج من دائر  ا

روني شاكيد الذي نشر مقااًل  يلفت النظر على نحو خاص ما يراه  في إطار المعارضة لقرار الضم
إن الضم يض  إسرائيل على طريق التدمير الذاتي. يضيف شاكيد: إن »يقول فيه: « يديعوت»في 

ا قومية وهعل إسرائيل الضم ليس خطو  هدفاا خدمة المصالح األمنية، بل هي تحقيق أليديولوهي
، وليس «أرض إسرائيل»قيمة عليا فوق الرؤية الصايونية التي تشكل الحل للشعب الياودي في 

للشعب الياودي فلقد فقد غور األردن كحدود أمنية أهميته التي كانت قبل « أرض إسرائيل»
 الصواريخ.

ر يؤكد أن الضم لن يفيد إسرائيل اللواء المتقاعد والرئيس السابق لمجلس األمن القومي يعقوب عميدو 
 بأي ناحية عملية، فاو لن يجعل الحيا  أسال للجيش والمستوطنين.

امة عدد قليل من هنراالت الجيش واألهاز  األمنية السابقين والحاليين، يتفقون في الرأي الذي يرى 
د وكان قد شّبه في قرار الضم خطو  عبثية ويحذرون من تداعياتاا. على أن ما ورد في مقالة شاكي

نتنياهو بقاد  متعصبين متطرفين مصابين بجنون العظمة سببوا الخراب والسحق لشعوبام، إنما يشير 
على نحو قد ال يكون واضحًا اليوم، من أن مجمل السياسات اإلسرائيلية تقود إلى نتيجة بأن القلعة 
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وطن الشعب الياودي كلاا  تتجه نحو التدمير الذاتي. نتجاوز عن مغالطة شاكيد بأن فلسطين هي
أو أهزاء مناا، وأيضًا نتجاوز رأيه بأن الرؤية الصايونية تقف عند الحدود الجغرافية التي قامت 

، فالمخطط الصايوني يشمل كل أرض فلسطين التاريخية ويتجاوزها إلى ما 1948علياا إسرائيل عام 
ترض أن تتبعاا سياسة تاجير ناعمة هو أبعد في المحيط العربي. في الحقيقة، إن سياسة الضم، يف

أو قسرية تمتد لسنوات وربما لعقود، األمر الذي يعطي تفسيرًا واضحًا ال لبس فيه ألبعاد قرار القومية 
 الذي أقره الكنيست في وقت سابق.

في ظل هذه السياسة يصبح االعتقاد بأن إسرائيل يمكن أن تكون دولة ياودية وديمقراطية في الوقت 
إللحاح على ياودية الدولة يعكس في مضامينه وفي آليات تحقيقه أبعادًا عنصرية ال يمكن ذاته، وا

تجميلاا أو إخفاؤها، وسواء استقر الحال على دولة تبدو على أناا انائية القومية، أو اتجات نحو 
ايد التخلص من القومية الفلسطينية، فإن النتيجة واحد ، وهي أن إسرائيل تتحول إلى دولة أبارتا

وتمييز عنصري قومي وديني وأخالقي، هذا ليس مجرد استنتاج نظري على أهمية ذلك، وإنما تدعمه 
وقائ  السياسة اإلسرائيلية بحق األقلية الفلسطينية من مواطني دولة إسرائيل الذين يشكلون ُخمس عدد 

 السكان حتى م  احتساب غير الياود وهم بمئات اآلالف.
ي يستند إلى حقيقة أن إسرائيل تدف  األمور نحو الصراع المفتوح والشامل مثل هذا االستخالص، الذ

على كل األرض والحقوق، يدعو للتأمل، ويحفز الفلسطينيين لتشديد كفاحام وإعاد  ترتيب أدواتام 
 ورؤيتام، للتعجيل في اختصار الزمن والثمن.

 18/6/2020األيام، رام هللا، 
 

 ن تبعات خطة الضمسيناريوهات إسرائيلية ميدانية ع .36
 د. عدنان أبو عامر
بينما يتحضر الجيش اإلسرائيلي لتنفيذ خطة الضم بالضفة الغربية، فإنه يستعد في الوقت ذاته 
لتصعيد محتمل في قطاع غز ، في ضوء التقدير السائد داخل المؤسسة العسكرية الذي يفيد بأن تنفيذ 

 اس، وتصعيد الواق  األمني في غز .تلك الخطة قد يناي ترتيب صفقة تبادل أسرى م  حم
تتحدث األوساط األمنية والعسكرية اإلسرائيلية ذاتاا أن الحالة القائمة في القطاع، وهي العالقة منذ 
أشار عد ، قد تسام بممارسة الضغط على الجاات الرسمية في غز ، التي تأملت في تحول 

مسلحة قد يتوقف، والمظاهرات الحدودية قد اقتصادي، ولو كان تدريجيًا، وإال فإن كبح األنشطة ال
 تعود.
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تقدر المحافل اإلسرائيلية أن حماس ستجد صعوبة في التفاوض معاا حول صفقة تبادل في ظل 
عملية الضم، ولذلك أبلغ كبار هنراالت الجيش وزير حربام بيني غانتس بأن الوض  في غز  

   المظاهرات بالقرب من السياج الحدودي.حساس للغاية، وقد يؤدي لتصعيد إطالق الصواريخ، وعود
تسبب التوتر الحذر المحيط بقطاع غز  بإهراء المؤسسة األمنية اإلسرائيلية مناقشة متعمقة قبل 
أسابي  م  كبار مسؤولي الجيش، حول حركة التسلح المتمركز  في حماس، وتزايد إطالق التجارب 

 الصاروخية في غز .
عين االعتبار فرضية ما تشاده حدود غز  من هدوء نسبي، لكناا منحت أخذت النقاشات اإلسرائيلية ب

حيزا من الحديث حول ما تقوم به حماس من تدريبات مكثفة لقواتاا، وتحسين ترسانتاا، وهاودها 
لتطوير وصن  الصواريخ والقذائف، وإرسال الطائرات دون طيار، وإهراء تجارب على مستوى سطح 

 رأس الحربي والدقة.البحر لتحسين مدى وحجم ال
كل ما تقدم من استعدادات إسرائيلية يعطي صور  مصغر  عما تخشاه األوساط األمنية والعسكرية من 
سيناريوهات تتحدث عن حالة حرب، وعود  للعمليات الفلسطينية بعد تنفيذ خطة الضم، ولم يعد سرا 

من بدء فرضاا، ويخشى  أن الجيش يتحضر للتبعات المترتبة على خطة الضم قبل أسبوعين فقط
إمكانية انفجار الموقف الميداني، بما في ذلك العود  للاجمات المسلحة، بما فياا إطالق النار 

 والعمليات التفجيرية.
الالفت أنه رغم اقتراب الموعد المحدد لفرض الخطة وفقا لمواعيد نتنياهو، فإن كبار ضباط الجيش 

اه الخطة، وال يحصلون أوال بأول على أهم تفاصيلاا يشكون أنام يعيشون حالة من الضبابية تج
 وبنودها، وال يعلمون األراضي التي ستشملاا خطة الضم، وما الذي سيحصل بالضبط الشار القادم.

االنطباع السائد في )إسرائيل( أن خطة الضم ستترك تأايراتاا المباشر  على الواق  الميداني م  
مل م  سيناريوهات متوقعة، أولاا المظاهرات الشعبية العارمة، الفلسطينيين، ما يدف  الجيش للتعا

والثانية عمليات إطالق النار ضد الجنود والمستوطنين، واالثاا وهو األخطر، العود  للعمليات 
التفجيرية في الحافالت والمطاعم، وهي مرحلة يعيقاا الكثير من العقبات الفلسطينية الداخلية، 

 واإلسرائيلية الخارهية.
 17/6/2020، فلسطين أون الين

 
 
 
 



 
 
 
 

 

 23 ص             5262 العدد:             6/18/2020س الخمي التاريخ: 

                                    

 قلق إسرائيلي من إمكانية تراُجع الواليات المتحدة عن الضم .37
 عاموس هرئيل وأمير تيفون 

حول خطة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، « أزرق أبيض«و« الليكود»في المحاداات األخير  بين 
 للضم ظارت فجوات كبير  بين الطرفين.

لقاءان بمشاركة نتنياهو ورئيس الحكومة البديل، بني غانتس، ووزير الدفاع، في بداية األسبوع ُأهري 
غابي اشكنازي، ورئيس الكنيست ياريف لفين )في لقاء مناما( والسفير األميركي في إسرائيل، دافيد 

 فريدمان.
تمحور الخالف الرئيس حول حجم المنطقة التي سيتم ضماا والجدول الزمني لتنفيذ الضم، لكنه 

 لق أيضا بترتيب الخطوات التي سيتم اتخاذها.يتع
طلب نتنياهو في اللقاءات أن يدف  قدما باالنشغال بالخارطة التي ستفصل المناطق التي سيتم 

 ضماا.
وأكد غانتس، الذي قال مؤخرًا إنه لم ير خارطة الضم، في المقابل على الحاهة إلى التوصل إلى 

 اا عالقات قريبة م  إسرائيل، وعلى رأساا مصر واألردن.تفاهمات م  الدول العربية التي توهد ل
وفي محيط رئيس الحكومة يخشون من تفويت الفرصة: إذا لم ينجح الحزبان في التوصل إلى 
تفاهمات في القريب فإن اإلدار  األميركية القلقة من عدم االتفاق الداخلي في إسرائيل، يمكن أن تفقد 

 الضم عن هدول األعمال. االهتمام باألمر، وستختفي مسألة
كبير ، « أزرق أبيض«و« الليكود»مصادر مطلعة على االتصاالت قالت للصحيفة إن الفجوات بين 

 وفي هذه األاناء يبدو أنه يصعب هسرها.
خالل ذلك، يتعزز في إسرائيل التقدير بأن عملية الضم ستبرز الخالفات في الرأي في الواليات 

 والحزب الديمقراطي، بالنسبة لسياسة إسرائيل. المتحد  بين الحزب الجماوري 
 المرشح الديمقراطي للرئاسة، هو بايدن، عّبر في السابق عن معارضته العلنية للضم.

وفي حالة فوز مرشح ديمقراطي في االنتخابات في تشرين الثاني فإن الضم سيض  حكومة نتنياهو 
 في مسار تصادم م  اإلدار  الجديد .

ري للديمقراطيين، الذي يمثله السناتور بيرني ساندرز، يوهد تأييد لخطوات عقابية وفي الجناح اليسا
 ضد إسرائيل.

وربما أن أعضاء الحزب سيطلبون مناقشة االعتراف األميركي بالدولة الفلسطينية، أو إهراء تغييرات 
 في اتفاقات المساعدات العسكرية إلسرائيل. ويستبعد بايدن ورهاله المسار الثاني.
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في المئة من  60لحزب الديمقراطي هميعه موحد في معارضة ضم المستوطنات. أكثر من ا
السناتورات الديمقراطيين نشروا بيانات حول هذا األمر أو قاموا بإرسال رسائل ضد الضم لنتنياهو 

 وغانتس، وهذا العدد يمكن أن يرتف  قريبا.
ساندرز واليزابيث فيرن وأعضاء  –« المشبوهين الفوريين»ال تصل المعارضة فقط إلى صفوف 

الجناح اليساري، بل حتى إلى مؤيدين واضحين إلسرائيل، سناتورات وأعضاء كونغرس من الجناح 
 ، اللوبي المؤيد إلسرائيل.«إيباك»المعتدل في الحزب ممن يعتبرون مقربين من 

يد دويتش، هذا االنتظام في مجلس الكونغرس ضد الضم يقوده عضو الكونغرس الديمقراطي، ت
الياودي من فلوريدا والمؤيد الدائم إلسرائيل والذي صوت ضد االتفاق النووي م  إيران وهاهم إدار  

 الرئيس األميركي السابق، براك أوباما، بسبب موقفه من المستوطنات.
نقلت الرسائل من الديمقراطيين أيضا بصور  شخصية إلى نتنياهو وغانتس واشكنازي وسفير إسرائيل 

 واشنطن، رون ديرمر.في 
في الجانب الجماوري هناك تشوش حول مسألة الضم. معظم المشرعين ال يعبرون عن مواقفام من 

 هذه القضية؛ ألنام ينتظرون فام موقف البيت األبيض بالضبط.
 السناتور من تكساس، تيد كروز، هو المشرع األبرز الذي يشج  إسرائيل على تنفيذ الضم.

هل هو صاره  –غير الواضح معرفة المتحدث باسم الرئيس دونالد ترامب ولكن طالما أنه من 
 فإن الوض  كما يبدو سيبقى على حاله. –ومستشاره هارد كوشنر أم السفير فريدمان 

 االستعداد لالشتعال
في هااز األمن اإلسرائيلي ال يزال هناك عدم وضوح فيما يتعلق بخطة الضم والجدول الزمني 

 لتطبيقاا.
مصادر أمنية إنه إلى هانب غانتس نفسه فإن الجاات األمنية تحت إمرته ليست على معرفة وقالت 

 تامة بالخطط.
وفي النقاشات الداخلية طرح تقدير بأن الرد الفلسطيني سيكون متعلقا باألساس بحجم المنطقة التي 

 سيتم ضماا.
الضفة الغربية على  وسيثير ضم رمزي في غور األردن معارضة أقل مقارنة م  ضم مناطق وسط

 .60هانبي الشارع 
، ردًا على «المناطق»في الجيش اإلسرائيلي يواصلون االستعدادات العملياتية الحتمالية االشتعال في 

 إعالن إسرائيل للضم.
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يشمل نطاق السيناريوهات خيارات مختلفة، تظاهرات ستقتضي تعزيزا محدودا لقوات الوحدات 
الق النار في الشوارع وانتااء بالقيام بعمليات تفجيرية في الضفة وعلى العسكرية، مرورا بعمليات إط

 حدود الخط األخضر، ستلزم برد شديد من إسرائيل.
الوحدات التي تشملاا الخطط العملياتية لقياد  المنطقة الوسطى أهرت في السابق مناورات واستدعاء 

 مفاهئا حسب سيناريوهات التصعيد.
التي تشغل هااز األمن تتعلق بتدخل محتمل ألعضاء التنظيم، الجسم إحدى المسائل األساسية 

 الميداني لحركة فتح.
والتقدير هو أنه يوهد لديام آالف قط  سالح، وفي ظروف معينة عدد منام يمكن أن يستخدماا 

 لتنفيذ عمليات ضد قوات الجيش اإلسرائيلي والمواطنين اإلسرائيليين.
 «هآرتس»

 18/6/2020األيام، رام هللا، 
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