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 : زيارة رئيس الموساد المرتقبة للدول العربية جريمة بحق شعبناحماس .1

قال الناطق باسم حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" عبد اللطيف القانوع، إنه في الوقت الذي يواجه 
خطة الضم ويخوض معركة مع االحتالل الستراد أرضه ونيل حقوقه، يعلن رئيس الموساد  فيه شعبنا

الصهيوني عزمه القيام بجولة لعدد من الدول العربية لتوضيح موقف حكومة االحتالل من خطة 
الضم، وذلك في محاولة فاشلة لتمريرها ونيل شرعية مزيفة على أرضنا الفلسطينية تنفيذًا لصفقة 

أكد القانوع أن جولة رئيس جهاز الموساد الصهيوني المنوي القيام بها هي خطوة خطيرة و  القرن.
وتمثل جريمة بحق شعبنا الفلسطيني في حال تمت وهو ما يتوجب رفضها وإغالق كل األبواب في 

 وجه االحتالل وقادته.
 18/6/2020، موقع حركة حماس

 
 مواجهة مخطط الضملألردنية ا –تنسيق الخطوات المشتركة الفلسطينية : المالكي .2

الخميس، خالل استقباله وزير  ]أمس[محمود عباس،  ةالفلسطينيالسلطة بحث رئيس : رام هللا
الخارجية األردني أيمن الصفدي، بمقر الرئاسة في مدينة رام هللا، آليات مواجهة مخطط االحتالل 

 لضم أجزاء من الضفة الغربية وغور األردن.
والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره وقال وزير الخارجية 

األردني: "استقبل الرئيس عباس، اليوم، وزير الخارجية األردني، الذي تأتي زيارته كجزء من التنسيق 
وأضاف أن "اللقاء مع الوزير الصفدي  المستمر والدائم بين الرئيس وشقيقه الملك عبد هللا الثاني".

كزًا حول كيفية منع التوجه اإلسرائيلي لضم أجزاء واسعة من األرض الفلسطينية المحتلة، كان مر 
 األردنية للوصول إلى ما نعمل عليه وهو منع الضم". –وتنسيق الخطوات المشتركة الفلسطينية 

وأوضح أن "النقاش الذي جرى اليوم مهم، حيث تحدثنا بكل وضوح في كيفية بذل جهود مضاعفة 
الجهود المشتركة الفلسطينية األردنية للوصول إلى قرار واضح لمنع الضم، والتأكيد على وتنسيق 

جاهزية دولة فلسطين وبدعم من المملكة األردنية للجلوس والتفاوض على أساس الشرعية الدولية 
 والمرجعيات الدولية".

 18/6/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 ارا بتمديد والية مجلس القضاء األعلى االنتقالييصدر قر  عباس .3
الخميس، قرارا بتمديد والية مجلس  ]أمس[محمود عباس،  ةالفلسطينيالسلطة أصدر رئيس  :رام هللا

 .2020-7-15القضاء األعلى االنتقالي لستة أشهر، تبدأ من تاريخ 
 18/6/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 اليونان إلى ترجمة دعم حل الدولتين واالعتراف بدولة فلسطينعو يداشتية  .4

دعا رئيس الوزراء محمد اشتية، نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إلى االعتراف بدولة : رام هللا
فلسطين، مؤكدا أنه على المجتمع الدولي القيام بخطوات جدّية لمنع ضم االحتالل اإلسرائيلي أجزاء 

جاء ذلك خالل مكالمة هاتفية، اليوم الخميس، بحثا فيها مواجهة التهديدات  غربية.من الضفة ال
 اإلسرائيلية بضم أجزاء من الضفة في مخالفة واضحة لالتفاقيات الموقعة والقانون والقرارات األممية.

 18/6/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 تقريرا حول خطر الضم تنشرتحرير دائرة شؤون المفاوضات في منظمة ال .5
وخططها الحالية لضم المزيد من األراضي  1967شكل الضم الرسمي اإلسرائيلي للقدس عام : رام هللا

وتشكل  وحقوق اإلنسان وتهديدا لها. الفلسطينيالتابعة لدولة فلسطين إنكارا للحقوق الوطنية للشعب 
سطين، وسيؤدي الضم الرسمي ألي جزء إضافي خطط الضم اإلسرائيلية تهديدا على وجود دولة فل

من فلسطين المحتلة، بغض النظر عن مستواه، إلى عواقب وخيمة. حيث تتمثل فكرة الضم 
ولالطالع  اإلسرائيلية في السيطرة على األرض دون أن تكون مسؤولة بشكل مباشر عن السكان.

 على نص التقرير على الرابط التالي:
http://www.wafa.ps/Pages/Details/3615 

 18/6/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 تنفي بشدة االعتداء على الحاجة "وشاح" في البريج في غزة الشرطة .6
استنكرت الشرطة الفلسطينية في غزة ما ُنشر حول اعتداء ُمّدعى على الحاجة  الرأي: -غزة

غزة، وتوقيف ابنها المناضل جبر وشاح، وتنفي  المناضلة "أم جبر وشاح" بمخيم البريج وسط قطاع
واستهجنت الشرطة محاوالت بعض الُمغرضين قلب الحقيقة، ونشر شائعات  ذلك جملة وتفصياًل.

 وأكاذيب، واستغالل تنفيذ قرار إزالة التعديات لحسابات فئوية ضيقة ال تخدم مصلحة شعبنا.
 18/6/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 ضمالضد صفقة القرن وخطط  "إسرائيل"تدعو لجولة صراع جديدة مع فتح  .7

نداء ألنصارها وللشعب الفلسطيني من أجل التظاهر ضد ” فتح“رام هللا ـ وكاالت: وجهت حركة 
وحثت الحركة في بيان على  وخطط إسرائيل لضم أراض جديدة في الضفة الغربية.” صفقة القرن “

من أجل جرحانا وأطفالنا ونسائنا وشيوخنا، من أجل … الغاصبجولة جديدة مع هذا الكيان “خوض 
 ”وطننا الذي ال نقايضه بالدوالر والطحين وعلب السردين.

 18/6/2020، رأي اليوم، لندن
 

 إلسقاط مخطط الضم االثنين المقبل "المقاومة الشعبية"أولى فعاليات  قيادي في فتح: انطالق .8
بل، أولى الفعاليات الشعبية، الهادفة إلى إسقاط المشروع من المقرر أن تنطلق يوم االثنين المق

وستنظم أولى هذه  األمريكي اإلسرائيلي، للسيطرة على مساجات واسعة من أراضي الضفة الغربية.
الفعاليات الشعبية، في منطقة األغوار الفلسطينية، التي يتهددها مشروع الضم اإلسرائيلي، بمصادرة 

، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن الفعالية التي ستقام يوم االثنين وقال رائد رضوان أراضيها.
ستكون ايذانا بانطالق سلسلة من الفعاليات بهدف تفعيل المقاومة الشعبية “المقبل، في األغوار 

 ”.أمريكية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية-إلسقاط المشاريع الصهيو
ن تخطط النطالق فعاليات شعبية واسعة في الضفة الغربية ، أن هناك لجا”القدس العربي“وعلمت 

عند مناطق التماس واالستيطان، إضافة إلى لجان تخطط للخروج في مسيرات غاضية في قطاع 
 غزة، مطلع الشهر القادم، رفضا لخطط الضم اإلسرائيلية.

 18/6/2020، القدس العربي، لندن
 

 اللإلى توحيد الجهود إلنهاء االحتيدعو الّرشق  .9
ثّمن عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب العالقات العربية واإلسالمية في حركة المقاومة 
اإلسالمية "حماس" عّزت الّرشق، موقف األردن الرَّافض لخطة ضّم أراٍض من الضفة الغربية 

وحيد ودعا الّرشق الدول والحكومات العربية واإلسالمية إلى ت واألغوار التي تقودها حكومة االحتالل.
الجهود في رفض مخططات االحتالل ومشاريعه في الضّم والتهويد واالستيطان، ودعم صمود 
الشعب الفلسطيني وثباته على أرضه مدافعًا عن حقوقه حتى زوال االحتالل وتحقيق تطلعاته في 

 التحرير والعودة.
 18/6/2020، موقع حركة حماس
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 جائزة دولية"الجبهة الشعبية" تندد بمنح ليفني "المجرمة"  .10

نددت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، اليوم الخميس، بمنح جائزة "الجسر" الدولية لعام : رام هللا
)تقّدمها ألمانيا(، لوزيرة خارجية االحتالل السابقة، تسيبي ليفني؛ المّتهمة بارتكاب "جرائم  2020

منح هذه الجائزة "لهذه المجرمة وعبرت الجبهة في بيان، عن استهجانها ل حرب" بحق الفلسطينيين.
الملطخة أيديها بدماء الشعب الفلسطيني، والتي تفاخرت دائًما على المأل بدورها في هذه الجرائم 

ودعت الجبهة الجاليات الفلسطينية والعربية في  وخصوًصا في المجازر التي ارتكبت في غزة".
 شاركت فيه ليفني، وُتعتبر أحد أركانه". ألمانيا والعالم، "إلى فضح وكشف اإلجرام الصهيوني الذي

 18/6/2020، قدس برس
 

 : نتنياهو لن ينتظر موافقة غانتس على الضم"يسرائيل هيوم" .11
ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، يوم الخميس، أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء  :رام هللا

بيني غانتس، من أجل التوصل أبيض وزعيمه  -اإلسرائيلي، قرر عدم انتظار موقف حزب أزرق 
 التفاق مشترك بشأن تنفيذ خطة الضم وتطبيق السيادة.

وبحسب الصحيفة، فإن نتنياهو قال في محادثات مغلقة إنه ال ينوي انتظار موافقة غانتس وحزبه، 
وحتى لو اعترض حزبه بأكمله، فإنه سيطرح الملف للتصويت داخل الحكومة وسيعمل على تمريره 

 أبيض لعملية الضم، ما سيمنح القرار أغلبية. -ض األصوات المؤيدة من حزب أزرق باستخدام بع
ورجحت مصادر أن ال يعرض نتنياهو التصويت على الكنيست في الوقت الحالي، وأن يكتفي 

 ويرى نتنياهو أن األسبوع المقبل حاسم من أجل إعالن تطبيق السيادة. بالقرار الحكومي.
 18/6/2020القدس، القدس، 

 
 غانتس: "لن ندعم فرض سيادة على مناطق فيها سكان فلسطينيون" .12

قال رئيس حزب "كاحول الفان" ووزير األمن اإلسرائيلي، بيني غانتس، يوم الخميس، : بالل ضاهر
إنه لن يدعم فرض "سيادة" إسرائيل في مناطق "يوجد فيها عدد كبير من الفلسطينيين" وأن أي خطوة 

ها المستويات المهنية، في إشارة إلى الجيش اإلسرائيلي والشاباك، واعتبر أن كهذه ينبغي أن تطلع علي
 رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لن يشكل خطرا على العالقات مع األردن والواليات المتحدة.

ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن غانتس قوله إنه لن يؤيد مخطط ضم مناطق واسعة في الضفة 
أعلن عنه نتنياهو، وذلك من أجل منع تصعيد أمني في المنطقة، واعتبر أن "رئيس الغربية، كالذي 
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لدولة إسرائيل  االستراتيجيةالحكومة لن يشكل خطرا على اتفاقية السالم مع األردن وعلى العالقات 
 مع الواليات المتحدة من خالل خطوة تفتقر للمسؤولية".

بوضعها أمام المستويات المهنية كي تعبر عن رأيها  وأضاف غانتس أنه "قبل تنفيذ أي خطوة، سنهتم
عنها، وفي جميع األحوال لن ندعم فرض سيادة في مناطق يوجد فيها سكان فلسطينيون من أجل 

 منع االحتكاك".
وادعى غانتس أنه "ينبغي العمل مقابل الجانب الفلسطيني وطرح خطوات لتحسين حياة الفلسطينيين 

 ة".كجزء من عمليا فرض السياد
واستعرض نتنياهو ورئيس الكنيست، ياريف ليفين، خالل لقاء مساء أمس مع غانتس ووزير 
الخارجية، غابي أشكنازي، أربعة سيناريوهات مختلفة لمخطط الضّم، أو ما ُيوصف إسرائيليا بـ"فرض 

 السيادة" على مناطق في الضفة الغربية الُمحتّلة.
 18/6/2020، 48عرب 

 
 قد تؤدي النتخابات جديدة بسبب "الميزانية العامة" يليةيديعوت: أزمة إسرائ .13

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الخميس، أن أزمة جديدة بدأت تظهر في  :رام هللا
 االئتالف الحكومي اإلسرائيلي، تتعلق بالميزانية العامة.

عودة لالتفاق االئتالفي أبيض بقيادة بيني غانتس، يطالب بال -وبحسب الصحيفة، فإن حزب أزرق 
، بينما يطلب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو 2021و 2020من أجل تمرير الميزانية لفترة عامين فقط 

 .2020ووزير المالية يسرائيل كاتس بأن تكون الميزانية جزئية فقط لعام 
ل نتيجة وباء كورونا، ويرى نتنياهو وكاتس أنه وبسبب األزمة االقتصادية الحادة التي تمر بها إسرائي

واعتبرت مصادر إسرائيلية أن أساس هذا الخالف سياسي،  يجب فصل ميزانية الدولة كل عام بعام.
 وهدفه خلق أزمة تفضي النتخابات جديدة.

 18/6/2020القدس، القدس، 
 

 يديعوت: الجيش اإلسرائيلي يبدأ استعدادات "لعبة الحرب" لموجهة آثار الضم .14
ع صحيفة يديعوت أحرونوت العبري، في ساعة مبكرة من فجر يوم الجمعة، أن ذكر موق: رام هللا

هيئة األركان العامة للجيش اإلسرائيلي ستبدأ مع بداية األسبوع الجديد "يوم األحد" ما ُأطلق عليه 
 عسكرًيا "لعبة الحرب" وهي مناورة عسكرية ستشمل عدة سيناريوهات للتعامل مع آثار الضم.
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، فإن الجيش اإلسرائيلي يستعد لسيناريوهات خطيرة تتضمن هجمات إطالق نار ووقف ووفًقا للموقع
 كامل للتنسيق األمني مع السلطة الفلسطينية.

وأشارت إلى أن النظام األمني سيسرع من استعداداته لسيناريوهات الضم، والتي سيتم بدء مناقشتها 
 ار بالضم من قبل الحكومة الشهر المقبل.قبيل بدء مناورات عملية استعداًدا إلمكانية إصدار قر 

ولفتت إلى أن هذه العملية ستتم رغم أن المستوى السياسي لم يقدم أو يطلع قيادة الجيش حتى اآلن 
 على أي خرائط أو معلومات حول الخطة.

 وسيشارك في "لعبة الحرب" ممثلين عن الشرطة اإلسرائيلية، والشاباك، ومنسق العمليات الحكومية.
م دراسة عدة سيناريوهات للتعامل معها، منها التصعيد على جبهة غزة، وسط احتمالية ضعيفة وسيت

 بأن تكون هناك أي مواجهة واسعة النطاق في حال كان الضم محدوًدا أو رمزًيا.

 18/6/2020القدس، القدس، 
 

 ورقة موقف إسرائيلية: الوقت الحاضر األنسب لتنفيذ خطة الضم .15
موقف تحليلية خاصة بوزارة االستخبارات اإلسرائيلية، رؤية رئيس الحكومة  دعمت ورقة: رام هللا

بنيامين نتنياهو، بأن الوقت الحالي هو األنسب لتنفيذ خطة الضم وفرض السيادة على الضفة الغربية 
 وغور األردن.

خاللها ووفًقا لموقع صحيفة يسرائيل هيوم، فإن الورقة قدمت لوزير االستخبارات إيلي كوهين، وتم 
الحديث عن ضرورة استغالل الفرصة لتنفيذ خطة الضم وفرض السيادة، وأن هناك فوائد يمكن 

 استغاللها حالًيا.
وبحسب الورقة التحليلية، فإن االنتقادات الدولية ستتالشى بعد فترة من الزمن، ولن تؤدي خطوة 

ن هناك مواجهة على نطاق واسع الضم إلى إثارة الشارع العربي، وأن التوقعات تشير إلى أنه لن يكو 
باألراضي الفلسطينية، وفي النهاية قد تدفع مثل هذه الخطة المسؤولين في السلطة الفلسطينية للقبول 
بالجلوس لطاولة المفاوضات، وتراجع دافع حماس للدخول في جوالت قتال ضد إسرائيل. وفق 

 الموقف التقديري اإلسرائيلي.
 ة ستعيد من جديد العالقات بين إسرائيل مع الدول العربية.وترجح الورقة، بأن هذه الخطو 

ورأت أن الوقت هو المناسب اآلن، بسبب عدم قدرتهم على تحديد نتائج االنتخابات الرئاسية 
األميركية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، إلى جانب انشغال العالم وخاصًة الدول العربية بأزمة 

 كورونا.

 18/6/2020القدس، القدس، 
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 تستقبل موجة هجرة يهودية جديدة باآلالف بعد كورونا "إسرائيل" .16
لطالما فكر دان بوكوبزا كغيره من آالف اليهود الفرنسيين بالهجرة إلى : )ا ف ب( -القدس المحتلة

دفعته إلى حسم أمره وتقديم طلب إلى السلطات اإلسرائيلية التي  19 -إسرائيل، لكّن جائجة كوفيد
 لموجة هجرة يهودية جديدة. تستعد اليوم

لعب سوء إدارة فرنسا للجائحة دورا، لكنني “يقول بوكوبزا في مقابلة هاتفية مع وكالة فرانس برس 
 ”.وقبل كل شي شعرت فجأة أن األبواب موصدة

مليون نسمة إلى وفاة ما يزيد  65أدى تفشي فيروس كورونا المستجد في فرنسا البالغ عدد سكانها 
 سمة، بينهم نسبة كبيرة من أبناء الجالية اليهودية، وفقا لمنظمات محلية.ألف ن 29على 

 أصلوفيات فقط من  303أما إسرائيل، فتمكنت من الحد بشكل كبير من انتشار الفيروس وسجلت 
 مرة منه في فرنسا. 13تعداد سكاني قدره تسعة ماليين نسمة، ما يعني معدل وفيات أدنى بـ

 18/6/2020، الغد، عّمان
 

 مستوطنا يقتحمون "األقصى" 158 :القدس .17
مستوطنا، الخميس، باحات المسجد األقصى المبارك، بحراسة من شرطة  158اقتحم : القدس المحتلة

وأفادت األوقاف اإلسالمية، أن المستوطنين اقتحموا المسجد انطالقا من باب  االحتالل اإلسرائيلي.
 تفزازي، قبل أن يغادروا المكان.المغاربة، وتجولوا في باحات المسجد بشكل اس

 18/6/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 االحتالل يعتدي على عائلة في القدس والكشف عن تعذيب فتى مقدسي .18
أصيب المواطن المقدسي منصور أبو غربية، وأبناؤه الثالثة وكذلك زوجته، : القدس ــ محمد محسن

لضرب العنيف من قبل قوات االحتالل، التي برضوض في مختلف أنحاء الجسم، بعد تعّرضهم ل
 اقتحمت منزل العائلة في حي الصوانة، إلى الشرق من البلدة القديمة، وقامت باعتقالهم.

وفي القدس أيضًا، كشفت لجنة أهالي أسرى القدس عن عملية تعذيب قاسية، تعّرض لها الفتى جمال 
ثة أيام، وأظهر مقطع فيديو آثار التعذيب الزعتري، من حي واد الجوز، والذي كان اعتقل قبل ثال

 على وجه وظهر الفتى المقدسي.
 18/6/2020، لندن، العربي الجديد
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 االحتالل يضع مكّعبات إسمنتية بين قرى فلسطينية وشارع استيطاني يؤّدي إلى األغوار .19
يلي، وضعت قوات االحتالل اإلسرائ: رام هللا، القدس المحتلة ــ محمود السعدي، محمد محسن

الخميس، مكعبات إسمنتية على مداخل عدة قرى بمحافظتي رام هللا والبيرة ونابلس، في الضفة 
الغربية، المؤدية إلى خط استيطاني يفصلها عن األغوار الفلسطينية، فيما نّفذت قوات االحتالل 

 اعتداءات وسلمت إخطارات بالهدم في القدس والضفة.
ام هللا، أمين أبو عليا، لـ"العربي الجديد"، إن "قوات االحتالل وقال رئيس مجلس قروي المغير شرق ر 

وضعت مكعبات إسمنتية على مداخل قريتي كفر مالك والمغير شرق رام هللا، وقرية دوما جنوب 
ن سامية المؤدي إلى كفر مالك شرق رام هللا، وهذه المداخل مؤدية إلى الشارع نابلس، ومدخل عي

 االستيطاني المسمى )شارع ألون( الذي يفصل األغوار الفلسطينية عن قرى رام هللا ونابلس".
 18/6/2020، لندن، العربي الجديد

 
 ة بغداد"فلسطينيو العراق".. معاناة اللجوء تفاقمها كورونا وقرارات حكومتقرير:  .20

منذ اليوم األول إلعالن الحكومة العراقية فرض حظر التجوال وتوقف الحياة، بدأ الالجئ : بغداد
الفلسطيني يعاني من كابوس الجوع ويفكر بما هو آت، خاصة وأن أغلب فلسطينيي العراق من 

 أصحاب الدخل المحدود والذين يعملون مقابل أجر يومي بسيط.
الالجئ الفلسطيني قرارات الحكومة العراقية وقف الراتب التقاعدي  وزاد من تعقيد األمور على

دوالًرا شهريًّا لألرامل وكبار السن وذوي  42للموظف المتوفَّى، وقطع منحة الرعاية االجتماعية؛ 
وأكملت المفوضية السامية لشؤون الالجئين الظلم على الالجئ بقرار جائر؛  االحتياجات الخاصة.

أسرة فلسطينية، ويرافقها توقف المساعدات والعالج التي  200بدل اإليجار" عن وهو وقف برنامج "
وأسفرت تلك الظروف والعوامل عن وضع بات فيه الالجئ الفلسطيني بال عمل يسد  كانت تقدمها.

 رمق الحياة وال سكن يؤويه وأسرته.
األمم المتحدة وإصرارها السفير الفلسطيني في العراق، أحمد عقل، وفي تصريح سابق قال: إن "بقاء 

على وقف دفع بدل اإليجار للفلسطينيين، سُيجبرنا على العودة للحديث مع الحكومة الفلسطينية، لحل 
أما بالنسبة لدور السلطة الفلسطينية؛ فقد كان هناك بعض االستياء من الالجئين  هذه األزمة".

وزير التنمية االجتماعية أحمد وخاصة بعد تصريحات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير و 
مجدالني، والذي تكلم عن تأثير أزمة وباء كورونا على الملف الفلسطيني والجهود التي بذلتها وزارته 

وأفاد مجدالني أن  في ظل حالة الطوارئ، وعلى رأسها دفعة التحويالت النقدية لألسر الفقيرة.
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سرة في الضفة، وتقديم مليون دوالر ألف أ 35ألف أسرة في غزة و 115المساعدات "استهدفت 
 لتجمعات الفلسطينيين في الشتات، وخاصة في لبنان وسورية".

آالف الجئ فلسطيني في ظروف صعبة، خاصة بعد اإلجراءات التي  4ويعيش في العراق قرابة 
ن " وتوقف عمل المفوضية وما تقدمه لالجئين م202اتخذتها الحكومة العراقية بحقهم، بإلغاء قرار "

 بدل اإليجار وتوفير العالج.
 17/6/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 اإلسرائيلية الضمخطة شكري لرام هللا يثير القلق من موقف القاهرة من سامح إلغاء زيارة الميادين: .21

كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة، أن القاهرة اتصلت بالسلطة الفلسطينية في اللحظات : القدس
أنهم حجة ب، هقدوم تعذرالبالغها  زيارة لوزير الخارجية المصري سامح شكري، قبل موعد األخيرة
وختمت المصادر بأن "تخلف  ملفات ساخنة، وهي ليبيا وسّد النهضة وقطاع غزة. 3بـ ون منشغل

شكري في اللحظات األخيرة، أثار امتعاض رام هللا وقلق عّمان من أن موقف القاهرة من عملية 
 ستكون متواضعة ولن تتعدى التنديد الخطابي.، اإلسرائيلية الضم

 2020/6/18، وكالة معا  اإلخبارية
 

 الصفدي في زيارة مفاجئة لرام هللا لتنسيق مواجهة خطة الضم اإلسرائيلية .22
إلى مقر الرئاسة في  ،وصل وزير الخارجية األردني، أيمن الصفدي، في زيارة مفاجئة: )ا ف ب(

محمود عباس. وذلك في إطار الجهد المشترك لمواجهة خطة الضم مدينة رام هللا، للقاء الرئيس 
من  ءلقاالحذر الصفدي، عقب وقد وتداعياتها على المنطقة.  الغربية ألجزاء من الضفة اإلسرائيلية

أجزاء واسعة من  "إسرائيل" تفي حال ضم "خطر غير مسبوق أن هناك "و  "،قتل حل الدولتين"
 الضفة الغربية المحتلة.

  2020/6/18، الشارقة الخليج،
 

 بانتظار توافق إسرائيلي "الضم"توقف محادثات  مصادر إسرائيلية: اإلدارة األمريكية .23
 ، آنا بيرسكي، أمس،"معريب"تقرير نشرته المراسلة السياسية لصحيفة : ذكر نظير مجلي - تل أبيب

حول ضّم  ة اإلسرائيليةالحكوم كية أبلغت بنيامين نتنياهو، بوقف المحادثات معيأن اإلدارة األمر 
 أراٍض فلسطينية،
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موضوع إال إذا أبلغها بأن جميع الفرقاء في االئتالف الحكومي اتفقوا على صيغة اللن تتعاطى مع و  
 موحدة له.

 2020/6/19، الشرق األوسط، لندن
 

 اإلسرائيلية -أجزاء من الضفة الغربية قد يضر العالقات األمريكية  مستشار بايدن: ضم .24
قال نيكوالس بيرنز المستشار السياسي للمرشح الديمقراطي للرئاسة  :ترجمة خاصة - رام هللا

كية جو بايدن، إن عملية "الضم" اإلسرائيلية ألجزاء من الضفة الغربية من الممكن أن تكون ياألمر 
قوله إن  هونقلت صحيفة هآرتس، عن اإلسرائيلية. -عواقبها وخيمة جًدا على العالقات األمريكية 

 على الساحة الدولية، وسيقوض حل الدولتين في المستقبل. "إسرائيل"الضم سيضر 
 2020/6/19، القدس، القدس

 
 اذا شرعت بقرار الضم  ستتأثر سلبا   "إسرائيل"االتحاد األوروبي: عالقاتنا مع  .25

ريل، أن أكد الممثل األعلى لألمن والسياسة الخارجية في االتحاد األوروبي جوزيب بو  :)بترا(–عّمان 
ستتأثر سلبًا في حال قامت األخيرة بتنفيذ نواياها  "إسرائيل"العالقات القائمة بين االتحاد األوروبي و

بوريل ، فإن اإليطالية” آكي“وفق ما أوردته وكالة و  بضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية المحتلة.
ماسية، وسيتعاون مع كافة أطراف االتحاد سيستخدم كل الطرق الدبلو أن أمام البرلمان األوروبي أكد 

  .لتجنب هذا األمر "إسرائيل"المجتمع الدولي والساسة في 
 2020/6/18، الغد، عّمان

 
 حيث فشل كيسنجر وأمثاله بولتون: نتنياهو شّكك بقدرة كوشنر على صياغة خطة للسالم .26

 ،بولتون في كتابه يرويها مستشار األمن القومي السابق جون  وفًقا لمقتطفات: أحمد دراوشة تحرير
شّكك بنيامين نتنياهو،  ، فقدشبكة "سي إن إن" وصحيفة "وول ستريت جورنال"، الخميس هانشرت

في الشرق األوسط.  ، جاريد كوشنر، على صياغة خّطة للسالمدونالد ترامببقدرة صهر الرئيس 
ن في العالم، احتار أّن نتنياهو تصّرف كسياسّي ولم يعترض للفكرة علًنا، لكنه مثل كثيريموضحًا 

 لماذا يعتقد كوشنر أن بإمكانه النجاح حيث فشل كيسنجر وأمثاله.
 2020/6/18، 48عرب 
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 داتوعدم االكتفاء بتوجيه االنتقا" إسرائيل"العفو الدولية تطالب بمحاسبة منظمة  .27
يين، وعدم على انتهاكاتها ضد الفلسطين "إسرائيل"طالبت منظمة العفو الدولية، بمحاسبة : )وكاالت(

توجيه االنتقادات بال أي محاسبة على أرض الواقع لن "ن واعتبرت أ ".االنتقاد لها"االكتفاء بتوجيه 
 ."ينهي الظلم، ولن يضع حّدًا إلفالت إسرائيل من العقاب

 2020/6/19، الخليج، الشارقة
 

 الفلسطينيون والعرب عموما يعرقلون حل القضية الفلسطينية .28
 عبد الستار قاسمد. 

تعاني الساحة الفلسطينية والساحة العربية من سذاجة في الطرح السياسي حول حل القضية 
الفلسطينية. يصر الفلسطينيون على ضرورة إقامة دولة فلسطينية من أجل التوصل إلى حل نهائي 

 للقضية الفلسطينية، وأغلب البلدان العربية تنادي بذات الشيء.
الفلسطينيون والعرب بما يسمى حل الدولتين الذي لم يكن سوى  ومن قبيل المراهقة السياسية تمسك

شعار طرحه األمريكيون ومعهم األوروبيون بهدف اإللهاء وحرف األنظار عن القضية الفلسطينية 
 ككل متكامل.

كم من المسؤولين الفلسطينيين والعرب سألوا أنفسهم: لماذا يسمح الصهاينة ورعاتهم األمريكيون 
سطينية بجوار الكيان الصهيوني؟ ما هي الضغوط التي يمارسها الفلسطينيون على بإقامة دولة فل

الكيان الصهيوني من أجل إجبار هذا الكيان على القبول بالطرح الفلسطيني؟ وما هي المشاكل 
األمنية واالقتصادية التي يسببها الفلسطينيون للصهاينة من أجل أن يملوا االحتالل ويقرروا التسليم 

 ة الفلسطينية؟لإلراد
هل سأل المسؤول الفلسطيني والعربي نفسه حول قيمته في المحافل الدولية وعلى طاولة 
المفاوضات؟ وهل استفسر عن األوراق التي يحملها من أجل أن يكون مفاوضا حقيقيا وقادرا على 

 ممارسة الضغوط؟
ق آماله وتطلعاته وانتزاع من السذاجة والمراهقة السياسية أن يظن خاوي الوفاض أنه يستطيع تحقي

حقوقه دون أن يكون مؤثرا على مختلف الساحات. أي أن ضعف العرب والفلسطينيين يشكل أكبر 
حجر عثرة في طريق استعادة الحقوق الفلسطينية الضعفاء يتلهون بطرح الحلول لكنهم ال يفرضون 

 حال.
للشرعية الدولية ودائما يخالف  يتذمر الفلسطينيون والعرب دائما بأن الكيان الصهيوني ال يخضع

القوانين الدولية. دموع فلسطينية وعربية ال قيمة لها وال تجلب انتباه أحد. كيف للكيان الصهيوني 
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الذي يشعر بالقوة ويمتلكها بالفعل أن يستجيب لمن ال يستطيعون الدفاع عن أنفسهم وال يتمكنون من 
الذي يرى فلسطينيين وعربا يتنافسون ويتسابقون على  توفير لقمة الخبز ألطفالهم؟ وكيف بهذا الكيان

إقامة عالقات معه وخدمته أمنيا واقتصاديا أن يقيم لهم دولة بجواره يمكن أن تنقلب عليه يوما؟ ولهم 
 في قطاع غزة عبرة.

الضعفاء ال يصنعون السالم، ومن ال يستطيع صناعة الحرب ال يستطيع صناعة السالم. يظن 
ى رأسهم محمود عباس أن تجارة الضعف ستؤدي إلى جلب شفقة وعطف األمم الفلسطينيون وعل

األخرى على الفلسطينيين فيقيمون لهم دولة. هذه فلسفة عقيمة، وال تؤدي إال إلى االستهتار بالشعب 
الفلسطيني وجعله محطة للتندر واالستهزاء. وإذا كان عباس ومن معه يريد تقليد الحركة الصهيونية 

ت على الساحة الدولية واستعطفت اآلخرين من أجل الموافقة على إقامة الوطن القومي التي تمسكن
اليهودي في فلسطيني، فإن عليه أن ينتبه إلى أن الصهيونية كانت تبني في ذات الوقت الذي كانت 
تتمسكن فيه، وكانت مسنودة من قوى إعالمية ومالية وسياسية متعددة في الدول الغربية. وال مقارنة 
بين ما كانت تفعله الحركة الصهيونية من مراكمة القوة وإقامة واقع جديد على األرض الفلسطينية 

 وبين من يهدمون كل أسباب القوة لدى شعبهم.
القيادة الفلسطينية عّرت الشعب الفلسطيني وأنهكته ودمرت أواصره واعتدت على دماء شهدائه 

ب بالبالد والعباد، وفي ذات الوقت تريد دولة مستقلة واستهانت بدموع أطفاله وأرامله وألحقت الخرا
ذات سيادة. أي أنها تريد تغيير سنة التاريخ والتي تقول إن الضعفاء ال حقوق لهم، وأن ما يحصلون 
عليه ليس إال منة من األقوياء. فمن أراد دولة أو استعادة حق فلسطيني عليه أن يشّمر عن سواعده 

 عداء. وعندما يكون المرء قويا تكثر أعداد مستمعيه وممجديه.ويراكم قوة كافية تردع األ
حتى الوطن البديل لن تحصل عليه القيادة الفلسطينية حتى لو باركته. الكيان الصهيوني ال يأمن 
الفلسطينيين، وهو يعلل بأنه إذا قامت دولة فلسطينية على شرق األردن فإنه ال يوجد ما يمنع من 

لى نظام يعيد ترتيب األوضاع األمنية والعسكرية لتصبح دولة معادية تغيير نظامها السياسي إ
للكيان. وعلى الملك عبد هللا أن يطمئن. الصهاينة يهددون أحيانا بإقامة وطن بديل في األردن، 
 لكنهم لن يفعلوا ذلك دفاعا عن أنفسهم، وهم لن يجدوا أفضل منك يا صاحب الجاللة لخدمتهم أمنيا.

ة إال تشتيت الفلسطينيين في بقاع األرض، ولهذا سنرى بعد فرض القوانين ال يرضي الصهاين
الصهيونية على الضفة الغربية جهودا صهيونية وأمريكية حثيثة للضغط على سكان الضفة الغربية 
أمنيا واقتصاديا لكي يرحلوا إلى بقاع األرض. وأمريكا ستضغط على األنظمة العربية ودول أخرى 

يا لتسهيل هجرة الفلسطينيين. الصهاينة يريدون األرض بدون سكان، وستتطور لديهم مثل كندا وأسترال
استراتيجية التخلص من السكان الفلسطينيين. وهذه هي ثمار منظمة التحرير وقياداتها المتعاقبة. منذ 
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رة السبعينات وأنا أحذر الشعب الفلسطيني من قياداتهم ومن سياسات هذه القيادات وسلوكياتها المدم
مستمعون. وعلى العكس كان هناك  يكن هناكومن العواقب المريرة والوخيمة التي تنتظر الناس، ولم 

 هتيفة )من يجيدون الهتاف للقائد( وسحيجة )من يصفقون للفشل(..
 من يريد وطنا، عليه أن يكون قويا.

 18/6/2020رأي اليوم، لندن، 
 

 ممرات نتنياهو .29
 نبيل عمرو

أنت لست خبيرًا في االقتصاد والثقافة والعلوم، وأنت ما أنت »ه حين قيل له ُنقل عن بن غوريون أن
 «.في حياة إسرائيل فما السر؟

أجاب: أنا خبير في الخبراء. أي أنه يعرف من ينتقي لمساعدته في تحقيق األهداف الكبرى 
 والمعقدة.

وا، وإذا صح ما ُنسب إليه ال أجزم بصحة القول، فما ُينقل عن األموات غالبًا أكثر بكثير مما قال
 تكون قد مرت عليه عقود طويلة.

لألرقام القياسية « غينيس»الذي دخل موسوعة « الخبير»هذا وضع أمامي وبإلحاح حالة نتنياهو 
كصاحب أطول فترة رئيس حكومة في تاريخ إسرائيل، وأقوى رجل عرفته إسرائيل في تحمل 

في دولة ُأطيح فيها برئيس وزراء لمجرد اكتشاف  الصدمات والتغلب عليها والخروج من المآزق،
حساب له بالدوالر في أحد البنوك من دون أن يبلغ عنه، وفي ذات الدولة التي ُأطيح فيها برئيس 
وزراء لقبول هدية متواضعة بحجم تذكرة سفر، قياسًا إلى الهدايا العمالقة التي حصل عليها نتنياهو 

 وبطلب منه.
يس في الخبراء وإنما في أمر آخر يبدو األهم في إسرائيل والعالم، وعنوانه نتنياهو خبير متفوق ل

البقاء في »اكتشاف أو اختراع الممرات المضمونة التي يسلكها كي يصل إلى هدفه األول واألخير 
 «.سدة الحكم

اة والممرات التي برع نتنياهو في اكتشافها أو اختراعها ليست مقتصرة على الخريطة القيادية للحي
الداخلية في إسرائيل، وهي بالمناسبة في غاية التعقيد وسرعة التحوالت واالنقالبات، وإنما على 

 المستوى الدولي، ولندخل إلى بعض األمثلة.
حين أطبقت قضايا الفساد على عنق نتنياهو وبدا كما لو أن إفالته منها يبدو مستحياًل، حصل 

اقة، خالل الحملة االنتخابية، فألقى ترمب بكل ثقله وراءه المتهم على أهم دعم دولي تجاوز حدود اللي



 
 
 
 

 

 17 ص             5263 العدد:             6/19/2020الجمعة  التاريخ: 

                                    

بما في ذلك عمل كل ما لم يكن لُيعمل سابقًا من أجل ملء سجله باإلنجازات الكبرى، وكذلك فعل 
القطب الكوني المقابل بوتين الذي لم يبَق عليه إال أن يوجه نداًء للروس في إسرائيل بالتصويت له 

 وقت مناسب إلنجاحه. بعد أن قدم له هدايا في
ترمب قدم ما قدم بفعل نجاح نتنياهو في جعل دعمه وتبنيه بمثابة دجاجة انتخابية تبيض ذهبًا، 
وبوتين قدم ما قدم للحفاظ على التفاهمات التي أبرمها معه بشأن العمل في سوريا وفق قاعدة ال 

 لزوم لتجربة غيره.
نتنياهو إلى تحقيق مبتغاه األول واألخير، فإن وإذا كانت الممرات الخارجية مهمة في أمر سعي 

الممرات التي فتحها في إسرائيل كانت الحاسمة في بقائه وحقن أرصدته بمزيد من الدعم أهمها 
وأشهرها تفكيك جبهة المنافس األول وصاحب الفرصة الكبرى إلزاحته بيني غانتس، الذي رضي من 

و مقابل شراكة في الحكومة مع احتمال أن ينتقل التاج الغنيمة باإلياب، فوضع التاج على رأس نتنياه
 إلى رأسه بعد سنة ونصف.

كثيرون عّدوا رهان غانتس ساذجًا، ذلك أن جعبة نتنياهو مليئة بالحيل التي يمكن أن يفاجئ شريكه 
بها، كانتخابات جديدة يعرف غانتس أنه لن يحصل فيها على ما يؤهله ألن يكون ليس شريكًا 

 ل ربما ليس شريكًا على اإلطالق.بالمناصفة ب
في أمر البقاء على رأس الحكومة في إسرائيل أظهر نتنياهو خبرة متفردة، وها هو يجّرب خبرته في 

 مجال آخر، هو الضم وإلغاء احتمال والدة دولة فلسطينية ولو شكلية.
ن األراضي م %10الممر الذي شقه في هذا األمر هو تسريب تكتيك الضم المتدرج الذي يبدأ بـ

في عمق الضفة الغربية وتأجيل ضم الغور وكل المناطق المبّينة في خريطة ترمب، « C»المصنفة 
وبعد أن يفعل ذلك سوف يطلب من الفلسطينيين التفاوض على ما يبقى فإن قبلوا فال بأس وإن لم 

لسطينيين الذين يقبلوا، وهذا هو المؤكد، فسوف ينفذ الجزء الثاني من الضم ويحّمل المسؤولية للف
« ال»رفضوا التفاوض، ثم يدير األسطوانة إياها التي تقول إن الفلسطينيين ال يعرفون سوى كلمة 

وليست لديهم خبرة إال في إضاعة الفرص! ولن يعدم مروجين لهذه المقولة بل ومعتنقين لها لتبرير 
 لي.عدم القدرة على معاقبة إسرائيل جراء مخالفتها الصارخة للقانون الدو 

هذا هو نتنياهو وهذه هي ممراته المكتشفة والمخترعة، تلك الممرات التي وّفرت له نجاحات حاسمة 
أيضًا كأول رئيس وزراء « غينيس»في أمر البقاء، ويراهن على أن توفر له الدخول إلى موسوعة 

 يقلب ميزان الشرعية الدولية وقوانينها لمصلحة شرعيته وقوانينه الخاصة.
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ل يلقبه أنصاره بالساحر، وفي عالمنا العربي يبدو أننا لم نعثر بعد له على لقب مع أننا في إسرائي
 ملوك اللغة والتسميات.

 19/6/2020، الشرق األوسط، لندن
 

 بين اإليفاء بوعده التموزي والبحث عن ذريعة ُتنزله عن الشجرة… نتنياهو .30
 وري مسغافأ

تنياهو لن يقوم بضم ملليمتر واحد بشكل أحادي أيمكننا القول بأن ال ضم سيحدث هناك؟ ألن ن
الجانب، ولم يبق سوى أن نرى كيف سينزل عن الشجرة، وبأي ذرائع سيتحجج، وعلى من سيلقي 

في الطريق، نجح في توحيد تحالف ”(. أزرق أبيض“التهمة )موجة ثانية، احتجاج السود في أمريكا، 
بير تفرغ للحظة من الوباء واألزمة االقتصادية دولي يثير اإلعجاب ضد هذا الخيال: فالعالم الك

وسّوى صفوفه وأوضح التداعيات، وكذلك األردن، والمحور السني المكون من السعودية ودول 
الخليج، واالتحاد األوروبي بقيادة ألمانيا، وبريطانيا وفرنسا، والحزب الديمقراطي في الواليات المتحدة، 

 استه، والجمهوريون يصمتون.كما أن البيت األبيض أيضًا خفت حم
كل هؤالء هم أصدقاء إلسرائيل، ولم نصل بعد حتى إلى الرد المحتمل للسلطة الفلسطينية، منظمات 
الرفض وباقي الجهات والدول التي تحبنا بدرجة أقل. هذا هو العرض المدهش للساحر العظيم، رجل 

أن العالم كله مفروش تحت قدميه وليس الدولة الذي بقي سنوات يطحن العقل اإلسرائيلي ويقول لهم ب
 هناك أحد غيره. أجل، هذا دوري آخر.

هذا بالطبع هزيمة لنتنياهو، لقد هزم نفسه. منذ البداية كان الحديث يدور عن نزوة شخصية، هو 
شيء أكثر من عوالم الطقوس والنظريات مما هو عالم الواقع. لهذا أيضًا، هي تهم نسبة ضئيلة من 

، كما تشير إليه استطالعات الرأي العام. أصاًل بالفعل، فإن مناطق الضفة وغور األردن اإلسرائيليين
سنة األخيرة أدرك ذلك. والسيادة  53تجرى ضمها منذ زمن. فكل من زار هذه المناطق في الـ 

اإلسرائيلية أيضًا ُطبقت على المستوطنات منذ إقامتها. سكانها يصوتون للكنيست ويدفعون الضرائب 
 حيانًا يخدمون في الجيش. وهناك مستوطنان في المحكمة العليا.وأ

كل ما عرض عن الضم جاء مناورة سياسية كي يضمن أكبر قدر من أصوات المستوطنين ومنع 
قضم األصوات في اليمين. وهناك من يقولون أيضًا إن ثمالة القوة والتطلع أضيفت إلبقاء تراث أو 

 . األمر المهم حقًا والمخيف حقًا هو الصورة الكبيرة.، حسب التعبير. هذا غير مهم”إرث“
الفكرة التي ال أساس لها للضم أحادي الجانب ولدت في رأس نتنياهو المتقد واندفعت دون عائق. 
هذا يضع عالمات استفهام كبيرة على فاحص الوقائع لديه. ولكن األخطر من ذلك هو أن هذا يضع 
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قراطية سليمة، مع توازنات وكوابح، وأجهزة منظمة لعمل الفريق عالمة استفهام على كون إسرائيل ديم
واتخاذ القرارات واإلشراف والرقابة. حسب تطور الضم، لم يعد هذا هو الوضع. فهنا سلطة فرد مع 
عالمات ملكية، مدعوم بالمساعدين وترافقه جوقة صارخة من المخصيين. األجهزة تفككت، 

العتبة ومن يحذرون ناموا. أين الكابنت؟ أين هيئة األمن القومي؟  والتوازنات والكوابح تعفنت، وحراس
أين وزارة الخارجية؟ أين الجيش اإلسرائيلي، جهاز االستخبارات، الموساد والشاباك؟ لماذا لم يقلبوا 
الطاوالت؟ هل هناك أحد ما زال يعمل في هذه األجسام المحترمة، أم أنهم جميعًا يعرفون ولكنهم 

 رأس والعودة إلى البيت بسالم؟يتقنون هز ال
األمر يتعلق بعملية قابلة لالنفجار، كارثية، يمكن أن تتسبب بضرر كبير للوضع السياسي واألمني 
واالقتصادي في إسرائيل. وال يوجد فيها أي فائدة على المستوى القومي واالستراتيجي. وقد أوضح 

وروبا حذرت من فرض عقوبات، ومعارضة األردن بأن معناها اإللغاء الفوري التفاق السالم، وأ
وهو ” سيناريوهات تصعيد“فلسطينية عنيفة هي أمر مؤكد تقريبًا. في الحقيقة، الجيش مستعد لـ 

ال يعرف أي حرب يستعد لها لعدم وضوح الخارطة. ليس لبني غانتس ”. مناورات حرب“يجري 
شيء يتم بصورة هاوية، مع تذمر خارطة وال موقف، ال يوجد خارطة ألحد، وال حتى لنتنياهو. كل 

 ومع خط نهاية هستيري، بصورة معزولة عن الحاجات الراهنة ونظام األولويات لمواطني إسرائيل.
االستنتاج هو أن هناك شخصًا خطيرًا ومقطوعًا عن الواقع يقف اآلن على رأس الدولة. وليس هناك 

مال العبثية، عليه أو على رئيسي في هذه المرحلة أي فائدة من أن نشكو له أو نعلق عليه اآل
األركان الجبانين اللذين اختارا التوصية به مرة أخرى. الحظ الوحيد إلسرائيل هو أن دول العالم 

 تطوعت هذه المرة كما يبدو إلنقاذها من نفسها. إلى هنا تدهورنا.
 18/6/2020هآرتس 
 18/6/2020القدس العربي، لندن، 
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