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.. ويتطلب تجنيد االحتياط وتغيير أسابيع وربما شهورًا"م يحتاج "ضّباط إسرائيليون: تطبيق الض .1

 مسار الجدار
وكاالت: أبلغ ضباط كبار في الجيش اإلسرائنلي وزير الدفاع، بنيي غانتس، أّن تيفنذ  -تل أبنب

الضّم م  لحظة اتخاذ القرار سيحتاج إلى أسابيع م  االستعدادات األميّية وشهور م  االستعدادات 
 العبرية. 13ما ذكرت القياة المدنّية، بحسب 

ووفًقا للقياة، أجرى غانتس خالل األسابيع األخنرة مداوالت مع قادة األجهزة األميّية حول الضّم 
 ساعة مداوالت. 20امتّدت إلى أكثر م  

وشّدد ضباط الجيش اإلسرائنلي، بحسب ما نقلت القياة، أّنهم بحاجة، بعد اتخاذ قرار الضّم، لوقت 
االحتياط، وتشديد ونشر القوات والستعدادات أخرى على األرض، قد تستمر لعّدة  لتجيند قّوات

 ألسابيع.
ورغم ذلك، وفق القياة، فالجزء المرّكب م  الضّم هو الجزء "المدني" الذي قد يستمّر العمل فيه 
ها ألشهر، وأورد الضّباط مثااًل أّن هياك مستوطيات مقامة على أراض فلسطنيّية خاّصة سيطر علن

االحتالل بأوامر عسكرّية وم  غنر الواضح بعد الضّم ما سيكون وضعها القانوني، باإلضافة إلى أّن 
ضّم الكتل االستيطانّية "سنتطلّب تغننر مسار جدار الفصل، وهذا بحاجة إلى خطوات قضائّية 

 مختلفة".
ون معّقدة أكثر، وفي حال أصّرت حكومة االحتالل على ضّم األغوار، أيًضا، فإّن األوضاع ستك

بحسب ضّباط الجيش اإلسرائنلي. وأوردت على ذلك أن سّكان مياطق "أ" في الضفة الغربية يملكون 
أراضي زراعّية في األغوار وييتقلون اآلن إلنها بحرّية، وم  غنر الواضح ما مصنر ذلك إن تّم 

 الضم.
ت القضايا المدنّية اإلشكالية وأوضح الضّباط أّن هذه هي فقط "أمثلة صغنرة. هياك عشرات أو مئا

األخرى التي ستبدأ مع مجّرد التفكنر بالضّم. وعلى كل واحدة م  هذه القضايا علنيا بلورة سياسات 
 واتخاذ قرارات. وهذا أمر ال يمك  إنجازه ال في أيام وال حتى في أسابيع".

 21/6/2020األيام، رام هللا، 
 

 أيام حاسمة 10... و"الضم"الرئاسة الفلسطينية: مؤشرات لمنع  .2
قال الياطق باسم الرئاسة الفلسطنيية، نبنل أبو رديية، إن هياك مؤشرات لميع : كفاح زبون  - رام هللا

إسرائنل م  تيفنذ عملية الضّم، لكيها ليست مطمئية بالقدر الكافي، مضيفًا في مؤتمر صحافي عقده 
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سمة وخطرة، لسيا على نثقة بأن إسرائنل األيام العشرة القادمة ستكون حا»في رام هللا، أمس، أن 
وأمنركا ستتراجعان، وعلى هذا األساس اتخذنا قرارنا بأن الضّم مرفوض، والخطوات المقبلة تتوقف 

 «.على ما سيحصل خالل هذه األيام العشرة
هياك قرار وطيي اتخذ »ودعا أبو رديية الواليات المتحدة وإسرائنل للتراجع ع  خطوة الضم، وتابع: 

ى مستويات مختلفة: اللجية التيفنذية، واللجية المركزية لـ)فتح(، والقيادة الفلسطنيية، بأن الضّم عل
وجدد أبو رديية، رفض القيادة الفلسطنيية ألية مباحثات مع  «.مرفوض، وهذا موقف مبدئي

اضح، الموقف و »وأضاف أن  اإلسرائنلنن  أو األمنركنن ، قبل التراجع ع  صفقة القرن وخطة الضم.
إذا كان ترمب قال إن القدس ليست على الطاولة، فإن الرئيس عباس رّد بأن ترمب ليس على 

، بما 1967الطاولة. ل  نجلس مع األمنركان لوحدهم، وال بديل ع  دولة فلسطنيية على حدود عام 
 «.فنها القدس. ستكون خطواتيا المقبلة ميسجمة مع هذا الموقف ومع الشرعية الدولية

 22/6/2020، لندن، األوسطالشرق 
 

 السلطة الفلسطينية أخرجت األسلحة غير القانونية من مقراتها األمنية وأخفتها: إسرائيلية صحف .3
السلطة الفلسطنيية أخرجت األسلحة غنر القانونية م  »قالت وسائل إعالم إسرائنلية إن  رام هللا:

 12وجاء في تقرير للقياة «. ائق سريةمقراتها األميية وأخفتها بعد عملية مشابهة أخفت فنها ونث
اإلسرائنلية أن السلطة أخفت األسلحة غنر القانونية التي صادرتها على مر السين  م  مواطينها، 

 وهي أسلحة غنر مرّقمة، بخالف األسلحة الموجودة بحوزة رجال األم  الفلسطنيي.
هور محتمل إذا نّفذت إسرائنل عملية وقال التقرير إنه تم إخفاء هذه األسلحة في إطار االستعداد لتد

القلق الذي يسود السلطة الفلسطنيية إذا تدهورت »الضم بداية الشهر المقبل. وحسب التقرير فإن 
 «.العالقات مع إسرائنل، أن يقوم الجيش اإلسرائنلي أو )حماس( بوضع أيديهم على تلك األسلحة

 21/6/2020، لندن، الشرق األوسط
 

 عبرية: ستنهار السلطة إذا تمت عملية الضمحسين الشيخ لقناة  .4
قال وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطنيية حسن  الشيخ إنه : ترجمة صفا -القدس المحتلة 

وفي حال قررت "إسرائنل" الذهاب نحو عملية ضم لمستوطيات الضفة الغربية فستيهار السلطة 
ي حديث للقياة، إنه وفي اللحظة التي تقرر فنها " ع  الشيخ قوله ف11 ونقلت قياة "كان الفلسطنيية.

"إسرائنل" الذهاب نحو ضم جزئي أو كامل فستيهار السلطة، وسنتوجب على "إسرائنل" تحمل 
وأضاف الشيخ بان السلطة ليست مجموعة م   مسؤولياتها األميية والصحية والتعليمية كقوة احتالل.
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 يات المتحدة و "إسرائنل" بهذا القرار قبل عدة أشهر.المتعاونن  او جمعية خنرية وأنها أبلغت الوال
ومع ذلك فقد أكد الشيخ على أن السلطة ل  تسمح حاليًا بذهاب األمور نحو مواجهات عييفة مع 

 "إسرائنل".
 22/6/2020، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 الرجوب: لن نرفع الراية البيضاءجبريل  .5

األحد، أن الحركة  الرجوب، أمس الفلسطنيية، جبريلة التحرير أكد عضو اللجية المركزية لميظم
إذا ذهب نتيياهو إلى »أشار الى انه  "، لكيهالضم آت ونتيياهو ذاهب نحو الضم»تتصرف على أن 

 «.الضم فل  نرفع الراية البيضاء، ول  نموت وحدنا، ول  نعاني وحدنا
بالشرعية »وأكد التمسك «. ون في المندانإذا أعل  الضم سيك»وأضاف في مؤتمر صحفي برام هللا: 

الدولية ونح  نرى أن الذهاب إلى مربع الدم في هذه المرحلة ال يخدم قضنتيا، ألنيا نرى أن صراعيا 
عيدما نصل إلى هذه المرحلة سيتصرف »، لكيه أضاف «يجري في فضاء وطيي وإقليمي ودولي

« ة الدولية واالتفاقيات الموقعة بنييا وبنيهعلى أساس أن نتيياهو أطلق رصاصة الرحمة على الشرعي
 «.إقامة الدولة الفلسطنيية المستقلة»و

 22/6/2020، الخليج، الشارقة
 

 العالول: ندرس إعالن مجلس تأسيسي وإقرار دستور لدولة فلسطين .6
يوم السبت ع  تشكنل لجان قانونية رئيس حركة فتح محمود العالول،  كشف نائب ":شنيخوا -رام هللا

وقال محمود العالول، لوكالة  لسطنيية لدراسة إعالن مجلس تأسيسي وإقرار دستور لدولة فلسطن .ف
أنباء )شنيخوا( إن المقترحن  على طاولة البحث ضم  تعزيز خطوات التحلل م  االتفاقيات مع دولة 

 االحتالل ردا على مخططها لضم أجزاء م  الضفة الغربية.
ع  مستقبل السلطة فإن المظلة األساسية ليا هي ميظمة التحرير،  وأضاف العالول أنه "بغض اليظر

 وهي قائمة وموجودة وم  خاللها سوف نبقى ندير حياة المواطين  الفلسطنينن  ومتابعة أوضاعهم".
 20/6/2020، القدس، القدس

 
 واحدإصابات "كورونا" في يوم  108مع تسجيل  مؤقتاً  : إغالق الخليل ونابلسالحكومة .7

أعل  رئيس الوزراء د. محمد اشتية، في مؤتمر صحافي بمقر رئاسة الوزراء بمديية  لشايب:يوسف ا
، سلسلة إجراءات للحنلولة دون المزيد م  تفشي فنروس كورونا، في ]السبت[ رام هللا، مساء أمس
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 أعقاب تسجنل أرقام قياسية غنر مسبوقة في األيام القلنلة الماضية، حنث سجلت في فلسطن ، أمس
 إصابات جديدة بالوباء. 108، السبت[]

وأعل  اشتية ع  إغالق محافظة الخلنل، بحنث يميع الخروج ميها أو الدخول إلنها، باستثياء حركة 
 .مديية نابلس لثمان وأربعن  ساعة كما أعل  رئيس الوزراء ع  إغالق البضائع.

 21/6/2020، األيام، رام هللا
 

 اهرات في األغوارفتح تصّعد لمقاومة شعبية ومظحركة  .8
فتح سلسلة تصعند شعبي منداني على األرض. ودعا الرجوب كل حركة بدأت : كفاح زبون  - رام هللا

 الفلسطنينن  إلى الزحف، النوم )االنثين (، إلى األغوار للمشاركة في تجمُّع حاشد، ضد الضم.
هياك إجماع »ة: ، جبريل الرجوب، في لغة جديد«فتح»وقال أمن  سر اللجية المركزية لحركة 

فلسطنيي على المقاومة الشعبية في هذه المرحلة، لكييا جاهزون لالنتقال إلى مرحلة أخرى )...(. إذا 
وتخطط فتح إلطالق مظاهرة كبنرة في «. حصل الضم، فل  نعاني وحدنا، ول  نموت وحدنا

 األغوار، النوم، مقدمة لمظاهرات أخرى.
؛ األولى أنيا نتحلى بأقصى درجات المسؤولية في اتباع سيكون لدييا رسالتان»وأوضح الرجوب: 

تعليمات وزارة الصحة، في ظّل تصاعد ميحيى اإلصابات بوباء )كورونا(، والثانية أن الضم ل  يمّر، 
وأنيا باإلجماع، على المستوى الشخصي والجماعي، في األنشطة الرافضة للضم، غدًا )النوم(، وفي 

وب في الوقت نفسه الفلسطنينن  أييما ُوجدوا للتوجه للوقوف أمام السفارات ودعا الرج «.األيام المقبلة
األوان لرفع »اإلسرائنلية واألمنركية، للتعبنر ع  الرفض المطلق لصفقة القرن والضم. وقال إن 

أنشطتيا هذه تعّبر ع  طموحاتيا وآماليا وإيمانيا »وتابع: «. )كارت أحمر( في وجه االحتالل
 «.يتطلب إجماعًا وطييًا على هذه األنشطة ليست لـ)فتح( وال لـ)حماس( وال ألي أحد بقضنتيا، وهذا

على أساس وحدة »إلى الحوار، بدءًا م  الغد مع باقي الفصائل: « فتح»وأكد الرجوب استعداد 
 «.الموقف والتمثنل والقيادة

 22/6/2020، لندن، الشرق األوسط
 

 شاملة بمخيمات لبنان لمحاصرة وباء كورونا"الديمقراطية" تدعو إلعالن التعبئة ال .9
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطن  مساء النوم األحد، وكالة )األونروا( والميظمات  :بنروت

والمؤسسات األهلية وفصائل العمل الوطيي إلى إعالن التعبئة العامة، صحيًا ومجتمعيًا، لمواجهة 
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ان، بعد أن أصدرت وكالة أونروا تصريحًا اعترفت به وباء كورونا، في مخيمات الالجئن  في لبي
 بانتقال عدوى كورونا إلى عدد م  مخيمات الالجئن .

 21/6/2020، القدس، القدس
 

 فتح تطالب الفصائل بالضغط على حماس لإلفراج عن كوادر الحركة .10
ات الحركة فايز أبوعون: أكدت حركة فتح مواصلة "حماس"، اعتقال العشرات م  كوادر وقياد -غزة 

في القطاع، وخاصة في محافظة شمال غزة، وطالبت الفصائل الوطيية بضرورة التحرك الفوري 
 والجاد لدى "حماس" لإلفراج عيهم.

وأكدت حركة فتح على لسان مفوض اإلعالم بإقليم غرب غزة ميذر الحايك، أن أجهزة أم  "حماس" 
س، حملة اعتقاالت واستدعاءات طالت نفذت ميذ مساء الثاني عشر م  الشهر الجاري وحتى أم

 عشرات م  كوادر وقيادات وأنصار الحركة، واقتادتهم إلى مقراتها في القطاع.
 21/6/2020، األيام، رام هللا

 
 مجدالني يطالب بسحب االستثمارات الدولية من المستوطنات .11

التيفنذية لميظمة التحرير، "األيام": دعا األمن  العام لجبهة اليضال الشعبي، عضو اللجية  -رام هللا 
أحمد مجدالني، كافة الشركات العاملة في المستوطيات إلى سحب االستثمار ميها، ووقف التعامل 

وقال: على المجتمع الدولي وتحديدًا كافة الدول التي تربطها عالقات اقتصادية مع دولة  معها.
خرقها كافة القوانن  الدولية السيما االحتالل وقف التعامل معها، وسحب كافة االستثمارات كرد على 

 عملية الضم لألراضي الفلسطنيية.
 21/6/2020، األيام، رام هللا

 
 حماس: نرفض أي حلول تسقط قضية الالجئين وحق العودة .12

أكدت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" رفضها أي حلول تطرح إلسقاط قضية الالجئن  وإنهاء حق 
رن أو غنرها، مشددة على أن هذا الحق فردي وقانوني ال يسقط وال العودة كما جاء في صفقة الق

وأكدت حركة حماس في بيان صحفي بمياسبة النوم العالمي لالجئن ، أن الحل العادل  يمك  اختزاله.
 لقضية الالجئن  الفلسطنينن  يكون بعودتهم الكاملة إلى أرضهم وديارهم التي هجروا ميها.
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لحكومات التي تستضيف الالجئن  إلى ميحهم كامل حقوقهم اإلنسانية ودعت حماس جميع الدول وا
 والتخفيف االقتصادي عيهم وتقديم كافة أشكال الرعاية وإعادة إعمار ما تهدم م  ميازلهم.

 20/6/2020، موقع حركة حماس

 
 غانتس: الضم يجب أن يكون بشكل ضّيق وبالتنسيق مع األردن .13

الجيش اإلسرائنلي ورئيس الوزراء البديل، بييامن  نتيياهو رئيس أبلغ بنيي غانتس وزير  :رام هللا
الوزراء اإلسرائنلي، بأنه يفضل فرض السيادة اإلسرائنلي على األغوار بشكل جزئي وضنق، 

 وبالتيسنق مع األردن.
وبحسب صحيفة يسرائنل هنوم العبرية، فإن غانتس شدد على أن أي مخطط لتيفنذ هذه الخطوة 

 د فحص جميع آنثار هذه الخطوة م  جميع الجوانب.يجب أن يتم بع
التي تحددها خطة الرئيس  %30وطلب غانتس أن تكون عملية الضم أقل بكثنر م  نسبة الـ 

وقال غانتس إن م  المستحنل تطبنق السيادة على غور األردن بدون فهم  األمنركي دونالد ترامب.
 ية.واضح لموقف المملكة والتيسنق معها بشأن هذه القض

ويرى غانتس أن م  الضروري أن يكون إلسرائنل موقف واضح تجاه الواليات المتحدة بشأن ما 
 توشك على اتخاذه.

 21/6/2020القدس، القدس، 

 

 قادة المستوطنات يطالبون بتسريع "الضم" دون أي تنازل .14
بتسريع تطبنق تظاهر قادة المستوطيات، يوم األحد، قبالة مكتب نتيياهو، مطالبن  : القدس المحتلة

خطة "الضم" دون تقديم أي تيازل حتى لو كان مجرد "الموافقة المبدئية" على التفاوض بشأن إقامة 
 دولة فلسطنيية.

ودعا رئيس المجلس االستيطاني دافند الحياني، بييامن  نتيياهو إلى عدم الرضوخ لليسار، على حد 
 ردته وسائل إعالم عبرية.تعبنره، وإلى فرض السيادة األسبوع الجاري، وفق ما أو 

وشدد المجلس، في بيان أصدره، على أنه سيستخدم كل الوسائل المتاحة لميع إقامة دولة فلسطنيية، 
الفتا إلى أن هذه هي أيام مصنرية لمستقبل "يهودا والسامرة" )االسم النهودي للضفة الغربية( وغور 

 األردن.
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باطا متقاعدي  في جيش االحتالل(، مسنرة في م  جهة أخرى نظمت حركة "أمينن " )والتي تضم ض
مياطق الضفة الغربية المحتلة، تخللها زيارة عدد م  المستوطيات، واالجتماع بقادة المستوطين ، 

 بهدف دعم خطة الضم اإلسرائنلية على أجزاء م  الضفة الغربية وغور األردن.
 21/6/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 اشنطن: ال يمكن تحقيق حل الدولتين بدون فرض السيادةفي و  "إسرائيل"سفير  .15
يوم السبت، إنه ال يمك  تحقنق حل السفنر اإلسرائنلي لدى واشيط ، قال رون ديرمر،  -رام هللا

 الدولتن  دون تطبنق السيادة وفرض الضم على أجزاء م  الضفة الغربية.
العبرية، تحدث فيه  12موقع قياة  جاء ذلك في مقالة له كتبت في صحيفة "واشيط  بوست"، نقلها

 ع  قضية "الضم".
ورأى ديرمر أنه م  أجل التوصل إلى اتفاق بشأن حل الدولتن ، يجب تحطيم "الوهم القائل بأن دولة 

 فلسطنيية يمك  أن توجد، بدون تطبنق السيادة اإلسرائنلية على أجزاء م  الضفة الغربية".
ئنل كدولة يهودية، وتجريد الدولة الفلسطنيية المستقبلية م  واعتبر أّن اعتراف الفلسطنينن  بإسرا

 السالح، إلى جانب فرض الضم على أجزاء م  الضفة قد يدفع باتجاه تحقنق حل الدولتن .
 20/6/2020القدس، القدس، 

 
 أردني للعمل في فنادق إيالت 700االحتالل يقرر جلب  .16

عامل م  األردن للعمل  700وم األحد على جلب وافقت حكومة االحتالل، الن الرأي:-الداخل المحتل
وذكرت القياة السابعة العبرية، أنه خالل اجتماع الحكومة النوم،  في فيادق مديية إيالت المحتلة.

عامل م  األردن للعمل في فيادق إيالت، موضحًة أن هذه الخطوة  700تمت الموافقة على استقدام 
 افتتاح الموسم السياحي.ستمك  الفيادق في إيالت م  العمل قبل 

 21/6/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 «كحول لفان»لبيد يرفض عرضًا من غانتس إلعادة وحدة  .17
تل أبنب: رفض رئيس المعارضة اإلسرائنلية، اليائب يائنر لبند، عرضًا م  حليفه السابق رئيس 

واعتبر «. كحول لفان»يهما في حزب الحكومة البديل وزير الدفاع، بنيي غانتس، إعادة اللحمة بن
 «.مبييًا على وهم بأن غانتس سيصبح رئيس حكومة بعد سية ونصف السية»العرض: 



 
 
 
 

 

 11 ص             5265 العدد:             6/22/2020 نثنينإل ا التاريخ: 

                                    

وأكد ناطق بلسان لبند، أنه م  جهته مستعد لتأيند نتيياهو في ميع غانتس م  تولي رئاسة الحكومة، 
نتخابية صعبة لكي نسقط ألن ما بيي على باطل يجب أن يظل باطاًل. فيح  خضيا نثالث معارك ا»

نتيياهو الفاسد. ونكث الوعود للجمهور وتتويج نتيياهو مرة أخرى رئيسًا للحكومة، خطنئة بكل 
 «.المقاييس

 22/6/2020الشرق األوسط، لندن، 

 

 الميزانية والضم يعمقان الخالف بين نتنياهو وغانتس .18
  فشل جهود جديدة في حلحلة األزمة رام هللا: استبعد وزير إسرائنلي إسقاط الحكومة، على الرغم م

، المتعلقة بقضنتي الضم والمنزانية. «أزرق أبيض»و« ليكود»بن  الحزبن  الرئيسنن  في الحكومة 
وقال وزير العلوم والتكيولوجيا اإلسرائنلي، يزهار شاي، إنه يستبعد إسقاط الحكومة الحالية بسبب هذه 

م  الضروري أن تواصل الحكومة الحالية أداء  أنه»الخالفات. وأضاف شاي، في حديث إذاعي، 
 «.مهامها وعملها

، أن إقرار المنزانية لعامن ، كما يطالب حزبه، أمر «أزرق أبيض»ورأى الوزير الذي ييتمي لحزب 
ممك ، مع توفنر المجال أمام إدخال تعديالت وتغننرات كبنرة علنها. وحول خطة الضم، قال شاي، 

فن ، ويجب عدم المساس بها م  خالل القيام بخطوات أحادية الجانب، إن خطة اإلطار جندة للطر 
 مشنرًا إلى أن حزبه يدعم حل الدولتن  لشعبن .

 21/6/2020الشرق األوسط، لندن، 

 

 قلق إسرائيلي متزايد من اندالع انتفاضة تبدأ بغزة وتصل للضفة .19
لقا لدى المحافل اإلسرائنلية األحد، إن هياك مخاوف وقيوم قال كاتب إسرائنلي : أحمد صقر -غزة

المختلفة، م  إمكانية اندالع انتفاضة نثالثة؛ تبدأ بغزة وتصل إلى الضفة الغربية، وتشارك فنها حركة 
 فتح، بحال أقدمت تل أبنب على تيفنذ خطة الضم في الضفة وميطقة غور األردن.

عبرية، أن "جهاز األم  وذكر الكاتب اإلسرائنلي ب  كسبنت في مقال نشرته صحيفة "معاريف" ال
اإلسرائنلي، لم يعرض بعد تقديرا مرتبا وفتوى مهيية دقيقة، باليسبة للتداعيات األميية المحتملة لضم 

 إسرائنل ألجزاء م  الضفة الغربية".
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ولفت ب  كسبنت إلى أن الصحيفة اإلسرائنلية "علمت أن معظم أذرع األم  المختلفة، ترجح احتمالية 
، عقب خطوة أحادية الجانب كهذه، وجهاز الشاباك سيقود على ما يبدو التقدير عالية للموجهات

 المتشدد"، بحسب ترجيحه.
 21/6/2020، "21موقع "عربي 

 

 العثور على جثة جندي إسرائيلي اختفى في النقب .20
أعليت السلطات اإلسرائنلية مساء يوم السبت، العثور على جثة الجيدي اإلسرائنلي الذي : محمد وتد

 ختفت آنثاره، قبل أيام في صحراء اليقب، وذلك عقب عمليات بحث ع  الجيدي ميذ مساء الخميس.ا
 21/6/2020، 48عرب 

 
 "أونروا": "كورونا" انتشر في بعض المخيمات الفلسطينية بلبنان .21

قال رئيس دائرة الصحة في وكالة "أونروا"، عبد الحكيم شياعة، األحد: إن فنروس "كورونا" : بنروت
ودعا شياعة، في بيان،  تجد "لم يعد يهّدد المخيمات في لبيان، بل أصبح داخل البعض ميها".المس

جميع الالجئن  في المخيمات إلى االلتزام باإلرشادات الصحية والحفاظ على المسافة اآلمية، 
واالبتعاد ع  األماك  المكتظة، م  ميطلق الحرص على الصحة العامة وتحّمل الكل لمسؤولياتهم، 

 وفق "قدس برس".
وشهد مخيم "شاتنال" لالجئن  الفلسطنينن ، حالة استيفار، "بعد اكتشاف حاالت إصابة بفنروس 

كما أعليت اللجية الصحية بمخيم "البداوي" لالجئن   كورونا، ألحد أحياء البلدة المحاذية للمخيم".
 حاالت كورونا فيه. 6الفلسطنينن  )شمااًل(، اكتشاف 

 21/6/2020، ي لإلعالمالمركز الفلسطين
 

 نداء للمجتمع الدولي ضد سياسة الضم اإلسرائيليةتطلق  شخصية 670أكثر من  .22
أطلقت هنئات وميظمات فلسطنيية نداء للمجتمع الدولي ضد سياسة الضم : الجزيرة + وكاالت

اطا شخصية قيادية ووطيية وأكاديمية على اليداء الذي تضم  نق 670ووقعت أكثر م   اإلسرائنلية.
عدة، أبرزها مطالبة المجتمع الدولي بااللتزام بقرارات األمم المتحدة. وقال ناصر القدوة رئيس مؤسسة 

 عرفات إنه م  المتوقع أن تحقق هذه المبادرة اليجاح المأمول ميها.
 21/6/2020، الجزيرة نت، الدوحة
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 العام الجاري عملية هدم ذاتي لمنازل المواطنين في القدس منذ بداية  20 الحموري: .23
قال مدير مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية زياد الحموري السبت، إن العام  :رام هللا

الجاري شهد عشري  عملية هدم ذاتي في القدس المحتلة، حنث يجبر المواطيون على تيفنذها لتجيب 
 لية الهدم.دفع الغرامات الباهظة التي يفرضها االحتالل اإلسرائنلي، حال تيفنذه عم

 20/6/2020، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 %250ارتفاع عمليات هدم المنازل الفلسطينية على أيدي قوات االحتالل لـ "أوتشا": .24
مبيى يملكها فلسطنينون، بحجة البياء دون  70رصد تقرير دولي قيام قوات االحتالل بهدم ومصادرة 

 ترخيص، والتي تصدرها السلطات اإلسرائنلية.
وضح تقرير صادر ع  مكتب األمم المتحدة لتيسنق الشؤون اإلنسانية في األرض الفلسطنيية وي

المحتلة )أوتشا(، رصد عمليات الهدم واالعتداءات اإلسرائنلية خالل األسبوعن  الماضنن ، أن تلك 
 آخري . 280شخصا وإلحاق األضرار بأكثر م   90العمليات أدت إلى تهجنر 

بالمقارنة مع المعدل  %250وأوضح التقرير أن عمليات الهدم والمصادرة تمثل ارتفاعا نسبته 
 األسبوعي للمباني التي اسُتهدفت ميذ مطلع هذا العام.

فلسطنييا،  25ورصد التقرير كذلك الهجمات اإلسرائنلية األخرى ضد المياطق الفلسطنيية، وقال إن 
ح في مواجهات مع القوات اإلسرائنلية في الضفة الغربية، حنث م  بنيهم تسعة أطفال، أصنبوا بجرو 

م  هؤالء خالل المظاهرات األسبوعية التي تجري ميذ أمد بعند في بلدة كفر قّدوم  22سجلت إصابة 
التابعة لمديية قلقنلية، احتجاجا على القنود المفروضة على الوصول إلى أراضنهم التوسع 

 االستيطاني.
عملية بحث واعتقال  120لفترة التي يغطنها التقرير، نّفذت القوات اإلسرائنلية وأوضح أنه خالل ا

عملية في  26عملية م  هذه العمليات في القدس الشرقية، و 28فلسطنييا، وسجلت  190طالت 
 عملية في محافظة رام هللا وما تبقى ميها في مختلف أنحاء الضفة الغربية. 15محافظة الخلنل، و

مياسبة على األقل في المياطق  35في قطاع غزة، أطلقت القوات اإلسرائنلية اليار في  وأشار إلى أنه
المحاذية للسياج الحدودي مع إسرائنل وقبالة ساحل غزة بحجة فرض القنود على الوصول، دون أن 
تتسبب في وقوع إصابات، فيما رصد قيام قوات االحتالل في خمس مياسبات بالتوغل داخل حدود 

 قيام بعمليات تجريف وحفر قرب السياج الحدودي.غزة، وال
 21/6/2020، القدس العربي، لندن
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 تطال أسرى محررين ومصادرة أراض ببيت لحمفي الضفة والقدس حمالت اعتقال  .25
نفذت قوات االحتالل اإلسرائنلي عمليات دهم طالت العديد م  مياطق الضفة الغربية، : رام هللا

طين ، غالبنتهم م  مديية القدس المحتلة، فيما أجبرت انثين  م  سكان تخللها اعتقال عدد م  الموا
المديية المقدسة على هدم ميازلهما، كما أخطرت مواطيا باالستنالء على أرضه الواقعة جيوب 

 الضفة.
وفي السياق، قام عشرات المستوطين  بحماية مشددة م  شرطة االحتالل الخاصة، بمعاودة عمليات 

مسجد األقصى، بعد توقف يومي الجمعة والسبت بسبب العطلة األسبوعية، وأجرى اقتحام باحات ال
باب “المزعوم، قبل الخروج م  ” الهيكل“هؤالء جوالت استفزازية، استمعوا خاللها لشروحات حول 

 ، في وقت شددت فيه قوات االحتالل إجراءات الدخول على المصلن  المقدسنن .”السلسلة
 21/6/2020، القدس العربي، لندن

 
  "إسرائيليجري اجتماعات سرية مع " اليمن جنوبفي االنتقالي المجلس : "يومهسرائيل ي" .26

تجري اجتماعات سرية مع المجلس االنتقالي  "إسرائنل"األحد، إن  "،نومهسرائنل يقالت صحيفة "
إيجابيًا تجاه  يبدي موقفاً  . وأفادت بأّن المجلسفي جيوب اليم الذي أعل  مؤخرًا "اإلدارة الذاتية" 

أشارت قد و  حتى اآلن. هتم مياقشة إقامة عالقات دبلوماسية رسمية معتأنه لم إال ، "إسرائنل"
إن العرب واإلسرائنلنن  متفقون "الصحيفة إلى تغريدة ليائب رئيس المجلس، هاني ب  بريك قال فنها 
 على حل الدولتن ، وإّن الدول العربية تطّبع العالقات مع إسرائنل".

 2020/6/21، العربي الجديد، لندن
 

 المقاومة الفلسطينيةقوى الحرس الثوري اإليراني يتعهد بدعم  .27
أكد إسماعنل قاآني، قائد فنلق القدس التابع للحرس الثوري اإليراني، السبت،  :)شنيخوا( -طهران 

 حرير القدس".يضال م  أجل "تالعلى مواصلة "، حانثًا إياهم مواصلة دعم "قوى المقاومة الفلسطنيية
"تعزيز محور  عمل علىنه سنتبع استراتيجية القائد السابق للفنلق قاسم سليماني، وسيمؤكدًا أ
 المقاومة".

 2020/6/21، القدس، القدس
 
 

 مسؤول إيراني: التطبيع مع "إسرائيل" لعب بالنار .28
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 ،مي رمضان شلحخالل مراسم تأبن  األمن  العام السابق لحركة الجهاد اإلسالله في كلمة : طهران
قال مساعد رئيس البرلمان اإليراني للشؤون الدولية حسن  أمنر عبد اللهيان، السبت، إن التطبيع مع 

أن المقاومة أصبحت النوم في قمة القدرة والصمود، محذرا أنه  ولفت إلى "إسرائنل" هو "لعب باليار".
 كبر.إذا ما كرر اإلسرائنلنون أخطاء الماضي فسوف يواجهون هزيمة أ

 2020/6/21، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ونروا الغذائي في غزةاأل مليون دوالر لصالح برنامج  1.5قطر تقدم تبرعا بقيمة  .29
ملنون  1.5م  ميظمة "قطر الخنرية" بقيمة  األحد، ع  تلقنها تبرعاً ، ونروااألأعليت وكالة  :غزة

معونة  تقدم حالياً  ، فإنهالوكالةلبيان وبحسب  دوالر لدعم برنامج المساعدات الغذائية في قطاع غزة.
 المحاصر. قطاعالغذائية لحوالي ملنون الجئ في 

 2020/6/21، القدس، القدس
 

 الغربية لضم أجزاء بالضفة "إسرائيلـ"بحث منح الضوء األخضر للاجتماعات بالبيت األبيض  .30
البنت األبيض ر المسؤولن  في كباأن  ،كية وإسرائنليةينقل موقع "أكسنوس" ع  مصادر أمر وكاالت: 

ستعطي الضوء األخضر األمريكية اجتماعات األسبوع الجاري لمياقشة ما إذا كانت اإلدارة  ون سيعقد
عملية م  دون موافقة الل  تمضي في  "إسرائنل"إن إذ  لضم أجزاء م  الضفة الغربية. "إسرائنلـ"ل

ضم إلى الات في البلدي  يخشون أن يؤدي أن مسؤولن  في األم  واالستخبار علمًا  البنت األبيض.
وكشف الموقع أن ترامب سيشارك في جانب م  االجتماعات، وأن  تصعند العيف في الميطقة.

 الكلمة الفصل ستكون له بشأن قرار ضم األراضي.
 2020/6/21، الجزيرة نت، الدوحة

 
 اإلسرائيلية كي" حلفاء بارزون لنتنياهو يعارضون خطة الضمير مأعضاء في "الشيوخ األ .31

بييامن  لحلفاء ، كي ع  الحزب الديمقراطييأعل  نثالنثة أعضاء في مجلس الشنوخ األمر  :واشيط 
أّن خطوة كهذه "ستضّر  واواعتبر  ضم اجزاء م  الضفة الغربية. "إسرائنل"نتيياهو، معارضتهم لخطة 
  بأم  واستقرار الميطقة".

ؤالء ـ"الصدمة" في الكونغرس، بسبب أن لهقوبل ب هذا الموقفوبحسب صحيفة "هآرتس"، فإّن 
ي فعالقات وطندة مع لوبي "إيباك"  ،تشاك شومر، بوب منينيديز، وب  كاردانوهم  األعضاء

 بشكل مباشر. "إسرائنل"واشيط ، ولم يسبق لهم م  قبل أن انتقدوا 
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 2020/6/20، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 ف االنتهاكات اإلسرائيلية بحجة محاربة اإلرهابكشاالتحاد اأُلوروبي يلغي تمويل مشروع لـ .32
أبلغ االتحاد األوروبي المركز الفلسطنيي لمصادر حقوق المواطية والالجئن  : نجنب فراج -بنت لحم

"بديل" في رسالة رسمية إلغاء تمويل مشروع "التحشند ألجل العدالة في القدس"، الذي هدف إلى 
على االنتهاكات اإلسرائنلية المميهجة، على مدار نثالث تعزيز صمود المقدسنن ، وتسليط الضوء 

التوقيع على العقد ما  المركزتأكند رفض وذلك بعد  سيوات بموازنة تبلغ ملنون وسبعمئة ألف يورو.
 .م اليضال الفلسطنيي وقواه يتجر ، الذي يعيي دام متضميًا ما ُيسمى شرط محاربة اإلرهاب

 2020/6/20، القدس، القدس
 

 ؟!"الميزانية"كومة نتنياهو في شباك هل تعلق ح .33
 هاني حبنب
تفرض اإلدارة األمنركية شروطًا عديدة لدعم تيفنذ حكومة التياوب اإلسرائنلية لخطة ترامب المتعلقة 
بإعالن ضم حوالي نثلث أراضي الضفة الغربية المحتلة خاصة في ميطقتي البحر المنت واألغوار 

اشتراطها توافقًا إسرائنليًا على عملية الضم م  كافة األطراف، وإعالن السيادة علنها وذلك م  خالل 
وكذلك شرط تيفنذ الخطة كاملة دون انتقاء أو تجزئة، هذه االشتراطات باتت إحدى العقبات الرئيسة 
التي تواجه إمكانية تيفنذ الخطة في األول م  تموز القادم وفقًا لالتفاق االئتالفي الذي بدوره أشار 

بحرية التصويت على الخطة األمنركية رفضًا أو قبواًل، مع أّن « أبيض -أزرق »إلى حق حزب 
بإمكان نتيياهو الحصول على أغلبية كافية في الكييست لتمرير خطة الضم إذا أراد باليظر إلى 

على هذه الخطة، مع أنهما خارج إطار االئتالف « يمنيا«و« إسرائنل بنتيا»موافقة كل م  حزبي 
ه ، إال أّن الشرط األمنركي بتوافق كافة األطراف لدعم تيفنذ الخطة القصد ميه أساسا الحكومي الرا 

يتحفظ علنها ألسباب عديدة م  بنيها أّن ذلك وسنلة « أبيض -أزرق »موافقة حكومية ما زال حزب 
 البتزاز نتيياهو لتمرير صفقات حزبية وحكومية مقابل التخلي ع  هذه التحفظات، وهذا ما عّبر عيه
فعاًل بوضوح ال يقبل التأويل عيدما نقل رسالة لرئيس الحكومة مفادها أنه سندعم مخطط فرض 
السيادة والضم مقابل تمرير منزانية الدولة لعام واحد بداًل م  عامن  كما يشترط نتيياهو، ذلك أّن 

غانتس  ، في وقت يطالب فيه2020رئيس الحكومة يسعى لتمرير منزانية الدولة بشكل جزئي للعام 
بمنزانية لعامن  متتالنن  كما جرت العادة في السيوات األخنرة وذلك لضمان وجود منزانية أنثياء توليه 

 ميصب رئاسة الحكومة بعد عام ونصف العام وفقًا التفاق التياوب.
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كانت المنزانية العامة لدولة االحتالل إحدى أهم األزمات المتالحقة لدى البيية السياسية والحزبية 
ساهمت في كثنر م  األحيان إلى عقد انتخابات مبكرة نتيجة للخالفات والميازعات واالستقطابات و 

حول إقرار المنزانية، إال أن اليقاش حول المنزانية العامة هذه المرة أكثر تعقندًا وتأزمًا خاصة أنه لم 
ادم، وهذا الوقت غنر يتبق سوى نحو شهري  إلقرارها في الموعد المحدد في النوم األخنر م  آب الق

كاف باليظر إلى احتماالت متزايدة لتعقندات وتقاطعات ل  تألفها اليقاشات الحزبية والوزارية السابقة 
حول المنزانية نظرًا لتضخم الحكومة اإلسرائنلية الراهية بعدد كبنر م  الوزراء ونوابهم وكذلك 

ئنلي والمنل المتزايد لحصول المستويات استحقاقات تداعيات وباء كورونا وتراجع االقتصاد اإلسرا
األميية على منزانيات إضافية بذرائع التهديدات واألم  يضاف إلى ذلك وكالمعتاد حصة األحزاب 
الدييية التي عادة ما تبتز المستوى الحكومي بهدف الحصول على مزيد م  التمويل والمنزانيات وهو 

عديدة داخل الحكومة والكييست ترى أّن هذه  األمر الذي سنلقى معارضة شديدة م  قبل أطراف
 األحزاب تأخذ دون أن تعطي م  ضرائب واستحقاقات للدولة.

إصرار نتيياهو على تمرير منزانية الدولة لعام واحد بداًل م  عامن  كما جرى األمر في السيوات 
التياوب، خاصة أنه بات  األخنرة يزيد م  التشكك بيواياه واستهدافاته المتعلقة بمدى التزامه باتفاقية

يهدد في اآلونة األخنرة بتفكيك الحكومة والتوجه إلى انتخابات جديدة تمكيه م  تولي رئاسة الحكومة 
ميفردًا ودون الحاجة إلى أي ائتالف خارج إطار التجمع اليمنيي الذي يقوده مستثمرًا بذلك نتائج كافة 

 مقعدًا. 65أكثر م  « الليكود»نيي بزعامة استطالعات الرأي األخنرة التي تميح التكتل اليم
لذلك يمك  فهم توجه نتيياهو إلجراء تعديل على االتفاق االئتالفي بما يضم  له البقاء في سدة 
رئاسة الحكومة رغم أي قرارات قد تتخذها المحكمة العليا التي م  المتوقع أن تيظر في مدى 

الطوارئ الحالية، وهكذا أيضًا يمك  فهم سعي دستورية اتفاق التياوب بعد ستة أشهر م  حكومة 
نتيياهو لتمرير منزانية الدولة لعام واحد تأكندًا على نواياه بعدم تمكن  غانتس م  الوصول إلى رئاسة 

 الحكومة بعد عام ونصف العام كاستحقاق لالتفاق االئتالفي.
 21/6/2020األيام، رام هللا، 

 
 
 

 تمارس القتل العشوائي "إسرائيل" .34
 مزي بارودر 
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، يواصل الجيش «إسرائنل»في غياب أي احتماالت لحل سياسي في اليزاع بن  الفلسطنينن  و
 قتل فلسطنينن ، بم  فنهم أطفال ومعوقون، ألي سبب، أو ذريعة.« اإلسرائنلي»

سية، يعاني  32بالرصاص رجاًل فلسطنييًا عمره « إسرائنلنون »مايو/ أيار، أعدم جيود  30في 
ة، بنيما كان جانثمًا خلف معّلمه قرب مدرسة لذوي االحتياجات الخاصة التي كان يداوم معوقات عقلي

 فنها، والتي تقع في القدس الشرقية.
وجريمة قتل إياد الحالق ربما ما كانت لتثنر اهتماما كبنرًا لوال واقع أنها حدنثت بعد خمسة أيام م  

عامًا(، عيدما جثا شرطي  46سود جورج فلويد، )الجريمة المفجعة بالمثل التي قتل فنها األمريكي األ
 أبيض على رقبته طوال نحو تسع دقائق، في مديية منييابوليس، في الواليات المتحدة.

وهاتان الجريمتان متقاربتان، ليس م  حنث كونهما بغيضتن  وتعبران ع  االنحطاط األخالقي 
، «إسرائنل»ر شرطة أمريكنن  تم تدريبهم في لمرتكبنهما فقط، وإنما أيضًا ألن أعدادًا كبنرة م  عياص

ذاتها التي قتلت إياد الحالق. وممارسة قتل مدننن ، بمهارة وقسوة ال « قوات األم »على أيدي 
هي أكبر مساهم في هذه التجارة، في حن  أن « إسرائنل»تعرف الرحمة، هي اآلن تجارة ناشئة. و

 .الواليات المتحدة هي أكبر زبون لها في العالم
في « إسرائنلنون »وعيدما تظاهر آالف م  الياس في مدن وبلدات فلسطن ، ومعهم نشطاء يهود 

، فإن صرختهم م  أجل العدالة كانت عفوية، «العدالة إلياد. العدالة لجورج»القدس، وهم يهتفون 
 ورد فعلهم كان قلبيًا.

الذي  قتلوه قالوا « إلسرائنلنن ا»وحالة إياد الحالق يمك  أن تكون فريدة م  نوعها. إذ إن الجيود 
، علما بأن شريط فنديو صوره مارة أظهر أنه قتل «في أنه إرهابي لالشتباه»انهم أطلقوا اليار عليه 

بنيما لم يك  يفعل سوى المشي في شارع الملك فيصل في القدس، وهو يحمل كيسي نفايات، 
 ومتجهًا إلى صيدوق نفايات إللقائهما فيه.

العبرية إنه « هآرتس»ياد أيضًا فزعه م  رؤية الجيود، ورؤية الدم. وقالت صحيفة وكان يعرف ع  إ
أنثياء سنر إياد في الشارع، بدا خائفًا م  عياصر شرطة مسلحن  كانوا يقفون على طول الطريق 

 المخصص لذوي االحتياجات الخاصة الذي كان يسلكه متجهًا للمشاركة في برنامج تدريب مهيي.
أن جيودها قتلوا شخصًا معوقًا، سارعت إلى محاولة « اإلسرائنلية»سلطات االحتالل وعيدما أدركت 

 «.فتح تحقنق»احتواء األضرار، فأعليت ع  
تعديالت على مدونة « اإلسرائنلي»ولك  ما الذي ستحقق فيه؟ ففي السيوات األخنرة، أدخل الجيش 

وهذا ما «. أنه يحاول إيذاء جيود إطالق اليار على أي فلسطنيي يشتبه فيـ"سلوك جيوده تقضي ب
 .(2019- 2018سبق أن حدث بصورة دموية خالل تظاهرات العودة في قطاع غزة )خالل 
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ال ُتساَءل، وال « إسرائنل»وفي الواقع، قتل مدننن  فلسطنينن  هو حدث ميتظم، بل اعتيادي. و
 تحاسب أبدًا.

 47قتلوا فادي سمارة قعد )« إسرائنلنون »ود وقبل يوم واحد فقط، م  جريمة قتل إياد الحالق، كان جي
أن قعد « اإلسرائنلي»سية(، بنيما كان يقود سيارته بالقرب م  قرية اليبي صالح. وقد ادعى الجيش 

 «.حاول أن يصدم بسيارته مجموعة م  الجيود... ورّد الجيود على الفور بفتح اليار وقتله»
لذريعة لتبرير قتل فلسطنينن  يقودون سيارة. كما أن هذه ا« اإلسرائنلي»وكثنرًا ما يستخدم الجيش 

أداة »ضحايا فلسطنينن  آخري ، سواء كانوا رجااًل، أو نساء، أو أطفااًل، يتهمون بأنهم كانوا يحملون 
ييطبق على أطفال يقتلون بالرصاص ألنهم يلقون حجارة على « اإلسرائنلي»وهذا الميطق «. حادة

 «.اإلسرائنلي»على نساء حوامل يقتل  عيد حواجز تفتيش للجيش  جيود مدججن  باألسلحة، وكذلك
وكل ذلك الحديث يجري في غياب كامل ألي احتماالت حلول سياسية. وحتى ما كان يسمى 

في وقت تواصل بياء « إسرائنل»أصبح عقيمًا، ليحل محله دعم أمريكي مطلق لـ "عملية السالم"بـ
 انون الدولي.وتوسيع مستوطيات يهودية في انتهاك للق

بتوسيع حدود « إرنثه السياسي»بييامن  نتيياهو لتتويج « اإلسرائنلي»واآلن، يستعد رئيس الوزراء 
 م  خالل ضم مزيد م  األراضي الفلسطنيية.« إسرائنل»

 «ديسيدانت فويس»موقع 
 22/6/2020، الخليج، الشارقة

 
 إسرائيل تنسف اتفاقيات السالم بمخطط الضم  .35

 أ.د.حيا عيسى 
بتدأت المفاوضات بن  اسرائنل وميظمة التحرير الفلسطنيية على اساس قراري مجلس االم  الدولي ا

، واستمرت حتى توقيع اتفاق اعالن المبادئ 1991مع انعقاد مؤتمر مدريد للسالم عام  338و242
ريحا ا –. ووقعت اسرائنل وميظمة التحرير الفلسطنيية اتفاق غزة 1993االسرائنلي الفلسطنيي عام 

، كما ابرم الطرفان عام 1995واتفاقية الحكم الذاتي حول الضفة الغربية وقطاع غزة عام  ،1994
، وقعت اسرائنل وميظمة التحرير الفلسطنيية مذكرة واي ريفر 1998اتفاق الخلنل . وفي عام  1997
 بشأنشيخ االنسحاب االسرائنلي م  مساحات جديدة م  الضفة الغربية. ووقع مذكرة شرم ال بشأن

، وعقد الطرفان محادنثات مكثفة في الفترة الممتدة م  اذار الى 1999تطبنق اتفاقية واي ريفر عام 
، والتقيا في كامب ديفند في شهر تموز م  نفس العام، إال ان الحكومة االسرائنلية 2000حزيران 

هائي للقضية الفلسطنيية الحل الي بشأنوميظمة التحرير الفلسطنيية لم تتمكيا م  التوصل الى اتفاق 
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، تعثرت عملية السالم 28/9/2000م  جميع جوانبها. وفي اعقاب اندالع االنتفاضة الفلسطنيية في 
 .2001ولم يطرأ علنها اي تقدم يذكر حتى نهاية عام 

م  االراضي  %18وبموجب االتفاقيات المذكورة، تسيطر السلطة الفلسطنيية بشكل كامل على 
ضم  الميطقة المسماة " أ"، وبقنت المياطق المصيفة " ب" التي  1967لة عام الفلسطنيية المحت

، وتتمتع السلطة الفلسطنيية فنها بصالحيات مدنية 1967م  االراضي المحتلة عام  %19تشكل 
م  االرضي المحتلة فيما يعرف  %60فقط، وبقنت السيطرة االميية بند اسرائنل. وبقي الجزء االكبر 

 %3يفة "ج" والقدس الشرقية تحت السيطرة االسرائنلية المدنية واألميية الكاملة وبالمياطق المص
محميات طبيعية. وبالتالي ال تمللك السلطة الفلسطنيية اية صالحيات في المياطق المصيفة "ج" او 
في القدس الشرقية المحتلة، سوى صالحيات محدودة متعلقة بالسكان الفلسطنينن  في بعض تلك 

ولك  وبغض اليظر ع  التصييفات المختلفة وما يقترن بها م  صالحيات متفاوتة، فان  المياطق.
مياطق الضفة الغربية، بما فنها القدس الشرقية وقطاع غزة بكاملها ما زالت حسب القانون الدولي 

م   15/8/2005خاضعة لالحتالل حتى تاريخه رغم االنسحاب االسرائنلي احادي الجانب بتاريخ 
، 2كم365وقطاع غزة  2كم 5844ة. )علما مساحة الضفة الغربية بما فنها القدس الشرقية قطاع غز 

م  مساحة فلسطن   2كم 6209 م يساوي  1967أي المجموع العام لألراضي الفلسطنيية المحتلة عام 
 (.2كم 27,270 التاريخية البالغة

مطالبة القيادة الفلسطنيية بذلك مرات ويعتبر عدم توفر الحماية الدولية للسكان المدننن ، بالرغم م  
عديدة، م  اهم اسباب انتهاك حقوق االنسان في االراضي المحتلة. كما لم تقم اسرائنل كقوة احتالل 

. وكانت 1949بتطبنق اتفاقية جييف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدننن  وقت الحرب لعام 
، وقد اصدرت نثالنثة مياشنر، اعليت في االول 1967اسرائنل عيد دخولها االراضي الفلسطنيية عام 

ميها دخول الجيش االسرائنلي وأعليت في الثاني تولي قائد الميطقة االسرائنلي السلطات التشريعية 
والقضائية والتيفنذية فنها، وأعليت في الثالث انشاء المحاكم العسكرية. وقد جاء في هذه المياشنر ان 

فالمادة م  الميشور العسكري الثالث  جييف التي وقعت علنها سابقا. اسرائنل تعتزم تطبنق معاهدات
، 12/8/1949تقضي بأنه ييبغي على المحكمة العسكرية تطبنق احكام معاهدة جييف المؤرخة في 

 بخصوص حماية المدننن  زم  الحرب.
سالفة الذكر،  35لك  لم تلبث القيادة العسكرية لسلطات االحتالل االسرائنلي ان اوقفت نفاذ المادة 

في قطاع غزة وشمال سنياء،  11/10/1967الصادرة بتاريخ  107وذلك بموجب االمر العسكري رقم 
في الضفة الغربية. وقد عللت السلطات  23/11/1967الصادر بتاريخ  144واألمر العسكري رقم 

ألفضلية على القانون االسرائنلية قرارها بتأكند ان احكام اتفاقية جييف الرابعة ال تتمتع بالسمو وا
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م  اشارة الى  3م  البالغ رقم  35االسرائنلي وتعليمات القيادة العسكرية، وان ما تضميه المادة 
 اتفاقية جييف الرابعة قد جاء بطريق الخطأ.

ان االلتزام القانوني االساسي إلسرائنل، كقوة محتلة لألراضي الفلسطنيية، يتمثل بتطبنق اتفاقية 
طبيقا فعليا حتى زوال االحتالل بشكل نهائي ع  كافة ارجاء الضفة الغربية، بما فنها جييف الرابعة ت

 القدس الشرقية وقطاع غزة.
 أمن  عام الهنئة االسالمية المسيحية ليصرة القدس والمقدسات*

 22/6/2020اإلنثنين، 
 

  "شاركة فتحسنواجه انتفاضة نثالثة وعنيفة في الضفة وغزة بم"بعد الضم.. الجيش اإلسرائيلي:  .36
 ب  كسبنت
لم يعرض جهاز األم  بعد تقديرًا مرتبًا وفتوى مهيية دقيقة باليسبة للتداعيات األميية المحتملة لضم 

علمت بأن معظم أذرع األم  ستقول إن هياك ” معاريف“إسرائنل ألجزاء م  يهودا والسامرة. ولك  
الشاباك سيقود  –. جهاز األم  العام احتمالية عالية للعيف في أعقاب خطوة أحادية الجانب كهذه

التقدير المتشدد. ففي المداوالت التي أجريت مؤخرًا بن  الشاباك والجيش اإلسرائنلي، وفي مداوالت 
أميية داخلية، رفع تقدير الشاباك، وبموجبه فإن ضمًا إسرائنليًا أحادي الجانب لمياطق في يهودا 

 ما يبدو في الجبهة الجيوبية.والسامرة سنوقظ موجة م  العيف ستيشأ على 
وحسب هذا التقدير، فقد ييتقل العيف إلى الضفة أيضًا، وفي الحالة األسوأ سنتحول إلى جولة عيف 
شاملة بن  إسرائنل والفلسطنينن ، ربما حتى إلى انتفاضة نثالثة. وبن  السنياريوهات، حل السلطة 

الستخبارات العسكرية( موحدي  في الرأي بأن )شعبة ا” أمان“الفلسطنيية أيضًا، وإن كان الشاباك و 
أبو مازن ال يرغب في إنهاء حياته هكذا. فالزعيم الفلسطنيي يفكر اآلن بإرنثه، وحقيقة أنه سيسجل 
في التاريخ بأن الفلسطنينن  انقسموا في عهده إلى كيانن  ميفصلن  )الضفة وغزة( وبعد ذلك حلت 

لتقدير هو أن الشاباك سيصدر تحذيرًا صريحًا م  جولة السلطة الفلسطنيية، تثنر فيه العجب. وا
 عيف قد تخرج ع  السيطرة.

ما تقدير الجيش اإلسرائنلي؟ مشابه أغلب الظ . فقد أعدت شعبة االستخبارات ونثائق يظهر فنها 
تقدير مشابه لتقدير الشاباك: إن بسط السيادة اإلسرائنلية على أجزاء م  المياطق سنتسبب برد 

، وبالطبع الجهاد اإلسالمي أيضًا. أما ”الميظمات المارقة“لجيوب، وسنبدأ بما يسمى عييف م  ا
وستيضم إلى  –حماس فل  تتمك  م  الوقوف جانبًا بنيما تحتج الميظمات األخرى على الضم 

 العيف.
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ية السؤال األهم هو: هل سنيتقل العيف في الجبهة الجيوبية إلى الضفة أيضًا؟ يقدر الشاباك، باحتمال
عالية، أن نعم. ويمنل الجيش اإلسرائنلي إلى التقدير أن نعم. عالمة االستفهام الكبرى هي كيف 
سنتصرف التيظيم، والمنليشيا الفلسطنيية التي تضم عشرات آالف األعضاء المسلحن ، القادرة على 

 إشعال الضفة كلها بن  لنلة وضحاها تقريبًا.
هو الذي شكل تحول االضطرابات إلى  2000العام  لقد كان انضمام التيظيم إلى العيف في

االنتفاضة الثانية. فليس على التيظيم سيطرة واضحة، وفي األسابيع األخنرة سجلت عدة احتكاكات 
بن  التيظيم وأجهزة أم  السلطة الفلسطنيية. وإذا ما انجرف التيظيم بالفعل إلى العيف، كي ال يترك 

انتفاضة نثالثة. وحسب التقدير، سيكون هذا هو السطر األخنر الصدارة لحماس، فسيجد أنفسيا في 
 لدى الشاباك، وكذا لدى الجيش اإلسرائنلي.

يفترض برؤساء األذرع أن يجلسوا أمام القيادة السياسية، الكابنيت والكابنيت الضنق أو القادة )ميتدى 
وا صورة كاملة للوضع المطبخ الصغنر يضم نتيياهو، ويريف لفن ، وغانتس، وأشكيازي(، وان يبسط

 وسنياريوهاته في أعقاب خطوة الضم.
عالمات االستفهام البارزة، إضافة إلى انتقال العيف المحتمل إلى الضفة وانضمام التيظيم، ترتبط 
باألردن وبدول الخليج. ما الذي سيكون عليه الوضع في الشارع األردني في مواجهة اضطرابات 

ألغلبية الفلسطنيية في األردن الملك على قطع العالقات مع محتملة في المياطق؟ هل ستجبر ا
إسرائنل؟ هل ستيتقل االضطرابات إلى األردن أيضًا؟ ما الذي ستكون عليه السياسة العملية لدول 
الخليج، وال سيما تلك التي تقيم شبكة عالقات سرية ونثيقة مع إسرائنل؟ هل تقتصر تصريحات هذه 

حاد اإلمارات، على أغراض تصريحية فقط، أم أنها سياسة حقيقة وجوهرية الدول الحازمة، وال سيما ات
ستلحق بإسرائنل ضررًا استراتيجيًا لقاء خطوة الضم؟ هذه األسئلة ال تزال مفتوحة، وأجهزة 

 االستخبارات اإلسرائنلية ال تزال تدرسها في محاولة لبلورة سياسة مرتبة.
م  األجوبة. أما السؤال: هل سنتخذ محمد ب  زايد،  سيقدم الموساد، برئاسة يوسي كوه ، بعضاً 

محمد ب  ” تلمنذه“ذلك الحاكم كلي القدرة التحاد اإلمارات، بالفعل خطوات ضد إسرائنل ويؤنثر في 
سلمان السعودي، فسنوجه إلى كوه ، المسؤول ع  العالقات السرية مع الخليج. جواب كوه  في 

، ستكون في بؤرة المداوالت لتأيند أو معارضة خطوة ضم ”أمان“هذا الموضوع، إلى جانب تقديرات 
 إسرائنل مياطق في الضفة.

ليس واضحًا بعد متى سيجرى نقاش أميي واسع بن  القيادة السياسية والعسكرية في موضوع الضم. 
ة فاألجهزة المختلفة تكتفي في هذه األنثياء بالمداوالت الداخلية. والجيش والشاباك يتعاونان، وأجريا عد

مداوالت مشتركة. وفي األسبوع القادم ستكون مياورة حربية مشتركة لهذي  الجهازي . أحد ال يعرف 
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بعد ان يقول متى ستجرى المياورة الحقيقية، أي الضم الذي وعد نتيياهو به ناخبيه ووعد به ترامب 
بوع بحث ليتيياهو. ويفترض باإلذن الميشود أن يأتي م  البنت األبيض، حنث سيجرى هذا األس

 حاسم في المسألة.
 21/6/2020معاريف 
 21/6/2020، القدس العربي، لندن

 
 :ركاريكاتي
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