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 بالضم "يسرائيل هيوم": رئيسا الموساد والمخابرات المصرية ينسقان التنديد .1
قءلت صحيفة إسرائيلية يوم الثالثء ، نقال عمن وصفتهم بأنهم "مسؤولون دبلومءسيون : بالل ضءهر

االستخبءبرات في مصر واألبردن"، إنه يجري  أجهزةعرب برفياو المستوى" وعن "مسؤولين أمنيين في 
حتلة وعضمنهء خالل األسءبيع األخيرة، وقبيل تنفيذ مخطط ضم منءطق واساة في الضفة الغرعية الم
 غوبر األبردن إلسرائيل، "نشءط دبلومءسي متشاب بين إسرائيل والدول الارعية الماتدلة".

وحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" اليمينية الداعمة لرئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيءمين نتنيءهو، فإن هذا 
برد فال الدول الارعية  "النشءط الدبلومءسي" هدفه "محءولة التوصل إلى توافق حول خطة تتالق بشكل

السنية، وفي مقدمتهء مصر واألبردن، المرتبطين بءتفءقيتي سالم مع إسرائيل، في حءل أعلنت إسرائيل 
 عن فرض سيءدتهء في يهودا والسءمرة وغوبر األبردن وعملت على تنفيذ الخطة فاليء".

والدول الارعية ونقلت الصحيفة عن "مصءدبر عرعية" قولهء إن "االتصءالت تجري بين إسرائيل 
الماتدلة بواسطة مسؤؤولين استخبءبريين وأمنيين برفياي المستوى وعمستوى سرية عءٍل"، بمشءبركة 
برئيس الموسءد، يوسي كوهين، وبرئيس المخءبرات المصرية، عبءس كءمل، اللذين التقيء عدة مرات 

خطة فرض  مؤخرا، حسب الصحيفة، "وحتى أنهمء توصال إلى تفءهمءت تسمح، من جهة، بإخراج
السيءدة اإلسرائيلية إلى حيز التنفيذ، ومن الجهة األخرى تسمح بماءبرضة الدول الارعية للخطط 

 حسبمء ُتنفذ فاليء ومن دون أن يؤدي ذلك إلى مس كبير بءلاالقءت السيءسية بين الدول".
ن شكل كذلك نقلت الصحيفة اإلسرائيلية عن "مصدبر مصري برفيع" قوله إن "تخوفءت الفلسطينيين م

برد فال القءهرة على خطة فرض السيءدة اإلسرائيلية مبربرة، ألنه في االتصءالت السرية التي عقدهء 
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برئيس الموسءد وبرئيس المخءبرات المصرية توصال إلى اتفءق مبدئي بشأن برد الفال المصري على 
 فرض السيءدة اإلسرائيلية في الضفة وغوبر األبردن".

ة، أن "المصريين نجحوا بإقنءع نظرائهم في جهءز األمن وأضءف المصدبر نفسه، حسب الصحيف
األبردني بءلتوصية أمءم الملك عبد هللا الثءني بءالكتفء  بتنديد إعالمي فقط لخطة الضم اإلسرائيلية 

 وعدم تنفيذ خطوات فالية مثل المس بءتفءقية السالم مع إسرائيل".
ي ليبيء، إثر التطوبرات األمنية هنءك، وقءل "مسؤول مصري برفيع" للصحيفة إن "التدخل المصري ف

تشغلنء أكثر بكثير من القضية الفلسطينية ومصءلح أبو مءزن، الذي لم يتردد بءلتوجه إلى تركيء التي 
تامل ضدنء في ليبيء، وطلب منهء قيءدة النضءل الارعي الشءمل ضد خطة الضم اإلسرائيلية. وتوّجه 

مصر فقط وإنمء في األبردن أيضء. ويوجد تنسيق مطلق أبو مءزن إلى إبردوغءن أثءبر غضبء ليس في 
بين الرئيس السيسي والملك عبد هللا الثءني. والمصءلح القومية واألمنية لمصر واألبردن في برأس 

 اهتمءمءت الزعيمين، حتى لو كءن ذلك على حسءب المصءلح الفلسطينية".
لرئيس الفلسطيني، محمود عبءس، وتءبات الصحيفة، نقال عن "مصدبر أمني أبردني" قوله حول لقء  ا

مع وزير الخءبرجية األبردني، أيمن الصفدي، يوم الخميس المءضي، إن "الرسءلة التي تم نقلهء إلى أبو 
مءزن تنءولت التنسيق األمني والتاءون السيءسي بين مصر واألبردن بكل مء يتالق بءلقضية 

إعالمي فقط بخطة الضم اإلسرائيلية، الفلسطينية، وإمكءنية أن يكتفي األبردن، مثل مصر، بتنديد 
 والتأكيد على أن ذلك لن يمس بءتفءقية السالم مع إسرائيل والاالقءت األمنية المميزة بين الدولتين".

وأضءف المصدبر األبردني بحسب الصحيفة، أن "التدخل التركي في ليبيء ال يهدد مصر فقط وإنمء 
ايد يذهب الفلسطينيون من أجل مصلحتهم، وحتى المصءلح األبردنية أيضء، مء يثبت إلى أي مدى ب

 لو أن ذلك يمس بمصءلح عرعية شءملة".
 23/6/2020، 48عرب 

 
 اشتية: لدينا إجماع دولي رافض للضم ونريد اعترافا دوليا بالدولة الفلسطينية .2

ممثل اليءبءن  خالل استقبءلهبرئيس الوزبرا  محمد اشتية، اليوم الثالثء  في مكتبه برام هللا،  : قءلبرام هللا
لدى دولة فلسطين: "اآلن لدينء اجمءع دولي يرفض الضم اإلسرائيلي، ونريد اعترافء دوليء بءلدولة 

 الفلسطينية كإجرا  احترازي، وفرض عقوعءت على إسرائيل إذا مء نفذت مخططءتهء".
 23/6/2020، وكالة النبا  والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 لمسؤولية الكاملة عن إعدام الشهيد أحمد عريقاتعريقات: نتنياهو يتحمل ا .3
حّمل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صءئب عريقءت، برئيس وزبرا  : القدس

االحتالل بنيءمين نتنيءهو المسؤولية الكءملة عن إعدام جنود االحتالل للشهيد أحمد عريقءت على 
يوم الثالثء ، إن نتنيءهو يجب أن يمثل أمءم الجنءئية الدولية، قءل عريقءت، مسء  ال حءجز الكونتينر.

 فقد أعدم جنوده الشهيد عريقءت بدم بءبرد، تمءمء كمء أعدموا الشهيد إيءد الحالق.
 23/6/2020، وكالة النبا  والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 بالعالم وهيئاته الدوليةعشراوي: إمعان الحتالل في اإلعدامات الميدانية يعكس استهتارا واضحا  .4

قءلت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنءن عشراوي، إن إماءن االحتالل : برام هللا
في اإلعدامءت الميدانية، والقتل المتامد، ومواصلة إبرهءبه المنظم والمتصءعد، ياكس استهتءبرا واضحء 

لم أجمع، وعمؤسسءته وهيئءته الدولية، واستنءدهء من قبل إسرائيل وائتالفهء الحكومي المتطرف بءلاء
 للشراكة والدعم األميركي، الذي يمنحهء حصءنه وبرعءية، تتيح لهء مواصلة جرائمهء.

واستنكرت عشراوي، في بيءن لهء، مسء  اليوم الثالثء ، جريمة إعدام الشءب أحمد مصطفى عريقءت 
ينر" شمءل شرق بيت لحم، مؤكدة إن عءمء(، برصءص قوات االحتالل على حءجز "الكونت 28)

إعدامه ياد جريمة حرب وانتهءكء صءبرخء ومبءشرا للقوانين واالتفءقيءت الدولية وللقيم واألخالق 
 والمبءدئ اإلنسءنية.

 23/6/2020، وكالة النبا  والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 الضم في غور الردن "شؤون المفاوضات" تصدر نشرة حول إمكانات فلسطين المسلوبة وسياسة .5
أصدبرت دائرة شؤون المفءوضءت في منظمة التحرير الفلسطينية نشرة بانوان )إمكءنءت : برام هللا

فلسطين المسلوعة: سيءسة الضم اإلسرائيلية في غوبر األبردن المحتل( بءللغءت الارعية واإلنجليزية 
اإلسرائيلية، ومشروع واشتملت النشرة مقدمة عن غوبر األبردن ومخططءت الضم  واإلسبءنية.

االستيطءن االستامءبري اإلسرائيلي والضم الفالي لغوبر األبردن، واستغاللهء لنهر األبردن والميءه في 
غوبر األبردن، وأهمية غوبر األبردن لدولة فلسطين، والمسؤولية الدولية: المطلوب اتخءذ إجرا ات 

 ملموسة لردع خطط الضم اإلسرائيلية.
 23/6/2020، الفلسطينية )وفا( وكالة النبا  والمعلومات
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 ثالثة آخرين برصاص أمن السلطة الفلسطينية في العيزريةة مقدسي وإصابشاب مقتل  .6

قتل شءب مقدسي وأصيب ثالثة آخرين برصءص أجهزة األمن الفلسطينية عصر : فلسطين المحتلة
ين عءئلة الاموبري وعلدية جء  ذلك إثر خالف شّب ب الثالثء  في بلدة الايزبرية شرقي القدس المحتّلة.

 الايزبرية واألجهزة األمنية حول إخال  أبرض في البلدة.
وذكر شهود عيءن أّن الشءب عءمر الاموبري أصيب برصءصة في صدبره أطلقهء عليه عنءصر األمن 

 الفلسطيني؛ بدعوى أّنه اعتدى على أبرض خءصة.
 23/6/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 ة في كل مكان إلفشال خطة الضمحماس تدعو لثور  .7

دعت حركة المقءومة اإلسالمية "حمءس" جمءهير شابنء للثوبرة في كل مكءن، حتى نطهر أبرضنء 
ومقدسءتنء من دنس االحتالل، مؤكدًة أن عدونء أوهن من بيت الانكبوت إن تحركنء صًفء واحًدا 

 لمقءومته وطرده عن أبرضنء ومقدسءتنء.
جمءهيري إن الادو الصهيوني وخلفه اإلدابرة األمريكية، وعاض الارب وقءلت حركة حمءس في بيءن 

المتآمرين، يستادوا ليالنوا مؤامرة جديدة من المؤامرات ضد فلسطين، مؤامرة ضم األبراضي، لتصبح 
وأكدت أن  به الضفة الغرعية واألغوابر أبرًضء يهودية صهيونية ال حق وال وجود ألي فلسطيني بهء.

م، 1948مءل لمؤامرة سلب واغتصءب أبرض فلسطين التي بدأت بنكبة عءم هذه المؤامرة استك
 وتواصلت بءتفءق أوسلو الكءبرثة.

 23/6/2020، موقع حركة حماس
 

 القسام يضع النقاط على حروف "خطة احتالل الضفة"": فلسطين أون لين" .8
ري لحركة كشفت مصءدبر عن مؤتمر صحفي هءم تاقده كتءئب القسءم الذبراع الاسك: خءص فلسطين

حمءس خالل أيءم. وأفءدت المصءدبر لصحيفة "فلسطين" أن المؤتمر سيخرج به النءطق الاسكري 
بءسم القسءم "أبو عبيدة"، لوضع النقءط على الحروف بمواجهة خطة احتالل أجزا  واساة من الضفة 

 الغرعية.
 23/6/2020، فلسطين أون لين
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 فتح: مجموعة فعاليات تنظم خالل أيام .9
قءل نءئب برئيس حركة فتح، محمود الاءلول، إن مشءبركة اآلالف من الفلسطينيين في  هللا:برام 

المهرجءن الجمءهيري بأبريحء واألغوابر، برغم منع االحتالل، وحواجزه الاسكرية، والكلمءت التي ألقءهء 
ني شّكل برسءلة واضحة لالحتالل أن الاءلم مع الحق الفلسطي“سفرا  الدول األجنبية والغرعية، 

أبرق برسءئل عدة أهمهء “وأضءف الاءلول خالل حديثه لإلذاعة الفلسطينية أن المهرجءن  ”.وسيدعمه
أن جمءهير شابنء تلتف حول القيءدة الفلسطينية، في مواجهة هذا الصلف األمريكي، وأنه والاءلم ضد 

 ”.الضم وال بد من إفشءله
نظم خالل األيءم المقبلة، الفتء إلى أن وأشءبر إلى أن هنءك مجموعة من الفاءليءت والنشءطءت ست

اجتمءع القيءدة األبرعاء  سيكون بءلتزامن مع جلسة مجلس األمن، في برسءلة واضحة ألمريكء والاءلم 
 بأن الشاب الفلسطيني متمءسك وملتف حول قيءدته في برفض الضم.

 24/6/2020، القدس العربي، لندن
 

 ماس" ومطاردات بهدف اعتقال كوادر من الجبهة: توتر العالقة بين "الشعبية" و"ح"اليام" .10
تشهد الاالقة بين الجبهة الشابية وحركة حمءس في محءفظءت غزة توترًا شديدًا وملحوظًء  حسن جبر:

خالل األيءم المءضية باد األحداث التي شهدهء منزل المنءضلة أم جبر وشءح في مخيم البريج وسط 
وتر في الاالقة بين "الشابية" و"حمءس" في محءفظءت غزة وقءلت مصءدبر متاددة، إن الت قطءع غزة.

غير مسبوق ومء زال مستمرا، ويشمل حملة مطءبردات ومحءوالت اعتقءل لنشطء  في الجبهة الشابية 
وأكدت هذه المصءدبر لـ"األيءم" أن لقء ات غير مالنة بين الطرفين لم تنجح في إنهء   في المخيم.

وخالل  على مواقفهمء برغم محءولتهمء بأن يبقى بايدًا عن اإلعالم. التوتر الشديد حيث يصر الطرفءن
اللقء ات أبلغت "الشابية" "حمءس" أنهء ستوقف أي لقء ات ماهء إذا استمرت في محءولة اعتقءل 

 برفءقهء.
 24/6/2020، اليام، رام هللا

 
 وفد من حماس يبحث مع رئيس مجلس النواب اللبناني تطورات القضية الفلسطينية .11

بحث ممثل حركة المقءومة اإلسالمية "حمءس" في لبنءن أحمد عبد الهءدي، الثالثء ، مع : بيروت
وسّلم خاللهء ممثل حركة  برئيس مجلس النواب اللبنءني نبيه بري، آخر تطوبرات القضية الفلسطينية.

بنءني "حمءس" برسءلة من برئيس المكتب السيءسي للحركة إسمءعيل هنية إلى، برئيس مجلس النواب الل
نبيه بري، حول آخر التطوبرات المتالقة بءلقضية الفلسطينية، ومشروع "صفقة القرن" المزعومة، 
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وجرى خالل اللقء  استاراض آخر تطوبرات القضية الفلسطينية،  ومخءطرهء على القضية الفلسطينية.
 ال سيمء مشروع ضم الضفة الغرعية الذي يساى االحتالل لتنفيذه.

 23/6/2020، برسقدس 
 

 "الجهاد": السلطة مطالبة بفك العالقة نهائيا مع الحتالل .12
طءلب عضو المكتب السيءسي لحركة الجهءد اإلسالمي في فلسطين نءفذ عزام، السلطة : غزة

وقءل  الفلسطينية بفك الاالقة مع دولة االحتالل نهءئيًّء، ونفض يدهء من كل االتفءقيءت الموقاة ماهء.
وة بغزة، الثالثء : "السلطة الفلسطينية في برام هللا مطءلبٌة أكثر من غيرهء عزام، خالل مشءبركته في ند

 بءتخءذ قرابرات صءبرمة، وفك الاالقة مع )إسرائيل( نهءئيًء، ونفض أيديهء ممء يسمى مسيرة التسوية".
وطءلب برئيس السلطة محمود عبءس بءلدعوة عءجاًل الجتمءع على مستوى األمنء  الاءمين للفصءئل، 

ءبرهء خطوًة لألمءم من أجل تازيز الجبهة الداخلية، ومواجهة "صفقة القرن"، وإجرا ات الضم بءعتب
كمء طءلب القيءدي بءلجهءد، السلطة بءتخءذ خطوات جءدة ومواقف حقيقية فيمء  اإلسرائيلية الجديدة.

 يتالق بءلشأن الفلسطيني الداخلي.
 23/6/2020م، المركز الفلسطيني لإلعال

 
 دارة المريكية لخطة الضم يعكس منطق "البلطجة"حماس: دعم اإل .13

اعتبرت حركة المقءومة اإلسالمية "حمءس"، أن التصريحءت المتواصلة من أبركءن اإلدابرة : غزة
األمريكية عن موقفهء الداعم لمخططءت الضم االستامءبري للضفة الغرعية، "تاكس منطق البلطجة 

 ، بايدًا عن القءنون والقرابرات الدولية".والارعدة التي تتصرف بهء اإلدابرة األمريكية
وقءل النءطق بءسم الحركة، حءزم قءسم، في تصريح مكتوب له، الثالثء : إن "استمرابر هذه 
التصريحءت تؤكد استهتءبر اإلدابرة األمريكية بءلمواقف الارعية والدولية، الرافضة لمخطط الضم 

راف الرافضة لهذا المخطط، اتخءذ مواقف وأضءف هذا األمر يستوجب على هذه األط االستامءبري".
 وخطوات عملية لمنع االحتالل من تنفيذ مخطط الضم االستامءبري.

 23/6/2020، قدس برس
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 10 ص             5267 العدد:             6/24/2020 ربعا ل ا التاريخ: 

                                    

 ستنفذ خطة الضم ولن تنتظر الفلسطينيين "إسرائيل"غانتس:  .14
وكءالت: قءل وزير الدفءع اإلسرائيلي، بيني غءنتس، أمس، إن إسرائيل "ستمضي دون  -القدس 

وجء ت تصريحءت غءنتس خالل  لفلسطينّيين إن لم يكونوا جءهزين للتبءحث في موضوع الضّم".ا
 إيجءز صحءفي مع المراسلين الاسكريين في الصحف اإلسرائيلية.

وأضءف غءنتس، "لن نستمّر في انتظءبر الفلسطينيين. الفلسطينيون مستمرون في برفض الحوابر وفي 
أن الضم "لن يؤّثر على حيءة اإلسرائيليين والفلسطينيين في الضفة، البقء  بـ)قرفهم الاميق("، وقّدبر 

 وأنه )الضّم( سيكسر )الجمود السيءسي(".
واّدعى غءنتس أنه سيامل على "تصغير خطر تحّول إسرائيل إلى دولة ثنءئية القومية بءإلضءفة إلى 

والفلسطينيين، بقدبر مء الحفءظ على أمنهء عبر حوابرات وثيقة مع الواليءت المتحدة ودول الاءلم 
يرغبون في أن يكونوا، أيضء، جز ا من الحوابر"، وأضءف، إن حكومة إسرائيل ال ينبغي أن "تدير 

 الصراع" فقط، "إنمء أن تايد تصميمه كذلك".
وعخصوص عملية الضّم نفسهء، قءل غءنتس، إن إسرائيل لّن تأخذ أي فلسطيني "إلى أبرضهء"، وإنهء 

كل دول المنطقة التي على تواصل ماهء. لن نخءطر بءتفءقيءت السالم وسنتّبع ستتحرك "بءلتنسيق مع 
اإلجرا ات كءملة أمءم الجيش والجهءت األمنية والسيءسية والمجلس الوزابري األمني والسيءسي 

 المصغر )الكءبنيت(".
 24/6/2020اليام، رام هللا، 

 
 مق الضفة الغربيةقناة عبرية: نتنياهو يسعى لضم المستوطنات الواقعة في ع .15

الابرية، مسء  الثالثء ، أن بنيءمين نتنيءهو، برئيس الوزبرا  اإلسرائيلي، يساى  13ذكرت قنءة : برام هللا
لضم المستوطنءت الواقاة خءبرج الكتل االستيطءنية الكبرى، وهي تلك التي تقع في عمق الضفة 

 الغرعية.
من البيت األبيض لضم هذه المستوطنءت وعحسب القنءة، فإن نتنيءهو يساى للحصول على موافقة 

التي ستكون ضمن إطءبر المنءطق الفلسطينية التي ستحدد كدولة، وفق الخطة األميركية "صفقة 
 القرن"، وهي التي ترفضهء بءألسءس القيءدة الفلسطينية.

تي تسمح ووفًقء للقنءة، فإن نتنيءهو يريد إيصءل برسءلة مفءدهء أن المستوطنءت خءبرج الكتل الكبرى، ال
 الخطة األميركية بضمهء، لن تكون كجيوب مازولة أو منءطق كجز  من الدولة الفلسطينية.
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ويأتي ذلك في ظل التقءبرير التي تتحدث عن اجتمءع حءسم لإلدابرة األميركية خالل األيءم المقبلة 
 بشأن تحديد مصير خطة الضم.

 23/6/2020القدس، القدس، 
 

 من الضريبة على مصاريفه الشخصيةالمصادقة على إعفا  نتنياهو  .16
صءدقت لجنة المءلية التءباة للكنيست يوم الثالثء ، على طلب برئيس الحكومة : بالل ضءهر

اإلسرائيلية، بنيءمين نتنيءهو، بءلحصول على إعفء  بءلتقءدم من ضريبة الدخل على إنفءقه الشخصي 
. والمقصود مصءبريف مّولتهء 2017 - 2009من أجل أدا  مهءمه كرئيس للحكومة في األعوام 

الدولة، بينمء طلبت سلطة الضرائب من نتنيءهو دفع ضريبة لقءئهء كونهء تاتبر منءفع شخصية. وأيد 
أعضء  كنيست طلب نتنيءهو وعءبرضه خمسة أعضء  كنيست، فيمء تغيب أعضء  الكنيست من  8

 حزب "كءحول الفءن" عن التصويت.
 23/6/2020، 48عرب 

 

 محكمة إسرائيلية تصدر حكما مخففا على جندي قتل صيادا فلسطينيا… دوليالمنع مالحقته  .17
صدبرت من إحدى المحءكم، ضد ” صوبرية“برفض مركز حقوقي فلسطيني، أحكءمًء إسرائيلية  غزة:

 جندي إسرائيلي قتل صيءدا فلسطينيء قبل عءمين، بهدف تحصينه من المالحقة الجنءئية الدولية.
استمرابر، محءوالت القضء  اإلسرائيلي االلتفءف على مبدأ االنسءن، قوق واستنكر مركز الميزان لح

الوالية التكءملية للقضء  الدولي، وإصدابر حكم مخفف يرفع المسؤولية الجنءئية عن الجندي اإلسرائيلي 
، 2018عءمء(، الذي استشهد في منتصف شهر نوفمبر من عءم  23قءتل الصيءد نواف الاطءبر )

 غزة. خالل عمله في بحر
 23/6/2020القدس العربي، لندن، 

 

 "أوروبا"خالفا لـ "الضم"تطالب قبرص الرومية بتأييد  "إسرائيل" .18
: طلب االحتالل اإلسرائيلي، الثالثء ، من قبرص الرومية تأييد خطتهء السءعية إلى األنءضول-القدس

 برض لهذه الخطوة.ضم أبراض فلسطينية بءلضفة الغرعية، خالفء لموقف االتحءد األوبروعي، الماء
وقءلت وزابرة خءبرجية االحتالل اإلسرائيلية، في تصريح مكتوب، إن الطلب جء  خالل لقء  وزير 

 الخءبرجية اإلسرائيلي غءبي أشكنءزي، مع نظيره من قبرص الرومية، نيكوس كريستودوليديس.
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 لهء أشكنءزي.وكءن وزير خءبرجية قبرص الرومية قد وصل إلى تل أبيب، في زيءبرة قصيرة التقى خال
 23/6/2020القدس العربي، لندن، 

 
 مشروع قانون إسرائيلي يسّهل شطب قوائم عربية في النتخابات .19

تل أبيب: بمبءدبرة من النءئب جدعون سءعر، الذي يطمح لخالفة بنيءمين نتنيءهو في برئءسة حزب 
البرلمءنية، الذي انشق عن الليكود والحكومة اإلسرائيلية، وتسفي هءوزبر، برئيس لجنة الخءبرجية واألمن 

، طرح على جدول أعمءل الكنيست )البرلمءن(، مشروع قءنون جديد يهدف إلى تسهيل «كحول لفءن»
وينص القءنون على تقييد يد محكمة الادل الاليء بحيث تحتءج  عملية شطب قوائم انتخءبية عرعية.

 وائم مرشحين. إلى أكثرية ثلثي القضءة الذين ينظرون في قضءيء تتالق بإجءزة ق
  24/6/2020الشرق الوسط، لندن، 

 
 كوخافي: الحداث بغزة قد تتطور إلى جولة قتال مفتوحة .20

حذبر أفيف كوخءفي، برئيس أبركءن الجيش اإلسرائيلي، مسء  الثالثء ، من تطوبر األحداث مع : برام هللا
 حركة حمءس في قطءع غزة إلى جولة قتءل مفتوحة "حرب".

ية، فإن هذا التحذير جء  خالل نفقده للمنطقة الشمءلية، بحضوبر كبءبر الضبءط الابر  13وعحسب قنءة 
 وعدد من الجنود الذين كءنوا في منءوبرة تدبريبية.

وقءل كوخءفي للجنود إنهم قد يجدون أنفسهم في الضفة الغرعية خالل أيءم أو أسبوعين بسبب إمكءنية 
ينءبريوهءت، بمء في ذلك إمكءنية تطوبر األحداث تطوبر األحداث، داعًيء إيءهم إلى االستاداد لكل الس

 إلى جولة قتءل في غزة.
ويأتي هذا التحذير باد منءوبرة "لعبة الحرب" التي أجرتهء برئءسة أبركءن الجيش اإلسرائيلي استاداًدا 

 لاملية "الضم" في بداية الشهر المقبل.

 23/6/2020القدس، القدس، 
 

 غير أخالقي ويهدد مستقبل الجميع منظمة يسارية إسرائيلية: الضم العسكري  .21
لنتحّرك" اإلسرائيلية اليسءبرية أن الضم الاسكري  -أكدت منظمة "َززيم :زكي أبو حالوة -القدس

 ويهدد مستقبل الجميع. -اإلسرائيلي هو غير أخالقي وغير ديمقراطي 
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، ياتزم أسءبيع 3وقءلت المنظمة التي تضم حوالي مءئتي ألف نءشط ونءشطة إنه خالل أقل من 
نتنيءهو طرح مبءدبرة الضم الاسكري على الكنيست التي تهدد بنزع الملكية عن أبراضي عشرات 

 اآلالف من الفلسطينيين وتدمر أي احتمءل للتوصل إلى حل سلمي.
 23/6/2020القدس، القدس، 

 

 ارتفاع صادرات منظومات التجسس اإلسرائيلية في العام الماضي .22
برات اإلسرائيلية ألغراض التجسس، مثل منظومءت االستخبءبرات ابرتفع حجم الصءد: بالل ضءهر

من مجمل الصءدبرات األمنية في الاءم  %14والمالومءت والسءيبر والتنصت واالتصءالت، وشّكلت 
، وفقء للتقرير السنوي حول الصءدبرات األمنية 2018في الاءم  %8المءضي، بينمء هذه النسبة كءنت 

 رائيلية أمس، اإلثنين.الذي نشرته وزابرة األمن اإلس
وأشءبر التقرير إلى تراجع حجم الصءدبرات األمنية اإلسرائيلية إلى آسيء ودول المحيط الهءدئ، من 

في الاءم المءضي، بينمء ابرتفات هذه  %41، إلى 2018من مجمل الصءدبرات األمنية، عءم  46%
. وعلغت 2018ي الاءم ف %20في الاءم المءضي مقءبل  %25الصءدبرات إلى أميركء الشمءلية من 

إلى أميركء الالتينية،  %4، و%26نسبة الصءدبرات األمنية اإلسرائيلية إلى أوبروعء في الاءم المءضي 
 إلى أوبروعء. %2و

من مجمل الصءدبرات األمنية في  %15وكءن حجم صءدبرات الصوابريخ ومنظومءت الدفءع الجوي 
. 2018مل الصءدبرات األمنية في الاءم الاءم المءضي، بينمء كءنت هذه الصءدبرت حوالي برعع مج

في الاءم  %7إلى  2018عءم  %15كذلك انخفضت صءدبرات الطءئرات بدون طيءبر والدبرونءت من 
 .%14إلى  %17المءضي. كمء انخفضت صءدبرات الرادابرات والقتءل اإللكتروني من 

 23/6/2020، 48عرب 
 

 استشهاد شاب برصاص الحتالل عند حاجز "الكونتينر" .23
عءمء( من بلدة  28أعلن مسء  اليوم الثالثء  عن استشهءد الشءب أحمد مصطفى عريقءت ) :دسالق

ابو ديس بءلقدس المحتلة، برصءص قوات االحتالل اإلسرائيلي قرب حءجز "الكونتينر" شمءل شرق 
وقءل برئيس بلدية أبو ديس أحمد أبو هالل، لـ"وفء"، إن جنود االحتالل أطلقوا الرصءص  بيت لحم.

 نه تم احتجءز الجثمءن.أوب الشءب عريقءت، وتركوه ينزف حتى استشهد، مضيفء ص
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وأكد أن الشءب عريقءت كءن في طريقه إلحضءبر شقيقته من صءلون في بيت لحم، حيث كءن من  
 المقربر أن تتم مراسم زفءفهء اليوم.

 23/6/2020وكالة النبا  والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 
 

 حتالل يعطي أولوية لالستيطان في سلوانهيئة مقدسية: ال .24
قءل برئيس الهيئة المقدسية لمنءهضة التهويد نءصر الهدمي، إن االحتالل اإلسرائيلي ياطي 
االستيطءن في حي سلوان أولوية وأهمية قصوى ودعًمء من كءفة أطر ومؤسسءت دولة االحتالل، 

ت صحفية اليوم الثالثء ، إلى أن لقرعه من المسجد األقصى المبءبرك. وأشءبر الهدمي في تصريحء
االستيطءن يشتد ويضاف أحيءًنء لكنه ال يتوقف، بءعتبءبره "ترسيخ لدولة االحتالل وفرض سيطرتهء 
على األبرض". وقءل "منطقة سلوان تحظى بءهتمءم االحتالل، ألنه يدعي أنهء مدخٌل للهيكل 

 األسطوبري المزعوم الذين يدعون وجوده مكءن األقصى".
 23/6/2020، أون لينفلسطين 

 
 الحتالل يستولي على حجارة أثرية واعتدا ات للمستوطنين بالضفة الغربية  .25

استولت قوات االحتالل اإلسرائيلي، عصر : القدس المحتلة، الخليل ــ محمد محسن، فءطمة مشالة
في المنطقة الثالثء ، على حجءبرة أثرية في بلدة بيت أمر شمءل الخليل الضفة الغرعية بحجة وقوعهء 

وقءل النءشط اإلعالمي في  المصنفة "ج"، وعدم جواز احتفءظ الفلسطينيين بهء كونهء حجءبرة أثرية.
بلدة بيت أمر محمد عوض لـ"الارعي الجديد": "إن الحجءبرة التي استولى عليهء االحتالل، وعددهء 

 ءمًء".ع 150خمسة عشر، تظهر عليهء النقوش اإلسالمية والارعية، وعمرهء يزيد عن 
في سيءق آخر، اعتقلت قوات االحتالل اليوم، سيدة مقدسية وطفلهء البءلغ عمره خمسة شهوبر بءلقرب 
من حي بءب حطة بءلبلدة القديمة من القدس، حسب مء أفءد شهود عيءن لـ"الارعي الجديد"، مشيرين 

 هء.إلى أن الطفل كءن برفقة والدته خالل اعتراضهء من قبل جنود االحتالل واعتقءل
يوم الثالثء ، مسءحءت شءساة من أبراضي قرية برقة شمءل لى صايد منفصل، أحرق مستوطنون، ع

 نءبلس.
 23/6/2020، العربي الجديد، لندن
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 وفاة زوجة الشيخ أحمد ياسين .26
توفيت، مسء  الثالثء ، الحءجة حليمة يءسين، زوجة الشيخ أحمد يءسين مؤسس حركة حمءس،  :غزة

والحءجة أم محمد في أواخر السباينيءت من الامر، وهي من أقءبرب الشيخ  .إثر صراع مع المرض
 أحمد، وقد ُتوفيت بمنزلهء في مدينة غزة.

 23/6/2020، القدسس، القد
 

 المدينةيقتحمون "قبر يوسف" شرقي  مئات المستوطنون  :نابلس .27
ثء ، بءلتزامن مع يوم الثالفلسطينيين وقوات االحتالل، فجر اندلات مواجهءت بين شبءن : نءبلس

اقتحءم المئءت من المستوطنين اليهود لـ "مقءم قبر يوسف"، شرقي مدينة نءبلس )شمءل الضفة الغرعية 
وأسفرت المواجهءت التي استمرت عدة سءعءت في محيط القبر، عن إصءبة عدد من  المحتلة(.

ءز المسيل للدموع بينهم المواطنين الفلسطينيين بءلرصءص المادني المغلف بءلمطءط واالختنءق بءلغ
 طفلة أصيبت بءالختنءق بءلغءز المدمع.

 23/6/2020قدس برس، 
 

 48في معدلت الجريمة بين صفوف فلسطينيي  "تفاقم مذهل" :دراسة .28
دلت نتءئج دبراسة عرضت في لجنة برلمءنية، أمس )الثالثء (، على أن الجريمة في  تل أبيب:

(، تتفءقم بشكل مذهل، وأنه في حين ال يتجءوز 48طينيي صفوف المواطنين الارب في إسرائيل )فلس
في المءئة، وفي  43في المءئة من السكءن، ترتفع نسبة مشءبركتهم في الجريمة إلى  19عدد الارب 

في المءئة. وهي نسبة أذهلت  82باض الملفءت التي تتالق بءلقتل بءلسالح، ترتفع نسبة الارب إلى 
 ن انتقدوا الشرطة على إهمءلهء ألمن المواطنين الارب.النواب الارب في الكنيست، الذي

 24/6/2020، الشرق الوسط، لندن
 

 يالفلسطينالزمة القتصادية في لبنان تضرب المجتمع تقرير:  .29
أنفءسهم، فءلواقع  اللتقءطلم تمهل المصءئب الالجئين الفلسطينيين في لبنءن، فرصة : خءص -بيروت 

لامل، ازداد ترديء باد جءئحة كوبرونء، نءهيك عن تصءعد األزمة المعيشي الصاب والحرمءن من ا
 .حليةعلى األوضءع اإلقليمية والم واناكءسهءاالقتصءدية في لبنءن، نتيجة التوجهءت السيءسية الدولية 
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ووفق مصءدبر خءصة لـ"قدس برس"، فإنه "منذ أشهر تفءقمت األزمة االقتصءدية في لبنءن، بادمء 
مليءبر  60ين في المصءبرف اللبنءنية، وتحدثت األبرقءم عن فقدان مء يزيد عن تالشت أموال المودع

 دوالبر، أقرضتهء المصءبرف المحلية للحكومة اللبنءنية، التي أصبحت عءجزة عن السداد".
"مراسلنء"، وخالل جولة في المخيمءت اللبنءنية، برصد اناكءس هذا الواقع الصاب، على المجتمع 

أساءبر السلع االستهالكية والغذائية ابرتفات بشكل جنوني، كءألبرز والسكر الفلسطيني في لبنءن، "ف
كمء ابرتفات  والزيوت والحليب المجفف والادس والفول والحمص، زادت أساءبرهء ثالثة أضاءف".

 الطبية.أساءبر األدوية التي يستوبرد لبنءن ماظمهء من الخءبرج، والفحوصءت المخبرية والمستلزمءت 
يلة المءضية، فصل المئءت من الامءل الفلسطينيين من أعمءلهم وتراجات إنتءجية وخالل األشهر القل

عدد من وبرش الامل والتصنيع، وتوقفت التحويالت المءلية للفلسطينيين في الخءبرج، بسبب برفض 
شركءت نقل األموال الدفع بءلدوالبر واالقتصءبر على الدفع بءلاملة المحلية، مء يفقد التحويالت ثلث 

كمء لم تقم األونروا بمء عليهء من دوبر إغءثي لالجئين الفلسطينيين في لبنءن، بادمء تاءظمت  قيمتهء،
 األزمة والماءنءة وازداد الفقر والبطءلة.

وقءل شبءن متطوعون، ضمن مبءدبرات شبءبية اجتمءعية، لمراسلنء، إن: "حءلة ماءنءة وفقر الالجئين 
لى أنهم برصدوا في شهر برمضءن المبءبرك، أن عءئالت وأشءبروا إ الفلسطينيين في لبنءن ال توصف".

كثيرة تفطر على الزيت والزعتر، وإن إحداهء تحتفظ بوجبة طاءم واحدة حصلت عليهء كمسءعدة، 
لثالث إفطءبرات متتءلية، كمء أن عءئلة من عشرة أفراد اجتماوا لإلفطءبر في شهر برمضءن على وجبة 

 ثة أشخءص.واحدة جء تهم كمسءعدة، وهي تكفي فقط لثال
وعن باض االنطبءعءت التي برصدهء مراسلنء، فإن الالجئين الفلسطينيين في لبنءن أطلقوا مجموعة 
من المبءدبرات الشبءبية للتخفيف عن الاءئالت، لكن مع انتهء  شهر برمضءن المبءبرك وتفءقم األزمة 

ن أي مسءعدات عءدت األوضءع تزداد سو ا، واليوم لم ياد يدخل للمجتمع الفلسطيني في لبنء
 خءبرجية.

 23/6/2020قدس برس، 
 

 من العائالت الغزية تعاني انعدام المن الغذائي %73"الميزان":  .30
قءل مركز "الميزان" لحقوق اإلنسءن، اليوم الثالثء ، إن األوضءع اإلنسءنية في قطءع غزة تشهد 

عءمء. وقءل المركز، في  13تدهوبًرا كبيًرا، بفال استمرابر الحصءبر اإلسرائيلي المفروض منذ نحو 
بيءن، إن التوقاءت تشير إلى ابرتفءع نسبة الاءئالت التي تاءني من انادام األمن الغذائي، حيث 

في المءئة. وعّبر المركز عن قلقه  73في المءئة خالل األعوام المءضية، إلى  70قفزت النسبة من 
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وبرة تازيز "تدفق المسءعدات النقدية إزا  "وقوع اآلالف من الفلسطينيين في الفقر"، داعيء إلى ضر 
 والغذائية للحد من التدهوبر في األوضءع اإلنسءنية".

 23/6/2020، فلسطين أون لين
 

 من الفلسطينيين يتوقعون قيام إسرائيل بضم الغوار والمستوطنات %66استطالع:  .31
للبحوث السيءسية  المركز الفلسطينيأجراه  : أظهر استطالع حديث للرأي الاءم الفلسطينيبرام هللا

والمسحية، أن ثلثي الجمهوبر الفلسطيني يتوقاون قيءم إسرائيل بضم األغوابر ومنءطق االستيطءن في 
الضفة الغرعية، وأن أغلبية تؤيد قرابر القيءدة الفلسطينية بوقف الامل بءالتفءقءت وقطع الاالقءت مع 

 التي قد تترتب على ذلك.إسرائيل، ومع ذلك فإن أغلبية كبيرة تظهر قلقًء من النتءئج 
( أنهء تاتقد أن الحكومة اإلسرائيلية الجديدة ستقوم بضم األغوابر %66تقول نسبة تبلغ الثلثين )

 أنهء لن تفال ذلك. %28ومنءطق االستيطءن في الضفة الغرعية فيمء تاتقد نسبة من 
صل التفءق مع حمءس حول ( ال تتوقع أن تقوم الحكومة اإلسرائيلية الجديدة بءلتو %59لكن األغلبية )

( تتوقع أن تقوم إسرائيل بشن حرب على قطءع غزة فيمء تقول نسبة %56األسرى. بل أن األغلبية )
 أنهء ال تتوقع ذلك. %36من 

( أن تامل الحكومة اإلسرائيلية الجديدة على التوصل لترتيبءت سالم %57كذلك، ال تتوقع األغلبية )
( تتوقع أن تحءبرب إسرائيل %48الغرعية. بل إن النسبة األكبر )مع السلطة الفلسطينية في الضفة 

 أنهء ال تتوقع ذلك. %43السلطة وتجبرهء على االنهيءبر فيمء تقول نسبة من 
( تتوقع أن تقوم الحكومة الجديدة بتاميق التطبيع مع دول عرعية خليجية فيمء %73لكن أغلبية كبيرة )
 %30تقوم إسرائيل بشن حرب على إيران وتقول نسبة من أنهء ال تتوقع أن  %53تقول أغلبية من 
 أنهء تتوقع ذلك.

عند السؤال عمء ينبغي على السلطة الفلسطينية القيءم به بردًا على ضم إسرائيل ألبراضي فلسطينية، 
أنهء ال تؤيد وقف الامل بءتفءق أوسلو وقطع كءفة  %21أنهء تؤيد ونسبة من  %71تقول نسبة من 
ال تؤيد اللجو   %35أنهء تؤيد ونسبة من  %61سلطة وإسرائيل، وتقول نسبة من الاالقءت بين ال

أنهء ال تؤيد،  %42أنهء تؤيد ونسبة من  %52لمقءومة شابية سلمية واساة النطءق، وتقول نسبة من 
أنهء ال تؤيد التخلي عن حل  %57أنهء تؤيد ونسبة من  %37الاودة للامل المسلح، وتقول نسبة من 

 أنهء ال تؤيد  %53أنهء تؤيد ونسبة من  %36وتبني حل الدولة الواحدة وتقول نسبة من  الدولتين
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على خطة فلسطينية تفصيلية للسالم بديلة عن خطة  الاودة للمفءوضءت مع إسرائيل وأمريكء بنء ً 
 ترامب.

 23/6/2020، رام هللا، (PCPSRالمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية )

 
 تقف ورا  بنا  سد النهضة "إسرائيل"مصر بأن  اتاتهام نفيأثيوبيا ت .32

تقف وبرا  بنء  سد  "إسرائيل"سخر وزير خءبرجية إثيوعيء غيدو أندابرغءشيو من مزاعم مصر بأن 
مع بالده تءبريخية وممتءزة، لكنهء مع  "إسرائيل"وأكد أن عالقءت  النهضة وأن إثيوعيء مجرد واجهة.
ية وبرائاة، وأضءف "اإلسرائيليون أحبء  النظءم المصري، لو كءنت الحكومة المصرية عالقة تكءمل

مزاعم المصريين حقيقية فليطلبوا من أحبءبهم اإلسرائيليين الضغط على إثيوعيء للتوقف عن مل  
 السد".

 2020/6/23، الجزيرة نت، الدوحة
 

 قةترك تبعات كارثية على المنطتس يةسرائيلاإلضم خطط الوزير اإلعالم الردني:  .33
أكد وزير اإلعالم األبردني أمجد الاضءيلة أن بالده ترفض الخطط : محمد خير الرواشدة - عمءن

اإلسرائيلية لضم أبراضي الضفة الغرعية، وشمءل البحر الميت، مؤكدًا موقف األبردن الثءبت والمبدئي 
سالم أن أي خطوة إسرائيلية أحءدية في هذا المجءل، تقّوض فرص ال . واعتبرمن مسألة الضم

اإلسرائيلي، لن تتم  -واالستقرابر في المنطقة، مشددًا على أن أي فرص إلنهء  الصراع الفلسطيني 
بتلك الخطوة المرفوضة ستكون له تباءت  "إسرائيل"أن قيءم  مؤكداً  إال على أسءس حل الدولتين.

 -ءت األبردنية كءبرثية على مستوى استقرابر المنطقة، الفتًء إلى أنه لن تنسحب اآلثءبر على الاالق
 اإلسرائيلية وحسب، بل على جهود كل المنطقة في تحقيق السالم وقتهء.

 2020/6/24، الشرق الوسط، لندن
 

 في سلسلة غارات إسرائيلية هاجنودمن    6علن مقتل وإصابة ت اسوري .34
 ينجنديين سوبريعن مقتل  ليل الثالثء / األبرعاء ، "سءنء"، لسوبريةنبء  ااألوكءلة  تأعلن: دمشق

جرا  عدوان جوي إسرائيلي متزامن طءل مواقع عسكرية شرقي ووسط وجنوب غرعي ، أبرعاةوإصءبة 
استهدف مواقع  إسرائيليءً  قءل المرصد السوبري لحقوق اإلنسءن في بيءن "إن قصفءً في حين  البالد.

 عسكرية للميليشيءت اإليرانية في منطقة تل الصحن بمحءفظة السويدا ".
 2020/6/24، قدس برس
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  في قطاع غزة البد  بصرف المنحة القطرية مطلع السبوع المقبلالسفير العمادي يعلن  .35

قءل السفير محمد الامءدي برئيس اللجنة القطرية إلعءدة إعمءبر غزة، أن اللجنة وعءلتاءون مع  غزة:
 ،ألف أسرة متاففة في غزة 100صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف المسءعدات النقدية لـ 

 .عبر مكءتب البريد في محءفظءت قطءع غزة، لألسرة الواحدة $100مطلع األسبوع المقبل، بواقع 
 2020/6/23، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 للعدول عن ضم مناطق من الضفة الغربية المحتلة  "إسرائيل"غوتيريش يدعو  .36

ين الاءم لألمم المتحدة انطونيو دعء األم، نشر الثالثء  ،في تقرير جديد لمجلس االمن: )أ ف ب(
سرائيل الى التخلي عن خطتهء لضم" منءطق من الضفة الغرعية المحتلة مء يشكل "انتهءكء إغوتيريش "

ن "ضم اسرائيل االحءدي الي جز  من الضفة الغرعية وأوضح أ ياد من االخطر للقءنون الدولي".
قضي على آفءق قيءم دولة فلسطينية قءبلة المحتلة سيغلق بءلتأكيد البءب الستئنءف المفءوضءت وي

 على الفلسطينيين واالسرائيليين والمنطقة". سيكون ذلك كءبرثيءً و لالستمرابر وحل الدولتين. 
 2020/6/24، القدس، القدس

 
 ضم مستوطنات قرب القدس أولا تفضل  إدارة ترامبمصدر أمريكي:  .37

ضم "إسرائيل" لكية حول مخطط يمر كي مطلع على مداوالت اإلدابرة األيقءل مصدبر أمر ن: واشنط
منءطق في الضفة الغرعية، إن من بين الخيءبرات الرئيسية المتوقع بحثهء، عملية تدبريجية تالن 

من  %30"سيءدتهء مبدئيء" على عدة مستوطنءت قريبة من القدس المحتلة، بدال من  "إسرائيل"بموجبهء 
امس، عن المصدبر قوله إن ، نقلت وكءلة برويترزو  الضفة الغرعية الوابردة في خطة نتنيءهو، األصلية.

إدابرة ترامب، "لم تغلق البءب أمءم عملية ضم أكبر، لكنهء تخشى من أن السمءح إلسرائيل بءلتحرك 
بسرعة كبيرة قد يبدد أي آمءل في أن يأتي الفلسطينيون في نهءية المطءف إلى الطءولة لمنءقشة خطة 

 ترامب للسالم".
 2020/6/24، القدس، القدس

 
 الغربية أكثر من ألف برلماني أوروبي يعارضون خطط "تل أبيب" لضم الضفة .38

دولة، برسءلة ياءبرضون فيهء "بشدة" خطط "إسرائيل"  25وقع أكثر من ألف برلمءني أوبروعي من : لندن
وحذبرت للرد على ذلك.  إلى "اتخءذ بردود منءسبة"داعين فيهء  لضم أجزا  من الضفة الغرعية المحتلة.
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سءلة المرسلة إلى وزابرات الخءبرجية بدول أوبروعء من أّن الضّم أحءدي الجءنب ألبراضي الضفة الر 
الغرعية قد يكون "قءتاًل آلفءق السالم اإلسرائيلي الفلسطيني ويتحدى أبسط الماءيير التي توجه 

 "احتمءالت زعزعة االستقرابر" في المنطقة.، فضاًل عن الاالقءت الدولية"
 2020/6/24، قدس برس

 
 بالعتراف بدولة فلسطينويطالبون  اإلسرائيلية يرفضون خطة الضم فرنسياا  برلمانياا  120  .39

من أعضء  مجلسي الشيوخ والنواب، ومن مختلف التيءبرات  فرنسيءً  برلمءنيءً  120وجه : بءبريس
على  السيءسية، برسءلة إلى الرئيس إيمءنويل مءكرون، يطءلبونه فيهء بءالعتراف بدولة فلسطين، برداً 

بأن تكون الدولة الفلسطينية  واوطءلب .خطة الضم التي تاتزم الحكومة اإلسرائيلية البد  بتنفيذهء قريبءً 
بضروبرة فرض  واطءلبكمء  دولة حقيقية، وليست مجرد "بءنتوستءنءت" مازولة باضهء عن باض.

 عقوعءت دولية على "إسرائيل"، في حءل قءمت بتنفيذ مخطط الضم.
 2020/6/23، قدس برس

 
 "إسرائيلمع "لعالقات القائمة ا كيين يعتقدون بضرورة مراجعةيثلثي المر استطالع:  .40

كية، شءبرك فيه ياألمر  "مريالند"لرأي أجراه بءحثون في جءماة ل استطالع: أظهر برنء أبتر - واشنطن
ين كيين ياتقدون بضروبرة إجرا  مراجاة جديدة للاالقءت القءئمة بيشخصًء، أن ثلثي األمر  2395

يقبلون أن يشكك "كيين قءلوا إنهم يمن األمر  %43. وعّين االستطالع، أن "إسرائيل"الواليءت المتحدة و
من "إنه  %24قءل ". في حين كي بءلاالقة بين الواليءت المتحدة وإسرائيليعضو في الكونغرس األمر 

اإلسرائيلي  أهمية الصراع وحول. "واجب عضو الكونغرس التشكيك في الاالقءت بين الدولتين
فيمء أنه من المواضيع الخمسة األكثر أهمية،  %47الفلسطيني لمصءلح الواليءت المتحدة، أجءب 

 نه غير مهم.أ %35اعتبر 
 2020/6/24، الشرق الوسط، لندن

 
 لدعم الالجئين الفلسطينييين ألونروالمليون دولر  130بتقديم مانحون دوليون يتعهدون  .41

مليون دوالبر،  130تاهد مءنحون دوليون ومنظمءت غير حكومية بتقديم : دة(نيويوبرك )الواليءت المتح
لتمويل وكءلة األونروا، بمء يسمح لهء بمواصلة عمليءتهء والخدمءت التي تقدمهء إلغءثة وتشغيل الجئي 

  فلسطين في الشرق األدنى.
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حكومتي السويد  وكءلة استضءفته الثالثء ،لذلك خالل اجتمءع  دولي خءص بءلمءنحين لوقد جء  
 واألبردن.

 2020/6/24، قدس برس
 

 نتنياهو وفريدمان يصران على الضم، بومبيو إلى حدٍّ ما، كوشنر يتأرجح وبيركويتز ضدتقرير:  .42
علم "القدس" دوت كوم، الثالثء ، من مصدبر مطلع أن المسؤولين : سايد عريقءت –واشنطن

ونءلد ترامب في البيت األبيض التخءذ قرابر بشأن األميركيين الذين يستادون للقء  الرئيس األميركي د
ضم إسرائيل أجزا  من الضفة الغرعية المحتلة تشمل كل المستوطنءت، والمنطقة "ج" ومنطقة 
األغوابر، وفق خطة برئيس الوزبرا  اإلسرائيلي بنيءمين نتنيءهو، "يذهبون إلى اللقء  وهم يحملون 

 و تءبريخ تنفيذه المحتمل".وجهءت نظر متبءينة بءلنسبة للضم، أو حجمه أ
ويقول المصدبر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ"القدس" دوت كوم: "نتنيءهو يصر على الضم في موعده 

تموز )األبرعاء  المقبل(، ألنه يخشى أنه إذا تأخر الجدول الزمني، فقد يارقل  1الذي حدده يوم 
أن يفوز نءئب الرئيس السءبق جو  الضم، خءصة وسط حملة االنتخءبءت الرئءسية األميركية، واحتمءل

 بءيدن في االنتخءبءت على الرئيس ترامب، حيث أعلن بءيدن صراحة أنه ياءبرض الضم".
ويضيف: "ويدعم نتنيءهو بشكل كءمل السفير األميركي في إسرائيل ديفيد فريدمءن الذي يصل 

كل الخطوات التي  واشنطن اليوم، حيث ياتبر فريدمءن أنه من المنطقي، ومن الطبياي أن تتوج
اتخذت في األعوام الثالث المءضية من قبل إدابرة الرئيس ترامب تجءه إسرائيل بءلضم، خءصة أن 

 الضم ينسجم مع خطة الرئيس للسالم )صفقة القرن(".
وحول مواقف المسؤولين الذين سيشءبركون في اجتمءع القرابر بشأن الضم، يوضح المصدبر: "موقف 

وصهره جءبريد كوشنر الذي استثمر ماظم جهوده في السنوات الثالث مستشءبر الرئيس األميركي 
المءضية في صقل )صفقة القرن( يبدو متضءبرعًء نوعًء مء، من نءحية، فإن حمءسه لخطة )صفقة 

ولكن عالقءته الوطيدة مع  -التي يؤيدهء مبدئيءً -القرن(، وتأييده الضم يدفاءنه لتأييد عملية الضم 
ءبرات والمملكة الارعية الساودية، وحرصه على ضروبرة تصليب عالقءت أصدقءئه، خءصة في اإلم

صداقة بين هؤال  وإسرائيل، تجاله يتردد في دعم الضم، على األقل وفق خطة نتنيءهو، فهو 
)كوشنر( ال يريد أن ترتبك مسءعي تقوية الاالقة بين دول الخليج وإسرائيل لمواجهة عدو مشترك هو 

 ى".إيران من النءحية اأُلخر 
أمء بءلنسبة لموقف وزير الخءبرجية بومبيو، فيقول المصدبر ذاته: "وزير الخءبرجية )بومبيو( أبدى 
حمءسًء للضم منذ البداية، وأوضح لكم في مؤتمر صحءفي أن الضم هو شأن إسرائيلي، ولديه صداقة 
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مع  وطيدة وقديمة مع نتنيءهو، ويرى أن الضم وفق خطة نتنيءهو أمٌر ال مفر منه، وينسجم
أيءبر(، والخالف الذي لمسه  13تصريحءته بهذا الخصوص، ولكن زيءبرته إلسرائيل الشهر المءضي )

 أبيض" بشأن الضم جااله يتراجع باض الشي ". -بين نتنيءهو ووزير جيشه وبرئيس حزب "أزبرق 
ويضيف: "كمء أن مسءعد بومبيو لشؤون الشرق األدنى ديفيد شنكر، وهو حقًء خبير بءلصراع 

طيني اإلسرائيلي، وعمل طوياًل في ماهد واشنطن لسيءسة الشرق األوسط الذي يقوده الفلس
المفءوضءن السءبقءن دنيس بروس وديفيد مءكوفسكي، ومدير الماهد بروب سءتلوف، فيحذبر من 

 تداعيءت الضم دون التفءوض".
وهو الشخص "أمء مستشءبر الرئيس لاملية السالم، ومسءعد كوشنر في هذا المجءل آفي بيركويتز، 

الذي يكرس وقته لاملية السالم، ووسءئل الخروج من مأزق المفءوضءت، فإنه يرى مخءطر ومجءزفة 
في عملية الضم المطروحة ، وأن نفذت، فإن نتءئجهء ستكون سلبية جدًا، قد ال تحمد عقبءهء، ومن 

 األجدى التريث، ماتقدًا أن الضم المزمع سينهي خطة ترامب للسالم".
مصدبر ُيقر أن الرئيس ترامب يستمع إلى أصدقءئه من غير المسؤولين، مثل الممول شيلدون إال أن ال

مليون دوالبر لحملة إعءدة انتخءب ترامب  100آديلسون وزوجته مءبريءم، اللذين تاهدا بءلتبرع بمبلغ 
صلبة والجمهوبريين، وكذلك القءعدة اإلنجيلية التبشيرية من اليمين المسيحي، التي تشكل قءعدته ال

للفوز بدوبرة برئءسية ثءنية، والذين يدعمون الضم بحمءس كبير ويحشدون الطءقءت في األبروقة 
 السيءسية لتنفيذه وفق خطة نتنيءهو دون أي عراقيل.

 23/6/2020القدس، القدس، 
 

 الهجوم على منظمة التحرير: استكمال مخطط الضم .43
 أشرف الاجرمي

نتنيءهو مشءكل كبيرة في تطبيق مشروع الضم، وهذه  يواجه برئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيءمين
المشءكل ال تتالق فقط بءألطراف الخءبرجية المتمثلة بءلرفض الفلسطيني والارعي والدولي، بل وكذلك 

أبيض" يرفض التنفيذ  -في إطءبر حكومته نفسهء التي تاءني من انقسءم حول الموضوع. فحزب "أزبرق 
، األمر الذي دفع األخير بءلتهديد للذهءب إلى انتخءبءت براباة في األحءدي بأي ثمن كمء يريد نتنيءهو

 حءل لم يتم االتفءق على الضم ووضع ماءدلة "إمء الضم أو ال حكومة".
كمء أن هنءك انقسءمًء ممءثاًل داخل اإلدابرة األميركية بين أعضء  فريق خطة الرئيس ترامب، وهم 

مًء بأن السفير األميركي في إسرائيل دافيد فريدمءن هو سيجتماون اليوم ألخذ قرابر بهذا الموضوع، عل
الذي يدفع بءتجءه أن تؤيد اإلدابرة األميركية أي خطوة ضم تقوم بهء إسرائيل، لدبرجة أنه قد توسط بين 
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ابيض" للتوصل إلى صيغة اتفءق حكومي حول الضم، ولكنه فشل وأوقف هذه  -"الليكود" و"أزبرق 
الرعط بين الضم وتطبيق الخطة األميركية. وكمء هو الحءل طوال الوسءطة. بينمء آخرون يريدون 

الفترة المءضية ال يوجد قرابر إسرائيلي واضح مء الذي ستفاله الحكومة في األول من تموز القءدم. 
والباض يقول إن نتنيءهو يميل لضم تدبريجي على مراحل، بينمء ياتقد محللون آخرون أنه قد يؤجل 

 . والمهم أن كل شي  بءت متالقًء بموقف واشنطن وعءالتفءق الداخلي.تنفيذ الضم لباض الوقت
الضم بءلنسبة للفلسطينيين ياني الذهءب لخيءبرات مواجهة من نوع جديد في إطءبرهء ستتولى منظمة 
التحرير المسؤولية بشكل عءم عن كل الوضع الفلسطيني، خصوصًء إذا تم إعالن دولة على حدود 

الحتالل وجرى االعتراف بهء دوليًء. ويبدو أن هذا هو مء تفكر به القيءدة الرابع من حزيران تحت ا
اآلن، بمانى أن السلطة ستنتهي وينتهي دوبرهء المرتبط أسءسًء بءتفءق أوسلو الذي من المفروض أننء 
تخلينء عنه وتحللنء منه بسبب خرق إسرائيل له وعسبب خطة ترامب ومشروع ضم األبراضي 

الغرعية. من هنء يبدو األمر أكثر من غريب أن تشن باض الجهءت  الفلسطينية في الضفة
الفلسطينية هجومًء عنيفًء على منظمة التحرير الفلسطينية وتشكك بشرعيتهء وعصفتهء التمثيلية. 
والهجوم األعنف برز من حركة "حمءس" التي ادعى برئيس مكتبهء السيءسي اسمءعيل هنية بأن 

ذا االختطءف أن ينتهي. كمء طءلب عدد من قءدتهء بتشكيل قيءدة بديلة المنظمة مختطفة، وأنه يريد له
للمنظمة بقيءدتهء الحءلية. وطءل الهجوم الرئيس أبو مءزن بشكل كبير، حيث جرى تداول باض 
األخبءبر اإلسرائيلية المدسوسة بشأن عدم جدية السلطة في وقف التنسيق األمني والمدني مع 

 هذه األكءذيب في مواقع الماءبرضة كأنهء أمر مسلم به.إسرائيل، ولألسف جرى تداول 
من حق أي فلسطيني أن ينتقد قيءدة منظمة التحرير ويطءلب بإصالحهء وتوسيع عضويتهء لتشمل 
الفصءئل اإلسالمية التي هي خءبرجهء، ومن حق أي فلسطيني أن ينتقد القيءدة الفلسطينية على أي 

هجوم على المنظمة والقيءدة في الوقت الذي اتخذت فيه شي  يختلف ماهء فيه، ولكن أن يتركز ال
قرابرًا تءبريخيًء بوقف الامل بءالتفءقءت مع إسرائيل والواليءت المتحدة وتواجه أخطر هجوم إسرائيلي 
يستهدف المشروع الوطني برمته، فهذا يدعو للريبة والشك الاميق في األهداف الكءمنة في حقيقة 

 شرعيتهء، وهذا الهجوم ال يخدم سوى إسرائيل والواليءت المتحدة.استهداف المنظمة والتشكيك ب
من بءب أولى، أن يقوم الذين ينتقدون القيءدة والمنظمة بشد عضدهمء في هذه المرحلة الحسءسة 
والخطيرة وتقويتهمء في مواجهة استهداف بمستوى حرب شءملة على الوجود الفلسطيني، أي أنه في 

أن تتقزم كل الخالفءت الداخلية ونتحد جمياًء للحفءظ على حقوقنء  ظل وجود ماركة مصيرية يجب
ومصيرنء المشترك، ويمكن بادهء فتح أي ملف داخلي للبحث والنقءش، بل إن الذهءب نحو وحدة 
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وطنية فوبرية وعءجلة من شأنه أن يسهم في ماءلجة قضءيء الخالف. وفي هذا السيءق الخطوة األولى 
 وتوحيد شقي الوطن. المطلوعة إنهء  االنقسءم

هنءك مفءبرقءت في الوضع الفلسطيني لدبرجة أن المراقب يمكنه أن يشار أننء في مسرحية الالماقول، 
ففي اللحظة التي نجحت فيهء الحكومة في السيطرة على انتشءبر جءئحة الكوبرونء بشكل ماقول وفءق 

االلتزام بتاليمءت الوقءية، دواًل متقدمة، بدأ هجوم غريب عليهء، ودعت باض القوى النءس لادم 
وحءولت التشكيك أصاًل في وجود الجءئحة، وهكذا انتشر المرض من جديد في مختلف المحءفظءت 
نتيجة عدم االلتزام، ياني أننء ندمر أنفسنء بأنفسنء، ونفس الشي  ينطبق على قرابر القيءدة بوقف 

ل الشاب الفلسطيني. وهنء أيضًء الامل بءالتفءقءت الذي كءن تطبيقًء لقرابر سءبق يجمع عليه ك
تتارض لالنتقءد وللتشكيك ولمحءولة تفتيت الصف ولضرب الجهة التي يجب أن تتولى اإلشراف 
على إدابرة الوضع الفلسطيني عمومًء سيءسيًء وعلى مختلف الصاد األخرى وهي منظمة التحرير التي 

ودوليًء. فمءذا يمكن أن يترتب على هذا؟ أال  تمثل الانوان الوحيد لشابنء والماترف بهء عرعيًء وإقليميءً 
 يشكل هذا استكمءاًل لمخطط شطب الوجود الوطني والكيءنية السيءسية للشاب الفلسطيني؟!
 24/6/2020اليام، رام هللا، 

 
 الدفاع عن الردن في مواجهة الصهاينة .44

 د. عبد الستءبر قءسم
ن الصهيوني إلى نشوب حرب تحت الظروف من غير المتوقع أن يتصءعد التوتر بين األبردن والكيء

اإلقليمية والدولية السءئدة   اآلن. أمريكء ليست مانية بحرب بين حلفءئهء، وهي بءلتأكيد تسءبرع 
الحتوا  الخالفءت النءشبة اآلن بشأن ضم أجزا  من الضفة الغرعية. كمء أن حلفء  األبردن في 

يسمحوا بحرب بين متاءونين أمنيين وينسقءن فيمء المنطقة ليسوا بذلك المستوى المتدني من الذكء  ل
بينهمء على مختلف المستويءت. األبردن نظءم مندبرج ضمن التحءلف األمريكي الصهيوني الساودي 

 غير المالن برسميء، وهو تحءلف في مواجهة محوبر المقءومة غير المالن برسميء أيضء.
مل الاسكري. إعالمي صهيوني يقول إن هنءك تراشق لفظي بين الكيءن الصهيوني واألبردن بشأن الا

الجيش الصهيوني بحءجة إلى سءعتين ليكون في عمءن لتنءول طاءم اإلفطءبر في مطام سنءك غرب 
عمءن، وعسكريون أبردنيون متقءعدون يقولون إن الجيش األبردني سيتالعب بخوذ الصهءينة أمءم بءب 

يش الصهءينة يتفوق بصوبرة حءدة على دمشق أو بءب الاءمود في القدس. الطرفءن يبءلغءن، لكن ج
الجيش األبردني من نءحية الادد والادة والتطوبر التقني. جيش الصهءينة لن يخوض حرعء سهلة ضد 
الجيش األبردني المدبرب جيدا وعءلي االنضبءط، والجيش األبردني ال يملك تلك القوة التي تحمي 
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ن يتسلحون بماركة الكرامة للتدليل على األبردن عسكريء في مواجهة الصهءينة. الاسكريون األبردنيو 
نوعية الجندي األبردني الذي ياشق الشهءدة في سبيل هللا، لكنهم ال يأتون على ذكر هزيمة حزيران 

 النكرا .
على فرض أن الجيش الصهيوني قد أقدم على مهءجمة األبردن، فمن الذي سيقف مع الجيش األبردني 

هء نفسهء متهءوية وضعيفة وتزداد ضافء يومء باد يوم. في المواجهة؟ الضفة الغرعية لن تقف ألن
المقءومة في الضفة الغرعية غءئبة إال من عمليءت عسكرية متبءعدة زمنيء وال تشكل ظءهرة. لكن من 
الممكن أن تستنفر غزة وتقربر مشءغلة الجيش الصهيوني وتضاف اندفءعه شرقء، وتجبره على النظر 

شرقء. وعسبب حسءسيتنء الوطنية والقومية واإلسالمية ككتءب، ال  خلفه على حسءب النظر إلى األمءم
نترك األمر الجتهءدات اللحظة، ونطءلب غزة بءالستاداد من اللحظة هذه للدفءع عن األبردن والوقوف 
بحزم مع الجيش األبردني. والمطلوب من المقءومة في غزة: من حمءس والجهءد اإلسالمي ولجءن 

ن جمياء التزامهء بءلدفءع عن األبرض الارعية حيثمء اختءبر الادو أهدافه داخل المقءومة الشابية أن تال
 هذا الوطن الارعي الكبير.

وعلى ذات الموقف، مطلوب من محوبر المقءومة وعءلتحديد حزب هللا وإيران، وسوبريء إن استطءعت 
ينء جمياء أن ناي الوقوف إلى جءنب الجيش األبردني. ومهمء كءنت الخالفءت بين األنظمة والقءدة، عل

أن األبردن أبرض عرعية وإسالمية والدفءع عنهء واجب ديني وقومي ووطني، وهو في ذات الوقت 
دفءع عن األمتين الارعية واإلسالمية. يجب عدم السمءح للصهءينة التغلغل داخل الوطن الارعي 

م ترك األبردن بءلمزيد، ودفءع محوبر المقءومة عن أبرض عرعية إنمء هو دفءع عن الذات. يجب عد
لقمة في فم األمريكيين واألوبروعيين، ومن المفروض تقديم كل الدعم لهء، على األقل لتتوفر لديهء 
أوبراق كءفية للتفءوض المجدي والمفيد. األبردن ستتمتع بدوبر قوي، وستتخذ مواقف صلبة غير 

 متشنجة إذا شارت بءلقوة.
ن الصهيوني على الارب والمسلمين، وهو يخضع المبدأ يقول إن الخالف السيءسي يتبخر أمءم الادوا

للنقءش والبحث عن حل باد زوال الخطر الصهيوني األمريكي. ال خالف يالو أبدا على الموقف 
 الموحد من الصهءينة سوا  في أوقءت الحرب أو أوقءت الهدو .

نظءم ومطلوب أيضء من محوبر المقءومة أن يكون واضحء في هذه المسألة حتى دون استشءبرة ال
األبردني. دعم الجيش األبردني ال يخضع بءلضروبرة للتشءوبر المسبق، إنمء يتطلب التنسيق باد أن 
تكون األطراف الرافضة للكيءن الصهيوني قد حزمت أمرهء. مطلوب من محوبر المقءومة أن يكون 
واضحء في موقفه من أي عدوان يستهدف دوال عرعية وإسالمية بغض النظر عن محتوى الاالقءت 

 القءئمة بينه وعين الدولة المستهدفة.
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أمء األطراف الارعية األخرى مثل مصر والساودية واإلمءبرات، فإنهء ستجري مسرعة إلى واشنطن 
واألمم المتحدة من أجل الحيلولة دون صدام عسكري. وفي الخفء  ال نستباد تحريض هذه الدول 

غير المنطقي والمتسرع نحو مواجهة  ضد الجيش األبردني الذي سيكون متهمء بءلتهوبر واالندفءع
جيش الصهءينة. إذا حصلت المواجهة، وتقديري أنهء لن تحصل، فإن هذه الدول الخءناة لإلبرادة 

 األمريكية ستحمل الجيش األبردني إثم إزهءق النفوس ال حسنءت ابرتقء  الشهدا .
 23/6/2020رأي اليوم، لندن، 

 
 ة تحّدي الضم؟!هل تريد السلطة استنهاض الجماهير لمواجه .45

 سءبري عرابي
ُيذّكر عديدون السلطة الفلسطينية، والكيءنءت المتصلة بهء، كمنظمة التحرير وحركة فتح، بسيءسءتهء 
التي أفقدتهء فءعلية الجمءهير؛ حينمء احتءجت الجمءهير. هذا التذكير يستدعي مراجاتين، األولى 

فءعليتهء، والثءنية تتسء ل إن كءنت السلطة تستارض تلك السيءسءت التي أفقدت الجمءهير حيويتهء و 
 بءلفال مانية بءستنهءض الجمءهير، وتبقى أخيرا مراجاة تبحث في إمكءنية استنهءض الجمءهير.

احتءجت السلطة في مبتدأ تأسيسهء إلى تكريس نموذجهء "الدوالتي" المصّغر في أبراضيهء، بمنع كّل 
التفءقيءت التي أسستهء، بجملة التزامءت تجءه مء من شأنه أن يفشل مشروعهء المشروط، وفق ا

االحتالل، وهو األمر الذي يحتءج بءلضروبرة إلى تحييد الجمءهير، وإنهء ، أو تحجيم، أشكءل 
الماءبرضة التي كءن من شأنهء أن توقع السلطة في حرج بءلغ، بسبب الطبياة المسّلحة لحركءت 

مية، هذا فضاًل عن تءبريخ من المنءفسة، وسو  الماءبرضة، التي هي نفسهء حركءت المقءومة اإلسال
 الظّن المتبءدل، بين حركتي فتح وحمءس على وجه الخصوص.

مء تبقى من بروح الثوبرة في شرايين حركة فتح، وقطءعءت من السلطة، ومع بروح المغءمرة التي سكنت 
ءلتحّول إلى الرئيس الراحل يءسر عرفءت، وكون السلطة بّربرت وجودهء بدعءوى وطنية تاد فيهء ب

دولة، وعند أّول اختبءبر جّدّي أّكد استحءلة هذا التحّول، أمكن االستنهءض السريع للجمءهير، ال سيمء 
وأن الاهد لم يكن قد َبُاد كثيرا عن الجيل األول المؤسس للسلطة والمنحدبر من الثوبرة واالنتفءضة، 

سطينية في إطءبر المقءومة، ال في فءلتقى الجميع على أبرضية تلك االنتفءضة، وتنءفست القوى الفل
 إطءبر السلطة، وهذا بغّض النظر عن كّل مء يمكن قوله في مسءبرات االنتفءضة ومآالتهء.

اختلف األمر فيمء باد، فقد صءبرت السلطة أكثر تجّذبرا، وتحّول التنءفس إلى صراع على السلطة، 
سءحة الفلسطينية. ثّم إّن هذا وإن كءن يّتصل بءختالف برامجّي عميق بين القوى األسءسية في ال

النموذج "الدوالتي" المصّغر، انطوى على تنءقضين جوهريين، فهو من جهة مشروع لحركة وطنية، 
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ومن جهة أخرى يتطلب قمع الحركة الوطنية، ويستدعي في ذلك النمءذج السلطوية الارعية، مع وجود 
وتاتمد بءلكلّية على ذات المسءبرات التي نخبة تصّرح برفضهء ألي نمط من أنمءط المقءومة المسّلحة، 

ثبت فشلهء، ويمكن تلخيصهء بءلمفءوضءت والدبلومءسية الدولية، فتوّلدت عن ذلك طبقة حءكمة، تدبرك 
تمءمء استحءلة التحّول إلى دولة ماقولة، ولكنهء في الوقت نفسه ترى أّن مشروعهء انحصر في 

لطة هدفء لهء، تستمد منه الممكنءت السلطوية الحفءظ على السلطة على مء هي عليه، فصءبرت الس
واالقتصءدية، فدفات نحو سيءسءت تحييد الجمءهير إلى أقصى مدى، ألّن استنهءض الجمءهير من 

 شأّنه أن يهدد السلطة بمء هي سلطة، وغّطت هذه السيءسءت لفترة طويلة بءالنقسءم الفلسطيني.
وُهّذبت الحركة بمء يلغي التنوع الذي فيهء ويجالهء ُكّرست في هذا اإلطءبر حركة فتح، حزعء للسلطة، 

َم المجءل الاءم تمءمء، وُأضافت الحركة الطالبية، وُفّككت بنى  أكثر طواعية للطبقة الحءكمة، وُأمِّّ
فصءئل المقءومة، وُحّجمت الحركة الوطنية إلى دبرجة تقءبرب اإلنهء ، وصودبرت منءبر التابئة والثقءفة 

ة جديدة تايد خلط أولويءت الشاب الفلسطيني، ُوعّثت ثقءفة استهالكية الوطنية، وُفرضت أجند
ُماوَلمة، وبُرعطت الجمءهير بءلبنوك، وبُرهنت بءلقروض. وَأفقدهء صراع السلطة الثقة بفرقء  الحركة 
الوطنية، كمء أنهء فقدت الثقة بءلطبقة الحءكمة نفسهء، التي تراهء الجمءهير أكبر المستفيدين من 

دون أن يصّب ذلك في مسءبر نضءلّي لصءلح القضّية الفلسطينية بامومهء. واسُتخدمت في  تضحيءتهء
هذا اإلطءبر أدوات متنوعة متضءفرة في مجءالت االجتمءع والثقءفة واالقتصءد واألمن والسيءسة، وعهذا 

 أمكن تحييد الجمءهير، لصءلح اختصءبر القضية الفلسطينية في الطبقة التفءوضية.
ّل ذلك، أثبتت األحداث إمكءن استنهءض الجمءهير، فمجّرد الحرب التي ُشّنت على بءلرغم من ك

، وّفر تابئة وطنية لألجيءل الجديدة في الضّفة، والتي لم تدبرك االنتفءضة 2014قطءع غّزة في الاءم 
لمسجد الثءنية وال تشار بءالستنزاف، وال تاءني حسءبءت األجيءل األقدم سّنء. ومع التهديد المستمّر ل

األقصى، والوجود االستيطءني المستفّز، توالت الهّبءت في الضّفة الغرعية، دون أن تتحّول إلى ظءهرة 
كفءحية واساة وشءملة، لجملة أسبءب، منهء عدم تاءفي الحركة الوطنية وفصءئل المقءومة، واستمرابر 

ّبءت وإنهءئهء، وذلك مؤّشر سيءسءت السلطة في النهج نفسه بال تغيير، ممء أّدى إلى احتوا  تلك اله
على إمكءنية استنهءض الجمءهير، بءلرغم من كل ممءبرسءت هندسة الوعي وأنمءط الحيءة التي ُفرضت 
عليهء طوال السنوات المءضية، وذلك لو حّصل تغّير جّدي في مسءبرات السلطة، أو َفرضت باض 

 األحداث نفسهء على السءحة.
ترسيم القءنوني تحت عنوان "الضم" لوقءئاه التي كّرسهء خالل اآلن، ومع إعالن االحتالل نّيته ال

السنوات المءضّية، ُيفترض أن تكون السلطة الفلسطينية محتءجة إلى الجمءهير لتواجه بهء مخّططءت 
الضّم، وهذه هي لحظة االختبءبر الجّدي لدعءية المقءومة الشابية، التي طءلمء برفاتهء الطبقة الحءكمة 
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ركة فتح ومؤسسءت منظمة التحرير، لكن هل ترى هذه الطبقة األمر على هذا في الضّفة عبر ح
 النحو؟

ال يبدو األمر كذلك بءلنظر إلى التءبريخ القريب جّدا، وعءلنظر إلى الواقع والممءبرسة، فمنذ إعالن قيءدة 
ء حركة فتح السلطة االنسحءب من االتفءقءت الموّقاة مع االحتالل، لم تخرج فاءلية واحدة مؤّثرة تقوده

التي يفترض أنهء الحركة الوطنية المؤّسسة لمشروع السلطة، وتملك ممكنءت التحّرك في الضّفة 
الغرعّية، ولو في حدود المقءومة الشابّية. ولم تصءبرح قيءدة السلطة الجمءهير بخطواتهء القءدمة، 

وبرة الرواتب، باد أن لم بءلرغم من أّنهء حّملت الجمءهير عبئء اقتصءدّيء ضخمء باجزهء عن دفع فءت
تاد قءدبرة على تحصيل األموال الضريبية التي كءن يجنيهء لهء االحتالل من حركة التجءبرة الفلسطينية 
الخءبرجية، فكيف لو برجانء إلى الوبرا  قليال مع سلسلة قرابرات اإلدابرة األمريكية حول القدس 

إال تصفية الوجود السيءسي  ومستوطنءت الضّفة، ثّم اإلعالن عن خطة ترامب التي ال تاني
 الفلسطيني؟

أّمء اإلدابرة والممءبرسة، فال تشّجع الجمءهير على المسءبرعة إلى تقديم التضحيءت، وهي ترى أن 
السلطة صءبرت مكسبء محتكرا لطبقة ماّينة، كمء يتضح في القوانين المستجّدة والتايينءت والترقيءت، 

تراجع ممكنءت اإلدابرة والتسيير لدى السلطة ال سيمء في دون مراعءة للتحّدي السيءسي الخطير، وال ل
 دفع الرواتب.

إّن الفكرة البديهّية التي ُيذّكر بهء هؤال  الاديدون السلطة، عن سيءسءتهء التي أضافت بروح المبءدبرة 
عند الجمءهير، ال تغيب عن الطبقة الحءكمة للسلطة، لكّن هذه الطبقة مء تزال ترى أّن أولويءتهء 

ظ على مشروع السلطة كمء هو، وأن استنهءض الجمءهير، واستئنءف التابئة الوطنية، من شأنه الحفء
 أن يمس بوجود السلطة من حيث هي سلطة.
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غزة. فقد نجت من  ، من نءحية منظمة حمءس في«مجدا استراتيجيء»تاكس األسءبيع األخيرة ظءهرًا 
أزمة الكوبرونء مع اقل من مئة مريض وحءلة وفءة واحدة في القطءع، وهي تنظر من الجءنب الى أزمة 

عملية من شـأنهء على مدى الزمن أن توفر لحمءس فرصة  –الضم التي ترافق ضاف السلطة 
عن أن يكون الماء، الذي سيخلفه وبرا ه الحكم في برام هللا. عمليء، وضع حمءس بايد « لمل  الفراغ»

وال سيمء بسبب االزمة المدنية في غزة، التي تشكل تحديء استراتيجيء لحكمهء منذ عقد ونصف. بين 
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 أشهرتحديءت فيروس الكوبرونء والضم، تصطدم حمءس باوائق أعلى ممء وقفت امءمهء قبل بضاة 
كءن القطءع )وال سيمء فقط: وقف التنسيق المدني مع اسرائيل يؤدي الى مس أيضء بنسيج الحيءة لس

بقدبرتهم على التحرك(، السلطة في برام هللا قلصت المسءعدات أكثر فأكثر )المحدودة أصال( التي 
 يتأخر. –تمنحهء لغزة، والمءل القطري الذي يتمنونه جدا في القطءع 

إن االبرتفءع في مستوى شد االعصءب في القطءع ياطي منذ االن مؤشراته على المستوى االمني، 
صءبروخ جر  إطالقالبءلونءت المتفجرة، « تنقيطءت»لذي تميز بهدو  نسبي في اثنء  أزمة الكوبرونء: ا

في « مسيرات الاودة»( وحديث عن استئنءف أشهرمرة منذ أبرعاة  ألولغءبرة عسكرية اسرائيلية )
م: الزمن القريب. وعلى خلفية كل هذا تتدحرج الى بوابة حمءس ماضلة عسيرة بشأن الرد على الض

نقءط »هل عليهء أن تنضم الى الكفءح الذي قد ينشأ، بل وأن تقف على برأسه )تخشى حمءس من 
قد تكسبهء السلطة من مثل هذه المواجهة(، أو تمتنع عن تاريض القطءع للخطر في « استحقءق

طءلمء لم تجر  –تصايد قد يكون ثمنه بءهظء. حءليء، يبدو أن حمءس تتبنى استراتيجية السلطة 
لن تامل على خطوات متطرفة، ولكنهء ستنظر في امكءنية  فإنهءئيل تغييرا حقيقيء على االبرض، اسرا

 «.عمق الضم»برفع المستوى وفقء لـ 
مثلمء في منطقة يهودا والسءمرة، والتي تحءول النهوض من الضربر االقتصءدي الاميق في اعقءب 

طوبر حتى قبل الضم و/أو حتى لو لم من شأن التصايد ان يت –أزمة الكوبرونء، هكذا في غزة ايضء 
يتحقق أو تأخر. الكثير من هذا سيكون منوطء بءلواقع المدني وعءستاداد اسرائيل للدفع الى االمءم 
بتسهيالت مدنية تجءه القطءع. في الوقت الحءلي سيكون من الصواب تحقيقهء، كي ال نالق في 

ء بتنءزالت من جءنب حمءس، وال سيمء في مواجهة في جبهتين فلسطينيتين، ولكن بءلتوازي اشتراطه
 والمفقودين. بءألسرى الموضوع عظيم االهمية المتالق 

 «معاريف»
 24/6/2020اليام، رام هللا، 
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