
     
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 

 "ستوقع أول اتفاقية علنية" مع اإلمارات "إسرائيل"نتنياهو يعلن أن 

 "الضم" تجهز مشروعًا في األمم المتحدة ضد   ةالسلطة الفلسطيني

 "ةالضم اإلسرائيلي"هنية يبحث مع ميالدينوف تداعيات خطة 

 "يةاإلسرائيل الضم"خطة اجتماعات البيت األبيض لم تحسم الموقف من كيفية وموعد تنفيذ 

 "إسرائيلاللبناني و" "حزب هللا" دبلوماسيون غربيون يحذرون من حرب وشيكة بين

إعالن حرب  "الضم""القسام": 
 وسنجعل العدو يعض أصابعه ندماً 
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 5 : سيكون الوضع ما بعد يوم الضم مختلفا تماما"القدس العربي"المالكي لـ  3.
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 إعالن حرب وسنجعل العدو يعض أصابعه ندماً  "الضم""القسام":  .1

ر اأكد المتحدث العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام "أبو عبيدة" أن المقاومة تعتبر قر 
 الضفة الغربية واألغوار إعالن حرب على شعبنا الفلسطيني.االحتالل بضم 

الخميس، إن المقاومة ستكون  ]أمس[وقال أبو عبيدة في خطاب له في ذكرى عملية "الوهم المتبدد" 
 الحارس األمين لشعبنا وأرضه ومقدساته، وستجعل العدو يعض أصابع الندم على هذا القرار اآلثم.

ز صفقة تبادل جديدة مع االحتالل يقع على رأس سلم أولويات وشدد أبو عبيدة على أن إنجا
رها القادة الكبار واألسرى األبطال الذين تحن ت المقاومة، منبًها إلى أن الصفقة لن تمر دون أن يتصد  

ونوه بأن  أياديهم بدماء المحتلين الغاصبين، وأن الثمن سيدفعه االحتالل برضاه أو رغًما عن أنفه.
ُكسرت في صفقة وفاء األحرار سيتم كسرها وأكثر في صفقة قادمة بإذن هللا،  المحرمات التي

 مضيًفا: لن نتعب أنفسنا في تفاوٍض على أقل  من هذا الثمن.
وأكد أبو عبيدة أن خيارات المقاومة عديدة لفرض إرادتها في هذا الملف حتى تكون األثماُن التي 

وأشار إلى أن عملية الوهم المتبدد كانت قدر  اع معه.سيدفعها االحتالل غير مسبوقة في تاريخ الصر 
 هللا وأيقونة للحلم الفلسطيني بتحرير األسرى، وكسر المحتل، وفرض إرادة المقاومة.

 25/6/2020، موقع حركة حماس
 
 "الضم" روعًا في األمم المتحدة ضد  تجهز مش ةالفلسطيني السلطة .2

الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن فلسطين تجري اتصاالت قال وزير : كفاح زبون - رام هللا
مكثفة مع عدة أطراف عربية ودولية من أجل صياغة مشروع قرار يتم طرحه على الجمعية العامة 

أن القيادة »وأضاف المالكي لإلذاعة الرسمية،  لألمم المتحدة، في مواجهة مخطط الضم اإلسرائيلي.
الم، ال سيما األطراف المؤثرة، وضع آلية عملية لفرض عقوبات على الفلسطينية تبحث مع دول الع

إسرائيل في حال تنفيذها مخطط الضم من أجل أن يكون ذلك خطوة استباقية رادعة. إن مشروع 
القرار قيد البحث، ويستهدف تحديد اإلجراءات والعقوبات الواجب فرضها جماعيًا وفرديًا من دول 

 «.ل تنفيذها مخطط الضمالعالم على إسرائيل، في حا
وذكر المالكي أن االتصاالت الجارية تتم بناًء على قرارات اجتماعات الدول العربية ومنظمة المؤتمر 
اإلسالمي على المستوى الوزاري، وتضمنت الضغط لعقد اجتماع خاص للجمعية العامة لألمم 

 المتحدة، لبحث ملف مخطط الضم.
 26/6/2020ن، الشرق األوسط، لند
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 : سيكون الوضع ما بعد يوم الضم مختلفا تماما"القدس العربي"المالكي لـ .3

وزير لعددا من األسئلة ” القدس العربي“عبد الحميد صيام: وجهت  - نيويورك )األمم المتحدة
مؤتمر صحافي األربعاء، بعد انتهاء جلسة مجلس خالل الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، 

بالتأكيد، “فقال ، دية السلطة في حل نفسها في اليوم التالي بعد الضمكان أولها موضوع ج ،األمن
 ”.سيكون هناك وضع مختلف تماما في اليوم التالي للضم. نحن جادون في هذا وال مجال للتراجع

وحول إمكانية عقد انتخابات لمجلس وطني جديد وا عادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، قال 
إن األولوية اآلن ليست لالنتخابات بل إلفشال صفقة ضم “القدس العربي، “المالكي ردا على سؤال 

 األراضي، ويجب أال نبعد انتباهنا عن هذا الخطر ونتجه إلى مسائل غير قابلة للتحقيق.
فلماذا “للوزير الفلسطيني، حول مشروعية المقاومة، ” القدس العربي“وردا على سؤال أخير وجهته 

ث عن المقاومة المشروعة السلمية الحضارية حيث إن مقاومة االحتالل يخشى الفلسطينيون الحدي
من قال إننا ال نقاوم االحتالل. وجودنا على “، قال الوزير المالك: ”مشرعنة في القرارات الدولية؟

أرضنا هو مقاومة لالحتالل. وبقاؤنا على األرض وزراعتنا لألرض، بناء بيت ومدرسة ومستشفى 
هذه أساليب في مقاومة االحتالل. بالتأكيد هناك مقاومة شعبية سلمية مستمرة في مقاومة لالحتالل. 

كافة المناحي والجهات. نحن نقول إن الحقوق غير القابلة للتصرف باقية ما بقي هذا الشعب 
 ”.الفلسطيني المناضل على أرضه

 25/6/2020ن، القدس العربي، لند
 

 الصراعاتعريقات: القانون الدولي هو األساس لحل  .4
ن القانون الدولي هو إسر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات،  ا: قال أمينأريح

األساس لحل الصراعات، أما االحتالل واالستيطان والضم ونظام الفصل العنصري "األبرتهايد" فهم 
ناس أصيبوا أدوات الحقب البائدة من التاريخ، ومن يحاول العودة إلى تلك الحقب ليسوا سوى أ

أن الضم بأي ، وأكد عريقات خالل لقاءات منفصلة التوازن. وانعدامبالعمى السياسي وغطرسة القوة، 
شكل من األشكال سوف يعني تحمل سلطة االحتالل مسؤولياتها كاملة، استنادًا لميثاق جنيف الرابع 

 .1949لعام 
 25/6/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 األمانيمع إسبانيا و  ات تنميةتوقع اتفاقي الحكومة الفلسطينية .5
مذكرة تفاهم تحدد آفاق التعاون التنموي بين ، وقعت الحكومة الفلسطينية والحكومة االسبانية: رام هللا

، وذلك برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد 2024-2020مليون يورو لألعوام  100البلدين بقيمة 
وتشمل االتفاقية دعم قطاع التشغيل، خاصة للشباب والنساء، ودعم االقتصاد الفلسطيني،  اشتية.

وقطاعي الزراعة والمياه، باإلضافة الى دعم بناء مؤسسات الحكومة الفلسطينية فيما يتعلق بالتعليم 
رأة، والصحة والحماية االجتماعية، ودعم لمؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بحقوق االنسان والم

 مليون يورو سنويا. 5ودعم االونروا بمبلغ 
الخميس، بحضور ورعاية اشتية، مع  ]أمس[ وقع رئيس بلدية سلفيت عبد هللا زبيديمن جهة أخرى، 

مدير مكتب بنك التنمية األلماني جوناس بلوم، اتفاقية لدعم قطاع الصرف الصحي في مدينة 
 ماليين يورو. 3سلفيت، بقيمة 

 25/6/2020، المعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء و 
 

 أنيس القاسم: أوسلو وصفقة القرن ألغيتا حقوق الشعب الفلسطيني .6
أكد أنيس قاسم رئيس المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، "أن صفقة القرن واتفاقية أوسلو ال : لندن

وحقوقه الوطنية  تتحدثان عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بل ألغيتا الشعب الفلسطيني
وقال قاسم في ندوة حوارية، الثالثاء الماضي: "من يقرأ اتفاقية أوسلو وال سيما اتفاقية  المشروعة".

، يدرك أن ما تتحدث عنه القيادة الفلسطينية من أيام ياسر عرفات وحتى محمود عباس 1995عام 
قامة الدولة هو هراء، حيث لم يرد أي ذكر أ و نص أو إشارة إيجابية أو عن حق تقرير المصير وا 

لت الثورة  سلبية لما يسمى بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني". وأشار إلى أن اتفاقية أوسلو حو 
الفلسطينية إلى "حارس لالحتالل والمستوطنين"، وأنه ال يوجد في اتفاقيات أوسلو الثماني أي حق 

وحقوق المستوطنين، مبي نًا أن هذا ما دفع  للفلسطينيين؛ إنما كل ما ورد فيها تحدث عن اإلسرائيليين
 االحتالل الصهيوني وأمريكيا "الستباحة" حقوق الشعب الفلسطيني.

 25/6/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "الضم اإلسرائيلية"تداعيات خطة  هنية يبحث مع ميالدينوف .7

مع المبعوث األممي الخاص لعملية  الخميس، ]أمس[ هنية، إسماعيل حماسبحث رئيس حركة 
التسوية في الشرق األوسط، نيكوالي ميالدينوف، "آخر التطورات السياسية، ومخاطر خطة الضم 
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وأوضح هنية، وفق البيان، موقف حركته  اإلسرائيلية لمساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة".
 "الثابت والرافض لخطة الضم".

 25/6/2020س، قدس بر 
 

 أبو مرزوق: المقاومة المسلحة على رأس خيارات مواجهة خطة الضم .8
موسى أبو مرزوق إن الدولة  حماسقال رئيس مكتب العالقات الدولية في حركة : القدس المحتلة

البحر، مؤكًدا أن الفلسطينية التي يريدها الشعب الفلسطيني هي دولة فلسطين الحرة من النهر إلى 
 المقاومة المسلحة على رأس خيارات مواجهة خطة الضم.

وفي حوار مع "موقع السبيل"، أضاف أبو مرزوق أن "خطط الضم االسرائيلية جريمة جديدة تضاف 
إلى جرائم سرقة األرض والموارد الفلسطينية، مشيرا إلى أن "حماس" ستعمل على إحباطها بكل 

 ".األدوات والسبل المتاحة
 25/6/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "الشعبية" تدعو لتشكيل لجنة تحقيق في ظروف قتل أمن السلطة للمواطن العموري .9

دعت الجبهة الشعبية إلى تشكيل لجنة تحقيق عاجلة في ظروف قتل أجهزة أمن السلطة مساء 
صابة أشقاء 41الثالثاء الماضي المواطن عالء محمد العموري  وأقرباء له، شرقي مدينة  عامًا، وا 

القدس المحتلة، اثناء تنفيذ أمر قضائي. وأكدت الجبهة في بيان لها، وصل "فلسطين أون الين" 
نسخة عنه، الخميس، على مبدأ سيادة القانون واحترامه من قبل المواطنين، إال أنها في الوقت ذاته 

فيذ األوامر القضائية، بعيدًا عن تشدد على ضرورة التزام أجهزة أمن السلطة بمعايير وشروط تن
استخدام العنف أو القمع، ومنع استخدام السالح تحت أي ذريعة كانت إال في حاالت الطوارئ 

 القصوى.
 25/6/2020، فلسطين أون الين

 
 "ستوقع أول اتفاقية علنية" مع اإلمارات "إسرائيل"نتنياهو يعلن أن  .10

قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي، مساء اليوم الخميس، إن وزير الصحة في : رام هللا
محاربة فيروس  حكومته بولي إدلشتاين، سيوقع اتفاًقا مع نظيره اإلماراتي عبد الرحمن العويس، بشأن

 كورونا.
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ولم يفصح نتنياهو خالل كلمة القاها في احتفال تخريج ضباط عن أي تفاصيل بشأن االتفاقية التي 
 ستوقع، واكتفى باإلشارة إلى أنها ستكون أول اتفاقية علنية.

 25/6/2020القدس، القدس، 

 
 رئيس الموساد يجمع بملك األردن ويلتقي رئيس المخابرات المصرية لبحث قضية الضم .11

وم الخميس، أن رئيس ذكر تقرير صحافي، ا: محمود مجادلة، 25/6/2020، 48عرب قع مو  نشر
جهاز الموساد اإلسرائيلي، يوسي كوهين، اجتمع بالعاهل األردني، الملك عبد هللا الثاني بن الحسين، 

 خالل زيارة سرية لألردن أجراها إلى األردن في األيام الماضية.
اإلسرائيلية، نقال عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، تحفظت  13جاء ذلك بحسب ما أوردت القناة 

 عن الكشف عن هويته.
وبحسب القناة، فإن كوهين نقل رسالة من رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للعاهل 

 األردني، بشأن مخطط الضم اإلسرائيلي في الضفة المحتلة.
يوم الخميس، قناة "ريشت كان" العبرية، مساء ذكرت : رام هللا، 25/6/2020القدس، القدس،  وكتبت

 يوسي كوهين، التقى رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل، لبحث قضية خطة الضم.أن 
ارضة مصر للخطة اإلسرائيلية، كما وبحسب القناة التلفزيونية االسرائيلية، فإن اللقاء بحث أسباب مع

 وتم التباحث بـ "أضرار" تنفيذ الخطة.
وجاء هذا بعد أن كشف ظهًرا عن لقاء جمع كوهين مع العاهل األردني عبدهللا الثاني، لبحث نفس 

 ين اللذين عقدا.ءدر اإلسرائيلية مكان وزمان اللقاولم تحدد المصا القضية.
 

 قد تبدأ تنفيذ المخطط بضم مستوطنة "معاليه أدوميم" "إسرائيل" .12
عقد وزير األمن اإلسرائيلي، بيني غانتس، أمس األربعاء، اجتماعا مع قادة : محمود مجادلة -تحرير

األجهزة األمنية لبحث إجراءات الضم اإلسرائيلي الوشيك لمناطق في الضفة الغربية المحتلة، وسط 
تزايد احتماالت شروع الحكومة اإلسرائيلية بتنفيذ المخطط بضم مستوطنات إلى نفوذ بلدية االحتالل 

 س خالل تموز/ يوليو المقبل.في القد
وجاء االجتماع في أعقاب تدريبات عسكرية أجرتها األجهزة األمنية اإلسرائيلية استعدادا إلجراءات 
الضم، حاكى من خاللها الجيش اإلسرائيلي سيناريوهات التصعيد المحتملة كرد فعل فلسطيني 

 محتمل على المخطط اإلسرائيلي.
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س أركان الجيش اإلسرائيلي، أفيف كوخافي، ورئيس جهاز األمن وعقد االجتماع بمشاركة رئي
اإلسرائيلي العام )الشاباك(، نداف أرغمان، ورئيس الموساد، يوسي كوهين، وسط تقديرات بأن 

 الحكومة اإلسرائيلية ستشرع خالل األسابيع القليلة المقبلة بتنفيذ المخطط على نحو تدريجي.
خالل الفترة الماضية البدء بضم جزئي ومحدود، من خالل ضم وناقش المسؤولون اإلسرائيليون 

مستوطنة "معاليه أدوميم" إلى نفوذ بلدية االحتالل في القدس، بحسب ما جاء في الموقع اإللكتروني 
 لصحيفة "يديعوت أحرونوت" )واينت(.

 25/6/2020، 48عرب 
 

 أشكنازي يرجح عدم ضم غور األردن .13
إسرائيل لن تقدم على ضم  »ر الخارجية اإلسرائيلي، غابي أشكنازي، أن علن وزي تل أبيب:
وعندما سئل إن كان هذا رأيه الشخصي أو تقديره، قال إنه يقدر ذلك من خالل قراءته لما «. األغوار

 «.الجميع يفهم ذلك، تعالوا ال نضحك على أنفسنا»يدور في مداوالت الحكومة، وأضاف 
كنازي، إنه أدلى بهذه التصريحات في جلسات مغلقة عدة هذا األسبوع، وقالت مصادر مقربة من أش

 «.مقل ص أكثر بكثير من رغبة اليمين»، لكن ما سينفذ منه «مخط ط الضم  كبير وواسع»وأكد أن 
، وزير الدفاع بيني غانتس، «كحول لفان»وتابعت هذه المصادر، أن أشكنازي ورفيقه في حزب 

 .وقف اإلدارة األميركيةيتخذان موقفًا قريبًا من م
 26/6/2020الشرق األوسط، لندن، 

 

 بسبب كورونا: ارتفاع عدد المحتاجين لخدمات الرفاه وخاصة العرب .14
أفادت معطيات وزارة الرفاه االجتماعي اإلسرائيلية بأنه خالل األسابيع الثالثة األولى : بالل ضاهر

في عدد الملفات الجديدة التي ُفتحت  %68من شهر حزيران/يونيو الحالي، تم تسجيل ارتفاع بنسبة 
 في أقسام الخدمات االجتماعية في أنحاء البالد قياسا بالفترة نفسها من العام الماضي.

ة النابعة من انتشار وباء االقتصادي –و الوزارة هذا االرتفاع بالتوجهات إلى األزمة االجتماعية وتعز 
 .كورونا

ملفا جديدا في  4,892ووفقا للمعطيات، فإنه خالل األسابيع الثالثة األولى من الشهر الحالي، تم فتح 
ملفا  1,665ملفا في الفترة نفسها من العام الماضي. وتم فتح  2,919عددها أقسام الرفاه، بينما كان 

في الفترة نفسها من العام الماضي.  1,032جديدا خالل األسبوع الثالث من الشهر الحالي، مقابل 
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سلطة محلية، خالل شهر  63ملف في كل واحدة من  300واعتنت أقسام الرفاه في بأكثر من 
 نيسان/أبريل الماضي.

وسجلت البلدات العربية في النقب أعلى عدد ملفات جديدة لمواطنين محتاجين لخدمات اجتماعية. 
 758وعدد الملفات الجديدة التي تم فتحها في بلدة تل السبع، حيث يعنى العامل االجتماعي الواحد بـ

ل محتاجا لكل عام 599مواطنا لكل عامل اجتماعي، و 699مواطنا محتاجا، وفي مدينة رهط 
 اجتماعي في بلدة اللقية.

 25/6/2020، 48عرب 
 

 الجيش اإلسرائيلي يمنح شهادات لوحدات إلكترونية هاجمت ميناء إيراني .15
منح رئيس شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية )أمان(، تامير هايمن، أمس : بالل ضاهر

األربعاء، شهادات تقدير لعدد من الوحدات في الشعبة، أثنى من خاللها على الهجوم السيبراني الذي 
يراني، الشهر ، واستهدف ميناء "الشهيد رجائي" اإل8200نفذته هذه الوحدات، وفي مقدمتها الوحدة 

 الماضي.
وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي، إن الشهادات ُمنحت للوحدات التي "نفذت 

 مؤخرا نشاطا عمالنيا سريا ناجحا".
 25/6/2020، 48عرب 

 
 من المعتقلين الفلسطينيين يتعرضون للتعذيب %95"نادي األسير":  .16

في المائة من المعتقلين  95كشف "نادي األسير" الفلسطيني )غير حكومي(، النقاب عن أن : رام هللا
 الفلسطينيين، في سجون االحتالل اإلسرائيلي، يتعرضون للتعذيب منذ اللحظة األولى العتقالهم.

وأوضح في بيان صحفي، بمناسبة "اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب"، الذي يصادف غدا 
لهم وخالل التحقيق، وبعد الز ج الجمعة، أن المعتقلين الفلسطينيين يتعرضون للتعذيب منذ لحظة اعتقا

وأشار إلى أن سلطات االحتالل تنتهج أساليب متعددة لتعذيب المعتقلين جسديا  بهم في السجون.
 ونفسيا، عبر منظومة عنف شاملة.

 25/6/2020قدس برس، 
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 إبعاد حارسين وفتاة عن "األقصى" وعشرات المستوطنين يقتحمونه .17
مستوطنين، أمس، باحات المسجد األقصى وسط حماية مشددة "األيام": اقتحم عشرات ال –القدس 

وأفادت دائرة  أشهر. 6من شرطة االحتالل، التي أقدمت على إبعاد حارسين وفتاة عن المسجد لمدة 
طالبًا اقتحموا المسجد األقصى  20مستوطنًا، بينهم  66األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة، بأن "

 ي باحاته، وسط محاوالت ألداء طقوس تلمودية".عبر باب المغاربة، وتجولوا ف
في اإلطار، أبعدت سلطات االحتالل حارسين يعمالن في المسجد األقصى المبارك، وفتاة عن 

 أشهر. 6محيطه لمدة 
 26/6/2020، األيام، رام هللا

 
 الذاتية  بالتواطؤ مع المجرمين لضرب مناعتهم  "إسرائيل"فلسطينيو الداخل يتهمون  .18

يتهم قادة فلسطينيي الداخل مجددا الشرطة اإلسرائيلية بالتواطؤ والتجاهل «: القدس العربي»الناصرة ـ 
ر بعضه“المتعمد للجريمة والمجرمين عمال بسياسة  ضعافهم من الداخل والنيل من ” فخار يكس  وا 

شغالهم وصرفهم عن قضايا السياسة. لك على خلفية تصاعد جاء ذ مناعتهم األهلية والمجتمعية وا 
 46جرائم القتل في الشهور األخيرة، حيث وقعت منها في األسبوع األخير وفي مجملها منذ بدء العام 

 جريمة قتل في مثل هذه الفترة من العام المنصرم. 32جريمة قتل، مقابل 
من  % 61المتابع لظاهرة العنف والجريمة كامل ريان لـ القدس العربي أن ” أمان“ويؤكد رئيس مركز 

هم من المواطنين العرب، وأن تسع بلدات عربية  2019المعتقلين الجنائيين في البالد خالل عام 
 .2019-2014تتصدر قائمة أعلى عشر بلدات في البالد خالل األعوام 

أن ” القدس العربي“محمد بركة الذي يوضح لـ  48رئيس لجنة المتابعة العليا في أراضي  ويؤكد ذلك
 ظاهرة العنف والجريمة غريبة على فلسطينيي الداخل، داعيا لمراجعة األرقام في الماضي.

فإنه تم ” مديرية الشرطة لتطوير الخدمات للمجتمع العربي“وحسب ما أكده اللواء جمال حكروش قائد 
التي أعلنت عنها الحكومة  1402مليون شيكل من ميزانية الخطة الحكومية رقم  470مبلغ  تقليص
 مليار شيكل. 1.2لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، والتي قدرت في حينه بـ  2015عام 

 25/6/2020، القدس العربي، لندن
 

 الفلسطيني اإلسرائيليوزير الخارجية األردني: األردن ليس من يقرر حل الصراع  .19
)د ب أ(: قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين األردني أيمن الصفدي إن األردن ليس من  -القاهرة

يقرر حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، وليس وحده المسؤول عن منع تدهور األوضاع في المنطقة 



 
 
 
 

 

 12 ص             5269 العدد:             6/26/2020 جمعةلا التاريخ: 

                                    

أن ، األردنية "المملكة"لقناة  ،وأوضح في تصريحات إلى ما هو أسوأ والتقدم إلى ما هو أفضل.
نحن " وأضاف األردن يبذل كل جهد ممكن، مع اإلشارة إلى المسؤولية العربية اإلسالمية الدولية.

سرائيل هي من تتحمل مسؤولية ما ينتج عن قرار ضم أراض فلسطينية من  نقوم بدورنا كاماًل وا 
 ."تداعيات صعبة ومؤلمة للجميع

 2020/6/25، القدس العربي، لندن
 

  "إسرائيلاللبناني و" "حزب هللا" دبلوماسيون غربيون يحذرون من حرب وشيكة بين .20
لدرجة "حذر دبلوماسيون غربيون نظراءهم اإلسرائيليين من تدهور األوضاع في لبنان  تل أبيب:

تؤدي إلى تدحرج سريع قد يصل إلى اندالع حرب بين إسرائيل وحزب هللا، خالل أشهر الصيف 
 ."الجاري

، الخميس، أن هناك شبه إجماع بين الدبلوماسيين "كان" اإلسرائيلية ونقلت قناة التلفزيون الرسمية
 األجانب في بيروت على أن األمور تتدهور في هذا االتجاه.

 2020/6/25، الشرق األوسط، لندن
 

سرائيلية خاصة تتشارك بمشاريع طبية .21  لمكافحة "كورونا" وكالة "وام": شركات إماراتية وا 
من القطاع الخاص ن يراتية "وام"، فجر اليوم، أن شركت"وام": ذكرت وكالة األنباء اإلما -أبو ظبي 

إطالق عدة مشاريع مشتركة في المجال الطبي ومكافحة فيروس  أعلنتا نين إسرائيليتياإلماراتي وشركت
اوز التحديات السياسية التاريخية في ن هذه الشراكة العلمية والطبية تأتي لتتجموضحة أ "كورونا".

كشف موقع "واي نت"، مساء أمس، أن المعد ات وفي السياق ذاته،  المنطقة ضمن أولوية إنسانية.
ي  "إسرائيل"الطبية التي حصلت عليها  في آذار الماضي جاءت من اإلمارات،  "كورونا"في ذروة تفش 

 ن الموساد.عبر طائرة أوكراني ة هبطت في مطار اللد، بجهود م
 2020/6/26، األيام، رام هللا

 
 تقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرهاإلسرائيلية التعاون اإلسالمي: خطة الضم منظمة  .22

خالل بيان خطي قدمته خالل جلسة مجلس األمن الشهرية بشأن الحالة في : نيويورك، وكاالت
 "إسرائيل"حذرت مجموعة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من أن قيام  ،الشرق األوسط

 بتنفيذ خطة الضم أحادية الجانب وغير الشرعية من شأنه أن يقوض حق الشعب الفلسطيني في
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 وجهود المجتمع الدولي المستمرة منذ عقود لتحقيق حل الدولتين. ،تقرير مصيره 
 2020/6/26، االتحاد، أبو ظبي

 
 لجامعة العربية تدعو لدعم "األونروا" ورفض أية محاوالت إلنهاء أو تقليص دورهاا .23

لمؤتمر  104الخميس، بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة أعمال الدورة الـ، انطلقت: القاهرة
األمين العام حيث أكد المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة لالجئين، 

ونروا، ورفض أي محاوالت األالمساعد سعيد أبو علي، ضرورة مواصلة المجتمع الدولي دعم وكالة 
إلنهاء أو تقليص دورها والحفاظ عليها كعنوان لاللتزام الدولي تجاه قضية الالجئين الفلسطينيين، 

 لحين حل قضيتهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
 2020/6/25، مات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلو 

 
 "يةاإلسرائيل الضم"خطة اجتماعات البيت األبيض لم تحسم الموقف من كيفية وموعد تنفيذ  .24

استمرت ثالثة أيام في البيت التي جتماعات االإن  ،كيون، أمسيرويترز: قال مسؤولون أمر  -القدس 
ضوءًا  "إسرائيل"األبيض لمساعدين للرئيس دونالد ترامب، بخصوص ما إذا كانت واشنطن ستعطي 

مسؤول كبير وأشار  أخضر لتضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، اختُتمت دون اتخاذ قرار نهائي.
معلنًا  بشدة، شارك في المشاورات. "ئيلإسراـ"ترامب، الذي يلتزم بسياسة داعمة لأن بالبيت األبيض، 

مع المبعوث الخاص آفي بيركوفيتش وعضو  ليلة الخميسأن "السفير فريدمان سيعود إلى إسرائيل 
 لجنة رسم الخرائط سكوت ليث لمزيد من االجتماعات والتحليل".

 2020/6/26، األيام، رام هللا
 

  "الضم"تهون من المخاوف من رد فعل الدول العربية على خطة  ترامب مستشارة .25
نت كيليان كونواي، مستشارة الرئيس األمر : محمود مجادلة -تحرير كي، دونالد ترامب، من يهو 

بضم أراض فلسطينية، وقالت إن  "إسرائيل"المخاوف من رد فعل الدول العربية في حال قيام 
 .كل مرة، ولم يحدث شيءالتوقعات نفسها تتكرر في 

 2020/6/25، 48عرب 
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  غوتيريش: غير قادرين على عقد اجتماع "الرباعية الدولية" لبحث خطة "الضم" .26
أعلن أمين عام األمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن منظمته غير قادرة : نيويورك )الواليات المتحدة(

على توفير الظروف المالئمة لعقد اجتماع للجنة "الرباعية الدولية"، بشأن التطورات األخيرة  حالياً 
 بدون شروط مسبقة.، باألراضي الفلسطينية المحتلة ومخطط الضم اإلسرائيلي للضفة الغربية المحتلة

 2020/6/26، قدس برس
 

 في الوقت المناسبسيكون فرنسا: االعتراف بالدولة الفلسطينية  .27
مجلس ل جلسة خاللوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان  : أكدميشال أبونجم - باريس

أنه في حال باءت الجهود المبذولة لثني اإلسرائيلية،  الضمخطة الشيوخ، مساء األربعاء، خصصت ل
الخطورة ال  بهذه إسرائيلياً  إننا )في أوروبا( نتهيأ للرد عليها ألن قراراً "عن خطوة الضم، فـ "إسرائيل"

. والرد األقوى، بحسب الرؤية الفرنسية سيكون االعتراف بالدولة "يمكن أن يبقى من غير رد
 ."في الوقت المناسب"الفلسطينية ولكن 

 2020/6/26، الشرق األوسط، لندن
 

 في مفهوم انحياز إدارة ترامب إلسرائيل .28
 أسامة أبو ارشيد
ثمَّة الزمٌة نجتر ها، نحن المتابعين للسياسة األميركية نحو القضية الفلسطينية، ملخصها إن إدارة 

قطعت مع مقاربٍة راسخٍة نهجتها في هذا الصدد إدارات ديمقراطية وجمهورية  الرئيس دونالد ترامب
متعاقبة أكثر من سبعة عقود. وحسب تلك المقاربة األميركية السابقة المفترضة، فإن أي تسوية 

اإلسرائيلي، ينبغي أن تكون حصيلة مفاوضاٍت مشتركٍة بين األطراف  -للصراع الفلسطيني/ العربي 
تدل كثيرون منا على تأكيد افتراق إدارة ترامب عن تلك المقاربة، عبر اإلشارة إلى المعنية. ويس

(، ونقل السفارة األميركية إليها 2017اعترافها من جانب واحد بـ"القدس الموحدة" عاصمة إلسرائيل )
المدنية"  (، ثمَّ إعالنها العام الماضي أنها ال تعترف بالتكييف القانوني القائل إن "المستوطنات2018)

تتعارض مع القانون الدولي. وما بين تلك  1967اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
، بضم إسرائيل هضبة الجوالن 2019القرارات، اتخذت هذه اإلدارة خطوات أخرى، مثل اعترافها، عام 

ني الفلسطينيون منها، إلخ. وصواًل، مطلع هذا العام، إلى طرحها "خطة سالم" استث .،  .1981عام 
وأخذ رأي اإلسرائيليين فيها، حكومة ومعارضة، وهي الخطة التي تريد فرضها على الفلسطينيين 

 اآلن، وليس التفاوض معهم عليها.
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ما سبق صحيٌح إلى حد كبير من حيث اإلطار العام، ولكنه غير دقيٍق من حيث التفاصيل، إذ ال 
داراته المختلفة، من القضية الفلسطينية أكثر من عقود سبعة يمكن فهم الموقف األميركي الكلي، بإ

مضت، إال في سياق االنحياز والتواطؤ والتراجع المهين أمام إسرائيل، حتى والواليات المتحدة تزعم 
ن اختلفت أوجه  نزاهة موقفها، والتزامها القانون والقرارات الدولية. كل ما في األمر هنا أنه حتى وا 

إدارة وأخرى، فإن كل واحدٍة منها كانت تمهد لإلدارة التالية طريقًا نحو مزيد من  التواطؤ ما بين
جهاضًا للحقوق الفلسطينية والعربية.  االنحياز لصالح إسرائيل، وا 

 هذه هي الخالصة الموضوعية التي سينتهي إليها أي دارٍس متعمق في السياسة األميركية نحو  
اإلسرائيلي، منذ إدارة الرئيس هاري ترومان، التي  –راع العربي القضية الفلسطينية، وبشكل أعم الص

وأعلنت دعمها مباشرة، متغاضيًة عن تجاوزها النسبة التي حددها  1948اعترفت بدولة إسرائيل عام 
، والذي صو تت لصالحه. مرورًا بإدارة ليندون 181، رقم 1947لها قرار التقسيم األممي الظالم عام 

تحت  1967َنت إلسرائيل إبقاء األراضي التي احتلها في حرب يونيو/ حزيران جونسون التي َمكَّ 
سيطرتها، حتى وهي تعلن معارضتها ذلك. وما بين تَيِنَك اإلدارتين، وما بعدهما، لم يتغير الحال 

 كثيرًا.
ضمن اإلطار السابق، ليست إدارة ترامب استثناء، من حيث المبدأ، في سياق االنحياز والتواطؤ 

زته، ومضت فيه إلى مدى أبعد وأكثر األ نما هي ورثته وعز  ميركي العام لصالح الدولة العبرية، وا 
فجاجة ولؤمًا. أما االستثناء الحقيقي الذي تمثله هنا، فيمكن تلخيصه في أنها أول إدارة تقبل أن 

ر اليمين الصهيوني اإلسرائيلي المتطر ف قناعاته اإليديولوجية وأجندته السياسية  تكون مجر د قناة يمر 
عبرها. بمعنى أننا ال نتحد ث عن تطابٍق، فحسب، بين هذه اإلدارة وحكومة نتنياهو اليمينية، بل 
المقصود هنا أن إدارة ترامب، عمليًا، اختزلت دورها في أنها رجع الصدى لتلك القناعات 

وتعمل على فرضها على اإليديولوجية واألجندة السياسية لليمين الصهيوني اإلسرائيلي المتطر ف، 
 الفلسطينيين والعالم نيابة عنه.

ما كان هذا كله ليتم، لوال وجود ثالث شخصيات صهيونية أميركية متطر فة تحيط بترامب، المعروف 
بمحدودية األفق، وانعدام الخبرة السياسية، والعجز عن فهم القضايا المرك بة والمعقدة: صهره 

إدارته السابق إلى منطقة الشرق األوسط، جيسون غرينبالت، ومستشاره، جاريد كوشنر، ومبعوث 
وسفيره الحالي في القدس المحتلة، ديفيد فريدمان. ال يتسع المجال هنا لالستطراد في خلفية كل واحد 
من هؤالء، ويكفي هنا التذكير بالخطة البغيضة الكارثية التي صاغوها مطلع هذا العام لتصفية 

عنوان: "السالم من أجل االزدهار: رؤية لتحسين حياة الشعبين الفلسطيني القضية الفلسطينية، تحت 
 واإلسرائيلي"، والمشهورة إعالميًا بـ"صفقة القرن".
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اآلن، والعالم يتر قب اإلعالن المتوقع لحكومة نتنياهو إطالق إجراءات ضم أجزاء واسعة من الضفة 
الخرائط التي تسعى "صفقة القرن" إلى فرضها الغربية مطلع شهر يوليو/ تموز المقبل، استنادًا إلى 

واقعًا، نطالع في الصحافتين اإلسرائيلية واألميركية عن خالفاٍت داخل الحكومة اإلسرائيلية بين 
قطبيها، الليكود، بزعامة نتنياهو، وتحالف "أزرق أبيض"، بزعامة بيني غانتس، وزير الدفاع الحالي. 

من الضفة الغربية، بحيث تشمل المستوطنات  %30ءات ضم يريد نتنياهو أن يبدأ مباشرة بإجرا
ومنطقة غور األردن، في حين يدعو غانتس، ووزير الخارجية، غابي أشكنازي، إلى ضم تدريجي 
قليمية في محاولٍة لتجنب تفجر األوضاع فلسطينيًا، وتداعيات ذلك المحتملة  وضمن ترتيبات محلية وا 

 والتقارب مع بعضها اآلخر. على العالقات مع بعض الدول العربية
المفارقة هنا أن الوسيط بين أطراف الخالف اإلسرائيلي، هو السفير األميركي، فريدمان. وهذا هو 
أحد أبرز داعمي االستيطان أميركيًا، وهو من دفع جهود االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل 

عارضوا ترشيحه سفيرًا. وألن فريدمان، كما  السفارة إليها. ولشد ة تطرفه، فإن يهودا أميركيين كثيرين
ر، فإنه يضغط بشدة إليجاد  نتنياهو، يرى أن وجود ترامب في البيت األبيض فرصة قد ال تتكر 
إجماع ضمن معسكر اليمين اإلسرائيلي للمضي في قرار الضم، والذي يبدو أن اإلدارة تشترطه حتى 

 اآلن.
ت األبيض، ضم كوشنر وفريدمان، ومستشار األمن يوم الثالثاء الماضي عقد اجتماع في البي

القومي، روبرت أوبراين، والمبعوث األميركي الجديد إلى الشرق األوسط، آفي بيركوفيتش، من أجل 
اتخاذ قرار نهائي حول ما إذا كانت إدارة ترامب ستدعم نتنياهو في قرار الضم من دون تأييد غانتس 

صدر من ترامب خالل أيام. هناك ضغط مضاد من داخل وأشكنازي، ويبدو أن إعالنا رسميا سي
وزارة الخارجية األميركية، ومن الحزب الديمقراطي، كما من خبراء وساسة وأمنيين وعسكريين 
إسرائيليين، يحذرون من أن مثل هذا القرار قد يعم ق حالة عدم االستقرار في المنطقة، فضاًل عن 

 كل رسمي، وهي كذلك فعاًل.تحو ل إسرائيل إلى نظام "أبارتهايد" بش
أي أن منطلق الخوف والقلق، حتى من المؤسسة الديمقراطية الرسمية، هو أمن إسرائيل ومصالحها 
و"يهوديتها"، ال حقوق الفلسطينيين. وهو ما يعيد تأكيد معطى انحياز الواليات المتحدة المطلق 

ن اختلفت الدرجات والمستويات وأشكال ذلك االنحي از. هذا معلوم للجميع منذ عقود إلسرائيل، وا 
طويلة، غير أن بعضنا اختار أن يتجاهل هذه الحقيقة، وقبل في مرحلة سابقة واشنطن "وسيطًا 

وا، ضمنًا، بخطئهم الكارثي ذاك.  نزيهًا"، وما زلنا ندفع ثمن ذلك القرار، حتى بعدما أقر 
 26/6/2020العربي الجديد، لندن، 

 



 
 
 
 

 

 17 ص             5269 العدد:             6/26/2020 جمعةلا التاريخ: 

                                    

؟ "المجتمع الدولي" .29  إزاء خطة الضم  اإلسرائيلية: نباح أم عض 
 صبحي حديدي
شاءت محاسن الصدف أن تتزامن واقعتان: مجلس األمن الدولي يعقد جلسة عامة، لمناقشة الخطط 
اإلسرائيلية الخاصة بضم  أراض فلسطينية في الضفة الغربية؛ وكتاب جون بولتون الجديد، مالئ 

، ذلك «المجتمع الدولي»تبات. األمم المتحدة، تحت سقف الدنيا وشاغل الناس، ينزل إلى المك
المسمى الغامض العجيب؛ هي الصلة األولى المباشرة بين الجلسة والمؤلف، فلألخير باع طويل 
ومديد في تقزيم المنظمة الدولية، ومن ورائها تسعة أعشار المنظمات التي ال تستظل  بالعباءة 

المصادفة أن تذك ر الناس بأن  الماضي حلقات ال تنفك  عن األمريكية على نحو أو آخر، وألقدار 
 الحاضر إال عند حسيري النظر أو المتعامين عن سابق قصد.

وما دامت الجلسة قد اقتصرت على الخطب العصماء، بصوت األمين العام لألمم المتحدة أو 
لتي لم يزعجها البتة أن مندوب فرنسا الذي ناب عن زمالئه الرافضين، أو مندوبة الواليات المتحدة ا

تغر د خارج السرب؛ فإن  ظل  بولتن، بوصفه المندوب األمريكي األسبق في المجلس، حضر 
 واستطال، فذك ر أولئك الذين قد تنفعهم الذكرى.

، ينتظر من مجلس األمن أن يوصي بأي  إجراء آخر سوى تحذير  ال أحد، عدا السذ ج أغلب الظن 
؛ أو «خطر على عملية السالم»و« انتهاك للقانون الدولي»م ، وأنه دولة االحتالل من مغبة الض

ينتظر من االتحاد األوروبي اتخاذ عقوبات ملموسة، على غرار ما فعل ضد  روسيا جراء ضم  القرم 
على سبيل المثال. أصدقاء دولة االحتالل داخل االتحاد، وليس الواليات المتحدة  2014في سنة 

، سوف يتكفلون بوأد أي  مشاريع قرارات من هذا الطراز، حتى قبل أن وحدها داخل مجلس األمن
من المعقول، بالتالي، أن ينتظر المرء نباح االتحاد األوروبي أكثر من »يرى نص  المسودة النور. 

، «ميتفيم»، تقول مايا سيون تزيدكياهو مديرة العالقات اإلسرائيلية ـ األوروبية في برنامج «العض  
 رائيلي للعالقات الخارجية اإلقليمية.المعهد اإلس

المجتمع »آخرون في دولة االحتالل يستعيدون أمثلة الماضي: لو أن  مناحيم بيغن خشي ردود أفعال 
إياه، لما كان سيعتبر القدس الشرقية جزءا من العاصمة الموحدة لدولة االحتالل في سنة « الدولي
؛ مع التذكير بأن  الواليات المتحدة يومذاك، 1981، وال كان سيضم  الجوالن المحتل في سنة 1980

تت في مجلس األمن لصالح قرار باإلجماع يدين ضم  الجوالن.  أيام رونالد ريغان، صو 
سنة كان بولتن، الصقر المحافظ العتيق الذي ُعي ن مندوبا دائما للواليات المتحدة في مجلس  14وقبل 

دة من  750األمن رغم أنف اللجنة المختصة في الكونغرس، قد أدخل  صفحة  26تعديال على مسو 
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حد دولة تقاطروا إلى نيويورك للبحث في إصالح الهيئة الدولية. وال يظنن أ 191ُطرحت على ممث لي 
 ،«رطانة الجنوب»أن  بولتن لم يعترض إال على 

كما يقول بعض األمريكيين في وصف اللغة التي تتعالى بين الحين واآلخر في نقد األمم المتحدة، 
أمريكي. أو أنه لم يعترض إال على  –والتي تتردد هنا وهناك في العالم خارج الكون الغربي األورو 

، مثل تعريف اإلرهاب، ومفهوم السيادة الوطنية، وتصدير معتادة وكالسيكية« خالفية»مسائل 
الديمقراطية، والكيل بمكيالين في ما يخص  حقوق اإلنسان وتطبيق قرارات مجلس األمن الدولي، 

 …ومعالجة الفقر والمديونية، ومشكالت البيئة، واستثناء األمريكي من محاكم جرائم الحرب
واء تحدثت عن ِقَيم الهيئة الدولية ومبادئها القديمة والحديثة لقد اعترض على كل  فقرة في الوثيقة، س

والقادمة، أو الشراكة الكونية في التنمية، أو التطوير الزراعي، أو مجابهة انتشار مرض نقص 
التكافؤ الجنسي بين الذكر … المناعة، أو مسائل الهجرة، أو السالم واألمن الجماعي، أو حتى

تطوير العلوم والتكنولوجيا، وحوار الجنوب ـ الجنوب )وليس الشمال ـ واألنثى، وتمكين المرأة، و 
وهو اعترض من وحي يقينه بأن  بالده هي العالم، أو هي ربما اإلمبراطورية المعاصرة … الجنوب!(

هنا، أو « حلفاء»و« شركاء»الوحيدة التي تحكم العالم على هذا النحو أو ذاك، بالتحالف مع حفنة 
هناك. ولسوف ُيتاح لنا أن نقرأ حصيلة دواخله، التي لم ينطق « مارقين»و« صاةع»بمقاتلة حفنة 

االستسالم ليس خيارا: »بها رسميا من مقعده في مجلس األمن الدولي، وذلك طي  فصول كتابه 
 .2007، الذي صدر سنة «الدفاع عن أمريكا في األمم المتحدة وخارجها

، بمثابة برهان صارخ على 2006وفي تلك الحقبة ذاتها كان العدوان اإلسرائيلي على لبنان، صيف 
العديد من األمثوالت العتيقة المكرورة التي ُتساق عادة على سبيل التأريخ للنظام الدولي المعاصر، 

تحاد األوروبي، وتنتج وتعيد إنتاج أخالقياته ومعاييره وخطاباته وعالماته. بروكسيل، في إطار اال
شهدت آنذاك سلسلة جداالت طويلة عجيبة )أين منها سفسطة البيزنطيين!( بين ممث لي الديمقراطيات 

وفي اآلن ذاته «. وقف األعمال العدائية»، مقابل «وقف إطالق النار»الغربية؛ حول الفارق بين 
في لبنان، فتقتل عشوائيا، وال  كانت آلة الوحشية اإلسرائيلية تواصل اإلجهاز على المزيد من المدنيين

 …تُبقي حجرا على حجر، وتضرب وتقصف وتنسف وتدم ر
ال تقتصر على ارتداده إلى سلوك سابق متكرر أثبتت الوقائع إفالسه « المجتمع الدولي»مصيبة ذلك 

وعواقبه الوخيمة، فحسب؛ بل كذلك في أن  االرتداد ينطوي على االنحطاط أكثر فأكثر، نحو عواقب 
أذى وأبعد أثرا، وأوضح األمثلة ارتداد إدارة ترامب اليوم عن سلوك طبع إدارة ريغان ذاته في  أشد  

مسائل ضم  أراض محتلة. وفي الماضي كانت صيغة الكليشيه المعتادة عند اندالع حروب إقليمية 
ب، فعلى بوقف إطالق النار فورا، إْن لم يكن بدافع النفاق ورفع العت« المجتمع الدولي»أن يطالب 
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األقل  بغية إفساح المجال أمام القوى الكبرى المعنية ببعض أو جميع أطراف االقتتال )وهي، دائما 
 وأبدا، معنية بالضرورة!( كي تساوم وتتفاهم وتتفق.

التطو ر الالحق هو أن تعمد الواليات المتحدة إلى إسقاط واجب الحد  األدنى هذا، الذي كانت تتمسح 
ها ستتمسح به مجددا في أية سانحة قادمة مختلفة السياقات، فتمتنع عن به في الماضي ولعل

 «.غير مفيد اآلن»المطالبة بوقف إطالق النار، وتعلن أن ه 
أكثر من هذا، يحدث أن تضغط أمريكا على حلفائها، وسائر األجرام الدائرة في فلكها، كي ال يصدر 

الذي تتمتع به من « الدالل»حتالل، أو يخالف أي  قرار عن أية جهة دولية يمكن أن يؤذي دولة اال
جانب القوة الكونية العظمى. وفي ذلك المثال، كما في الحال الراهنة اليوم مع مطامع االحتالل في 
ضم  المستوطنات وأراض فلسطينية أخرى، اتضح أكثر فأكثر أن  أوروبا العمالقة الموحدة عاجزة 

تقلة عن تلك السياسات التي تعتمدها الواليات المتحدة، تماما عن اعتماد سياسة خارجية فعلية مس
مؤقتا أو على المدى االستراتيجي، إزاء سلسلة طويلة من الملفات الدولية الشائكة، وعلى رأسها 

 قضايا الشرق األوسط بالطبع.
والحال أن  خيارات ترامب في منح ضوء أخضر لرئيس دولة االحتالل بنيامين نتنياهو قبل مطلع 

)يوليو( ليست قاطعة بعد. ثمة سجال بين فريق مؤيد )يقوده وزير الخارجية مايك بومبيو  تموز
ل منح ضوء برتقالي أو حتى بعض التريث  وبعض صقور الجمهوريين في الكونغرس(، وفريق يفض 
)جاريد كوشنر واالستخبارات وجنراالت البنتاغون(؛ هذا عدا عن تخو ف البعض في حملة ترامب 

من أن  تشجيع نتنياهو قد ال يكون مفيدا تماما في هذا الطور: أنصار ترامب من  االنتخابية
اإلنجيليين المؤيدين للضم  سوف يصوتون له في كل  حال، ولكن  استطالعات الرأي تمنح المنافس 

 الديمقراطي جو بايدن تفوقا ملحوظا في صفوفهم، رغم عدم تأييده لخطط الضم .
، هو الحصيلة الختامية لمواقف وبالطبع، كل  هذا على خلف ية االفتراض بأن  النباح، وليس العض 

 «.المجتمع الدولي»المعترضين على الضم  في مختلف مراتب 
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 يوئيل جوجانسكي
دول العربية في مسألة بسط السيادة اإلسرائيلية، بهذا على خلفية البحث والخطاب الجاريين في ال

ن لم يكن مسبوقًا، فقد توجه  المدى أو ذاك، على أجزاء من يهودا والسامرة، بشكل استثنائي، حتى وا 
مؤخرًا علنًا ومباشرة ثالث شخصيات من دول الخليج إلى الجمهور اإلسرائيلي، وهم: أنور قرقاش 
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في اتحاد اإلمارات، ويوسف العتيبة سفير االتحاد في الواليات  وزير الدولة للشؤون الخارجية
المتحدة، ونواف عبيد وهو أكاديمي ومستشار سابق للحكومة السعودية، فعرضوا موقف دولهم من 
المسألة. لم تكن الرسائل موحدة، بل ويمكن العثور على تضاربات ظاهرة بينها، ويبدو أنها صيغت 

بعض مجال للمناورة في مسألة الضم والعالقات مع إسرائيل. ينبغي  بشكل يكون فيه لدول الخليج
على هذه الخلفية أن يطرح السؤال: هل وفي أي مدى سيمس الضم بالعالقات بين إسرائيل ودول 
الخليج؟ يرتبط الجواب أيضًا بالشكل الثنائي الخاص للعالقات التي نسجت على مدى السنين بين 

معارضتها العلنية للخطوة ستستمر، ولكن تعاونها األمني الهادئ  إسرائيل وبعض من هذه الدول:
 وال سيما في ضوء المصلحة المشتركة لمنع تطلعات إيران اإلقليمية والنووية. –سيبقى 

لقد تطورت العالقات بين إسرائيل ودول الخليج على مدى العقود األخيرة، وال سيما في السنوات 
استخبارية، وبقيت  –متداخلة أحيانًا، ولكنها منفصلة: قناة أمنية األخيرة في عدة قنوات متوازية، 

تجارية هادئة هي أيضًا؛ وثمة قناة وجدت في السنوات  –بطبيعة األحوال سرية؛ ثم قناة اقتصادية 
األخيرة وهي قناة الحوار الديني والثقافي. إلى جانب السرية التي تتميز بها الغالبية الساحقة من هذه 

فقد تطورت مع الزمن عالقات علنية أيضًا، أقل تطورا نسبيًا، وتتضمن اليوم لقاءات بين  العالقات،
مسؤولين كبار من الطرفين، وال سيما أولئك الذين تبوأوا في الماضي مناصب رسمية، وبنقل رسائل 

ثر الفلسطينية، كانت العالقات أك –علنية. في فترات من التقدم السياسي في الساحة اإلسرائيلية 
علنية مما هي في الوقت الحالي، بل وتضمنت إقامة ممثليات إسرائيلية رسمية في ُعمان وقطر. 
وعب ر التذبذب في العالقات )التقارب من إسرائيل، وكبديل.. االبتعاد عن العالقات معها( عن رد 

بين  فعل لخطوات وسياسات في السياق الفلسطيني وجسد الجانب اإليجابي من ناحية دول الخليج
جوانب التطبيع مع إسرائيل وبين خطوات إيجابية اتخذتها إسرائيل بنظرهم تمهيدًا للتسوية مع 

 الفلسطينيين.
تواصاًل مع هذه الدينامية، من المتوقع لخطة الضم أن تدفع دول الخليج إلى التراجع إلى الوراء في 

العلنية. وذلك رغم أن المسألة جوانب مختلفة من التطبيع مع إسرائيل، وال سيما في جوانبه 
الفلسطينية ال توجد على رأس اهتمامها اليوم، ورغم الشك، بل وأحيانًا العداء من جانبها، تجاه 
السلطة الفلسطينية وتجاه حماس. ومع ذلك، يقدر بأن تصريحات المسؤولين في دول الخليج ليست 

آلن من التطبيع. إضافة إلى ذلك، من ، إنها ستضر بجوانب مختلفة جارية ا”ضريبة كالمية“مثابة 
المتوقع تناسب إيجابي بين حجم الضم المتوقع، وشدة معارضة الجماهير العربية له، وحجم الضرر 

 المحتمل للعالقات مع دول الخليج.
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ولكن يمكن أيضًا التقدير بأن التعاون األمني الهادئ الذي هو اآلخر قد يتأثر بتردي العالقات، لن 
كبير ومتواصل. وفضاًل عن ذلك، وألن إسرائيل أولت على مدى السنين أهمية شديدة يتضرر بشكل 

للجانب العلني في عالقاتها مع الدول العربية، وال سيما مع تلك التي ليس لها عالقات رسمية معها 
رغم المصالح المشتركة، فسيكون للمس بجملة العالقات العلنية التي نسجت على مدى الزمن وبجهد 

 ، معنى استراتيجي سلبي من ناحيتها.كبير
، وزير ”(يديعوت أحرونوت“حزيران،  12مؤخرًا، نشرت الصحافة اإلسرائيلية مقاالت ليوسف العتيبة )
، المستشار السابق ”(هآرتس“حزيران،  16الدولة للشؤون الخارجية في اتحاد اإلمارات، ولنواف عبيد )

التي -ر وعلني للجمهور اإلسرائيلي. في هذه المقاالت للحكومة السعودية، وتوجهوا فيها بشكل مباش
يسعى الكتُّاب إلى حمل إسرائيل لالمتناع عن ضم مناطق  –هي بحد ذاتها مثابة تعبير عن التطبيع

في يهودا والسامرة، بل وتضمنت تهديدًا بالمس بالعالقات مع إسرائيل، إذا نفذ الضم. وفي الوقت 
تحسينًا للعالقات إذا ما ألغت نية الضم. بل إن العتيبة ربط  -ضمنا–نفسه، عرضت على إسرائيل 

في مقاله بين العالقات مع إسرائيل وخطاب التسامح والحوار الديني، الذي بات واضحًا في السنوات 
األخيرة في العالم العربي، وهدد ضمنًا بأن يتضرر هذا أيضًا. ضمن أمور أخرى، ذكر عبيد اإلذن 

ندية للطيران إلى إسرائيل ومنها من فوق األجواء السعودية كبادرة طيبة الذي أعطي للشركة اله
ن كانت متواضعة، والتي يمكن التراجع عنها إذا ما نفذ الضم.  إلسرائيل، وا 

موقف مغاير قلياًل بالنسبة للضم عرضه أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في اتحاد 
إطار مؤتمر اللجنة اليهودية األمريكية. فقد أعرب قرقاش عن اإلمارات، في الكلمة التي ألقاها في 

الفلسطينية.  –معارضته التخاذ خطوات إسرائيلية أحادية الجانب، وعن تأييده للمفاوضات اإلسرائيلية 
ولكنه ميز بين خالفات الرأي مع إسرائيل في المسألة الفلسطينية وبين القدرة بل والحاجة إلى التعاون 

قد ال نتفق مع إسرائيل في مسائل سياسية، ونبقى نتعاون “ل إقليمية أخرى. فقد قال: معها في مسائ
ومع ذلك، أضاف قرقاش بأن التعاون مع ”. في مجاالت أخرى، مثل كورونا والشؤون التكنولوجية

 معارضة الضم. -إسرائيل ال يغير موقف اتحاد اإلمارات من المسألة التي على جدول األعمال
ل العتيبة وتصريحات قرقاش بانتقاد حاد في الشبكات االجتماعية، وال سيما في أوساط لقد حظي مقا

ووعدها بمردودات متنوعة إذا ما ” فرصة وليس كعدو“الفلسطينيين. العتيبة، ألنه وصف إسرائيل كـ 
أما قرقاش، فألنه وعد ضمنًا باستمرار ”. السيطرة غير القانونية على أرض فلسطينية“امتنعت عن 

لتعاون مع إسرائيل حتى لو نفذت الضم. هذا النقد يشرح تخوف زعماء دول الخليج من المس ا
بمكانتهم في العالم العربي واإلسالمي، ومن اضطرابات جماهيرية تمس باستقرار حكمهم، إذا لم 

 –الخصمان اإلقليميان لدول الخليج  –يعربوا عن معارضة قاطعة للضم. وذلك، بينما إيران وتركيا 
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كفيلتان بجمع نقاط االستحقاق على معارضتهما الضم. بالنسبة إليهما، من شأن زعماء دول الخليج 
 أن يتخذوا صورة من يهجرون الفلسطينيين بل ويتعاونون مع إسرائيل.

إن موقف دول الخليج من المسألة الفلسطينية ثنائي البعد، وقد اجتاز تغييرات معينة في العقدين 
ت دول الخليج تشترط في الماضي تنمية العالقات بينها وبين إسرائيل بتسوية األخيرين. لقد كان

سلمية شاملة بين إسرائيل والفلسطينيين، ولكن هذا الموقف تآكل عمليًا في السنوات األخيرة. موقف 
الدول اليوم أقرب إلى الصيغة التي عرضها عبيد في مقاله، في أن التقدم في الجبهة الفلسطينية 

تحسين العالقات العلنية مع إسرائيل. هذا الموقف هو بقدر كبير حل وسط بين الموقف سيجاب ب
اإلسرائيلي والموقف الفلسطيني. فرئيس الوزراء نتنياهو طلب في السنوات األخيرة إعطاء أولوية 
لتحسين العالقات مع دول الخليج والمغرب على القناة الفلسطينية. وادعى مؤيدو هذه اإلستراتيجية 

أن فيها ما يشكل ضغطًا على الفلسطينيين إلبداء المرونة والموافقة على حل سياسي وسط، بينما ب
ادعى منتقدوها بأنها تأتي عمليًا للقضاء على المسيرة السياسية. مهما يكن من أمر، فقد عمل 

من أجل الفلسطينيون على لجم مظاهر التطبيع بين إسرائيل والدول العربية، وال سيما دول الخليج، 
 اإلبقاء عليها كورقة مساومة مع إسرائيل.

تنسجم تصريحات المسؤولين الثالثة مع هذه الثنائية في موقف دول الخليج من إسرائيل منذ سنوات 
عديدة. ويذكر أن هذه الثنائية مصدرها أيضًا يعود إلى تطلع دول الخليج لإلبقاء على عالقات طيبة 

لتهديد المحدق بها من إيران. وبالفعل، فإن قدرة دول الخليج على مع واشنطن، وال سيما على خلفية ا
توثيق العالقات واإلعالن عنها هي محدودة عقب الجمود السياسي المتواصل في القناة اإلسرائيلية 
الفلسطينية، ولكن التهديدات المشتركة تبقي التعاون بين الطرفين، والذي هو سري من أساسه، 

ن خرجت الخطوة إلى حيز التنفيذ-ل مسألة الضم وينبغي التوقع أال تقل التعاون األمني  -حتى وا 
الهادئ، بقدر كبير. في كل األحوال، ستخرج إيران رابحة من تنفيذ خطة الضم اإلسرائيلية: فالخطوة 
فضاًل عن أنها ستصرف االنتباه عن تقدمها نحو النووي العسكري فإنها ستجعل من الصعب على 

 شرعية الدولية لخطوات ضدها.إسرائيل تحقيق ال
ن  من هنا، ليس هناك بالضرورة تناقض بين تصريحات مسؤولي الخليج الثالثة في مسألة الضم. وا 
هذا الضم، إذا ما نفذ، لن يؤدي إلى قطع شامل للعالقات بينها وبين إسرائيل، ولكنه بالتـأكيد سيمس 

إسرائيل، ال يمكن لدول الخليج أن تدير ظهر  بقدرتها على التقدم بالتعاون العلني. رغم العالقات مع
المجن للفكرة الفلسطينية. من ناحيتها، رغم عدم وجود تقدم سياسي بين إسرائيل والفلسطينيين، فإن 
الوضع الراهن يسمح لها بالتركيز على مشاكل أكثر إلحاحًا في الداخل والخارج. ليس واضحًا إذا ما 

خطوة الضم أو ألغيت تمامًا، ولكن من المشكوك فيه أن يكون كان إلسرائيل أي مردود إذا تقلصت 
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هذا ذا مغزى، إذ إن دول الخليج من وجهة نظرها، تفعل ما يكفي تجاه إسرائيل في الوضع القائم 
 الفلسطيني إلى حل نهائي. –طالما لم يصل النزاع اإلسرائيلي 

 25/6/2020نظرة عليا 
 25/6/2020، لندن، القدس العربي
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