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الفلسطينية تهدد بتسليم سالح أجهزتها األمنية لالحتالل لتحميله عواقب  : السلطةقناة عبرية .1
 الضم

قال تقرير إسرائيلي إن السلطة الفلسطينية : محمود مجادلة، عن 27/6/2020، 48عرب ذكر موقع 
تسليم أسلحة وذخيرة أجهزتها األمنية لقوات الجيش اإلسرائيلي، في محاولة لتحميل سلطات تعتزم 

 االحتالل مسؤولية التداعيات األمنية التي قد تنتج عن تنفيذ مخطط الضم في الضفة الغربية.
 وذكر التقرير الذي أوردته هيئة البث اإلسرائيلية )"كان"( في نشرتها المسائية، السبت، نقال عن
مصادر وصفتها بالمطلعة، أن المسؤولين الفلسطينيين، قالوا خالل لقاءات مع مسؤولين أوروبيين 
وأميركيين إنهم يعتزمون جمع سالح وذخيرة األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية وتسليمها 

اإلسرائيلية  لمقرات قوات جيش االحتالل اإلسرائيلي في مستوطنة "بيت إيل"، إذا ما أقدمت الحكومة
 على تنفيذ مخطط الضم.

وأشار التقرير إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة فلسطينية لمواجهة مخطط الضم اإلسرائيلي تشمل 
حل السلط بهدف تحميل سلطات االحتالل المسؤوليات األمنية في الضفة الغربية. كما ستقوم القيادة 

موظفين ونقل مسؤوليات الحكومة إلى منظمة الفلسطينية بحل الحكومة والتوقف عن دفع مرتبات ال
 التحرير الفلسطينية.

ووفًقا لتقرير القناة الرسمية اإلسرائيلية فإن التقديرات الفلسطينية تشير إلى أن الحكومة اإلسرائيلية 
ستقدم خالل الفترة المقبلة على ضم المجمعات االستيطانية "غوش عتصيون" و"معاليه أدوميم" 

ما تعتبره السلطة "نقطة فارقة". وذكرت القناة نقال عن مصادرها أن القيادة الفلسطينية و"أريئيل"؛ وهو 
 جادة هذه المرة، وستعمل على تنفيذ تهديداتها.
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أن أجهزة األمن  :كفاح زبون ، عن رام هللامن ، 28/6/2020، الشرق األوسط، لندنوأضافت 
ي بحوزة قوات األمن الفلسطينية. وثمة تقديرات الفلسطينية أعدت لوائح بكل قطع األسلحة والذخيرة الت

ألف قطعة سالح كالشنيكوف، إضافة إلى مئات المسدسات بعدما  26بأنه يوجد لدى السلطة 
صادرت إسرائيل آالف القطع في اجتياحات سابقة، وخسرت كذلك عشرات آالف أخرى من القطع 

 .2007على القطاع عام « حماس»عندما سيطرت 
 

 قي مكالمة من بومبيوعباس يرفض تل .2
أن اإلدارة األميركية سعت إلى ترتيب محادثة ، تقرير أوردته هيئة البث اإلسرائيلية )"كان"(ذكر 

هاتفية تجمع بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية األميركية، مايك بومبيو، بداية 
ض حول مخطط الضم اإلسرائيلي األسبوع الجاري، قبيل انطالق سلسلة اجتماعات في البيت األبي

لمة بعد وصول المباحثات في هذا الشأن إلى مرحلة االوشيك، "إال أن عباس رفض إجراء المك
 متقدمة".

 27/6/2020، 48عرب 
 

 اإلسرائيلية وكل أشكال الضم مرفوضة –أبو ردينة: الخرائط األميركية  .3
ة، أن الموقف الوطني، الذي اتخذته األطر أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردين: رام هللا

 القيادية الفلسطينية كافة، واضح وثابت.
وقال أبو ردينة ردا على ما تتناقله بعض الوكاالت نقاًل عن مصادر إسرائيلية حول وجود اتصاالت 

 –أمريكية، إن "الموقف الفلسطيني يرفض مخططات الضم والخرائط األميركية  –فلسطينية 
وأضاف أن الحوار يجب  من حيث المبدأ، سواء كانت مخططات الضم كاملة أو جزئية". اإلسرائيلية

أن يكون على أساس حل الدولتين إلنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 
، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السالم العربية، وعلى 1967القدس الشرقية على حدود عام 

 التي حددها الرئيس محمود عباس في خطابه األخير الذي ألقاه أمام مجلس األمن الدولي.األسس 
 28/6/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 السلطة الفلسطينية ترفض التفاوض مع غانتس حول الضم .4

، بيني غانتس، زيارة رفضت السلطة الفلسطينية مبادرة وزير الجيش اإلسرائيلي: كفاح زبون  - رام هللا
رام هللا إلجراء مفاوضات حول خطة الضم وقضايا أخرى. وقال وزير الشؤون المدنية عضو اللجنة 
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المركزية لحركة فتح حسين الشيخ إن على غانتس أواًل إنهاء االحتالل واحترام الشرعية الدولية قبل 
 القدوم لرام هللا.

على السيد غانتس نقول إن من يتحدث عن استعداده  رداً « »تويتر»وقال الشيخ في تغريدة له على 
لزيارة رام هللا والتفاوض، عليه أوال أن يفكر بإنهاء االحتالل ال أن يحشد جيشه للضم وتكريس 
احتالله، وعليه أن يؤمن بالشرعية الدولية ال شرعية القوة وفرض سياسة الفصل العنصري على 

 «.ال أن يدير الظهر لهاشعب آخر، وعليه أن يطبق اتفاقيات وقعت 
 28/6/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 "الضم"عن  "إسرائيل"عريقات يحذر العرب من قبول التطبيع حال تراجع  .5

رام هللا: حذر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، السبت، من 
وفي حديث عبر  ”.الضم“سحبها مخطط القبول بأي خطوات عربية للتطبيع مع إسرائيل، مقابل 

هناك من يتحدث أنه إذا تراجعت إسرائيل عن الضم، “تلفزيون فلسطين، السبت، قال عريقات: 
هذا خطأ، ألن لدينا مبادرة السالم العربية التي تقول إن التطبيع “وأضاف:  ”.سنطبع العالقات معها

وقال  ”.، والجوالن، وحلت قضية الالجئين1967يأتي إذا انسحبت إسرائيل من األراضي المحتلة عام 
 ”.مصلحتنا ومكانتنا كعرب تتطلب وحدتنا وتماسكنا“عريقات مخاطبا الدول العربية: 

 27/6/2020القدس العربي، لندن، 
 

 ستقود النهيار السلطة الفلسطينية "إسرائيل"صيدم: إجراءات  .6
يوم األحد، من انهيار السلطة  المركزية لحركة فتح صبري صيدم،حذر عضو اللجنة  :رام هللا

الفلسطينية في حال ضم إسرائيل ألراض في الضفة الغربية، واستمرار إجراءاتها في الخنق المالي 
وقال صيدم في تصريح إلذاعة صوت فلسطين الرسمية:" إن القيادة الفلسطينية لن تتخذ  والسياسي.

تي جاءت نتيجة التفاق وضمانات دولية أي قرار سياسي بحل السلطة، لكننا نحذر من أن السلطة ال
  لتكون جسرا انتقاليًا نحو الدولة الفلسطينية المستقلة، معرضة لالنهيار جراء ما تقوم به اسرائيل".

 28/6/2020، القدس، القدس
 

 تبادل األراضي كانت فكرة خاطئة طرحت سابقا ولم تعد قائمة خالد:تيسير  .7
لتنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بأن تبادل االراضي عضو اللجنة ا قال تيسير خالد: نابلس

كانت فكرة خاطئة طرحت قبل عشرين عاما في المفاوضات التي كانت تجري بين الجانبين 



 
 
 
 

 

 7 ص             5271 العدد:             6/29/2020اإلثنين  التاريخ: 

                                    

الفلسطيني واالسرائيلي على اساس تعديل طفيف في الحدود ولكنها لم توثق ولم تطرح او تدرس في 
نية على أي مستوى من المستويات ولم تكن ملزمة بأي أي هيئة من هيئات منظمة التحرير الفلسطي

حال من األحوال ولم تعد قائمة على االطالق، في ضوء التطورات الالحقة والتي شهدت خاصة مع 
حكومات نتنياهو مصادرة مساحات واسعة من االراضي الفلسطينية ونشاطات استيطانية غير 

 مسبوقة .
 28/6/2020، القدس، القدس

 
 "إسرائيل"و لتدخل دولي لإلفراج عن جثامين فلسطينيين تحتجزهم عريقات يدع .8

دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، )السبت(، إلى  رام هللا:
تدخل دولي لإلفراج عن جثامين قتلى فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل وترفض السماح بدفنهم، حسبئما 

لليوم الخامس على التوالي تواصل سلطات االحتالل : »عريقات وقال األلمانية. نقلته وكالة األنباء
اعتقال الجثمان الطاهر للشهيد أحمد عريقات، وال يسمحون لنا بدفنه كما يفعل كل البشر عند موت 

تم إعدام أحمد بدم بارد، هذه ليست قيم اإلنسانية، وهذه ليست أخالق البشر... »وأضاف:  «.أحبتهم
 «.نا لإلفراج عن الجثامين الطاهرة للشهداءساعدو 

 28/6/2020، الشرق األوسط، لندن
 

 التشريعي يحمل السلطة مسؤولية مالحقة المعتدين على منزل عزيز دويك  .9
أدان المجلس التشريعي الفلسطيني االعتداء اآلثم على منزل رأس الشرعية الفلسطينية د.عزيز : غزة

 وعلى رأسها محمود عباس المسئولية الكاملة، ومطالبا بمالحقة دويك، محمال السلطة في رام هللا
 المجرمين الُمعتدين خاصة أنهم معروفون لديهم باالسم والصورة ويجب تقديمهم للعدالة.

وأكد القائم بأعمال رئيس المجلس التشريعي د. محمود الزهار خالل مؤتمر صحفي األحد بغزة، أن 
كمة يعني إطالق يد الفلتان في الضفة المحتلة، وذلك يصب في المماطلة في تقديم الجناة للمحا

مصلحة االحتالل ومخططاته الرامية لبث الفوضى والتشويش، خصوصًا في هذا الوقت العصيب 
الذي يمر به شعبنا، وهو يدافع بكل إرادة وصالبة عن أرضه ومقدساته أمام الهجمة الصهيونية 

 المسعورة.
 28/6/2020 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 



 
 
 
 

 

 8 ص             5271 العدد:             6/29/2020اإلثنين  التاريخ: 

                                    

 فتح ترحب بدعوة حماس للوحدة في مواجهة قرار "الضم" .10
، لـ"توحيد الجهود الفلسطينية"، في مواجهة حماسرحبت حركة "فتح"، األحد، بدعوة حركة : رام هللا

 قرار الضم اإلسرائيلي لمساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية.
يل رجوب، في بيان، "إن أيدي )فتح( ممدودة دائمًا وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، جبر 

للوحدة ورص الصفوف، وإن الوحدة إحدى أهم ركائز النضال الوطني الفلسطيني، وال يمكن دونها 
وتابع "هذا الواقع الخطير يتطلب منا جميعًا أن  التصدي لالحتالل ولصفقة القرن، ومخطط الضم".

 ".فقةوحد في جبهة وطنية فلسطينية إلسقاط مؤامرات الضم والصننحي جانبًا خالفتنا الداخلية، وأن نت
 28/6/2020، قدس برس

 
 الحية: غزة جاهزة بكل مكوناتها لحماية المشروع الوطني .11

د. خليل الحية، أن غزة هي بوابة وحامية المشروع  حماسأكد عضو المكتب السياسي لحركة : غزة
د "الحية"، في كلمة خالل مؤتمر وطني، ُعقد وشد الوطني، وهي جاهز بكل مكوناتها لحمايته.

صباح األحد، في مدينة غزة بعنوان "موحدون في مواجهة قرار الضم وصفقة القرن"، على أن 
وتابع: "يدنا  المقاومة الشاملة، وفي مقدمتها الكفاح المسلح هي واجب لمواجهة مخططات العدو.

وأضاف الحية،  ني العدو عن مخططاته اآلثمة".طويلة كشعب، ومقاومتنا جاهزة لفعل كل ما يلزم، لث
"رسالتنا لالحتالل أن المراهنة على انشغال اإلقليم والعالم فاشلة"، مؤكًدا، أن المقاومة "هي واجب 

 شرعي ووطني وإنساني لدحر االحتالل".
 28/6/2020، موقع حركة حماس

 
 فقة القرن"تعلن عن "خطة وطنية" لمواجهة قرار "الضم" و"ص في غزةالفصائل  .12

أعلنت الفصائل الفلسطينية، في قطاع غزة، التوصل إلى "خطة وطنية" لمواجهة قرارات الضم : غزة
اإلسرائيلية ألجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، والخطة األمريكية المعروفة اعالميا بـ "صفقة 

وعلى رأسهم "فتح" و"حماس"  جاء ذلك بعد لقاء، جمع ممثلي الفصائل الفلسطينية، القرن" المزعومة.
و"الجهاد اإلسالمي"، وفصائل يسار، تحت عنوان "موحدون في مواجهة قرار الضفة وصفقة القرن"، 

 لبحث سبل مواجهة المخططات اإلسرائيلية.
وطالبت الخطة بتفعيل المقاومة الشاملة باعتبارها األسلوب األنجع إلدارة الصراع ومواجهة إجراءات 

ألرض ومخططات التصفية، وهذا يستدعي تصعيد المقاومة في كافة المناطق االحتالل على ا
الفلسطينية من خالل برنامج وطني متصاعد لمواجهة قرارات الضم في المناطق المستهدفة في 
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الضفة الفلسطينية. وأعلنت عن إطالق الحملة الوطنية لمواجهة مخططات الضم وصفقة القرن 
اومة الشعبية إلدارة االشتباك الميداني، ومواجهة مخططات وتشكيل جبهة وطنية موحدة للمق

 .االحتالل، وإعداد برنامج المواجهة
 27/6/2020، قدس برس

 
 تقّدم جّدي أم تغطية على الضم؟ "..صفقة التبادل"لعدو يحّرك ": ااألخبار" .13

عبر عدد من مصادر في المقاومة الفلسطينية أن المفاوضات غير المباشرة « األخبار»علمت : غزة
، وال سيما ما يتعلق «تقدم واضح في الملف»من الوسطاء بشأن صفقة تبادل لألسرى أفضت إلى 

بتقسيم مراحل الصفقة والحديث عن األثمان التي على العدو اإلسرائيلي دفعها مقابل جنوده األسرى 
مفاوضي في قطاع غزة.. وعلى رغم أن تحرك حكومة العدو في هذا الملف يمثل اختراقًا، لكن 

المقاومة يخشون من أن هذا التقدم غير حقيقي ويمكن التراجع عنه، وأن الموقف اإلسرائيلي محاولة 
لحرف األنظار عن خطة ضم أجزاء من الضفة المحتلة الشهر المقبل، فضاًل عن إظهار حركة 

 .في حالة تفاوض« حماس»
 29/6/2020، خبار، بيروتاأل

 
 اريخية وعالمة فارقة في تاريخ األمةهنية: الشيخ أحمد ياسين ظاهرة ت .14

وصف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الشيخ المؤسس أحمد ياسين بأنه شّكل 
ظاهرة تاريخية وعالمة فارقة في تاريخ األمة والقضية الفلسطينية، مشدًدا على أنه إذا كان جسد 

واستعرض رئيس  لة تعاظم وتصاعد دائم.الشيخ قد مات فإن مبادئه وحركته لم تمت، بل هي في حا
 المكتب السياسي حياة الشيخ منذ والدته حتى استشهاده.

مركزية في العمل، هي: اإلسالم الحركي، والمشروع الجهادي،  تثالثة توجهاوأوضح أن الشيخ حدد 
لم، وظل واالنفتاح السياسي، وأنه رغم اعتقاالته المتكررة والتعذيب القاسي الذي تعرض له لم يستس

 مسكوًنا بروح المقاومة وقاد بنفسه العمل العسكري، وكان راعًيا لمقاومة الفصائل كافة.
وعلى صعيد العمل المشترك شّدد رئيس الحركة على أن الشيخ طالما آمن بالعمل الوطني المشترك، 

اتبع وكان من دعاة الدخول لمنظمة التحرير، وجمع بين صفتي القيادة والزعامة الوطنيتين، و 
استراتيجية االنفتاح على اآلخر، باإلضافة إلى أنه دوًما كان من المنّظرين للعمل المشترك، معتبًرا 

 إياه عامال مهما من عوامل التحرير والعودة.
 27/6/2020، موقع حركة حماس
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 حماس تدين االعتداءات المتكررة على منزل د. عزيز دويك .15

لتي يتعرض لها منزل رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني االعتداءات المتكررة ا حماس دانت حركة
وحّملت  الدكتور عزيز دويك من فئة خارجة عن القانون في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

الحركة السلطة وأجهزتها األمنية المسؤولية الكاملة عن حياة وسالمة الدكتور عزيز دويك، وأخذ 
تبارية مثله، والتي يكفل لها القانون الفلسطيني توفير األمن اإلجراءات الالزمة لحماية شخصية اع

 والحماية.
 27/6/2020، موقع حركة حماس

 
 تعقدان اجتماعا رفيعا وتؤكدان ضرورة تعزيز صمود شعبنا "الشعبية"حماس و .16

والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، السبت، اجتماعًا على المستوى القيادي  حماسعقدت حركة : غزة
في قطاع غزة، لمناقشة األوضاع والتطورات السياسية، والمشهد الراهن، وسبل مواجهة األول 

 شعبنا. ىالتحديات المتمثلة بالعدوان المتواصل عل
وأكدت القيادتان في بيان مشترك، ضرورة تعزيز مقومات صمود شعبنا في مواجهة سياسة الحصار 

اومته ونضاله وكفاحه في مواجهة مشاريع والتجويع التي تهدف إلى إخضاعه وثنيه عن مواصلة مق
كما أكد المجتمعون علي وجوب تصعيد المقاومة الشاملة في كل  االحتالل ومخططاته العدوانية.

مواقع االشتباك، ودعوة شعبنا إلى اعتبار كل شبر من األرض المستهدفة بالضم االستعماري في 
 الضفة واألغوار ساحة مواجهة مع االحتالل.

 28/6/2020، فلسطيني لإلعالمالمركز ال
 

 نخب سياسية: المقاومة هي القادرة على مواجهة قرار الضم .17
أكدت نخب سياسية، وأكاديميون أن المقاومة بكافة أشكالها هي األساس لمواجهة قرار الضم : لندن

وقال هؤالء خالل ندوة سياسية عقدها المنتدى  الذي ينوي االحتالل تنفيذه في الضفة الغربية.
لفلسطيني في بريطانيا الجمعة حول قرار الضم، أن المسار السياسي الفلسطيني المتمثل في التسوية ا

وحل الدولتين، محكوم بالفشل التام فعليا حال تنفيذ الخطة، إذ أنه لن يبقى أرض لتقام عليها دولة 
ديل للفلسطينيين فلسطين، إضافة أن القرار سيعطي اليمين المتطرف الجرأة على طرح فكرة الوطن الب

 وتنفيذ صفقة القرن الذي يجعل من فلسطين دولة ممزقة بال حدود.
 28/6/2020، لندن، "21موقع "عربي 
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 قبيل لقاءات الوفد األميركي.. نتنياهو وغانتس يؤكدان المضي بخطة ترامب .18

طق في ادعى رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو، أن عملية فرض السيادة على منا :رام هللا
 الضفة الغربية ستدفع بالسالم قدًما.

وجاءت تصريحات نتنياهو في فيديو مسجل لندوة سياسية لصالح جمعية "مسيحيين موحدين من 
 أجل إسرائيل"، بحسب هيئة البث اإلسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.

ط تاريخي، زاعًما أنه ودعا نتنياهو، القيادة الفلسطينية إلى التحدث مع إسرائيل على أساس حل وس
 يمكن بناء مستقبل من السالم والتصالح.

وقال "إن خطة الرئيس األمريكي دونالد ترامب للسالم، وضعت حًدا ألوهام حل الدولتين، فهي تدعو 
 إلى إيجاد حل واقعي لدولتين فيه إلسرائيل وحدها المسؤولية الكاملة عن أمنها".

حتالل ورئيس الوزراء بالتناوب، في خطاب مماثل لنفس من جهته قال بيني غانتس وزير جيش اال
 المؤتمر، "إن خطة الرئيس األميركي دونالد ترامب فتحت نافذة فرص تاريخية".

 وكرر غانتس دعوة نتنياهو، للقيادة الفلسطينية بإعادة النظر في قرارها رفض الخطة.
اهو وغانتس، مع الفريق األميركي ويأتي ذلك قبيل بدء لقاءات ستعقد اليوم اإلثنين، بحضور نتني

ممثاًل بالمبعوث الخاص آفي بركوفيتش، والسفير ديفيد فريدمان، وعضو لجنة ترسيم الحدود سكوت 
 لييث.

 29/6/2020القدس، القدس، 
 

 اجتماع كابينيت الكورونا ينتهي بدون قرارات: خالف على األعراس .19
لية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد انتهى اجتماع اللجنة الوزارية اإلسرائي: محمد وتد

. ]اليوم[ )كابينيت الكورونا( يوم األحد، من دون اتخاذ أي قرارات، وتقرر عقد اجتماع آخر غدا
وبرزت خالفات خالل االجتماع، بعدما اعترض وزير المالية، يسرائيل كاتس، بشدة على قرارات 

 هر، وخاصة األعراس. تدفعها وزارة الصحة، وتشمل فرض قيود على التجم
 28/6/2020، 48عرب 

 
 أوحانا يعلق قرارا بتقليص حمل حراس للسالح بسبب الضم .20

قرر وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي، أمير أوحانا، تعليق القرار بتقليص عدد الحراس : بالل ضاهر
المحكمة  المسموح لهم حمل السالح خارج أماكن العمل، وبرر ذلك في رده على التماس ُقدم إلى
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العليا ضد هذه الخطوة بأن التأجيل نابع من توقع تبعات أمنية لمخطط ضم مناطق في الضفة 
 الغربية إلسرائيل، حسبما ذكرت اإلذاعة العامة اإلسرائيلية "كان" اليوم، األحد.

وقال أوحانا في رده على االلتماس إن تأجيل تنفيذ أمر الطوارئ بمنع الحراس من حمل السالح 
مكان عملهم "نابع من توقع تبعات أمنية لفرض السيادة اإلسرائيلية في يهودا والسامرة المتوقع  خارج
 قريبا.

وأضاف أنه "يريد إعادة البحث في أمر الطوارئ الذي أقره الوزير السابق، وذلك على خلفية خطوات 
 عنها".سياسية موضوعة على األجندة في هذه األيام، والتبعات األمنية التي قد تنتج 

 28/6/2020، 48عرب 

 
 غانتس يأمر بتسريع البحث عن جثث الشهداء الستخدامها كورقة مساومة في مفاوضات التبادل .21

أمر بيني غانتس، وزير الجيش اإلسرائيلي، يوم األحد، إلى تسريع الجهود للبحث عن جثث  :رام هللا
وبحسب موقع  ها غير معروف.الشهداء الفلسطينيين منفذي العمليات المحتجزة جثامينهم ومكان

صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإنه يبدو الهدف استخدام هذه الجثث كورقة مساومة في مفاوضات 
تبادل األسرى مع حماس، في ظل التقارير التي تتحدث عن تقدم في المفاوضات خالل األشهر 

 القليلة الماضية.
 28/6/2020القدس، القدس، 

 
 ستحقاق مخصصات البطالة لمنتصف آبنتنياهو وكاتس قررا تمديد ا .22

قرر رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية، يسرائيل كاتس، يوم : بالل ضاهر 
األحد، تمديد استحقاق العاملين الذين أخرجوا إلى إجازة بدون راتب بالحصول على مخصصات 

، سيتم تمديد استحقاق االهبات وبموجب هذا القرار بطالة حتى منتصف آب/أغسطس المقبل.
 فما فوق والذين لن يعودوا إلى العمل. 67للمسنين في سن 

 28/6/2020، 48عرب 

 
 محكمة إسرائيلية تأمر بإطالق سراح محتجين مناهضين لنتنياهو .23

د ب أ: أمرت محكمة في القدس في ساعة مبكرة من صباح يوم األحد باإلفراج عن  -تل أبيب 
كة "األعالم السوداء" المناهضة للفساد والمطالبة بالديمقراطية، كما انتقدت بشدة ثالثة من أعضاء حر 

 الشرطة ألنها أبقتهم قيد االعتقال منذ أمس األول الجمعة.
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إيتان :"ال أعتقد أن هناك حاجة لوضع أي شروط على إطالق سراح -وقالت القاضية أورنا ساندلر
 م ديمقراطي".المتهمين. حق التظاهر حق أساسي في أي نظا

 كان من بين المعتقلين أمير هسكيل وهو قائد سابق بسالح الجو.
 29/6/2020األيام، رام هللا، 

 
 "كورونا" يضع إسرائيل في قائمة االتحاد األوروبي الحمراء .24

"األيام اإللكترونية": كشفت صحيفة لوموند الفرنسية يوم السبت، أن االتحاد األوربي الذي  –رام هللا 
أبوابه للسياح في مطلع شهر تموز، يعد "قائمة حمراء" للدول التي لن يسمح لمواطنيها سيفتح 

 بالدخول إلى دول االتحاد بسبب كورونا ومن هذه الدول: إسرائيل.
واشارت التقارير أن هذه القائمة أعدت على اساس معايير علمية تتعلق بمدى انتشار الوباء في هذ 

لحاالت المعدية ومصداقية التقارير من قبل الدول حول االصابات الدول، بما في ذلك معدل نمو ا
 لديها.

 27/6/2020األيام، رام هللا، 
 

 فشلت أمام حماس منذ االنسحاب من غزة "إسرائيل"خبير عسكري:  .25
عاما من االنسحاب  15قال  خبير عسكري إسرائيلي إن "إسرائيل بعد : عدنان أبو عامر -21عربي

حتى اليوم، ال تعرف ما الذي تريده من غزة، بدليل استمرار الجدل الدائر طوال من قطاع غزة، فإنها 
تلك السنوات حول ما إذا كان االنسحاب من غزة ساهم في حفظ أمنها أم أضر به، ما حّوله في 

 النهاية إلى نقاش سياسي حزبي".
ن "معارضي "، أ21وأضاف يوآف ليمور، في مقاله بصحيفة "إسرائيل اليوم"، ترجمته "عربي

االنسحاب مقتنعون بأن الخطوة أضعفت إسرائيل، وأظهرت عملية إخالء المستوطنين من جانب 
أن إسرائيل خضعت للضغوط والعنف، وقد تشجع هذه العملية المزيد من  2005واحد في خريف 

 االنسحابات تحت الضغوط ذاتها".
 28/6/2020"، 21عربي "

 
 لعالقة مع الفلسطينيينأجهزة االحتالل تختلف حول مستقبل ا .26

قال كاتب إسرائيلي متخصص في الشؤون األمنية والعسكرية إن : عدنان أبو عامر -21عربي
"خالفات في الرأي تسود مؤسسة الجيش والمخابرات حول التبعات المتوقعة لخطة الضم، بين من 
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نات بين األجهزة يرى أننا سنواجه هجمات مسلحة أم سيناريوهات مخيفة، والخالصة أن هذه التباي
 األمنية والعسكرية كشفت عن خالفات صعبة داخل النظام السياسي اإلسرائيلي".

"، أنه "قبل أيام قليلة 21اإلسرائيلية، ترجمته "عربي 12وأضاف يارون أبراهام، في تقريره على القناة 
داعياتها، وفيما من موعد تنفيذ خطة الضم، اجتمع طاقم وزارة الحرب برئاسة بيني غانتس لمناقشة ت

حذر رئيس هيئة أركان الجيش وقائد االستخبارات العسكرية من المواجهة العسكرية مع غزة، ووضع 
احتمالية عودة العمليات االنتحارية، فقد عبر رئيس جهاز الموساد عن عدم موافقته على هذه 

 السيناريوهات المتطرفة".
د مجلس الوزراء السياسي واألمني نقاشا حول وأشار إلى أنه "ألول مرة منذ تشكيل الحكومة، عق

قضية الضم وتداعياتها، وحضر االجتماع جميع رؤساء المؤسسة الحربية: رئيس األركان أفيف 
أمان تامير هايمان، رئيس جهاز األمن العام الشاباك -كوخافي، قائد جهاز االستخبارات العسكرية

لذي تم إرساله مؤخرا للعاهل األردني الملك نداف أرغمان، ورئيس جهاز الموساد يوسي كوهين، ا
 عبد هللا؛ لمحاولة تهدئة األردنيين".

 27/6/2020"، 21عربي "
 

 تقدير إسرائيلي لردود الفعل العربية والدولية على خطة الضم .27
قال خبير إسرائيلي إن "المعطيات المتوفرة ألجهزة األمن اإلسرائيلية : عدنان أبو عامر -21عربي

فعل اإلقليمية والدولية على خطة الضم، تركز أوال على األردن، الذي قد يشهد فور حول ردود ال
 اإلعالن اإلسرائيلي عن الخطة خروج احتجاجات في شوارع العاصمة عمان".

" أن 21وأضاف رون بن يشاي في تقدير موقف نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ترجمته "عربي
الملك عبد هللا وقوات أمنه سيعرفون كيفية احتواء هذه األحداث "إسرائيل تفترض أن العاهل األردني 

بطريقة ال تعرض النظام للخطر، لكن ما سيحدد شدة االستجابة الهاشمية إلسرائيل هو مدى وعمق 
 خطة الضم، وما إذا كانت ستشمل غور األردن وتطبيق السيادة اإلسرائيلية عليه".

ول الخليج ومصر وتركيا، لكن المؤكد أن ردهم على وأضاف أنه "يصعب قراءة ردود الفعل في د
الضم سيتأثر بشكل كبير بموقف البيت األبيض، وما إذا كان الضم سيتماشى مع "التفويض" الذي 

 سيحصل عليه نتنياهو منه، خاصة إذا أصدر الرئيس ترامب بيان دعم نهائي".
 وتوقع أن "تعقد جامعة الدول العربية مؤتمرا يدين فيه الضم".
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وأشار إلى أنه "على صعيد االتحاد األوروبي، ورغم التصريحات التحذيرية الصارمة، بما في ذلك 
التهديدات بفرض عقوبات على تل أبيب، فمن غير المحتمل أن يعمل االتحاد ككتلة سياسية ضدها، 

 ."له حول مسألة الضمألنه ال يوجد إجماع بين دو 
 27/6/2020"، 21عربي "

 
 االحتالل يبحث عن الغاز في منطقة "نزاع بحري" مع لبنان .28

كشف موقع "إسرائيل ديفينس" أن حكومة االحتالل صادقت على التنقيب عن الغاز : 21عربي -لندن
جري بمحاذاة وقال الموقع إن التنقيب الذي سي الطبيعي في منطقة بحرية داخل الحدود اللبنانية.

 " اللبناني سيشعل النزاع مع لبنان، ويجلب توترا جديدا في المنطقة.9"البلوك
 29/6/2020"، 21عربي "

 
 بنك إسرائيل: تحصيل الطالب بالمدارس العربية أعلى من اليهود .29

يحقق طالب المدارس العربية في البالد نتائج أعلى من طالب المدارس اليهودي على : بالل ضاهر
من التمييز بحجم الميزانيات ضد المدارس العربية، وفقا لتقرير نشره بنك إسرائيل، مؤخرا، وفّند الرغم 

ادعاءات وزارة التربية والتعليم اإلسرائيلية بأن المدارس العربية غير ناجعة وال تترجم الميزانيات إلى 
 إنجازات.

تظهر معطيات التسرب من المدارس  ويتبين أن وزارة التربية والتعليم تتالعب بالمعطيات. فمن جهة،
، لكن المعطيات نفسها عندما تقاس %50أن نسبة الطالب العرب أعلى من الطالب اليهود بحوالي 

اقتصادي، تظهر أن نسبة الطالب العرب المتسربين أدنى من نسبة  –بموجب مؤشر اجتماعي 
، وحتى في معطيات تفوق الطالب اليهود. كذلك يتكرر هذا التضليل في معطيات شهادة البجروت

 الطالب.
وتبرز المعطيات التمييز ضد الطالب العرب. فالطالب اليهودي في الُخمس السفلي يحصل على 

شيكل سنويا.  24,250شيكل سنويا، بينما يحصل الطالب العربي على  43,003تمويل حكومي بمبلغ 
ارس اإلعدادية أيضا، حيث يتلقى وتظهر معطيات وزارة التربية والتعليم أن التمييز حاصل في المد

شيكل سنويا،  40,012الديني تمويال حكوميا بمبلغ  -الطالب اليهودي في جهاز التعليم الحكومي 
شيكل سنويا، بينما الطالب العربي  24,795والطالب اليهودي في جهاز التعليم العلماني يحصل على 

ب العرب في المدارس االبتدائية، إذ شيكل سنويا. ويستمر التمييز ضد الطال 21,475يحصل على 
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شيكل سنويا، ويحصل الطالب اليهودي العلماني على  23,570يحصل الطالب اليهودي المتدين على 
 شيكل سنويا. 18,368شيكل، والطالب العربي يحصل على  20,660

ك وخلص التقرير إلى أنه على الرغم من أن البيئة البيتية في المجتمع العربي أضعف من تل
اليهودية، وعلى الرغم من تمييز وزارة التربية والتعليم في تمويل الطالب العرب طوال كافة سنوات 

 ، إال أن المدارس العربية ما زالت تحقق لطالبها تحصيال أعلى من المدارس اليهودية.12التعليم الـ
جتماعي ودعم ذوي وأضاف التقرير أنه لو تم إجراء مساواة في الفرص تصحيحية في جهاز الرفاه اال
 الطالب، وفي الميزانيات للمدارس، لكانت تحصيل الطالب العرب سيرتفع أكثر.

 28/6/2020، 48عرب 

 
 استطالع إسرائيلي: تراجع كبير لغانتس أمام نتنياهو في حال إجراء انتخابات .30

اء أظهر استطالع إسرائيلي جديد، نشرت نتائجه مس -ترجمة خاصة-"القدس" دوت كوم-رام هللا
أبيض، لتشكيل أي حكومة  -اليوم األحد، تراجًعا كبيًرا في حظوظ بيني غانتس زعيم حزب أزرق 

 مقبلة، في حال جرت االنتخابات قريًبا.
العبرية، فإن حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو سيحصد  13وبحسب االستطالع الذي أجرته قناة 

خابات األخيرة، في حين سيحصد حزب أزرق أبيض حصل عليها في االنت 36مقعًدا مقارنًة بـ  38
 حصل عليها مؤخًرا. 33مقاعد فقط، مقارنًة بـ  9بزعامة بيني غانتس، 

مقعًدا بزيادة مقعد واحد عن االنتخابات األخيرة، وهي نفس  16وستصبح القائمة المشتركة ثاني قوة بـ 
 البيد. التي سيحصدها حزب هناك مستقبل بزعامة يائير 16المقاعد الـ 

مقاعد عن االنتخابات األخيرة، فيما  5مقعًدا بزيادة  11وسيحصد حزب يمينا بزعامة نفتالي بينيت 
في االنتخابات األخيرة، وحزب  7مقاعد بعد أن حصل على  8سيستقر حزب إسرائيل بيتنا نسبًيا عند 

س ما حصل عليه في مقاعد وهو نف 7حصل عليها مسبًقا، ويهدوت هتوراة عند  9مقارنًة بـ  8شاس 
 االنتخابات األخيرة.

مقاعد، في حين أن حزب العمل، وحزب الجسر  7وقد يحصل حزب ميرتس مع نيتسان هوروفيتس 
 لن يتمكنا من الحصول على أي مقعد.

 28/6/2020القدس، القدس، 
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 عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد األقصى .31

، باحات المسجد األقصى، تحت حماية شرطة االحتالل. اقتحم عشرات المستوطنين اليوم األحد
طالًبا من طالب المعاهد الدينية، اقتحموا المسجد  30مستوطًنا بينهم  87وأفادت مصادر محلية أن 

صباح اليوم. وأشارت المصادر إلى أن االقتحامات جرت تحت حماية شرطة االحتالل، في  األقصى
وانطلقت من باب المغاربة. وفي سياق متصل، واصلت المنطقة الشرقية من المسجد األقصى، 

م تسيير "قوافل الرباط"، والتي تنطلق من 1948مجموعات من الفلسطينيين في الداخل المحتل عام 
مدن مختلفة، نحو المسجد األقصى للصالة والرباط فيه، ضمن الخطوات لمواجهة اقتحامات 

 .المستوطنين المتكررة
 28/6/2020، فلسطين أون الين

 
 : االحتالل يمعن التنكيل باألسرى عبر منع إدخال المالبس"فلسطين لدراسات األسرى " .32

قال مركز فلسطين لدراسات األسرى إن االحتالل يمعن في التنكيل والتضييق على األسرى عبر منع 
اخل إدخال المالبس لهم. وأكد المركز في بيان له، اليوم األحد، أن هناك نقصا شديدا في المالبس د

السجون، نتيجة وقف الزيارات منذ شهور، وعدم توفيرها من قبل إدارة السجون. وأوضح الناطق 
اإلعالمي للمركز، رياض األشقر، أن االحتالل استغل جائحه كورونا، في التضييق على األسرى، 
 بوقف برنامج زيارات األسرى بشكل كامل في شهر مارس الماضي بحجة حماية األسرى من كورونا،

 دون أن يتخذ اجراءات الحماية والوقاية األخرى لمنع تسلل الفيروس إلى السجون.
 28/6/2020، فلسطين أون الين

 
 إبعاد المحامي خالد زبارقة عن المسجد األقصى .33

أبلغت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم األحد، المحامي خالد زبارقة، بإبعاده لمدة : القدس المحتلة
وأفاد المحامي زبارقة، والمختص بشؤون  األقصى المبارك في مدينة القدس. أسبوع عن المسجد

المسجد األقصى، في تصريحات صحفية، أن الشرطة سلمته دعوة للمثول للتحقيق، األسبوع المقبل، 
 أشهر. 6للنظر في تمديد فترة إبعاده عن المسجد األقصى لمدة تصل إلى 

 28/6/2020، قدس برس
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 "كورونا"الدول األسرع انتشارًا لـ فلسطين في طليعة .34

أشعلت أرقام المصابين في فلسطين، خصوصًا في مدينة الخليل، كبرى : كفاح زبون  - رام هللا
المحافظات الفلسطينية، قلقًا واسعًا من فقدان السيطرة على المرض، بعدما أظهر تحليل أن فلسطين 

الل االسبوع الماضي، وهو ما اضطر السلطة تتصدر قائمة الدول األسرع انتشارًا لفيروس كورونا خ
 الفلسطينية إلى تشديد اإلجراءات حول المدن للحد من الدخول والخروج، وإغالق أخرى.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أمس، إن الحالة الوبائية في محافظة الخليل خطرة. 
إصابة  1174سجلنا »جبرين البكري:  وأضافت الكيلة، في مؤتمر صحافي مشترك مع محافظ الخليل

 «.مؤكدة بفيروس )كورونا المستجد( في محافظة الخليل، ونتوقع وجود مئات الحاالت غير المكتشفة
 وأعلنت وزارة الصحة الخليل منكوبة، فيما أغلقتها السلطة بالكامل منذ حوالي أسبوع.

 29/6/2020، الشرق األوسط، لندن
 

 2016مدنيًا فلسطينيًا خارج نطاق القانون في  95أعدمت  "سرائيل": "إألورومتوسطي"ا .35
رام هللا: قال المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان إن عشرات الحواجز العسكرية اإلسرائيلية في 

باتت بمثابة مصايد الموت للفلسطينيين لمجرد االشتباه في ارتكابهم أي مخالفات ما »الضفة الغربية 
 36مدنيًا فلسطينيًا بينهم  95أعدمت »وحسب المرصد، فإن إسرائيل  «.ي يتسبب لهم بالقتل الفور 

، حيث جرت جميع عمليات القتل بشكل منهجي بذريعة أن 2016طفاًل خارج نطاق القانون في 
الضحية كانت ضالعة في عملية طعن أو دهس مزعومة ضد جنود إسرائيليين، على الرغم من عدم 

 «.ذه الهجماتوجود وسائل موثقة لتنفيذ مثل ه
 27/6/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 ضّم الضفة.. نسخة جديدة لمأساة الالجئين الفلسطينيينتقرير:  .36

م مرشح للتكرار هذه المرة في 1948ما وقع من تهجير مئات اآلالف الالجئين الفلسطينيين عام : غزة
وتهدد  واألهداف واحدة.م، فالزمن مختلف، لكن السبب 2020خّطة ضم الضفة ومنطقة األغوار عام 

ألف نسمة يقطنون  65خطة االحتالل في ضّم األغوار للسيادة اإلسرائيلية الكاملة مستقبل وجود 
 تجمعات ريفية ورعوية متباعدة سيصبحون بموجبها الجئين فوق أرضهم دون حقوق مواطنة.

 مقدمة للتهجير
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التي قفزت عن ملف الالجئين التهجير الجديد لسكان األغوار جزء مهم من خطة صفقة القرن 
الفلسطينيين ككل، وتجاهلت حق العودة والتعويض، واليوم تأتي خطة الضّم إلجبار الفلسطيني على 

ممارسات االحتالل الميدانية في األغوار من عدة سنوات في طرد رعاة األغنام وحرمان  الهجرة.
هدفها إخالء المنطقة من أشكال الحياة  المزارعين من المياه ونقل المناورات العسكرية لقرى األغوار

 الفلسطينية.
 2020نكبة 

بما جرى في مخطط )برافر(  -وفق خطة الضم-ويشّبه مصير الفلسطيني المرتقب في األغوار 
ألف دونم وطرد سكان النقب إلى تجمعات محدودة، ولم يعترف بحقوق  800الذي صادر أكثر من 

يعيد نفسه اآلن في األغوار؛  48اريخ معاناة الالجئين بعد نكبة ت بقية السكان الفلسطينيين في النقب.
فقد فرض االحتالل حكمًا عسكريًّا على الفلسطينيين، وأبقى كثيرا من الفلسطينيين خارج نطاق 

 مؤسسات "إسرائيل".
من سكان الضفة وغزة مسجلون رسميًّا الجئين عجزوا عن  %41وتذكر اإلحصاءات الرسمية أن 

 هم التي كفلها القانون الدولي واإلنساني وقرارات األمم المتحدة.العودة ألرض
 28/6/20.20، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 األردن يدين بناء مصعد يربط أجزاء من البلدة القديمة بالقدس بحائط البراق .37

يربط  قرار السلطات اإلسرائيلية بناء مصعد األردنية دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين :عمان
الناطق باسم الوزارة السفير  أكدو  أجزاء من البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة بحائط البراق.

، كقوة قائمة باالحتالل، التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي "إسرائيل"ن على أضيف هللا الفايز، 
أن المملكة ستتحرك بالتنسيق مع  اً وضحم .1967الذي يعتبر القدس الشرقية أراضي محتلة منذ عام 

 لمواجهة هذه الخطوة. "اليونسكو"األشقاء الفلسطينيين لدى منظمة 
 2020/6/28، الغد، عّمان

 
 للمطالبة بزيارة إبنه في السجون اإلسرائيلية والد أصغر أسير أردني يعتصم وحيداً  .38

وزارة الخارجية  ىبنطالب "أبو صدام"، الذي يعتصم وحيدا أمام م: )حبيب أبو محفوظ( –عمان
 ،أصغر أسير أردني األردنية في العاصمة عمان، حكومة بالده، لترتيب زيارة لنجله "محمد مهدي"،

الذي تعتقله قوات االحتالل اإلسرائيلي، منذ سبع سنوات، بزعم إلقاء الحجارة على دورية إسرائيلية، 
 .2013في العام 
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 2020/6/28، قدس برس
 

 فضة لخطة الضم اإلسرائيليةراأردنية سلسلة بشرية  .39
لقرار  شارك مئات األردنيين، في سلسلة بشرية، مساء السبت، رفضاً : )حبيب أبو محفوظ( –عمان

السلسلة، التي دعت لها وقد امتدت  االحتالل اإلسرائيلي، ضم الضفة الغربية واألغوار األردنية.
راقب العام لجماعة اإلخوان المسلمين، أكد المحيث  الحركة اإلسالمية في األردن، لعدة كيلو مترات.

عبد الحميد الذنيبات، أن "على األردن الرسمي أن يبدأ بتغيير استراتيجية التعامل مع العدو 
 .الصهيوني، بأنه عدو استيطاني إحاللي، يريد تغيير الوضع الديمغرافي في المملكة"

 2020/6/27، قدس برس
 

 لى دعم فلسطين في مواجهة كوروناوزراء الشؤون االجتماعية العرب يدعون إ .40
دعا مجلس وزراء الشؤون  ،في بيان أصدره، األحد، في ختام أعمال اجتماعه الطارئ : )وام(

االجتماعية العرب، الدول والمؤسسات العربية، إلى التدخل العاجل لدعم وإغاثة جهود دولة فلسطين 
ضاع االجتماعية واالقتصادية، وتعزيز في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد ونتائجها على األو 

صمود الشعب الفلسطيني أمام القرصنة اإلسرائيلية على أموال المقاصة ومصادرة األراضي والضم 
 والتهويد.

 2020/6/28، الخليج، الشارقة
 

 قرار مشترك بشأن خطة الضمالوفد األمريكي يبدأ مشاوراته مع اإلسرائيليين لبلورة  .41
مباحثاته مع المسؤولين المنتدب من إدارة ترامب،  ،كييمر األوفد البدأ العمري:  وليد –الضفة الغربية 

لبلورة قرار مشترك إسرائيلي "، إسرائيل"اإلسرائيليين بشأن تنفيذ ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى 
 كي بشأن خطة الضم بناء على الخرائط المشتركة التي وضعها الجانبان خالل األشهر الماضية.يأمر 
 هناك توجهاً مع اإلشارة إلى أن  .بامتياز إسرائيلياً  كياً يأمر  من الواضح أن ضم األراضي بات قراراً و 

 نحو تنفيذ عملية الضم بشكل متدرج في مناطق غير األغوار على نحو ال يغضب األردن.
 2020/6/28، الجزيرة نت، الدوحة
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 سيحولها منطقة أمان لجميع األطرافمعهد أمريكي: فرض السيادة اإلسرائيلية على غور األردن  .42
( في واشنطن، نهاية JINSAنشر المعهد اليهودي لألمن القومي ): نظير مجلي - تل أبيب

اقتراح جيد "األسبوع، ورقة موقف تدعو إلى فرض السيادة اإلسرائيلية في غور األردن، بدعوى أنه 
المدى القصير، فإنه في المدى البعيد رغم التوتر الذي ستثيره الخطوة في "إنه إذ . "لألردن أيضاً 

يعزز تحويل الغور إلى منطقة أمان لكل من إسرائيل واألردن والسلطة الفلسطينية، حتى لألمن 
حدودًا أمنية يمكن الدفاع عنها أكثر " هناكالسيادة اإلسرائيلية  بحيث ستشكل. "كييالقومي األمر 

عن السلطة الفلسطينية من الخطر الحقيقي وستساعد في الدفاع عن األردن و  67بكثير من خطوط 
 ."الداهم في أن تسيطر )حماس( على الضفة الغربية مثلما فعلت في غزة

 2020/6/29، الشرق األوسط، لندن
 

 اونسعى لمنع تطبيقه اإلسرائيلية الضمّ خطة السفير الروسي في تل أبيب: نعارض  .43
ة، ورئيس لجنة العالقات الدولية في القائمة رئيس لجنة المتابعة، محمد بركخالل لقاء مع  الناصرة:
، أنتوني فيكتوروف، "سرائيل"إسفير روسيا في  أكد، النائب يوسف جبارين، 48لفلسطينيي  المشتركة

على التزام دولة روسيا وقيادتها بحل الدولتين، وضرورة إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل "
يا تعارض أي ضم من جانب إسرائيل لألراضي ، وأشار إلى أن روس1967على حدود عام 

 ."الفلسطينية المحتلة وتسعى إلى منع هذا المخطط
 2020/6/28، القدس العربي، لندن

 
 اإلسرائيلية "الضم"خطة تتضامن مع فلسطين ضد البريطانية  "حملة "حياة السود مهمة .44

لشعب الفلسطيني وقضيته، أعربت حملة "حياة السود مهمة" في بريطانيا، عن تضامنها مع ا: لندن
على االتهامات  ورداً  واألغوار لسلطة احتالله.الغربية أمام قرار االحتالل اإلسرائيلي، ضم الضفة 

الحملة في تغريداتها، التذكير بمعارضة  تبمعاداة السامية، لمجرد انتقادها االحتالل اإلسرائيلي، أعاد
الخطير" بين العنصرية ومعاداة اليهود، وبين ، للخلط "2018جماعة يهودية حول العالم، عام  40

 ونظامها االحتاللي والفصل العنصري للفلسطينيين. "إسرائيل"سياسات 
 2020/6/28، "21موقع "عربي 
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 اإلسرائيليةضد مخططات الضم إيطالية مدينة  17يتظاهرون في اآلالف  .45
يطالية ضد مخططات االحتالل مدينة من كبريات المدن اإل 17وفا: تظاهر اآلالف في  -رام هللا 

ورفع المشاركون في المسيرات األعالم  اإلسرائيلي الرامية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية.
الفلسطينية، والشعارات المحددة الداعمة لحق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير وحقه في 

إيطاليا واالتحاد األوروبي باالعتراف  إقامة دولته المستقلة وعاصمتها األبدية القدس، والمطالبة
 ."إسرائيل"الفوري بالدولة الفلسطينية، وتجميد اتفاقيات الشراكة مع 

 2020/6/29، األيام، رام هللا
 

 هل ُتحمِّّل السلطة االحتالَل مسؤولياته؟! .46
 أ.د. يوسف رزقة

إن ضم األراضي  يعيد حسين الشيخ كلمة عباس أمام لجنة األزمة الخاصة بالضم، التي قال فيها
يعني عودة االحتالل لتحمل مسؤولياته في األراضي المحتلة، هذا ما يجدر بكم اإلعالن عنه في 

 تصريحاتكم.
الفكرة السياسية التي طرحها عباس، وكرر طرحها حسين الشيخ وعريقات وغيرهما، التي شكلت جزءا 

مناورة إعالمية، وتهديدا غير قابل من الموقف السياسي الفلسطيني، هي فكرة جيدة شريطة أال تكون 
 للتنفيذ.

نعم، هي فكرة جيدة وتعيد األوضاع إلى طبيعتها قبل اتفاقية أوسلو، ولكن هل سلطة فلسطين جادة 
فيما تقوله؟ وهل ستتخذ اإلجراءات الضرورية والعملية لتحميل االحتالل تبعات االحتالل إداريا وماليا 

الهدف يتطلب ليس وقفا شكليا للتنسيق األمني، بل وقفا حقيقيا  واقتصاديا، ال سيما أن تحقيق هذا
ناجزا؟ هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى قد يتطلب حّل السلطة، إذ كيف لمحتل أن يتحمل تبعات 

 ومسئوليات الضفة والسلطة قائمة بديال عنه، أو وكيال له؟
هما هي مناورة سياسية وإعالمية، أما إذا كانت فكرة عباس التي يكررها حسين الشيخ وعريقات وغير 

فإن المناورة ال تنطلي على قيادة االحتالل، وسيقف االحتالل على الحقيقة عند أول اختبار لها، 
وحينها يكشف االحتالل نفاق قادة السلطة، ويلقي به في أحضان الرأي العام ليفضح نفاق السلطة، 

 مع الواقع بكالم مجرد، بحسب ما يريد نتنياهو.وزيف موقفها، لتكف عن التهديد والمناورة، وتتعامل 
إن إلقاء أعباء الضفة الغربية على المحتل هو عمل سياسي جيد، وقد يسهم في منع عمليات الضم 
وفرض السيادة، شريطة أن تستجيب السلطة لمقتضيات الفكرة وتداعياتها، ومنها وضع سكان الضفة 

المجاالت، ووضع المجتمع الدولي في مواجهة حقيقية في مواجهة حقيقية ويومية مع المحتل في كل 
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( للقانون الدولي، وكشف عدم احترامها لالتفاقيات الموقعة عليها، واستخدامها )إسرائيلمع مخالفة 
 عناصر القوة التي تمتلكها لتوسيع احتاللها للضفة الغربية.

تفاقية أوسلو وحتى تاريخه، نعم، السلطة تحملت عن االحتالل كل مسئولياته في الضفة وغزة بعد ا
وعملت عنه عمل الوكيل عن صاحب العمل، مقابل األجر المقرر، والعودة عن هذه الوكالة اآلن 
لتغول صاحب العمل أمر مفيد، بل هو أمر واجب، ويعيد األوضاع لطبيعتها القائلة: احتالل وشعب 

ومن حق كل شعب أن يقاوم محتل، وكل محتل يتحمل مسئولية احتالله بموجب القانون الدولي، 
االحتالل إلزالته، وال لوم على الشعب ألنه يقاوم. فدول العالم كلها قاومت االحتالل النازي، وقاومت 
االستعمار أيضا. الفكرة صحيحة ولكن هل هي مناورة، أم حقيقة يمكن أن نلمسها وندركها بين 

 لحظة وأخرى؟!
 28/6/2020، فلسطين أون الين

 
 في التجربة الفلسطينية المال السياسي .47

 سمير الزبن
إذا كنَت فلسطينًيا، وتعمل في الشأن العام، وعندك اهتمامات بالسياسة، غالًبا ما تتعّرض إلى سؤاٍل 
يعتبر السائل جوابه البديهي، اإليجاب: من أي جهة فلسطينية تقبض راتبك؟ أو ما الجهة التي 

لصندوق القومي؟ وإذا أجبت بالنفي، تعلو عالمات اعتمدتك على قوائم الذين يقبضون رواتبهم من ا
االستغراب وجه السائل، إما غير مصّدٍق نفيك، ألن كثيرين ممن يتقاضون هذه الرواتب، والمنتشرين 
في كل مكان، ُينكرون أنهم يتقاضون هذه الرواتب، لكن، ألسباب مختلفة. شخصًيا، كنت مضطًرا 

أي جهة فلسطينية. وهناك من لم يصّدق، وهم على قناعٍة عشرات المّرات لنفي تسلمي أي راتب من 
ال يمكن زحزحتها ويحلفون األيمان أنهم متأّكدون، أنني أستلم راتبي منذ سنوات طويلة من الصندوق 

 القومي.
من أين تأتي قناعٌة كهذه؟ إذا تركنا الموضوع الشخصي جانًبا، والذي استخدمته للداللة على طريقة 

ي الوسط السياسي الفلسطيني، وهو جزئيٌة من ظاهرٍة فلسطينيٍة عامٍة تخترق األوساط تفكيٍر سائدٍة ف
السياسية الفلسطينية بكل طيفها، فنحن نجد أن هذه الظاهرة كّرست أوضاعا ومظاهر باتت بديهية، 
فقد استمر آالف من األشخاص )المناضلين!( الموجودين على القوائم المالية لمنظمة التحرير 

ينية يتسلمون راتًبا على مدى عقود، وليس لديهم أي عمل، سوى التسكع في الشوارع، بوصفهم الفلسط
مناضلين صنعوا الثورة الفلسطينية بنضاالتهم. على الرغم من أن نضاالتهم مقتصرة على التسكع 
على أرصفة الشوارع. ال ُيعرف ألحدهم عمل يقوم به، غير والئهم السياسي لمن اعتمدهم. أعرف 
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خاصا يتقاضون رواتبهم منذ ثمانينيات القرن الماضي، من دون أن يقوموا بأي مهمة، حتى أش
الخروج في مظاهرة أو اعتصام شكلي من أجل فلسطين. ال أعرف إذا كان هناك تجربة أخرى غير 
التجربة الفلسطينية أعطت رواتب ألناس بال عمل عقودا، ألناس ليس لديهم مهمة غير الثرثرة 

 والتسكع.
ليست هذه الظاهرة جزئية أو سطحية في التجربة الفلسطينية، فهي تضرب عميًقا في آلية القبض 
على القرار السياسي الفلسطيني، من خالل توظيف المال السياسي إلدارة الحقل السياسي من خالل 
، التحّكم بالعاملين فيه. واعتمدت هذه السياسة، عندما لم تكن منظمة التحرير تسيطر على أرض

واستمرت حتى بعد بناء السلطة الوطنية. ساعدت التدفقات المالية الكبيرة على منظمة التحرير في 
السبعينيات على اعتماد سياسة شراء الذمم عبر "السياسات الريعية"، وأنتجت بنيًة سلطويًة لتوزيع 

ألساس، يمكن القول الموارد والمنافع، من خالل شبكة عالقات اجتماعية عنقودية تراتبية. وعلى هذا ا
إن الساحة الفلسطينية قد تمت إدارتها بسياسات "ريعية"، أو ما يمكن تسميتها "سياسات الشيك" على 
نموذج "الدولة الريعية" في إعادة إنتاج عالقات السيطرة على النخبة الفلسطينية، والتي بدأت سياسًة 

ناضلين بلقمة عيشهم، فكان يمكن اعتبرت ميزة للراحل ياسر عرفات، بأن الرجل ال يحارب الم
للقيادي الفلسطيني أو حتى الكادر الذي يختلف مع عرفات أن يعتكف في بيته، ويبقى راتبه ساري 

 المفعول، مهما طالت إقامته في المنزل.
ولم تقتصر هذه السياسة على الكوادر الذين لهم خالفات مع القيادة الفلسطينية، بل سياسة اعتماد 

لمال، ووالءاٍت من فصائل أخرى، فلم يتم ربط الفصائل من خالل الكوتا المالية التي والءات عبر ا
تتسلمها من الصندوق القومي فقط، بل تم تسجيل آخرين من هذه الفصائل على قوائم الصندوق 
القومي، يتقاضون رواتبهم من خارج كوتا الفصيل. هو في نهاية األمر فساد مالي وشراء ذمم. وهذا 

يستثمر في سياق الصراع السياسي الفلسطيني الداخلي. على سبيل المثال، لم يكن هناك ما كان 
فرصة للحياة النشقاق ياسر عبد ربه عن الجبهة الديمقراطية ألسباب مالية، من دون قرار ياسر 
عرفات بقسم الكوتا المالية للجبهة الديمقراطية من الصندوق القومي مناصفة بين الجبهة والمنشقين 

 ليها. من دون ذلك الدعم المالي، لم يكن لالنشقاق أن يعيش شهرا واحد.ع
كل الفصائل الفلسطينية مارست وما زالت تمارس سياساتها "الريعية"، بحسب قدراتها المالية 
المتراجعة. وهذا ما جعل السياسة المالية تتراوح بين التقتير والبذخ، حسب االقتراب واالفتراق 

ضع المالي في المرحلة المحّددة، ولكنها في جميع األحوال كانت سياسة بذٍخ السياسي. وحسب الو 
بالنسبة إلى أناس معينين في وسط القيادة والكادر الفلسطيني. وقد تم ربط العالقات "الريعية" من 
خالل العالقات األبوية مع الرجل األول في القيادة الفلسطينية، وقد أدار ياسر عرفات هذه العالقات 
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فاءٍة عاليٍة. وكان المال بالنسبة له وسيلة فعالة في إدارة "قبيلة العمل السياسي" الفلسطيني المترحلة بك
 في المنافي والقبض عليها.

لم يختلف الوضع مع إقامة السلطة الفلسطينية، فقد اعتمدت السلطة سياسة التوظيف الشامل لشراء 
المدنية للسلطة الفلسطينية عشية االنتفاضة الثانية  الوالء السياسي. وقّدر عدد العاملين في األجهزة

بأربعين ألًفا. وقّدر عدد عناصر األجهزة األمنية في ذلك الوقت بأربعين ألًفا أيًضا، أي رجل أمن 
مواطنًا، في الوقت الذي بلغت نسبة عدد أفراد الشرطة إلى عدد السكان في لندن واحًدا لكل  65لكل 

ن هؤالء أي مكان عمل، وهو ما يطلق عليه فلسطينًيا "تعيين مالي" شخص. ليس لآلالف م 3,200
أو "رتبة مالية"، أي هو يقبض راتبه باعتباره ضابطا، ولكن ال مهمات له، وليس له عالقة بالحياة 

 العسكرية أصاًل.
ءة نجح ياسر عرفات بإدارة الوضع الفلسطيني عبر أدواٍت متعددة، كان المال إحداها، وقد أداره بكفا

عالية، حيث باتت األغلبية تعمل عنده بشكل أو بآخر. بدت طريقته في إدارة الوضع الفلسطيني 
ناجحة لشراء الوالءات والذمم، وأكثر احتراًما. وفي ظل إدارة الرئيس محمود عباس، أصبح شراء 
الوالءات والذمم أقرب إلى كاريكاتير بائس عن ممارسات عرفات، فهناك آالف ممن يتقاضون 
رواتبهم اليوم على كشوف الصندوق القومي ومن الفصائل الفلسطينية، ال يصلحون حتى بوًقا لسلطة 
رام هللا، وهؤالء ليسوا مضّرين بالوضع المالي لمناضلين كثيرين فعاًل، بل هم مضّرون بالقضية 

 الوطنية.
كل في هذه كلما زادت األوضاع صعوبة، بات استخدام المال السياسي أكثر ضررًا، والذي يش

الظروف جريمة وطنية، ال يفّكر أحد في إعادة النظر فيها، أو أن يتساءل عن جدوى هذا المال الذي 
 بات يصرف في حاالٍت كثيرة ألشخاص ميتين، ميتين بالمعنى الحقيقي.

 29/6/2020العربي الجديد، لندن، 
 

 "سيادة محدودة" : ال يمكن منح الفلسطينيين أكثر من"األبرتهايد"رّدًا على فزّاعة  .48
 ايلي -آفي بار

في المئة من أراضي الضفة، فإن  30بين كل التخويفات ضد فرض القانون اإلسرائيلي على نحو 
األكثر تأثيرا هو ذاك الذي يحذر من أن ضم هذه األرض إلى دولة إسرائيل يفرض نظام تفرقة 

 اجتماعية ومنح حقوق سياسية مختلفة لفئات مختلفة )"أبرتهايد"(.
ولكن لو كان مطلقو هذه الحجة منسجمين مع أنفسهم لتعين عليهم أن يعترفوا بأنها تنطبق على كل 

 تقسيم ال يتخلى عن المصالح الحيوية إلسرائيل.
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فكل تسوية تضمن وجود إسرائيل ملزمة بأن تفرض قيودا متشددة على سيادة الدولة العربية. المبدأ: 
 ديمغرافيا مع األغلبية العربية الهائلة في المنطقة. تقييد قدرتها على االتصال عسكريا أو

 من هنا ال يفترض أن يقوم هنا "ابرتهايد".
ال منطق في المقارنة بين النظام الديمقراطي الواضح السائد في نطاق إسرائيل السيادية، والذي يشمل 

نظام العنصري الذي عموم مواطنيها، بما فيها الحقوق الشخصية، اللغوية، والدينية للعرب، وبين ال
 استبعد السكان السود الغفيرين في جنوب إفريقيا كلها.

ولكن مع ذلك يوجد لـ "حجة االبرتهايد" وجه معين جدير البحث فيه: التشابه مع الدول التابعة 
 السوداء التي تضمنت أقلية غير كبيرة من السكان السود في جنوب إفريقيا وسميت "بانتوستانات".

ارنة بين الدول التابعة السوداء لقبائل البانتو، التي أقيمت داخل جنوب افريقيا، وبين هل يمكن المق
الدولة ذات السيادة المحدودة الموصوفة في خطة ترامب، الـ "دولة ناقص" لنتنياهو، الحكم الذاتي 

 لبيغن، وأفكار مشابهة ليغئال الون وموشيه دايان؟
ع المقترح للفلسطينيين، هكذا زعم، مثلما سيطرت جنوب ستسيطر إسرائيل تماما على الكيان التاب

عسكريا، اقتصاديا،  –افريقيا البيضاء على البانتوستانات. ستكون إسرائيل أقوى منه بال قياس 
علميا، ودبلوماسيا. وسيكون الصراع ضد إسرائيل من ناحيته انتحارًا )وإن كان هذا ممارسة فلسطينية 

يحظر عليه عقد التحالفات. وهو سُيجرد من السالح. ستسيطر متكررة، شخصيًا وجماعيًا(. س
 إسرائيل على سمائه، وعلى مياهه، وعلى الطرق اليه، وعلى اقتصاده.
ستكون  –كغاية البانتوستانات  –وعليه، فحسب الزعم، لن يكون هذا كيانا سياسيا مستقال. كل غايته 

لسياسية التي تقرر مصيرهم وتسيطر على حرمان سكانه الفلسطينيين من حق االنتخاب للمؤسسات ا
 كل مجاالت حياتهم، أي الكنيست، الحكومة والسلطة القضائية لدولة إسرائيل.

حتى هنا القسم غير المدحوض سطحيا في "حجة األبرتهايد". ولكن من الواضح تمامًا أنها تنطبق 
 نا بينهم( أرادوا أن يقيموها.بكل مفعولها على الدولة الفلسطينية التي حتى مؤيدو مسيرة اوسلو )وأ

فكل المتفاوضين، الموالين لدولة اليهود، ومن أرسلهم، اسحق رابين، ايهود باراك، ارئيل شارون 
كلهم أصروا على تجريد السالح، وحظر التحالفات،  –وليس فقط بنيامين نتنياهو  –وايهود اولمرت 

سيطرة اقتصادية إسرائيلية. كلهم أصروا  والسيطرة على المعابر، والتداخل االقتصادي الذي معناه
على "دولة ناقص". لقد قامت مسيرة أوسلو على دولة كانت في واقع األمر حكمًا ذاتيًا يسمى دولة، 

 وإلى جانبه قوة عظمى عسكرية واقتصادية أقوى بكثير.
لك ميرتس وهذه المطالب كانت من نصيب الجميع، باستثناء األحزاب العربية في إسرائيل، بما في ذ

 )على األقل حتى وقت قريب(.
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من يرفض الشيء ال يمارسه. كل من يريد أن يقيم دولة قومية ديمقراطية لليهود ال يمكنه أن يسمح 
 هذا هو التعريف المناسب. –للفلسطينيين غرب نهر األردن إال بـ "سيادة محدودة" 

اليمين واليسار بما في ذلك اليسار  –إذا كان هذا مشوها فهذا هو "تشويه" كل الصهاينة من الوسط 
الصيهوني. ولكن هذه مطالب حيوية لوجود إسرائيل. من يسعى ليحبطها يسعى بذلك إلى أن يعيد 
اليهود إلى مكانة أقلية مضطهده في العالم، بل في بالدهم. دعاية "االبرتهايد" هي غطاء رقيق 

 وكاذب لهذا التطلع الهدام.
ا ترسم حدودا إسرائيلية فاعلة ومستقرة دون جدال على نهر األردن، خطة ترامب بشرى مهمة في أنه

 وتحبط الخطة الفلسطينية إلغراق إسرائيل بالالجئين وبـ "اإلرهاب" من الشرق.
ولكنها ال تغير على اإلطالق المبدأ الذي يجب على دولة إسرائيل في كل أجنحتها السياسية أن 

ة محدودة. لقد علمتنا السنوات األخيرة بأن تقييد الهجرة إلينا تتمسك به: ال تحتمل إال سيادة فلسطيني
 مهم للغاية. من الحيوي تثبيتها بسيادة إسرائيلية في غور األردن.

 "إسرائيل اليوم"
 29/6/2020، األيام، رام هللا
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