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 نتنياهو لن يعلن اليوم عن ضم أراٍض فلسطينية ألنه لم يتلق الضوء األخضر من واشنطن .1

ن أكد عدد من المسؤولي، نظير مجلي -تل أبيب، 1/7/2020الشرق األوسط، لندن، ذكرت 
اإلسرائيليين، أمس )الثالثء (، أن برئيس الوزبرا  اإلسرائيلي، بنيءمين نتنيءهو، وعلى الرغم من أنه 
يحظى بدعم غءلبية نوابه، لن يالن اليوم عن ضم أبراٍض فلسطينية في الضفة الغرعية، وذلك ألنه لم 

 يتلق الضو  األخضر من واشنطن باد.
يءهو، زئيف إلكين، إنه لو كءنت األموبر ميسرة، فإن البرنءمج وقءل وزير التاليم الاءلي المقرب من نتن

وهذا »يقضي بطرح الموضوع في جلسة الحكومة أواًل، ومن ثم تحويله الى األطر القءنونية، مضيفًء: 
 «.لن يتم غدًا )اليوم( األبرعاء  في الموعد الذي كءن قد أعلنه نتنيءهو

يل لم تحصل باد على الضو  األخضر الذي تطلبه وعين صراحة أن السبب في التأجيل هو أن إسرائ
كل من برسم صوبرة »من واشنطن للبد  في بسط سيءدتهء على أجزا  من الضفة الغرعية، وأضءف: 

لحدوث كل شي  في يوم واحد، هو األول من يوليو )تموز(، فال ذلك على مسؤوليته الخءصة. لكن 
 «.تدق اعلموا أنه بد ًا من الغد )اليوم(، ستبدأ السءعة

لن يتم بد  إجرا ات »وزير األمن، بيني غءنتس، إنه « كحول لفءن»ومن جهة ثءنية، قءل زعيم حزب 
تنفيذ مخطط ضم منءطق في الضفة الغرعية، األبرعاء ، وأعتقد أن الشمس ستشرق من الشرق، 

 «.وستغيب في الغرب كءلماتءد
«: يدياوت أحرونوت»بع لصحيفة اإلخبءبري، التء« واي نت»وأضءف غءنتس، في مقءبلة مع موقع 

األمني الصحيح الذي يتاين على  -أعتقد أن خطة ترمب )صفقة القرن( هي اإلطءبر السيءسي »
دولة إسرائيل دفاه قدمًء. ولكن يجب تنفيذ ذلك بءلشكل الصحيح، وإحضءبر أكبر عدد ممكن من 

ء أعتقد أنه لم يتم استنفءد كل الشركء  إلى هذا النقءش، من دول المنطقة، وتوفير الدعم الدولي. وأن
 «.الجهود إلحضءبر الالعبين، وقد سبق أن قلت إن األول من يوليو )تموز( ليس تءبريخًء مقدسءً 

وقءل غءنتس إن بإمكءن نتنيءهو أن يالن الضم فوبرًا، فءالتفءق االئتالفي الحكومي يجيز له ذلك، 
خذ األموبر بءالعتبءبر، ونوازن بين يوجد قلق كبير جدًا في الاءلم، ونحن منصتون، ونأ»ولكن 

إنني مقتنع بأن غوبر األبردن يجب أن يكون تحت السيطرة اإلسرائيلية »، ثم فسر أقواله: «المواقف
دائمًء وأبدًا، وأوافق على خطة ترمب بهيكلتهء الماروفة، وأعتقد أن الكتل االستيطءنية في الضفة 

ن السؤال هو: كيف؟ ومتى؟ فءلسالم مع األبردن الغرعية هي جز  ال يتجزأ منء، وينبغي ضمهء. ولك
مثاًل هو كنز لدولة إسرائيل، وأعتقد أنه يجب تازيزه، وتنفيذ مشءبريع مشتركة لدى كال الجءنبين من 
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وتجءهل غءنتس السؤال الذي وجه إليه حول برفض الاءهل األبردني الملك «. أجل دفاه والحفءظ عليه
 عبد هللا استقبءله.

أكد برئيس ك ابراهءم كوهين -شماون آبران ، 30/6/2020، اإلسرائيلي مكان هيئة البثوأضءفت 
الوزبرا  بنيءمين نتنيءهو أن إسرائيل والواليءت المتحدة ستواصالن خالل األيءم المقبلة منءقشة مسألة 

 فرض السيءدة اإلسرائيلية على أبراض في يهودا والسءمرة.
ا  بحث هذه المسألة مع الطءقم األمريكي الذي يزوبر ويفيد مراسلنء للشؤون السيءسية أن برئيس الوزبر 

 القدس حءليء.
 
 السلطة تدعو إلى لجم الضّم حفاظًا على عملية التسوية .2

محمود الاءلول، أن ضم أجزا  من الضفة، سياني تقويض « فتح»برأى نءئب برئيس حركة  برام هللا:
لدى دولة فلسطين بروعين ويتلوفر، عملية التسوية بشكل نهءئي، مضيفًء في أثنء  لقءئه ممثلة كندا 

أمس )الثالثء (، أنه يجب لجم هذا الادوان الذي ياد انتهءكًء صءبرخًء لقرابرات الشرعية الدولية، وإغالقًء 
تصريحءت الاءلول، جء ت لتأكيد أن السلطة الفلسطينية  لكل الفرص الستمرابر عملية التسوية.

 ت جديدة، إذا أوقفت إسرائيل عملية الضم.مستادة للاودة إلى مفءوضءت جديدة ضمن ترتيبء
 1/7/2020، الشرق األوسط، لندن

  
 الجيش اإلسرائيلي يراقب تصرفات السلطة في الضفة والفصائل في غزة ":واال"موقع  .3

الابري إن الجيش اإلسرائيلي يراقب في األسءبيع األخيرة، عن كثب، « واال»قءل موقع  برام هللا:
ة في الضفة الغرعية والفصءئل الفلسطينية في قطءع غزة، على ضو  تصرفءت السلطة الفلسطيني

إمكءنية تنفيذ خطة الضم. ويرجح الجيش أن السلطة لن تدفع نحو أعمءل عنف شديدة ومتطرفة، 
لكنهم يستادون لادة سينءبريوهءت، بينهء أن مظءهرات منظمة قد تخرج عن السيطرة عند نقءط 

ي إلى إطالق نءبر يمكن أن يسفر عن سقوط قتلى وجرحى. التمءس، مء يضطر الجيش اإلسرائيل
ونقل الموقع عن مصءدبر بقيءدة فرقة الضفة داخل الجيش اإلسرائيلي، أن تقديراتهم هي أن األجهزة 
األمنية للسلطة ستسمح بءلمظءهرات الشابية، وفي حءل حدوث عنف، واعتدا  على جنود الجيش، 

هذه المظءهرات. ويستاد الجيش، أيضًء، إلمكءنية قيءم حركة  فسوف تقوم األجهزة الفلسطينية بتفريق
في قطءع غزة، بتنفيذ هجمءت أو إطالق صوابريخ تجءه إسرائيل، باد ضغوط « الجهءد اإلسالمي»

تمءبرسهء عليه إيران بردًا على مخطط الضم المرتقب. وتراقب الجهءت األمنية واالستخبءبراتية، عن 
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مكن أن يفءجئ الجميع بإطالق صوابريخ أو القيءم باملية في الذي ي« الجهءد اإلسالمي»كثب، 
 الضفة الغرعية تدفاه إليهء إيران.

 1/7/2020، الشرق األوسط، لندن
 

 مليون دوالر 78الحكومة توقع اتفاقيتين في قطاعي الطاقة وتكنولوجيا المعلومات بقيمة  .4
وم الثالثء  في مكتب برئيس الوزبرا  تحت برعءية وحضوبر برئيس الوزبرا  محمد اشتية، وقع الي: برام هللا

واالتفءقية  مليون دوالبر. 78بمدينة برام هللا، اتفءقيتين في مجءل الطءقة وتكنولوجيء المالومءت، بقيمة 
المرحلة األولى، -األولى هي مشروع تطوير ديمومة األدا  والبنية التحتية الموثوقية لقطءع الطءقة

ك الدولي، والنرويج، واالتحءد األوبروعي، وعريطءنيء، من خالل مليون دوالبر، ممولة من البن 63بقيمة 
واالتفءقية الثءنية هي مشروع "تكنولوجيء لليءفاين والوظءئف"، الممول من البنك  (. DIFDمؤسسة )

 مليون دوالبر. 15الدولي، بقيمة 
 30/6/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 المقاومة لكسر خطة الضم النائب زعارير: يجب تصعيد .5

شدد النءئب في المجلس التشرياي بءسم زعءبرير على ضروبرة تصايد المقءومة لكسر خطة الضم 
وصفقة القرن. وأكد النءئب زعءبرير على أن الفصءئل الفلسطينية اليوم هي أكثر تمثيال للشاب 

ملتزمة بمء كبلت به نفسهء الفلسطيني، وتبنيء لقضيته وهمومه من الكيءنءت الرسمية، التي مء زالت 
من اتفءقيءت مع االحتالل. وأشءد زعءبرير بدعوة الفصءئل الفلسطينية الجمءهير الفلسطينية العتبءبر 

يوم غضب شابي، برفًضء لخطة الضم اإلسرائيلية، وتصايد المقءومة بكءفة  1/7يوم األبرعاء  المقبل 
 أشكءلهء ضد االحتالل.

 3/6/2020، فلسطين أون الين

 
 ة: فلسطين تتعرض لمعركة ثالثية األبعادهني .6

قءل برئيس المكتب السيءسي، لحركة المقءومة اإلسالمية "حمءس"، إسمءعيل هنية، إن فلسطين 
تتارض لماركة ثالثية األباءد، أولهء سيءسي، حيث إن هنءك محءوالت صهيونية مدعومة من اإلدابرة 

حوابر مع قنءة "نت تي في" التركية، مسء  وأضءف هنية في  األمريكية لشطب القضية الفلسطينية.
اإلثنين، إن "الباد الثءني، عسكري وأمني، فشابنء يتارض إلى اعتدا ات متواصلة من جيش 

وتءبع "قد عشنء وتءبانء الحروب الضءبرية الثالث التي تارضت لهء غزة، خالل  االحتالل االسرائيلي".
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أمء الُباد الثءلث،  شرات آالف المنءزل المدمرة".أعوام، وخلفت آالف الشهدا  والجرحى وع 5أقل من 
وفق هنية، فهو اقتصءدي، حيث يتارض الفلسطينيون لحصءبر اقتصءدي على مستوى قطءع غزة 

وأكد هنية، أن جهود "استاءدة الوحدة وإنهء  االنقسءم  خصوصء واألبراضي الفلسطينية عمومء.
 الداخلي، مستمرة ولم تتوقف".

 30/6/2020قدس برس، 
 

 تطوير الكوماندوز البحري والطائرات بدون طيارحماس تسعى إلى قناة عبرية:  .7
" الابرية، إن كتءئب الشهيد عز الدين القسءم الجنءح 12قءلت القنءة ": أحمد صقر -21عرعي -غزة

المسلح لحركة "حمءس" تساى إلى الحصول على "طرق إبداعية" من أجل التسلل إلى األبراضي 
وزعمت القنءة في تقرير من إعداد مراسلهء الاسكري اإلسرائيلي نير دبوبري، أن  ة.الفلسطينية المحتل

"أنفءق حمءس تارضت لضرعة شديدة في األشهر األخيرة، باد تقدم إسرائيل في بنء  الجدابر تحت 
 األبرض".

وأوضحت أن "حمءس تساى إلى إيجءد البدائل الختراق إسرائيل؛ إلى جءنب تطوير الكومءندوز 
، والطءئرات بدون طيءبر"، مؤكدة أن "حمءس تاتبر الكومءندوز البحري، ذا قدبرة هجومية كبيرة" البحري 

منوهة إلى أن "القسءم تمكن من وضع يده على مادات متطوبرة، حيث يتم تدبريب الكومءندوز البحري 
وأشءبرت إلى أن "باض التدبريبءت تتم في منءطق في مخيم  على االختراق والحرب تحت المء ".

 لنصيرات لالجئين الفلسطينيين، وهي مواقع هءجمهء سالح الجو اإلسرائيلي في المءضي".ا
 30/6/2020، "21موقع "عرعي 

 
 صاروخا تجريبيا في أقل من ساعة فجر اليوم 20تطلق  في غزةالمقاومة  .8

  حيث دقيقة فجر اليوم االبرعاء 60صءبروًخء بءتجءه البحر خالل  20أطلقت المقءومة الفلسطينية : غزة
 فجر اليوم. والنصف منتوالى إطالق الصوابريخ حتى السءعة الثءنية 

صوابريخ بءتجءه  10 ن جنونء أصءب المنظمءت الفلسطينية في غزة،إاالذاعة الابرية الرسمية  توقءل
حدشوت وقءل موقع  دقيقة موضحة هذه برسءلة واضحة للجيش اإلسرائيلي. 30البحر في أقل من 

 .“تطلق حمءس هذا الكم من الصوابريخ في هذا الوقت أول مرة” بتخون سدي
 1/7/2020، وكالة سما اإلخبارية
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 يوم وطني رفضا لمخطط ضم الضفة تموز 1حماس:  .9

، سيكون "يومء وطنيء 2020يوليو / تموز 1أعلنت حركة حمءس، أن اليوم األبرعاء ، : بيروت
وقءل برأفت مرة، برئيس الدائرة  ضفة الغرعية.فلسطينيء"، برفضء لقرابر "إسرائيل" ضم أبراض فلسطينية بءل

اإلعالمية لـ"حمءس" بءلخءبرج، في تصريح نشره الموقع الرسمي للحركة "يوم األبرعاء  األول من تموز/ 
يوليو سيكون يومء وطنيء إلعالن وتأكيد الرفض الفلسطيني الواسع للمخطط الصهيوني لضم الضفة 

لتأكيد على هوية الضفة الغرعية وانتمءئهء ومكءنتهء الحءضرة وأضءف: "اليوم الوطني يأتي ل الغرعية".
 في المشروع الوطني والمقءوم".

 30/6/2020قدس برس، 
 

 أبو مرزوق: سنحبط خطة الضم بكل السبل المتاحة .10
قءل عضو المكتب السيءسي لحركة المقءومة اإلسالمية "حمءس" موسى أبو مرزوق، سنحبط خطط 

وعي ن أبو مرزوق  ل المتءحة، والمطلوب أن ننجح في إفشءل مخطط الضم.الضم اإلسرائيلية بكل السب
أن القءنون الدولي يكفل لشابنء مواجهة االحتالل اإلسرائيلي بكل السبل، مؤكدًا أنه ال يمكن إخراج 

 االحتالل من الضفة الغرعية إال بءلمقءومة.
واجهة االحتالل اإلسرائيلي ودعء إلى عقد اجتمءع قيءدي وطني للتوافق على برنءمج وحدوي لم

وطءلب أبو مرزوق بإعداد خطة وطنية لمواجهة الضم، على أن يشترك فيهء الجميع  ومخططءته.
وتضمن المواجهة الشءملة وعكل الوسءئل، مشددا على أن مواجهة خطة الضم هي ماركة الكل 

 الفلسطيني.
 30/6/2020، موقع حركة حماس

 
 سة رد الفعل الخجولة في مواجهة الضمحواتمة يدعو السلطة لمغادرة سيا .11

دعء األمين الاءم للجبهة الديمقراطية، نءيف حواتمة، السلطة في برام هللا، لمغءدبرة سيءسة برد الفال 
الخجولة في مواجهة الضم واالنتقءل إلى المواجهة الشءملة بموجب قرابرات المجلسين الوطني 

، أن الخالفءت والمشءوبرات األميركية اإلسرائيلية والمركزي. وعد  حواتمة في تصريح صحفي، الثالثء 
لن تقود إلى إلغء  الضم، بل للبحث في تطبيقه بمء يخدم كءمل مصءلح الطرفين فلسطينيًء وإقليميًء، 

حزيران"، إلسقءط ذبرائع نتنيءهو لضم  4داعيء السلطة للتراجع عن مبدأ "تبءدل األبرض على خطي 
خجولة ويسودهء التردد،  19/5خطوات السلطة في تطبيق قرابر الكتل االستيطءنية. كمء وعد  أن 
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وعليهء حسم أمرهء إللغء  اتفءق أوسلو وعروتوكول بءبريس والدخول في المواجهة الشءملة، مؤكدا أن 
سيءستهء في مواجهة الضم مرتبكة ومرعكة للحركة الشابية وال توفر اليقين لديهء بجدية المواجهة حتى 

 النهءية.
 30/6/2020، الين فلسطين أون 

 
 ممثل حماس بلبنان ُيسلم الحريري رسالة من هنية .12

التقى وفٌد من قيءدة حركة حمءس، برئءسة ممثلهء في لبنءن أحمد عبد الهءدي، الثالثء ، : بيروت
برئيس الحكومة اللبنءنية السءبق، وبرئيس تي ءبر المستقبل ساد الحريري، في مكتبه في بيروت، وسلمه 

 لحركة إسمءعيل هنية بشأن القضءيء الفلسطينية ال سيمء مخطط الضم.برسءلة من برئيس ا
م ممث ل حركة حمءس شرحًء وافيًء عن آخر تطوبرات القضية الفلسطينية، ال سيمء مشروع الضم  وقد 

نضءلية فلسطينية  استراتيجيةالذي يساى االحتالل إلى تنفيذه، مؤكدًا ضروبرة مواجهته من خالل 
وفيمء يخص الوضع الفلسطيني في لبنءن، أشءبر ممثل حركة حمءس إلى  ة.وعرعية وإسالمية موحد

الوضع االجتمءعي الصاب، مطءلبًء بضروبرة إقرابر الحقوق اإلنسءنية واالجتمءعية، ال سي مء حقي 
وأكد عبد الهءدي حرصه على أمن المخيمءت واستقرابرهء، وعأن هء لن تكون إال عءمل  الامل والتملك.
 استقرابر للبنءن.

بدوبره برحب الحريري بءلوفد، مثنيًء على الجهود الفلسطينية المشتركة من أجل المحءفظة على أمن 
 المخيمءت واستقرابرهء.

 30/6/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 فصائل: الضم يشكل الخطر األكبر على القضية .13
الضفة يشكل قءلت فصءئل فلسطينية، إن مشروع ضم أجزا  من أبراضي  :نوبر الدين صءلح -غزة

الخطر األكبر على القضية الفلسطينية، وهو بمنزلة نكبة وماءنءة جديدة للشاب الفلسطيني خءصة 
في األغوابر التي سيفرض عليهء االحتالل سيطرته بشكل كءمل. جء  ذلك خالل وقفة احتجءجية، 

رابر الفلسطينية نظمتهء حركة األحرابر الفلسطينية، وسط مدينة غزة. وأكد األمين الاءم لحركة األح
خءلد أبو هالل، أن القضية الفلسطينية تتارض ألكبر مؤامرة وعملية سرقة وسطو لألبرض الفلسطينية 
من االحتالل الصهيوني بضو  أخضر أمريكي. وقءل أبو هالل: "تاتبر البدايءت المشجاة التي 

لكبير بأن تنفيذ جريمة عءشهء شابنء الفلسطيني على مدابر األيءم المءضية وصواًل لإلجمءع الوطني ا
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الضم الصهيونية للضفة واألغوابر بمثءبة المسمءبر األخير في ناش مسءبر التسوية الذي ُخدع به 
 باض أبنء  شابنء على مدابر سنوات طويلة".

 30/6/2020، فلسطين أون الين
 

 المقاومة مستمرة حتى إسقاط المشروع الصهيونيالبطش:  .14
بطش منسق قيءدة القوى الوطنية واإلسالمية في قطءع غزة، خالل قءل خءلد ال ”:القدس الارعي“ -غزة

المقءومة مستمرة حتى إسقءط المشروع الصهيوني، وأخذ كل الحقوق “كلمة له في إحدى الفاءليءت: 
، مشيرا إلى أن قرابرات الضم ”األبرض ستبقى لنء، وال تقبل القسمة مع أحد“وأضءف:  ”.الفلسطينية

لسكءن األبراضي التي سينهبهء االحتالل، مشددا على ضروبرة اتمءم الوحدة تاني ماءنءة جديدة أخرى 
الوطنية وإنهء  االنقسءم بشكل عءجل، وكذلك توحيد كل خطوات االحتجءج في الميدان، للتصدي 

وطءلب بتطبيق قرابرات المجلسين المركزي والوطني بسحب االعتراف بإسرائيل  لخطط االحتالل.
 قف كل أشكءل التاءمل مع االحتالل واإلدابرة األمريكية.وو ” اتفءق أوسلو“وإلغء  

 30/6/202، القدس العرعي، لندن

 
 نتنياهو رًدا على غانتس: هناك قضايا هامة ال تحتمل االنتظار .15

قءل برئيس حكومة االحتالل بنيءمين نتنيءهو، يوم الثالثء ، إن هنءك قضءيء مهمة جًدا ال : برام هللا
 و الامل عليهء واحتواؤهء باد انتهء  أزمة فيروس كوبرونء.يمكن أن االنتظءبر لحلهء أ

جء ت تصريحءت نتنيءهو خالله استقبءله المباوث األميركي لشؤون إيران براين هوك، وذلك برًدا 
على تصريحءت لوزير الجيش وبرئيس الوزبرا  البديل بيني غءنتس، التي أطلقهء أمس، وقءل خاللهء 

و/ تموز ليس موعًدا مقدًسء وأن المهم اآلن الامل على توفير "إن موعد الضم في األول من يولي
وقءل نتنيءهو "لدينء باض القضءيء المهمة حًقء، ونحن قلقون  احتيءجءت الجمهوبر في مواجهة كوبرونء".

 بشأنهء، وال تحتمل االنتظءبر".
الحصول  وأكد في ذات السيءق "أن إسرائيل ستواصل جهودهء مع الواليءت المتحدة لمنع إيران من

 على أسلحة نووية".
 30/6/2020القدس، القدس، 
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 على خطة ترامب "إسرائيل"الكشف عن خارطة التعديالت التي تقترحها  .16
ستبدا فيه االجرا ات لتطبيق خطة فرض السيءدة  ]كءنت[ مع حلول الموعد الذي اعلنت الحكومة انهء

 ئيس األمريكي دونءلد ترامب.اليوم تقترح إسرائيل ادخءل تاديالت على خطة السالم للر 
ووفق الخءبرطة اإلسرائيلية فءن المستوطنءت المازولة ستقع في مسءحءت أوسع تضم حوالي عشرين 
نقطة عشوائية ال تشملهء الخطة االمريكية االصلية. وعءلمقءبل تكون إسرائيل على استاداد لتتنءزل 

 عن أبراض في صحرا  يهودا.
تتلقى الضو  األخضر لفرض سيءدتهء على ثالثين بءلمءئة من الضفة  ويسود االعتقءد بءن إسرائيل لن
 قد يشمل جز ا من الكتل االستيطءنية فقط. أكثرالغرعية، بل على نطءق مقلص 

 1/7/2020، هيئة البث اإلسرائيلي مكان
 

 نتنياهو يحّذر األسد من المخاطرة بمستقبل بالده بسبب إيران .17
ائيلي، بنيءمين نتنيءهو، أمس الثالثء ، تحذيرًا شديدًا للرئيس تل أبيب: وجه برئيس الوزبرا  اإلسر 

سمح إليران بتثبيت وجودهء »المخءطرة بمستقبل بالده ونظءمه، في حءل »السوبري، بشءبر األسد، من 
وقءل له، خالل مؤتمر صحءفي مشترك مع «. في األبراضي السوبرية وعلى الحدود مع إسرائيل

أقول لبشءبر األسد أنت تخءطر بمستقبل بلدك »انية، براين هوك: المباوث األميركي للشؤون اإلير 
 «.ونظءمك

أقول )لخءمنئي( في »ووجه نتنيءهو تحذيرًا أيضًء إلى المرشد األعلى اإليراني، علي خءمنئي، قءئاًل: 
طهران، إن إسرائيل ستواصل اتخءذ اإلجرا ات الالزمة لمناك من إنشء  جبهة إبرهءبية وعسكرية 

وقءل: «. سرائيل في سوبريء. فنحن لن نسمح لكم بءلتموضع الاسكري في سوبريء بأي حءلجديدة ضد إ
«. نحن عءزمون وعشكل مطلق على منع إيران من ترسيخ وجودهء الاسكري على حدودنء المبءشرة»

ودعء إلى تمديد حظر األسلحة المفروض على إيران الذي ينتهي في شهر أكتوعر )تشرين األول( 
 القءدم.

  1/7/2020األوسط، لندن،  الشرق 
 

 اشكنازي: يجب دفع خطة الضم من خالل حشد اكبر عدد من الشركاء .18
وصف وزير الخءبرجية غءبي اشكينءزي خطة الرئيس األمريكي دونءلد ترامب للسالم بءلجيدة قءئال انهء 

ي تتضمن صيغة مسؤولة ومتزنة لالنفصءل عن الفلسطينيين. وخالل اجتمءعه مع الموفد األمريك
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 أكبرالوزير اشكينءوي وجوب دفع الخطة الى االمءم من خالل حشد  أكدالخءصة افي بيركوفيتش 
 عدد من الشركء  قدبر اإلمكءن.

ومن جهته قءل برئيس لجنة الخءبرجية واالمن البرلمءنية تسفي هءوزبر انه يجب التوصل الى تفءهمءت 
ءمل الوقت هو حءسم وان التريث قد مع األمريكيين وعندهء اإلسراع في فرض السيءدة. واكد ان ع

 يرفع الثمن الذي ندفاه جمياء. مؤكدا انه من األهمية بمكءن التوصل الى توافق وطني واسع.
وعدوبره دعء النءئب الليكودي افي ديختر الحكومة الى فرض السيءدة اإلسرائيلية على التجماءت 

ي قءل ديختر ان إسرائيل مانية بءن تتفهم السكنية اليهودية كءفة في يهودا والسءمرة. وفي حديث إذاع
الواليءت المتحدة ودول صديقة أخرى هذه الخطوة، اال انه يجب عدم االنتظءبر الى الضو  األخضر 

 منهء.
 30/6/2020، هيئة البث اإلسرائيلي مكان

 
 غانتس: الحكومة معرضة للحل في كل يوم .19

حدث سيءسي في كل يوم من شءنه حل صرح برئيس الوزبرا  بءلتنءوب بيني غءنتس بأنه قد يطرأ 
 الحكومة.

جء  تصريحه في حديث مع موقع واينت االخبءبري في أعقءب عدة خالفءت بينه وعين برئيس الوزبرا  
وأضءف غءنتس مع ذلك أنهمء من أسبوع الى  بنيءمين نتنيءهو، بلغت ذبروتهء بشأن خطة السيءدة.

 أفضل.أسبوع يتالمءن كيفية الامل بشكل 
 30/6/2020، اإلسرائيلي مكان هيئة البث

 
 إصابة ضابط من وحدات قمع السجون اإلسرائيلية بفيروس كورونا .20

يوم الثالثء ، عن إصءبة ضءبط من وحدة صلحة السجون اإلسرائيلية، مسء  أعلنت إدابرة م :برام هللا
تباه وعحسب بيءن لإلدابرة، فإن الضءبط تم نقله للازل الصحي،  القمع "نحشون" بفيروس كوبرونء.

ولم يتم  أسرى )لم تحدد هويتهم فيمء إذا كءنوا فلسطينيين أم جنءئيين إسرائيليين". 7سجءًنء، و 32عزل 
 تحديد مكءن السجن الذي خدم فيه الضءبط مع االكتفء  بءإلشءبرة إلى أنه في أحد سجون الجنوب.

 30/6/2020القدس، القدس، 
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 اعدة مالية من مقرب لهالمستشار القانوني يرفض طلب نتنياهو تلقي مس .21
لم ان المستشءبر القءنوني للحكومة افيحءي مندلبليت ياءبرض طلب برئيس الوزبرا  بنيءمين نتنيءهو عُ 

 الحصوَل على مبلغ عشرة ماليين شيكل لتمويل نفقءت الدفءع عنه في محءكمته من أحد المقرعين منه
ليت قءل ذلك في برأي قءنوني قدمه اليوم ويفيد مراسلنء وسءم جبر ان مندلب هو الثري سبينسر برتريدج.

الى لجنة االذونءت التءباة لمكتب مراقب الدولة، والمانية بمنح التصءبريح لسيءسيين للحصول على 
 تبرعءت مءلية.

واوضح المستشءبر القءنوني للحكومة أن القءنون ال يجيز لموظف عءم، ان يحصل على مزايء خءصة، 
 فكم بءلحري برئيس للوزبرا .

 30/6/2020، البث اإلسرائيلي مكانهيئة 
 

 الطيبي لـ"القدس": إغالق التحقيق في إعدام إياد الحالق فضيحة أخالقية وإمعان في الجريمة .22
حذبر د. أحمد الطيبي، برئيس كتلة القءئمة المشتركة في الكنيست، من : محمد أبو خضير -القدس

ق في بءب األسبءط بءلقدس الاتيقة، في قضية إغالق ملف قتل الشرطة اإلسرائيلية الشءب إيءد الحال
 أيءبر المءضي. 30

وقءل الطيبي لـ )القدس(: "إذا تم إغالق ملف إعدام الحالق، فسيكون ذلك فضيحة أخالقية مدوية 
للشرطة اإلسرائيلية وإماءنًء في الجريمة، وياتبر تنكرًا وتكثياًل بجثمءن الشهيد الحالق، ذلك الشءب من 

 صة الذي تم قتله دون أي مبربر".ذوي االحتيءجءت الخء
 30/6/2020القدس، القدس، 

 
 تطور طائرة بدون طيار ذكية للكشف عن الطائرات بدون طيار واعتراضها "إسرائيل" .23

أعلنت شركة الصنءعءت الجوية اإلسرائيلية الحكومية عن تطوير طءئرة بدون  :)شينخوا( -القدس 
 يءبر وتاطيل عمليءتهء واعتراضهء.طيءبر ذكية يمكنهء الكشف عن الطءئرات بدون ط

وقءلت الشركة في بيءن يوم )الثالثء (، ان الطءئرات بدون طيءبر تشكل تهديدا للمرافق الحسءسة 
والتجماءت الجمءهيرية الكبيرة والطءئرات األخرى نظرا لصغر حجمهء وطيرانهء على مستويءت 

 منخفضة.
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مزيج من نظءم حمءية الطءئرات بدون طيءبر الذي وأضءفت الشركة في بيءنهء أن الطءئرة الجديدة هي 
يكتشف وياطل عملية الطءئرات بدون طيءبر الماءدية الذي طوبرته الشركة، وأيضء الطءئرة بدون طيءبر 

 االعتراضية ذات التحكم الذاتي التي طوبرتهء الشركة اإلسرائيلية )آيرون دبرون(.
 30/6/2020القدس، القدس، 

 
 ل يدعون نتنياهو لتطبيق السيادةضباط سابقون في جيش االحتال  .24

دعء ضبءط كبءبر خدموا سءبًقء في جيش االحتالل، يوم الثالثء ، برئيس الحكومة بنيءمين : برام هللا
وعحسب موقع صحيفة  نتنيءهو، إلى الامل على تطبيق السيءدة على المستوطنءت في الضفة الغرعية.

الخلف في هذه المرحلة، "مء سيشجع على ماءبريف، فإن الضبءط حذبروا في برسءلة من الاودة إلى 
مزيد من الضغط المتفءقم مؤخًرا للقيءم بمزيد من االنسحءبءت والتنءزالت التي من شأنهء أن تارض 

 إسرائيل وأمنهء للخطر".
 30/6/2020القدس، القدس، 

 
 مستوطنون يقتحمون األقصى ويؤدون طقوًسا تلمودية .25

يوم الثالثء ، طقوًسء تلمودية خالل اقتحءمهء نين صبءح أدى مجموعة من المستوط: القدس المحتلة
وذكرت مصءدبر محلية أن عشرات المستوطنين اقتحموا المنطقة  بءحءت المسجد األقصى المبءبرك.

ولفتت  الشرقية من المسجد األقصى المبءبرك، ودخلوا من بءب المغءبرعة تحت حمءية شرطة االحتالل.
وسء تلمودية خالل اقتحءمهم المسجد األقصى، بءلتزامن مع منع المصءدبر إلى أن المستوطنين أدوا طق

 قوات االحتالل اإلسرائيلي المصلين والمواطنين المقدسيين من االقتراب من المنطقة الشرقية للمسجد.
 30/6/2020المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 زعارقة: اإلبعاد سياسة االحتالل لتفريغ األقصى من المصلين .26

قءل المحءمي خءلد زعءبرقة إن قرابرات اإلباءد اإلسرائيلية بحق الفلسطينيين عن  جمءل غيث -غزة
المسجد األقصى تهدف لتفريغه من المصلين، وإفسءح المجءل للمستوطنين المتطرفين إلقءمة 
طقوسهم وممءبرسة استفزازاتهم وعرعدتهم في بءحءته، مؤكًدا أن هذه السيءسة التاسفية "بءطلة وال تمت 

 بِصلة". للقءنون 



 
 
 
 

 

 15 ص             5273 العدد:             7/1/2020 رععاءأل ا التاريخ: 

                                    

وأوضح زعءبرقة في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن "االحتالل يستخدم اإلباءد سيءسة عقءب، في محءولة 
لخلق أجوا  منف رة داخل المسجد األقصى، ليرهب من خاللهء المواطنين من القدوم ألدا  الصالة 

 داخله".
 30/6/2020أون الين،  فلسطين

 
 حرب على الفلسطينيين"فلسطينيو الخارج": خطة "الضم" إعالن  .27

عد  المؤتمر الشابي لفلسطينيي الخءبرج إعالن برئيس الوزبرا  اإلسرائيلي بنيءمين نتنيءهو ضم غوبر 
األبردن وجميع المستوطنءت الصهيونية بءلضفة الغرعية، بمثءبة إعالن حرب جديدة على الشاب 

د الاءلول في حديث مع وقءل المتحدث بءسم المؤتمر الشابي لفلسطينيي الخءبرج زيء الفلسطيني.
": "إن فلسطينيي الخءبرج الذين يشكلون نحو نصف الشاب الفلسطيني سيتصدون بكل 21"عرعي

الوسءئل المتءحة لمساى حكومة االحتالل لتنفيذ خطة الضم التي تجري بدعم أمريكي، في خروج تءم 
ن ياطي المحتل أي وأكد الاءلول أن "فرض األمر الواقع بقوة السالح، ل عن القءنون الدولي".

شرعية، ألنه سيقيم خطته على أبراض هي تحت االحتالل بموجب القءنون الدولي، وأن الدعم 
 األمريكي لهذه الخطة الخءبرجة عن القءنون سيحمل اإلدابرة األمريكية مسؤولية قءنونية أمءم الاءلم".

مع مؤسسءت  وأضءف: "فلسطينيو الخءبرج يمءبرسون دوبرهم الرافض لخطة الضم عبر التواصل
المجتمع الدولي، والحراك الذي ستشهده السءحة األوبروعية خالل األيءم المقبلة من مسيرات 

 واعتصءمءت وفق مء تسمح به األحوال الصحية المتصلة بجءئحة كوبرونء".
 30/6/2020، "21موقع "عرعي 

 
 يعم المناطق الفلسطينية رفضا لمخطط الضم اإلسرائيلي "الغضب الشعبي" .28

الفاءليءت الشابية المنءهضة لخطة الضم التي تنوي حكومة االحتالل تنفيذهء وتطءل أجزا   انطلقت
واساة من أبراضي الضفة الغرعية، حيث نظمت الاديد من الفاءليءت الشابية، والتي ستتحول إلى 

األبرعاء ، الذي يصءدف األول من يوليو، الموعد الذي وضاه برئيس حكومة ” يوم غضب شابي“
 بنيءمين نتنيءهو للبد  بتنفيذ مخططه. االحتالل

وفي مدينة غزة، نظمت عدة وقفءت شءبرك فيهء ممثلو الفصءئل الفلسطينية، وحشد من المواطنين. 
، ”بءلوحدة الوطنية والبندقية نحمي األبرض الفلسطينية“وحمل المشءبركون الفتءت كتب عليهء 

 ”.بءالنتفءضة الشءملة نسقط خطة الضم"و
 30/6/2020، لندنالقدس العرعي، 
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 األزمة االقتصادية في لبنان تخنق الفلسطينيين وتفاقم معاناتهم بعد "كورونا".. .29

تخنق األزمة المعيشية واالقتصءدية والصحية الشءبرع اللبنءني يوًمء باد يوم، إثر التدهوبر : بيروت
ءفت اللبنءنيين على الكبير لسار الليرة اللبنءنية مقءبل الدوالبر األمريكي في السوق السودا ، وته

هذا األمر يناكس مبءشرة على أساءبر السلع، والتي تسجل ابرتفءًعء كبيًرا خءصة السلع  شرائه.
 المستوبردة، بءإلضءفة إلى ابرتفءع في مادالت البطءلة.

ألف الجئ فلسطيني يقيمون في لبنءن، وفًقء إلحصءئيءت وكءلة "أونروا"،  450وياءني مء يقءبرب من 
يال ق البءحث والكءتب الفلسطيني، أحمد الحءج، على ذلك بءلقول: و  .-تءبريخيًّء-هم من تردي أوضءع

"ال يستطيع الفلسطيني التظءهر على مسألة لم تستهدفه مبءشرة كأزمة غال  األساءبر، إذ إنهء حءلة 
 عءمة تستهدف الجميع في هذا البلد، وليس لهء أي منحى عنصري".

 الخبز ممنوع عن "الفلسطينيين"!؟
وكءن وزير االقتصءد اللبنءني، براؤول نامة، قءل قبل أيءم، وخالل حديثه أمءم عدد من المحتجين في 
مدينة طرابلس شمءلي لبنءن: إنه "تقدم بءقتراح إلى الحكومة اللبنءنية برفع الدعم عن الخبز 

 والمحروقءت، عن األجءنب في لبنءن".
ن الفلسطينيين؛ حيث انتقد أمين سر اللجءن الشابية األمر الذي أثءبر موجة استيء  كبيرة عند الالجئي

لمنظمة التحرير الفلسطينية في الشمءل أحمد غنومي، تصريحءت الوزير نامة، وقءل: "الفلسطيني لم 
 يكن عءلة على أحد، بل مثل وجوده برافاة لالقتصءد اللبنءني".

عن إطالق هكذا تصريحءت، بدوبرهء دعت المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسءن )شءهد( إلى "الكف  
والتصرف بمسؤولية وعقالنية وإعمءل حقوق اإلنسءن على كل من يقيم على أبراضي الجمهوبرية 

 نطالًقء من التزامءت لبنءن الدولية".االلبنءنية بغض النظر إن كءن مواطًنء أو الجًئء، 
 30/6/2020قدس برس، 

 
 ات خاصة بجائحة كورونامّيزت بين مواطنيها اليهود والعرب في خدم "إسرائيل" .30

 48من مدينة حيفء داخل أبراضي ” المركز الارعي لتطوير اإلعالم االجتمءعي -حملة“أكد  النءصرة:
تمييز السلطءت اإلسرائيلية بين المواطنين اليهود والارب في حمالتهء  الخءصة بجءئحة كوبرونء 

ءُين بين حمالت وزابرة الصحة اإلسرائيلية التب“تقريرا بانوان ” حملة“وأصدبر  بءللغتين الارعية والابرية.
وذلك لرصد الحمالت والمواد البصرية المنشوبرة على الموقع ” بءلارعية والابرية في فترة كوبرونء

 الرسمي لوزابرة الصحة اإلسرائيلية، وصفحءتهء الرسمية على فيسبوك بءللغتين الارعية والابرية.
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بثالثة أضاءف من المنشوبرات بءللغة  أكثرويظهر التقرير الراصد أن المنشوبرات بءللغة الابرية 
الارعية نءهيك عن استخدام لغة عرعية غير سليمة ومليئة بءألخطء  اإلمالئية وياتريه توجه نمطي 

يوتيوب التءباة ويتطرق كذلك للمواد والفيديوهءت المنشوبرة عبر قنءة  واستشراقي تجءه المجتمع الارعي.
للوزابرة، وذلك في فترة الموجة األولى من أزمة فيروس كوبرونء المستجد، تحديدا  في ذبروة األزمة 

 .2020الواقاة بين فبراير/ شبءط حتى حزيران/ يونيو 
 30/6/2020، القدس العرعي، لندن

 
 في الداخل الفلسطيني الشبان العرب أبرز ضحايا األزمة االقتصادية بعد كورونا .31

من مجمل الاءطلين عن الامل خالل ذبروة  %48عءمء  34شكل الشبءن حتى سن : بالل ضءهر
أزمة فيروس كوبرونء، في شهري آذابر/مءبرس ونيسءن/ابريل المءضيين، بحسب تقرير صءدبر عن 

قبل أزمة  %42مصلحة التشغيل، الثالثء . وكءنت نسبة الاءطلين عن الامل في هذه الفئة الامرية 
، حتى %20عءمء الذين عءدوا إلى الامل هي  24قء للتقرير، فإن نسبة الشبءن حتى سن ووف كوبرونء.

من الاءطلين عن  %61نهءية أيءبر/مءيو المءضي، وهي األدنى بين الفئءت الامرية األخرى. كمء أن 
 عءمء هم نسء . 24الامل حتى سن 

رين منهم ياملون في قطءعءت مثل وفسر التقرير تدني نسبة الشبءن الذين عءدوا إلى الامل بأن الكثي
 المطءعم والمواد الغذائية وقءعءت األفراح، وهي قطءعءت لم تاد إلى الامل بوتيرة عءدية.

 30/6/2020، 48عرب 

 
 الهالل األحمر القطري ينفذ مشاريع صحية في فلسطين .32

شءبريع الصحية )األنءضول(: أعلن الهالل األحمر القطري، اإلثنين، اعتمءده حزمة من الم - الدوحة
الجديدة، بأكثر من نصف مليون دوالبر، سيتم تنفيذهء خالل الاءم الجءبري، ويستفيد منهء آالف 

 الفلسطينيين في الضفة الغرعية والقدس، خءصة فيمء يتالق بمواجهة فيروس كوبرونء.
 2020/6/30، القدس العرعي، لندن

 
 الدولي ولن نعترف به رئيس الوزراء البريطاني لـ يديعوت: الضم ينتهك القانون  .33

نشرت صحيفة يدياوت أحرونوت، اليوم األبرعاء ، مقءلة خءصة لرئيس ة: ترجمة خءص -برام هللا 
الوزبرا  البريطءني بوبريس جونسون، تحدث فيهء عن مخطط الضم اإلسرائيلي ألجزا  من الضفة 

عن أمله بصفته "مؤيًدا  ينتهك القءنون الدولي، ولن يتم االعتراف به، مارعءً  هأكد أنحيث  الغرعية.
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كمء  ."إسرائيل"على أن بريطءنيء ملتزمة بءستمرابر بأمن  إلسرائيل" بأن ال تتم هذه الخطوة. مؤكداً 
، 1917باد إطالق وعد بلفوبر عءم  "إسرائيل"أعرب جونسون عن فخره بمسءهمة بريطءنيء في تأسيس 

سالم الدائمين لإلسرائيليين مشدًدا على ضروبرة أن يتوج ذلك بإيجءد حل يوفر الادالة وال
 والفلسطينيين.

 2020/7/1، القدس، القدس
 

 أمريكيون يلوحون بفرض شروط على المساعدة العسكرية لـ"إسرائيل" لمواجهة خطة الضمنواب  .34
على  كي بتقديم تشريع يضع شروطءً يلوح أعضء  في الكونغرس األمر  كتب عبد الرؤوف أبرنءؤوط:
مليءبر دوالبر في حءل أقدمت على ضم  3.8والمقدبرة بنحو  "إسرائيلـ"ية لكيالمسءعدات الاسكرية األمر 

 امل على ضمءن عدم االعتراف بءألبراضي المضمومة.، متاهدين بءلأبراض فلسطينية بءلضفة الغرعية
وقءل النواب في برسءلة وجهوهء، أمس، إلى وزير الخءبرجية مءيك بومبيو، "ال ينبغي أن ُيتوقع من 

غير ديمقراطي تقوم من خالله إسرائيل، بشكل دائم، بحكم شاب فلسطيني  الكونغرس دعم نظءم
 محروم من حق تقرير المصير أو المسءواة في الحقوق".

 2020/7/1، األيام، رام هللا
 

 لضممخطط ال” الفاتر“وعدم االكتفاء بالشجب  "إسرائيل"لمعاقبة  ةبريطانيال على الحكومةضغوط  .35
، البريطءني كوزيرة ظل للشؤون الخءبرجية في حزب الامءلة تايينهء غدا  ،ليزا نءندي : أعلنتلندن

 إذاعلى المنتجءت اإلسرائيلية من مستوطنءت الضفة الغرعية  حزب سيدعم حظراً الن أنهءية األسبوع، 
جمعية ومنظمة  14وقات  السيءق ذاته، وفي بضم أجزا  من المنءطق المحتلة. "إسرائيل"قءمت 

" على مخطط الضم الفءتر"بءلرد  ةبريطءنيالحكومة الاتهم  " على بيءن،إيدكريستيءن "حقوقية ضمت 
"، داعية أن بريطءنيء فشلت في تقديم برؤية حول ماءبرضته وعطريقة ماقولة مشيرة إلى. اإلسرائيلي

 .الحكومة للتحرك في هذا الصدد
 2020/6/30، القدس العرعي، لندن

 
 سطينيًا طال انتظارهإجراءات الضم اإلسرائيلية تستدعي فعاًل فل .36

 سالم فيءض
النَّظر عن توقيت إعالن سلطة االحتالل اإلسرائيلي المضي قدمًء في تنفيذ برنءمجهء الهءدف لضم  
منءطق من أبراضي الضفة الغرعية، فإنَّ ذلك البرنءمج يستدعي فااًل فلسطينيًء، طءل انتظءبره، إزا  
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ة، بمء أفضى لجال مسءحءت واساة من عقود متصلة من سيءسءت وإجرا ات استامءبرية توسعي
، لكل األغراض الاملية، امتدادًا للسيءدة اإلسرائيلية. 1967األبرض الفلسطينية المحتلة منذ عءم 

وعليه، لم يبَق إال الترسيم اإلسرائيلي لواقع هذه السيءدة انتقءئيًء وفق برؤية عنصرية خءلصة. السؤال 
ني المطلوب. سأحءول اإلجءبة عن هذا السؤال باد تحليل المطروح هنء يتالق بجوهر الفال الفلسطي

 مقتضب، يمهد للتدليل على األسبءب الموجبة لهذا الفال ومبربراته.
باد نحو عءمين من االعتراف األميركي بءلقدس عءصمة إلسرائيل، الذي أذن بشروع إسرائيل في 

قضية الفلسطينية، جء  إطالق تنفيذ المرحلة األخيرة من مشروعهء االستامءبري الهءدف لتصفية ال
م نتءج جهد إسرائيلي ممنهج، وخءصة من خالل مشروع « صفقة القرن » في بداية الاءم الحءلي لُيرس 

االستيطءن االستامءبري الذي تبنَّته حكومءت االحتالل المتاءقبة، والذي هدف في جوهره وأسءليبه إلى 
ات سيءدة على األبرض التي احتلتهء إسرائيل في القضء  التءم على أية فرصة لقيءم دولة فلسطينية، ذ

 .1967عءم 
وكمء كءن متوقاًء على نطءق واسع، بءدبرت إسرائيل القتنءص الفرصة التي أتءحتهء الصفقة المذكوبرة 
للمضي قدمًء بخطى حثيثة لإلعالن، بصيغة أو أخرى، عن سلخ نحو ثالثين في المءئة عم ء تبقى 

يشمل منطقة األغوابر، والتي بدونهء ال يمكن ألي كيءن فلسطيني أن  من أبراضي الضفة الغرعية، وعمء
 ينام، ولو بأي قدبر، بءلسيءدة على أبراضيه.

وعءلتوازي مع ذلك، تصءعدت نبرة التحذير، على السءحتين اإلقليمية والدولية، منتقلة في ذلك من 
لفلسطينيون، والقضء  مجرد اإلعراب في البداية عن ضروبرة تفءدي محءولة فرض حل ال يقبل به ا

على فرص حل الدولتين، مع التلميح إلى التأثير السلبي المحتمل لذلك كله على إسرائيل نفسهء لجهة 
الدفع في اتجءه واقع الدولة الواحدة، وإلحءق الضربر بسايهء لتطبيع ابرتبءطهء بءلاءلم الارعي، إلى 

ًء في تنفيذ حلم قءدتهء األوائل وتءبايهم، مواقف أكثر وضوحًء لجهة التنديد بنية إسرائيل المضي قدم
 والسيطرة بشكل تءم على أبرض فلسطين التءبريخية برمتهء. االستحواذفي 

إال أنَّ أيًء من ذلك لم يثِن إسرائيل عن عزمهء المضي قدمًء في سيءستهء الهءدفة، بمء ال يقبل التأويل، 
ن، مراهنة فيمء يبدو على أنَّ مآل هذه إلى وأد حتى مجرد فكرة أي دولة فلسطينية على أبرض فلسطي

الجولة من التحذير والتنديد لن يختلف جوهريًء عن الحءل في سءبقءتهء، وخءصة فيمء بدا من تسليم 
بءألمر الواقع، في أعقءب سلسلة من التنديد بءإلعالن عن القدس عءصمة إلسرائيل، أو ذلك الذي 

بءبر االستيطءن اإلسرائيلي غير مشروع بموجب أعقب اإلعالن األميركي الالحق، بشأن برفض اعت
 القءنون الدولي.
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فلسطينيًء، وعاد سنوات من تلويح القيءدة بني تهء الخروج من الدائرة التدميرية التي أبرست ماءلمهء 
األسءسية، على مدابر مء يزيد عن ثالثة عقود، عملية سيءسية لم ُتفِض مرحليًء إال إلجهءض 

ثلته من بروح التحدي المقءوم، وتاءظم الشاوبر بءلقدبرة على اإلنجءز، والحقًء االنتفءضة األولى، بمء م
ن إسرائيل من الخروج من عزلتهء اإلقليمية والدولية، ومن الوصول لتحقيق أقصى  لتوفير غطء  مكَّ
مطءماهء التوسعية، أعلن الرئيس محمود عبءس يوم التءسع عشر من مءيو )أيءبر( الفءئت بلغة 

تحلل الفلسطينيين من االلتزامءت المترتبة على االتفءقيءت والتفءهمءت الماقودة مع  واضحة وقطعية،
الواليءت المتحدة وإسرائيل. ومع أنَّ ذلك اإلعالن لم يتطرق إلى اإلجرا ات الاملية التي ستتخذ على 

تداعيءته أسءسه، والتي ُشِرع في تنفيذ باض منهء منذئذ، بدا مرجحًء أنه سيكون له مء باده من حيث 
واناكءسءته، وذلك على الرغم من تسرع الباض في اعتبءبره مجرد صدى لمواقف تم اإلعالن عنهء 

 وتبنيهء، في أكثر من منءسبة سءبقًء، لجهة التخلي عن إطءبر أوسلو.
في مطلق األحوال، فإنَّ السؤال الذي ينبغي أن يشكل محوبر االهتمءم األسءسي على السءحة 

لمرحلة، يتالق بمدى قدبرة اإلعالن المذكوبر، على أهميته، على التأثير الفءعل الفلسطينية في هذه ا
على مجريءت األموبر، أواًل لجهة وقف قطءبر الضم اإلسرائيلي، وهو مء أتى اإلعالن على خلفيته، 
وثءنيًء، ومء هو أهم، لجهة إحداث تغيير جوهري في الماطيءت األسءسية القءئمة، والتي تأتت بشكل 

للحقوق الوطنية للشاب الفلسطيني، والتآكل المضطرد في « عملية السالم»ن جرا  إغفءل برئيسي م
مرجعيءت تلك الاملية، ممء أدى إلى جال حتى مجرد التفكير في تنفيذ الضم أحءديًء، من قبل 

 إسرائيل، أمرًا ممكنًء.
ول، فال ينبغي أن يكون إذا كءن من المتاذبر اإلجءبة، بقدبر كءٍف من الثقة، بءإليجءب عن السؤال األ

هنءك أي وهم بأنَّ مجرد التحلل، أو حتى التخلي نهءئيًء، عن إطءبر أوسلو سيكون مدخاًل حتى لمجرد 
 البد  في ماءلجة الماطيءت المذكوبرة.

ومع ذلك، ال يزال هنءلك أمل في استحضءبر القدبرة الكءمنة للتوجه القءئم على التحلل من التزامءت 
، وذلك «عملية السالم»سطينية، بموجب االتفءقيءت والتفءهمءت القءئمة في إطءبر منظمة التحرير الفل

من خالل اإلعالن عن انطبءق مفهوم التحلل ليس فقط على إطءبر أوسلو، وإنمء أيضًء، من حيث 
المبدأ، على التحول في برنءمج المنظمة الذي تم تبنيه فاليًء في إطءبر مبءدبرة السالم الفلسطينية لاءم 

. إذ، من جهة، فإن المبءدبرة المذكوبرة، والتي انطوت على التأشير برسميًء الستاداد الفلسطينيين 1988
، لم تكن لتكون لو لم يكن هنءلك توقع بتحقق ذلك، ليس فقط 1967للقبول بدولة لهم على حدود عءم 

سبوق، لحظة في أوسءط القيءدة الفلسطينية، وإنمء على نطءق واسع عب ر عنه التفءف جمءهيري غير م
إعالن االستقالل، وتبلوبر دبرجة عءلية من التوافق الفلسطيني لم يبدأ عقده بءالنفراط إال باد مضي 
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نحو خمس سنوات عند التوقيع على إعالن المبءدئ، في إطءبر اتفءقيءت أوسلو. وغني عن القول إن 
دة في إطءبر حل ، هو مء مهَّد للساي للوصول إلى الدولة الفلسطينية المنشو 1988تحول عءم 

 الدولتين، وخءصة في إطءبر أوسلو.
التفءقيءت أوسلو، بدا جليًء أن مء تم الرهءن عليه « المرحلة االنتقءلية»من جهة أخرى، مع انقضء  

لجهة قيءم دولة فلسطينية، وفق ماءيير مقبولة وطنيًء بءت محكومًء بءلفشل، بسبب إصرابر إسرائيل 
ينية التي أفرزتهء تلك االتفءقيءت في أن تتجءوز مفهوم الحكم الذاتي على عدم السمءح للكيءنية الفلسط

. إال 1988المرسوم بموجبهء، األمر الذي كءن ينبغي أن يستوجب حينئذ إعءدة النظر في تحول عءم 
فيمء مهد « عملية السالم»أن ذلك لم يحصل، ومء تال لم يكن سوى المزيد من التآكل في مرجعيءت 

حتلة من توظيف تحوالت إقليمية ودولية مهم ة، بمء تجلَّى، من جملة أموبر أخرى، في لتمكين القوة الم
، في سايهء المحموم لإلجهءز على القضية الفلسطينية وتصفيتهء، والذي «مشروع ترامب»إطالق 

 يشكل الضم المزمع آخر حلقءته.
ثل فااًل وطنيًء طءل انتظءبره، وفق هذا المنظوبر، فإنَّ الرد الفلسطيني على مشروع الضم اإلسرائيلي يم

، األمر الذي يستوجبه أيضًء أن مجرد تحلل منظمة 1988أال وهو إعءدة النظر في تحول عءم 
التحرير من إطءبر أوسلو فقط، ياني تخليهء عن برنءمج اعتمدته من النءحية الفالية الثنين وثالثين 

شاب الفلسطيني، والذي من المنطقي جدًا عءمًء من دون التقدم برؤية بديلة، يمكن أن يلتف حولهء ال
له أن يتوقع استاداد ممثله الشرعي الوحيد إلعءدة النظر، في ضو  مء آلت إليه القضية الفلسطينية 

 في أعقءب التحول المذكوبر.
في ضو  الحيثيءت الوابردة أعاله، هنءلك حءجة ملحة ألن تتمخض إعءدة النظر المطلوعة عن توافق 

ات األسءسية لجهد فلسطيني فءعل، وطنيًء وإقليميًء ودوليًء، إلعءدة االعتبءبر للقضية عءم بشأن المرتكز 
الفلسطينية كقضية تحربر وطني تستمد شرعيتهء من الحق المطلق للشاب الفلسطيني في تقرير 
مصيره على أبرض آبءئه وأجداده، األمر الذي يتطلب اناقءد لقء  وطني يضم مكونءت النظءم 

يني كءفة. كمء يتطلب أيضًء، وفيمء يمهد لتطوير وتفايل منظمة التحرير بمء يفسح السيءسي الفلسط
المجءل لجميع هذه المكونءت لالنضوا  تحت لوائهء، عدم االستمرابر في السمءح لتادد الرؤى 

 وتضءبرعهء بشأن مفهوم الحل الشءمل المقبول وطنيًء في إعءقة توحيد الجهد الوطني.
ة أولى على هذا الصايد، قد يكون من المجدي الساي الحثيث للتوافق تأسيسًء على ذلك، وكخطو 

على صيغة لموقف وطني جءمع، تقوم منظمة التحرير نفسهء بءإلعالن عنه، حول استاداد 
الفلسطينيين للقبول بَأٍي من الخيءبرين التءليين كمخرج لاملية سيءسية، تهدف إلى الوصول إلى حل 

 وهمء: مرٍض للقضية الفلسطينية، أال
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أواًل: دولة واحدة على كل أبرض فلسطين التءبريخية، يكفل دستوبرهء المسءواة التءمة لسءئر مواطنيهء، 
 ودونمء أي تمييز بينهم على أي أسءس كءن.

، بمء يشمل القدس 1967أو ثءنيًء: دولة فلسطينية مستقلة على األبرض الفلسطينية المحتلة منذ عءم 
أن يسبق أي عملية سيءسية تهدف لتحقيق ذلك اعتراف أممي، بمء  الشرقية، بكءملهء، وذلك شريطة

في ذلك إقرابر من ِقبل إسرائيل نفسهء، بءلحقوق الوطنية للشاب الفلسطيني كمء عرفتهء الشرعية 
، والحق في تقرير المصير، بمء يشمل الحق 194الدولية، وتحديدًا، حق الاودة وفق القرابر األممي 

 .1967لسيءدة على كءمل األبرض الفلسطينية المحتلة منذ عءم في دولة مستقلة كءملة ا
قد يتسء ل الباض عن المنطق في اإلدبراج المتزامن لخيءبرين للحل، طءلمء تم النظر إليهمء كطرفي 
نقيض. والجواب يكمن في ضروبرة ذلك إذا مء كءن لكءفة أطيءف الامل السيءسي الفلسطيني أن 

المرحلة الراهنة، مع اإلدبراك التءم أنه من الممكن الوصول إلى توافق على موقف فلسطيني جءمع في 
مرحلة يتاذبر فيهء استمرابر المزاوجة بين الخيءبرين المذكوبرين، األمر الذي لن يحدث إال إذا وافقت 
إسرائيل على االعتراف بءلحقوق الوطنية للشاب الفلسطيني على النحو المبين أعاله. عندهء فقط، 

على السءحة الفلسطينية لصءلح خيءبر دون غيره. وعمانى آخر، ووفق هذه  يتايَّن حسم الخالف
الرؤية، ال ياود من المبربر اإلصرابر على حسم هذا الخالف كشرط مسبق للشروع الفوبري في إنهء  
االنقسءم السيءسي، وعمء يشمل توسيع القءعدة التمثيلية لمنظمة التحرير لتضم كءفة أطيءف النظءم 

 ني.السيءسي الفلسطي
إذا مء تم األخذ بءلصيغة المقترحة هنء كمدخل لتحقيق الشراكة الحقيقية في صنع القرابر الوطني، فإنَّ 
ذلك باينه سيمثل عالمة فءبرقة في مسيرة الامل الوطني الفلسطيني لجهة مء يانيه من إصرابر على 

ل حقوقهم كءفة. هنءك أخذ زمءم المبءدبرة، وتحمل كءمل المسؤولية في ساي الفلسطينيين المشروع لني
الكثير من التوجهءت والسيءسءت والتدابير التي سيتايَّن اعتمءدهء كمكونءت أسءسية لرؤية سيءسية 
متكءملة. وكل ذلك يمكن البت فيه بتوافق الجميع بمجرد النجءح في لم  الشمل الفلسطيني، على 

ن الخيءبرين المطروحين. وأيًء كءن قءعدة صيغة اإلعالن المقترح هنء بشأن االستاداد للقبول بواحد م
الخيءبر المفضل في نهءية المطءف ألي طرف فلسطيني، ولحين الوصول، أو في حءل الوصول، إلى 
مرحلة يصبح حسم األمر بين الخيءبرين أمرًا ضروبريًء، فإنَّه ينبغي أال يكون هنءك أي تواٍن في بذل 

كءفة الصاد، وعمء يشمل على وجه كل جهد ممكن، من أجل النهوض بءلواقع الفلسطيني على 
الخصوص تازيز قدبرة الشاب الفلسطيني على البقء  المقءوم، وعاث الثقة لدى مكونءته كءفة، وفي 

 سءئر أمءكن وجوده، بءلقدبرة على اإلنجءز.
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ولال في ذلك كله برسءلة تكتسب أهمية فءئقة في هذه المرحلة بءلذات، لمء تحمله في ثنءيءهء من تأكيد 
نيل حقوقنء، طءل الزمن أم قصر، وعلى  ىوالداني، على عمق جديتنء والتزامنء اإلصرابر علللقءصي 

 قنءعتنء بأننء، وإن كنء مسلوعي الحقوق، فلسنء مسلوعي اإلبرادة، ولن نكون.
 1/7/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 خطة الضم ونهاية إسرائيل .37

 أنوزال علي  
تداعيءته، تساى الحكومة اإلسرائيلية اليمينية، وعدعم من فيمء ينشغل الاءلم بمكءفحة وعء  كوبرونء و 

اإلدابرة األميركية، إلى تنفيذ خطة الضم اإلسرائيلي ألبراض فلسطينية محتلة في الضفة الغرعية. إذ 
من المقربر أن تجري الحكومة اإلسرائيلية تصويًتء في مجلس الوزبرا  اليوم األبرعاء ، فءتح يوليو/ 

 استيطءنية والغوبر الفلسطيني في الضفة الغرعية المحتلة. تموز، على قرابر ضم كتل
ترتفع أصوات داخل فلسطين وعبر الاءلم تابر عن برفضهء قرابر الضم، أمء داخل الحكومة 
اإلسرائيلية اليمينية فءلصراع بين جنءحْيهء المتطرفين يحتدم فقط بشأن توقيته وطريقة تنفيذه، بمء أنه 

والمجتمع الدولي. أمء الاءلم الارعي المنقسم، كاءدتـه، مء بين الصمت يواجه غضًبء من الفلسطينيين 
المريب والتأييد الضمني للقرابر اإلسرائيلي، فهو وضع نفسه منذ فترة طويلة خءبرج كل ماءدالت 

 الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، وأصواُته، إن وجدت، فمجرد أصفءبر على الشمءل.
بر تأجيله، أصبح أمرا واقاء فرضته إسرائيل اليوم قرابر الضم اإلسرائيلي، سوا  تم تن فيذه اآلن أم تقر 

نظريء على المجتمع الدولي، وأدخلته إلى قءموس البيءنءت والتصريحءت الصءدبرة عن الدول 
والحكومءت، وفي وسءئل اإلعالم الدولي، وغدا ستفرضه على أبرض الواقع بطريقتهء الخءصة، كمء 

قرابراتهء الانصرية والمنءفية للقوانين والمواثيق الدولية، مثل فرض  دأبت على فال ذلك مع كثير من
القدس عءصمة موحدة لدولتهء الابرية، وإعالن إسرائيل دولة قومية يهودية، وضم الجوالن السوبري 
المحتل، وفرض المستوطنءت وتوسيع نطءقهء داخل األبراضي الفلسطينية المحتلة، وعنء  جدابر الفصل 

ات كثيرة في اتجءه تنفيذ هدف واحد، هو تحقيق وعد بلفوبر المشؤوم تدبريجيء ومرحليء الانصري.. وقرابر 
عبر سيءسءٍت تختلف من فترة إلى أخرى من االحتالل إلى االستيطءن والقضم والتجريف والترحيل 
إلى سيءسة الضم وصوال إلى تحقيق وعد إقءمة الوطن القومي لليهود على كل أبرض فلسطين 

 التءبريخية.
إذن مء زلنء أمءم مشروع الوطن القومي اليهودي نفسه الذي خط ط له آبء  الحركة الصهيونية،  نحن

وقرابر الضم مء هو سوى مرحلة أخرى من مراحل تنفيذ هذا المشروع اإلجرامي الكبير الذي تم وضاه 



 
 
 
 

 

 24 ص             5273 العدد:             7/1/2020 رععاءأل ا التاريخ: 

                                    

لسطينية، والتخطيط له فكريء ونظريء منذ أكثر من قرن. في قرابر الضم الجديد إجهءز على القضية الف
وهذا أصبح أمرا واقاء، وعلى حلم إقءمة دولة فلسطينية ولو على شبر من أبرض فلسطين التءبريخية، 
كمء كءن يحلم بذلك يءسر عرفءت في آخر برحلة نضءله التءبريخي، وهذه أيضء أصبحت حقيقة مر ة، 

 شئنء أم أبينء.
بر االحتالل، الذي دخل إلى أدبيءت قرابر الضم هو ثءني أخطر قرابر في تءبريخ الدولة الابرية منذ قرا

التءبريخ الارعي تحت عنوان "النكبة"، يسير في اتجءه تنفيذ إعالن قيءم الدولة القومية اليهودية تتويجء 
للفكرة الصهيونية التي حلم بهء وخطط لهء آبء  هذه الحركة الانصرية المقيتة. وعاد أن تهدأ بيءنءت 

ت التي ترتفع هنء وهنءك، ستضع إسرائيل، كمء دأبت على الشجب والتنديد، ويخفت صوت الماءبرضء
فال ذلك، الاءلم أمءم األمر الواقع، وسيجد الفلسطينيون أنفسهم أمءم الواقع الذي ال يرتفع في وقٍت 
تمز ق صفوفهم الخالفءت الداخلية التءفهة، وفي لحظة تءبريخية يعيشون في عزلة تءمة، لم يسبق لهم 

وا بهء، داخل مح يط عرعي تمز قه الحروب الداخلية الطءحنة، وتفرقه الصراعءت البينية التي ال أن مر 
 تنتهي. 

لكن، بقدبر مء تبدو الصوبرة قءتمة، فإن ثم ة نقطة ضو  بايدة تلوح في نهءية النفق، تتمثل في أن 
المشروع الصهيوني، مثل كل مشروع هجين، يحمل بداخله تنءقضءته، وخطة الضم ال تقر ب فقط من 

ءية تنفيذه وتنزيله على أبرض الواقع، وإنمء هي أيضء إعالٌن عن بداية نهءيته. تنفيذ خطة الضم نه
ممء تبقى من األبراضي المحتلة أصال، أمء بءقي  %30ياني توسيع االحتالل اإلسرائيلي ليشمل 

ل أبراضي أبرخبيل "السلطة الفلسطينية" فستنتهي تدبريجيء بءلذوعءن داخل الكيءن الصهيوني، أو ت تحو 
إلى أبرٍض يبءس ال تنبت زبرعء وال تسقي ضرعء. وسيجد الفلسطينيون أنفسهم أمءم سنءبريوهءٍت 
محدودة، إمء التشبث بتفرقتهم وتنءزعهم حول سلطءت وهمية في الضفة الغرعية وغزة، حتى ُتسحب 
آخر قطاة من األبرض من تحت أبرجلهم، ويصبح ملجأهم الوحيد هو بحر غزة، كمء كءن يتوعدهم 
بذلك برئيس وزبرا  الكيءن الصهيوني إسحءق برابين، أو أن يستوعبوا قوة اللحظة، ويمسكوا زمءم الحل 
لوا على الحكومءت الارعية، أو ينتظروا تحرك الشاوب الارعية، ويايدوا عقءبرب الصراع  بيدهم، وال ياو 

يايدوا الحيءة إلى الفلسطيني اإلسرائيلي إلى طبياته األصلية، أي صراٍع بين محتلين ومقءومين، و 
شرابرة المقءومة الشابية السلمية، إلى أن تفرض إبرادة الشاب نفسهء، وتكسب تاءطف شاوب الاءلم 

مستقلة جنبء إلى جنب الكيءن الصهيوني. والسينءبريو  ةفلسطينيماهء من أجل تحقيق إقءمة دولة 
فدبرالية علمءنية بقوميتين، األخر المطروح هو النضءل من داخل الكيءن الصهيوني نفسه إلقءمة دولة 

وهذا هو أسوأ سينءبريو يخيف الصهءينة، ألنه يفك ك كيءنهم من الداخل، ويقضى على فكرة الدولة 
القومية اليهودية التي تادهم بهء كتبهم التراثية. وهذا هو السينءبريو الذي سينتصر في نهءية المطءف، 
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السلطة الفلسطينية، كمء سلطة األمر الواقع ألن األطمءع اإلسرائيلية لن تتوقف عند خطة الضم، و 
في غزة، لن تتنءزال عن عروشهء الوهمية حتى يام الجميع الطوفءن، والفكرة الصهيونية كلمء اقترعت 

 من تحقيق ذاتهء على أبرض الواقع اقترعت حتميء من نهءيتهء.
 1/7/2020، العرعي الجديد، لندن

 
 ضم ما تبقى من فلسطين؟ما هو الثمن الذي ستدفعه إسرائيل مقابل  .38

 ديفيد هيرست
لم يكن استيال  دولة إسرائيل على األبرض الفلسطينية بشكل منظم وكلي حدثًء طءبرئًء ياود إلى الحقبة 
االستامءبرية البريطءنية. فءلفلسطينيون ليسوا الفرع المتوسطي لسكءن جزبر شءغوس، بحيث تاتبرهم 

 لدبرجة أال يؤعه لهم وال يستحقون االهتمءم. الحكومة البريطءنية في غءية الضاف والتنءثر
بل كءن السطو على األبرض الفلسطينية ثمرة من ثمءبر السيءسة الخءبرجية البريطءنية. لرعمء لم يقصد 

الذي اعترف فيه بحق  1917اللوبرد بلفوبر إقءمة دولة يهودية عندمء أصدبر إعالنه )وعده( في عءم 
جملة يكتنفهء الغموض. حينهء، كءن اليهود ال يملكون اليهود في إقءمة وطن لهم وعبر عن ذلك ب

 أكثر من اثنين بءلمءئة من فلسطين.
ففي برسءئل متبءدلة مع جوبرج كيرزون، خليفة بلفوبر في منصب وزير الخءبرجية، عبر بلفوبر عن عدم 

 تأييده لتطلاءت الزعيم الصهيوني حءييم وايزمءن في إقءمة دولة يهودية.
علمي، لم يتقدم وايزمءن من قبل بطلب تشكيل حكومة يهودية في فلسطين. كتب بلفوبر يقول: "حسب 

ومثل هذا الطلب في برأيي ال يمكن قبوله على اإلطالق، وشخصيًء ال أظن أنه ينبغي علينء المضي 
 إلى أباد من الوعد األصلي الذي قطاته للوبرد بروثتشءيلد."
فوبر، عضو مجلس اللوبردات المحءفظ في ومع ذلك، فإن الدولة اليهودية هي بءلضبط مء أوجده بل

 الحكومة االئتالفية الليبرالية.
من المهم مالحظة أن الاضو اليهودي الوحيد في الوزابرة آنذاك برفض خطة بلفوبر ماتبرًا إيءهء ماءدية 
للسءمية. فقد كتب إدوين مونتءغو في مذكرة يقول: "مء فتئت الصهيونية تبدو لي عقيدة سيءسية خبيثة 

 لى أي إنسءن وطني في المملكة المتحدة الدفءع عنهء."يتاذبر ع
عند انتهء  االنتداب البريطءني.  1948ولم يكن أدا  حزب الامءل البريطءني أفضل من ذلك في عءم 

، وبرد مء 1944ففي بيءن كتبته اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب الامءل، وتبنءه الحزب في مؤتمره عءم 
ن، العتبءبرات إنسءنية ومن أجل الدفع بءتجءه تسوية مستقرة، تتطلب نقاًل يلي: "من المؤكد أن فلسطي



 
 
 
 

 

 26 ص             5273 العدد:             7/1/2020 رععاءأل ا التاريخ: 

                                    

للسكءن. فليتم تشجيع الارب على الخروج بينمء يدخل اليهود. ولتدفع لهم تاويضءت مجزية عن 
 أبراضيهم، وليكن استقرابرهم في مكءن آخر منظمًء وممواًل بسخء ."

ي بداية األمر مطءلب الرئيس األمريكي هءبري ، قءوم برئيس الوزبرا  كليمنت آتلي ف1945في عءم 
ترومءن بءلسمءح بءلهجرة الجمءعية لليهود إلى فلسطين، األمر الذي وتر الاالقة بين البلدين وجلب 
على بريطءنيء عقوعءت تمثلت في تأجيل القروض األمريكية إلعءدة األعمءبر مء باد الحرب الاءلمية 

 الثءنية.
كءنت قد حذبرت  MI5أن وكءلة المخءبرات البريطءنية  2006هء في عءم وتظهر الملفءت التي أفرج عن

من أن أعضء  في عصءبة شتيرن كءنوا يتدبرعون "للتوجه إلى بريطءنيء الغتيءل  1946في عءم 
 مسؤولين في حكومة جاللة الملك، وخءصة وزير الخءبرجية البريطءني السيد إيرنست بيفين."

كلف بإدابرة حكومة فلسطين إلى وزير الدولة لشؤون المستامرات وحذبرت مذكرة باث بهء المسؤول الم
من أن "مجموعة شتيرن قربرت اغتيءل كل من المفوض السءمي واآلمر الاءم. بءإلضءفة إلى ذلك، 
تقربر اغتيءل عدد من ضبءط قسم التحقيق الجنءئي وعدد من ضبءط الشرطة وأي مسؤول حكومي 

 ة."برفيع المستوى ياتقد بأنه ماءد للسءمي
 آخر ما تبقى من فلسطين التاريخية

بءلمءئة من مسءحتهء  55تقسيم فلسطين تم تخصيص  1947عندمء اقترحت األمم المتحدة في عءم 
لليهود على الرغم من أنهم كءنوا حينهء ال يملكون سوى سباة بءلمءئة من األبرض، وذلك بحسب مء 

 78لة إسرائيل التي أقيمت لتوهء على ، استولت دو 1948وثقه المؤبرخ آفي شليم. وعاد حرب عءم 
 بءلمءئة من مسءحة فلسطين التي كءنت تحت االنتداب البريطءني.

بءلمءئة المتبقية من  22ولذلك فإنه عندمء توشك اليوم إسرائيل على ابتالع قطاة إضءفية من الـ 
لرئيس  فلسطين التءبريخية ضمن خطة ضم جز  من الضفة الغرعية أو حتى ماظمهء، ال يمكن ال

الوزبرا  المحءفظ وال لزعيم حزب الامءل في بريطءنيء االدعء  بأنهمء مجرد مراقبين غير مانيين 
 بءألمر.

عءمًء وحتى اليوم مء هو إال بضءعتهمء، سوا   73إن الصراع المستمر منذ إقءمة الدولة اليهودية قبل 
 أعجبهمء ذلك أم ال.

تشيرشيل، الرجل الذي مء فتئ يساى جءهدًا للسير في الكتءب الذي ألفه بوبريس جونسون عن حيءة 
على منواله، يصف جونسون وعد بلفوبر بأنه خدياة مءبرستهء الخءبرجية البريطءنية تتسم بءلغرابة 
والتهءفت المأسءوي، ويالحظ شليم أن ذلك نموذج لحكم صءئب ودقة تءبريخية يندبر أن يصدبرا عن قلم 

 جونسون.
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تزم جونسون بءلنص المكتوب ال يحيد عنه قيد أنملة، وقد تسمع ولكن عندمء وصل إلى السلطة، ال
منه كلمءت تنديد مراوغة لكنهء ال تاني أي تغيير في السيءسة المتباة. وعندمء وجه له النءئب 
المحءفظ كريسبين بالنت سؤااًل داخل البرلمءن أجءبه جونسون قءئاًل: "نام، أعتقد أن مء هو مقترح من 

نتهءكًء للقءنون الدولي. ولقد عءبرضنء ذلك بشدة. نحن نؤمن بقوة بحل الدولتين قبل إسرائيل يمثل ا
 وسوف نستمر في التابير عن هذا الموقف."

 ورثة بلفور
ال يتمثل موقف السيءسة الخءبرجية البريطءنية من هذا الصراع في تبني حل يارف المسؤولون 

مثل في لاب دوبر المتفرج الذي ينفض يديه البريطءنيون أنه لم ياد اآلن قءباًل للتحقيق، وإنمء يت
ويتنصل من كل مسؤولية برغم علمه الكءمل بأن إسرائيل سوف تستمر في التمتع بءإلفالت من 

 المسء لة والاقءب على مء تقوم به من أعمءل.
 ومء وزابرة الخءبرجية البريطءنية اليوم إال الوبريث الحقيقي لبلفوبر نفسه.

ير ستءبرمر بأفضل من ذلك، وهو الذي قءل: "ال أتفق مع الضم وليس موقف زعيم حزب الامءل ك
 وال أظن أنه ياود بخير على أمن المنطقة، وأظن أن من المهم جدًا أن نقول ذلك."

تجنب ستءبرمر ذكر موضوع الاقوعءت، وقءل: "ثمة حءجة لوجود عالقة جيدة وقوية حتى نتمكن من 
المر  مع حليفه، ومء نحن بحءجة مءسة إليه بشأن تبءدل اآلبرا  بشكل صريح، كمء ينبغي أن يفال 

 باض هذه القضءيء هو التبءدل الصريح لآلبرا ."
ومء ذلك إال تكرابر للصيغة التي كءن يستخدمهء طوني بلير عندمء كءن برئيسًء للوزبرا ، حيث كءن 

ء. وتلك يقول إن على الحكومة البريطءنية أن تبقى قريبة من إسرائيل حتى تتمكن من التأثير عليه
 بءلطبع خرافة، أكثر النءس تمسكًء بهء وترويجًء لهء هم اإلسرائيليون أنفسهم.

منذ أن صرح ستءبرمر بكلمءته تلك، اقترحت ليزا نءندي، مسؤولة ملف الخءبرجية في حكومة الظل 
التي يترأسهء، حظر استيراد البضءئع من المستوطنءت في الضفة الغرعية. وواقع األمر أن االتحءد 

وبروعي حتى اآلن يطءلب فقط بأن تكون المالومءت الخءصة بءلمنتجءت الوابردة من هنءك صحيحة. األ
 ويفترض أن يؤدي ذلك إلى بردع إسرائيل. ولكن ذلك لن يحصل.

 ثمن الضم
عن  –أو الواليءت المتحدة  –يتوجب على بريطءنيء اآلن القيءم بأبرعاة أشيء  فيمء لو أعلنت إسرائيل 

 نمء تقدم أي منهمء على ذلك.خطط الضم، أو حي
أواًل، يتوجب عليهء اإلعالن عن اعتراف كءمل بءلدولة الفلسطينية. فالى الاكس ممء كءن عليه حزب 

االعتراف الكءمل بءلدولة الفلسطينية، ولئن  2018، أعلن حزب الامءل في عءم 1944الامءل في عءم 
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أن خليفته في برئءسة الحزب سوف يتخلى كءن جريمي كوبرعين قد أعرب عن قلقه منذ ذلك الحين من 
 عن هذا الموقف.

وكءن إيد ميليبءند، وهو زعيم آخر لحزب الامءل وحءليًء عضو في حكومة الظل التي يترأسهء 
دعء إلى االعتراف بءلدولة الفلسطينية. واألمر  2014ستءبرمر، قد ترأس حراكًء في البرلمءن في عءم 

 يحمل براية ذلك الحراك داخل البرلمءن.اآلن متروك للزعيم الحءلي للحزب ل
وهذا تحد بءلنسبة لستءبرمر بقدبر مء هو تحد لجونسون الذي يتوجب عليه أن يتبنى هذا المطلب 

 ويحوله إلى سيءسة برسمية لحكومته.
وثءنيًء، ينبغي على الحكومة البريطءنية ماءملة إسرائيل كمء تاءمل أي دولة أخرى أقدمت على ضم 

ية بذلك القءنون الدولي، كمء فال الرئيس الروسي فالديمير بوتين في القرم وكمء أبراض الغير متحد
فال صدام حسين في الكويت، حيث قوعل استيالؤهمء على األبرض برد فال من المملكة المتحدة 
حمل الدولة المسؤولية، وليس مجرد مجموعءت غءمضة أو مجهولة من المرتزقة، ونجم عن ذلك 

 ء  تلكمء الدولتين.عقوعءت استهدفت زعم
يتوجب تطبيق نفس المبدأ على إسرائيل. إن الماءملة االستثنءئية التي تتمتع بهء إسرائيل هي نفسهء 
التي تسمح لهء بأن تفال مء تشء  لمارفتهء بأن زعمء هء يتمتاون بءلحصءنة من المسء لة والمحءسبة 

 على أفاءلهم أينمء وجدوا في هذا الاءلم.
 يطءنيء وقف جميع الصفقءت التجءبرية الاسكرية مع إسرائيل.وثءلثًء، على بر 

وبراباًء، يتوجب على بريطءنيء تخفيض عالقءتهء الدبلومءسية مع إسرائيل، وينبغي على بريطءنيء برفض 
 ترشيح إسرائيل لسفيرهء الذي سيحل محل مءبرك بريغيف.

 سجل مريع
، فإن تسيبي هوتوفيلي، وزيرة فحتى طبقًء للماءيير الذي حددهء من سبقوهء في هذا المنصب

 المستوطنءت اإلسرائيلية، امرأة كريهة وذات سجل مريع، اشتهرت بسلوكهء الانصري والتحريضي.
لست أنء صءحب هذا التوصيف، بل هي كلمءت عبرت عنهء مجموعة ناءمود المنءهضة لالحتالل 

 يهودي بريطءني. 800والتي تقدمت باريضة وقع عليهء 
: "هذه األبرض لنء، كلهء لنء، ولم نأت هنء لكي ناتذبر عن 2015قد قءلت في عءم وكءنت هوتوفيلي 
، قءلت هوتوفيلي أثنء  اجتمءع للجنة الكنيست المكلفة بتقدم المرأة: "يتوجب 2011ذلك." وفي عءم 

علينء مواجهة حقيقة أن البلد لم يقدبر التاليم حق قدبره، وهي الطريقة الوحيدة للحيلولة دون أن تقيم 
 النسء  اليهوديءت ابرتبءطءت حيءتية مع غير اليهود."
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وأضءفت: "ال يبلغ النضءل ضد الذوعءن عنءوين الصحف ونشرات األخبءبر إال من خالل الحكءيءت 
التي تروى حول النسء  اليهوديءت اللواتي تزوجن برجءل مسلمين، ولكن من المهم أن نتذكر بأن هذه 

ألف عءئلة مختلطة تعيش داخل  92هنءك مء يقرب من  –الظءهرة أوسع بكثير ممء يظن الباض 
دولة إسرائيل. ولذلك فثمة حءجة مءسة إلى إيجءد منهج تاليمي للفتيءت في المدابرس الثءنوية حول 
الهوية اليهودية. فحقيقة أن الفتيءت يصلن إلى حءلة الزواج بغير اليهود تشهد بأن النظءم التاليمي 

 كءن غءئبًء."
لي لإلعالن عن خطة الضم تصبح إسرائيل برسميًء دولة أبءبرتيد )فصل عنصري(. وهي في اليوم التء

بءلضبط الدولة التي تدعو إليهء هوتوفيلي، ذات التوجه القومي الديني. وينبغي أن تاءمل بنفس 
الطريقة التي تاءمل بهء الدول األخرى التي تمءبرس، وتدعو إلى، الفصل المنظم وإلى قهر الشاوب 

 يرهم عرقيًء.وإلى تطه
يدفع الفلسطينيون يوميًء من دمءئهم ثمن مء تتمتع به إسرائيل من حصءنة من المسء لة والمحءسبة 

عءمًء، والذي  32على أفاءلهء، والتي من ضحءيءهء إيءد الحالق، الرجل المتوحد الذي يبلغ من الامر 
أنه كءن مسلحًء، ولم يكن في الواقع أطلقت عليه الشرطة اإلسرائيلية النءبر فأبردته قتياًل، الشتبءههء ب

 حءماًل ألي سالح.
ومن ضحءيءهء أيضًء أحمد عريقءت، الذي أطلق عليه اإلسرائيليون النءبر فأبردوه قتياًل بينمء كءن يابر 
بسيءبرته حءجزًا للتفتيش. ادعت الشرطة أن األمر كءن يتالق بءالشتبءه بحءدث تصءدم. وقءلت عءئلته 

ءبر أمه وأخته في يوم زفءف شقيقته. لكن تركوه ينزف على قءبرعة الطريق إلى إنه كءن متوجهًء إلحض
 أن فءضت بروحه.

فقط حينمء تبدأ إسرائيل بدفع ثمن حقيقي فلسوف تايد التفكير بشأن مشروعهء الذي يهدف إلى أن 
 تكون الدولة الوحيدة المقءمة في المنطقة الواقاة بين النهر والبحر.

 30/6/2020، ميدل إيست آي
 1/7/2020، "21موقع "عرعي 
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