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 العالول: اتصاالت مستمرة مع حماس لطي االنقسام .1

قال يائب رئنس حركة فتح محمود العالول، إ  اتصاالت مستمرة تجرى مع : كفاح زبو  - رام هللا
 حركة حماس لدفع خطوات عملنة باتجاه توحند الموقف الفلسطنيي.

إ  اتفاق الحركة مع حماس قبل نومن  »تصرنحات بنثها الرادنو الرسمي السبت:  وأضاف العالول في
بشأ  العمل المشترك لمواجهة مخطط الضم اإلسرائنلي نشكل تطورًا إنجابنًا لتعزنز الموقف 
الفلسطنيي، وبياء علنه هياك جهود كبنرة بذلت وال تزال تبذل ايطالقًا م  أيه ال بد م  موقف 

 «.مواجهة صفقة القر  ومخطط الضم فلسطنيي موحد في
طي صفحة االيقسام الداخلي وتحدند الهدف والتياقض األساسي المتعلق بمواجهة »ودعا العالول إلى 

، معربًا ع  أمله بحدوث المزند م  الخطوات اإلضافنة الستعادة الوحدة الوطينة. وتابع: «إسرائنل
ل الزخم الكبنر الذي تحظى به القضنة يعمل على تعزنز الموقف الفلسطنيي الداخلي في ظ»

 «.الفلسطنينة وتعاظم المسايدة الدولنة إلسقاط مخطط الضم اإلسرائنلي
 5/7/2020  الشرق األوسط  لندن

 
 مستعدون للذهاب إلى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية عباس:  .2

د عباس، والمستشارة محمو  نةفلسطنيال السلطةجرى اتصال هاتفي، األحد، بن  رئنس : رام هللا
، منركل على آخر المستجدات السناسنة، خاصة فنما نتعلق عباسوأطلع  األلماينة ايجنال منركل.

 بمخططات الضم اإلسرائنلنة المرفوضة فلسطنينا وعربنا ودولنا.
ع  استعداد دولة فلسطن  للذهاب إلى المفاوضات على أساس الشرعنة الدولنة،  عباسوأعرب 

 للجية الرباعنة الدولنة.وتحت رعانة ا
 5/7/2020  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 "كامل الصالحيات"عباس طالب بعقد مؤتمر دولي للسالم عريقات:  .3

قال أمن  سر اللجية التيفنذنة لميظمة التحرنر الفلسطنينة صائب عرنقات، إ  : كفاح زبو  - رام هللا
 .النوم االنثين ، لبحث مخطط الضم اإلسرائنلي اجتماعا وزارنا عربنا، سنعقد

الرئنس محمود عباس نواصل اتصاالته مع »أكد عرنقات في تصرنحات بنثتها الوكالة الرسمنة، أ  و 
قادة العالم، إذ أرسل مؤخرا سبع رسائل شخصنة لكل دول العالم، تفند، أيه في حال تم الضم سيكو  

ائنل وأمرنكا بشكل فعلي، أليهما تيكرتا لكل االلتزامات، في حل م  كل االتفاقنات الموقعة مع إسر 
 «.األمر الذي نعيي تحمل حكومة االحتالل لمسؤولناتها وفقا التفاقنة جينف الرابعة

الرئنس دعا دول العالم في رسائله إلى عقد مؤتمر دولي للسالم كامل الصالحنات »وأضاف عرنقات 
ع اليهائي، بما نضم  إيهاء االحتالل على حدود عام على أساس القايو  الدولي وحل قضانا الوض

أما بقاء الوضع على ما هو علنه، فغنر »وأردف  «.واإلفراج ع  األسرى وفق جدول زميي محدد 67
وارد، أليه وفقا لخطة الضم، فإ  يتيناهو نرند تغننر وظنفة السلطة لتكو  خدماتنة فقط وأداة م  

 «.وهذا ل  نحدثأدوات دنمومة االحتالل واستمراره 
 6/7/2020  الشرق األوسط  لندن

 
 قلق إسرائيلي من تدريب األجهزة األمنية الفلسطينية في روسيا .4

على التدرنب والتأهنل العسكري الذي نخضع له  12ركزت القياة اإلسرائنلنة : كفاح زبو - رام هللا
 أفراد األم  الفلسطنيي في روسنا، قائلة إيه تجاوز التأهنل العادي.

وقال تقرنر بنثته القياة إ  إسرائنل تخشى م  جودة التأهنل اليوعي الذي تتلقاه القوات الفلسطنينة في 
، درس الفلسطنينو  في 2007ميذ االيقسام والقطنعة بن  فتح وحماس عام »روسنا. وأضاف التقرنر: 

عباس مؤخرًا بعدد جمنع األكادنمنات العسكرنة الروسنة المرموقة. ورحب الرئنس الفلسطنيي محمود 
م  الطالب الذن  عادوا إلى السلطة الفلسطنينة بعد تلقنهم التدرنب في مدرسة موسكو للقنادة 

 والقتال، وهي واحدة م  أعرق األكادنمنات العسكرنة في روسنا.
تدرنب هؤالء الفلسطنينن  نجب أال نفاجئ الجنش اإلسرائنلي إذا يشأت فجأة خالنا »وقال التقرنر إ  

 «.السلطة الفلسطنينةفي 
 5/7/2020  الشرق األوسط  لندن
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 يمدد حالة الطوارئ للشهر الخامس لمواجهة كورونا عباس .5

محمود عباس )األحد(، مرسومًا بتمدند حالة الطوارئ للشهر  ةالفلسطنين السلطة أصدر رئنس رام هللا:
مرسوم تمدند حالة الطوارئ لوتضم  ا الخامس على التوالي لمواجهة تفشي فنروس كورويا المستجد.

نثالنثن  نومًا تبدأ م  النوم، لمواجهة استمرار تفشي فنروس كورويا على أ  تستمر جهات 
 االختصاص باتخاذ جمنع اإلجراءات الالزمة لمواجهة المخاطر الياتجة ع  الفنروس.

 5/7/2020  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 : الوضع الوبائي في الخليل "خرج عن السيطرة"وزيرة الصحة الفلسطينية .6
إ  الوضع الوبائي في مدنية الخلنل  قالت وزنرة الصحة الفلسطنينة مي الكنلة،: رصد –الدستور 

م  أصل  2,479"خرج ع  السنطرة"، حنث سّجلت المدنية ميذ ايتشار فنروس كورويا المستجد 
نلة، في تصرنحات لتلفزنو  فلسطن  الرسمي وأضافت الك إصابة في األراضي الفلسطنينة. 4,250

م  الكوادر الطبنة الفلسطنينة أصنبوا بالفنروس"، متوقعة "تمدند اإلغالق في المدنية  50السبت، أ  "
 بسبب الحالة الوبائنة".

 5/7/2020  الدستور  عّمان

 
 هنية: المقاومة الفلسطينية ملتزمة بتحرير األسرى من سجون االحتالل .7

ل هينة، رئنس المكتب السناسي لحركة المقاومة اإلسالمنة "حماس"، التزام المقاومة جدد إسماعن
وأكد هينة، خالل اتصال هاتفي، النوم األحد، مع  الفلسطنينة بتحرنر األسرى م  سجو  االحتالل.

 18األسنر المحرر أمجد قبها، م  جين  في الضفة الغربنة المحتلة، الذي أفرج عيه بعد اعتقال دام )
 عاما(، أ  األسرى نمنثلو  أحد عياون  الصراع مع االحتالل ومشروعه الذي وصفه بـ "البغنض".

 5/7/2020  قدس برس
 
 حنيني: االحتالل ال يفهم إال لغة القوة والمواجهة .8

أكد القنادي في حركة المقاومة اإلسالمنة حماس، عبد الحكنم حينيي، أ  الظروف الصعبة والواقع 
شه القضنة الفلسطنينة، نعطي فرصة وأماًل جدنًدا ألبياء الشعب الفلسطنيي للتوحد المرنر الذي تعن

خلف المقاومة بكل أشكالها. وقال حينيي في حوار مع صحنفة "فلسطن " عبر الهاتف: إ  تلك 
الظروف تعطي فرصًة جدندة لليفس الجماهنري والشعبي للتحرك وللدفاع ع  األرض المحتلة التي 
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ل قضمها وسلبها ومصادرتها". ووجه حينيي يداء إلى أبياء الشعب الفلسطنيي بجمنع نحاول االحتال
ايتماءاته السناسنة أل  "نهّبوا هبة رجل واحد للدفاع ع  األرض ومواجهة المحتل الذي ال نفهم إال 

كم لغة السالح والمواجهة والمقاومة الشعبنة". وأضاف: "هّبوا بكل وسائل المقاومة وداِفعوا ع  أرض
فحمانتها واجب شرعي ووطيي، كفلته لكم كل التشرنعات الدنينة واإليساينة واألممنة وكل قواين  

 الدينا تعطنكم الحق في الدفاع ع  أرضكم وع  مقدساتكم وع  حقوقكم".
 5/7/2020  فلسطين أون الين

 
 طائرات االحتالل تشّن سلسلة غارات على مناطق في قطاع غزة بعد إطالق قذائف .9

شيت طائرات حربنة وعمودنة إسرائنلنة مقاتلة عددًا م  الغارات الجونة، مستهدفة يقاط  د الجمل:محم
رصد للمقاومة، وأراضي زراعنة خالنة تقع في المياطق الشرقنة لمدنية غزة، في ساعة متأخرة م  

دات لنلة أمس، بعد ساعات م  إعال  جنش االحتالل إطالق عدد م  القذائف الصاروخنة تجاه بل
وقالت مصادر متطابقة: إ  طائرات استطالع أطلقت عددًا م  الصوارنخ  وقرى في "غالف غزة".

تجاه يقطة للمقاومة تقع قرب حي الزنتو  شرق مدنية غزة، ما أدى إلى تدمنرها بصورة كاملة، دو  
 أ  نبلغ ع  وقوع إصابات.

 6/7/2020  األيام  رام هللا
 

 اس يفسح المجال لتنفيذ هجمات مسلحةتقدير إسرائيلي: لقاء فتح وحم .10
قال كاتب إسرائنلي؛ إ  "اللقاء األخنر الذي جمع كبار المسؤولن  في : عديا  أبو عامر -21عربي

حركتي فتح وحماس، نعيي أ  األخنرة تحصل على ضوء أخضر لما وصفه "رفع رأسها" في الضفة 
 ود مجددا ضد أهداف إسرائنلنة".الغربنة، رغم أ  محمود عباس ال نرند للعمل المسلح أ  نع

" أيه "عيدما نتحدث 21وأضاف ألنئور لنفي في مقاله بصحنفة "ندنعوت أحرويوت"، ترجمته "عربي
جبرنل الرجوب عضو اللجية المركزنة لحركة فتح، إلى جايب صالح العاروري مخطط الهجمات 

  الوضع الهادئ يسبنا على المسلحة في الضفة الغربنة، ويائب رئنس المكتب السناسي لحماس، فإ
 األرض قد نتغنر بشكل كبنر على الساحة المنداينة".

وأضاف أ  "السلطة الفلسطنينة بدا أ  غانتها كايت واضحة في ذلك المؤتمر الصحفي، ال تتعلق 
بأي شكل م  األشكال بالمصالحة مع حماس، فقد طلبت فقط وضع إصبع في عن  إسرائنل، عقب 

ألميي إلى أمر واقع، لك  توفنر الضوء األخضر لحماس للعمل في الضفة تحول وقف التيسنق ا
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الغربنة هو الخطوة التالنة في حملة مياهضة الضم، بالطبع، لم نسموها بذلك، لكيهم اختتموها 
 بعبارات منثل "صراع مشترك في المندا ".

فتح وحماس يتائج  وبيبرة ال تخلو م  تحرنض قال ألنئور؛ إيه "نمك  أ  نكو  لهذه الخطوة بن 
حراج قوات األم  الفلسطنينة،  فورنة على دوافع األخنرة لتيفنذ هجمات مسلحة في الضفة الغربنة، وا 

 التي سوف تسأل يفسها ع  عدوها اآل  بعد هذا اللقاء: حماس أم إسرائنل؟".
 4/7/2020  "21موقع "عربي 

 
 في التضييق" : منع الفلسطيني بلبنان من شراء الدوالر "إمعان"الجهاد" .11

طالبت حركة الجهاد اإلسالمي يقابة الصرافن  في لبيا ، التراجع ع  قرارها الذي نحرم غنر : غزة
اللبياينن  م  االستفادة م  شراء الدوالر األمرنكي المدعوم م  البيك المركزي، لما فنه م  إمعا  في 

 التضننق على الالجئن  الفلسطنينن .
"المركز الفلسطنيي لإلعالم" يسخة عيه األحد: "التعمنم الصادر ع   وقالت الحركة في بنا  تلقى

 يقابة الصرافن  في لبيا  نأتي تماشنًا مع موجة م  القرارات المجحفة بحق الالجئن  الفلسطنينن ".
وعدت القرار استمرارًا ليهج التمننز الذي نستهدف الالجئن  الفلسطنينن ، ونطالهم أكنثر م  سواهم 

 أيهم مقنمو  في لبيا ؛ فهم الجئو  بايتظار العودة ولنسوا رعانا. على اعتبار
وقالت: يحذر م  أ  منثل هذه السناسات تؤدي إلى الزج بهم في أتو  الخالفات اللبياينة الداخلنة، 

 عبر فرض المزند م  إجراءات التضننق علنهم.
 5/7/2020  المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 «كورونا»بسبب تزايد إصابات « حالة طوارئ»نتنياهو: نواجه  .12

بسبب تزاند « حالة طوارئ»تل أبنب: صرح رئنس الوزراء اإلسرائنلي بينامن  يتيناهو أ  بالده تواجه 
المستجد، وأكد ضرورة اتخاذ خطوات إضافنة لمحاولة وقف « كورويا»أعداد اإلصابات بفنروس 

 تفشي الفنروس.
لأليباء، إ  مجلس « بلومبرغ»وفقًا لما يقلته وكالة  وقال في مستهل الجلسة األسبوعنة لحكومته،

الوزراء سنعود لاليعقاد غدًا لنتخذ قراره بشأ  القنود الجدندة وسنقدم خطة في غضو  األنام المقبلة 
يح  في خضم هجوم متجدد »بشأ  التعامل مع التحدنات االقتصادنة التي نفرضها الوباء. وأضاف 

وأوضح أ  المجلس «. زاند ونيتشر في جمنع أيحاء العالم وهيا أنضاً للفنروس، هجوم قوي للغانة نت
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الوزاري سنيعقد مجددًا، غدًا االنثين ، لليظر في إعادة فرض قنود على مستوى البالد لمكافحة 
 الفنروس.

تتطلب طرنقة جدندة للتعامل مع عملنة صيع القرار في الكينست « حالة الطوارئ»وقال يتيناهو إ  
 إلسرائنلي(، حسب ما يقلته وكالة األيباء األلماينة.)البرلما  ا

 5/7/2020الشرق األوسط  لندن  

 
 " الجديدة بالجيش9900االحتالل يكشف عن مهام وحدة " .13

في هنئة االستخبارات، التي توفر  9900اليقاب ع  وحدة  اإلسرائنليجنش الكشف : انال عالنما
احة القتال تتلقاها ع  طرنق الحواسب. وتتمنز هذه للقوات المقاتلة صورة استخباراتنة ومرئنة لس

الوحدة بقدرتها على استخدام تكيولوجنا الذكاء االصطياعي لتحلنل ودمج معلومات استخباراتنة كنثنرة 
وم  مصادر متيوعة، منثل: االقمار االصطياعنة والطائرات المسنرة واجهزة االستشعار ومصادر 

 قاها القوات المقاتلة في وقت حقنقي خالل المعركة.ايساينة في صورة شاملة وموحدة، تتل
 2/7/2020  هيئة البث ا سرائيلي مكان

 

 بيلين: الضم قد ينتهي بنا إلى محكمة الجنايات بجرائم حرب .14
أكد وزنر إسرائنلي سابق، أ  إقدام رئنس حكومة االحتالل بينامن  : أحمد صقر -21عربي -غزة

ة الغربنة، م  شأيه أ  ندخل أوروبا في وضع ترند أ  تنثبت يتيناهو، على ضم أي مساحة م  الضف
فنه، أيها ال تتصرف بتمننز تجاه ضم القرم أو ضم الضفة؛ وهو األمر الذي سنقوديا لمحكمة 

 الجيانات الدولنة بجرنمة حرب.
وأوضح وزنر القضاء ويائب وزنر الخارجنة األسبق نوسي بنلن ، في مقال يشرته صحنفة "إسرائنل 

م" العبرنة، أ  "دول االتحاد األوروبي تردد في موقفها م  القضنة، إيه حتى الضم الصغنر نمك  النو 
 أ  نؤدي إلى ضم كبنر".

 3/7/2020"  21موقع عربي "

 
 انتخابات وال أخشى الرابعة 3غانتس ردا على تهديد نتنياهو بإجراء انتخابات جديدة: خضت  .15

رائنلي بنيي غايتس النوم األحد، بأ  إجراء ايتخابات )د ب أ(: صرح وزنر الدفاع اإلس-تل أبنب
 باليسبة إلسرائنل في الوقت الراه .” سنئ للغانة”و” غنر مسؤول“مبكرة سنكو  أمرا 



 
 
 
 

 

 10 ص             5276 العدد:             7/6/2020  نين  ا التاريخ: 

                                    

لقد ايضممت إلى الحكومة “عيه القول في تصرنحات إذاعنة: ” جنروزالنم بوست“ويقلت صحنفة 
أيا ال أخشاها، فقد … ع الذهاب اليتخابات رابعة)بقنادة رئنس الوزراء بينامن  يتيناهو( م  أجل مي

خضت نثالث ايتخابات بالفعل، ولكيي أعتقد أيه نجب في هذه المرحلة االبتعاد بإسرائنل ع  
 ”.ايتخابات جدندة

 5/7/2020القدس العربي  لندن  
 

 وزير الدفاع ا سرائيلي: ال نقف بالضرورة وراء كل الحوادث النووية في إيران .16
وراء « بالضرورة»قال وزنر الدفاع اإلسرائنلي بنيي غايتس، نوم األحد، إ  بالده ال تقف تل أبنب: 

اليوونة بعض « يطيز»كل حادنثة غامضة تقع في إنرا ، بعد أ  دفع ايدالع حرنق في ميشأة 
 المسؤولن  اإلنراينن  للقول إيه يجم ع  عملنة تخرنب إلكتروينة.

نرا  بامتالك أسلحة يوونة، قائلة إ  طهرا  تدعو لتدمنر إسرائنل. وتعهدت إسرائنل بأال تسمح أبدًا إل
 وتيفي إنرا  السعي المتالك أسلحة يوونة وتقول إ  بريامجها اليووي سلمي.

لتخصنب الوقود تحت األرض إحدى الميشآت الرئنسنة في بريامج تخصنب « يطيز»ومحطة 
راقبها مفتشو الوكالة الدولنة للطاقة الذرنة التابعة النوراينوم اإلنرايي، وواحدة م  ميشآت إنراينة عدة ن

 لألمم المتحدة. واحترقت أجزاء م  المبيى المكو  م  طابق واحد نوم الخمنس.
في مواقع يوونة إنراينة، « بااليفجارات الغامضة»ولدى سؤال غايتس عما إذا كايت إسرائنل لها صلة 

«: رادنو إسرائنل»وأضاف لـ«. صلة بالضرورة بيالنس كل واقعة تحدث في إنرا  لها »رد بالقول: 
كل تلك األيظمة معقدة، ولها قنود سالمة مرتفعة المعاننر للغانة، ولست وانثقًا بأيهم نعلمو  على »

 «.الدوام كنف نلتزمو  بها
إيهم نعتقدو  أ  تخرنبًا إلكتروينًا عبر « رونترز»مسؤولن  إنراينن  أدلوا بتصرنحات لوكالة  3وقال 

، لكيهم لم نقدموا أدلة على ذلك. وقال انثيا  إ  إسرائنل ربما تقف وراء «يطيز»إليتريت وقع في ا
 األمر.

 5/7/2020الشرق األوسط  لندن  

 

 غير قادرة على تنفيذ ضم واسع "إسرائيل"مدير وزارة األمن:  .17
مات الصهنوينة اتحاد الميظ»في الوقت الذي أبلغت فنه اإلدارة األمنركنة : يظنر مجلي -تل أبنب

، بأ  المداوالت حول مخطط ضم أراض فلسطنينة في الضفة الغربنة إلى «في الوالنات المتحدة
نوما على األقل، وأيه حتى مع هذا التقدنر، ال تزند احتماالت  45 – 30إسرائنل، سنتم في غضو  
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الجيرال أودي آدم، بأ   في المائة، وصرح المدنر العام لوزارة األم  اإلسرائنلنة، 50تيفنذ الضم ع  
 في المائة. 30إسرائنل ال تمتلك القدرة على تيفنذ مخطط ضم مياطق واسعة بيسبة 

الضم عموما بات أقل إلحاحا في عهد تفاقم أزمة »وقال آدم، بمياسبة ينته إيهاء عمله في الوزارة: 
م  مساحة الضفة في المائة  30فنروس كورويا. ولك ، حتى لو لم تك  كورويا، فإ  مشروع ضم 

داري واقتصادي  عداد قايويي وا  الغربنة لنس مسألة عاطفنة، إيما نحتاج إلى جهود ضخمة وا 
 «.وحسابات سناسنة كبنرة، وفي إسرائنل ال توجد قدرة فعلنة لتيفنذ كل هذا في الوقت الحاضر
 5/7/2020الشرق األوسط  لندن  

 
 أوقفها ترامب” الضم“رئيس الكنيست السابق: خطة  .18

)األياضول(: قال رئنس الكينست اإلسرائنلي السابق، إبراهام بورغ، إ  الرئنس األمرنكي -مناليو
 ”.الضم“دويالد ترامب، هو م  أوقف خطة 

ترامب هو م  أوقف الضم، أليه “اإلنطالنة، أوضح بورغ أ  ” IL fatto Quotidiano“وفي حوار مع 
ائنلي بينامن  يتيناهو، على إيقاذ يفسه بضم الضفة لم نعد لدنه الوقت لمساعدة رئنس الوزراء اإلسر 

 ”.الغربنة وغور األرد 
ترامب ويتيناهو نتملكهما جيو  اليرجسنة، عدنما الضمنر واألخالقنات، مستعدا  “ونرى بورغ أ  

 ”.لاليقالب على أي شخص فقط إليقاذ يفسنهما، والحفاظ على السلطة
م  الصعب للغانة، إ  لم “الكينست السابق أيه ، أوضح رئنس ”الضم“وحول موعد تطبنق خطة 

نك  م  المستحنل، وضع توقعات حول سناسة الضم، أليه ال توجد شفافنة في هذه الخطة.. ال أحد 
 ”.نعرف ذلك بالتفصنل

 5/7/2020القدس العربي  لندن  
 

 تمديد والية يوسي كوهين برئاسة الموساد .19
إلسرائنلنة، بينامن  يتيناهو، نوم األحد، فترة تولي مدد رئنس الحكومة ا: تحرنر: محمود مجادلة

 .2021أشهر إضافنة، لتيتهي بذلك في حزنرا / نوينو  6نوسي كوهن  لرئاسة جهاز الموساد 
. وجاء في 2021وكا  م  المفترض أ  نيهي كوهن  عمله في الميصب بدانة كايو  النثايي/ نيانر 

أ  يتيناهو سعى إلى تمدند والنة كوهن  "بسبب  بنا  التمدند الصادر ع  مكتب رئنس الحكومة
 التحدنات األمينة التي تواجه دولة إسرائنل".

 5/7/2020  48عرب 
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 اليمين ا سرائيلي يطالب بطرد أيمن عودة من الكنيست .20

تقدم اليائب البرلمايي اإلسرائنلي، بتصلئنل شموتورنش، م  اتحاد أحزاب النمن  )نمنيا(، تل أبنب: 
مي إلى رئنس الكينست )البرلما  اإلسرائنلي(، نارنف لفن ، أمس الجمعة، أ  نبدأ بمسار بطلب رس

م  عضونته البرلماينة وطرده م  الكينست، « القائمة المشتركة»لتجرند اليائب أنم  عودة، رئنس 
وذلك أليه شارك في المؤتمر الصحافي المشترك، الذي كا  عقده جبرنل أمن  سر اللجية المركزنة 

صالح العاروري، وأعليا فنه ع  « حماس»، مع يائب رئنس المكتب السناسي لحركة «فتح»لحركة 
 «.تبيي موقف فلسطنيي موحد ضد مخطط الضم اإلسرائنلي»

وقال سموترتش، الذي كا  وزنر المواصالت في الحكومة اإلسرائنلنة السابقة، إ  مشاركة عودة في 
ااًل واضحة تدعم اإلرهاب ضد إسرائنل منثل )يضاليا الذي سمعت فنه أقو »المؤتمر الصحافي، 

مشترك(، و)ال عدو سوى إسرائنل(، وشارك فنه داعمو إرهاب م  السلطة الفلسطنيّنة و)حماس(، 
وفقًا للقايو  فإ  اليائب عودة غنر »وأضاف أيه «. أمر ال نمك  لكينست إسرائنل تحّمله وتجاوزه
 «.ك نجب إقصاؤهمؤهل وغنر قادر أ  نكو  عضو كينست لذل

 4/7/2020  الشرق األوسط  لندن

 
 مسؤولون إسرائيليون يؤكدون عدم جاهزيتهم لتنفيذ الضم .21

أكدت أوساط سناسنة في تل أبنب أ  رؤساء أجهزة األم  اإلسرائنلنة قد : يظنر مجلي - تل أبنب
وقال رئنس طلبوا م  الحكومة ميحهم مدة شهر حتى نستطنعوا االستعداد لمواجهة تبعات الضم. 

قسم االستخبارات في مجلس األم  القومي في الحكومة اإلسرائنلنة، رايي بنلد، إ  حكومته لم تحسم 
أمرها بعد م  مسألة الضم. وأوضح في سناق يقاش أجرته لجية مراقبة الدولة البرلماينة إ  رئنس 

لدوائر األمينة، وأ  المجلس مئنر ب  شبات، أعد مستيدًا تم عرضه الشهر الماضي على يتيناهو وا
 يتيناهو نواصل مداوالته مع المسؤولن  األمنركنن  حول خطة الضم، في محادنثات قد تستمر ألنام.

كما قال العمند في جنش االحتناط، إنال  باز، الذي خدم في الماضي كقائد كتنبة لواء جين  وقائد 
اإلدارة المدينة في الجنش اإلسرائنلي في لواء بينامن  )قرب رام هللا(، وترأس خالل االيتفاضة النثاينة 

الحكومة اإلسرائنلنة ورغم كل تصرنحات رئنسها بينامن  يتيناهو ورفاقه، لنست »الضفة الغربنة، إ  
وأضاف أ  الضم، حسب خطة الرئنس األمنركي دويالد ترمب، نحتاج إلى «. جاهزة بعد للضم



 
 
 
 

 

 13 ص             5276 العدد:             7/6/2020  نين  ا التاريخ: 

                                    

نؤدي إلى مضاعفة طول الجدار العازل م  شهور طونلة م  اإلعداد الهيدسي واالقتصادي، فهو س
 ملنار دوالر. 15كنلومتر، وهذه وحدها تبلغ تكلفتها يحو  1800إلى  800

 4/7/2020  الشرق األوسط  لندن

 
  يران... وال تتبناها "رسالة"تعد ضربة المفاعل  "إسرائيل" .22

لميشآت اليوونة تحدث ع  رغم أ  رد الفعل اإلسرائنلي األول على سلسلة التفجنرات في ا تل أبنب:
، فإ  تسرنبات بدأت تتحدث، أمس، ع  «خلل فيي نتكرر باستمرار في المفاعالت اإلنراينة»
رسالة تدل على أ  هياك م  ال نسمح بمواصلة تخصنب النوراينوم »و« ضربات سنبراينة خارجنة»

السلطات »  وقالت مصادر على عالقة بالمؤسسة األمينة في تل أبنب إ«. في تلك الميشآت
 «.اإلنراينة التقطت الرسالة وتدرس كنفنة الرد علنها

وقال محلل الشؤو  العسكرنة واالستخبارنة الياطق السابق بلسا  الجنش اإلسرائنلي رو  ب  نشاي، 
االيفجار الذي وقع في مصيع تخصنب النوراينوم اإلنرايي في يطيز، كا  غرنبًا ومفاجئًا "أمس، إ  

أ  إسرائنل مهتمة جدًا بأجهزة الطرد المركزي التي تطورها إنرا  التي تراجعت  وأكد ."في ضخامته
 السية الماضنة ع  التزاماتها بموجب االتفاق اليووي، وزادت تخصنب النوراينوم.

 4/7/2020  الشرق األوسط  لندن
 

 امرأة الشهر الماضي 21طفال و 52فلسطيني بينهم  400اعتقلت  "إسرائيل"تقرير:  .23
قال مركز فلسطن  لدراسات األسرى إ  سلطات االحتالل صعدت خالل شهر نوينو الماضي : غزة

م  اعتقاالتها بحق الفلسطنينن  بشكل واضح في محاولة لردعهم وميعهم م  التصدي لقرار الضم، 
 امرأة وفتاة. 21طفاًل، و 52حالة اعتقال بنيهم  400حنث رصد المركز 

 5/7/2020  القدس العربي  لندن
 

 وحدة استيطانية ببيت لحم 164االحتالل يعلن بدء بناء  .24
وحدة  164أعليت سلطات االحتالل اإلسرائنلي ع  بدء العمل في بياء  قيا: -القدس المحتلة

ويقلت وكالة األيباء الفلسطنينة )وفا(  استنطاينة جدندة، في مستوطية "يفنه داينال" جيوب بنت لحم .
مقاومة الجدار واالستنطا  في بنت لحم، قوله إ  هذا التوسع ع  حس  برنجنة مدنر مكتب هنئة 

االستنطايي نأتي م  أجل إيشاء حي جدند في مستوطية "يفنه داينال" باسم حي "يفنه يوف" 



 
 
 
 

 

 14 ص             5276 العدد:             7/6/2020  نين  ا التاريخ: 

                                    

االستنطايي، على حساب أراضي الفلسطنينن  في بلدتي الخضر ويحالن ، وهو ما سنسلب العشرات 
 م  الدويمات الزراعنة.

 5/7/2020  الشرق  الدوحة
 

 2020انتهاًكا بحق صيادي غزة في  172: االحتالل ارتكب "الميزان" .25
ايتهاًكا إسرائنلًنا بحق صنادي  172ذكر مركز المنزا  لحقوق اإليسا  النوم السبت، أّيه ونّثق : غزة

وبّن  أّ  االيتهاكات تتمنّثل في أيماط  الجاري. 2020قطاع غزة خالل اليصف األول م  عام 
طالق اليار صوبهم أنثياء تواجدهم  رئنسنة، هي تقنند مساحة الصند المسموح العمل فنها للصنادن ، وا 

نقاع القتلى والجرحى في صفوفهم، ومالحقة الصنادن   على مت  مراكبهم في عرض البحر، وا 
كما تشمل االستنالء على مراكب الصنادن  والمعدات  ومراكبهم في عرض البحر، واعتقالهم.

 ى متيها، وتخرنب شباك الصند والموّلدات الكهربائنة واإلشارات الضوئنة.الموجودة عل
وأوضح المركز أّ  هذه االيتهاكات ايعكست سلًبا على أعداد العاملن  في قطاع الصند، إذ بلغ عدد 

( عاماًل، م  بنيهم 5,606بقطاع غزة ) 2019الصنادن  والعاملن  في الحرف المرتبطة بالصند للعام 
آالف عامل، بحسب  10نبلغ  1997بنيما كا  عدد العاملن  في القطاع ذاته عام  صناًدا.( 3,606)

 إحصائنات سابقة للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطنيي.
 4/7/2020  وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 

 نزع صفة مخيم اليرموك ويعرقل عودة األهالي يحاولالنظام  "العربي الجديد": .26
تداول أخبار ع  سماح أجهزة اليظام السوري بعودة بعض العائالت المهجّرة إلى مع : عديا  أحمد

مخنم النرموك، جيوبي دمشق، بعد أكنثر م  عامن  م  سنطرة قوات اليظام على الميطقة، تفند 
المعلومات بأ  العائالت التي سمح لها بالعودة غالبنتها تخص مقاتلن  في ملنشنات عسكرنة موالنة 

وذكر موقع "صوت العاصمة" المحلي، أمس الخمنس، أ  األفرع األمينة  نة وفلسطنينة.لليظام، سور 
عائلة للعودة إلى المخنم، معظمها عوائل لعياصر م  األم  العسكري والفرقة  150أعطت اإلذ  لـ

القنادة العامة وفتح االيتفاضة وغنرها م  الفصائل -الرابعة، ومقاتلن  في فصنلي الجبهة الشعبنة 
 فلسطنينة التي قاتلت إلى جايب اليظام.ال

نأتي ذلك بعدما بدأت محافظة دمشق مشروعًا إلعادة تمدند خطوط المناه والكهرباء إلى مخنم 
النرموك، حنث وصلت الخطوط إلى األحناء الواقعة خلف سنيما اليجوم في المخنم، م  جهة حي 

 التضام ، بحسب الموقع.
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م  جهتها، رفضت لجية المتابعة لتحالف القوى الفلسطنينة، خالل اجتماع لها في دمشق، هذا 
المخطط، واعتبرت أيه ستكو  له آنثار سلبنة على قضّنة الالجئن  الفلسطنينن  وحق العودة إلى 

ود القنادة العامة"، "إلى جه-فلسطن ، في حن  أشار األمن  العام المساعد لفصنل "الجبهة الشعبنة
تبذل مع الجهات المسؤولة م  أجل تذلنل الصعوبات وتحقنق عودة أبياء مخّنم النرموك إلى 

 ميازلهم"، وفق قوله.
 3/7/2020  العربي الجديد  لندن

 
 مواجهيات عنيفية فيي الضفية توقيع عشيرات ا صيابيات .27

د، جراء قمع جنش شابًا بالرصاص المعديي المغلف بالمطاط والعشرات باالختياق الشدن 15أصنب 
االحتالل مسنرة كفر قدوم األسبوعنة المياهضة لالستنطا ، والتي ايطلقت رفضًا لقرارات حكومة 
االحتالل ضم أراٍض م  الضفة الغربنة، فنما أصنب فلسطنيي برصاص قوات االحتالل في عصنرة 

ومة الشعبنة في كفر قدوم وأكد الياطق اإلعالمي في إقلنم قلقنلنة ميسق المقا. الشمالنة شمالي يابلس
ايدالع مواجهات عينفة جدًا بن  مئات الشبا  الغاضبن  وعشرات م  جيود االحتالل ، مراد شتنوي

الذن  حاولوا اقتحام البلدة أكنثر م  مرة، إال أ  صالبة المواجهات حالت دو  تقدمهم، مشنرًا إلى أ  
 ائ ، إال أيهم فشلوا في اعتقال أحد.الجيود اقتحموا عددًا م  ميازل المواطين  بهدف يصب كم

 4/7/2020  الخليج  الشارقة
 

 القدس يمواطنا في مواجهات مع قوات االحتالل في بلدة أبو ديس شرق 23إصابة  .28
مواطيا خالل مواجهات مع قوات االحتالل اإلسرائنلي في بلدة أبو دنس جيوب  23أصنب : القدس

قالت جمعنة الهالل األحمر الفلسطنيي إ  طواقمها و  شرق القدس المحتلة، مساء النوم الجمعة.
تعاملت مع مصاب بالرصاص الحي في الجزء العلوي م  الجسم، تعرض ليزنف حاد إنثر إصابته 

حالة اختياق يتنجة استيشاق الغاز المسنل للدموع، ومع  13خالل مواجهات مع قوات االحتالل، ومع 
 .بالرصاص المطاطي إصابات 6بحروق، و إصابات 3

 3/7/2020  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 "مذبح يوشع بن نون" ذريعة جديدة لتوسيع االستيطان .29
موقع جدند في الضفة الغربنة نخطط المستوطيو  اإلسرائنلنو  للسنطرة علنه : سامر خونرة -يابلس 

و  خالل األسابنع الماضنة بذرنعة أيه موقع نحمل قدسنة في الدناية النهودنة، وقد يشط المستوطي
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في تيظنم زنارات إلى قمة جبل عنبال في مدنية يابلس شمالي الضفة الغربنة المحتلة، حنث نؤدي 
 الزائرو  الصلوات التلمودنة فوق حجارة الموقع المهدومة، تحت حراسة جنش االحتالل اإلسرائنلي.

 5/7/2020  العربي الجديد  لندن
 

 ي غزة ازدياد حاالت االنتحار ف .30
ساعة في قطاع غزة يتنجة إقدامهم على االيتحار  24شبا  حتفهم خالل أقل م   3لقي  رام هللا:

بسبب سوء األوضاع المعنشنة في القطاع. وضجت وسائل التواصل االجتماعي بهذه األخبار 
وحملت المسؤولن  مسؤولنة تدهور الوضع المعنشي والصحي لدرجة دفع الشبا  إلى االيتحار. 

ذرت الجبهة الدنمقراطنة م  تزاند معدالت االيتحار، في قطاع غزة الذي نئ  م  الفقر والجوع وح
 والقهر والعوز وغالء المعنشة، وارتفاع معدالت البطالة.

 5/7/2020  الشرق األوسط  لندن
 

 عملية هدم نفذها االحتالل ا سرائيلي ضد منازل فلسطينية 21": أوتشا" .31
” أوتشا“مم المتحدة لتيسنق الشؤو  اإليساينة في األرض الفلسطنينة المحتلة قال مكتب األ: رام هللا

مبيى نملكه فلسطنينو  بحجة االفتقار إلى رخص  21إ  قوات االحتالل اإلسرائنلي هدمت وصادرت 
 البياء التي تصدرها السلطات اإلسرائنلنة في الضفة الغربنة، خالل األسبوعن  الماضنن .

صادر ع  إحدى الجهات الدولنة، والذي نرصد الهجمات اإلسرائنلنة ضد المياطق وأوضح التقرنر ال
ر   13شخًصا، م  بنيهم  30الفلسطنينة، في فترة األسبوعن  الماضنن ، أيه يتنجة تلك العملنات ُهجِّ

آخرن ، موضحا أ  قوات االحتالل هدمت عشرة مباٍ ، م   90طفاًل، ولحقت األضرار بأكنثر م  
ة ميازل مأهولة، في القدس الشرقنة، كما ُهدمت أربعة م  هذه المبايي، بما فنها أحد بنيها نثالنث

لحاق الضرر بمقتيناتهم.  الميازل المأهولة، على ند أصحابها لتجيب دفع الرسوم وا 
 5/7/2020  القدس العربي  لندن

 
 قرار احتاللي عنصري بإغالق روضات عربية في يافا .32

روضتن  عربنتن  في مدنية نافا، بدانة العام الدراسي المقبل، بادعاء تعتزم بلدنة تل أبنب إغالق 
ايخفاض يسبة الوالدة لدى المواطين  العرب في المدنية؛ ما أدى إلى تصاعد غضب األهالي في 

أ  الروضتن  المقرر إغالقهما تقدما  الخدمات « 48عرب »وعلم  ظل سناسات البلدنة العيصرنة.
رب، وتتواجدا  في حي مختلط نقع في شارع غزة، بالقرب م  حي اليزهة للعشرات م  األطفال الع
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 5روضات عربنة، و 9روضة نهودنة، و 21وتضم مدنية نافا يحو  العربي التارنخي في مدنية نافا.
 %4ألف شخص )يحو  27روضات مختلطة، علما بأ  عدد السكا  العرب في نافا نصل إلى يحو 

 يفوذ بلدنة تل أبنب(. م  عدد السكا  الكلي في مياطق
 4/7/2020  الدستور  عّمان

 
 جديدة في مواجهة األطماع االسرائيلية انطالقة"فتح" و"حماس"  اتفاقاألزهر:  .33

رحب األزهر الشرنف باالتفاق بن  حركتي فتح وحماس، لمواجهة المخططات االسرائنلنة : القاهرة
، النوم األحد، أ  تكو  الخطوة بدانة وأمل األزهر في بنا  للسطو على أراضي الضفة الغربنة.

لاللتئام واالتحاد الفلسطنيي في مواجهة أطماع اسرائنل، وأ  نتم تحونلها لسناسات عملنة على 
األرض تهدف إلى رفض وتقونض سناسة األمر الواقع التي نحاول االحتالل فرضها، وتتصدى ألي 

الوطينة العلنا على المصالح الفردنة،  وطالب بضرورة تغلنب المصلحةخطط استنطاينة مستقبلنة.
وتيحنة أي خالفات ضنقة، لنكو  هذا االتفاق سبناًل لمصالحٍة وطينة شاملٍة، تجمع وال تفرق، ودافًعا 

 يحو ايطالقة جدندة الستعادة الحقوق الفلسطنينة.
سطنينة، مياشًدا واكد األزهر الشرنف، أيه داعم وبقوة لهذا االتفاق بما نعود باليفع على القضنة الفل

بدعم وتأنند الخطوة م  الجمنع على كافة األصعدة، وبما نساعد على استعادة القرار الفلسطنيي 
 الموحد، في مواجهة ما نحاك م  مؤامرات.

 5/7/2020  وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 "إسرائيل"أردنيون يتظاهرون ويطالبون بطرد سفراء أمريكا و .34
اعتصم مئات األردينن  الجمعة أمام السفارة األمرنكنة في : محمد العرسا  - 21عربي –عّما  

العاصمة عما  رفضا لدعم الوالنات المتحدة لخطة االحتالل اإلسرائنلي ضم أراض في الضفة 
طالب المشاركو  بـ"قطع العالقات الدبلوماسنة مع أمرنكا وطرد السفنر اإلسرائنلي، حنث  الغربنة.
لغاء  معاهدة السالم واتفاقنة الغاز ردا على خطة الضم. وا 

 3/7/2020  "21موقع "عربي 
 

 : المجتمع الدولي مطالب بترجمة الدعم السياسي لي األونروا إلى دعم مالي"عودة" .35
في تصرنح صحفي صدر ع  دائرة الالجئن  الفلسطنينن  )عودة( : ينفن  عبد الهادي -عما  

  أدائرة الأكدت ، خنر في ينونورك لصالح الحشد المالي لألويروابمياسبة ايعقاد االجتماع اال
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المجتمع الدولي مطالب بترجمة الدعم السناسي لألويروا الى دعم مالي وخاصة يتنجة االوضاع 
االقتصادنة واالجتماعنة والصحنة الياتجة ع  )جائحة كورويا( لالجئن  الفلسطنينن  وزنادة حاالت 

وكالة لكي لنسبق لها منثنل، مطالبة االمم المتحدة بتخصنص موازية نثابتة ل الفقر والبطالة التي لم
 .تتجاوز الضغوطات السناسنة ونكو  هياك استدامة بالتمونل الدولي

 4/7/2020  الدستور  عّمان
 

 روسيا ترحب بإعالن "فتح" و"حماس" استعادة "الوحدة" .36
و"حماس" "الوحدة" ضد الخطة أ ف ب: رحبت روسنا، أمس، بإعال  حركتي "فتح"  -موسكو 

وقال وزنر الخارجنة الروسي سنرغي  اإلسرائنلنة لضم أجزاء واسعة م  الضفة الغربنة المحتلة.
، إ  "استعادة الوحدة الفلسطنينة هي "إحدى المسائل الرئنسنة التي نيبغي التوصل لحل لها" الفروف

 بشكل فاعل". موسكو تعّول على "جمنع الممنثلن  العرب لدعم هذا التوجهو 
 4/7/2020  األيام  رام هللا

 
 للقرارات الدولية "إسرائيل"روسيا تحذر من انتهاك  .37

ايتهاك القرارات الدولنة ذات الصلة "إ  في تصرنح له،  قال وزنر الخارجنة الروسي سنرجي الفروف
  عواقب بالتسونة الفلسطنينة اإلسرائنلنة بصورة فظة، نيهي حل الدولتن  وما نترتب ع  ذلك م

 ."وخنمة على األم  في ميطقة الشرق األوسط وشمال إفرنقنا
 4/7/2020  الخليج  الشارقة

 
 «إسرائيل»برلمان لوكسمبورج يتبنى قرارًا ضد الضم ومطالبات بعقوبات على  .38

على «إسرائنل»تبيى برلما  لوكسمبورج قرارًا ندعو حكومته التخاذ إجراءات في حال أقدمت : وكاالت
اٍض فلسطنينة، كما حث البرلما ، على اليظر للوقت المياسب العتراف حكومة بالده ضم أي أر 

 .1967بدولة فلسطن ، مع دول أخرى في االتحاد األوروبي، على حدود الرابع م  حزنرا  
 4/7/2020  الخليج  الشارقة

 
 "إسرائيل"رؤساء سابقون في أميركا الالتينية يطالبون بفرض عقوبات على  .39

: طالب رؤساء دول ووزراء خارجنة سابقو  وشخصنات سناسنة ونثقافنة اعتبارنة ومؤنثرة في رام هللا
أمنركا الالتنينة، المجتمع الدولي م  خالل األمم المتحدة، بفرض عقوبات على إسرائنل جراء قرارها 
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ضم أجزاء شاسعة م  األرض الفلسطنينة بالقوة وبشكل غنر قايويي. كما طالبوا عبر عرنضة 
رفع الحصاية التي تتمتع »وها بهذا الخصوص بتفعنل اللجية الخاصة ضد الفصل العيصري ووقع

بها إسرائنل في خرق القايو  الدولي بشكل ميظم ومميهج، بدعم استراتنجي ومباشر م  قبل الرئنس 
 «.األمنركي، دويالد ترمب

لشعب الفلسطنيي في وأدا  الموقعو  على العرنضة التي جاءت بمبادرة م  لجية التضام  مع ا
اإلجرام الذي نمارسه االحتالل »، كما استيكروا «غنر القايويي وغنر المسبوق»أوروغواي، هذا القرار 

عززت م  جمنع هذه « صفقة القر »، معتبرن  أ  «ضد حقوق الشعب الفلسطنيي دو  محاسبة
قايو  الدولي، بما في ذلك الحق التي تعد ايتهاكًا صارخًا للمبادئ األساسنة لل»التجاوزات اإلسرائنلنة 

 «.في تقرنر المصنر، وعدم جواز ضم األراضي بالقوة
 4/7/2020  الشرق األوسط  لندن

 
 لها BBC"ميرور" البريطانية: موقف "حياة السود مهمة" من فلسطين سبب حظر  .40

نة، "بي كشفت صحنفة "منرور" البرنطاينة ميع رؤساء هنئة اإلذاعة البرنطاي: باسل درونش - ليد 
بي سي" المعلقن  م  ارتداء شارات تحمل شعار "حناة السود مهمة". وأضافت أ  على الالعبن  
والمذنعن ، أ  نيأوا بأيفسهم ع  ميظمة "حناة السود مهمة"، بسبب مواقفها السناسنة وخاصة مسألة 

حظرت مقدمي  "، أ  "بي بي سي"،21وأضافت في تقرنر ترجمته "عربي تأنندها لحقوق الفلسطنينن .
 برامج كرة القدم وضنوفهم، م  ارتداء شارات "حناة السود مهمة".

 3/7/2020  21موقع عربي 
 

 "إسرائيل": الضم لن يمر دون عواقب على العالقات بين االتحاد األوروبي وية"الخارجية الفرنس" .41
نلي سنشكل ايتهاكا أكد وزنر الخارجنة الفريسي جا  انف لودرنا  أ  قرار الضم اإلسرائ: رام هللا

للقايو  الدولي وتهدندا ال رجعة فنه لحل الدولتن ، ول  نمر دو  عواقب على العالقات بن  االتحاد 
سرائنل، وأ  الضم ال نصب في مصلحة الفلسطنينن  أو اإلسرائنلنن ، أو األوروبنن ،  األوروبي وا 

 والمجتمع الدولي.
لجية التيفنذنة لميظمة التحرنر الفلسطنينة صائب جاء ذلك في رسالة جوابنة تسلمها أمن  سر ال

عرنقات م  الوزنر لودرنا ، ردا على رسالة أطلعه خاللها على التطورات األخنرة، وااليعكاسات 
التدمنرنة إلعال  الضم الذي أعليته حكومة يتيناهو والتوسع في االستنطا  على حل الدولتن  

 والسالم في الميطقة.
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تواصل فريسا تحركها ضد أي إجراءات م  شأيها أ  تقوض ظروف استئياف  وتابع: "بهذا الشأ 
المفاوضات، ال سنما سناسة االستنطا . م  هذا الميطلق، دعت فريسا السلطات اإلسرائنلنة إلى 

 اإلحجام ع  أي قرار أحادي الجايب، نترتب علنه ضم أي جزء م  األراضي الفلسطنينة".
 5/7/2020  لسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الف

 
 الدوالر بين الموجة األولى وال ال ة .42

رغم اّ  المسارات في االسواق المالنة لنست نثابتة دائمًا، وال نمك  الجزم باتجاهاتها : د. فادي خلف
م  متغنرات قد تطرأ بشكل مفاجئ وتخربط الحسابات، مع ذلك، نمك   ايطالقاعلى مدى طونل، 

 م  تجارب االسواق المالنة عبر التارنخ. ايطالقارسم خط بنايي مبدئي للتطورات، 
مالنة منثل بعض العوامل الطبنعنة، ضم  خمس مراحل. على سبنل المنثال، تبدأ تتحرك األسواق ال

ذ  موجات التسويامي بموجة تحضنرنة تلنها فترة استراحة نخال خاللها المراقب بأّ  األسوأ قد وّلى، وا 
بالموجة الكبنرة تضرب وتكو  مدّمرة بآنثارها التي ال تقل في أي حال م  األحوال ع  تأنثنرات 

 األولى. نلي ذلك عادة فترة استراحة نثاينة قبل وصول الموجة األخنرة.الموجة 
 (.ELLIOTT WAVESفي األسواق المالنة ُتعَرف هذه المراحل بموجات النوت )

 حركة الدوالر حالنًا مقابل اللنرة ُتَصيَّف تقينًا ضم  الموجة النثالنثة:
 لنرة. 2,750لنرات الى  3,74: الموجة األولى التحضنرنة. ارتفع الدوالر م  1983-1992
 : الموجة النثاينة، الفترة التصحنحنة لالستراحة واستنعاب االرتفاعات السابقة.1993-2018
 .2028و 2025: الموجة النثالنثة الحالنة، وهي األقوى. قد تيتهي بن  عامي 2019-2028

بعة: نتم تحدندها فور ايتهاء الموجة النثالنثة، وتكو  تصحنحنة الستنعاب ارتفاعات الموجة الموجة الرا
 الحالنة.

 الموجة الخامسة: تتخطى مستونات الموجة النثالنثة.
 مقارنة بين موجتين

. 1992واستمرت حتى العام  1983تطبنقًا لذلك يقول اّ  الموجة األولى التحضنرنة بدأت في العام 
، وها اّ  موجة التسويامي قد بدأت في العام 2018عامًا حتى العام  26تها فترة استراحة دامت تل

 ع  مداها؟« موجات إلنوت»، فماذا تخبريا 2019
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ارتفع الدوالر  1985، %63ارتفع الدوالر  1984، %46ارتفع الدوالر  1983الموجة األولى: • 
 1989، %16ارتفع الدوالر  1988، %423ارتفع الدوالر  1987، %381ارتفع الدوالر  1986، 104%

ارتفع الدوالر  1992، %1ارتفع الدوالر  1991، %65ارتفع الدوالر  1990، %5-ايخفض الدوالر 
213%. 
في األشهر الستة األولى،  %350ارتفع الدوالر  2020، %46ارتفع الدوالر  2019الموجة النثالنثة: • 

االيتخابات الينابنة والرئاسنة،  2022؟ الخط األحمر الحتناطي مصرف لبيا  سنكو  مهددًا، 2021
لموجة النثالنثة ايتهاء ا 2028-2025خطر الفراغ الرئاسي واستحقاق حاكمنة مصرف لبيا ،  2023

 ولك  على أي سعر؟
هكذا، تكو  موجة النوت النثالنثة حكمًا األسرع واألقوى م  بن  المراحل الخمس. وبحسب الَتسارع  

الحالي الرتفاع الدوالر نبدو أّ  الموجة النثالنثة الحالنة بدأت تتجاوز اليَسب المئونة المسجلة خالل 
لة جندة وأموال المودعن  مصاية والدوالر الورقي فترة الحرب، حنث كا  القطاع الخاص في حا

فنما  %63بيسبة  1984متوفر في المصارف. وكما تظهر المقارية أعاله، ارتفع الدوالر في سية 
والسية ما زالت في  %350وحدها ارتفاعات بيسبة  2020سجلت األشهر الستة األولى م  سية 

لتوقف الدوالر هذه السية  1984سبة ارتفاعات ي 2020ميتصفها )مالحظة: لو حاكت ارتفاعات سية 
 (، لكيه تجاوز هذا المستوى بأشواط(.%63لنرة ) 3,565عيد مستوى 

 735لنرة، أي  2,750لنرات الى  3,74للتذكنر، ارتفع الدوالر في النثماينيات وأوائل التسعنيات م  
ذا طّبقيا يفس اليسب على سعر  حكمًا صادمة ألّي مراقب حنث لنرة ستبدو االرقام  1,500ضعفًا. وا 

ستتجاوز الملنو  لنرة للدوالر الواحد بعد بضع سيوات. في كل مرة نستهج  بها أحد أصدقائي هذه 
 3,74حن  كا  سعر الدوالر  1983األرقام أطرح علنه السؤال التالي: لو قال لك أحدهم في العام 

لنرات كا   10وأذكر نومها أيه حتى رقم  لنرة أما كيت قلت ايه َنهذي؟ 2,750لنرات أيه سنرتفع إلى 
لنرة كا  نبدو للكنثنرن  ضربًا م  الخنال حتى األمس  10,000نبدو ليا مستغربًا، تمامًا كما أّ  رقم 

 القرنب.
في بدانة مسنرة ارتفاع الدوالر في النثماينيات صدم الرئنس كمنل شمعو  اللبياينن  بتوّقعه الشهنر 

رقة الخمسن  لنرة، عيدها ساد االستهجا  واالستيكار فإذا بالحقنقة تتجاوز لسعر الدوالر رافعًا و 
 .1992لنرة رقمًا كغنره م  التسعنرات المتداولة في العام  2,750التوقعات ونصبح الرقم 

 
نتساءل كنثنرو  كنف سنتعامل اللبياينو  مع هذا الواقع الجدند؟ تخبريا معظم التجارب العالمنة أيه  

عر الرسمي بأ  نالقي سعر السوق السوداء عاجاًل أم آجاًل )ولنس العكس(. والتجربة ال بد للس
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المصرنة األخنرة تظهر بأّ  السلطات اليقدنة المصرنة كايت تقوم برفع السعر الرسمي للجينه لدى 
م  السعر في السوق السوداء، نثم تعود إلى رفعه مجددًا كلما  %50المصارف لنشكل ما ال نقل ع  

فع السعر في السوق السوداء، إلى أ  استقر الوضع في اليهانة على مالقاة السعر الرسمي للسوق ارت
 السوداء، مع فوارق مقبولة يسبنًا.

سيوات؟ هذا احتمال غنر مؤكد، إذ كما نتبّن  أعاله أّ   10هل نعيي ذلك أّ  األزمة الحالنة ستدوم 
ألسرع، وبالتالي قد نصل الدوالر الى ارتفاعاته القصوى ما الموجة النثالنثة هي دائمًا األقوى ولكيها ا

 .2028و 2025بن  عامي 
هل ستوازي االرتفاعات القادمة يسب ارتفاعات الدوالر خالل الحرب أم ستتجاوزها؟ لألسف نبدو اييا 
قد تجاوزيا هذه اليَسب حتى اآل  وال نمك  التكّه  بيَسب التسارع المستقبلنة. إّ  احتمال بلوغ 

حًا. المرحلة القادمة ستكو  صعبة وم ؤلمة ولك  التأقلم مستونات خنالنة نبقى واردًا، ال بل ُمَرجَّ
 سنكو  سّند الموقف.

هل سنسترد اللبياينو  ودائعهم؟ يعم، سنقبض اللبياينو  دوالراتهم باللنرة اللبياينة على سعر سنرتفع 
دورنًا، وسنتم رفع الرواتب تحت الضغط المعنشي. ولك  القدرة الشرائنة للمواط  ل  تشكل أكنثر م  

. لتبنا  ذلك نكفي مراقبة الحد األديى لألجور ُمَقنَّمًا 2018ى العام م  تلك التي تيعََّم بها حت 20%
رغم الزنادات المتتالنة التي أُعِطَنت  %80بالدوالر خالل الحرب، حنث ايخفض الحد االديى بيسبة 

 .1992و 1982ما بن  عامي 
 الحد األدنى لألجور ُمقيَّمًا بالدوالر األميركي

 دوالرا 242,8 1982
  دوالر 200,4 1983
  دوالرا 140,6 1984
  دوالرا 81,5 1985

 دوالرا 25,3 1986 
 دوالرا 18,7 1987
 دوالرا 47,2 1988
 دوالرا 49,5 1989
 دوالرا 53,4 1990
  دوالرا 136,5 1991
 دوالرا 43,6 1992



 
 
 
 

 

 23 ص             5276 العدد:             7/6/2020  نين  ا التاريخ: 

                                    

في الخالصة، وفنما كيت أيهي مقالي هذا، أطّل عبر شاشة التلفزنو  مجموعة شباب م  بالدي  
رح نرجع لبيا  »و« راجع نتعّمر لبيا »تذكرت تلك األنام التي غّينيا فنها «. لبيا  رح نرجع»نيشدو  

م على الماضي فنما نا لنتيا، وبنيما كيا ُيَغّيي َبينيا وطيًا، فها يح  النوم يترحَّ «... أحلى مّما كا 
 مستقبليا تتقاذفه موجات إلنوت. وحذار نثم حذار م  يتائج الموجة النثالنثة...

 6/7/2020  بيروت  الجمهورية
 

 نتنياهو وحسابات ضم أراض فلسطينية .43
 عادل شدند
لم نعل  رئنس الحكومة اإلسرائنلنة، بينامن  يتيناهو، في األول م  نولنو/ تموز الجاري، البدء بضم 
مياطق في الضفة الغربنة، ولم نعل  أنضا ع  التأجنل، وأعل  ع  استمرار االتصاالت مع اإلدارة 

نة وأطراف أخرى بشأ  هذا الضم الذي نفضل بعضهم التعبنر عيه بفرض السنادة اإلسرائنلنة األمنرك
علنها، لما لمفردة الضم م  تارنخ سلبي أنام اليازنة الهتلرنة التي "ضمت" دوال أخرى أللماينا، كما 

اض أ  استخدام كلمة ضم تعيي أ  المياطق التي سنتم ضمها لنست جزءا م  إسرائنل، بل م  أر 
 فلسطنينة، وبالتالي ل  نقبلها العالم، بعكس التعبنر األلطف ع  تطبنق القايو  أو السنادة علنها.

دفعت أسباب كنثنرة يتيناهو إلى عدم البدء بالضم، أهمها رفض التنار الدنيي الصهنويي االستنطايي 
تويات(، حتى ولو قبول كل مكويات صفقة القر ، والتي تضميت اإلشارة إلى دولة فلسطنينة )الكاي

بشكل هامشي، وم  دو  أنة معاٍ  حقنقنة للدولة، وذلك ايطالقا م  موقف أندنولوجي نرفض إقامة 
أي كنا  في ما تسمى أرض إسرائنل، والتي تسمى توراتنا أرض المنعاد، كما أ  قادة الجنش 

ع قبل اإلعال  ع  البدء اإلسرائنلي واألجهزة األمينة المختلفة طالبوا يتيناهو بإعطائهم مهلة أسابن
بالضم، لنتمّكيوا م  تيفنذ الضم، ما دامت ستوكل إلنهم مهمة التيفنذ. وكايت أطراف في اإلدارة 
األمنركنة قد فضلت، قبل البدء بتيفنذه، الحصول على موافقة مكويات الحكومة اإلسرائنلنة، 

كومة مع يتيناهو بتولي وخصوصا وزنر الجنش، بيي غايتس، والذي قبل في اتفاقنة تشكنل الح
 األخنر كل ما نتعلق بالضم وعدم معارضته.

أدت المواقف الفلسطنينة والعربنة الرافضة المشروع، وخصوصا األردينة، إلى زنادة رفضه في أوساط 
المؤسسات األمينة اإلسرائنلنة، والمراكز البحنثنة التي حذرت م  أ  كلفة تيفنذ الضم أكبر بكنثنر م  

ت دراسات صدرت ع  مراكز األبحاث العلمنة في إسرائنل م  إمكاينة ايهنار األوضاع فوائده. وحذر 
األمينة في الضفة الغربنة وقطاع غزة، وايهنار السلطة الفلسطنينة في ظل موقف الرئنس محمود 
عباس الرافض بشدة أي ضم، ولو مساحة سيتمتر واحد مربع م  أراضي الضفة الغربنة. وحذرت 
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نة اإلسرائنلنة م  أ  ايهنار األوضاع األمينة في المياطق الفلسطنينة سنكو  على األجهزة األمي
حساب استعدادات الجنش االسرائنلي لمواجهة محور إنرا  في الشمال، وسنصب في مصلحة حزب 
هللا والقوى الحلنفة إلنرا  التي قد تستغل ذلك الستيزاف إسرائنل على الحدود الشمالنة، ومحاولة لجم 

 ئنل م  االستمرار في استهداف المواقع اإلنراينة في سورنة.إسرا
واألخطر م  ذلك في القراءة السناسنة لدى مراكز أبحاث إسرائنلنة، أ  الضم قد تكو  له يتائج 
استراتنجنة على خرنطة المحاور في الميطقة، وستشكل محطة مفصلنة لحركة فتح والفصائل التي 

ستضعها أمام مفترق طرق مصنري، إما العودة إلى الكفاح المسلح راهيت على العملنة السناسنة، و 
أو االيهنار، ما نصب في مصلحة حركتي حماس والجهاد اإلسالمي. كما سنشكل تيفنذ الضم ضربة 
قونة لأليظمة العربنة، وخصوصا الخلنجنة التي وضعت يفسها في السيوات القلنلة الماضنة في 

المقاومة إلسرائنل، ولمشروعها التوسعي في الميطقة، وقطعت شوطا مواجهة الفصائل والقوى العربنة 
في التقارب مع إسرائنل، على طرنق التطبنع معها، حنث سنؤدي الضم إلى إضعاف هذه األيظمة 
أمام شعوبها، وزنادة البنئة العدائنة إلسرائنل في الميطقة، وتراجع تعاطف األوروبنن  واألمنركا  مع 

نثنر محوري إنرا  وتركنا وقوتهما في الميطقة. وقد دفعت هذه المسألة اللوبي إسرائنل، وزنادة تأ
النهودي في الوالنات المتحدة وأوروبا إلى الطلب م  سفنر اإلمارات في واشيط ، نوسف العتنبة، 
ورئنس الوزراء البرنطايي، بورنس جويسو ، مخاطبة المجتمع النهودي، بيشر مقالن  في صحنفة 

ت اإلسرائنلنة تياشدا  يتيناهو التراجع ع  مخطط الضم، وتقدنم اليصنحة للمجتمع ندنعوت أحرويو 
 النهودي بأيهم سنخسرو  أصدقاءهم في الميطقة العربنة والعالم، في حال تم المضي في المشروع.

وعلى الرغم م  التحذنرات الكنثنرة، والمعارضة الواسعة، ال نبدو في وارد رئنس الحكومة اإلسرائنلنة 
لتخلي ع  يهب أراض واسعة م  الضفة الغربنة وضمها إلى إسرائنل، ألسباب عدندة، سواء م  ا

وجهة يظره رئنسا للحكومة، أو م  وجهة يظر الحركة الصهنوينة، والتي على الرغم م  كلفة 
المشروع، إال أيها ستفضل االستمرار في مشروع الضم، مع بعض التكتنكات، إلضعاف ردود 

نة والفلسطنينة، حنث نحاول يتيناهو عزل المجتمع الفلسطنيي وفصله ع  المواقف األفعال الدول
الرسمنة للسلطة الوطينة والفصائل، عبر مخطط مميهج، نتم فنه دمج المواطين  الفلسطنينن  في 
المرافق االقتصادنة اإلسرائنلنة المختلفة، وحل مشكلة البطالة الفلسطنينة، وتوفنر فرص عمل سرنعة 

الشباب الفلسطنينن ، حتى المميوعن  أمينا م  دخول إسرائنل ميذ سيوات، لجعل الشباب  لمعظم
الفلسطنيي نشعر أ  لدنه ما قد نخسره في حال ايتظم ألي فعل معارض ومقاوم للضم. كما تعمل 
ماكنية االحتالل اإلعالمنة والحسابات اإلسرائنلنة المختلفة في مواقع التواصل االجتماعي على 

  الرأي العام الفلسطنيي بزعم أيه ل  نتأنثر جّراء تيفنذ الضم، وأ  أوضاعه االقتصادنة قد تدجن
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تتحّس  بعد الضم، فنما نعايي موظفو السلطة الفلسطنينة األمينن  والمدينن  م  أوضاع اقتصادنة 
مع الحكومة صعبة، جّراء تبعات قرار يتيناهو، وقرارات القنادة الفلسطنينة إنقاف كل أشكال التيسنق 

اإلسرائنلنة واألجهزة األمينة، وم  ضميها استالم أموال المقاّصة الفلسطنينة، على الرغم م  
 تحفظات فلسطنينن  كنثنرن  على رفض السلطة استالمها، كويها أمواال فلسطنينة.

ي نسعى يتيناهو إلى دخول التارنخ، وتجاوز قادة الحركة الصهنوينة، بعد إقياعه الرئنس األمنرك
دويالد ترامب بتمرنر صفقة القر ، والتي تشكل فصال متقّدما م  فصول تصفنة القضنة الفلسطنينة، 
وتضمنيها ما نتعلق بضم مياطق واسعة في الضفة الغربنة إلسرائنل، والذي نيسجم مع الروانة 

التارنخ التوراتنة المصطيعة أ  فلسطن  هي أرض المنعاد التي ميحها هللا للنهود فقط، وأ  نسجل 
الصهنويي أ  يتيناهو هو م  أقيع اإلدارة األمنركنة والرئنس ترامب بتبّيي الروانة والسردنة التوراتنة 
ع  ملكنة النهود فلسطن ، وما نسّمى حقهم التارنخي والدنيي، وذلك على حساب الروانة والسردنة 

ستمرار باتجاه الضم، أل  الفلسطنينة. ونشكل هذا االعتبار أقوى محّركات يتيناهو ودوافعه لال
الموضوع برمته نعكس زنادة حضور الصهنوينة الدنينة المؤمية بأرض المنعاد وما تسمى نهودا 
والسامرة وتأنثنرها، بعد أ  أصبح يتيناهو أسنرا لهم، بالتزام  مع مالحقته بقضانا جيائنة قد تيهي 

هنوينة الدنينة االستنطاينة صاحبة حناته السناسنة بالسج ، ما نفرض علنه إبقاء التحالف مع الص
 مشروع الضم.

بالبعد االستراتنجي، نشعر يتيناهو بغرور وعيجهنة كبنرة، وكنثنرا ما نتباهى بأ  قوة إسرائنل اليوونة 
والعسكرنة والعلمنة واالقتصادنة والسناسنة هي التي جعلت دوال عربنة خلنجنة تلهث م  أجل إقامة 

فقط زنادة في مساحتها الجغرافنة، وخصوصا ايعدام عمقها  عالقات معها، وا   ما نيقصها
االستراتنجي. ولذلك نرند يتيناهو استغالل فترة ترامب لتمرنر الضم وا عادة ترسنم حدود إسرائنل، 

م  مساحة الضفة الغربنة، والذي نبلغ حوالي ألفي كنلومتر مربع،  %30وزنادة مساحتها بحوالي 
طنينة جزرا متيانثرة غنر متصلة، وغنر قادرة على الحناة ومحاطة م  والتي ستحّول التجمعات الفلس

كم، ما نعّمق إحكام السنطرة اإلسرائنلنة على  1800جهاتها األربع بجدراٍ  إسرائنلنة سنبلغ طولها 
 التجمعات الفلسطنينة مستقبال، وقمع أي تحّرك فلسطنيي ضد االحتالل مستقبال.

يتهاء الحروب التقلندنة وتراجع أهمنة الحدود في الحروب الحدننثة، بالبعد العسكري، على الرغم م  ا
وخصوصا بعد حرب الخلنج النثاينة، بدانة تسعنينات القر  الماضي، حن  قصف الجنش العراقي 
إسرائنل بعشرات الصوارنخ، نثم حرب لبيا  النثاينة والحروب النثالث على قطاع غزة، واستطاعة حزب 

اإلسالمي ضرب معظم المد  في إسرائنل بالصوارنخ، إال أ  هيالك  هللا وحركتي حماس والجهاد
إجماعا إسرائنلنا على االحتفاظ بالغور حدودا شرقنة مع األرد ، وذلك لزنادة العمق االستراتنجي 
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الدفاعي والهجومي إلسرائنل مستقبال، على الرغم مما قدمته اتفاقنة وادي عربة مع األرد  م  
ل م  جهة الحدود الشرقنة، إضافة إلى احتواء الغور على مستودعات مناه ضمايات أمينة إلسرائن

الضفة الغربنة، وامتالكه مساحات شاسعًة م  األراضي الزراعنة التي تشكل السلة الغذائنة 
الفلسطنينة، وا   ضمها إلسرائنل سنعّمق تبعنة االقتصاد الفلسطنيي إلسرائنل إلى األبد، وا   ضم 

ة على كل الضفة، نضم  تقسنم الضفة طوال وعرضا، وتفكنكها ع  بعضها المستوطيات الموّزع
بعضا فنما نتم ربط كل المستوطيات اإلسرائنلنة بإسرائنل، كما إقامة شوارع ليقل سرنع للجنش 

 والمعّدات م  مستودعاتها في ميطقة الساحل حتى الغور، مرورا بالضفة الغربنة.
في الضفة الغربنة إلى زنادة مستوطين  نهود عدندن  بعد  تسعى الصهنوينة الدنينة م  ضم مياطق

يقلهم م  داخل إسرائنل إلى السك  في مستوطيات الضفة بعد ضمها، ما نؤدي إلى إدخالهم في 
دوائر الصهنوينة الدنينة على حساب األحزاب العلماينة اللنبرالنة، وزنادة نثقلهم في الكينست، إلحكام 

اة في إسرائنل، وصوال إلى ضم الضفة الغربنة بأكملها، وبياء الهنكل سنطرتهم على كل مفاصل الحن
قامة الدولة النهودنة الدنينة المسنحاينة، وهذا هو جوهر  المزعوم على أيقاض المسجد األقصى وا 
المشروع النمنيي الدنيي الحالي، والذي بات نشكل مصدر قلق وخوٍف لدى شرائح نهودنة علماينة 

الخارج، ما دفع كنثنرن  م  قادة ميظمة إنباك )لجية الشؤو  األمنركنة واسعة في إسرائنل و 
اإلسرائنلنة( إلى رفض مشروع الضم، خوفا على مستقبل إسرائنل بأغلبنة نهودنة ودنمقراطنة للنهود 

 ولنس دولة الشرنعة النهودنة.
 6/7/2020  العربي الجديد  لندن

 
 تحريض إسرائيلي على لقاء فتح وحماس واألخير .44

 د. عديا  أبو عامر
حظي اللقاء األخنر الذي جمع صالح العاروري يائب رئنس المكتب السناسي لحماس مع جبرنل 
الرجوب أمن  سر اللجية المركزنة لحركة فتح، بتغطنة إعالمنة إسرائنلنة واسعة، بزعم أيه نميح 

الفلسطنينة ورئنسها  حماس ضوءا أخضر لما تصفه بـ"رفع رأسها" في الضفة الغربنة، رغم أ  السلطة
 محمود عباس ال نرندا  للعمل المسلح أ  نعود مجددا ضد أهداف إسرائنلنة.

رغم ذلك ترى األوساط اإلسرائنلنة أ  اختنار حماس العاروري أل  نمنثلها في هذا اللقاء، وهو الذي 
  الوضع نعد مخطط ومهيدس هجماتها المسلحة في الضفة الغربنة، وفق المزاعم اإلسرائنلنة، فإ

 الهادئ يسبًنا على األرض قد نتغنر بشكل كبنر على الساحة المنداينة.
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الرجوب أهمنة بيظر اإلسرائنلنن  أ  العقد الماضي شهد سلسلة لقاءات بن  -مما نميح لقاء العاروري
الحركتن  حازت على كمنات كبنرة م  العياق واالبتسامات والمصافحات، وقلنل م  الفلسطنينن  

سطيبول وبنروت  نتذكرو  عدد المرات التي حصلت فنها هذه اللقاءات، في غزة والقاهرة والدوحة وا 
وموسكو وجيوب إفرنقنا، وسواها م  عواصم الميطقة والعالم، لك  المشترك بنيها أيه ال شيء خرج 

 ميها، وال شيء، ما قد نجعل اللقاء األخنر فرصة أل  نتغنر شيء ما هذه المرة.
تجدا في اللقاء، وفق القراءة اإلسرائنلنة، أولهما أ  الرجوب والعاروري، لم نصرحا هياك أمرا  اس

بمؤتمرهما الصحفي بتصرنحات إليهاء االيقسام، والنثايي أ  الجهة التي شجعتهما على دخول غرفة 
ZOOM .هي إسرائنل 

فرضنة وقد بدا أ  غانة السلطة الفلسطنينة كايت واضحة في ذلك المؤتمر الصحفي، وفق ال
اإلسرائنلنة ال تتعلق بالمصالحة مع حماس، فقد طلبت فقط إرسال رسالة إلسرائنل، عقب تحول وقف 

مر واقع، ما قد نجعل توفنر الضوء األخضر لحماس للعمل في الضفة األالتيسنق األميي إلى 
تموها الغربنة هو الخطوة التالنة في حملة مياهضة الضم، بالطبع، لم نسموها كذلك، لكيهم اخت

 بعبارات منثل "صراع مشترك في المندا ".
الرجوب، م  قبنل "لنس -ركز اإلسرائنلنو  على المفردات المستخدمة في المؤتمر الصحفي للعاروري

لدنيا عدو سوى إسرائنل"، "ال تيتظروا تعلنمات دقنقة ميا"، وهو ما نشنر إلى أ  ملعب المعركة 
 الغربنة، وفق قياعة حماس وفتح معًا. الحالنة هو أواًل وقبل كل شيء في الضفة

رغم كل ذلك، ما زال اإلسرائنلنو  نرجحو  أ  عباس ال نزال نلتزم بسناسة تعارض الهجمات 
المسلحة بشدة، وم  المفترض أيه ال نرند حًقا رؤنة أعالم خضراء تظهر في كل زاونة وشارع في 

مع حماس ضد خطة الضم، ومع الضفة الغربنة، لك  عيدما نتحدث الرجوب ع  قتال مشترك 
الرجل المسؤول ع  إيشاء البينة التحتنة العسكرنة لحماس في الضفة الغربنة، فإيه نخاطر بركوب 

 ظهر اليمر.
 5/7/2020  فلسطين أون الين

 
 التراجع عن الضم يعّرض إسرائيل للخطر .45

 انلي -آفي بار
ذا ارتعدت فرائص زعمائيا إذا لم نبسط يتيناهو السنادة في الغور في األسابنع القرنب ة القادمة، وا 

 استراتنجنا وبعند المدى. –السناسنن  والعسكرنن ، فإ  الضرر سنكو  بينونا 
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فالخصوم واألعداء الكنثنرو  لدولة إسرائنل سنفهمو  ما نتعن  علنهم أ  نفعلوه، وسنيجحو  حننثما 
التي لم تك  « فلسطن »رعي بن  بصفتها الخط الش 1949فشل أوباما في أواخر والنته: تنثبنت حدود 

 وبن  إسرائنل. 1949قائمة في العام 
وبهذا نصبح النهود محتلن  في بالدهم، ونوضع أمامهم تهدند استراتنجي على شكل دولة فلسطنينة 

، تتجه إلى تقونض استقرار إسرائنل واألرد  6بن  العالم العربي ويهر األرد  وبن  طرنق رقم 
 «.هاباإلر «بوساطة الهجرة و

في  1949وسنكو  هذا أسهل على التيفنذ أل  ترددات ومخاوف زعماء إسرائنل ستنثبت أ  حدود 
 يظرها أنضا هي الحدود الشرعنة.

إ  التفكنر بأيه نمك  اإلبقاء على الوضع الحالي في الغور حتى طرنق الو  هو الخطأ األساس 
 لرجال المؤسسة األمينة المعارضن  لبسط السنادة هياك.

 1977و 1967أ المحافظن  األمينن  على الفكر السناسي المتردد لحكومات حزب العمل بن  خط
)ولعله م  األفضل القول: المزاج المتردد(، ونكرر خطأها األساس: االمتياع ع  تنثبنت عملي 

 للحدود التي هي يفسها اعتقدت أيها حنونة إلسرائنل، واالعتماد على الملك األرديي.
، مع سلطة فلسطنينة في «أوسلو»نتكرر خطأ التردد في ظروف أخطر بكنثنر: بعد لك  هذه المرة 

 م  جاراتيا.« إرهابا«قلب البالد وخطتها االستراتنجنة أ  تستورد إلى هيا هجرة و
نتمسك المحافظو  في مؤسستيا األمينة باالستراتنجنة التي كايت واهية حتى في حنيه، ولكيها اآل ، 

، أصبحت ميقطعة تماما ع  «الهالل اليازف»إلى بلدا  « الهالل الخصنب»في ضوء تحول بلدا  
 الواقع.

إ  التوتر بن  م  نسعو  إلى االيطالق إلى األمام وبن  المحافظن  الساعن  إلى اإلبطاء هو الذي 
 نمنز نثقافتيا السناسنة ميذ بدانتها.

لكتاب األبنض البرنطايي قبل فهو نبدو ظاهرًا منثاًل في الجدال حول مسألة كنفنة الكفاح ضد ا
بعد االيتصار  1948الدولة، وهو واضح في الجدال إذا ما كا  نيبغي اإلعال  ع  الدولة في أنار 

 على الفلسطنينن  في ينسا .
فقد تخوفوا م  الحرب ضد الجنوش العربنة «. لنس اال »أند المترددو  في حنيه إقامة الدولة، ولك  

 ا إقامة دولة دويها.اليظامنة، وكأيه كا  ممكي
سعوا إلى التفاهم مع الوالنات المتحدة وبرنطاينا، مع أ  القوتن  العظمنن  سعتا في حنيه إلقامة دولة 
عربنة عملنا في البالد. وكا  قبول اقتراحاتهما معياه عدم تقرنر المصنر للنهود وميع هجرتهم إلى 

 البالد. في حنيه هزم المترددو  في الجدال.
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ايتصر المترددو . منثلما كا  المترددو  قبل يحو عشرن  سية م  ذلك  1977 – 1967ولك  في 
مقتيعن  بأيه م  الحنوي إقامة دولة هكذا كايت حكومات اشكول، مئنر ورابن  وبنرنس في حنيه 

 حنونة لدولة إسرائنل.« حدود أمينة»مقتيعة بالفعل بأ  يهر األرد  هو 
الغور حتى ظهر الجبل وفقا لمشروع الو  طنب الصنت  ولكيها امتيعت ع  بسط السنادة في

والسمعة. اشكول، مئنر، رابن  وبنرتس خافوا م  رد فعل القوى العظمى، وخافوا م  االيشقاق داخل 
 حزب العمل بن  األغلبنة برئاستهم، التي أندت حدودا أمينة، وبن  األقلنة الحمائمنة.

زب العمل وعلى وعي زعنمنه، رابن  وبنرنس، على ح« الحمائم»وكا  نثم  التردد أ  سنطر 
وتعرض اليتنجة الفاشلة أمام ياظرنيا م  التسعنينات فالحقا، حنث أوقعت خرابا على حركة العمل 

 الصهنوينة.
إ  بسط السنادة في مياطق مشروع الو  كا  نفترض صراعا سناسنا طونال، غنر سهل ولكيه 

شارنت في الخمسنينات على اليقب الجيوبي مع ممك ، منثل الكفاح الذي خاضه ب  غورنو  و 
 الوالنات المتحدة وبرنطاينا منثال.

ولك  خلفاء ب  غورنو  لم نتمنزوا بالحكمة والجرأة منثله. وخلفاء خلفائه هم أنضا نقترحو  االيتظار. 
  ؟حتى متى؟ حتى توافق السلطة الفلسطنينة والمملكة األردينة على سنادة إسرائنلنة على يهر األرد

بما في ذلك الحدود مع  1949أم ربما حتى نستجنب الفلسطنينو  القتراح أولمرت غنر البعند )حدود 
 األرد ، وهجرة جماعنة م  العرب إلى البالد، والقدس الشرقنة(؟

إ  نثم  تفونت الفرصة النوم م  شأيه أ  نكو  أخطر م  نثم  سابقاتها. صحنح أ  بسط السنادة 
 وي، وكلما فهمت حنونته نمك  رص الصفوف في هذا الكفاح.نوجب الكفاح، ولكيه حن

نمك  ليتيناهو أ  نيال تأنند الكنثنرن  م  رجال حركة العمل. أما تفونت الفرصة فسنجر إخفاقات 
 وايشقاقات ونعرض دولة إسرائنل للخطر.

 «إسرائيل اليوم»
 6/7/2020األيام  رام هللا  
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