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 .1واشنطن تعلن استعدادها لالعتراف ببسط السيادة اإلسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية
واشنطن :أعلنت الواليءت المتحدة ،أمس (االثنين) ،أنهء مستادة لالعتبراف عضم إسبرائيل أج از كعيبرة
من الضفة الغبرعية المحتلة ،داعيةً في الوقت نفسه الحكومة اإلسبرائيلية المقعلة للتفءوض مع
الفلسطينيين .وقءلت متحدثة عءسم و ازبرة الخءبرجية األميبركية للصحءفيين« :كمء أوضحنء دومءً ،نحن
على استاداد لالعتبراف عءإلج ابر ات اإلسبرائيلية البرامية لعسط السيءدة اإلسبرائيلية وتطعيق القءنون

تادهء البرؤية جز اً من دولة إسبرائيل» .وأضءفت أن
اإلسبرائيلي على منءطق من الضفة الغبرعية ّ
االعتبراف األميبركي عهذا الضم سيتم «في سيءق موافقة الحكومة اإلسبرائيلية على التفءوض مع
تبرمب».
الفلسطينيين على أسءس الخطوط التي حددتهء برؤية البرئيس ا

الشرق األ وسط لندن 2020/4/29

 .2اشتية :الرئيس عباس قرر إلغاء الق اررات األخيرة بخصوص قانون التقاعد
برام هللا " -األيءم اإللكتبرونية" :قءل برئيس الوز ابر د .محمد اشتية ،أمس ،إن البرئيس محمود ععءس

استجءب مشكو اًبر وألغى ُحزمة التاديالت األخيبرة المتالقة عقبرابر عقءنون التقءعد ،وتحديداً القبرابر عشأن
تاديل قءنون مكءفآت وبرواتب أعضء المجلس التشبرياي ،ومن هم عدبرجة وزيبر والمحءفظين ،وقبرابر
عشأن تاديل قءنون التقءعد الاءم لمن هم عدبرجة وزيبر .وكءن كشف النقءب أمس ،عن المصءدقة على

القبرابر ممء أثءبر انتقءدات واساة من قعل الشءبرع الفلسطيني ،وفي أوسءط عدد كعيبر من المؤسسءت،
والشخصيءت االعتعءبرية التي طءلعت عوقفهمء.

األيام رام هللا 2020/4/29

 .3السلطة الفلسطينية :أمريكا لم تُبق شيئاً للتفاوض عليه
برام هللا :برفضت السلطة الفلسطينية ،المنطق األميبركي القءئم على الموافقة على ضم إسبرائيل منءطق
في الضفة الغبرعية ،في سيءق تفءوضي ،وقءلت إن ذلك ياد «استخفءفءً» و«ععثءً» و«استغعء » للاءلم،

ألنه لم ياد هنءك شي يمكن التفءوض حوله.

وأصدبرت و ازبرة الخءبرجية الفلسطينية عيءنءً قءلت فيه إن مء جء على لسءن المتحدثة عءسم و ازبرة
الخءبرجية األميبركية ،مسء أول من أمس ،عشأن استاداد إدابرة البرئيس دونءلد تبرمب ،االعتبراف

عءإلج ابر ات اإلسبرائيلية البرامية إلى عسط السيءدة اإلسبرائيلية وتطعيق القءنون اإلسبرائيلي على منءطق
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عءلضفة الغبرعية يمثّل «امتداداً لالنحيءز األميبركي الكءمل لالحتالل وسيءسءته االستامءبرية التوساية
على حسءب أبرض دولة فلسطين».

الشرق األوسط لندن 2020/4/29

 .4وزارة الثقافة الفلسطينية تطالب بـوقف "األعمال الدرامية" التي تخدم االحتالل والرواية المضادة
يوسف الشءيب :أصدبرت و ازبرة الثقءفة ،أمس ،عيءنءً ،تلقت "األيءم" نسخة عنه ،طءلعت فيه عـ"وقف
األعمءل الدبرامية التي تخدم االحتالل" ،فيمء اعتعبر وزيبر الثقءفة عءطف أعو سيف فيه أن "تقديم

البرواية المضءدة والتجبريح في البرواية القومية ياد خدمة للادو وتسويقءً الفت ابر اته وأكءذيعه وهو مء ال
يقعله أي عبرعي حبر" ،وأن "مثل هذا االنزالق لتطعيع البرواية المضءدة وتوطينهء في الوعي الشاعي

الابرعي وتجسيبر الاالقءت مع من مءزال يسبرق فلسطين ودول الجوابر لهو هدايء مجءنية وطانة

لتضحيءت الشاب الابرعي وجيوشه العءسلة التي قءتلت وقدمت شهدا هء من أجل كبرامة األمة
الابرعية".

األيام رام هللا 2020/4/29

للي عنق التاريخ
 .5النائب القرعاوي :ترويج التطبيع عبر دراما عربية محاولة ّ
تبروج
برام هللا :أكد النءئب فتحي القبرعءوي ،أن مء تقدمه عاض الشءشءت الابرعية من مسلسالت ودبرامء ّ
للتطعيع ،هي محءولة للي عنق التءبريخ والجغبرافيء إلثعءت الحق لمن ليس له حق ،واعبراز التاءيش
ّ
والقعول عءألمبر الواقع عين صءحب الحق والمتسلط الذي ال حق له .وشدد على أن هذا الامل ليس له
ومولت هذا الامل ،والجهءت التي برحعت
عالقة عءلفن وال عءلدبرامء ،وواضحة هي األنءمل التي أنتجت ّ
بروجت له ععبر صفحءته ووسءئل إعالمهء.
عه وسادت له ،وعلى برأسهء دولة االحتالل ،التي ّ

المركز الفلسطيني لإلعالم 2020/4/28

 .6خالفات حادة واتهامات بين "الجبهة الشعبية" و"فتح"
تعءدلت الجعهة الشاعية لتحبريبر فلسطين ،وحبركة "فتح" ،االتهءمءت ،على إثبر خالفءت حءدة حول
مستحقءت مءلية ،وقضءيء أخبرى .وعدأ الخالف عتصبريحءت متواتبرة لقيءدات في الجعهة الشاعية،

اتهمت "فتح" عـ"االعتزاز السيءسي" .عدوبرهء ،بردت حبركة "فتح" على اتهءمءت الجعهة عءتهءمءت أخبرى
مثيبرة ،وصلت إلى حد التلميح عتلقي الجعهة الشاعية تمويال أجنعيء.
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 .7إصابة فلسطيني بنيران االحتالل بعد محاولة طعن قرب "تل أبيب"
أن شبرطة االحتالل أطلقت ،ظهبر
القدس المحتلة ـ نضءل محمد وتد :ذكبرت وسءئل إعالم إسبرائيليةّ ،
اليوم الثالثء  ،النيبران على فلسطيني لم تذكبر أي تفءصيل عن هويته ،قبرب مجمع تجءبري في مدينة
أن الشءب حءول
كفبر سءعء (شمءل غبرعي األبراضي الفلسطينية المحتلة) .وادعت الشبرطة اإلسبرائيلية ّ
تنفيذ عملية طان ،وأنه أصءب إسبرائيلية في الستين من عمبرهء عادة طانءت ،نقلت على أثبرهء

للمستشفى .وقءمت عنءصبر الشبرطة عإطالق النءبر على الشءب الفلسطيني ممء أدى إلى تابرضه
إلصءعة عءلغة.

العربي الجديد لندن 2020/4/28

 .8حماس :استعداد الخارجية األمريكية لالعتراف بمخطط الضم وقاحة سياسية مرفوضة
أكدت حبركة حمءس أن استاداد الخءبرجية األمبريكية لالعتبراف عمخطط الضم "وقءحة سيءسية"
يبرفضهء الشاب الفلسطيني .معينةً أن ذلك لن يضفي أي شبرعية على االحتالل الصهيوني .وقءل
النءطق عءسم "حمءس" ،ععد اللطيف القءنوع ،في تصبريح صحفي اليوم الثالثء  ،إن تأكيد نتنيءهو في
حكومة االئتالف على ضم أبراضي الضفة الغبرعية لدولة الكيءن "عمثءعة قعبر لمء يسمى عمسءبر التسوية

الفءشل".

موقع حركة حماس 2020/4/28

مسيرة على حدود غزة
 .9المقاومة تسيطر على طائرة "إسرائيلية" ّ
غزة :قءل مبراسل "قدس عبرس" في قطءع غزة :إن "المقءومة الفلسطينية تمكنت ،مسء اليوم ،من

مسيبرة (دون طيءبر) شبرقي مدينة ديبر العلح (وسط قطءع غزة) عاد
السيطبرة على طءئبرة إسبرائيلية ّ
سقوطهء أو إسقءطهء ،وتم نقلهء إلى مكءن آمن" .وأكدت متحدث عءسم جيش االحتالل اإلسبرائيلي ،في
عيءن له ،أن الليلة المءضية عدأت منءوبرات عسكبرية في محيط قطءع غزة ،وستستمبر لادة سءعءت؛

كجز من التمبرين.
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 .10ماهر صالح :التطبيع خيانة إلرادة الشعوب ومواقف األمة
عيبروت :أكد برئيس حبركة حمءس في الخءبرج مءهبر صالح ،أن كل محءوالت التطعيع مع االحتالل
عالميء،
داعيء إلى نعذ المطعاين
شاعيء وا ً
ً
اإلسبرائيلي "خيءنة وتزويبر إلبرادة الشاوب ومواقف األمة"ً .
ومواجهتهم وبرفع الصوت الابرعي أعلى في مقءومة التطعيع .وقءل صالح في تصبريح الثالثء " :نحن
مشددا على أن
نبرى أنه ال مستقعل للتطعيع ،وحبركءت برفض االحتالل ومقءطاته تزداد في الاءلم".
ً
المستقعل للمقءومة التي تحمل مشبروع التحبريبر والاودة التي استطءعت إفشءل مخططءت االحتالل.
قدس برس 2020/4/28

 .11غزة :فصائل فلسطينية تستنكر عرض دراما عربية "تخدم إسرائيل"
غزة :استنكبرت فصءئل في قطءع غزة ،اليوم الثالثء  ،عبرض أعمءل دبرامية عبرعية تخدم "إسبرائيل"
وتحبرض على الفلسطينيين .جء ذلك في عيءنءت منفصلة لفصءئل فلسطينية.

قدس برس 2020/4/28

 .12قاسم :اقتحام االحتالل منزل الشيخ صبري سلوك همجي
قءل النءطق عءسم حبركة المقءومة اإلسالمية "حمءس" حءزم قءسم إن اقتحءم قوات االحتالل منزل
الشيخ الدكتوبر عكبرمة صعبري في مدينة القدس المحتلة هو سلوك همجي ياعبر عن عقلية الابرعدة

الصهيونية ضد شاعنء الفلسطيني ،واصبرابر من االحتالل على انتهءك كل األعبراف والقوانين الدولية.
وأكد قءسم في تصبريح صحفي أن اقتحءم منزل أحد برموز الشاب الفلسطيني وخطيب المسجد

األقصى هو استفزاز لكل مشءعبر الابرب والمسلمين وأحبرابر الاءلم.

موقع حركة حماس 2020/4/28

 .13نتنياهو يتعهد بتعزيز االستيطان
برام هللا -تبرجمة خءصة عـ "القدس" دوت كوم -تاهد عنيءمين نتنيءهو برئيس الوز ابر اإلسبرائيلي ،اليوم
الثالثء  ،عتازيز االستيطءن كبرد على مء وصفه عـ "اإلبرهءب".

جء ذلك في خطءب متلفز عحفل أقيم في جعل هبرتزل ،عذكبرى إحيء قتلى إسبرائيل في الماءبرك

أيضء عمن قتلوا في الماءبرك والحبروب.
والحبروب .وأشءد نتنيءهو عاوائل القتلى اإلسبرائيليين،
ً
مشيدا ً
وأكد نتنيءهو على أن إسبرائيل ستتجءوز أزمة كوبرونء كمء تجءوزت من قعل الكثيبر من األزمءت.

القدس القدس 2020/4/28
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 .14يسعى لمنع التناوب :نتنياهو يطالب المحكمة برفض االلتماسات ضده
قدم حزب الليكود وزعيمه ،برئيس الحكومة اإلسبرائيلية عنيءمين نتنيءهو ،وكذلك "كءحول الفءن" اليوم،

الثالثء  ،إلى المحكمة الاليء بردهمء على االلتمءسءت المطءلعة عمنع األخيبر من تشكيل حكومة ،عسعب
اتهءمءت الفسءد ضده ،وضد االتفءق االئتالفي عين الليكود وحزب "كءحول الفءن" عبرئءسة عيني

غءنتس.

لجبر المحكمة الموقبرة إلى المس عقدس
وقءل نتنيءهو للمحكمة الاليء إن "االلتمءسءت تشكل محءولة ّ
أقداس أسس نظءمنء الدستوبري .المس عحق الجمهوبر عأن ينتخب عنفسه من سيقوده .وال توجد

صالحية قءنونية للمحكمة عبرفض نتنيءهو .وقءنون أسءس :الحكومة وقءنون الحكومة ال يمنحءن

المحكمة هذه الصالحية".

من جهة أخبرى ،وبرغم توقيع نتنيءهو وغءنتس على االتفءق االئتالفي ،الذي ينص على أن يستمبر
نتنيءهو في تولي برئءسة الحكومة لنصف فتبرة والية الحكومة ،وعاد سنة ونصف السنة من تشكيل

الحكومة يتولى غءنتس المنصب ،إال أن الليكود وأحزاب في كتلة اليمين يحءولون تغييبر صيغة
التاديل في القءنون الذي يسمح عءلتنءوب على برئءسة الحكومة ،عحيث يمكن نتنيءهو من عدم تنفيذ

التنءوب.

عرب 202/4/28 48

تقر بعدم قانونية تعقب المخابرات للمواطنين في فترة األزمة
" .15إسرائيل" :المحكمة العليا ّ
النءصبرة :أقبرت المحكمة الاليء في إسبرائيل ضمن بردهء على التمءسءت ضد قبرابر حكومة عنيءمين
نتنيءهو الحءلية عءلسمءح لجهءز األمن الاءم (الشءعءك) عءستخدام وسءئل تقنية لمبراقعة المواطنين كجز

من مكءفحة انتشءبر فيبروس كوبرونء وقضت عقبرابرهء أنه عدون العد عتشبريع عبرلمءني هذا األسعوع ال

يحق لـ “الشءعءك ” تاقب المواطنين.

القدس العربي لندن 2020/4/28

ضد حكومة نتنياهو -غانتس
" .16إسرائيل" :المحكمة العليا تستعد للنظر بالتماسات ّ
برام هللا -وفء -قبربرت المحكمة الاليء اإلسبرائيلية ،النظبر عءلتمءسءت مقدمة ضد تشكيل الحكومة
االسبرائيلية ،من قعل متهم عقضءيء فسءد ،وضد االتفءق االئتالفي الذي توصل إليه برئيس كتلة اليمين
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وزعيم الليكود ،عنيءمين نتنيءهو ،وبرئيس حزب "كءحول الفءن" عيني غءنتس ،يومي األحد واإلثنين
المقعلين ،عتشكيلة موساة مكونة من  11قءضيء.

الحياة الجديدة رام هللا 2020/4/28

 .17الصحة اإلسرائيلية ترصد "مؤشرات ألفول موجة عدوى كورونا"
برصدت و ازبرة الصحة اإلسبرائيلي  112إصءعة جديدة عفيبروس كوبرونء ،منذ مسء أول من أمس،

األحد ،وحتى مسء أمس ،اإلثنين ،مء ياني زيءدة يومية عنسعة  %73.0تدل على تبراجع في انتشءبر

الفيبروس في العالد .وتصف و ازبرة الصحة هذه الماطيءت الجديدة عأنهء "مؤشبرات على أفول موجة
اإلصءعة عءلادوى الحءلية عكوبرونء" ،لكن المسؤولين في الو ازبرة يحذبرون من احتمءل أن هذه لن تكون

الموجة األخيبرة.

عرب 202/4/28 48

 .18بروفيسور إسرائيلي :نهاية نتنياهو المفسد باتت وشيكة
عبرعي -21عدنءن أعو عءمبر :قءل كءتب إسبرائيلي إن "فوز عنيءمين نتنيءهو في الجولة الحءلية ليس
نهءية المطءف ،فءلجولة القءدمة آتية في الطبريق".

وأضءف أن "نصف اإلسبرائيليين أبرادوا برؤيته خءبرج المشهد السيءسي ،وهذه حقيقة لن تتغيبر ،برغم أننء
نايش كءبرثة حقيقية تتمثل عسيطبرته على المؤسسءت الحكومية ،وهي حقيقة مؤلمة ومزعجة ومحعطة،

برغم أن االكتئءب واليأس ليسء خطة عمل ،عل المطلوب عذل الجهود إلخبراجه من منزل برئيس
الوز ابر ".

العبروفيسوبر يوبرام يوفءل ،عءلم االجتمءع ،ذكبر عمقءله عصحيفة يدياوت أحبرونوت ،تبرجمته "عبرعي،"21
أن "نتنيءهو يحءصبر نفسه خلف شءشة سودا  ،وبرغم تكبرابر االنتخءعءت ،فإن نصف اإلسبرائيليين
ياتقدون أنه يجب استعدال برئيس وز ابر أفسد حيءته ،وفقد كواعحه ،وأصعح ذا جنح جنءئية يخدم نفسه

فقط ،وعطل الاءلم عءلتسويق والدعءية واالستخدام الموجه ععبر القنوات اإلعالمية ،وأثعت نفسه واتقءنه
على مبر السنين ،وتمسكه عءلسلطة".

التاريخ :األربعاء 2020/4/29
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 .19دبلوماسية إسرائيلية تكشف أسباب ضم مناطق بالضفة وغور األردن
عبرعي -21عدنءن أعو عءمبر :قءلت دعلومءسية إسبرائيلية إن "برئيس الحكومة عنيءمين نتنيءهو يساى
لتحقيق إنجءزات دولية حول ضم منءطق عءلضفة الغبرعية؛ ألنه واثق من سمءح البرئيس دونءلد تبرامب

لحكومته عتنفيذ هذا الضم" .وأوضحت برينء عسيست ،الموظفة السءعقة عو ازبرة الخءبرجية اإلسبرائيلية،
ومسءعدة للسفيبر اإلسبرائيلي في كولومعيء ،في مقءلهء على موقع "المونيتوبر" ،تبرجمته "عبرعي ،"21أن

"نتنيءهو منشغل حءليء عتمبريبر تشبريع في الكنيست يسمح لليكود وحزب أزبرق-أعيض عتشكيل حكومة

جديدة ،مء يطبرح التسءؤل حول سعب استاجءله عطبرح قضية الضم المثيبرة للجدل مبرة أخبرى".

وأوضحت أن "أحد األسعءب لدفع نتنيءهو قضية الضم إلى األمءم يعدو أنه دافع إسبرائيلي محلي ،فهو

يبريد برعط أزبرق أعيض عسيءسة الضم ،برغم أن الحزب عءلكءد متحمس لذلك".

موقع "عربي 2020/4/29 "21

 .20مستشرق يهودي :سيناء قد تشهد تعاونا أمنيا واقتصاديا بين "إسرائيل" ومصر والسعودية
عبرعي -21عدنءن أعو عءمبر :قءل مستشبرق يهودي إن "خطط البرئيس المصبري ععد الفتءح السيسي
في شعه جزيبرة سينء تشهد تسءبرعء ملحوظء ،حيث تمهد السلطءت المصبرية الطبرق ،وتعني التجماءت
السكءنية العدوية ،ممء ياني أن الخطط التي ياتزم السيسي تنفيذهء ،وسوف تستفيد منهء إسبرائيل

والساودية ،وستزيد الضغط على حمءس".

وأوضح يءبرون فبريدمءن ،خبريج جءماة السوبرعون ،وعءحث الشؤون اإلسالمية عماهد التخنيون ،في
مقءله عصحيفة "يدياوت أحبرونوت"" ،السيسي في  ،2015عدأ عتدميبر األنفءق في غزة عن طبريق
التفجيبر والفيضءنءت عميءه العحبر ،وجء ت نقطة التحول االقتصءدي في آذابر /مءبرس  ،2018عندمء

التقى السيسي عولي الاهد الساودي محمد عن سلمءن ،ووقع اتفءقية تنمية اقتصءدية ساودية مصبرية
مع جنوب سينء  ،عأكثبر من عشبرة مليءبر دوالبر ،كمء يشءبرك األبردن عتطويبر خليج الاقعة ،وعءلنسعة

إلسبرائيل ،ياد استثمءبر مصبر في سينء تطو ابر إيجءعيء".

وختم عءلقول أن "الالفت في هذا التطوبر أنه يمكن اعتعءبره ضغطء على حمءس ،وعذلك قد يصعح

اقتصءديء عسهولة ،فقد تصعح شعه الجزيبرة
تاءونء
التاءون األمني عين إسبرائيل ومصبر في سينء
ً
ً
النءمية في المستقعل واحدة من النقءط المحوبرية المبركزية لتلعية المصءلح االقتصءدية إلسبرائيل مع
مصءلح مصبر وحلفءئهء في الخليج".

التاريخ :األربعاء 2020/4/29
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 .21مواجهات في العيسوية وتحذيرات من اقتحام المستوطنين لألقصى
القدس المحتلة :اندلات مواجهءت مع االحتالل ،مسء اليوم االثنين ،في قبرية الايسوية عءلقدس
المحتلة .وأفءدت مصءدبر محلية أن قوات االحتالل اإلسبرائيلي اقتحمت حي ععيد في القبرية ،مء أدى
الندالع مواجهءت ،دون أن يعل عن إصءعءت.

إلى ذلك ،ح ّذبر مديبر المسجد األقصى المعءبرك الشيخ عمبر الكسواني ،من اقتحءمءت المستوطنين
للمسجد األقصى المعءبرك ،وقءل :إنه إذا فتحت سلطءت االحتالل اإلسبرائيلي عءب المغءبرعة

للمستوطنين لمواصلة االقتحءمءت ،فسيتم فتح كل أعواب األقصى ،ولتتحمل حكومة االحتالل
المسؤولية الكءملة عن تداعيءت ذلك.

المركز الفلسطيني لإلعالم 2020/4/28

 .22ألف شخصية من "فلسطيني أوروبا" ُيطالبون الفصائل بإنهاء االنقسام
عبروكسل :تداعت نحو  1000شخصية فلسطينية من عموم العلدان األوبروعية إلى إطالق ندا
للفصءئل الفلسط ينية للمطءلعة عإنهء حءلة االنقسءم ،وذلك عءلتزامن مع جءئحة كوبرونء التي انتشبرت

وقات الشخصيءت الفلسطينية عليه فإن " 13عءمءً
في الاءلم وفلسطين المحتلة .وعحسب الندا الذي ّ
مبرت ومء زال االنقسءم الفلسطيني يخيم عسوداويته المقيتة على قضيتنء الفلسطينية ،يطيل أمد مأسءتهء
ويستنزف منهء حءضبرهء ويلقي في متءهءت التشتت والضيءع مستقعلهء" .ودعء الموقاون إلى استئنءف

الحوابر الشءمل عمء يضع األسس الكفيلة عءستاءدة الوحدة الداخلية واعءدة توحيد المؤسسءت الفلسطينية
وتوفيبر الفبرصة للتفبرغ للنضءل ضد االحتالل واالستيطءن ومقءومته عكل السعل المتءحة والممكنة

والتي كفلتهء كل القوانين والشبرائع األبرضية والسمءوية.

المركز الفلسطيني لإلعالم 2020/4/28

المقدمة بسبب جائحة كورونا
 .23اتحاد البلديات بغزة يحذر من انهيار الخدمات ُ
السبراج من انهيءبر الخدمءت التي تقدمهء
غزة :حذبر برئيس اتحءد العلديءت في قطءع غزة ،يحيى ّ
السبراج  -الذي يشغل منصب
العلديءت نظ ابر الستمبرابر حءلة الطوابرئ عسعب جءئحة "كوبرونء" .وقءل ّ
برئيس علدية غزة  -خالل مؤتمبر صحفي عقده ،اليوم الثالثء  ،عحضوبر برؤسء علديءت القطءع" :إن
االتحءد قبربر العد عتقنين الخدمءت األسءسية ومصبروفءت العلديءت للحد األدنى" .وأضءف" :نالن

وعكل أسف عن تقليص تدبريجي للخدمءت المقدمة لتجنب االنهيءبر".
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" .24االقتصاد" 27 :منشأة صناعية إلنتاج الكمامات واللباس الواقي في فلسطين
برام هللا :قءلت و ازبرة االقتصءد الوطني ،اليوم الثالثء  ،إن  8منشآت صنءعية جديدة عءشبرت عإنتءج
الكمءمءت واللعءس الواقي عاد نجءح عينءتهء في الفحص المخعبري التي تجبرى في مختعبرات مؤسسة
المواصفءت والمقءييس .وذكبرت الو ازبرة في عيءن لهء ،أن المجموع اإلجمءلي لادد المنشآت التي تنتج
أصنءف (اللعءس الواقي ،كمءمءت) عل  27منشأة صنءعية تامل تحت إشبراف مؤسسة المواصفءت

والمقءييس لتلعية احتيءج السوق الفلسطيني من هذه األصنءف التي تشهد إقعءال عليهء.

قدس برس 2020/4/28

" .25إسرائيل" تصادق على دخول عشرات آالف العمال الفلسطينيين مجدداً

برام هللا – وكءالت :قءلت صحيفة "كءلكليست" االقتصءدية الاعبرية اليوم الثالثء

إن الحكومة

اإلسبرائيلية قبربرت السمءح لـ  48ألف عءمل فلسطيني عءلامل في عدد من مجءالت االقتصءد

اإلسبرائيلي .وقءلت نقالً عن مصءدبر وصفتهء عءلمطلاة ان الامءل سياودون الى أمءكن عملهم اعتعء ابر
من يوم االحد المقعل .مشيبرة إلى أن القبرابر تم اتخءذه عمشءبركة مختلف الجهءت ذات الشأن التي

شءبركت في جلسة الحكومة ومنهء الجيش و"الشءعءك" ودائبرة الطوابرئ الوطنية وو ازبرة الصحة وو ازبرة

المءلية وغيبرهء من الجهءت المانية.

األيام رام هللا 2020/4/28

 .26التماس للعليا االسرائيلية لتوفير تأمين صحي فوري للعمال الفلسطينيين
القدس  -زكي اعو الحالوة :قدمت جماية حقوق المواطن في إسبرائيل وجماية "عنوان الاءمل"

وجماية "أطعء لحقوق اإلنسءن" التمءسءً للمحكمة الاليء االسبرائيلية ،طءلعت من خالله عإج ابر تبرتيب
فوبري لضمءن الصحة وظبروف مايشة إنسءنية مالئمة للامءل الفلسطينيين الذين ال يزالون في

اسبرائيل.
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 .27طبيبة فلسطينية تقود معركة مكافحة فيروس كورونا في أحد مستشفيات حيفا
حيفء -أ ف ب :تقول الطعيعة ختءم حسين( 44عءمءً) ،مسؤولة قسم مكءفحة كوفيد 19-في مستشفى
برامعءم في حيفء ،لوكءلة فبرانس عبرس "عملت لمدة شهبر كءمل عشكل متواصل سعاة أيءم في األسعوع،
وكل وبردية  12سءعة .الوضع غيبر طعياي والامل غيبر طعياي .انقلعت حيءتنء برأسءً على عقب".

ودبرست ختءم حسين الطب وتخبرجت الاءم  2000من كلية الطب التءعاة لمؤسسة هداسء،

وعينت في مستشفى برامعءم في حيفء سنة 2011
وتخصصت في الطب العءطني واألمبراض الوعءئيةُ ،

مديبرة وحدة الوقءية من الادوى .وهي محءضبرة في كلية الطب في التخنيون في حيفء ،وتقوم حءليءً
عمحءضبرات ععبر تطعيق "زوم" .ومستشفى برامعءم هو أكعبر مستشفى في الشمءل .ويشكل الابرب نحو

 %20من الطواقم الطعية اإلسبرائيلية.

األيام رام هللا 2020/4/29

 .28االحتالل يواصل سياسة التمييز العنصري ضد البلدات العربية في الداخل الفلسطيني
غزة -نوبر الدين صءلح :أكد مديبر الهيئة الابرعية للطوابرئ في األبراضي المحتلة عءم  ،1948أحمد
متهمء
الشيخ ،أن العلدات الابرعية مء زالت تايش في مبرحلة الخطبر عسعب تفشي وعء "كوبرونء"،
ً
االحتالل اإلسبرائيلي عمواصلة سيءسة التمييز الانصبري عحق الابرب .وقءل الشيخ في حديث لصحيفة
"فلسطين" إن السلطءت المحلية في المجتمع الابرعي لم تستطع السيطبرة على وعء "كوبرونء" حتى

وعين الشيخ أن
اآلن ،مشي اًبر إلى أن األيءم األخيبرة شهدت ابرتفءعءً ملحوظءً في أعداد اإلصءعءتّ .
التمييز يكمن في تخصيص الميزانيءت المءلية للاالج ،وتوفيبر العنية التحتية المنءسعة ،منعهًء إلى أن
غءلعية الطواقم الطعية في مستشفيءت الداخل المحتل من العلدات الابرعية .وذكبر أن سلطءت االحتالل

خصصت ميزانية تصل إلى  3مليءبرات شيكل لتاويض الخسءئبر النءجمة عن تفشي "كوبرونء" ،أعطت
منهء  47مليون شيكل فقط للعلدات الابرعية.

فلسطين أون الين 2020/4/28

 .29انتقادات فلسطينية لمسلسلين يعرضان في رمضان
يوسف الشءيب :انطلقت ععبر مواقع التواصل االجتمءعي ،انتقءدات فلسطينية من داخل فلسطين
وخءبرجهء ،لمسلسل "أم هءبرون" عن نص لكءتعين عحبرينيين ،وتم تصويبره في اإلمءبرات ،وهو من إنتءج

ساودي كويتي ،ويعث ععبر شءشة ( ،)MBCويتنءول موضوع اليهود في الخليج الابرعي ،في

أبرعاينييءت القبرن المءضي ،وخءصة في فتبرة النكعة الاءم  ،1948واالعتبراف الدولي عإسبرائيل.
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واألمبر لم يقف عند "أم هءبرون" الذي يتحدث عن يهود الخليج ،عل اتسات برقاة االنتقءدات مع
عبرض الحلقة الثءلثة من كوميديء "مخبرج  "7للممثل الساودي نءصبر القصعي ،وانتشءبر مقطع مجت أز
في ثالثين ثءنية تتحدث فيه إحدى الشخصيءت عمء سمته استغالل الفلسطينيين لألموال الساودية

واقتنءص الفبرص لشتم الساودية والساوديين.

األيام رام هللا 2020/4/29

ألر ٍ
ض فلسطينية
 .30أبو الغيط يؤكد أهمية الدور األوروبي في مواجهة نوايا الضم اإلسرائيلي ا
القءهبرة :خالل اتصءل هءتفي مع الممثل األعلى للسيءسة الخءبرجية األوبروعية جوزيب عوبريل ،أكد
األمين الاءم لجءماة الدول الابرعية أحمد أعو الغيط األهمية الكعيبرة للمواقف األوبروعية في هذه اللحظة

الحبرجة ،خءصة مء يتالق عءلصبراع الفلسطيني -اإلسبرائيلي ،أو النزاعءت األخبرى في المنطقة .وحذبر
من خطوبرة السيءسءت اإلسبرائيلية التي تساى إلى ضم أج از من األبراضي المحتلة في الضفة الغبرعية

واعالن السيءدة عليهء ،عمء قد يؤدي إلى تعاءت ال ُيمكن التنعؤ عهء ،والى إشاءل فتيل أزمة قد تمتد
آثءبرهء للمنطقة كلهء.
الحياة الجديدة رام هللا2020/4/28 ،

 .31تركي الفيصل :المنظمات الفلسطينية من أكبر المروجين للتطبيع بين السعودية و"إسرائيل"
قءل البرئيس السءعق للمخءعبرات الساودية األميبر تبركي الفيصل إن "إسبرائيل" والمنظمءت الفلسطينية
هي أكعبر المبروجين لفكبرة التطعيع عين االحتالل والمملكة الابرعية الساودية .وععبر ،في مقءعلة

تلفزيونية ،عن استغبراعه من اتهءمه عءلتطعيع مع "إسبرائيل" لمجبرد حديثه عن المعءدبرة الابرعية للسالم

مع شخصيءت إسبرائيلية التقءهء .واعتعبر "أن من يهءجم الساودية من الفلسطينيين ليسوا األوائل من
نءهض المملكة ،وهي تتعع معءدئ وليست ذات هوى وممثلة فيمء يصدبر من زعمءئهء".

الجزيرة نت الدوحة2020/4/28 ،

 .32اللجنة القطرية تسلم الدفعة األولى لمستفيدي مشروع ترميم منازل الفقراء في قطاع غزة
غزة -قنء :أكد السفيبر محمد الامءدي برئيس اللجنة القطبرية إلعءدة إعمءبر غزة ،أن اللجنة وعءلتنسيق

مع صندوق قطبر للتنمية ،سلّمت الدفاة المءلية األولى من منحة دولة قطبر لادد من المستفيدين من

مشبروع "مسكن كبريم" لتبرميم منءزل الفق ابر في قطءع غزة.
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وأوضح أنه من المقبربر أن تستفيد من منحة التبرميم والعءلغة قيمتهء مليون دوالبر أمبريكي ،نحو 120

أسبرة في محءفظءت القطءع.

الشرق الدوحة2020/4/28 ،

 .33كاتب سعودي يدعو نتنياهو لحرق الفلسطينيين وتخليص العالم منهم
شن الكءتب الساودي المثيبر للجدل برواف الساين هجومءً على الفلسطينيين ،من خالل مقطع فيديو

نشبره  ،اإلثنين ،على قنءته في يوتيوب طءلب فيه عنيءمين نتنيءهو عحبرق الفلسطينيين وتخليص الاءلم

منهم .واعتعبر أن الفلسطيني ليس عبرعيءً وليس له أبرض أو قضية ،وأن األبرض أبرض "إسبرائيل"
والقضية قضية "إسبرائيل".

القدس العربي لندن 2020/4/28

 .34وكالة األ ونروا تنشر تقري ارً حول استجابتها لمكافحة فيروس "كورونا" في لبنان

أصدبرت وكءلة األونبروا" تقبريبرهء األسعوعي حول االستجءعة لفيبروس "كوبرونء" ،وذكبرت فيه أنهء تجبري
استادادات لـ "تزويد  76ألف شخص من مقدمي البرعءية البرئيسيين في الاءئالت التي لديهء أطفءل

دون السءدسة في لعنءن ،عتحويل معدئي طءبرئ عقيمة  35دوالبر للشخص الواحد" .كمء أن الوكءلة تامل
لش ابر مخزون ثالثة أشهبر من المادات الطعية ،مشيبرة إلى أن جميع المبراكز الصحية التءعاة لهء في
لعنءن تقوم عفصل األشخءص الذين ياءنون من أعبراض اإلنفلون از عن أولئك الذين يأتون لتلقي أدويتهم

أو للحصول على برعءية طعية أخبرى.

بوابة الالجئين الفلسطينيين2020/4/28 ،

 .35تقرير إسرائيلي يسلط الضوء على العالقات االقتصادية مع الصين
عبرعي -21عدنءن أعو عءمبر :سلطت صحيفة إسبرائيلية الضو على "الاالقءت اإلسبرائيلية الصينية،
وبرغعتهمء عءلتقءبرب عسعب قدبراتهمء التكنولوجية واعتكءبراتهمء التقنية".

ونقلت صحيفة "مكوبر بريشون" في تقبريبر تبرجمته "عبرعي "21عن يءئيبر ألفين ،المسءعد التجءبري

إلسبرائيل في عكين ،أن "الصين عمالقة الاءلم من النءحية االقتصءدية؛ فهي ثءني أكعبر اقتصءد في
الاءلم ،برغم أن الثقءفة السيءسية في العلدين تختلفءن عن عاضهمء العاض".

وأضءف أن "السوق الصيني الواسع يجذب الاديد من الصنءعيين وبرجءل األعمءل اإلسبرائيليين ،لكنهم

يواجهون في طبريقهم صاوعءت كعيبرة من حيث :المسءفة العايدة ،االختالفءت في السءعة واللغة،
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الثقءفة األجنعية ،ومن عين  42ملحقء اقتصءديء إسبرائيليء ياملون حول الاءلم هنءك ستة مالحق في
الصين ،في محءولة لمسءعدة برجءل األعمءل اإلسبرائيليين على سد الفجوات مع نظبرائهم الصينيين".

العالقات الدبلوماسية

وأشءبر إلى أن "الاالقءت الدعلومءسية عين إسبرائيل والصين تأسست في عءم  ،1992ومنذ ذلك الحين،
نمت التجءبرة عينهمء عمادل عشبرات عءلمئة كل عءم ،فءلصين هي ثءلث أكعبر وجهة للصءدبرات

اإلسبرائيلية عاد الواليءت المتحدة والمملكة المتحدة ،وتعل قيمتهء  7.4مليءبر دوالبر ،وتصدبر إسبرائيل

إلى الصين السيءبرات واإللكتبرونيءت والمنتجءت الكيمءوية والطعية ومنتجءت المادات العصبرية".

وأكد أن "االستيبراد اإلسبرائيلي من الصين يأتي في المبرتعة الثءنية عاد الواليءت المتحدة ،مع حجم

وابردات  4.11مليءبر دوالبر في مجموعة متنوعة من الصنءعءت ،عمء فيهء اإللكتبرونيءت والمنسوجءت
ولاب األطفءل واألثءث والماءدن والكيمءويءت ،ومجموعة متنوعة من السلع االستهالكية".

وأوضح أن "الاالقة على مستوى الصنءعة عين إسبرائيل والصين ،تظهبر إسبرائيل "مجبرد نملة على

ظهبر التنين" ،وفي مء يتالق عءلتجءبرة ،فإنهء تاد الصين ثءني أكعبر شبريك تجءبري إلسبرائيل ،وعءلنسعة
للصين تحتل إسبرائيل المبرتعة الـ ،48ومع ذلك ،فإن إسبرائيل مهتمة للغءية عءلصين عسعب القدبرات
التكنولوجية اإلسبرائيلية ،وقد كبرست الصين الكثيبر من الجهد في الاقدين المءضيين لتشجيع

االعتكءبر".

القدرات التكنولوجية
وأشءبر إلى أن "إسبرائيل تتمتع عسماة جيدة للغءية في هذا الصدد تناكس على جميع المستويءت من
القيءدة الصينية التي شءبركت في تأسيس مؤتمبر االعتكءبر اإلسبرائيلي ،وقءمت خالله الحكومة

اإلسبرائيلية عزيءبرة عكين في مءبرس 2017؛ واستمبرت في المستويءت المختلفة من الحكومة والجءماءت

سنويء إلى التأثبر والتابرف
والنقءعءت والشبركءت الخءصة التي تبرسل عشبرات اآلالف من المشءبركين
ً
على االعتكءبر اإلسبرائيلي؛ حتى إن سءئقي سيءبرات األجبرة عندمء يسماون أننء من إسبرائيل يهتمون

دائمء عءإلشءبرة إلى أن اليهود أذكيء جدا".

ولفت إلى أن "القدبرات التكنولوجية اإلسبرائيلية تحظى عءهتمءم الصين ،التي تستثمبر قد ابر كعي ابر من

موابردهء عتعني التقنيءت حول الاءلم ،فيمء اعتعبرت التطوبرات التكنولوجية إلسبرائيل في العبرمجيءت

والزبراعة والصحة والسيءبرات والميءه والتصنيع محط تبركيز الاديد من الشبركءت الصينية ،وتتزايد

شبركءت الجءنعين ،وتظهبر المقءييس اتجءهءً تصءعديءً ثءعتءً في التجءبرة والخدمءت واالستثمءبر ،والسيءحة

التجءبرية ،ممء يناكس عزيءدة برحالتهمء".
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وختم عءلقول إننء "ننظم عشبرات الفاءليءت ،ونستقعل وفود الكيءنءت التجءبرية إلسبرائيل والصين كل
جدا عءلتابرف
عءم ،ونحن على اتصءل مع عدد غيبر قليل من الشبركءت الصينية الامالقة المهتمة ً
على عاض أسمء الشبركءت المألوفة أكثبر لدى اإلسبرائيليين".
موقع "عربي 2020/4/29 "21

 .36تقرير لـ"هآرتس" يكشف تفاصيل ُمثيرة دفعت "إسرائيل" لالنسحاب من جنوب لبنان
القدس المحتلة :كشفت صحيفة "هآبرتس" الاعبرية ،اليوم الثالثء  ،النقءب عن تفءصيل تتالق عءألسعءب
التي دفات جيش االحتالل اإلسبرائيلي إلى العد في االنسحءب من جنوب لعنءن عءم .2000

وأوضحت الصحيفة الاعبرية في تقبريبر للخعيبر اإلسبرائيلي عءموس هءبرئيل ،أن "المالزم دافيد غبرانيت

اعن مستوطنة عوفبرا ،قتل في اشتعءك مع عنءصبر حزب هللا عجنوب لعنءن في شعءط /فعبرايبر ،1999
وكءن هذا أحد األحداث المابروفة والصاعة في الفتبرة التي سعقت انسحءب الجيش اإلسبرائيلي.

وأفءدت عأنه قتل في االشتعءك أيضء 3ضعءط ،منهم قءئد دوبرية المظليين ،البرائد إيتءن علحسن".

وأبردفت" :عاد أسعوع من هذا االشتعءك ،قتل الاميد إيبرز غبريشتءين ،قءئد وحدة االبرتعءط مع لعنءن ،في

انفجءبر ععوة جءنعية مع جنديين آخبرين ومبراسل صوت إسبرائيل إيالن بروعيه".

وعحسب الصحيفة التي أكدت أن "انفجءبر هذه الاعوة ،سبرع في انسحءب الجيش اإلسبرائيلي من لعنءن،

والذي استكمل عاد ذلك عسنة وثالثة أشهبر".

وذكبرت "هآبرتس" أن "اشتعءك دوبرية المظليين أثءبر أصدا كثيبرة ،وايتءن علحسن وضءعط آخبر هو
المالزم ليبرز تيتو ،أصيعء عصلية نيبران لحزب هللا أثنء تقدمهم داخل شق ضيق ،وغبرانيت ،قءئد طءقم
في الوحدة ،قفز لداخل الشق فأصيب ،وأحد جنود الدوبرية ،الابريف عوفبر شءبرون ،أوضح الحقء في

مقءعلة مع "هآبرتس" كيف تبردد في النزول إلى الوادي برغم أن قءئده غبرانيت دعءه للقدوم".

وقءل شءبرون" :عبرفت أن االنقضءض اآلن مانءه الموت في حبرب غعية ،لم أتج أبر على النزول،

وعبرفت أن من سينزل لن ياود ،وسيطبرت على قصة :أنء ال أؤمن أن نكون في لعنءن".

ونوهت إلى أن ضءعط التاليم البرئيس ،أليايزبر شتيبرن ،الذي أدان فال شءبرون في وبرقة توضيح،

أظهبر في ذات الوبرقة "عمق األزمة التي كءن يايش فيهء الجيش اإلسبرائيلي؛  17سنة في حبرب لم

يطلب منه أحد أن يحسمهء وينتصبر فيهء".

وأشءبرت "هآبرتس" ،إلى أن "المكوث الطويل والزائد في لعنءن ياود اآلن إلى حيءتنء عصوبرة مكثفة حول

يوم الذكبرى ،وهو مبرتعط عءلذكبرى السنوية الـ  20لالنسحءب من هنءك ،وهي الذكبرى التي أعءدت

للوعي الحبرب المنسية عديمة االسم".
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ونوهت إلى أن "أيءم كوبرونء والعقء في العيوت ،سءهم في التنقيب في الذاكبرة ،فلعنءن في الفتبرة عين
الحبرب األولى في  1982واالنسحءب في  2000عقي جبرحء مفتوحء ألعنء من حءبرب هنءك".

وأكدت أن "سلسلة أحداث ،عدايتهء كءنت في كءبرثة الطءئبرات المبروحية في شعءط  1997ونهءيتهء
كءنت عقتل غبريشتءين عاد سنتين ،أدت لتغييبر تدبريجي في البرأي الاءم اإلسبرائيلي ،وأيضء أثبرت على

قبرابر برئيس الحكومة إيهود عءبراك حول االنسحءب أحءدي الجءنب من لعنءن".

وذكبر ضءعط إسبرائيلي عمل لدى قءئد المنطقة الشمءلية في حينه عميبرام لفين في حديثه للصحيفة،
أنه "لم تكن هنءك فءئدة كعيبرة من عمليءتنء في مواجهة حزب هللا".

وأضءف" :إذا لم تكن تابرف كم من الوقت ستعقى هنءك ،وليس لديك خطة ،فسينتصبر في المابركة

من لديه المزيد من الوقت والصعبر ،فءلمكوث في لعنءن لم يغيبر أي شي  ،ألننء لم نسع ألي هدف".

وبرأى الضءعط ،أن قبرابر االنسحءب من لعنءن جء "عضغط من الجمهوبر اإلسبرائيلي ،حيث تسععت

أبرعع أمهءت في انسحءعنء ،علمء عأن هذا القبرابر كءن يجب اتخءذه أصال دون صلة عءالحتجءج،
عءالستنءد إلى المنطق الاسكبري".

وفي "شفق الصعءح" وهو كتءب الجنبرال احتيءط عءموس غلعوع الذي يوثق انسحءب "إسبرائيل" من

لعنءن ،اعتعبر غلعوع أن قبرابر الدخول في لعنءن "مهزلة تءبريخية".

ونوه إلى أن "كل المواقف السيءسية المبرتعطة عدخول لعنءن واالنسحءب منه ،تم اتخءذهء من قعل

المستوى السيءسي (أبريئيل شءبرون ومنءحيم عيغن) عدون االهتمءم عتقديبرات االستخعءبرات الاسكبرية".

وعين أن "االستخعءبرات الاسكبرية غءعت تمءمء ومثلهء الجيش عن مجموعءت التخطيط لبرئيس الحكومة

قعل اتخءذ قبرابر الحكومة الوحيد في آذابر  2000حول االنسحءب من لعنءن".

وأشءبرت الصحيفة إلى أن "الجندي األخيبر خبرج من لعنءن في صعءح  24أيءبر/مءيو  ،2000وكءن هو
عيني غءنتس الذي تم توثيقه من قعل المصوبرين وهو يغلق العواعة من خلفه".

وفي المحصلة ،أكدت "هآبرتس" ،أن "الامليءت التي اعتعبرت عديمة الفءئدة ،وعدم الثقة عءلمهمة،

وتصميم كعءبر قءدة الجيش على العقء في المكءن ،والوعد االنتخءعي لبرئيس الوز ابر حينهء إيهود عءبراك

وتنفيذه ،كل ذلك سءهم أيضء في االنسحءب من جنوب لعنءن".
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 .37الضم ٍ
آت فماذا سيفعل الفلسطينيون؟
هءني المصبري*
من المتوقع أن تقدم الحكومة اإلسبرائيلية الجديدة إذا أقلع قطءبرهء ،على ضم أج از من الضفة الغبرعية

ينص على أن عمقدوبر برئيس الحكومة
في شهبر تموز القءدم ،طعقًء لمء جء في العبرنءمج االئتالفي ،إذ ّ
أن يتقدم عمشبروع الضم عد ًا من األول من تموز.
لقد حءول عيني غءنتس أن يؤجل الضم لستة أشهبر لكن عنيءمين نتنيءهو برفض ،فهو يبريد أن يسجل

أجز من الضفة ،ولكي يحءفظ على دعم حلفءئه في األحزاب اليمينية
أقد َم على ضم ا
في تءبريخه أنه َ
المتطبرفة ،وج ابر خشيته من نجءح جو عءيدين في االنتخءعءت البرئءسية األميبركية ،ال سيمء أن إخفءق
دونءلد تبرامب في مواجهة فيبروس كوبرونء وخسءبراته لكل إنجءزاته االقتصءدية وضع أكثبر من عالمة

سؤال على فبرصه في االنتخءعءت .فإذا نجح مبرشح الحزب الديمقبراطي ،وقد جبرى الضم قعل
االنتخءعءت ،فسيكون أمءم واقع سيتاءيش ماه .أمء إذا لم يكن قد جبرى الضم ،فمن الصاب اإلقدام

عليه ،كونه لن يوافق عليه ،خءصة أن العبرنءمج االئتالفي ينص على أن يكون الضم عءلتنسيق مع

اإلدابرة األميبركية و"الحوابر مع الاءلم".

قءدمء على األبرجح ،إن لم يكن في تموز فيمكن في
إذا برأت الحكومة اإلسبرائيلية النوبر سيكون الضم ً
ويبروج لتعبريبر مء فاله عأن إدابرة تبرامب لن
آب أو أيلول ،ألن غءنتس وضع األمبر ً
كليء عيد نتنيءهوّ ،

وخصوصء أن برؤية تبرامب تتضمن موافقة على ضم أكثبر من
تقعل عءلضم ،وال يابرف أحد لمءذا،
ً
 %30من الضفة ،وأن اللجنة األميبركية اإلسبرائيلية المكلفة عبرسم خبرائط الضم تامل على قدم وسءق،
إضءفة إلى حءجة تبرامب لدعم المحءفظين الجدد واإلنجليكءنيين تزايدت عصوبرة كعيبرة عاد تبراجع

متحمسء أكثبر للضم.
شاعيته ،وستجاله
ً
السؤال الذي يطبرح نفسه :مء المسءحة التي سيشملهء الضم ،وهل سيشمل الغوبر والمستوطنءت ،أم
المستوطنءت فقط ،أم المستوطنءت داخل الجدابر ،أم كتلة أو اثنتين من المحيطة عءلقدس؟

خصوصء أن
ال أعتقد أن نتنيءهو سيذهب إلى الحد األقصى ويضم الغوبر والمستوطنءت مبرة واحدة،
ً
هنءك نقطة في العبرنءمج االئتالفي تنص على المحءفظة على ماءهدات السالم ،وضم الغوبر يهددهء،
وتحديدا الماءهدة مع األبردن ،إذ أعلن برئيس الحكومة األبردنية أن الضم سيجمد الماءهدة .كمء أن
ً
ضم الكتل االستيطءنية يمكن تعبريبره وتسويقه عءلقول إنهء أُدبرجت في المفءوضءت السءعقة ضمن

المنءطق التي ستضم إلسبرائيل في الحل النهءئي عموافقة الفلسطينيين ضمن معدأ "تعءدل األبراضي"
سيئ الصيت والذكبر.
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مستعادا ،وجود ماءبرضة من أوسءط أمنية
وفوبر
ومء يجال ضم الغوبر والمستوطنءت مبرة واحدة ًا
ً
وعسكبرية وسيءسية إسبرائيلية تاتعبر هذه الخطوة مسمومة ،ويمكن أن تكون لهء تداعيءت خطيبرة على

األمن ووجود السلطة.

فمن الصاب على الفلسطينيين ،في حءل ضم  %30من الضفة ،االكتفء عءلشجب واالستنكءبر

ابر وتكبرًابرا .كمء أن
والتهديدات اللفظية عإنهء كل االتفءقءت من دون تنفيذ ذلك كمء حصل سءعقًء مبرًا
السلطة يمكن أن تنهءبر عاد الضم ،ال سيمء في ظل مء تاءنيه من أزمة اقتصءدية غيبر مسعوقة
تفءقمت كثي ابر عاد انتشءبر كوبرونء ،إلى جءنب أن أوبروعء واألمم المتحدة والصين وبروسيء وماظم الاءلم

أعبرعوا عن مواقف ماءبرضة للضم.

ودوليء
فلسطينيء وعبر ًعيء
أمء ضم كتل استيطءنية فمن المبرجح أن يحدث ،وهنءك خشية من علاه
ً
ً
نوعء من فبرض التبراجع على نتنيءهو ،برغم أنه خطيبر جدا ويدشن مبرحلة جديدة على طبريق
عءعتعءبره ً
إقءمة "إسبرائيل الكعبرى" ،ويتاءمل مع األبراضي المحتلة عوصفهء "محبربرة" ،وجزًا من "أبرض المياءد"،
وسيفتح الطبريق للمزيد من خطوات الضم الحقًء ،وصوًال إلى إقءمة إسبرائيل كدولة "يهودية نقية" على

أبرض فلسطين التءبريخية ،ومء يانيه ذلك من حتمية طبرد وتهجيبر ماظم الفلسطينيين .فءلمشبروع

االستامءبري الصهيوني منذ العداية ُيطعق عءلتدبريج ،عحيث يتم اإلقدام على خطوة ثم هضمهء قعل
االنتقءل إلى خطوة جديدة وهكذا.

برغم مء سعق ال تزال أوسءط فلسطينية نءفذة تبراهن على احتمءل عدم تشكيل الحكومة اإلسبرائيلية
ِّ
قدم إلى محكمة الادل الاليء على خلفية عدم صحة تولي شخص
المتفق عليهء؛ عسعب الطان الذي ّ
لبرئءسة الحكومة مقدم ضده تهم فسءد ،وكذلك تبراهن على فوز عءيدن في االنتخءعءت األميبركية ،الذي
"سيلجم" إسبرائيل فيمء يتالق عءلضم ،وعلى تحفظ جيش االحتالل وأجهزة األمن وعلى الابرب والاءلم.

وكل هذه برهءنءت خءسبرة ألنهء معنية على حسءعءت خءطئة ،وتعءل في مسءئل ال يمكن أن تاطي

وفءعال ويستطيع أن يهدد وياطي ويأخذ.
موحدا
نتيجة إن لم يكن الطبرف الفلسطيني
ً
ً
كليا
الخالصة :إن ضم الغور والمستوطنات كاملة مرة واحدة غير مرجح ولكنه ليس
ً
مستبعدا ً
ألن إسرائيل المتحكم بها األحزاب اليمينية المتطرفة تعتبر أن لديها فرصة تاريخية للضم لألسباب

اآلتية:

كثيبر أمءم ضم إسبرائيل ألج از من الضفة،
أوًال :انشغءل الاءلم عمكءفحة وعء كوبرونء ،لذا لن يتوقف ًا
وهذا الوعء جال حتى التاءون اإلسبرائيلي الفلسطيني من السلطتين في الضفة وغزة مع دولة
تحسنء تحت عنوان المصلحة المشتبركة عمكءفحة الوعء  .كمء أن الابرب منشغلون
االحتالل يشهد
ً
كذلك ،في ظل أوضءع اقتصءدية وسيءسية متأزمة ،وحبروب داخلية مبرشحة الضطبراعءت كعيبرة.
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المءسة للوحدة في مواجهة برؤية تبرامب
ثءنيء :استمبرابر االنقسءم الفلسطيني وتامقه برغم الحءجة
ّ
ً
ومخططءت التوسع والضم ومواجهة الوعء .
وهذا ياود إلى خشية البرئيس وحبركة فتح من أن تؤدي الوحدة إلى زيءدة غضب الواليءت المتحدة

واسبرائيل ضد السلطة ،ولن تُعلع خطوة مشءبركة "حمءس" عءلحكومة من دون قعول شبروط البرعءعية
حتى من أوبروعء .وألن الوحدة غيبر ممكنة من دون جال حبركة حمءس شبريكة فءعلة ،وهذا مء ال
عدال من اإلقدام على وحدة
يبريده البرئيس وفتح ،عل يبريدونهء ملحقة عءلقيءدة التي يتحكمون عهء ،فهم ً
معنية على الشبراكة يبراهنون على تفءقم أزمة "حمءس" لتحقيق وحدة أفضل لهم عءلمستقعل ،ألنه إذا لم

تتغيبر "حمءس" وفقًء لشبروط البرعءعية الدولية فستغيبر ولو عسكبرًيء ،أي إذا لم ينجح تبرويض "حمءس"
عءلتهدئة وتخفيف الحصءبر فستضبرب.
أمء "حمءس" فال تبريد الوحدة ألنهء ال تبريد أن تفقد سيطبرتهء على قطءع غزة ،وهي ال تضمن أنهء

ستصعح شبريكة في السلطة في الضفة حتى لو وافق البرئيس و"فتح" على ذلك ،األمبر الذي ال يقبربر
فيه الفلسطينيون ،فءالحتالل هو المقبربر البرئيسي .كمء أنهء تفضل االنتظءبر لبرؤية مصيبر السلطة هل
ستنهءبر أم ستخضع أكثبر للواقع الجءبري فبرضه على الفلسطينيين ،عحيث تتاءيش مع برؤية تبرامب

والحقءئق التي تفبرضهء ،إضءفة إلى أن "حمءس" ت ابرهن على إمكءنية نجءح الجهود للتوصل إلى اتفءق

كلي أو جزئي مع إسبرائيل لتعءدل األسبرى ،وتحسين فبرص الحفءظ على التهدئة.

يفال فيهء قبرابر
ويازز ذلك تسجيل فتبرة كوبرونء عءعتعءبرهء أكثبر فتبرة هدو على جعهة الجنوب ،ولم ّ
استئنءف مسيبرات الاودة التي كءنت ستستأنف في ذكبرى يوم األبرض المءضي.

خصوصء في ظل عدم تعلوبر تيءبر ثءلث يمءبرس ضغطًء
إ ًذا ،في ظل مء سعق فإن الوحدة مستعادة،
ً
قءدبر على فبرضهء ،وعدم توفبر تالقي عبرعي إقليمي دولي لفبرضهء.
وسيءسيء ًا
شاعيء
ً
ً
في كل األحوال ،إذا جبرى ضم واسع أم جزئي ،مبرة واحدة أو على دفاءت ،وضمن صيغة ضم

مقنع من خالل فبرض السيءدة اإلسبرائيلية ،أو لم يجبر الضم ،فءلواقع الفلسطيني
معءشبر صبريح أو ضم ّ
فلسطينيء مختلفًء جذبرًيء عن البردود التي شهدنءهء والمبرشح أن نشهدهء
بردا
جدا ،ويقتضي ً
حءليء سيئ ً
ً
ً
جدا أن يتم الشبروع فيه عاد شهبرين وطبرفء
مبرة أخبرى ،ألنه "لو عدهء تشتي لغيمت" ،فءلضم ممكن ً
االنقسءم يكتفون عءلتهديدات اللفظية ،أمء عقية األطبراف الفلسطينية فتكتفي عتسجيل مواقف للتءبريخ إال

مء ندبر.

إن االستاداد لتغييبر قواعد اللاعة عءت ضبروبرة وليس مجبرد خيءبر ،وتحقيقه عحءجة إلى وعي وابرادة
وأدوات ،والشبروع في تحضيبر لم نبره حتى اآلن ،فحتى حبركة فتح تنهشهء الصبراعءت الداخلية حول
المبراكز والمصءلح والخالفة ،ولم تجتمع لجنتهء المبركزية منذ مء قعل وعء كوبرونء ،ولو لذبر البرمءد في
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الايون ،مع أن االجتمءعءت وحدهء ال تسمن وال تغني من جوع إن لم تصدبر عنهء الق ابربرات المطلوعة
اجتمءعء تشءوبرًيء نتج عنه عيءن عءهت.
التي تنفذ ،في حين اجتمات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحبريبر
ً
فاال مء ياكس عدم الجدية.
أمء "حمءس" فتكتفي عطبرح خيءبرات عدة للوحدة تابرف أنهء غيبر ممكنة ً

الغ عيننء وعين الواليءت المتحدة واسبرائيل إذا
إن تصبريحءت البرئيس محمود ععءس عءعتعءبر كل شي
ٍ
تم الضم ال مانى لهء ،إذا لم تسعقهء إج ابر ات ملموسة لعنء العديل ،وهي عحءجة إلى وحدة الشاب
والفصءئل واألبرض والقضية على أسءس برؤية واستبراتيجية ومشءبركة حقيقية .فإذا اعتعبرت االتفءقءت

فاال ،فهذا ياني فقدان السلطة ألهم مصءدبر وجودهء ودعمهء ،وهي عحءجة إلى
وااللتزامءت الغية ً
عنء عديل قءدبر ع لى إيجءد جعهة وطنية عبريضة تقيم سلطة من نوع جديد .فهل نحن مستادون
لذلك ،وهل نملك اإلبرادة لتحقيقه؟ فهذا السؤال ينتظبر من يجيب عنه.

مديبر مبركز مسءبرات*

الدراسات االستراتيجية 2020/4/28
السياسات و ّ
المركز الفلسطيني ألبحاث ّ

 .38ماذا سيبقى للمعاهدات بعد قرار الضم؟
مبروان الماشبر
عينمء ينشغل الاءلم عجءئحة «كوبرونء» وتداعيءتهء ،يتفق برئيس الوز ابر اإلسبرائيلي عنيءمين نتنيءهو مع
منءفسه عيني غءنتس على تشكيل حكومة وحدة إسبرائيلية ،يتضمن عبرنءمجهء السمءح لبرئيس الوز ابر

اإلسبرائيلي خالل فتبرة برئءسته الحءلية ،وقعل تسليمهء إلى غءنتس في أكتوعبر (تشبرين األول) من الاءم
القءدم ،وعاد موافقة الكنيست ،عضم القدس عشكل تءم ،إضءفة لعاض األبراضي الفلسطينية المحتلة في

الضفة الغبرعية ،عمء في ذلك غوبر األبردن والمستوطنءت عكءملهء أو جزئيءً.

مءذا ياني ذلك لمجمل عملية السالم؟ إن كءنت إسبرائيل عكءفة أطيءفهء السيءسية تقول عمل الفم إنهء

تبريد ضم أج از كعيبرة من الضفة الغبرعية ،واعتالع األبرض الفلسطينية ،عمء في ذلك القدس ،وان كءنت
إسبرائيل عكءفة أطيءفهء السيءسية تؤيد نظءم «أعءبرتهءيد» عنصبريءً يقونن فيه تمييز مواطنيهء من الديءنة

اليهودية عن عقية المواطنين ،وياءمل  20في المءئة من المواطنين الفلسطينيين على أسءس أنهم ال
يتمتاون عكءمل حقوق المواطنة ،فمءذا تاني الماءهدات واالتفءقءت الابرعية التي ُوِّقّات مع إسبرائيل؟
ألم يحن الوقت لمبراجاة جذبرية لهذه االتفءقءت؟
عندمء قبربرت سوبريء ولعنءن واألبردن والفلسطينيين مجتماين الذهءب لمدبريد عءم  ،1991لم يكن الهدف

األول استاءدة الجوالن المحتل ،وال األبراضي األبردنية المحتلة ،وال مزابرع شعاء المحتلة فحسب؛ عل
كءن الهدف البرئيس إنهء االحتالل اإلسبرائيلي لألبراضي الفلسطينية المحتلة ،واستاءدة القدس
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الشبرقية ،واقءمة الدولة الفلسطينية المستقلة على التبراب الفلسطيني .وفي حين عجز الابرب عن
استاءدة األبراضي المحتلة عءلقوة ،فقد عدا عصيص من األمل في استاءدتهء سيءسيءً وسلميءً وعغطء

دولي.

من أجل ذلك ذهب الابرب لمدبريد ،ومن أجل ذلك ُوِّقّات اتفءقية أوسلو ،ومن أجل ذلك تم التوصل
لماءهدة السالم األبردنية  -اإلسبرائيلية؛ عل ومن أجل ذلك أطلقت المعءدبرة الابرعية للسالم عءم .2002

لم يكن الهدف البرئيس يومءً إبرضء إسبرائيل ،وال تحقيق مكءسب فبردية ألي من الدول الابرعية؛ عل

كءن الهدف البرئيس دومءً إقءمة الدولة الفلسطينية القءعلة للحيءة.

اليوم ،عاد أن أصعحت الاملية السيءسية مجبرد سبراب ،وعاد أن اتفقت كءفة المكونءت السيءسية
اإلسبرائيلية اليهودية على ضم األبراضي الفلسطينية ،عمء يقتل فبرصة إقءمة الدولة الفلسطينية عمء ال

يدع مجءالً للشك ،مءذا تاني اتفءقية أوسلو؟ مءذا تاني الماءهدة األبردنية  -اإلسبرائيلية؟ الكالم هنء

ليس عءطفيءً؛ عل هو سيءسي عءمتيءز .مءذا تاني الماءهدة األبردنية  -اإلسبرائيلية ،إن كءنت إسبرائيل
في قتلهء للدولة الفلسطينية تامل معءشبرة ضد المصلحة الوطنية األبردنية ،وتحءول قتل الهوية الوطنية

األبردنية ،إضءفة لمحءولة طمسهء للهوية الوطنية الفلسطينية؟

هذه أسئلة مشبروعة ال عد من اإلجءعة عنهء .على سعيل المثءل ،هنءك عديد من العنود في الماءهدة

األبردنية  -اإلسبرائيلية قد تخبرقهء إسبرائيل في حءل تصويت الكنيست على قبرابر مجلس الوز ابر

اإلسبرائيلي ضم األبراضي الفلسطينية .فءلمءدة الثءنية من الماءهدة تشيبر إلى أن الجءنعين «ياتبرفءن

ويحتبرمءن سيءدة كل منهمء ،وسالمته اإلقليمية ،واستقالله السيءسي» ،في حين ياتعبر قتل الدولة

الفلسطينية تهديداً معءش اًبر لألبردن وسيءدته واستقالله .ويتضمن عند آخبر من المءدة ذاتهء ،إشءبرة إلى
اعتقءد الجءنعين عـ«أن تحبركءت السكءن القسبرية ضمن نفوذهمء عشكل قد يؤثبر سلعءً على الطبرف
اآلخبر ،ينعغي أال يسمح عهء» ،األمبر الذي سينجم عن أي إج ابر ات أحءدية تؤدي إلى تحبركءت قسبرية

للسكءن الفلسطينيين إلى األبردن.

إن اإلج ابر ات اإلسبرائيلية اليوم تجال من الهدف البرئيس الذي ذهب الابرب من أجله إلى مدبريد ليس

ذا قيمة ،وتهدد المعءدبرة الابرعية للسالم ،وتسخبر من اتفءقيءت أوسلو ،وتجال القدس تحت السيءدة
اإلسبرائيلية عشكل نهءئي ،وهء هي اليوم تهدد األمن القومي األبردني عشكل معءشبر ،فمءذا عقي؟

ولمواجهة ذلك ،ال عد من أن تقوم الحكومة األبردنية عءتصءالت مكثفة مع نتنيءهو وغءنتس ،ذلك

للوقوف أمءم هذه الخطوة ،وتعيءن مخءطبرهء على األبردن تحديداً ،إضءفة لمجمل عملية السالم .ال

يستطيع األبردن الوقوف جءنعءً عينمء تتأهب الحكومة اإلسبرائيلية لمثل هذه الخطوات .ويتطلب ذلك

جهداً دعلومءسيءً مكثفءً يقوده جاللة الملك ععد هللا الثءني ،للحديث الالني وغيبر الالني مع مختلف
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دوائبر القبرابر الدولية ،عمء في ذلك الكونغبرس األميبركي واألمم المتحدة والدول األوبروعية ووسءئل
اإلعالم ،لشبرح تداعيءت هذا القبرابر على األبردن.

يحظى األبردن وجاللة الملك عمكءنة دولية كعيبرة ،تمكنه من القيءم عهذا الدوبر .وان لم ينجح هذا الجهد
في ثني الحكومة اإلسبرائيلية عن ق ابربراتهء ،فهو يسلط الضو  -على األقل  -على التداعيءت الخطيبرة

على األبردن ،كمء أنه سيفهم المجتمع الدولي التواق إلى سالم دائم في المنطقة ،أن مثل هذه الق ابربرات

اإلسبرائيلية لن تؤثبر فقط على الجءنب الفلسطيني ،وانمء أيضءً على دول الجوابر وعلى ماءهدات
السالم التي برحب المجتمع الدولي عهء ،واعتعبرهء عداية لحل كءفة أوجه النزاع في المنطقة ،واقءمة

السالم الدائم والاءدل فيهء.

يتطلب األمبر كذلك العد في مبراجاة حقيقية لماءهدة السالم األبردنية  -اإلسبرائيلية .على األبردن

استخدام هذه الوبرقة وعجدية مع الحكومة اإلسبرائيلية ومع المجتمع الدولي ،واعطء االنطعءع الجدي
عأن إسبرائيل ال تستطيع القيءم أحءديءً عمثل هذه اإلج ابر ات من دون أن تكون لذلك تداعيءت سلعية

وجءدة على عالقتهء عءإلقليم.

ال يمكن تصوبر البرد األبردني على أي قبرابر عءلضم عاد شهبر يوليو (تموز) القءدم ،مقتص اًبر على مجبرد
عيءن عءلشجب ،أو استدعء للسفيبر األبردني في تل أعيب ،أو طبرد للسفيبر اإلسبرائيلي في عمءن؛ حيث

ال عد من أن يكون البرد متنءسعءً مع حجم هذا التهديد الوجودي.

وفي حءلة قيءم إسبرائيل عءلضم ،غيبر مكتبرثة عأي إج ابر ات يتخذهء األبردن أو المجتمع الدولي ،هنءك

حءجة مءسة أبردنية حينذاك لوقف التشعث عحلم «حل الدولتين» الذي سيكون من الواضح استحءلته.

لقد حءن الوقت لمبراجاة أبردنية متامقة للملف األبردني  -اإلسبرائيلي الذي عءت من الواضح أنه لن
يستطيع االستمبرابر في مقءبرعة ال تبريدهء إسبرائيل نفسهء ،وتامل ضدهء وضد األبردن .ال أقف اليوم مع

أو ضد إج ابر ماين ،عقدبر مء أدعو لمبراجاة جءدة للمقءبرعة األبردنية تجءه إسبرائيل في السءعق ،وتقييم

مدى نجءعتهء في المبرحلة المقعلة.

فءن كءنت نتيجة هذا التقييم ،أن إسبرائيل اليوم تامل ضد المصلحة األبردنية الاليء ،فمن الواضح أن
لذلك تداعيءت على أموبر كثيبرة ،من عينهء اتفءقية الغءز ،وأي عالقءت اقتصءدية أو أمنية أخبرى ،ومن

عينهء أيضءً العحث في سعل دعم عقء الفلسطيني والفلسطينية على أبرضهمء ،لقطع الطبريق على
محءولة اعتالع إسبرائيل لألبرض ،حتى يأتي الوقت الذي يعتلع فيه الوضع الديموغبرافي الفلسطيني

المحءوالت اإلسبرائيلية.
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ضم إسبرائيل لغوبر األبردن والمستوطنءت إضءفة للقدس ،يخلق حقءئق جديدة على األبرض ال يستطيع
الابرب تجءهلهء.

الشرق األوسط لندن 2020/4/28

الضم يهدد المصالح االستراتيجية إلسرائيل
.39
ّ
تقديران متضاربان

أودي ديكل ،ليئء موبران جلاءد ،وعنءت كوبرتس

عءلنسعة لبردود الفال المحتملة لخطوة تتخذهء إسبرائيل للضم من طبرف واحد ،ثمة تقديبران متضءبرعءن:

أ .ياتقد أحدهمء أنه لن يقع شي دبرامءتيكي ،مثلمء لم تهتز األبرض في اعقءب نقل السفءبرة االميبركية
من تل أعيب الى القدس .فبرد الفال الطفيف على هذه الخطوة فسبر عءنشغءل السءحة الدولية واإلقليمية

في مواضيع ونزاعءت أكثبر اشتاءال .وهذه المبرة ،فضالً عن كون الاءلم منشغالً عوعء كوبرونء ،عدا في

السنوات األخيبرة تاب من االنشغءل عمحءولة تحقيق تسوية إسبرائيلية – فلسطينية ،عدت غيبر مجدية،
ويعدو أنه استوعب االنطعءع عءن النزاع اإلسبرائيلي – الفلسطيني ليس المسألة اإلشكءلية المبركزية في
الشبرق األوسط .وحسب هذا التقديبر كلمء كءن حجم الضم محدودا وضيقء فءن احتمءل الاءصفة في

أعقءعه متدن جداً.

ب .يتاءطى التقديبر الثءني عجدية مع التهديدات عءلبرد القءسي ،التي يطلقهء النءطقون الفلسطينيون،

ويتوقع ضغطءً من جءنب الجمهوبر الفلسطيني ،ومن الجمءهيبر في الدول المجءوبرة أيضء ،واتخءذ برد
شديد ،عل عءلقوة ،على خطوات الضم .ويقدبر عأنه لكل خطوة ضم من المتوقع مقءومة فلسطينية

شديدة وعنيفة ،عمليءت «إبرهءعية» ،واضطبراعءت ،كمء من المتوقع آثءبر سلعية أخبرى – نهءية عصبر
التنسيق األمني عين إسبرائيل وأجهزة أمن السلطة؛ المس الشديد عاالقءت السالم عين إسبرائيل واألبردن،

ويحتمل أيضءً مع مصبر؛ قطع الاالقءت (غيبر البرسمية) مع دول الخليج؛ ووقوف االسبرة الدولية ضد

إسبرائيل ،برعمء لدبرجة فبرض الاقوعءت والمقءطاة.

حتى وهي تتوجه عمفءهيم وفبرضيءت عءقلة ،فءن خطوات الضم هي خطوات إدابرة نزاعءت في ظبروف

من انادام اليقين .في سيءق وعء «كوبرونء» ،تابرض حكومة إسبرائيل نهجءً حذ اًبر جداً يستهدف

التقليص قدبر اإلمكءن لمخءطبر الخسءئبر عءألبرواح ،في ظل االستاداد لدفع ثمن عءهظ عتاءعيبر
اقتصءدية وعنسيج الحيءة االقتصءدية في إسبرائيل .وعءلمقءعل من الواضح أن الجهءت السيءسية التي

تتشكل منهء الحكومة ال تبردعهء إمكءنية دفع ثمن سيءسي – أمني جسيم ،سيتبرافق وخطوة الضم،

حتى لو تمت عموافقة أو حتى عمعءبركة إدابرة تبرامب ،وتحت غطء أزمة كوبرونء ،التي تاتعبر فبرصة
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لامل ذلك عينمء يتبركز انتعءه الاءلم في اتجءهءت أخبرى .ولهذا يتاءظم اإلغ ابر لتنفيذ ضم على مسءحة
ضيقة في حجمهء ،حتى وان كءن على سعيل «عءلون االختعءبر» لفحص بردود الفال قعيل الخطوات

التءلية (مثال ،المنطقة المعنية فقط التي تشكل اقل من  4في المئة من أبراضي الضفة الغبرعية) .يمكن
أن نشعه هذه الخطوة عـ «سبرقة الجيءد في الليل» .غيبر أنهء تثعت عمليء عأن ليس إلسبرائيل نية حقيقية

للوصول الى تسوية مع الفلسطينيين ،وستجسد اعتبرافءً إسبرائيليءً عأن شبرعية عسط السيءدة في منءطق

«يهودا» و»السءمبرة» محدودة ومشبروطة أوالً وأخي اًبر عتأييد برئيس اميبركي مء.

فضالً عن ذلك تتصدى إسبرائيل حءليءً لتحديءت اقتصءدية ،صحية واجتمءعية .ولكن الساي الى
االنتاءش الصحي ،االقتصءدي ،واالجتمءعي السبريع ال ينسجم مع مء ينطوي عليه استئنءف

االنتفءضة وعمليءت «اإلبرهءب» واطالق الصوابريخ من قطءع غزة من خطبر .وعحسءب المخءطبر ،مء
هو الوزن الذي ستاطيه حكومة إسبرائيل إلمكءنية ان تايد السلطة «المفءتيح» لدولة إسبرائيل؟ عندهء
ستضطبر إسبرائيل لتحمل المسؤولية عن عموم السكءن الفلسطينيين عكل جوانعهء ،دون مسءعدة من

ا السبرة الدولية (مثلمء هو اليوم) ،وفضال عن ذلك ،في وضع من انتشءبر متجدد لـ «كوبرونء» .مء هو
مدى االنصءت الذي يمكن ان تقدمه حكومة إسبرائيل للتصدي المعءشبر النتشءبر متجدد للوعء  ،والى
جءنعه ابرتفءع كعيبر في اإلصءعة وفي الوفيءت ،وعءلتوازي التصدي لألزمة االقتصءدية وللحءجة الى

الحبرص على البرفءه األسءس للسكءن الفلسطينيين في منءطق «يهودا» و»السءمبرة» التي ضمت ،وفي

الوقت ذاته ان تديبر مابركة عسكبرية تتطلب تجنيداً لقوات االحتيءط؟

ان جملة اآلثءبر السلعية قد تثيبر استيء جمءهيبريءً ومقءومة جمءهيبرية لدفع الثمن األمني واالقتصءدي.
ويحتمل أن تتطوبر عندهء حبركة احتجءج اجتمءعي ،ويخبرج النءس الى الشوابرع .واضءفة الى ذلك،
فإن االهتمءم الذي كءن في جهءز األمن لماءلجة «كوبرونء» سيتحول الى التهديدات األخبرى في
السءحءت المتنوعة المحيطة عإسبرائيل .ويمكن لقوات إنفءذ القءنون أن تجد نفسهء في هذه الظبروف

تتحبرك عين حفظ الحجبر وانفءذ أمبر صحة الشاب وعين تفبريق التظءهبرات الجمءهيبرية ضد خطوة
الضم داخل إسبرائيل ،في الوسط الابرعي واليهودي على حد سوا  .وعاد ذلك سيتحطم االبرتعءط عين

الجمءعءت المختلفة في المجتمع اإلسبرائيلي ،غيبر الوثيق على أي حءل ،نتيجة لخطوة الضم ،عينمء
يكءفح عموم الجمهوبر ضد الوعء ذاته في ظبروف من المصءعب االقتصءدية المستمبرة والمتزايدة.

ان البرغعة في منع انتقءل الفيبروس الى أبراضي السلطة الفلسطينية دفاهء لسلسلة خطوات مسؤولية
ونءجاة ،عمء في ذلك التقليص الى الحد األدنى من تشغيل الامءل الفلسطينيين في إسبرائيل .لقبرابرهء

هذا مانى اقتصءدي فوبري على إسبرائيل ،وليس على السءحة الفلسطينية فقط .قعل ازمة «كوبرونء»،

كءن نحو  140ألف عءمل فلسطيني ياملون في إسبرائيل ،وال سيمء في فبروع العنء  ،الصنءعة،
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والزبراعة .ووقف دخول الامءل الى إسبرائيل كخطوة برد من السلطة الفلسطينية على عسط السيءدة
اإلسبرائيلية في «يهودا» و»السءمبرة» ،وعقب تصايد أمني في منءطق السلطة يجعبر إسبرائيل نفسهء
على فبرض اغالق على «المنءطق» ،سيكون مانءه ضبر ابر إضءفيء يلحق عءالقتصءد اإلسبرائيلي وعقدبرته

على االنتاءش من أزمة «كوبرونء».

وعءلنسعة لألسبرة الدولية ،مع أنهء منشغلة اآلن عـ»كوبرونء» ،ولكنهء هي األسبرة ذاتهء التي تاءبرض

عشدة ضم إسبرائيل لمنءطق «يهودا» و»السءمبرة» ،كلهء أو جز منهء ،وهي ستتمسك عهذه الماءبرضة
حتى عاد «كوبرونء» أيضء .من الماقول االفتبراض عأن البرد على الخطوة ،في ضو الظبروف ،سيكون
عطيئء .ومع ذلك فءن االنتقءد والماءبرضة سيأتيءن .في كءنون األول  2019أعلن عنيءمين نتنيءهو فكبرة

الضم دون نية فوبرية او قدبرة على تنفيذهء .ومع ذلك برد على تصبريحه في عيءن شجب من المدعية

الاءمة لمحكمة الجنءيءت الدولية في الهءي ،عءتو عنسودا .وحذبر المستشءبر القءنوني مندلعليت من ان

خطوة ضم قد تؤدي الى تحقيق جنءئي دولي ضد جنود وضعءط في الجيش ،وموظفي الدولة ،عل
ضد برؤسء السلطءت في «يهودا» و»السءمبرة» حول عمل إسبرائيل هنءك.

لقد أوضحت الدول األوبروعية م ابر اًبر وتك ابر اًبر ضبروبرة وسم العضءئع اإلسبرائيلية للمستوطنءت .كمء أن
المخءطبرة عخطوات جزئية من جءنب دول االتحءد األوبروعي ضد تسويق عضءئع المستوطنءت تتخذ في
أعقءب ضم عهذا الحجم او ذاك ،هي مخءطبرة زائدة .فخطوات برمزية أيضء يمكن أن تتسع وتتثعت.

والبرافاة االقتصءدية من جءنب االتحءد األوبروعي على إسبرائيل يفتبرض أن تُؤخذ عءلحسعءن :عل
التصديبر اإلسبرائيلي الى دول االتحءد األوبروعي في النصف األول من الاءم  1.9 2019مليءبر دوالبر

– نحو  38في المئة من اجمءلي كل الصءدبرات اإلسبرائيلية .كمء أن من المهم التفكيبر عإمكءنية أن
يكون في كءنون الثءني  2021يجلس في العيت األعيض جو عءيدن ،ومن الماقول االفتبراض عءنه
سيحل نتيجة لذلك تغييبر في سيءسة اإلدابرة االميبركية من المسألة الفلسطينية.

في السءحة اإلقليمية ستهتز الاالقءت مع األبردن لدبرجة الخطبر الملموس على وجود اتفءق السالم.

وقد يحبرك الضم مشءوبرات عبرعية واسالمية علنية لماءبرضة الخطوة ،وعليه حتى لو كءن يظهبر تاب
من القضية الفلسطينية ،فءن األنظمة ستبرد استجءعة لضغط الشءبرع على خطوة ضم عدوانية ليس
فقط ضد الشاب الفلسطيني ،عل ضد االمة الابرعية كلهء .صحيح أنه ظهبر في الاءلم الابرعي في

الاقد األخيبر برغعة متعءدلة لتقدم الاالقءت مع إسبرائيل على أسءس مصءلح استبراتيجية مشتبركة ،ولكن
ال ينعغي االستنتءج من ذلك عءنه يوجد أسءس متين من نءحية الدول في المنطقة للتسليم عخطوة ضم

أحءدية من جءنب إسبرائيل.

الخالصة

التاريخ :األربعاء 2020/4/29

العدد5225 :

ص

27

ان عسط السيءدة من طبرف واحد في أبراضي «يهودا» و»السءمبرة» دون محءولة حقيقية للوصول الى
تسوية مع السلطة الفلسطينية عل في الوقت الحءلي في ظل أزمة «كوبرونء» ،ليس فقط لن يحسن

الوضع االستبراتيجي إلسبرائيل وقدبرتهء على التصدي للتحديءت الحءلية والمستقعلية ،عل سيقوض
البرؤية األسءس والفكبرة التأسيسية لدولة إسبرائيل ،وكونهء دولة تساى للسالم مع جيبرانهء.

«مباط عال»

األيام رام هللا 2020/4/29
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