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خالل كلمته أمام جملس  ،وطالب السكرتير العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش
األمن، إسرائيل بالتخلي عن خطتها للضم ودعا إىل عقد مؤتمر دويل ملناقشة 

   عملية الضم.استئناف عملية السالم بين إسرائيل والفلسطينيين ومنع 

وقال غوتيريش إن مؤتمراً من هذا القبيل يجب أن يقام حتت رعاية الرباعية 
 ،الدولية املكونة من الواليات املتحدة وروسيا واألمم املتحدة واالحتاد األوروبي

  وبمشاركة إسرائيل والفلسطينيين ودول عربية. 

و إىل قضية الضم تطرق وزير اخلارجية األميركي مايك بومبي ،خرىمن ناحية أُ 
يف سياق مؤتمر صحايف عقده أمس، فقال إن الواليات املتحدة عرضت خطة 

وهي مستمرة يف العمل عليها، وأكد أن  ،السالم ["صفقة القرن"] قبل عدة أشهر
 القرارات بشأن أي عمليات ضم إسرائيلية يجب على إسرائيل اتخاذها. 

ا اخلطة واستئناف املفاوضات ألن الفلسطينيين رفضو ،وأعرب بومبيو عن أسفه
  خرى. وفضلوا التهديد ووقف التنسيق األمني مع إسرائيل والقيام بأمور أُ

  

  مشرّع أوروبي يوقعون بياناً يدعو إىل اتخاذ 1000[أكثر من 
  خطوات حاسمة ملنع إسرائيل من ضم مناطق من الضفة الغربية]

  

  25/6/2020"هآرتس"، 
  

ضم أجزاء إىل ع أوروبي بياناً ضد خطط إسرائيل الرامية ع أكثر من ألف مشرّ وقّ
من الضفة الغربية، ودعوا إىل اتخاذ خطوة حاسمة ملنع هذه اخلطط واتخاذ 

  .هاب إجراءات عقابية إذا ما تم املضي قدماً

وجاء يف البيان: "نحن، برملانيون من خمتلف أنحاء أوروبا، ملتزمون بنظام 
تشاطر قلقاً حقيقياً بشأن خطة الرئيس األميركي عاملي قائم على القواعد، ون

الفلسطيني واالحتمال الوشيك لضم إسرائيلي  - دونالد ترامب للنزاع اإلسرائيلي
ألراضي الضفة الغربية. نحن نشعر بقلق عميق بشأن السابقة التي يشكلها هذا 

 ."ةعام صورةاألمر للعالقات الدولية ب
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األميركية التي تشكل األساس خلطة رئيس وأضاف البيان أن خطة السالم 
احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو لضم منطقة غور األردن بالكامل وجميع 

 ،% من األراضي30والتي تصل نسبتها إىل نحو  ،مستوطنات الضفة الغربية
اعتباراً من األول من تموز/يوليو املقبل، تخالف املعايير واملبادئ املتفق عليها 

 .دولياً

 ،الفلسطيني -كما أكد البيان أن الضم سيكون قاتًال آلفاق السالم اإلسرائيلي
  .وسيتحدى أبسط املعايير التي توجه العالقات الدولية

على أوروبا أخذ زمام األمور يف اجلمع بين اجلهات الفاعلة  يجبوقال البيان إنه 
وأشار إىل أن  ،ومن أجل حل عادل للنزاع ،ملنع الضم وحماية آفاق حل الدولتين

يمكن أن يمر  حتاد األوروبي جوزيف بوريل تعهد بأن الضم الالوزير خارجية ا
  مناسب. دون ردمن 

ستيالء على أراض بالقوة ال مكان لال ،إننا ندعم هذا بالكاملوجاء يف البيان: "
 طريقةالفشل يف الرد بإن  .كون لذلك تبعات مالئمةتويجب أن  2020 سنة

خرى لديها مطالب إقليمية على جتاهل املبادئ األساسية أُ الً سيشجع دو الئمةم
ىل قواعد، مركزي الستقرار وأمن إللقانون الدويل. إن النظام العاملي الذي يستند 

  ."أوروبا على املدى الطويل، ولدينا مصلحة عميقة ومسؤولية للدفاع عنه

الفلسطيني يجب أن يضمن  - اع اإلسرائيلينزأن احلل الدائم لل وختم البيان
متساوية لكل من اإلسرائيليين والفلسطينيين، وأوروبا لديها األدوات  حقوقًا

 الدبلوماسية من أجل هذا الهدف العادل.

 25ووقّع البيان مشرعون ينتمون إىل أحزاب من جميع ألوان الطيف السياسي يف 
مثل أملانيا  ،يلدولة، بما يف ذلك بعض الدول التي تُعتبر ودية جتاه إسرائ

 واجملر. 
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  على مشروع قانون يصادق بالقراءة األوىلالكنيست [
  ]ب مرضى كورونالتعقّ  "الشاباكجهاز "استخدام تقنيات يتيح 

  

  25/6/2020"يديعوت أحرونوت"، 
  

على مشروع  أمس (األربعاء) بالقراءة األوىلصادق الكنيست اإلسرائيلي مساء 
ب مرضى لتعقّ "]الشاباكجهاز األمن العام ["استخدام تقنيات يتيح قانون 
  عضواً. 32عضو كنيست وعارضه  45. وأيّد مشروع القانون كورونا

تقديم مشروع  أمسوقت سابق أقرت باإلجماع يف احلكومة اإلسرائيلية  وكانت
استخدام هذه التقنيات إىل ن احتاج الوضع إ حتى يكون جاهزاًهذا القانون 

زرق أرئيس وأعطى وزير الدفاع ورئيس احلكومة البديل بني غانتس [رة. املتطو
   للدفع قدماً به. خضرالضوء األ ]بيضأ

استخدامها يعتبر  لكوناستخدام هذه التقنيات معارضة جماهيرية  وواجه
   خلصوصية املواطنين. انتهاكاً

  
  يعرب خالل جلسات مغلقة عن أشكنازي[قناة "كان": 

 منطقة غور األردن]إسرائيل لن تقدم على ضم  تقديره بأن

  

  25/6/2020"معاريف"، 
  

ذكرت قناة التلفزة اإلسرائيلية "كان" [تابعة لهيئة البث الرسمية اجلديدة] أمس 
[أزرق أبيض] يعرب  وزير اخلارجية اإلسرائيلي غابي أشكنازي (األربعاء) أن

منطقة غور األردن، إسرائيل على ضم  خالل جلسات مغلقة عن تقديره لعدم إقدام
 .احلالية مقلصة أكثر بكثير من رغبة اليمينالضم خطة ويؤكد أن 

مطلع وصفته بأنه مصدر أميركي  وكانت وكالة "رويترز" لألنباء نقلت أمس عن
أن بشأن الضم، اإلدارة األميركية التي جتري هذه األيام يف أروقة داوالت املعلى 
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رئيسية املتوقع بحثها عملية تدريجية تعلن بموجبها إسرائيل من بين اخليارات ال
 من بدالً الشرقية،على عدة مستوطنات قريبة من القدس  سيادتها مبدئياًفرض 

 كما هو وارد يف اخلطة األصليةالضفة الغربية مناطق % من 30 فرضها على
 .رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهول

 لكن ،غلق الباب أمام عملية ضم أكبريمل نفسه، ميركي املصدر األ ووفقاً لهذا
السماح إلسرائيل بالتحرك بسرعة كبيرة أي يبدّد تخشى من أن  اإلدارة األميركية

ملناقشة املفاوضات أن يأتي الفلسطينيون يف نهاية املطاف إىل طاولة بآمال 
 ."صفقة القرن"خطة ترامب للسالم املعروفة باسم 

   

  مؤبدات على عاصم مدة أربعة[حكم بالسجن 
 بعد إدانته بتنفيذ عمليتي إطالق نار]البرغوثي 

  

  25/6/2020"يسرائيل هيوم"، 
  

 أمس (األربعاء) حكماً بالسجن مدة أربعةحمكمة عسكرية إسرائيلية  أصدرت
قام قبل سنة ونصف السنة بتنفيذ مؤبدات على عاصم عمر البرغوثي الذي 

دفع  ه، كما فرضت عليمقتل رضيع وجنديينأدت إىل  عمليتي إطالق نار
  .القتلىإىل عائالت  يكالتتعويضات بماليين الش

ها فيصيبت أ "عوفرا"طالق نار يف مدخل مستوطنة إذ عملية وكان البرغوثي نفّ
إىل مستشفى يف يف إثرها قلت الشهر السابع نُ يف إسرائيلية حامل مستوطنة 

ي كان ذملية قيصرية وولدت طفلها الجريت لها عأُوهناك  ،حرجةحالة القدس ب
   متأثراً بها يف وقت الحق. صابات يف جسمه تويفإيعاين من 

خرى يف مفترق أُطالق نار إذ البرغوثي عملية نفّ ،العمليةهذه يام من أوبعد 
من مسافة  اطلق النار عليهمأن يدت إىل مقتل جنديأ "سافأغفعات "مستوطنة 

    قصيرة.
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من دون تنسيق رسمي. يبدو أن السلطة يمكنها وقف هذا اخلروج، لكنها 
تدرك أن نتائج مثل هذه اخلطوة ستؤدي إىل احتكاك باجلمهور الفلسطيني 

وقت احلاضر استمرار الوضع وتوجيه غضبه نحوها. هي تفضل يف ال
القائم من أجل احملافظة على االستقرار االقتصادي (الذي تعرّض 

  لضربات قوية يف أثناء أزمة الكورونا).
  ًتوثيق العالقة بين اجلمهور الفلسطيني وإسرائيل ليس فقط كابوسا

وجودياً بالنسبة إىل السلطة، بل يجب التعامل معه كمشكلة أساسية 
سرائيل. ففي الوقت الذي تستعد ملواجهة سيناريوهات رعب بالنسبة إىل إ

من نوع "انتفاضة ثالثة"، يبدو أن الهدوء هو الذي يجب أن يُقلق إسرائيل 
عالقة مدنية مباشرة لجزء كبير من اجلمهور الفلسطيني  تكريسويخيفها. 

معها، ورغبة كثيرين منهم يف احلصول على جنسية الدولة من أجل 
ياتهم ونوعية اخلدمات التي يحصلون عليها، معناه حتسين مستوى ح

انخفاض مستمر يف مكانة السلطة وصورتها يف عيني املواطن 
  الفلسطيني (الذي عالقته معها مشحونة).

  الوصول إىل سيناريو "دولة واحدة" (الذي يجب أالّ نخلطه مع فكرة "دولة
اتيكية، بل من ثنائية القومية) ال يأتي من خالل إعالنات أو أحداث درام

قضم الواقع القائم يف الضفة الغربية منذ أكثر من تطور زاحف يخالل 
ربع قرن. إلسرائيل مصلحة عميقة يف استمرار وجود حكم فلسطيني على 
الرغم من كل سيئاته، وعلى الرغم من األزمة احلالية بين الطرفين. ليس 

ضاء على مصادر حملافظة على االستقرار والقمن أجل افقط لدوافع أمنية 
اإلرهاب، وعلى رأسها "حماس"، بل أيضاً العتبارات استراتيجية ملنع 

دين بين سكان الضفة الغربية امل - ديموغرايفالمتزاج الحدوث ا
  وإسرائيل.

 إجراءات واستمارات، لكن يمكن أن من خالل البيروقراطية،   هذا التطور بدأ
يف املنظومة  باالندماج - من دون تخطيط أو عن قصد –نتهي ي

  السياسية يف الدولة، وتغيّر عميق لطابعها.
  هذا ليس سيناريو رعب هدفه التخويف من عمليات الضم، بل دينامية من

املهم أن يعرفها ويفهمها مواطنو إسرائيل الذين يجب عليهم أن يقيموا 
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حواراً أكثر وعياً مما يجري اليوم بشأن عملية يمكن أن تؤدي إىل تغيير 
  لواقع االستراتيجي يف الدولة. أساسي ل

  
  حملل سياسي -دان شيفتان 

  24/6/2020"يسرائيل هَيوم"، 
  

  غور األردن أوالً 
  

  مَن يريد عملياً دمج الضفة الغربية مع ماليين الفلسطينيين الذين
يعيشون فيها يف دولة إسرائيل، يجب أن يدعم فرض السيادة على كل 

. مَن يريد نطقةاملوزعة يف شتى أنحاء املاملستوطنات واملواقع اليهودية 
عملية انزالق بطيئة ومؤملة إىل هذا الوضع امليؤوس منه، هو مدعو إىل 

يتعلق  فيماتأييد استمرار الوضع القائم ألجيال، عبر وهم إنكار الواقع 
بالتوصل إىل تسوية تاريخية بموافقة الفلسطينيين. لكن حتديداً مَن يريد 

صعبة واملستمرة لالنفصال عن الفلسطينيين من طرف البدء بالعملية ال
واحد، من خالل اجتثاث قدرتهم على تعريض إسرائيل للخطر، يجدر به أن 

  يدعم  ضم غور األردن. 
  ال يمكن أن نكرر ما حدث يف غزة يف الضفة الغربية، ألن العدو الفلسطيني

يجلب الذي سيبقى موجوداً يف جبال نابلس واخلليل، من املتوقع أن 
العناصر العربية واإليرانية الراديكالية حملاربة إسرائيل على مشارف 
غوش دان والقدس، وعلى مسافة قريبة من كل األرصدة احلساسة 

. من هنا تأتي احلاجة إىل منع الفلسطينيين يح الساحلالسف يفإلسرائيل 
 ياً من الوصول إىل كل هذه األماكن، والدفاع يف املناسبة عينها عنماد

األردن الهاشمي. هذا االنفصال يمكن أن نحققه فقط من خالل السيطرة 
الدائمة على غور األردن، وضمان هذه السيطرة يتحقق  فقط من خالل 

  السيادة.
  العقبة اخلارجية األساسية يف وجه انفصال آمن هو النموذج الذي نتج

الصيغة مل يُهمل على الرغم من الفشل احلتمي لهذه العملية. ومن أوسلو 
ة التي جنح ناكرو فشل أوسلو يف زرعها يف العامل كله الكاذبالضحلة و
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ستكون النهاية: دولة  ماذاين) نعرف طرفهي: "كلنا (باستثناء املت
فلسطينية مع ترتيبات أمنية، وتعديالت طفيفة على احلدود، وتبادل 
أراض." هذه الصيغة ال تعكس الفجوة غير القابلة للتجسير بشأن مسألة 

وأيضاً موضوعات احلدود واألمن  - "حق "العودة- قبول نهاية النزاع
مكن التوصل إىل وحجم السيادة. مشكلتها األساسية هي االفتراض أنه ي

تسوية تاريخية متفق عليها مع الفلسطينيين، على الرغم من أن على أي 
من الكاذب إنسان عاقل االعتراف بعدم وجود أي حظوظ لها. هذا النموذج 

  املهم مواجهته وتقويضه بعملية إسرائيلية فعالة.
  عندما يكون هناك فرصة، بدعم من الواليات املتحدة، الستئصال اجلزء

كبر من قدرة الفلسطينيين على اإليذاء يجب علينا استغاللها. هذه األ
اخلطوة مع األسف ليست مرتبطة باستراتيجيا شاملة النفصال واسع من 

السكان يف الكتل االستيطانية، لكنها تضمن  جتميعمعظم الضفة الغربية و
الشرط الضروري لقيام مثل هذه االستراتيجيا. قبل أن تضمن إسرائيل 

ي دائم يف الغور يمنع الفلسطينيين من مادظروف من خالل وجود وجود 
استخدام "دولتهم" لتعريض إسرائيل للخطر، ممنوع  السماح بقيام "دولة " 

  . عليها موقتة قيوداًاتفاقات ال قيمة لها ظاهرياً، تفرض  عديمة القدرة
  العامل سيعارض، لكن هذه املعارضة تطفو يف كل مرة تقوم إسرائيل بما

الدول  - هو أفضل بالنسبة إليها. اجلزء املهم إلسرائيل من "العامل"
 - العربية السنية، أوروبا، واحلزب الديمقراطي يف الواليات املتحدة

سيعارض أي خمطط ال يوافق عليه الفلسطينيون وبصورة خاصة  يصادر 
عن قصد حقهم يف استخدام الفيتو. العرب املعتدلون مضطرون إىل 

حدة كي يتظاهروا بدعمهم للفلسطينيين. بينما األوروبيون االحتجاج ب
 - والديمقراطيون يف الواليات املتحدة يحلمون باتفاق إسرائيلي 

  فلسطيني. 
  خالصة املشكلة أن إسرائيل ال تستطيع أن ترهن حاجاتها احليوية

بموافقة أعدائها من الفلسطينيين، حتى لو أن قسماً من أصدقائها سيكون 
عليه تأييدها من دون هذه املوافقة، هذا هو الوضع منذ قررت من الصعب 

 .1949إسرائيل أن تكون القدس عاصمة لها يف سنة 
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  صدر حديثاً 
  

  اخلروج إىل النور
  
  

  عناين نبيل ف:تألي
  عناين رنا: وحتريره النص مراجعة

  187عدد الصفحات: 
  $ 12السعر:  

  
  

 

  
  
  
  

 

  
 

ولد نبيل عناين يف الريف الفلسطيني يف أربعينيات القرن 
املاضي، عندما كانت فلسطين تقف عند مفترق طرق مصيري. 

عائلته أوضاعاً اجتماعية وسياسية صعبة، شاقاً  عاش مع
طريقه يف الفن، على الرغم من الصعاب، يف جو عمّه الفقر 
واالضطراب السياسي، ومل يشكل فيه الفن أولوية وال طريقاً 
منطقياً نحو املستقبل. عاصر نبيل النكبة والنكسة وأسس مع 

السبعينيات زمالئه رابطة الفنانين التشكيليين الفلسطينيين يف 
التي كان لها األثر الكبير يف تشكيل مالمح احلركة التشكيلية 
الفلسطينية احلالية. كان الفن بالنسبة إىل نبيل عناين نضاالً 
وحتدياً لالحتالل وتثبيتاً للهوية الفلسطينية. وخالل فترة 
االنتفاضة األوىل، انطلق مع بعض زمالئه إىل فضاءات التجريب 

ثرت يف األجيال الالحقة من الفنانين واإلبداع التي أ
الفلسطينيين الشباب. ومن هنا جاءت مذكرات نبيل عناين شاهداً 
على جوانب من التحوالت التي طرأت على اجملتمع الفلسطيني 
خالل العقود املاضية، وهي تسرد التاريخ من خالل كثير من 

 القصص الشخصية التي تروى بروح من الدعابة.


