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 36 : كاريكاتير
*** 

 
 
 
 

 واألغوارترامب يشترط على نتنياهو إقامة دولة فلسطينية مقابل ضم مستوطنات الضفة  .1
العبرية، إن البيت األبيض أبلغ رئيس الوزراء  13إللكترونية": قالت القناة "األيام ا -رام هللا 

اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقته على ضم مستوطنات الضفة واألغوار، شريطة قبول األخير 
" وأضافت القناة أن واشنطن رهنت موافقتها بتبني "إسرائيل الجديدة بإقامة دولة فلسطينية. وحكومته 

 واحدة غير مجزأة. خطة اإلدارة األميركية للسالم )صفة القرن( كلها دفعة
وأشارت القناة إلى أن البيت األبيض نقل إلى نتنياهو عبر عدة قنوات، من بينها السفير األميركي 
في إسرائيل، ديفيد فريدمان، وأن إدارة ترامب تنتظر انفاذ اتفاق تشكيل الحكومة اإلسرائيلية الستئناف 

 النقاش حول تطبيق الخطة األميركية المعروفة بصفقة القرن. 
 2020/ 5/ 1، األيام، رام هللا

 
 االختصاص باألراضي المحتلة "الجنائية الدولية"ترحيب فلسطيني بقبول  .2

رّحبت فلسطين بتقرير مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، حول اختصاص : األناضول
جاء ذلك في بيان صادر عن وزير الخارجية والمغتربين  ينية المحتلة.المحكمة باألرض الفلسط

الفلسطيني رياض المالكي، قال فيه إن المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا أكدت الحقائق 
التي تنسجم مع كون الوالية الجغرافية للمحكمة الجنائية تقع على األرض الفلسطينية المحتلة، والتي 

 ا فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.فة الغربية، بمتشمل الض
من جانبه، وصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات تقرير 

 المدعية العامة للمحكمة الجنائية بأنه خطوة شجاعة في االتجاه الصحيح نحو فتح التحقيق..
حنان عشراوي تقرير المدعية العامة ير الفلسطينية كما وصفت عضوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحر 

  للمحكمة الجنائية الدولية بالتطور اإليجابي. 
 2020/ 5/ 1الجزيرة نت، الدوحة، 
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 عريقات يرحب بالرسالة األوروبية المشتركة التي حذرت من مخططات الضم اإلسرائيلية .3
عريقات بالرسالة المشتركة إلى  رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب: رام هللا

رائيلية، التي أرسلتها بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، والسويد، وبلجيكيا، الحكومة اإلس
وقال عريقات إن "هذه الرسالة الهامة حذرت من ضم أي اجزاء األوروبي. واالتحاد  وإيرلنداوهولندا، 

خيمة على أمن فاضحا للقانون الدولي، وسيكون له نتائج و قا خر  هذا يشكلن أمن الضفة الغربية، و 
 المنطقة وعلى مكانة اسرائيل الدولية".

 2020/ 5/ 1، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 وزير األسرى السابق قبها يطالب اشتية بتفسير سبب االعتقاالت في ظل كورونا ورمضان .4
االعتقاالت المستمرة من استمرار  السابق وصفي قبها،  استهجن وزير األسرى : جمال غيث -غزة

أجهزة السلطة في الضفة، بسبب توزيع طرود غذائية على األسر المعوزة في ظل عدم توفر مصادر 
دخل لهذه العائالت، مطالًبا رئيس وزراء السلطة محمد اشتية بـ"توضيح سبب مالحقة أجهزة أمن 

ة فتح". وطالب قبها اشتية ر أبناء تنظيم فتح وخارج مظلالسلطة لمن يقوم بمساعدة الناس من غي
باعتباره وزير الداخلية في رام هللا، بتفسير سبب االعتقاالت المستمرة واختطاف المواطنين، دون أي 

 اعتبارات لجائحة كورونا ولحرمة شهر رمضان.
 2020/ 5/ 1، فلسطين أون الين

 
 عد تمديد اعتقالهمعتقل سياسي في سجون السلطة يضرب عن الطعام ب .5

أعلن المعتقل السياسي في سجون السلطة، فضل جبارين، مدير الجمعية اإلسالمية لرعاية : هللارام 
األيتام في الخليل، عن دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام؛ رفضًا الستمرار اعتقاله لدى أمن 

  السلطة على خلفية توزيعه طرودًا غذائية على األيتام في المدينة.
 2020/ 5/ 1، كز الفلسطيني لإلعالممر ال

 
 حقوقيون فلسطينيون: قانون ديوان الرئاسة الجديد يؤسس لحكومة "موازية" .6

القانون، صادران عن لم تكد تنتهي العاصفة التي أثارها قراران يحمالن حكم : رام هللا ــ جهاد بركات
أن ديوان الرئاسة، وصفوه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حتى تفطن المراقبون لقانون آخر بش

ويعطي القانون المذكور ديواَن الرئاسة الشخصية  بأنه يؤسس لحكومة موازية لمجلس الوزراء.
منحه تملك األموال المنقولة االعتبارية واألهلية القانونية باعتباره واحدا من مؤسسات الدولة، كما ي
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ار فرعية له في أي محافظة بقرار من وغير المنقولة وفتح الحسابات البنكية وإغالقها، وفتح مق
 والحقوق التقاعدية للوزير.الرئيس، كما يمنح رئيسه راتب وزير، واالمتيازات 

 2020/ 4/ 30، العربي الجديد، لندن
 

 على إعادة الفلسطينيين من كافة أنحاء العالم : يجري العمل الفلسطينية "خارجية"ال .7
، إّن العمل على إعادة ة الفلسطيني أحمد الديكقال مستشار وزير الخارجيّ : رام هللا المحتلة

الفلسطينيين من كافة دول العالم يجري بالتنسيق مع المملكة األردنّية، وأّن األمر ينتظر الموافقة على 
  ائرات خاّصة لجلب الفلسطينيين من كافة أنحاء العالم. فتح مطار علياء الدولي وإرسال ط

العالم، ال يشمل الفلسطينيين لسطينيين العالقين في كافة انحاء الجدير بالذكر، أّن الحديث عن الف
 .المهّجرين من سوريا إلى العديد من الدول العربّية

 2020/ 5/ 1، بوابة الالجئين الفلسطينيينموقع 

 
 مصدر من حماس لـ "القدس": نتنياهو يراوغ وليس هناك تحّرك جدي بشأن مبادرة األسرى  .8

رئيس  ،في حديث لـ "القدس" دوت كوم يوم الخميس، ي حركة حماس، اّتهم مصدر مسؤول ف : بيروت
حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو بالمراوغة وعدم إبداء أي جدّية حقيقية في التعامل مع مبادرة 
أطلقها رئيس الحركة في غزة، يحيى السنوار، بهدف إطالق سراح األسرى المرضى وكبار السن 

 س كورونا.ار فيرو واألطفال والنساء في ظل انتش
 2020/ 4/ 30، القدس، القدس

 
 هنية يحذر من استغالل االحتالل النشغال العالم بالجائحة لتطبيق "صفقة القرن" .9

إسماعيل هنية، من مخططات االحتالل اإلسرائيلي  حماسحذر رئيس المكتب السياسي لحركة 
اتصال  ونا". جاء ذلك خلللتطبيق "صفقة القرن" المزعومة، في ظل انشغال العالم بجائحة "كور 

هاتفي أجراه هنية مع شيخ األزهر أحمد الطيب، لتهنئته بشهر رمضان المبارك، وفق بيان صادر 
عن الحركة اليوم الجمعة. وأشار هنية إلى ما يخطط له االحتالل من تطبيق لما يسمى "صفقة 

تمع الدولي غال المنطقة والمجالقرن" المزعومة، وتهويد ومصادرة أراضي الضفة الغربية، مستغاًل انش
 بجائحة "كورونا"، مؤكدا رفضه هذه الخطوات وما يترتب عليها.

 2020/ 5/ 1، فلسطين أون الين
 



 
 
 
 

 

ص            8   5227 العدد:             5/2/2020 سبت لا التاريخ:  

                                    

 "حماس" و"الجهاد" تنددان بتصنيف ألمانيا حزب هللا "منظمة إرهابية" .10
ني "منظمة هللا" اللبناوالجهاد اإلسالمي بتصنيف الحكومة األلمانية "حزب  حماسنددت حركتا : غزة
وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة "حماس" في تصريح مكتوب له:  هابية" وحظر أنشطتها.إر 

"تصنيف الحكومة األلمانية لحزب هللا )كمنظمة إرهابية(، يمثل انحيازًا صارخًا لرواية االحتالل الذي 
 يمارس عدوانه وارهابه المتواصل على شعوبنا العربية".

سالمي في بيان لها أن هذا القرار األلماني جاء استجابة كة الجهاد اإلا، اعتبرت حر من جهته
 .لضغوط إسرائيلية وأمريكية ويمثل انحيازا لالحتالل اإلسرائيلي

 2020/ 5/ 1، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 مقاطعة االقتصاد اإلسرائيليو إنفاذ برامج التشغيل للعمال و إنجاز الوحدة تدعو إلى  فصائل .11
ماس، في اليوم العالمي للعمال “األونروا” إلى إنفاذ برامج التشغيل والمساعدات ركة حدعت حغزة: 

ت في للعمال الفلسطينيين العاطلين في كل أماكن تواجدهم، وزيادتها لـ”تتناسب وحجم الكارثة”، وطالب
طلين عن العمل بيان لها األمم المتحدة بالوقوف أمام مسؤولياتها اإلنسانية واإلغاثية تجاه العمال العا

 “باعتبار فلسطين منطقة متضررة ومنكوبة”، وتفتقر ألدنى مقومات الحياة.
ية، من جهتها قالت الجبهة الشعبية، إن هذا اليوم يأتي في ظروٍف عّمالية فلسطينّية أكثر استثنائ
وائر ودعت في هذه المناسبة إلى إنجاز الوحدة ومغادرة مربع االنقسام، وإعادة االعتبار إلى الد

 واالتحادات المحيطة بالمنظمة، والدفاع عن الحريات العامة والنقابية.
وثمنت الجبهة الديمقراطية الدور النضالي الذي لعبه عمال فلسطين في إطالق المقاومة الفلسطينية 

بناء الحركة الوطنية المعاصرة، ودعت بهذه المناسبة لمقاطعة االقتصاد اإلسرائيلي، وبناء وإعادة 
 اد وطني فلسطيني متحرر من التبعية القتصاد االحتالل.اقتص

 2020/ 5/ 2القدس العربي، لندن، 
 

 لمعالجة وضع منظمة التحرير وإنهاء الخالفات فتححركة تدعو  "الشعبية" .12
يوم الخميس، حركة فتح، إلى معالجة موضوعية لواقع لتحرير فلسطين، دعت الجبهة الشعبية  : غزة

ة، والتمعن في مسؤوليات كل طرف، ومسؤولية الخيارات السياسية التي منظمة التحرير الفلسطيني
لى اتفاقيات أوسلو وتأثيراتها الكارثية على المنظمة، واألسباب الداخلية التي قادت إلى ترتبت ع

  ضورها، وتغييب هيئاتها وإفقادها أي دور فعلي، وإفقاد قرارتها أية صفة إلزامية.إضعاف المنظمة وح
 2020/ 4/ 30، دسالق، القدس
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 قوى فلسطينية بلبنان: تصنيف ألمانيا لحزب هللا "منظمة ارهابية" استهداف للمقاومة بالمنطقة .13

يوم الجمعة، حظر أنشطة اعتبر تحالف القوى الفلسطينية في لبنان،  :خدمة قدس برس -بيروت 
طين ولبنان "حزب هللا" اللبناني في ألمانيا، واعتباره "منظمة ارهابية"، استهداف للمقاومة في فلس

وقال تحالف القوى في بيان، إن "ما اقدمت عليه المانيا من قرار  ولقوى محور المقاومة بالمنطقة. 
 مستهجن ومدان ومستنكر بإعالنها حزب هللا منظمة ارهابية".

 2020/ 5/ 1قدس برس، 
 

 توقعات إسرائيلية بتسريع دخول غانتس الحكومة صفقة تبادل أسرى مع حماسموقع معاريف:  .14
نقل موقع "معاريف" عن مصادر سياسية في إسرائيل قولها إن : القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد

أنه أن يسرع نتنياهو، من شانضمام الجنرال بني غانتس كوزير لألمن، في حكومة برئاسة بنيامين 
 لتوصل إلى صفقة لتبادل األسرى والمفقودين مع حركة "حماس".ا

وبحسب المصادر التي لم يكشف عن هويتها، فإن غانتس، الذي كان رئيسا ألركان جيش االحتالل 
 ، حيث وقع الجنديان اإلسرائيليان هدار غولدين وأبرام2014خالل العدوان اإلسرائيلي على غزة عام 

 ، "يحمل التزاما بحل هذه المسألة ورغبة في إغالق دائرة الملف".ين لدى "حماس"منغيستو أسير 
ووفقا لمصدر سياسي إسرائيلي، فإنه يبدو منذ اآلن، وحتى قبل أداء الحكومة المقبلة اليمين 

منذ الدستورية، أن مجرد عقد جلسة أولى )قبل أسبوع( للجنة الوزارية لشؤون األسرى والمفقودين 
كل مؤشرا على جدية الحكومة في التقدم بشكل كبير في االتصاالت مع رف الصامد "يشعدوان الج
 "حماس"".

وبحسب مراسل "معاريف" للشؤون العسكرية طال ليف رام، فإنه على الرغم من أن كل صفقة تبادل 
واتجاه لألسرى تشكل مصيدة للمستوى السياسي، إال أنه في ظل احتمال تشكيل حكومة طوارئ 

االستقرار، فإن تقاسم المسؤولية عنها بين رئيس الحكومة وبين وزير األمن  السياسية نحو الساحة
 "تنضج ظروفا أفضل للتقدم في المفاوضات من جانب إسرائيل".

مع ذلك، قالت الصحيفة إنه بالرغم من اإلقرار بانعقاد الجلسة الوزارية لشؤون األسرى والمفقودين، 
األسرى والمفقودين يرون بلوم مع عائلتي غولدين وشاؤل، فإنه ال ولقاء ممثل نتنياهو في ملف 

لتقارير في ئيل و"حماس"، خالفا ليعكس في المرحلة الحالية تقدما إضافيا في االتصاالت بين إسرا
 األسبوع الماضي التي تحدثت عن إحراز تقدم في هذه االتصاالت. 
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راز تقدم إضافي مرهون بموقف حركة وبحسب مراسل "معاريف" للشؤون العسكرية، يبدو أن إح
 وأن الحركة تلتزم في األيام األخيرة الصمت."حماس"، ال سيما 

ول لالتفاق تبدو اآلن طويلة، كما الفجوة بين وفي السياق، قالت مصادر إسرائيلية إن المسافة للوص
 سريع".  مواقف إسرائيل و"حماس"، لكن في حال إحراز تقدم فإن "الديناميكية قد تتطور بشكل

 2020/ 5/ 1العربي الجديد، لندن، 
 

 وزير القضاء اإلسرائيلي يصف قرارات المحكمة العليا بـ"الفضائح"  .15
انا، يوم الجمعة، بشدة المحكمة العليا والمستشار القضائي هاجم وزير القضاء اإلسرائيلي، أمير أوح

مزوز، عن النظر في  للحكومة، أفيحاي مندلبليت، وطالب بتنحية قاضي المحكمة العليا ميني
التماسات ضد تمديد والية القائم بأعمال المدعي العام، دان إلداد، الذي قررت المحكمة، أمس، 

بيان، أنه "قررت الخروج إلى معركة قضائية" وأنه استأجر خدمات د. وأعلن أوحانا، في تجميد التمدي
 أحد كبار المحامين اإلسرائيليين لهذا الهدف.

احترازيا يمنع تمديد والية إلداد إلى حين اتخاذ قرار آخر، بعد  لعليا، أمس، أمراوأصدرت المحكمة ا
يت بعدم تمديد والية إلداد أسبوعين، وبذلك تكون المحكمة قد وافقت بشكل جزئي على طلب مندلبل

  ويعني قرار المحكمة أنه ستنتقل صالحيات المدعي العام إلى أيدي مندلبليت.  المؤقتة. 
 2020/ 5/ 1، 48عرب  

 
 في الضفة الغربية : نستعد الستيطان مليون يهوديرئيس المجلس االستيطاني .16

إلقامة مقبرة كبيرة تتضمن حوالي ثالثين ألف قبر وتمتد على تعد السلطات اإلسرائيلية : تل أبيب
مساحة حوالي مائة وأربعين دونمًا قرب المنطقة الصناعية "شاعر هشمرون" في شمال الضفة 

 محتلة قرب بلدة كفر قاسم.الغربية ال
 وذكرت صحيفة "معاريف" امس، أنه وفي أعقاب الحصول على المصادقات السياسية إلقامة المقبرة

المركزية للمستوطنين وقع رؤساء المجالس المحلية االستيطانية شومرون، الكنة وأورنيت على 
 إقامتها.

قون من خالل اتصاالت فيديو وعقد اجتماع التوقيع بحضور ثمانية أشخاص وشارك فيه البا
يكلف يشرف على المقبرة فرع شركة "كديشاه" في تل أبيب وهو الذي  جماعية. ووفقًا لهذا االتفاق

 بإقامة المقبرة.
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وقال يوسي دغان رئيس المجلس االستيطاني اللوائي شومرون :"وفقًا لمخططاتنا نستعد الستيطان 
ة ومواصالت ومباني ومؤسسات تعليمية وأيضًا مقبرة مليون يهودي في شمال الضفة ونقيم بنى تحتي

 هنا لألبد". تتوافق مع الزيادة السكانية وتشكل المقبرة دلياًل على أننا سنبقى
وقال نير برتل رئيس المجلس االستيطاني أورنيت أن التعاون اإلقليمي سيؤدي إلى إقامة منطقة 

 صناعية جديدة.
 2020/ 5/ 2القدس، القدس، 

 
 ا اإلسرائيلية بأنه ال يوجد عائق قانوني لمنع نتنياهو من تشكيل الحكومةيبلغ العليماندلبليت  .17

أبلغ أفيحاي ماندلبليت المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية، يوم الخميس، المحكمة العليا : رام هللا
ح االتهام بموقفه القانوني حول تشكيل بنيامين نتنياهو للحكومة اإلسرائيلية المقبلة في ظل لوائ

 المقدمة له.
منع نتنياهو من تشكيل الحكومة المقبلة وأداء وبحسب موقف ماندلبليت، فإنه ال يوجد عائق قانوني ي

فيما أبلغ مكتب الرئيس اإلسرائيلي  دوره كرئيس للوزراء، رغم االتهامات الجنائية الموجهة إليه. 
 تي ستعود للكنيست.رؤوفين ريفلين، إنه ال مكان له للتدخل في هذه القضية ال

ماندلبليت في موقفه، إن هناك ترتيبات معينة تواجه أبيض، قال  -وبشأن االتفاق بين الليكود وأزرق 
صعوبات كبيرة، لكن في هذه المرحلة ال توجد أسباب لرفضها أو للتدخل قانونًيا في الوقت الحالي، 

 وأنه من األفضل التدخل حين تنفيذ االتفاق.
 2020/ 4/ 30القدس، القدس، 

 
 بقرار ألمانيا حظر حزب هللا اللبناني انيرحب وغانز نتنياهو .18

رحب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، بقرار : رام هللا
وقال نتنياهو  الحكومة األلمانية حظر منظمة حزب هللا وتصنيفها بأنها "إرهابية" خارجة عن القانون. 

تويتر، "ألمانيا تنضم في هذا القرار إلى دول مثل الواليات  بر حسابه فيريدة له بالعربية عفي تغ
 المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ودول في أمريكا الالتينية التي قد اتخذت سابًقا هذه الخطوة".

الذي عبرت  أبيض، حليف نتنياهو، قد أشاد بالقرار األلماني، -وكان بيني غانتس زعيم حزب أزرق 
 رفضه واعتبرته سياسي. إيران من جانبها عن

  2020/ 5/ 1القدس، القدس، 
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 باراك: أنا من صاغ وديعة رابين لالنسحاب من الجوالن .19
كشف رئيس الحكومة اإلسرائيلية األسبق، إيهود باراك، في مقابلة : القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد

الوزراء اإلسرائيلي األسبق و صاحب "وديعة" رئيس مطولة مع صحيفة "معاريف"، الجمعة، أنه ه
إسحاق رابين، والتي تحدثت عن التزام إسرائيلي باالنسحاب من الجوالن مقابل معاهدة سالم مع 

 إسرائيل.
وقال باراك، في المقابلة التي أجراها معه المؤرخ العسكري اإلسرائيلي أوري ميلشتاين، إنه منذ كان 

سرائيلي للبنان، عارض االنسحاب الجزئي، وإقامة ما ات عند غزو الجيش اإلرئيسًا لشعبة االستخبار 
 سّمي بـ"الحزام األمني" عبر إعادة تشكيل جيش أنطوان لحد. 

كانية إجراء مفاوضات مباشرة مع رئيس دولة عدوة، وبحسب باراك، فقد كانت المشكلة في عدم إم
 عن الرأي العام. واألسد خصوصًا، بدون بلورة تفاهمات مسبقًا، بعيداً 

األسد كان وبحسب باراك فإن حافظ . وادعى باراك أن إسرائيل حاولت التوصل إلى اتفاق مع األسد
 مستعدًا للسالم، "ولكن وفق شروطه هو".

 2020/ 5/ 1، العربي الجديد، لندن
 

 لجنة بالكنيست اإلسرائيلي تنهي تعديالت قانون التناوب  .20
ت اإلسرائيلي، التعديالت على مشروع للجنة الخاصة في الكنيسأنهت فجر يوم الجمعة، ا: رام هللا

وصوت باألمس لصالح  بالقراءة األولى مساء أمس في الهيئة العامة له.قانون التناوب الذي أقر 
، قبل أن يحول إلى اللجنة الخاصة لمناقشة بنوده مجدًدا 31عضًوا، مقابل رفض  72مشروع القانون 

 طرحه مجدًدا أمام الهيئة العامة للتصويت عليه بالقراءاتين الثانية والثالثة.وإجراء أي تعديالت عليه ل
 2020/ 4/ 1القدس، القدس، 

  
 .. هناك تحديات أمنيةالعالقات مع األردن تتراجع و"حزب هللا" يفعل ما يريدضابط إسرائيلي كبير:  .21

بشكل تدريجي. وبرر قائد يستعد الجيش اإلسرائيلي للخروج من دائرة مواجهة انتشار فيروس كورونا 
بالقول في مقابلة معه نشرها موقع "يديعوت ك شعبة التخطيط في الجيش، أمير أبو العافية، ذل

أحرونوت" اإللكتروني اليوم، الجمعة، إن "لدينا مهمات لن ينتظرنا أحد لتنفيذها. وعلى دائرة األبحاث 
لألمور الهامة في المعركة بين حربين  )في شعبة االستخبارات العسكرية( العودة إلى تجميع أهداف

تي تستهدفها إسرائيل( وأن تعود سرية هيئة األركان العامة )أهداف إليران وحزب هللا خصوصا ال
 )كوماندوز النخبة اإلسرائيلي( إلى انشغاالتها المميزة".
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وحسب الموقع، فإن أبو العافية تحدث بحذر حول تنفيذ محتمل لمخطط ضم مناطق في الضفة 
االتفاق االئتالفي بين  الغربية، بينها غور األردن، إلسرائيل وأنه ربما يتم ذلك بعد شهرين بحسب

رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وحزب "كاحول الفان" برئاسة بيني غانتس. "لن يسقط 
، أو تحفظا أحد عن كرسّيه إذا شملت وجهة نظر أجهزة األمن واالستخبارات اإلسرائيلية معارضة

 نية واألردن". على األقل، من الخطوة األحادية الجانب مقابل السلطة الفلسطي
وقال أبو العافية إنه "لم نتلق تعليمات بعد من المستوى السياسي، ونحن ال ننشغل بذلك حتى اآلن". 

مزعج خالل إال أنه أضاف أن العالقات بين إسرائيل واألردن تلقت ضربة كبيرة هذه السنة. "واألمر ال
قتي الباقورة والغمر. وهذا منح السنة األخيرة هو الشعور بأن شيئا ما تغير في أعقاب قضية منط

شعورا بالتراجع إلى الوراء". وانسحبت إسرائيل من الغمر، أمس، ومن الباقورة في تشرين 
 الثاني/نوفمبر الماضي.

قع إلى مقال نشره ضابط كبير وبسبب حذر أبو العافية في التحدث عن مخطط الضم، أشار المو 
ئيلية "بين األقطاب"، وجاء فيه أنه "بنظرة نحو الجنوب، عسكرية اإلسراتحت إمرة األخير في المجلة ال

علينا أن نسمح ونشجع تنازالت تكتيكية من أجل الحفاظ على مراسي استقرار إستراتيجي التي تتمثل 
 بالعالقات مع مصر واألردن". 

، س المقبلة، التي أعدها رئيس أركان الجيش اإلسرائيليعسكرية للسنوات الخموحول خطة "تنوفا" ال
أفيف كوكافي، والتي لم تصادق عليها الحكومة بعد، بسبب عدم تشكيل حكومة جديدة، نقل الموقع 

% على األقل من الميزانية التي 70عن ضابط إسرائيلي كبير قوله إن الجيش يتوقع الحصول على 
األمنية  ا ومناعتنا من التهديداتالخمس المقبلة "كبوليصة تأمين ألوالدنا وأحفادنيطلبها للسنوات 

 الوجودية".
 2020/ 5/ 1، 48عرب  

 
 عشرات البلديات اإلسرائيلية ترفض العودة الجزئية للتعليم .22

بلدية في إسرائيل اليوم الجمعة رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين  15وكاالت: دعت  –رام هللا 
ب ورمات غان وكريات هو، إلى تأجيل العودة الجزئية لجهاز التعليم، فيما أعلنت بلديات: تل أبينتنيا

 بيالك، إلى جانب سكرتارية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية رفضها قرار الحكومة.
القا من س بلدية تل أبيب رون حولدائي، أن رفضه االنصياع لقرار الحكومة، يأتي انطوقال رئي

ى أنه "لن نتمكن من فتح "المسؤولية عن سالمة وصحة األطفال والهيئة التدريسية"، مشيرا إل
 المؤسسات التعليمية".
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األخيرة، أما رئيس بلدية رمات غان كرمل شما هكوهين فقال، "قرار الحكومة جاء في اللحظة 
 د عن الواقع والمشاكل الميدانية".يقررون الجمعة إعادة الطالب األحد، وهذا دليل عن أن القرار بعي

وتابع "ال يمكن فتح المؤسسات التعليمية بدون حلول لعدد من المشاكل، ومنها مشكلة المعلمين الذين 
عليمية، فقط عندما يتم حل لديهم أطفال، في سن ما قبل المدرسة. رمات غان ستفتح المؤسسات الت

 جميع المشاكل، ولن يحدث هذا حتى األحد".
عربًيا، قررت سكرتارية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية عدم العودة إلى  سياق،في ال

 المدارس العربية، اأُلسبوع المقبل، ِوفًقا لخطة وبرنامج وزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى أنها ستعقد
لاّلزمة، وفًقا للمستجدات خالل اأُلسبوع المقبل جلسة تقييمية إضافية التخاذ القرارات المناسبة وا

 والتطورات.
 2020/ 5/ 1األيام، رام هللا، 

 
 تقرير: نتنياهو قرر تخفيف اإلغالق بعد تحذيره من عصيان مدني .23

ية لمواجهة انتشار فيروس قال مصدر إسرائيلي مطلع على المداوالت الحكومية حول التعليمات الرام
غالق، األسبوع الماضي، تم تحذير رئيس الحكومة، كورونا، إنه قبل اتخاذ القرارات بشأن تخفيف اإل

ع عصيان مدني. ونقلت قناة "كان" التلفزيونية الحكومية، مساء أمس بنيامين نتنياهو، من اندال
نه "إذا لم يتم البدء بتخفيف رسمي الخميس، عن المصدر قوله إن مسؤوال رفيعا حذر نتنياهو من أ

 لع تمردا".للتعليمات الموجهة للجمهور، فإنه سيند
وأضاف المصدر نفسه، أن نتنياهو أراد استمرار القيود، ولكن في أعقاب التحذير "غّير موقفه". 

نتنياهو يريد ويتوق أن يتقرر خالل مداوالت في األيام القريبة المقبلة تخفيفا آخر في القيود، لكن 
 االنتظار كي يتأكد من أنه ال توجد موجة انتشار أخرى للفيروس.

 2020/ 5/ 1، 48عرب 
 

 وزراء إسرائيليون يشتكون من تغييبهم عن تطورات "صفقة تبادل أسرى" .24
اشتكى وزراء في الحكومة اإلسرائيلية، من عدم  -ترجمة خاصة  -"القدس" دوت كوم  -رام هللا 

وبحسب موقع صحيفة يسرائيل  تطورات ملف صفقة تبادل األسرى مع حماس.وضعهم في صورة 
ة لهم حول ما يجري، إال لبوا من مجلس األمن القومي تقديم معلومات واضحهيوم، فإن الوزراء ط

 أنهم لم يحصلوا على رد، رغم أن القانون يلزم المجلس بتزويدهم بتلك المعلومات.
 2020/ 4/ 30القدس، القدس، 
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 صحيفة إسرائيلية: “بابا هتلر”.. بيوس الثاني عشر علم بالمحرقة النازية وصمت  .25

نقلت صحيفة “معاريف” اإلسرائيلية عن مصادر ألمانية قولها إن الحبر  س العربي”:“القد -الناصرة
 األعظم خالل الحرب العالمية الثانية كان يعلم بالمحرقة لكنه صمت.

يخية، إن باحثين من ألمانيا قد اكتشفوا أن البابا بيوس الثاني عشر وقالت معاريف استنادا لوثائق تار 
روع التصفوي النازي، قد كان يعلم بالمحرقة في بدايتها، وأن الفاتيكان الذي لم يسجل إدانة للمش

 ف اليهود باستخفاف ألنهم “يميلون عادة للمبالغة والتهويل في الوصف”.تعامل مع قتل مئات آال
 2020/ 5/ 1ندن، القدس العربي، ل

 
 وزارة الجيش اإلسرائيلي تكشف عن مشترياتها الضخمة لمواجهة كورونا .26

كشفت وزارة الجيش اإلسرائيلي، يوم الخميس، عن حجم المعدات والمشتريات الضخمة التي  :رام هللا
 جلبتها من دول مختلفة لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه منذ بداية األزمة في منتصف الشهر الماضي، بدأت بالعمل على 
لفة، مشيرًة إلى أن آخر تلك المشتريات وصلت جلب المعدات الالزمة للطواقم الطبية من دول مخت

 ألف عينة فحص مخبري. 80اليوم من كوريا الجنوبية إلى مطار بن غوريون وعلى متنها 
جهاز تنفس اصطناعي من بين آالف أجهزة أخرى  811مليون قناع "كمامة"، و 62وبينت أنها وفرت 

 صيف.سيتم شرائها ونقلها لوزارة الصحة اإلسرائيلية بحلول ال
مليون مالبس واقية ومقاومة للماء للفرق  4. 1وأشارت وزارة الجيش اإلسرائيلي، إلى أنه تم شراء 

 ألف من المالبس التي يمكن التخلص منها. 403الطبية، ونحو 
 رحلة شحن بضائع جوية تابعة للوزارة منذ بداية العملية. 30وذكرت أنه هبطت أكثر من 

 2020/ 4/ 30القدس، القدس،  
 

 عدة للجيش اإلسرائيلي تتعرض لعملية تسلل وسرقة معدات عسكريةقا .27
ذكرت قاعدة تابعة للجيش اإلسرائيلي، جنوب البالد، مساء أمس )الخميس(، أنه تم العثور  تل أبيب: 

على قطع طولي في السياج المحيط بها، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف عملية تسلل، وفقًا لوكالة األنباء 
أولي أن عدة أشخاص تسللوا إلى القاعدة، وسرقوا معدات عسكرية، وألحقوا  تحقيقوكشف  األلمانية. 

أضرارًا بالقاعدة ثم الذوا بالفرار، بحسب ما نقلته صحيفة »جيروزاليم بوست« عبر موقعها 
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م يتم ول وتم إصالح القطع في السياج، وتجري الشرطة العسكرية تحقيقًا بشأن الحادث. اإللكتروني.
 قعها بالضبط.سم القاعدة أو مو الكشف عن ا

 2020/ 5/ 1الشرق األوسط، لندن،  
 

 قصة جاسوسية إيلي كوهين كما تنقلها "يديعوت أحرونوت" عن محاضر المحاكمة .28
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوم الجمعة، مقاطع قالت : القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد

لذي نشط في سورية تحت لي إيلي كوهين، االجاسوس اإلسرائيإنها من محاضر جلسات محاكمة 
اسم كامل أمين ثابت، وتمكن من نقل معلومات سرية حساسة إلسرائيل، بما في ذلك تصوير انتشار 

 1965القوات السورية في هضبة الجوالن والقواعد العسكرية فيها، إلى أن تم القبض عليه عام 
 وإعدامه. 

حاكمة كوهين، قالت الصحيفة إن جلسات م جلسة من 39محاضر ونشرت الصحيفة مقاطع من 
أجهزة األمن اإلسرائيلية جمعتها من الجلسات التي بّثها التلفزيون السوري، وما نشرته الصحف 

 العربية في تلك الفترة.
 2020/ 5/ 1العربي الجديد، لندن، 

 
 المسلحةتقدير إسرائيلي: السيسي فشل بتنمية سيناء ووقف الهجمات  .29

قال مستشرق إسرائيلي، إن "التقديرات األمنية اإلسرائيلية عن الوضع : عامر عدنان أبو -21عربي
الميداني في شبه جزيرة سيناء المصرية، تفيد بأن األموال المصرية يتم إنفاقها هناك عبثا، وكذلك يتم 

ود من الوصول إلى سيناء إهدار الدماء فيها، وبسبب أزمة فيروس كورونا، فلن يتمكن السياح اليه
 ليهودية، كما جرت العادة في كل عام".ظل االحتفاالت باألعياد ا في

 12وأضاف إيهود يعاري الخبير اإلسرائيلي في الشؤون الفلسطينية والعربية في تقريره على القناة 
صريين بالذكرى " أن "األعياد اليهودية هذا العام تزامنت مع احتفال الم21اإلسرائيلية، ترجمته "عربي

ائيلي من شبه الجزيرة بموجب اتفاقية كامب ديفيد بين ثالثين لخروج آخر جندي إسر الثامنة وال
الجانبين، رغم أن هذه االحتفاالت المصرية هذا العام طغى عليها أجواء مريرة، تمثلت بشكوك 

 متزايدة حول مدى السيطرة األمنية والسياسية على سيناء".
السالم المجزأ مع لشرق األدنى، ومؤلف كتاب "حث بمعهد واشنطن لدراسات اوأشار يعاري، البا

مصر"، أن "هذه الشكوك دفعت بأصوات مصرية للمطالبة بمنح محافظ سيناء صالحيات غير 
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محدودة، بعيدا عن أي إجراءات بيروقراطية تعاني منها اإلدارة المصرية، مما يتطلب اقتطاعا من 
 .الموازنة المصرية العامة"

في محاكاة نماذج سنغافورة وهونغ كونغ في ية تتجه نحو تسجيل نجاح وأوضح أن "المساعي المصر 
سيناء، على أن تمنح اإلدارة السيناوية الجديدة استقالال شبه كامل عن السلطة المركزية في القاهرة، 

 الممسكة بالعالقات الخارجية واألمن".
 ائيل، يزيد من غضب القبائلصرية في سيناء بموافقة إسر وأضاف أن "زيادة عديد القوات المسلحة الم

البدوية في شبه الجزيرة، والنتيجة أن تنظيم الدولة يواصل ضرباته هناك من خالل مهاجمة المركبات 
العسكرية، في حين أن صور الجنود القتلى المصريين المتداولة على شبكات التواصل االجتماعي، 

 ".توقف هذه الهجمات الدامية المصري، التي ال تستطيع أنتتزامن مع مشاهد القصف الجوي 
 2020/ 5/ 2، "21موقع "عربي 

 
 مستشرق يهودي: هذا ما تريده السعودية من مسلسالت التطبيع .30

قال مستشرق يهودي، إن "العاصفة اإلسرائيلية تجتاح المسلسالت : عدنان أبو عامر -21عربي
ي العالم العربي، مما العربية في رمضان، خاصة مسلسل "أم هارون" الذي يعرض معاناة اليهود ف

يشير إلى أن دول الخليج تستعد للتطبيع مع إسرائيل، وجعل هذا المسلسل يثير ضجة تنتهك هدوء 
جه مسؤولون في عدة دول خليجية، وتم تصويره في دولتي اإلمارات رك في إنتارمضان، ألن من شا

 ة".عوديالس MBCوالكويت، ويبث حاليا في جميع أنحاء العالم العربي على قناة 
وأضاف يارون فريدمان، خريج جامعة السوربون، وباحث في الشؤون اإلسالمية بمعهد التخنيون، في 

" أن "المسلسل أغضب المشاهدين العرب من 21ربيمقاله بصحيفة يديعوت أحرونوت، ترجمته "ع
يل على تصوير اليهود كضحايا، بدال من تسليط الضوء على نكبة الفلسطينيين، وتصوير قيام إسرائ

 أنها "نهاية االنتداب البريطاني في إسرائيل"، بدال من "نهاية االنتداب البريطاني في فلسطين العربية".
وا من منتجيه بسبب سلسلة األخطاء التاريخية، وتصدير جمل وأوضح أن "منتقدي المسلسل سخر 

، رغم أنها تكتب عبرية ببعض األخطاء، وتقديم اللغة العبرية كلغة مكتوبة من اليسار لليمين
، وتقديم الكويت كدولة تعيش فيها 1967بدال من  1948بالعكس، واعتبار احتالل القدس بأنه وقع في 

لم يكن لدى دول الخليج سوى مجتمعات يهودية صغيرة، مقارنة  جالية يهودية كبيرة، رغم أنه
 بنظيرتها في أجزاء أخرى من العالم العربي".

ذا المسلسل، قائلين إنه استهداف خطير عربية والمشاهدين هاجموا هوأكد أن "وسائل اإلعالم ال
ا الغرض منه تدريب للقضية الفلسطينية، وإنكار للنكبة الكارثة التي أصابت الفلسطينيين، واعتبرو 
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الجمهور العربي على التطبيع مع إسرائيل، وجعل "أم هارون" رمزا لالجئين اليهود من الدول 
 العربية".

عربي أسفر عن بعض التحركات السياسية، فقد طالب النواب الكويتيون ن "الضغط الوأشار إلى أ
عالم محمد الجعبري العتماده بتشكيل لجنة تحقيق، وإزالة المسلسل من الشاشة، وهاجموا وزير اإل

 صورة المسلسل، زاعمين أنها تصور التاريخ زورا، وتتناقض مع موقف الكويت المؤيد للفلسطينيين".
مسلسل "أم هارون" ليس وحده يواجه االنتقادات العربية، فهناك المسلسل السعودي  إلى أنوأشار 

"، وقد كشف االضطراب الذي أحاط به عن جدل حاد في الشرق األوسط بشأن 7الساخر "المخرج 
الموقف من إسرائيل، ويعكس عمق الخالف في العالم العربي، ومقاالت وتعليقات في وسائل اإلعالم 

 في سوريا ولبنان وغزة، حولت االنتقادات باتجاه السعودية". ة خاصةالعربي
وأشار إلى أن "منتقدي المسلسالت الخليجية وجهوا اتهاماتهم للسعودية بتهميش القضية الفلسطينية 

، ودعم صفقة القرن للرئيس األمريكي 2002بشكل منهجي منذ سنوات، بدءا من مبادرة السالم لعام 
المسلسالت فن موجه، تهدف لتغيير الرأي العام العربي تجاه اليهود وإسرائيل، ن هذه مب، وأدونالد ترا

 مما يمهد الطريق للتطبيع".
وختم بالقول إن "هذه المسلسالت تظهر تغيرا في السعودية والخليج، وتحوال بوعي بعض الدول 

ة لتغيير موجيخلق هذا االعربية، فالقنوات السعودية تصل إلى كل بيت عربي، فطبيعي أن 
اعتراضات وردود فعل صادمة، فالثقافة العربية ليس فيها مكان للضحية سوى الفلسطيني المطرود 
من أرضه، أما اليهودي فهو صهيوني محتل، والقلق العربي أن تستغل إسرائيل قضية المهاجرين 

 اليهود الشرقيين إللغاء حق عودة الالجئين الفلسطينيين".
 2020/ 5/ 1، "21 موقع "عربي 

 
 رغ تمامًا من المصلينمن شهر رمضان ..المسجد األقصى فا للجمعة الثانية .31

"األيام": للجمعة الثانية في شهر رمضان، بدت ساحات المسجد األقصى الفارغة تمامًا من  -القدس 
ومرة أخرى، اقتصرت الصالة في المسجد على حراس وسدنة المسجد األقصى  المصلين حزينة.

القديمة الصالة خارج وأدى عدد من سكان البلدة  سالمية.وكبار الموظفين في دائرة األوقاف اإل
 أبواب المسجد األقصى مع الحفاظ على مسافة فيما بينهم.

 2020/ 5/ 2، األيام، رام هللا
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 مواجهات في شمال الضفة رفضا لالستيطان.. واالحتالل ينذر بهدم منزل عائلة أسير .32
ية، االستيطانية التي تصاعدت خالل األيام الماض“القدس العربي”: رفضا للهجمات  –رام هللا 

اندلعت مواجهات شعبية شمال الضفة الغربية، حين خرج المواطنون في تظاهرة شعبية ضد 
 االستيطان، في وقت قامت فيه قوات االحتالل بشن حملة مداهمات واعتقاالت فجرا.

الضفة، في المسيرة األسبوعية المناهضة واندلعت المواجهات الشعبية في بلدة كفر قدوم شمال 
وفجر الجمعة أصيب عشرات المواطنين في مخيم طولكرم باالختناق  دار الفاصل. لالستيطان، والج

كذلك اقتحمت قوات االحتالل منزل عائلة  بالغاز المسيل للدموع بعد اقتحام قوات االحتالل للمخيم.
م أن قوات االحتالل اإلسرائيلي أبلغت والد األسير محمد عالء ريشة، وذكرت مصادر من المخي

يح ريشة بنيتها هدم منزل العائلة خالل األيام المقبلة، وذلك بعد أن قامت باستجواب األسير الجر 
 المتواجدين داخل المنزل.

 2020/ 5/ 2، القدس العربي، لندن
 

 أراضي واالحتالل يجرف مستوطنون يعطبون مركبات ويخّطون شعارات عنصرية .33
عددًا من المركبات وأعطبوا  "األيام"، وكاالت: حطم مستوطنون متطرفون فجر امس، -محافظات 

 إطارات مركبات وخطوا شعارات عنصرية في قريتي صرة وتل غرب نابلس.
وقال غسان دغلس مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة ان عددًا من المستوطنين من البؤرة 

، وخطوا شعارات أمسباقتحام قرية صرة وتل غرب نابلس فجر  االستيطانية حفاد جلعاد قاموا
مركبة تعود ملكيتها  30إطارات مركبات ألكثر من  أعطبوارية من مجموعات تدفيع الثمن، كما عنص

وفي جنوب بيت لحم،  . اإلخباريةللمواطنين فلسطينيين قبل أن ينسحبوا، وفق وكالة أنباء "معا" 
 ، أرضية مغسلة مركبات في بلدة الخضر.سأمهدمت جرافات االحتالل صباح 

 2020/ 5/ 1، األيام، رام هللا
 

 عدد العمال الفلسطينيين تجاوز المليون ": المركزي لإلحصاء" .34
أكد الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني عشية عيد العمال العالمي، أن عدد العاملين في : رام هللا

ألفا  261ألفا في الضفة الغربية و 616، منهم 2019آالف عامل في العام  10فلسطين بلغ مليونًا و
وقالت رئيسة الجهاز ُعال عوض: "إن  ألفا في األراضي المحتلة والمستعمرات. 133وفي قطاع غزة 

ألف عامل، بواقع  390.7عدد المستخدمين من هذا المجموع بأجر في القطاع الخاص بلغ نحو 
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ألفا من  72.6ألفا من الذكور و 318.1ألفا في قطاع غزة، منهم  115لغربية وألفا في الضفة ا 275.7
 اإلناث".

 2020/ 5/ 1، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
 

 ألف عامل متعطٍل في غزة بسبب الحصار اإلسرائيلي 350: الخضري  .35
قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار جمال الخضري: إن عدد المعطلين عن العمل في : غزة

 اءات مواجهة كورونا.ألف عامل، في حين العدد قد يزيد بالضفة بسبب االحتالل وإجر  350غزة يبلغ 
ودعا الخضري، المجتمع الدولي لتأسيس صندوق خاص لدعم وإسناد عمال فلسطين، وذلك في 

له بتعويض عمال فلسطين عن   -في بيان-وطالب الخضري  المي الذي يوافق اليوم.يومهم الع
ل كبير سنوات الحصار والعدوان وخسائرهم الفادحة التي من الصعب إحصاؤها، ألنها تزداد بشك

 ويومي.
 2020/ 5/ 1، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "إسرائيل" بيتسيلم: العمال الفلسطينيون يتعرضون لالستغالل والتنكيل في .36

الحقوقية، الناشطة ضد انتهاكات االحتالل: إن العديد من  قالت منظمة بيتسيلم: القدس المحتلة
رضون لالستغالل على أيدي مشغليهم من العمال الفلسطينيين الذين يعلمون بمناطق االحتالل يتع

وقالت المنظمة، في بيان بمناسبة يوم العمال العالمي: إن الفلسطينيين ال يحظون بأي  اإلسرائيليين.
داخل مناطق االحتالل، خاصة بعد تفشي فيروس كورونا واإلجراءات التي حماية لحقوقهم العمالية 

ألف  70ولفتت إلى أنه وعلى الرغم من السماح لنحو  .اتخذتها حكومة بنيامين نتنياهو لمنع الحركة
عامل بالبقاء داخل "إسرائيل" في سياق الظروف السيئة التي وضعوا بها، إال أن الكثير منهم عادوا 

 بالتدريج، خوفا من اإلصابة بالعدوى أو لصعوبة البقاء بعيدين عن أسرهم. إلى منازلهم
 2020/ 5/ 1، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "إسرائيل"أكاديميون يحذرون من استغالل الدراما لشيطنة الفلسطيني وإعادة تعريف العالقة مع  .37

عبد الحميد صيام: حذرت المجموعة األكاديمية لفلسطين )باَلك( من استغالل الدراما  - نيويورك
إلى  لشيطنة الفلسطيني وإعادة تعريف العالقة مع إسرائيل والدفع باتجاه التطبيع معها، مشيرة

المسلسالت التي تعرضها قناة )إم بي سي( وما صاحبها من تغريدات ومقاطع إعالمية قصيرة تصب 
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في نفس االتجاه عبر وسائل التواصل االجتماعي لمغردين مغمورين عرفوا على أنفسهم أنهم من 
 المملكة العربية السعودية.

 2020/ 5/ 2، القدس العربي، لندن
 

 مصاباً  517أصل  من 102كورونا فلسطين: شفاء  .38
إصابات جديدة بفيروس كورونا  10سجلت فلسطين، مساء الجمعة، : رام هللا ــ محمود السعدي

الجديد، ما يرفع عدد اإلصابات بالفيروس منذ ظهوره في فلسطين )الضفة الغربية بما فيها القدس 
شخص، أما  102مجموع المتعافين من بينها ، فيما بلغ 517وضواحيها وكذلك قطاع غزة(، إلى 

 الوفيات فاستقرت على أربع.
 2020/ 5/ 1، العربي الجديد، لندن

 
 باألغوار الشمالية إلى رماد "المالح"مناورات االحتالل تحول األراضي الرعوية في  .39

بحسرة وألم كانت العائالت البدوية في منطقة المالح باألغوار الشمالية، أمس، ترقب  محمد بالص:
عل في مساحات واسعة من األراضي الرعوية في "خلة البد" شمااًل جراء النيران التي كانت تشت

ووفق الناشط الحقوقي عارف  المناورات العسكرية التي تجريها قوات االحتالل بالذخيرة الحية.
بسبب إطالق  دراغمة، فإن الحرائق التهمت مئات الدونمات الرعوية في "خلة البد" شمال المالح

ل التدريبات العسكرية التي تتركز في "خلة جميع"، و"خلة البد"، وخربة "الشق" االحتالل القذائف خال
 بمنطقة الفارسية، وخربة سمرة.

 2020/ 5/ 2، األيام، رام هللا
 

 زوارق االحتالل تستهدف مراكب الصيادين شمال القطاع .40
الرشاشة الثقيلة باح اليوم الجمعة، نيران أسلحتها فتحت الزوارق الحربية اإلسرائيلية، فجر وص: غزة

 تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة.
وأفاد شهد عيان أن الزوارق استهدفت مراكب الصادين قبالة سواحل منطقتي السودانية والواحة شمال 

 وذكر أنه تم مالحقة عدد من المراكب قبالة سواحل تلك المنطقة. غرب قطاع غزة. 
 2020/ 5/ 1، لة الرأي الفلسطينية لإلعالموكا
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 بنك فلسطين يوفر مليون شيكل مساعدات للعائالت المتضررة من "كورونا" .41
"األيام": وقع بنك فلسطين ووزارة التنمية االجتماعية وصندوق "وقفة عز" اتفاقية لتوفير  -رام هللا 

وزارة التنمية االجتماعية في جميع مساعدات لألسر العفيفة وقائمة المعوزين المسجلين لدى 
وبموجب االتفاقية تبرع البنك بقيمة مليون شيكل، كجزء من تبرع مجموعة بنك فلسطين  ظات. المحاف

 لدعم القطاع الصحي واإلغاثي في ظل تفشي فيروس كورونا في فلسطين.
 2020/ 4/ 30األيام، رام هللا، 

  
 شكري ُيؤكد على موقف مصر الراسخ من القضية الفلسطينية .42

رجية المصري سامح شكري اليوم الخميس موقف مصر الراسخ من أكد وزير الخا: د ب أ -القاهرة 
القضية الفلسطينية المبني على ضرورة استئناف العملية التفاوضية وفقًا للمرجعيات والقرارات الدولية 
ذات الصلة، وصواًل إلقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 

 لقدس الشرقية.، وعاصمتها ا1967
 2020/ 4/ 30، القدس، القدس

 
 عسكريين مصريين بينهم ضابطان في سيناء 10مقتل  .43

كشفت مصادر طبية عسكرية في سيناء لـ"العربي الجديد"، عن مقتل عشرة عسكريين بتفجير : سيناء
ر ذاتها أن وأضافت المصاد عبوة ناسفة بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء شرقي البالد.

نفجار وقع في قرية تفاحة بمدينة بئر العبد، نتيجة عبوة ناسفة زرعتها مجموعة إرهابية مسلحة اال
 ُيعتقد انتماؤها لتنظيم "والية سيناء" الموالي لتنظيم "داعش" اإلرهابي.

 2020/ 4/ 30، لندن، العربي الجديد
 

 تعيد لألردن آخر أراضيه "إسرائيل" .44
غير رسمي ومتواضع، أعادت إسرائيل لألردن، اليوم الخميس، منطقة  عّمان: في احتفال -تل أبيب 

عاما، فيما أكدت  25الغمر، وهي جيب يقع جنوب شرقي البحر الميت، كانت قد استأجرته قبل 
زارعين اإلسرائيليين لحصاد ما كانوا الحكومة األردنية انتهاء الفترة اإلضافية التي منحتها المملكة للم

في منطقة الغمر، بعد انتهاء العمل بالملحق الخاص في معاهدة السالم الذي زرعوه من محصول 
المعروف أن عشرات المزارعين اإلسرائيليين  كان سمح إلسرائيل بزراعة المنطقة وفق نظام خاص. 
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( 1950اقورة )التي كانت قد احتلت سنة كانوا يستخدمون منطقتين في األراضي األردنية، هما الب
 (.1967حتلت سنة والغمر )التي ا

 2020/ 4/ 30، الشرق األوسط، لندن
 

 شاعر أردني يرد على إعالمي سعودي تهجم على الفلسطينيين .45
رد شاعر أردني من مدينة الكرك )جنوب( على أحد السعوديين الذي انتشر له مقطع فيديو يهاجم 

محمد الكفاوين، إن  وقال الشاعر الفلسطينيين ويدعو رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي لـ"حرقهم". 
ة ودافع الكفاوين عن القضي قصيدته النبطية تأتي ردا على اإلعالمي السعودي رواف السعين. 

 الفلسطينية معتبرا أنها قضية العرب والمسلمين األولى.
وكان اإلعالمي السعودي رواف السعين المثير للجدل شن هجوما على الفلسطينيين، ودعا رئيس 

 بنيامين نتنياهو إلى "حرقهم وتأديبهم وتخليص العالم من شرهم"، على حد قوله.الوزراء اإلسرائيلي 
 2020/ 5/ 2، "21موقع "عربي 

 
 "جريمة حرب"ضم أي جزء من األرض الفلسطينية ": الوزاري العربي " .46

اتفق وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ بالقاهرة، أمس، : سوسن أبو حسين - القاهرة
دعوة اللجنة الرباعية الدولية لعقد اجتماع عاجل إلنقاذ فرص السالم وحل الدولتين، واتخاذ »على 

موقف دولي منسجم مع القرارات الدولية ومرجعيات عملية السالم، بمـا فيهـا خارطة الطريق ومبادرة 
األرض . وأكدوا أن إقدام حكومة إسرائيل على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من السالم العربية«

. بما فيها غور األردن وشمال البحر الميت واألراضي المقامة عليها 1967الفلسطينية المحتلة عام 
المستوطنات اإلسرائيلية ومحيطها، ُيمثل )جريمة حرب( »تضاف إلى السجل اإلسرائيلي الحافل 

مم المتحدة غاشمة بحق الشعب الفلسطيني، واالنتهاكات الفاضحة لميثاق وقرارات األبالجرائم ال
 والقانون الدولي«.

 2020/ 5/ 1، الشرق األوسط، لندن
 

 ضم أراض فلسطينية يهدد بإشعال المنطقة "إسرائيل": مخطط "العربية  الجامعة" .47
مخطط »اإلسرائيلي« حذر أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الخميس، من خطورة ال

بعات المحتملة لهذا المخطط على األمن اإلقليمي، بضم الضفة الغربية، أو أجزاء منها، والت
جاء ذلك في كلمة ألقاها أبو الغيط أمام الدورة غير العادية لمجلس الجامعة  واالستقرار في المنطقة.
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»توجهات الحكومة »االسرائيلية« وأكد أبو الغيط أن . العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب
توتر في المنطقة، مستغلة حالة االنشغال العالمي بمواجهة كورونا الجديدة تخاطر بإشعال فتيل ال

وشدد أبو الغيط في الوقت نفسه، على رفض  ( لفرض واقع جديد على األرض«. 19المستجد )كوفيد 
ات »إسرائيلية« لن تغير من وضع أي ضم لألراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن »أي إعالن

 األراضي المحتلة شيئًا«.
 2020/ 4/ 30، يج، الشارقةالخل

 
 ويؤيد قرار الجامعة العربية "إسرائيل"يدين مخططات  "التعاون الخليجي " .48

أكد الدكتور نايف الحجرف األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية القرار  الرياض:
ير العادية أول اع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غالصادر عن اجتم

من أمس، وتأييده إدانة مخططات إسرائيل بضم أي جزء من األراضي الفلسطينية المحتلة، مشددًا 
على الموقف الثابت لدول الخليج من القضية الفلسطينية واعتبارها قضية العرب والمسلمين األولى 

م 1967يونيو )حزيران(  سيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على جميع أراضيها المحتلة منذودعمه لل
 لمستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.وتأسيس دولته ا

 2020/ 5/ 2، الشرق األوسط، لندن
 

 السعودية: القضية الفلسطينية هي األولى للمملكة والعرب والمسلمين .49
العربية السعودية، أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت هي القضية وفا: أكدت المملكة  -الرياض 

زية للعرب والمسلمين، وأنها القضية األولى للمملكة منذ تأسيسها على يد الراحل الملك عبد المرك
جاء هذا الموقف السعودي ضمن كلمة المملكة خالل  العزيز، وتأتي على رأس سياستها الخارجية. 

ر االتصال المرئي الذي عقده مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء االجتماع الطارئ عب
الخارجية، أول من أمس، لمناقشة ما تقوم به سلطات االحتالل اإلسرائيلي من مخططات لفرض 

 السلطة وضم الضفة الغربية أو أجزاء منها تحت السيادة اإلسرائيلية.
 2020/ 5/ 2، األيام، رام هللا

 
 لدعم جهود "األونروا" في مكافحة الكورونا بغزة دوالرمليون السعودية تقدم  .50

وكالة "األونروا"، ومركز الملك سلمان للمساعدات اإلنسانية واإلغاثة، اتفاقية تبرع وقعت كل من 
سيعمل هذا و بقيمة مليون دوالر، وذلك دعما لجهود الوكالة في مكافحة جائحة كورونا في غزة. 
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طاع واطنين في قالتمويل على تأمين األجهزة والمعدات الطبية المنقذة للحياة والمستلزمات الوقائية للم
 غزة.

 2020/ 5/ 1، فلسطين أون الين
 

 ألف أسرة 100العمادي: البدء بصرف المساعدات النقدية لـ  .51
قنا: أعلن السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة، أن اللجنة ستبدأ  -غزة 

فير وأوضح الس .عملية صرف المساعدات النقدية لألسر المتعففة في قطاع غزة، يوم السبت
ألف  100العمادي، أن عملية الصرف ستتم عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 

 دوالر لألسرة الواحدة. 100أسرة، بواقع 
 2020/ 5/ 1، الشرق، الدوحة

 
 ةلمواقع عسكرية في جنوب ووسط سوري "إسرائيلي "قصف  .52

حزب هللا« اللبناني في وسط استهدف قصف »إسرائيلي«، أمس الجمعة، مستودع أسلحة لـ»وكاالت: 
سوريا، وفق ما ذكر المرصد السوري، فيما تحدثت دمشق عن »خطأ بشري« داخل موقع عسكري، 
أدى إلى خسائر بشرية ومادية، وذلك بعد قصف صاروخي »إسرائيلي« لعدد من المواقع العسكرية 

يًا استهدف مستودعًا وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن »قصفًا إسرائيل في جنوب البالد.
تدمر«، ما تسّبب  -للذخيرة والصواريخ تابع لحزب هللا اللبناني داخل معسكر يقع على طريق حمص 

 »بانفجارات عنيفة تطايرت شظاياها إلى داخل مدينة حمص«.
 2020/ 5/ 2، الخليج، الشارقة

 
 ى "إسرائيل""الجنائية الدولية" تمّكن الفلسطينيين من رفع دعاوى قضائية عل .53

 أكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في الهاي فاتو بنسودا “القدس العربي”:  –الناصرة 
مجددا أن للمحكمة صالحية التحقيق في “جرائم الحرب في فلسطين”، ما يعني تمكين السلطة 

 الفلسطينية نقل االختصاص الجنائي على أراضيها إلى المحكمة الدولية.
صفحة كتبت فيها بنسودا: “نظر االدعاء بعناية في مالحظات المشاركين  60ك في وثيقة من جاء ذل

 اختصاصا على األرض الفلسطينية المحتلة”. وما زال يرى أن للمحكمة
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وبذلك رفضت بنسودا االستئناف المقدم من قبل ألمانيا وأستراليا والبرازيل ودول أخرى وخبراء  
 آلن لملعب القضاة.القانون، حيث تنتقل الكرة ا

 2020/ 5/ 1، القدس العربي، لندن
 

 سفيرا أوروبيًا يحتجون على سعي "إسرائيل" ضم مناطق من الضفة 11يديعوت أحرونوت:  .54
سفيًرا أوروبيًا، اليوم الخميس، احتجاجًا مشتركًا إلسرائيل، بشأن نواياها تنفيذ خطة  11قدم : رام هللا

وبحسب موقع "يديعوت أحرونوت"، فإن من بين  الضفة.ضم لألراضي الفلسطينية المحتلة في 
وحذرت تلك الدول من أن الضم سيضر  .المحتجين سفراء فرنسا وبريطانيا وهولندا واالتحاد األوروبي

وعبر السفراء االوروبيون عن احتجاجهم على  بمكانة إسرائيل الدولية، وسيقوض االستقرار اإلقليمي.
 انية إضافية في القدس.نية إسرائيل بناء وحدات استيط

 2020/ 4/ 30، القدس، القدس
 

 نائبا لجونسون: افرض عقوبات على "إسرائيل" 130بريطانيا:  .55
نائًبا بريطانًيا من مختلف األحزاب البريطانّية برسالة إلى رئيس الوزراء، بوريس جونسون،  130توّجه 

في الضفة الغربية، بحسب ما لفرض عقوبات اقتصادّية على إسرائيل في حال قيامها بضّم مناطق 
وزراء سابقون عن حزب  الرسالةووّقع على  الجمعة.ذكرت صحيفة "ذي غارديان" مساء أمس، 

المحافظين، كما لقيت الرسالة رواًجا حتى عند نواب انتقدوا بشّدة "الالسامّية المنتشرة في صفوف 
 حزب العّمال" مثل مارغريت هودج.

من الضّفة الغربّية "سيكون بشكل واضح غير قانوني في القانون  واعتبرت الرسالة أن ضّم أجزاء
لدولي"، وأضافت أن "بريطانيا لم تترّدد في فرض عقوبات على روسيا بعد ضّمها القرم" وشرحت أّن ا

 "أي تحّرك إسرائيلي في الضفة الغربية يجب أن يلقى رًدا مشابًها".
 2020/ 5/ 2، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 ي يدعو االحتالل إلى وقف عمليات هدم منازل الفلسطينيينمنسق أمم .56

دعا المنسق اإلنساني في األمم المتحدة، جيمي ماكغولدريك، سلطات  : محمد أبو خضير -القدس 
االحتالل اإلسرائيلية إلى وقف عمليات هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس 

 ل أزمة كورونا وشهر رمضان المبارك.الشرقية المحتلة، وال سيما خال
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وة ماكغولدريك هذه في التقرير نصف الشهري الصادر عن األمم المتحدة )أوتشا( حيث جاءت دع
وثق التقرير هدم سلطات االحتالل اإلسرائيلي تسعة مباٍن يملكها فلسطينيون بحجة االفتقار إلى 

آخرين في أربع  19وإلحاق األضرار بـ رخص البناء، مما أدى إلى تهجير أسرة تضم ثمانية أفراد
 سكانية في المنطقة )ج( بالضفة الغربية. تجمعات

 2020/ 5/ 2، القدس، القدس
 

 قرار تاريخي للمحكمة البريطانية يصدم الشركات المستثمرة في "إسرائيل" .57
معركة قانونية طويلة خاضتها حملة التضامن مع فلسطين ضد الحكومة البريطانية بشأن عدم 

تطالب صناديق التقاعد المحلية بعدم سحب استثماراتها من نية التوجيهات الحكومية التي كانت قانو 
الشركات المتورطة في أعمال قمع ضد الفلسطينيين، وأيضا بعدم سحب أموالها من الصناعات 

عدل العسكرية في البالد. واستمر النزاع القانوني ألربع سنوات، قبل أن تحسمه هذا األسبوع محكمة ال
لتي تعتبر أعلى هيئة قضائية في البالد، وتقضي بعدم قانونية العليا في المملكة المتحدة، وا

التوجيهات الحكومية، وترجح كفة حملة التضامن مع فلسطين في انتصار تاريخي، مما سيكون له 
 الكثير من التبعات القانونية في المرحلة المقبلة.

 2020/ 5/ 1، فلسطين أون الين
 

 اكي الديموقراطي" األلماني: خطط الضم تجعل من التسوية السلمية مستحيلة"االشتر  .58
 ((، موقفه الداعم لحل الدولتين.SPDأكد الحزب االشتراكي الديموقراطي األلماني  : وفا –برلين 

وأعرب الحزب االلماني في بيان صحفي، عن قلقه من أن التسوية السلمية للصراع في الشرق 
الحكومة اإلسرائيلية الجديدة لضم  يلة من خالل الخطط التي أعلنت عنهااألوسط قد تصبح مستح

وأكد أن هذا التصرف من شأنه أن  أجزاء من الضفة الغربية اعتبارًا من شهر تموز/ يوليو المقبل. 
يجعل من عملية تحقيق سالم شامل في الشرق األوسط على أساس المواثيق الدولية امرًا بعيد 

 مستحياًل.المنال، إن لم يكن 
 2020/ 4/ 30، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 ي حركة المقاطعة "بي دي أس" تدين التطبيع الثقاف .59

اإلعالمية مسلسلين يحمالن  mbc(، بث مجموعة الـ BDSأدانت حركة مقاطعة إسرائيل ) : رام هللا
يوم ودعت حركة المقاطعة في بيان لها، مساء ال رسائل تطبيعية خالل شهر رمضان المبارك.
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خالل شهر  mbcالخميس، الجماهير العربية، بالذات الشعب السعودي الشقيق، إلى مقاطعة قناة 
رمضان، كما دعت جميع الشركات لسحب استثماراتها واالمتناع عن أّي شراكٍة )لغرض الدعاية أو 

 قافي.غيره( مع المجموعة حتى تتراجع عن تطبيعها الث
 2020/ 4/ 30، القدس، القدس

 
 لجيكية تطالب بالضغط على "إسرائيل" إلعادة األموال الفلسطينية المحتجزةمنظمات ب .60

طالبت منظمات غير حكومية بلجيكية بالضغط على اسرائيل إلعادة األموال الفلسطينية : رام هللا
المحتجزة، كي تتمكن السلطة الوطنية الفلسطينية من توفير المستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة 

وطالبت الجمعيات في رسائلها، بالتحرك السريع ومضاعفة الجهود،  وباء كورونا..خطر انتشار 
رارات استثنائية لرفع الحصار المفروض منذ سنوات على قطاع غزة، حتى تستطيع المؤسسات وأخذ ق

الفلسطينية وبدعم دولي ضروري، من مواجهة خطر تفشي وباء كورونا، في ظل نقص التجهيزات 
 اإلنسانية.وعدم السماح بدخول تلك التجهيزات األمر الذي يعتبر جريمة ضد  الطبية الضرورية، 

 2020/ 5/ 1، قدسال، القدس

 
 يشطب إنجازات عشر سنوات في كيان العدوّ  "كورونا"تقرير:  .61

ها كيان العدو اإلسرائيلي بسبب وباء تتسارع مؤشرات األزمة االقتصادية التي يعاني من: علي حيدر
كورونا، ومن أبرزها ارتفاع نسبة الدين العام من الناتج المحلي، ودخول األخير مرحلة االنكماش، 

ضًا، وفق التقديرات، على ارتفاع نسبة العجز في الموازنة العامة، وعودة نسب في وضع ينسحب أي
نتنياهو في تخفيضها إلى مستويات غير مسبوقة.  البطالة إلى التحليق بعدما نجحت حكومة بنيامين

لذلك، من الواضح أنه لو استمر هذا المسار، ستكون له تداعياته االجتماعية والسياسية واالستراتيجية 
الكبيرة على إسرائيل. كما أنه ال يوجد تقدير موّحد إزاء مواعيد وسبل الخروج من هذه التداعيات، 

، لكن أكثرهم تفاؤاًل يرى أنها ستخرج 2021تعيد انتعاشها في أواخر فثمة من يقدر أن إسرائيل ستس
دين أساسيين: مدى  نهاية العام الجاري من أزمتها. وتتعّدد هذه التقديرات باختالف النظرة إلى ُمحدِّ

 إطالة اإلغالق، ونوعيته مستقباًل.
جدًا على االقتصاد خالل مع ذلك، واضٌح أن األزمة االقتصادية الحالية سوف ُتلقي بظالل ثقيلة 

السنوات المقبلة. فقبل »كورونا« كانت معدالت البطالة قد وصلت إلى أقل نسبة لها في تاريخ 
%، بل تحولت إلى الهاجس األكبر الذي 25%، ثم ارتفعت بعد انتشار الفيروس إلى 4إسرائيل: 

ض التقديرات، ستبلغ نسبة يطارد الحكومة و»بنك إسرائيل المركزي« في المرحلة التي تلي. ووفق بع
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%. في هذا السياق، 6%، فيما يقدر البنك أن تستقر النسبة عند 12البطالة مع انتهاء األزمة نحو 
يكشف تقرير جديد للبنك أن االقتصاد اإلسرائيلي سيشهد هذا العام »انكماشًا غير مسبوق« بنسبة 

ن أعلى نسبة انكماش كانت في ذروة %، وهي غير مسبوقة في العقود الثالثة األخيرة، علمًا أ3. 5
 %.2: حوالى 2002انتفاضة األقصى عام 

ينطلق تقدير هذه النسب من معطيات الواقع الحالي، لكن لو استمرت القيود االقتصادية كما هي إلى 
%، وهي نسبة كبيرة جدًا على االقتصاد 8. 8تموز/يوليو المقبل، فإن االنكماش سيرتفع إلى 

نتائج، ستشهد إسرائيل تراجعًا في الطلب اإلجمالي بسبب تراجع االستهالك اإلسرائيلي. في ال
واالستثمار، وارتفاعًا في أعداد الشركات المفلسة النخفاض الطلب الموّجه إليها، مع ارتفاع معدالت 
البطالة بسبب تسريح الشركات للعمال وعجز االقتصاد عن خلق وظائف وفرص جديدة، وانخفاض 

لضريبية التي تحّصلها الدولة بسبب تراجع االستهالك وأرباح الشركات. رغم هذا، في اإليرادات ا
وانطالقًا من سيناريو أن تنتهي األزمة خالل العام المقبل، يتوّقع »بنك إسرائيل« أن يشهد االقتصاد 

دة %، لكن نسبة التكاثر الطبيعي خالل هذه الم8.7في المرحلة التي تلي نموًا مرتفعًا قد يصل إلى 
%، ما سيجعل هذا المستوى من النمو غير كاٍف لتعويض االقتصاد عن خسائره، 4تصل إلى حدود 

 % على األقل سنويًا.4بل يحتاج إلى بضعة أعوام بمعدل نمو يتجاوز 
% 5حدوث انكماش اقتصادي يتراوح بين البنك لفت أيضًا إلى أن من ضمن ما استند إليه تقديره 

% في الدول المتطّورة، وبخاصة الدول األوروبية والواليات المتحدة األميركية التي تستورد نحو 6إلى 
% من الصادرات اإلسرائيلية، علمًا أن »المركزي« أعلن خفض نسبة الفائدة البنكية من 70% إلى 60

وّقعًا من دون أي صلة بأزمة كورونا، خاصة بعدما %، لكن هذا االنخفاض كان مت0.1% إلى 0.25
. وبخصوص العجز في الموازنة العامة، ذكرت 2018رفعها إلى هذه النسبة في تشرين الثاني/نوفمبر 

% من 10صحيفة »كالكاليست« أن التقديرات في وزارة المالية تتحدث عن ارتفاع قد يصل إلى نسبة 
حادًا في المديونية، بعدما كان سّجل العجز حتى بداية األزمة حجم الناتج العام، ما يعني ارتفاعًا 

 %.4عند 
جراء هذه الوقائع، ذكرت صحيفة »ذي ماركر« االقتصادية أن األزمة الحالية »شطبت اإلنجازات 

، باستثناء 2005االقتصادية ألكثر من عقد«، بعدما كان النمو في إسرائيل متسارعًا تقريبًا منذ عام 
المالية العالمية، »حتى تدّنت نسبة البطالة إلى حضيض لم تبلغه طوال تاريخ  مرحلة األزمة

%. 75، كانت نسبة الدين العام، من حجم الناتج المحلي اإلجمالي، نحو 2009إسرائيل«. وفي عام 
%، لكن جراء التداعيات االقتصادية للوباء من الواضح 60، انخفض الدين إلى 2019وبحلول نهاية 

إلى االرتفاع بنسب كبيرة. ويبقى أن أحد أهم الهواجس التي تسكن مؤسسات القرار في تل أنه سيعود 
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أبيب أنها تواجه على مسار مواٍز تحديات وتهديدات متصاعدة في بيئتها اإلقليمية، ولذلك تحرص 
ا أال تبدو منكفئة عن سياساتها العدوانية نتيجة انشغالها بالوضع الداخلي، بل تسعى لتعزيز صورته

الردعية وأن تقدم نفسها كأنها غير مكبوحة عن العدوان بفعل وضعها. لكن كل هذه المساعي سوف 
تتبّدد في اللحظة التي تجد نفسها فيها أمام اختبار عملي بفعل خطأ في التقدير دفعها إلى التورط في 

دة.  تجاوز خطوط حمراء ُمحدَّ
 2020/ 5/ 1األخبار، بيروت، 

 
 لماذا يشعل الخليج النار في ثيابنا؟!  .62

 أ.د. يوسف رزقة
انتشر على صفحات وسائل التواصل االجتماعي مقطع فيديو لمواطن سعودي يدعى )الغبين( يهاجم 

ضيتهم ميتة، وأنهم ابتزوا الخليج والعرب على مدى سبعين سنة، وأن فيه الفلسطينيين، ويزعم أن ق
)إلسرائيل( بنص القرآن، وأنه يجدر أن تكون )إسرائيل( جزءا من دول الخليج، وأنها ستمنح فلسطين 

دول الخليج فرصة جيدة للتقدم واالزدهار، وهاجم مسلسل )النهاية( الذي بناه المخرج على زوال 
 )إسرائيل(!

من سفينة هذا طالب شهرة، من قاعدة خالف تعرف، ينطلق منها مسفها التاريخ، وهاربا  الغبين
العروبة التي حملت المملكة وتاريخها الطويل في نصرة القضية الفلسطينية. الغبين ليس األول وال 

وة األخير الذي يسلك طريق الشيطان في شتم الفلسطينيين، والتنازل عن فلسطين لإلسرائيليين، والدع
 المباشرة للتطبيع، وإدخال اإلسرائيليين للخليج دون فيزا.

ألخيرة القريبة شهدت المملكة السعودية ودول الخليج األخرى مثل هذه الدعوات واألصوات في الفترة ا
االنهزامية، التي ُتوالي المحتل اإلسرائيلي، وتطالبه بالقضاء على الفلسطينيين، وإراحة الدنيا منهم، 

القدس، نشاز ال تحظى بتأييد من الجمهور السعودي المسلم، الذي ما زال يحنُّ إلى وهي أصوات 
 ويدعم المطالب الفلسطينية، ويحمل في صدره تاريخ الملك فيصل وأقواله في هذا الشأن.

هذه األصوات الشاذة التي باتت تعكر صفو ماليين العرب من سعوديين وخليجيين ما كان لها أن 
لكة الوقاحة العدوانية لوال غض البصر، وإغماض الطرف الذي تمارسه قيادة المم تبرز للوجود بهذه

 ينتميودول الخليج عنها! ما تبثه هذه األصوات الشاذة من إساءات ومخالفات تاريخية ووطنية ال 
إلى مفهوم الديمقراطية وحرية الرأي، فمتى كان التجديف الوطني والديني والتاريخي حرية رأي أو 

 طية؟!ديمقرا
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مبرر له على النضال  ما تقوله هذه األصوات عدوان، ومسخ مشين لسياسة المملكة، وعدوان ال
الفلسطيني والحقوق الفلسطينية، وهو تشويه متعمد لثقافة الشباب واألجيال، وهو دعوة للخالص من 

( 7خرج فلسطين والعرب، والذهاب نحو )إسرائيل( والغرب. إن ما تبثه )إم بي سي( من مسلسل )م
يشجع هذه األصوات الفردية )وأم هارون( من تضليل يستهدف خدمة )إسرائيل( ويدعو للتطبيع معها 

على نشر قبح ألسنتها وأفئدتها في مقاطع فيديو على وسائل التواصل، لكي تشعل نار معركة خاسرة 
حب الشهرة بشتم بين الفلسطيني والخليجي بال مبرر، وتساعد اإلسرائيلي في ضمه للقدس واألغوار! 

نيا، ويستحق حرمان صاحبه من قانو  يستحق المحاسبةالفلسطينيين، وتسفيه قضيتهم ونضالهم 
تحقيق أهدافه المادية والمعنوية. فلسطين جزء من بالد العرب والمسلمين، والقدس آية في كتاب هللا، 

يقة ال تقبل الجدل، وزمن وفلسطين عائدة لإلسالم والمسلمين ال محالة، وزوال )إسرائيل( ضرورة وحق
 ذلك في علم هللا.

 2020/ 4/ 30، فلسطين أون الين
 

 وساستها "إسرائيل"ضم مستوطنات الضفة الغربية يثير خالفات عسكر  .63
 د. عدنان أبو عامر

تتزايد األصوات اإلسرائيلية الصادرة عن عدد من كبار الجنراالت السابقين، من كبار قادة 
نية، التي ترى أن أي قرار بضم الضفة الغربية يشكل خطًرا على مصير المنظومتين العسكرية واألم

اإلسرائيليين، وربما ال تقوى )إسرائيل( على مواجهة تبعات مثل هذه الخطوة، رغم أن مؤيدي الضم ال 
يلقون بااًل لما قد يحدث في اليوم التالي لتحقيق رغباتهم، مع أن أسئلة عديدة ما زالت مطروحة ليس 

 حتى اآلن. لها جواب
ائج أي عملية ضم، سواء كانت كلية أو العديد من أوساط الجنراالت اإلسرائيليين يعتقدون أن نت

جزئية، سوف تستجلب ردود فعل لن تقوى )إسرائيل( على مواجهتها، أو التعاطي معها، ال سيما وأن 
واقتصادها، أضرار الضم ستكون مثل أحجار الدومينو، التي ستشكل خطورة على أمن الدولة، 

 وعالقتها مع جيرانها من الدول العربية.
ماع صناع القرار في )إسرائيل( لتوصيات أصحاب الخبرة في توقع التبعات المتوقعة كما أن عدم است

على خطوة الضم، يشكل فقداًنا للمسؤولية، ألن هؤالء الخبراء يتحدثون أن إعادة السيطرة اإلسرائيلية 
 ضم.مليار شيكل، كل ذلك بسبب مغامرات ال 52لموازنة اإلسرائيلية قرابة على الفلسطينيين، سيكلف ا

القناعات العسكرية اإلسرائيلية تحذر من اندفاع الساسة اإلسرائيليين لضم غور األردن، فأي خطوة 
من هذا القبيل، سيكون لها تأثيرات بعيدة المدى، ومن شأنها أن تسمم الوضع القائم، بزعم أن إبقاء 
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رغم أنها خطوة ستكون ردن تحت السيطرة اإلسرائيلية، يشكل جبهة استراتيجية لـ)إسرائيل(، غور األ
ا على مستوى المنطقة.  خطيرة جدًّ

% من مساحة الضفة الغربية، وهي التجمعات االستيطانية وغور األردن، 20إن ضم )إسرائيل( لـ
طرف، وربما تصل األمور إلى حد سيعمل على إيصال العالقات مع السلطة الفلسطينية لمزيد من الت

 2.6حلة السيطرة العسكرية الكاملة على الضفة الغربية، ذات انهيارها، وقد تصل )إسرائيل( إلى مر 
مليون نسمة، بما يتعارض مع مصالح )إسرائيل(، في حين أن الملك عبد هللا الثاني لن يستطيع 

 الوقوف صامًتا إزاء أي خطوة أحادية الجانب.
عبة الستعراض تقديرات تفيد بأن اإلعالن اإلسرائيلي عن ضم غور األردن ليس سوى ل مع أن هناك

القوى الحزبية، وبمنزلة رسالة للداخل اإلسرائيلي بأن موضوع الغور ما زال مدرًجا على األجندة 
السياسية الحزبية، ولذلك فإن فكرة ضم ثلث الضفة الغربية تعود للظهور مجدًدا عند بدء الحديث عن 

 ابات.العملية االنتخابية، ثم ما تلبث أن تتراجع عقب االنتهاء من االنتخ
إن الدعوة اإلسرائيلية لضم غور األردن تشكل تعبيًرا عن عدم الرغبة بالتوصل التفاق سياسي مع 
الفلسطينيين، بل إدارة الصراع فقط، ألن الضم يعرض اتفاقات التسوية مع األردن ومصر للخطر، 

يخوض لعبة  ذير من وقف السلطة الفلسطينية للتنسيق األمني، ما يعني أن نتنياهوفضاًل عن التح
 محظوًرا عليه دخولها.

 2020/ 4/ 30، فلسطين أون الين
 

 اآلثار المدّمرة لضم الضّفة .64
 د. ألون بن مائير

أبيض«  سيضع تشكيل حكومة ائتالفية إسرائيلية، بقيادة نتنياهو وغانتس، زعيمي »الليكود« و«أزرق 
شهًرا تقريًبا في إسرائيل، واآلن يبدأ التنافس  18على التوالي، نهايًة للشلل السياسي، الذي استمر 

الشخصي بعد ثالثة انتخابات. اتفق الطرفان على مجموعة من المسائل االجتماعية واالقتصادية 
هي ضم مساحة بقوة،  واألمنية المهمة. وعلى أية حال، فإن أكثر القضايا المشؤومة، التي تبّنوها

كبيرة من األراضي الفلسطينية على أساس صفقة ترامب. ولكن إذا تحركت إسرائيل لتطبيق الخطة 
 فسوف تؤدي إلى عواقب مشؤومة، وتغيير جذري في طبيعة إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية.

لسطينية دولة ف استخدم نتنياهو ببراعة، ألكثر من عشر سنوات، تكتيكات التخويف لتصوير إقامة
تهديدا وجوديا إلسرائيل، وتعهد بعدم السماح بحدوث ذلك خالل فترة حكمه. سوف يمنع ضم 
مساحات شاسعة من األراضي الفلسطينية في الواقع أي إمكانية للفلسطينيين ليكون لهم دولة خاصة 
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للغاية،  لآلمال بهم. وسير غانتس جنباً  إلى جنب مع نتنياهو في هذا األمر هو بالفعل أمر مخيب
ومثير للقلق. فبصفته الرئيس السابق ألركان الجيش اإلسرائيلي يعلم أن األمن القومي اإلسرائيلي ال 
يتوقف على العضالت العسكرية، كما أثبت الزمن، وإنما على إنهاء الصراع مع الفلسطينيين من 

ائل األمنية التي تؤثر يع المسخالل إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومستقرة تتعاون بشكل كامل في جم
 على البلدين.

لألسف، لعب الفلسطينيون وبخاصة »حماس«، دورًا مباشرًا في الوقوع في يد نتنياهو برفضهم 
االعتراف بحق إسرائيل في الوجود، واستفزازاتهم العنيفة المتكررة التي أمّدت نتنياهو بالذخيرة التي 

ن على تدمير إسرائيل، بداًل من التعايش بسالم معها. الفلسطينيين عازمو يحتاجها لتبرير ادعائه بأن 
باإلضافة إلى ذلك، فقد أضاع الفلسطينيون عدة فرص للتوصل إلى اتفاق سالم مع إسرائيل، 
واستمروا في تلقين جيل تلو اآلخر مشاعر معادية إلسرائيل، ما سّهل األمر على نتنياهو ترويج 

 قضيته ضد الفلسطينيين.
في الوقت الذي يتجاهل فيه  –ال نتنياهو أي تحّد خطير من طرف المعارضة واآلن، بعد أن أز 

وضع إسرائيل على طريق مواجهة عنيفة، ربما لم يسبق لها  -رفض الفلسطينيين العنيف ضد الضم 
 مثيل مع الفلسطينيين.

ببناء مستوطنات  وفي الواقع، بمجرد تمرير الضم سيكون من المستحيل عكسه. ستقوم إسرائيل
ديدة، وتوسيع القائم منها، وسوف تنتهك بشكل ال مفر منه حقوق الملكية للفلسطينيين، حيث ستقوم ج

 بهدم المنازل والطرد مع التحكم في الموارد الطبيعية في تحّد للقانون الدولي.
قليل ليخسروه. وفي ظل هذه االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، لن يبقى أمام الفلسطينيين سوى ال

الواقع، وبغض النظر عن القوة العسكرية الساحقة إلسرائيل، ففي لحظة اليأس التام والقنوط في 
سينهض الفلسطينيون ويتحدون. سيكونون على استعداد للموت موتًا مشّرفًا بداًل من العيش في 

 العبودية والتخلي عن حلمهم العزيز في إقامة دولتهم.
ائيليين السابقين، الذين خدموا في المجتمعات العسكرية اد كبيرة من اإلسر وبالنسبة لي وإلى أعد

والمخابرات، فإن احتمال قيام انتفاضة فلسطينية أمر مؤكد. فإذا تجاهل نتنياهو وغانتس ذلك 
 سيكونان المسؤولين عن ذلك؛ ألنهما يزرعان بذور الثورة الفلسطينية. السؤال سيكون فقط متى.

مب لتزويده بالدعم السياسي وممارسة الضغط على العديد من ى أية حال على ترايعتمد نتنياهو عل
الدول العربية الرئيسية إلقناع الفلسطينيين بالتوافق مع الخطط. وبعد كل شيء تتوخى خطة ترامب 
إقامة دولة فلسطينية في غضون أربع سنوات. ومع ذلك بإلقاء نظرة فاحصة الى صفقة ترامب ومدى 
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، ينكشف بوضوح أن احتمال إنشاء دولة فلسطينية بموجب هذه التي تنطوي عليها ضم األراضي
 الخطة ليس سوى خدعة. 

يتضمن جزء من االتفاقية بين نتنياهو وغانتس مادتين تشيران بوضوح إلى نية ضم أجزاء من الضفة 
وبالتنسيق من  (: سيعمل رئيس الوزراء ونائبه مًعا28الغربية، بما يتماشى مع خطة ترامب. )المادة 

دفع اتفاقيات السالم مع جميع جيراننا وتعزيز التعاون اإلقليمي في مجموعة من المجاالت  أجل
 ….االقتصادية

في كل ما يتعلق باإلعالن الذي أصدره الرئيس ترامب، سيعمل رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء 
واالنخراط في حوار  ائط مع األميركيينالتام مع الواليات المتحدة، بما في ذلك قضية الخر  باالتفاق

لدولة إسرائيل، بما في  واالستراتيجيةدولي حول القضية مع السعي للحفاظ على المصالح األمنية 
ذلك الحاجة إلى الحفاظ على االستقرار اإلقليمي، ودعم اتفاقيات السالم ومتابعة اتفاقيات السالم 

 المستقبلية.
أعاله، وبعد المناقشة والتشاور بين رئيس  28رد في … المادة (: وعلى الرغم مما و 29)المادة 

 1الوزراء ونائب رئيس الوزراء بشأن المبادئ الموضحة أعاله، سيتمكن رئيس الوزراء اعتباًرا من 
الذي تم التوصل إليه مع الواليات المتحدة فيما يتعلق بتمديد  االتفاقمن التوصل إلى  2020تموز 

 والحكومة ولموافقة الحكومة و / أو الكنيست. قبل مجلس الوزراء السيادة لمناقشتها من
المشكلة هي أنه ال نتنياهو وال غانتس يفهمان جدول أعمال ترامب الحقيقي، أو يتجاهالنه ببساطة، 
ألنه ال يهمهما حًقا. في الواقع، ما يهم هو أن ترامب يجسد رؤية نتنياهو مدى الحياة، والتي يبدو أن 

يادة اإلسرائيلية والسيطرة على كامل أراضي الكتاب المقدس لليهود ها، وهي إقامة السغانتس يشارك
الممتدة من البحر األبيض المتوسط إلى نهر األردن. إنهما يريدان أن يعتقدا أن اعتراف ترامب 
بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة األميركية إلى المدينة المقدسة يشهدان فقط على التزامه 

ائيل، وينظران إلى “خطة السالم” التي طرحها ترامب على أنها إعادة تأكيد لطموح القومي إلسر با
 للمكان الذي يقف فيه حقًا.

في الواقع، ال يهتم ترامب حًقا بأمن إسرائيل ورفاهيتها، فاهتمامه الوحيد هو تأمين الدعم السياسي 
مسيح. وبحلول بداية تموز القادم، ئيل قناة لعودة الللدائرة االنتخابية اإلنجيلية المهمة التي تعتبر إسرا

يتوقع نتنياهو الحصول على الضوء األخضر من ترامب للمضي قدًما في خطط الضم التي تم 
توقيتها لمنح ترامب الدعم السياسي الذي يحتاجه عندما تكون حملة االنتخابات الرئاسية في أوجها. 

لوفيات المتزايدة إلى جانب االنكماش لفيروس كورونا وا عالوة على ذلك، ونظًرا لالنتشار المميت
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مليون وظيفة، يحتاج ترامب إلى دعم اإلنجيليين أكثر من  30االقتصادي الشديد وخسارة أكثر من 
 أي وقت مضى.

توفر هذه التطورات للفلسطينيين، وبخاصة »حماس«، فرصة الستباق مخطط نتنياهو وغانتس 
فاوضات بحسن نية تؤدي إلى السالم واألمن على ن قيد أو شرط في مبإعالن استعدادهم للدخول دو 

أساس حل الدولتين كما هو وارد في عدد من اتفاقات السالم المبرمة من قبل الطرفين. ال يستطيع 
الفلسطينيون تحمل فرصة تفويت هذه الفرصة؛ ألنه بمجرد تنفيذ خطة ترامب ستقل احتماالت قيام 

يصبح العنف القضية اليومية التي سيعاني منها الطرفان لم تمت تماًما، وسدولة فلسطينية، هذا إن 
 بشدة.

لن يكون التأثير على إسرائيل أقل خطورة إذا تابع نتنياهو وغانتس خطط الضم هذه. من المؤكد 
حدوث عدد من التطورات: سيزداد العنف بين إسرائيل والفلسطينيين. ويمكن لألردن ومصر قطع 

ن إلغاء اتفاقيات السالم مع إسرائيل. ودول الخليج، التي كانت بلوماسية إن لم يكعالقاتهما الد
تتعاون ضمنًا مع إسرائيل على الجبهات األمنية واإلستخباراتية، ستنهي تعاونها؛ وسوف يدين االتحاد 

ف األوروبي بأشد العبارات طموح إسرائيل األعمى؛ وستعترف عشرات الدول بالدولة الفلسطينية؛ وسو 
( نشاطاتها بشكل كبير، وستصل معاداة السامية آفاقا جديدة لم BDSة إسرائيل )تكثف حركة مقاطع

يسبق رؤيتها؛ وستصبح إسرائيل دولة منبوذة، وسوف يفلت السالم من اإلسرائيليين إلى أمد غير 
 منظور.

ية أن يرفع يجب على أي شخص يهتم بالديمقراطية في إسرائيل وأمنها القومي ورفاهها المستقبل
اليا. سيغادر ترامب المشهد السياسي عاجاًل أم آجاًل، وسوف يكون الحطام الذي سيتركه صوته ع

في أعقابه بمساعدة نتنياهو وغانتس على حساب إسرائيل. وستفقد إسرائيل رؤية مؤسسيها بأن تكون 
 .دولة يهودية وديمقراطية ومستقلة، وستفقد بشكل مأساوي السبب الرئيس لوجودها

 2020/ 5/ 1، األيام، رام هللا
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