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 بينيت يوافق على مشروع استيطاني للسيطرة على الحرم اإلبراهيمي بالخليل .1
وافق يفتالي بنينت وزنر الجنش اإلسرائنلي، في  -ترجمة خاصة  -"القدس" دوت كوم  -رام هللا 

نل ندها بشكل كامل ساعة متأخرة م  مساء أمس األحد، على مشروع استنطايي بهدف وضع إسرائ
 على الحرم اإلبراهنمي ومحنطه.

ويشر بنينت على صفحته في تونتر تغرندة، أشار فنها إلى الموافقة على المشروع بعد سيوات م  
التعطنل، مشنًرا إلى أ  المشروع عبارة ع  بياء مصعد للمستوطين  بهدف الوصول للحرم 

 اإلبراهنمي.
ستوطين  م  الوصول للحرم بطرنق أسهل، وذلك م  خالل ونشمل المشروع شق طرنق لتمكن  الم

االستنالء على أراٍض فلسطنينة خاصة بهدف تيفنذ المشروع، ودو  الحاجة للحصول على موافقة 
 بلدنة الخلنل التابعة للسلطة الفلسطنينة.

 وقال بنينت في تغرندته إ  "كهف البطاركة )الحرم( هو ملك إلسرائنل وشعبها".
 4/5/2020س، القدس، القد

 
 : سنوقف العمل بكل االتفاقيات"إسرائيلـ"إنذار فلسطيني نهائي ل": القدس العربي" .2

محمود عباس سنتطرق  ةالفلسطنين السلطة   رئنسأ” القدس العربي“علمت ”: القدس العربي“ –غزة 
الل خالل مشاركته ع  بعد في قمة لدول عدم االيحناز االنثين ، إلى خطورة تيفنذ حكومة االحت
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لمخطط ضم المستوطيات واألغوار، وسنعل  بشكل واضح، التوجه الفلسطنيي السناسي القادم 
 للتعامل مع هذه الخطوة الخطنرة.

سنيذر بأ  تيفنذ المخطط سنقود فورا إلعال  التحلل الكامل م   عباس  أوأفادت مصادر مطلعة 
قدم لها الدعم الكبنر لتطبنق المخطط، االتفاقنات الموقعة مع إسرائنل واإلدارة األمرنكنة، التي ت

 إضافة إلى تأكنده م  جدند على ضرورة تيفنذ اتفاق المصالحة، لمواجهة مخاطر المرحلة القادمة.
 3/5/2020، القدس العربي، لندن

 
 مكانية تحقيق اتفاق سالم مستقبالإعريقات: ضم مناطق في الضفة يقضي على  .3

نذنة لميظمة التحرنر صائب عرنقات، إ  اقدام الحكومة اإلسرائنلنة قال أمن  سر اللجية التيف: رام هللا
على ضم األراضي الفلسطنينة المحتلة جزئنا او كلنا نعيى بالضرورة القضاء على أي إمكاينة 

 لتحقنق اتفاق سالم بن  الفلسطنينن  واإلسرائنلنن .
 2/5/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 تصاعد األصوات الدولية الرافضة للضم تشكل مؤشرا إيجابيا: عشراوي .4

رحبت عضو اللجية التيفنذنة لميظمة التحرنر الفلسطنينة حيا  عشراوي، بالمواقف الدولنة : رام هللا
 المبدئنة الرافضة لعملنات الضم اإلسرائنلنة لما تبقى م  األراضي الفلسطنينة المحتلة.

نوم السبت: "لقد شهديا في األنام األخنرة أصواتًا شجاعة لتيفنذنة، باسم اللجية اوقالت في بنا ، 
وأكدت عشراوي على أهمنة هذه  ."وصرنحة م  جمنع أيحاء العالم تدن  وتحذر م  الضم اإلسرائنلي

 .رتها مؤشرا إنجابنا يحو التغننرالتصرنحات والمواقف واعتب
 2/5/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 بتجديد حالة الطوارئ لمدة شهر لعباس يرفع توصية اشتية .5

لرئنس محمود عباس، تقضي لرفع رئنس الوزراء محمد اشتنة، لنلة األحد/ االنثين ، توصنة : رام هللا
جاء ذلك عقب اجتماعات ترأسها رئنس الوزراء، مساء األحد،  بتجدند حالة الطوارئ لمدة شهر.
وقادة األجهزة األمينة، واللجية الوبائنة التابعة لوزارة الصحة، والتي ضمت لجية الطوارئ الوطينة، 

 رأت بضرورة تجدند حالة الطوارئ لمدة شهر.
 4/5/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 التشريعي يدين التطبيع مع االحتالل ويدعو الحكومات لوقفه .6
نعي الفلسطنيي التطبنع مع االحتالل بما في ذلك اعتبرت رئاسة المجلس التشر ": الرأي" –غزة 

األعمال الفينة جرنمة سناسنة كبرى وخطنئة تارنخنة وعدوايًا مباشرًا على الشعب الفلسطنيي وقضنته 
وقالت رئاسة التشرنعي  الوطينة، ُمستيكرة وُمدنَية االستسالم والخضوع للمشروع الصهنويي وخدمته.

مال رئنس المجلس التشرنعي د. محمود الزهار إ  محاولة المطبعن  في بنا  صحفي تاله القائم بأع
اختراق حصو  األمة ويسنجها المينع عبر بوابات السناسة واالقتصاد واألم  والف  والنثقافة واإلعالم، 
هي محاوالت محكوم علنها بالفشل. ودعا الزهار البرلمايات العربنة واإلسالمنة تشرنع قواين  صارمة 

ة أشكال التطبنع مع االحتالل، ومعاقبة ومحاسبة م  تورط في هذه الجرائم أو تبيي وتجرنم كاف
صدار قرارات عاجلة بوقف كافة األيشطة واألعمال  روانات االحتالل الكاذبة والترونج لها، وا 

 التطبنعنة.
 3/5/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 تهاكات السلطة تزامًنا مع كوروناتصاعد ان": لجنة أهالي المعتقلين السياسيين" .7

أوضحت لجية أهالي المعتقلن  السناسنن  في الضفة الغربنة في تقرنرها ع  شهر أبرنل : رام هللا
، أ  أجهزة السلطة صعدت م  تقنند الحرنات ومالحقة المواطين  على خلفنة كتاباتهم 2020ينسا  

يتقاد أخطاء الحكومة، وتصرفات المسؤولن  في مواقع التواصل االجتماعي وتعبنرهم ع  آرائهم، وا
( حالة اعتقال 101( ايتهاكا بنيها )150وشهدت فترة التقرنر، ارتكاب السلطة لـ ) فنها والمحافظن .

( معتقاًل سناسًنا سابًقا، حنث تركزت االيتهاكات في 58( أسنًرا محرًرا، و)52واستدعاء، طالت )
 التوالي. محافظات الخلنل وطولكرم ورام هللا على

 3/5/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 السلطة الفلسطينية تطلق برنامج إقراض ميسر للشركات لمواجهة "كورونا" .8
أطلقت السلطة الفلسطنينة، م  خالل صيدوق االستنثمار الفلسطنيي )الصيدوق السنادي(، : رام هللا

هة التبعات االقتصادنة السلبنة لتفشي بريامجا طارئا لدعم الميشآت الصغنرة ومتياهنة الصغر، لمواج
ملنو  دوالر،  25نوم األحد، إ  البريامج بقنمة إجمالنة وقال الصيدوق في بنا ،  فنروس "كورويا".

نهدف إلى تمكن  الميشآت م  الوصول إلى السنولة المالنة الالزمة لمساعدتها على االستمرار، 
 وتمكنيها م  االحتفاظ بعمالها.

 3/5/2020، قدس برس



 
 
 
 

 

 7 ص             5228 العدد:             5/4/2020 نثنينإل ا التاريخ: 

                                    

 
 

 سنواجه ضم أراضي الضفة بكل أشكال المقاومةحماس:  .9
حسام بدرا  إ  االعتقاالت على خلفنة العمل االجتماعي  حماسقال عضو المكتب السناسي لحركة 

وأكد بدرا  في حوار أجراه مع الموقع  أو الرأي مرفوضة، وعلى السلطة أ  تيهنها بشكل كامل.
دخر أي وسنلة أو شكل م  أشكال المقاومة لميع ضم أراضي الرسمي لحركة حماس أ  الحركة ل  ت

وشدد بدرا  على أ  المقاومة ملتزمة بتحرنر األسرى، ومعينة بتحقنق إيجاز حقنقي بملف  الضفة.
 صفقة التبادل، بعنًدا ع  اإلعالم.

 3/5/2020، موقع حركة حماس

 
 فتح تسعى إلى خطة مقاطعة دولية واسعة .10

طالبت حركة فتح بخطة عالمنة أساسها فرض عقوبات على إسرائنل للجم : كفاح زبو  - رام هللا
إ  آخر ما نحتاجه شعبيا الذي نواجه »خطط الضم. وقال المتحدث باسم الحركة، جمال يزال: 

بإمكاينات متواضعة جدًا وايضباط ميقطع اليظنر مرض كورويا هو إشعال الوضع في بلديا وما 
خالل خطة االستنالء على أراضي دولتيا، وضمها بالقوة للسنادة  حولها أمينًا، وتفجنر الوضع م 

اإلسرائنلنة. وعلنه، يطالب بخطوات عملنة وحقنقنة لصد إسرائنل ع  ذلك، وأولها مراجعة اتفاقنة 
لغاؤها -الشراكة األوروبنة    «.اإلسرائنلنة وا 

 3/5/2020، ، لندنالشرق األوسط
 

 اشتية في تعاملها مع أزمة كورونا فتح ترفض االنتقادات الموجهة لحكومة .11
رفضت حركة فتح االيتقادات التي توجه للحكومة الفلسطنينة برئاسة الدكتور محمد اشتنة، : رام هللا

وأعربت حركة فتح في بنا   وأكدت نثقتها بهذه الحكومة، وقدرت عملها على مختلف الصعد.
رائع والطرنقة المهينة والحازمة والحكنمة محاولة البعض الينل م  األداء ال”صحافي، ع  أسفها م  لـ

 .“ي تعامل الحكومة مع أزمة كوروياف
 3/5/2020، القدس العربي، لندن
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 برهوم يدعو لتحرك عاجل لوقف االعتداءات اإلسرائيلية على الصحفيين .12
فوزي برهوم االتحاد الدولي للصحفنن  والمؤسسات الدولنة  حماسطالب الياطق باسم حركة 

، بضرورة القنام بدورهم والتحرك، العاجل لوقف االعتداءات اإلسرائنلنة على شعبيا وعلى والحقوقنة
ودعا برهوم في تصرنح صحفي في النوم  الصحفنن  الفلسطنينن  وعلى المؤسسات اإلعالمنة.

العالمي لحرنة الصحافة إلى مالحقة ومحاسبة قنادات الكنا  اإلسرائنلي في المحافل والمحاكم الدولنة 
 على ما ارتكب بحق الصحفنن  م  أعمال قتل، واعتقال واختطاف وتعذنب وايتهاكات.

 3/5/2020، موقع حركة حماس
 

 : التاريخ سيلفظ كل من يوظف الصحافة للتطبيع مع االحتالل"الجهاد" .13
إ  التارنخ سنلفظ الذن  اختاروا توظنف الصحافة ": ، في بنا قالت حركة الجهاد اإلسالمي: غزة

ل أسماءهم في  والرأي العام واإلعالم خدمًة لالحتالل والمستعمرن  ولمشروع التطبنع معه، وسنسج ِّ
  ."قوائم العار والخناية

 3/5/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 القانوع: إجرام االحتالل بحق الصيادين والمزارعين يجب أن يتوقف .14
"إ  مواصلة استهداف قوات  :لقايوعحماس عبد اللطنف اقال الياطق باسم حركة  الرأي: –غزة 

تالف مزارعهم بشكل شبه  طالق اليار على المزارعن ، وا  االحتالل مراكب الصنادن  ومالحقتها، وا 
وشدد على أ  هذه االعتداءات بحق أبياء الشعب الفلسطنيي ل   نومي ل  نيال م  صمود شعبيا".

 تيال م  صمودهم ونثباتهم على أرضه.
 2/5/2020، ينية لإلعالموكالة الرأي الفلسط

 
 رئيسة المحكمة العليا اإلسرائيلية: "لن يسقط أي حصن" إذا رفضنا االلتماسات ضد نتنياهو .15

اعتبرت رئنسة المحكمة العلنا اإلسرائنلنة، القاضنة إستنر حنوت، أيه "ل  نسقط أي حص " إذا قررت 
، بينامن  يتيناهو، بتشكنل المحكمة رفض االلتماسات التي تطالب بميع تكلنف رئنس الحكومة

حكومة بسبب الئحة االتهام بمخالفات فساد ضده. وجاءت أقوال حنوت خالل يظر المحكمة في هذه 
وكايت ترد حنوت بذلك على محامنة الملتمسن ، دافيا هولتس لنخير، التي  االلتماسات نوم األحد.

 .نغ اقتبست م  أقوال رئنس الحكومة اإلسرائنلنة األسبق، مياحنم ب
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بدوره، قال محامي يتيناهو، منخائنل رافنلو، خالل جلسة المحكمة، إ  يتيناهو ال نعتزم التدخل في 
تعنن  المدعي العام والمستشار القضائي للحكومة. وأضاف أيه ال نتعن  على المحكمة اليظر في 

 مسألة تشكنل الحكومة. 
 3/5/2020، 48عرب 

 

 رائيلي يرفض صفقة تبادل أسرى مع حماسقبل مغادرة منصبه: وزير األمن اإلس .16
رفض وزنر األم  اإلسرائنلي، يفتالي بنينت، التعلنق ع  التقارنر حول االقتراب م  إتمام صفقة 

في قطاع غزة، خالل المؤتمر الصحافي الذي عقده نوم األحد، حول  تبادل أسرى مع حركة حماس
منيا"(، إلى الحكومة اإلسرائنلنة المشكلة ايضمامه تحالف أحزاب النمن  المتطرف الذي نقوده )"ن

 بموجب اتفاق ائتالفي بن  اللنكود و"كاحول الفا ".
وبنيما رفض اإلدالء بتصرنحات حول االتصاالت غنر المباشرة بن  الحكومة اإلسرائنلنة وحركة 

ا، إيه "حماس"، للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى، قال وزنر األم  اإلسرائنلي الذي نغادر ميصبه قرنبً 
 نرفض إطالق سراح م  وصفهم بـ"القتلى"، تحت أي ظرف م  الظروف، على حد تعبنره.

 3/5/2020، 48عرب 
 

 منع نتنياهو من تعيين مسؤولين بجهاز إنفاذ القانون مع استمرار مداوالت االلتماسات ضده .17
، نوم األحد، على أكدت الينابة العامة اإلسرائنلنة -ترجمة خاصة  -"القدس" دوت كوم  -رام هللا 

ميع بينامن  يتيناهو زعنم حزب اللنكود، م  تعنن  مسؤولن  في جهاز إيفاذ القايو ، في حال شكل 
على لسا  عيار  -العبرنة  12كما ذكرت قياة  -جاء ذلك  الحكومة المقبلة وبقي رئنًسا للوزراء.

ل تقدنم رأنه القايويي أمام العلنا هنلما  مدنر دائرة االلتماسات في الينابة العامة اإلسرائنلنة، خال
 اإلسرائنلنة بااللتماسات المقدمة ضد ميع تشكنل يتيناهو للحكومة المقبلة.

 3/5/2020القدس، القدس، 
 

 إسرائيليون يتظاهرون في تل ابيب رفًضا التفاق نتنياهو وغانتس .18
بت في تل تظاهر أكنثر م  ألف شخص مساء الس -)أ ف ب(  -"القدس" دوت كوم  -تل ابنب 

أبنب، احتجاًجا على اتفاق تشكنل حكومة وحدة في إسرائنل بن  بينامن  يتيناهو وبنيي غايتس، 
شكاوى إلى القضاء  8وُقد مت  عشنة بدء المحكمة العلنا اإلسرائنلنة اليظر في هذا االتفاق.
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ة المقبلة بالرغم م  اإلسرائنلي تتعلق بشروط هذا االتفاق وبما إذا كا  ممكًيا ليتيناهو تشكنل الحكوم
 توجنه تهم إلنه بالفساد.

 3/5/2020القدس، القدس، 
 

  الكويتفي  "أراضي اليهود"باستعادة  إسرائيليون يطالبون .19
في الكونت ” أراضي النهود“أنثارت دعوات صحافنن  إسرائنلنن  إلى استعادة  :حس  سلما  -تويس 
 .نرا على مواقع التواصل االجتماعيجدال كب

الكونت تسرق حضارة مدنية البصرة العراقنة.. قصة “حافي اإلسرائنلي مهدي مجند: وكتب الص
مسلسل أم هارو  الذي نعرض على قياة إم بي سي محر فة. هي قصة أم شاؤول النهودنة العراقنة 

ولنست أم هارو  الكونتنة الوهمنة. أحدانثها الحقنقنة جرت بمدنية البصرة العراقنة ولنست دولة 
 ”.الكونت

يطالب بإعادة أراضي النهود الذن  هجروا م  “وأضاف الباحث واإلعالمي اإلسرائنلي إندي كوهن : 
عادة الجيسنات الكونتنة لهم بالتأسنس مادة أولى لوجودهم بالكونت قبل عام  الكونت قسرًا وظلمًا وا 

نج ويملك صكوك األراضي األصلنة في فرنج سعود وساحة العلم وفر )…( حسب دستوركم  1920
دكايا في سوق الذهب، والذن  هجروا عددهم  20دكا  خام و 17الشنوخ، وبنت في يقعة شمال  و

 ”.رجالً  1968
وجه اإلعالمي اإلسرائنلي إندي كوهن  طلًبا عبر تونتر إلى أمنر الكونت، بعد عرض المسلسل 

عادة  1,968م الجدلي أم هارو ، بإعادة أراضي ومحالت النهود الذن  ُهجروا م  الكونت، وعدده وا 
، حسب الدستور. واستطرد قائال يح  يملك 1920الجيسنة الكونتنة لهم لوجودهم بالكونت قبل عام 

 كل الصكوك األصلنة!
 3/5/2020القدس العربي، لندن، 

 

 مشروع قانون للكنيست لشرعنة ضم األغوار ومستوطنات الضفة .20
  حزب اللنكود النمنيي، نوم األحد، قدمت ماي غوال ، عضو الكينست "اإلسرائنلي" ع: الياصرة

مشروع قايو  لتطبنق السنادة "اإلسرائنلنة" على مياطق غور األرد  وشمال البحر المنت 
وبحسب القياة العبرنة السابعة؛ فإ  إنلي كوهن ، وزنر االقتصاد  والمستوطيات في الضفة الغربنة.

 لمبادرة مشروع القايو  ودعمه."اإلسرائنلي" م  اللنكود، وهو م  أعضاء الكينست، ايضم 
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وقالت غوال : إ  هذه الميطقة باألساس ذات ذخر سناسي وأميي واقتصادي، مدعنة أيه "نوجد بها 
يه م  الضروري تصحنح  اآلالف م  اإلسرائنلنن  الذن  هم جزء ال نتجزأ م  دولة إسرائنل، وا 

 الوضع الحالي وتحقنق العدالة التارنخنة"، وفق زعمها.
 3/5/2020، الفلسطيني لإلعالم المركز

 
 "الليكود": منع نتنياهو من رئاسة الحكومة سيشكل هزة أرضية .21

وكاالت": قال نوفال شتانيتس، المسؤول في حزب اللنكود اإلسرائنلي: إيه "إذا قررت  –تل أبنب 
أرضنة، المحكمة العلنا ميع بينامن  يتيناهو م  تولي رئاسة الحكومة، فإ  ذلك سنكو  بمنثابة هزة 

ووفق ما يقلت مواقع عبرنة فقد اعتبر شتانيتس، أ   وضربة غنر مسبوقة للدنمقراطنة اإلسرائنلنة".
قرارا كهذا معياه إلغاء يتائج االيتخابات بأنثر رجعي، مضنًفا: "نجب على المحكمة الدفاع ع  الحق 

 في أ  تَيتخِّب وتُيتَخب وعدم إلغائه.
 2/5/2020األيام، رام هللا، 

 

 ساد ينقل معلومات لدول عديدة حتى تحظر نشاطات حزب هللاالمو  .22
كشفت مصادر أمينة في تل أبنب أ  المخابرات اإلسرائنلنة أدت دورًا حاسمًا في إقياع  تل أبنب:

اللبيايي نيشط على أراضنها، ونهدد أميها. وقالت إ  األمر تم بعد اتصاالت « حزب هللا»ألماينا بأ  
أ  يجاح التجربة مع األلما  شجع إسرائنل على يقل معلومات تجعل دواًل دامت عدة شهور طونلة. و 

 أخرى في أوروبا وأمنركا الالتنينة وأفرنقنا، تسنر على طرنق برلن .
 3/5/2020الشرق األوسط، لندن، 

 

 رؤساء البلدات العربية الدرزية في الداخل الفلسطيني يتظاهرون قبالة ديوان نتنياهو .23
بدأ رؤساء البلدات العربنة الدرزنة في الداخل الفلسطنيي، صباح : يضال محمد وتدالقدس المحتلة ــ 

نوم األحد، بالتظاهر قبالة دنوا  رئنس حكومة االحتالل اإلسرائنلي بينامن  يتيناهو، وذلك احتجاجًا 
 على األوضاع االقتصادنة في بلداتهم، وضد سناسة التمننز في الهبات والمنزاينات الرسمنة التي

 تقدمها الدولة للسلطات المحلنة. 
 3/5/2020العربي الجديد، لندن، 
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 تخوف إسرائيلي من محاكمة ضباطها وسياسييها بالجنائية الدولية .24
قالت كاتبة إسرائنلنة إ  "إسرائنل تفضل تجاهل المحكمة الجيائنة : عديا  أبو عامر -21عربي

ه المستوى السناسي اإلسرائنلي إلعال  المدعي الدولنة، أليه في ظل ايتشار فنروس كورويا، لم نيتب
العام للمحكمة الجيائنة الدولنة فاتو بيسودا ع  اتهام إسرائنل بارتكاب جرائم حرب، ونبدو أ  
السناسنن  ووسائل اإلعالم اإلسرائنلنة تجاهلت هذا اإلعال ، بزعم أيه لنس لدنها السلطة للتحقنق في 

 اإلسرائنلي في األراضي الفلسطنينة".جرائم الحرب التي نرتكبها الجنش 
" اليقاب ع  أ  "أحد أخطر اآلنثار المترتبة 21كشف مزال معلم في موقع "الموينتور"، ترجمته "عربي

على قرار المحكمة، هو احتمال القبض على عدد م  كبار المسؤولن  األمينن  اإلسرائنلنن  إذا 
و  وغنرهم م  كبار ضباط الجنش اإلسرائنلي، غادروا إسرائنل، بم  فنهم رؤساء األركا  السابق

 أبنض الجيراال  بنيي غايتس وغابي أشكيازي".-وميهم القادة الحالنو  لحزب أزرق
 3/5/2020، "21موقع "عربي 

 

 جنرال إسرائيلي ينتقد سياسة الدفاع الضعيفة أمام حماس وحزب هللا .25
نل مطالبة بمواجهة ما وصفه "وباء قال جيرال إسرائنلي إ  "إسرائ: عديا  أبو عامر -21عربي

الجهاد"، م  خالل وقف تلعنثمها األميي؛ أليه فنما نتعلق بميظمات حزب هللا ولبيا  وسورنا وحماس 
في غزة، فإيها تشكل أزمة موازنة ألزمة كورويا، صحنح أ  الهجمات الميسوبة إلى إسرائنل في 

ت أبعد م  ذلك، ألييا إذا لم يهزم أعداءيا، سورنا تعد  الحل المعناري للصداع المزم ، لكيها لنس
 فسوف يدفع نثميا باهظًا في المستقبل".

وختم تسفنكا فوغنل، القائد األسبق للميطقة الجيوبنة في الجنش اإلسرائنلي، في مقال يشره موقع 
خاذ "، بالقول إيه "نجب اتخاذ مبادرة هجومنة تجاه أعدائيا، الت21"ونلال" اإلخباري، وترجمته "عربي

قرار واضح بأ  حرب الوجود اإلسرائنلنة لنس لها موعد يهائي، وفي هذه الحالة تكم  القوة المياعنة 
 في توفنر "حقية" اليصر الحاسمة، إ  لم نك  غدا، فسنكو  في النوم التالي".

 2/5/2020، "21موقع "عربي 
 

 جنود سابقون خدموا في غزة يروون قصص الرعب والخوف .26
االف االسرائنلنن  مع صفحة جدندة على الفنس بوك بعيوا  "قصص م  قطاع  تفاعل: تل ابنب

ووفقا لصحنفة "معارنف" العبرنة، فإ  الحدنث ندور ع  مجموعة اجتماعنة  غزة قبل االيسحاب".
، 2005أيشأها جيود االحتالل الذن  عملوا في قطاع غزة قبل االيسحاب اإلسرائنلي م  القطاع عام 
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على إبراز قصص الرعب والخوف التي حفرت في ذاكرة الجيود والمجيدات بما  حنث تعمد الصفحة
 في ذلك الصدمات اليفسنة التي ال نزالو  نعايو  ميها حتى اآل .

وبحسب نشوفنف فإ  هذه المجموعة كشفت مئات المصابن  بأمراض يفسنة م  جيود الجنش الذن  
يود عاشوا واقعا صعبا ومرنرا في ظل كنثرة عملنات قاتلوا في غزة قبل االيسحاب، ففي تلك الفترة الج

 اقتحام المستوطيات والمعسكرات التي كا  نيفذها الغزنو  ضد قوات الجنش اإلسرائنلي.
 2/5/2020الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 نتنياهو العليا اإلسرائيلية تواصل اليوم النظر بااللتماسات المقدمة ضدّ  .27

علنا اإلسرائنلنة، النوم االنثين ، اليظر في االلتماسات المقدمة م  عدة تواصل المحكمة ال: رام هللا
جهات ضد ميع بينامن  يتيناهو زعنم حزب اللنكود م  تشكنل الحكومة الجدندة في ظل االتهامات 

أبنض، لتشكنل  -الموجهة له بقضانا الفساد، وكذلك في اتفاقه مع بنيي غايتس زعنم حزب أزرق 
ساعات  7قاضًنا، مساء أمس، جلسة استمرت  11لجية قضائنة مكوية م   وأيهت حكومة وحدة.

 يظرت خاللها في بعض االلتماسات المقدمة بشأ  ميع يتيناهو م  تشكنل الحكومة.
 4/5/2020القدس، القدس، 

 
 مناشدات بالسماح لعودة عالقين فلسطينيين من اإلمارات للبنان .28

معينة في لبيا ، بالسماح لالجئن  فلسطنينن  عالقن  ياشدت ميظمة فلسطنينة حقوقنة، الجهات ال
ويشرت المؤسسة الفلسطنينة لحقوق اإليسا  "شاهد"، ملخصا  باإلمارات، للعودة إلى بنروت.

لمياشدات وصلت إلنها م  الجئن  فلسطنينن  بلبيا ، علقوا في اإلمارات، بعد إغالق الميافذ الجونة 
وتأتي هذه المياشدات بعد قرار م  مدنرنة األم  العام اللبيايي  والبرنة بسبب تفشي فنروس "كورويا".

 نستنثيي الالجئن  الفلسطنينن  م  حملة الونثائق م  العودة إلى لبيا ، رغم تقطع السبل بهم.
 3/5/2020، "21موقع "عربي 

 
 وتأنثيره على الفلسطينيين "إسرائيل"ورقة معلومات حول ضم الضفة إلى  .29

البحث المندايي في ميظمة "نش دن " لحقوق االيسا  والباحث في شؤو  كشف مدنر قسم  :القدس
االستنطا  فراس العلمي ع  ورقة معلومات أعدها طاقم الجمعنة، تسلط الضوء على اإلسقاطات 

وتشنر جمنع األمور  الكامية في ضم  الضف ة الغربن ة إلى إسرائنل على حقوق سك ايها الفلسطنين ن .
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لعلمي إلى أ  ينة إسرائنل في عملنة ضم أجزاء كبنرة م  الضفة الغربنة حسب تصرنح الباحث ا
 أصبحت أمرًا واقعًا ومسألة وقت لنس أكنثر، ولربما خالل الشهرن  المقبلن .

ولفت إلى يوانا اسرائنل الضم  ورغبتها بخلق وضعن ة دائمة أحادن ة الجايب، م  خالل تعمنق ايتهاك 
تشنر هذه الورقة، باختصار، إلى عد ة إسقاطات بارزة نمك  أ   حقوق الفلسطنين ن  بشكل دائم.

 نحملها الضم  اإلسرائنلي  للضفة الغربن ة، أو جزء ميها، على حقوق الفلسطنين ن .
 4/5/2020القدس، القدس، 

 
 "إسرائيل"ألماكن عملهم في  فلسطيني ألف عامل 40عودة نحو  .30

بالعودة إلى أماك  عملهم في إسرائنل. ويشرت وزارة ألف عامل فلسطنيي أمس  40بدأ يحو  رام هللا:
 العمل الفلسطنينة أسماء العمال المسموح لهم بالعودة على مدار نومن ، ضم  إجراءات محددة.

على أ  ، عامل كل ساعة، م  خالل حواجز محددة 500واتفقت السلطة مع إسرائنل على دخول 
وقالت إسرائنل إيها سمحت  نة شهر رمضا .نبقى العمال في إسرائنل ونبنتو  هياك حتى يها

لفلسطنينن  بدخول أراضنها للعمل في قطاعات البياء والزراعة والصياعة، على أ  نلتزموا بالتعلنمات 
 الجدندة بالبقاء في إسرائنل لمدة شهر على األقل.

 4/5/2020، الشرق األوسط، لندن
 

 لسطينيًا في سجونهاصحافيًا ف 12تواصل اعتقال  "إسرائيل: "نادي األسير .31
صحافنًا  12قال يادي األسنر الفلسطنيي إ  سلطات االحتالل اإلسرائنلي، تواصل اعتقال  رام هللا:

 عامًا. 46في سجويها، أقدمهم األسنر محمود عنسى م  القدس، والمحكوم بالسج  نثالنثة مؤبدات و
ال الصحافنن  واليشطاء في   سلطات االحتالل تيتهج سناسة اعتق، أوأضاف يادي األسنر في بنا 

 محاولة لتقونض دورهم المجتمعي والنثقافي والسناسي، وميعهم في الكشف ع  جرائم االحتالل. 
 3/5/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 مؤسسات فلسطينية تستنكر إدراج مصر الناشط رامي شعث في "قائمة اإلرهاب" .32

، األحد، إدراج اسم الياشط الحقوقي استيكرت مؤسسات المجتمع المديي الفلسطنيي: رام هللا
المصري، رامي شعث، على ما ُتسم ى بـ"قائمة اإلرهاب"، وطالبت السلطات المصرنة  -الفلسطنيي

وأشارت المؤسسات في بنا  لها، إلى أ  ميظمة  باإلفراج الفوري والعاجل عيه م  دو  قند أو شرط.
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ولنة اعتبرت شعث "سجن  ضمنر" اعتقلته السلطات المصرنة بسبب "ممارسته حقه في العفو الد
بداء الرأي"..   حرنة التعبنر وا 

 3/5/2020، ، لندنالجديد العربي
 

 مصادرة أراض جنوب قلقيلية إلقامة مقبرة للمستوطنين .33
سلطات االحتالل  الباحث في شؤو  االستنطا  عبد الكرنم أنوب: إ   قال "األنام"، وفا:  -محافظات 

صادقت مؤخرًا على البدء بتيفنذ إقامة أضخم مقبرة استنطاينة، على حساب أراضي المواطين ، 
 140 حواليوأضاف: إ  تيفنذ المخطط سنسهم في االستنالء على  ألف قبر. 30تستوعب حوالى 

  أراضي عزو  دويمًا زراعنًا مزروعة بالزنتو  واللوزنات خلف جدار الضم والتوسع العيصري، م
 عتمة، وقرنَتْي الزاونة ومسحة التابعة لمحافظة سلفنت، في حال تيفنذه".

 3/5/2020، األيام، رام هللا
 

 ونابلس االحتالل يستهدف الصيادين والمزارعين في خان يونس .34
حرانثة األراضي الزراعنة جيوبي يابلس بالضفة الغربنة « اإلسرائنلي»ميعت قوات االحتالل : وكاالت

أطلقت قوات  في قطاع غزة،ف محتلة، واستهدفت الصنادن  والمزارعن  في غزة وخا  نويس.ال
 السبت، ينرا  رشاشاتها النثقنلة على الصنادن  قبالة بحر مدنية غزة.  ]األول[ االحتالل، أمس

 3/5/2020، الخليج، الشارقة
 

 الفلسطينيون العالقون في األردن يعودون على دفعات .35
أمس الدفعة األولى م  الفلسطنينن  العالقن  في األرد ، ضم  خطة إلعادتهم رام هللا: وصلت 
وقال مدنر شرطة معبر الكرامة العقند مصطفى دوابشة، إ  الدفعة األولى،  أنام. 4جمنعًا على مدى 

استقبال وصلت إلى استراحة الكرامة، مؤكدًا أ  المعبر سنعمل خالل األنام المقبلة م  أجل استكمال 
 .ألفي عالق على دفعاتيحو 

 3/5/2020، الشرق األوسط، لندن
 

 استنفار بين جنود الجيش اللبناني والعّدو اإلسرائيلي .36
جيود الجنش اللبيايي استيفروا وجهًا لوجه مع قوة صهنوينة معادنة  أ ، " اللبياينةالميار"يقلت قياة 

زرعو  كايت تتمركز قرب السناج التقيي وُتصو ب أسلحتها يحو المزارعن  اللبياينن  الذن  كايوا ن
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التبغ في خلة الغمنقة، في خراج بلدة عنترو  الحدودنة، م  أجل تأمن  الحمانة لهم. واستمر 
 القوة الصهنوينة. ومغادرةاالستيفار إلى حن  ايتهاء المزارعن  م  أعمالهم، 

 2020/5/3، االخبار، بيروت
  

 اإلسرائيليين بحنثًا عن عمل لدى وقف خمسة سودانيين تسللوا من لبناني الجيش اللبناني .37
أعل  الجنش اللبيايي توقنف إحدى دورناته التابعة لمدنرنة المخابرات خمسة أشخاص م  : )وكاالت(

م  الحدود اللبياينة مع "التابعنة السوداينة في خراج بلدة عنتا الشعب لوجودهم في يقطة قرنبة 
ة سوداينن  حاولوا التسلل خمسأعليت أ   اإلسرائنليجنش المتحدنثة باسم وكايت . "فلسطن  المحتلة

رجاعهم إلى لبيا  اإلسرائنلننلدى لبحث ع  عمل لعبر األراضي اللبياينة   .، وتم القبض علنهم وا 
 2020/5/4، الخليج، الشارقة

 
  حول اختصاصها في فلسطين "الجنائية الدولية"الجامعة العربية ترحب بتقرير  .38

دول العربنة، األحد، بتقرنر المدعنة العامة للمحكمة الجيائنة رحبت األماية العامة لجامعة ال: وام
الدولنة، فاتو بيسودا، والذي أكدت خالله أ  الوالنة الجغرافنة للمحكمة الجيائنة تقع على األرض 

وأكد سعند أبو  الفلسطنينة المحتلة التي تشمل الضفة الغربنة، بما فنها القدس الشرقنة، وقطاع غزة.
عام المساعد للجامعة، أ  مضامن  التقرنر نمنثل بادرة مهمة، خاصة في هذا الظرف علي األمن  ال

ودعا المجتمع  األكنثر إلحاحًا في ظل ما تتعرض له فلسطن  م  جرائم حرب وجرائم ضد اإليساينة.
الدولي بكامل هنئاته إلى التركنز على مبدأ المساءلة وتحدند المسؤولن  ع  االيتهاكات والجرائم التي 

 ترتكب نومنًا بحق الشعب الفلسطنيي.
 2020/5/3، االتحاد، أبو ظبي

 

 خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني : تقرير والية "الجنائية الدولية"البرلمان العربي .39
أكد رئنس البرلما  العربي، مشعل ب  فهم الُسلمي، أ  التقرنر الصادر ع  : وكاالت – القاهرة

، ُنمنثل خطوة مهمة يحو تحقنق بخصوص الوالنة على األراضي الفلسطنينة الدولنة محكمة الجيائنةال
قامة الدولة الفلسطنينة الُمستقلة على حدود  يهاء االحتالل الغاشم، وا  العدالة للشعب الفلسطنيي، وا 

 .1967 نوينو/ الرابع م  حزنرا 
 2020/5/4، الخليج، الشارقة
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 األراضي الفلسطينية ونحتاج لموقف تاريخي لرفض التطبيعضم "إسرائيل" لسوريا: نرفض خطوات  .40
رفضها لتصرنحات بينامن  يتيناهو بضم المزند م   ،األحد، أكدت سورنة :)د ب أ(-دمشق 

ويقلت وكالة األيباء السورنة )سايا( ع  مصدر رسمي في وزارة الخارجنة  .األراضي الفلسطنينة
 والمغتربن  قوله 

وا  اإلسرائنلي نستهدف األمة بأسرها وال أحد بمأم  م  شروره األمر الذي سورنة تؤكد أ  العد"إ  
نستوجب م  الجمنع اتخاذ الموقف التارنخي المسؤول للذود ع  قضانا األمة ومصالحها ورفض أي 

 ."شكل م  أشكال التطبنع مع هذا الكنا  الغاصب
 2020/5/3، رأي اليوم، لندن

 
 كورونافيروس للشعب الفلسطيني لمواجهة  مساعدات سعودية .41

تيفنذا الوامر خادم الحرمن  الشرنفن  بتقدنم مساعدة طبنة عاجلة للشعب الفلسطنيي لمواجهة : عما 
لدى االرد  يانف ب  بيدر السدنري، مراسم وصول  سعوديسفنر الالايتشار فنروس كورويا، دش  

لمساعدات الطبنة الى االرد  في طرنقها الى االراضي اول دفعات هدنة خادم الحرمن  م  ا
بيدا م   12سعودي تتضم   "لاير"مالنن   10وتبلغ قنمة هذه المساعدات اكنثر م   الفلسطنينة.

 األجهزة والمستلزمات الطبنة.
 2020/5/3، الدستور، عّمان

 
 كوروناجائحة بسبب  "إسرائيلـ"المناهضة ل "مسيرات يوم القدس"إيران تلغي  .42

أ  "مسنرات نوم القدس العالمي" ل  تقام  ،األحد، أعل  الحرس النثوري اإلنرايي :)د ب أ( -هرا ط
 هذا العام بسبب جائحة كورويا.

 2020/5/3، القدس، القدس
 

 مليون دوالر ضد منظمة التحرير الفلسطينية 900كية تسقط قضية بـيمحكمة أمر  .43
كنة في مقاطعة كولومبنا، دعوى قضائنة نالستئياف األمر أسقطت محكمة ا :سعند عرنقات -واشيط 

ضد السلطة الفلسطنينة وميظمة التحرنر الفلسطنينة، للحصول على تعونضات  2004رفعت عام 
  كنة واإلسرائنلنة.نع  عملنات ُقتل وأصنب فنها مواطيو  نحملو  الجيسنتن  األمر بادعاء المسؤولنة 
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بهذا كنة، نانا عدة مرفوعة ضد فلسطن  في المحاكم األمر وتعتبر قضنة "شاتسكي" واحدة م  قض
 .الشأ 

 2020/5/3، القدس، القدس
 

 مسؤول دولي: مخطط الضم اإلسرائيلي لن يوقف عبر التوبيخ .44
حذر المقرر الخاص المعيي بحالة حقوق اإليسا  في األرض الفلسطنينة المحتلة ميذ عام  غزة:

اإلسرائنلنة الجدندة المتمنثلة في ضم  أجزاء مهمة م  م  أ  خطط الحكومة  ، مانكل لنيك،1967
سلسلة م  العواقب الوخنمة لحقوق "الضفة الغربنة المحتلة، م  بنيها غور األرد ، سنخلق 

  الضم  الذي نلوح في األفق هو اختبار سناسي للمجتمع الدولي، وهذا الضم  "أ ". وحذر م اإليسا 
 ". معرباً عاما بسبب الشنخوخة 53االحتالل البالغ م  العمر ل  نتم عكسه عبر التوبنخ، ول  نموت 

زل "ع، الفتا إلى أ  واجبها القايويي هو "إسرائنلـ"ع  قلقه العمنق إزاء دعم الوالنات المتحدة ل
 ."مرتكبي ايتهاكات حقوق اإليسا ، ال مساعدتهم على اقترافها

  2020/5/3، القدس العربي، لندن
 

 تواصل هدم منازل الفلسطينيين في ظل "كورونا"  "يلإسرائ"األمم المتحدة:  .45
اليقاب ع  استمرار  القدس: كشف تقرنر مكتب تيسنق الشؤو  اإليساينة التابع لألمم المتحدة "أوتشا"
في الضفة الغربنة.  سلطات االحتالل اإلسرائنلي بهدم ميازل الفلسطنينن  حتى في ظل أزمة "كورويا"

ل إلى أيه الفتاً   في حن  ذكر أي عملنات هدم في القدس الشرقنة ميذ ميتصف شهر آذار". "لم تسج 
فلسطنينًا بجروح خالل اشتباكات متعددة مع القوات اإلسرائنلنة في مختلف أيحاء الضفة  39" إصابة
 100عملنة تفتنش واعتقال أكنثر م   99يفذت في اإلجمال  قوات االحتالل أشار إلى أ كما  الغربنة.

 فلسطنيي. 
 2020/5/2، يام، رام هللااأل

 
 لماذا لن تنجح محاوالت شيطنة الفلسطيني في تغيير شعوب الخليج؟ .46

 فراس أبو هالل
ال نمك  فهم محاوالت شنطية الفلسطنيي وتبرئة االحتالل في الدراما العربنة وخصوصا الخلنجنة إال 

 في سناق التغنرات السناسنة التي تجري في الميطقة.
 لماذا اآلن؟
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غنرات جذرنة إقلنمنة ودولنة أسست لهذا الترونج للعداء لكل ما هو فلسطنيي في الدراما، وفي نثمة ت
يشاط جنوش الذباب اإللكترويي. ويقول العداء للفلسطنيي ولنس فقط "التطبنع"، أل  ما نجري اآل  

 بعض نتجاوز خطنئة التطبنع، لشنطية الفلسطنيي، وهو هدف مدروس بعيانة م  "صي اع القرار" في
الدول العربنة، بهدف تهنئة األرضنة لقبول سناسة االيفتاح على االحتالل، واالرتماء بأحضايه، وهي 

 سناسة تجري اآل  وهيا بتسارع كبنر.
أولى هذه التغنرات هي حالة "التوحش" التي بدأت تيتهجها دول عربنة ضد شعوبها، خصوصا بعد 

ضعنة لدول "النثورة المضادة"، وهي حالة صار معها ايحسار النثورات الشعبنة وتحقنق ايتصارات مو 
 نعيي السج ، وربما الموت. للسلطةأي رأي مخالف 

أليها تدرك بأ  هذه السناسات ل  تواجه برفض شعبي معل  بسبب الرعب م  إبداء أي رأي 
 مخالف.

األوضاع  نتزام  هذا التغنر مع ايحسار دور الشعوب العربنة في الفعل السناسي الجماهنري، بسبب
السنئة التي تمر بها غالبنة البالد العربنة، وايشغال الشعوب بمشكالتها الداخلنة، وهو األمر الذي 
تعمق مع األزمات االقتصادنة والركود، خصوصا بعد تفشي وباء كورويا بكل تداعناته السلبنة 

 اقتصادنا وأمينا.
ذا ايتقليا للبعد الدولي، فإ  وجود رئنس أمرنكي نمارس "البلطجة العلينة" على الدول العربنة، جعل  وا 

األيظمة القمعنة التي ال تمتلك رصندا أو شرعنة شعبنة تبحث ع  إرضائه بكافة الوسائل، وأهمها 
عبر بوابة تل أبنب ومغازلة االحتالل، وهو األمر الذي جعل "تقارب" بعض األيظمة العربنة مع 

ة لرئنس حكومة االحتالل يتنياهو، الذي نتفاخر كل نوم االحتالل عيصرا مهما م  الدعانة االيتخابن
 بتحقنق اختراقات في هذا الجايب.

ومع الحاجة لتهنئة أرضنة شعبنة لسناسات االرتماء في أحضا  االحتالل، كا  ال بد لأليظمة 
المتورطة بهذه السناسة م  استغالل تصاعد الطائفنة التي ساهمت سناسات إنرا  العدواينة في 

قة وخصوصا سورنا بتغذنتها، فكا  أ  عملت هذه األيظمة على تصدنر مبدأ أ  العدو الميط
االستراتنجي للميطقة هو إنرا  ولنس االحتالل، وهو مبدأ ساقط لسببن : األول أ  االحتالل لنس 
موجها ضد فلسطن  والفلسطنينن ، بل ضد كل الميطقة وشعوبها، بهدف تفتنتها وميع أي مشروع 

، والنثايي أ  وجود عدو أو خصم نتمنثل بإنرا  ال نعيي تجاوز العدو األساسي يهضوي فنها
 واالستراتنجي لكل الشعوب العربنة وهو االحتالل.

 لماذا لن تنجح محاوالت الشيطنة شعبيا؟
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ال نمك  اعتبار الدراما الخلنجنة أو العربنة عموما معبرة ع  المزاج الشعبي بسبب حالة القمع الكبنرة 
نطر على الميطقة، ولذات السبب ال نمك  بأي حال اعتبار ما نيشره الذباب اإللكترويي التي تس

 الموجه م  السلطة ممنثال للشعوب المغلوبة على أمرها.
وما ندعويا لتأكند هذه البدهنة، هو اعتقاد البعض أ  هياك رضى شعبنا ع  دراما التطبنع والشنطية 

خلنجي" علنها، وهو اعتقاد خاطئ تماما أليه ال نوجد للفلسطنينن ، بسبب عدم وجود رد شعبي "
وسنلة موضوعنة لقناس المزاج الشعبي في هذه الدول، في ظل عدم وجود ايتخابات حرة أو 
استفتاءات، فضال ع  وجود مياخ نتنح حرنة الرأي لم  نعارض التوجهات الرسمنة، وما نمك  أ  

 نسببه إعال  هذه المعارضة م  تيكنل واعتقال.
لقد كايت شعوب الخلنج في مقدمة الشعوب العربنة في إعال  تأنندها للشعب الفلسطنيي عيدما كا  
ذلك متاحا في بالدها، بل إيها قدمت أروع الصور في العمل الخنري واإلعالمي والشعبي لدعم 

بر صمود الشعب الفلسطنيي في مواجهة المحتل، ولكيها اآل  مغلوبة على أمرها وال تستطنع أ  تع
 ع  يبضها الحقنقي.

عيدما كايت السناسة الرسمنة في الدول الخلنجنة وخصوصا اإلمارات والسعودنة والبحرن  تسمح 
بالتعبنر ع  رأنها بحرنة، كايت المظاهرات تعم مد  اإلمارات في مفاصل تارنخنة كنثنرة، ربما كا  

ومة التطبنع" أنثياء اعتداءات آخرها المظاهرات التي يظمتها جمعنات غنر حكومنة منثل "جمعنة مقا
االحتالل على الضفة الغربنة في فترة االيتفاضة النثاينة، وهي المظاهرات التي تسببت بإغالق هذه 
الجمعنات، قبل أ  نتم تغننب واعتقال القائمن  علنها بعد سيوات، منثل المحامي واألكادنمي الالمع 

 ي وجمعناته المدينة.محمد الرك ، واألمر ذاته نيطبق على الشعب البحرني
أما السعودنو ، فقد قدموا أروع صور البذل والعطاء لدعم قضنة فلسطن  طوال العقود الماضنة. هذا 
الدعم ال نيكره الفلسطنينو  كما نروج الموتورو  والمدفوعو  بأجيدات السلطة الحاكمة، بل نتذكره 

نمايهم بعدالة قضنة الشعب الفلسطنيي بكل إجالل ونعتبره جزءا م  وحدة العرب وا لمسلمن ، وا 
 فلسطن .

هذه الشواهد تؤكد أ  الشعوب الخلنجنة ل  تتقبل الروانة التي نراد ترونجها اآل  ع  الفلسطنينن  
 وقضنتهم، وستعبر ع  روانتها الخاصة بدو  شك إذا أتنح لها ذلك.

ا وللجنوش االلكتروينة ولوال أ  األيظمة المهرولة يحو التطبنع تدرك ذلك، لما سعت أصال للدرام
 لشنطية الفلسطنيي تمهندا ألرضنة شعبنة تقبل التطبنع.

ولذلك نجب أ  ال يساهم بترونج صورة مغلوطة عيهم ترند األيظمة المهرولة للتطبنع يفسها تصدنرها 
 وكأ  هياك حالة شعبنة تقبل هرولتها.
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خلنجي والعربي، م  كل وسنظل شهند فلسطنيي واحد أقوى بالتأنثنر على المزاج الشعبي ال
مسلسالتهم وبرامجهم التلفزنوينة وصحفهم، وذبابهم الذي نتكانثر في الفضاء األزرق لصياعة صورة 

 وهمنة كاذبة!
 4/5/2020، "21موقع "عربي 

 
 التغريبة العربية ورويبضة تويتر .47

 زند الفضنل
تيامي حالة الَغبش والت ِّنه  لعل م  أكنثر الفوائد ميفعة ألمنثالي وما أكنثرهم في وطييا، مم  نراقبو 

، أ  نكنثر «تونتر»التي باتت مسنطرة على وتنرة كنثنر م  المشاركات واليقاشات البنينة في موقع 
َلق  ذكرهم هلل حوقلة واستغفارا، إذ األمر ال نطاق دو  االستعاية به، والركو  إلنه، لنخرجيا م  حِّ

 الضنق إلى أوسع الطرنق.
الحقنقة بصورة فجة، ونتضافر على دعم ذلك لفنف م  معرفات  حن  يشاهد كنف نتم استالب

أكنثرها وهمي ويكرة، ال يملك إال أ  يذكر هللا حوقلة واستغفارا، إذ كنف لصوت وحند أ  نواجه 
، بهدف تكون  رأي عام ال نستيد «تونتر»غوغائنن  تذرعوا بحجج واهنة لتألنب الياس في مجتمع 

 إلى أسس أخالقنة قونمة، وال إلى مبادئ سناسنة نثابتة؟إلى قواعد ميهجنة صحنحة، وال 
على أ  تلك الحالة م  اإلحساس بالضعف والخذال  سرعا  ما تيجلي حن  نستشعر المرء موقفا 
صلبا لحكومته إزاء ما نجري الحدنث فنه بتشونه وتزننف للحقائق، فتعل  بوضوح وقوة أ  المملكة 

ا، داعمة لخناراتهم العادلة، نثم نيبري أهل الحكمة م  شخصنات العربنة السعودنة وفنة للقضنة وشعبه
معروفة للدفاع ع  استحقاقات تارنخنة ال نمك  إسقاطها بالتقادم، ونصعب تغننر موقعها بتغنر 

 القر  واألجنال، كما نظ  م  نراه  على إمكاينة تغنر المواقف.
يسا  فلسطن  الجرنح،  إييي أتحدث هيا ع  قضنة فلسطن  العادلة، وع  شعب فلسطن  المكلوم، وا 

وحقوق فلسطن  المسلوبة، وأرض فلسطن  الميهوبة، وأشنر إلى أ  كل ذلك يابع م  موقف أخالقي 
مبدئي تفرضه األصالة العربنة م  قبل وم  بعد، وبالتالي لنس عدال وال أصالة أ  يتخلى ع  أخ 

ا، لمجرد ظهور مجهول ويكرة ميسوب جرنح مكلوم، وييتقل لمياصرة م  اعتدى علنه ظلما وعدواي
 ألهل فلسطن  َتَسف ه وأساء إلنيا.

ذا خاطبهم الجاهلو  قالوا سالما»ألسيا يح  معشر يبنه الخاتم الذن  أوصاهم ربهم بقوله تعالى  ، «وا 
علما بأ  الموقف الفلسطنيي والشعبي لنس مع أي إساءة ليا حكومة وشعبا، ومع التذكنر أنضا بأ  

سرائنلي الغاصب لم نلتفت حتى اللحظة إلى كل مبادرات السالم، وآخرها المبادرة العربنة الكنا  اإل
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التي أطلقها الملك عبدهللا ب  عبدالعزنز نرحمه هللا، والتي نمك  أ  تحقق السالم المرجو في حده 
 المقبول.

م  جلدتيا،  حقا إيه ألمر محز  أ  تشاهد عبر وسائط التواصل أياسا نصورو  أيفسهم على أيهم
ولنس لهم م  هم إال تبننض صفحة النهود، الذن  أبا  هللا في كتابه المحكم كذبهم واعتداءهم السافر 
على أيبنائهم، فتراه نريو إلى الدفاع عيهم بمغالطات تارنخنة وشرعنة، وتبرنر أفعالهم اإلجرامنة، 

يهم، نثم لنت الحال قد وقف عيد ووصل بهم األمر إلى إظهار فرحهم بأعنادهم، والمباهاة بالقرب م
ذلك، بل إ  أحدهم مم  تلبس بايتماء عرقي عربي كرنم، قد دعا صراحة إلى وجوب أ  نكو  كل 

فه قول؟!  مسلم صهنوينا، فهل بعد هذا الس 
على أ  الغبش والتنه لم نيتهنا عيد اإلسفاف في قضنة وشعب فلسطن ، بل تعدنا لنصال إلى 

ار العربنة، حن  نظهر أحدهم متبينا إخراج أهليا في العراق والشام ومصر التطاول بجهل على األقط
والمغرب العربي م  أرومتهم العربنة األصنلة، ياسبا إناهم إلى أجياس تارنخنة قدنمة كالفنينقنن  
واألكادنن  وغنرهم، ولعمري فذلك هو الجهل بعنيه في موضوع التارنخ، وأحسب أ  األمر قد خرج 

عرفي إلى جايب مشبوه، نسيء وال نيفع، وننثنر اليقمة وال نحقق الغانة المرجوة م  تعمنق ع  حد ه الم
 التآخي والوحدة العربنة.

وفي قياعتي أ  األمر ميوط بأقسام التارنخ العلمنة، وبجمعنة المؤرخن  العرب، إلنقاف منثل هذا 
أولئك الذن  جعلوا م  أيفسهم االفتئات وما نمك  أ  نترتب علنه م  آنثار سلبنة مستقبال، وتحجنم 

قد أصبح له تأنثنره الواسع، « تونتر»مصدرا تارنخنا بجهالة. وليك  على نقن  بأ  ما ُنقدم حالنا في 
« عربي BBC»على شاشة « تريدنيغ»وصارت البرامج العالمنة تتداوله بيهم كبنر، وليا في بريامج 

 أسوة ومنثال.
نثم « الدرب الطونل»ر الدكتور ولند سنف في ملحمته الدرامنة بقي أ  أشنر إلى ما قدمه الكاتب القدن

 تغرنبه، ألتصور بأيه لو كا  بمقدوره النوم أ  نكتب لونثق ما يعنشه م  «التغرنبة الفلسطنينة»
 عربنة، فهل يح  واعو  للمصنر؟

 3/5/2020، المكرمةصحيفة مكة 
 

 عن إخضاع السلطة الفلسطينية للقضاء اإلسرائيلي .48
 عادل شدند
نتعم ق اليقاش العام في الميطقة ع  احتمال ضم إسرائنل مياطق في الضفة الغربنة إلنها، وفي 
األنثياء، أصدر قاضي المحكمة المركزنة اإلسرائنلنة في القدس المحتلة قرارًا بتغرنم السلطة 
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لهم  ملنو  دوالر، بعد رفع إسرائنلنن  قضانا ضدها، بسبب مقتل أو إصابة أقارب 128الفلسطنينة 
في عملنات فدائنة فلسطنينة قبل عشرن  سية. ونضاف هذا القرار إلى عدة قرارات سابقة أصدرتها 
محاكم إسرائنلنة على السلطة، كما على بعض الفلسطنينن ، في السناق يفسه، حنث تيشط في 
ة إسرائنل، في اآلوية األخنرة، عدة مؤسسات لمتابعة رفع القضانا على السلطة، وخصوصًا ميظم

شورات هدن ، وهيالك أكنثر م  مائة قضنة أخرى مرفوعة أمام المحاكم اإلسرائنلنة ضد السلطة، 
لتعوض عائالت إسرائنلنة على قتل أو إصابة أحد أفرادها في عملنات فلسطنينة، بغض اليظر ع  

 الجهة التي يفذت العملنات، حتى وا   كايت حركتا حماس والجهاد اإلسالمي.
حاكم اإلسرائنلنة قضانا ضد السلطة الفلسطنينة، على اختالف مستوناتها، م  دو  ال نمك  قبول الم

قرار واضح م  أعلى المستونات، القضائنة والسناسنة اإلسرائنلنة، خصوصًا وأ  القرار الجدند صدر 
ع  قاٍض في المحكمة المركزنة في القدس المحتلة، وهي م  المحاكم المتوسطة ولنست ذات 

لكبرى. وقد استلمت هذه المحكمة القضنة وياقشتها وأيهت مداوالتها بالحكم، وكأ  االختصاصات ا
السلطة الفلسطنينة منثل أي مؤسسة أو جمعنة صغنرة تعمل في إسرائنل، وحسب القايو  اإلسرائنلي 
الذي نلغي الصفة القايوينة للسلطة الفلسطنينة كنايًا مستقاًل نعمل في مياطق خارج والنة القايو  

لقضاء اإلسرائنلنن ، األمر الذي نعيي الضم القايويي والقضائي الفعلي للضفة الغربنة، جغرافنًا وا
وسكايًا وسلطة، حنث تالحق المحاكم اإلسرائنلنة مواطين  فلسطنينن  وتحاكمهم على قضانا حدنثت 

 في مياطق السلطة.
ب، وذهبت األوساط الرسمنة، كا  التعامل الفلسطنيي الرسمي مع الواقعة في مستوى أقل م  المطلو 

وكذا المتحد نثو  باسم السلطة الفلسطنينة، إلى وصف ما حدث بالبلطجة أو القرصية، فنما ارتأى 
آخرو  الحدنث ع  تداعناته على االقتصاد الفلسطنيي، وعلى قدرة السلطة م  مواصلة التزاماتها، 

والتشغنلنة، فنما لوح م  لوح باللجوء إلى  سواء تجاه موظفنها أو القنام بوظائفها األخرى، االجتماعنة
المؤسسات والمحاكم الدولنة. وغابت ع  يقاش قرار المحكمة اإلسرائنلنة األبعاد األكنثر خطورة له، 
والمتمنثلة بفرض الضم القضائي والقايويي اإلسرائنلي على السلطة الفلسطنينة، بوصف هذه السلطة 

خاصة به، وذلك ايسجامًا مع قايو  القومنة النهودنة الذي تم كنايًا نفترض أ  تكو  له صفة قايوينة 
تمرنره في الكينست اإلسرائنلي، والذي نفرض السنادة السناسنة والقايوينة والقضائنة على جغرافنة ما 
تسمى أرض إسرائنل، الواقعة ما بن  يهر األرد  والبحر المتوسط. وفي خلفنات قرار المحكمة 

نفي للسلطة، وميع كل ما ال نصب في مصلحة إسرائنل، ايسجامًا مع الشعار التحك م في الدور الوظ
اإلسرائنلي أ  سلطة فلسطنينة ذات فوائد كنثنرة إلسرائنل وقلنلة للفلسطنينن  تجعل الفلسطنيي نح  

 ألنام الحكم العسكري اإلسرائنلي المباشر، تعبنرًا ع  كي الوعي الفلسطنيي.
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تصادنة والسناسنة الكبنرة لقرارات المحاكم اإلسرائنلنة بتغرنم السلطة على الرغم م  التداعنات االق
بمئات المالنن  م  الدوالرات ألسباب مختلفة، إال أ  األمر لم نتوقف عيد هذا الحد، بل تعد اه كنثنرًا، 

لبتها باقتراح م  مؤسسات وأفراد إسرائنلنن ، في اآلوية األخنرة، للتوجه إلى المحاكم اإلسرائنلنة، لمطا
بإلزام الحكومة اإلسرائنلنة بإنقاف تحونل عائدات السلطة الضرنبنة، تارة بحجة أ  القنادة الفلسطنينة 

عامًا، ولم تعد شرعنة إلى حن  إجراء ايتخابات جدندة، وتارة  15مضى على ايتخابها أكنثر م  
أ  السلطة ال تحترم باالدعاء بفساد السلطة وعدم وصول األموال إلى مستحقنها، وتارة باالدعاء 

حقوق اإليسا  في مياطقها. وسواء قبلت المحاكم اإلسرائنلنة تلك القضانا أم لم تفعل، فذلك نشنر 
إلى مزند م  الضغوط السناسنة واالقتصادنة والقضائنة على السلطة الفلسطنينة في المرحلة المقبلة 

ا تيص على ذلك صفقة ترامب التي تتزام  مع مرحلة ضم الضفة الغربنة، أو أجزاء ميها، كم
يتيناهو، الشهنرة باسم "صفقة القر "، والرامنة إلى تصفنة القضنة الفلسطنينة. وترمي الضغوط يفسها 
إلى ابتزاز السلطة الوطينة لنثينها ع  محاوالت مواجهة الصفقة، والقبول بدورها الوظنفي األميي 

و استبدال قنادات أخرى أو دفعها إلى اإلفالس واالقتصادي كما تحد ده إسرائنل، أو التلونح بحلها أ
 وااليهنار إلعادة صناغة سلطات فلسطنينة جدندة، ميسجمة مع معالم المرحلة السناسنة المقبلة.

واضح أ  السلطة الفلسطنينة في وضٍع ال تحسد علنه، فهي غنر قادرة على رفض تيفنذ قرارات 
نة ستخصم المبالغ المحد دة في قرار المحكمة قبل تسلنم محاكم االحتالل، أل  وزارة المالنة اإلسرائنل

مخصصات السلطة لها. وم  جهة نثاينة، ال تستطنع السلطة الذهاب إلى المحكمة اإلسرائنلنة التي 
أصدرت القرار لالعتراض علنه، فذلك نعيي إقرارًا فلسطنينًا رسمنًا بوالنة القضاء اإلسرائنلي علنها، 

ي، وفي ذلك ايتكاسة وتراجع سناسي وطيي كبنر. وبالتالي، ستيفذ إسرائنل كما على الشعب الفلسطني
قرارات محاكمها، األمر الذي سنؤدي إلى إضعاف السلطة الفلسطنينة م  االستمرار في تقدنم 
خدماتها الوظنفنة، ما نضعها في موقف صعب جدًا، سواء أمام الشعب الفلسطنيي أو أمام إسرائنل 

 ف تراجع وضعف السلطة لالبتزاز السناسي.التي ستعمل على توظن
إسرائنل مستمرة في سناسات الضم والتهوند التي ستزداد في المرحلة المقبلة، وقد تطاول قرارات 
المحاكم اإلسرائنلنة مستقباًل مؤسسات تابعة للسلطة، إما بمصادرة أموالها أو بإغالقها وميعها م  

نضًا مسؤولن  وموظفن  فلسطنينن ، سنترددو  مستقباًل في العمل، وقد تطاول المحاكم اإلسرائنلنة أ
ممارسة أعمالهم ووظائفهم خشنة مالحقة القضاء اإلسرائنلي لهم، وذلك ما لم تتمر د السلطة على 
اتفاقنات أوسلو، وعلى اتفاقنة بارنس االقتصادنة التي تمك  حكومة إسرائنل م  خصم األموال 

ة الفلسطنينة الطاولة التي لم تعد إسرائنل تأبه م  تهدنداتها اللفظنة، الفلسطنينة، وما لم تقلب القناد
كما عبر ع  ذلك قبل أنام رئنس مجلس األم  القومي اإلسرائنلي، مائنر ب  شبات، حن  أوصى 
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المستشار القايويي اإلسرائنلي بالمصادقة على قرار مصادرة الميطقة المحنطة بالحرم اإلبراهنمي 
إلقامة مرافق للمستوطين ، مبررًا ذلك أ  الفلسطنينن  ل  نقوموا بأي فعل، أليهم  الشرنف في الخلنل

ل  نضحوا بمصالحهم، وذلك كله بعد مضي أكنثر م  أربع سيوات على قرارات المجلسن ، المركزي 
 والوطيي، الفلسطنينن ، بخصوص العالقة مع إسرائنل واتفاقنات أوسلو.

ال فعل الفلسطنيي، واالكتفاء بتكرار الشعارات والجمل السابقة في كل األحوال، استمرار سناسة ال
يفسها، سواء إداية اإلجراءات اإلسرائنلنة، وكأ  السلطة أصبحت طرفًا خارجنًا بالصراع، أو 
بالتهدندات اللفظنة ومياشدة المجتمع الدولي أو غنره م  الوسائل غنر المجدنة، سنؤدي إلى إيجاح 

نة التي تسنر باتجاه تحونل السلطة إلى سلطات معازل وكايتويات وظنفنة، م  االستراتنجنة اإلسرائنل
دو  أنة مضامن  وطينة أو سناسنة، بعد إضعاف ميظمة التحرنر الفلسطنينة، ويقل كنثنر م  
صالحناتها وأدوارها إلى السلطة، ما شكل ضربة قاسنة للحركة الوطينة الفلسطنينة ومشروعها 

ري. بالتالي، با ت لزامًا على القنادة الفلسطنينة والكل الفلسطنيي، بما فنها حركتا حماس والجهاد التحر 
اإلسالمي، تبي ي استراتنجنة وطينة شاملة، إلفشال االستراتنجنة والمشروع الصهنويي الذي ل  نتم إال 

الدور  عبر إحناء ميظمة التحرنر وتفعنلها، وضم كل مكويات الحركة الوطينة الفلسطنينة لها، وتغننر
الوظنفي الحالي للسلطة، وجعل أضرارها على إسرائنل أكنثر م  فوائدها، لكي تصبح السلطة جزءًا 

دارنة كما نرندها االحتالل.  م  االستراتنجنة الكفاحنة الوطينة، ولنس سلطات وظنفنة أمينة وا 
 3/5/2020، العربي الجديد، لندن
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