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 عليا" ال المحكمة"نيل رضى ل.. تعديالت على اتفاق تشكيل الحكومةنتنياهو وغانتس يجريان  .1
أثارت مداوالت المحكمة العليا  ، نظير مجلي -تل أبيب، 2020/ 5/ 5الشرق األوسط، لندن، كرت ذ

اليمين، بنيامين نتنياهو،  اإلسرائيلية، أمس االثنين، أجواء تفاؤل لدى رئيس الوزراء وزعيم تكتل
وحليفه رئيس الكنيست )البرلمان( وزعيم حزب »كحول لفان«، بيني غانتس؛ إذ إن القضاة وّجهوا 
انتقادات الذعة لبعض ممثلي االدعاء ولمحوا إلى أنهم لن يصدروا قرارًا جارفًا ضد االتفاق االئتالفي 

اق. وقد سرب مقربون من نتنياهو وغانتس أنهما للحكومة العتيدة، وأنهم ينتقدون فقط بعض بنود االتف
ين لتعديل بعض هذه البنود، بما يرضي القضاة.  سيكونان مستعدَّ

االثنين يوم القدس المحتلة: نظرت المحكمة العليا في إسرائيل ، 2020/ 5/ 4القدس، القدس، وأضافت 
واجتمع قضاة المحكمة البالغ  . طعونا في مسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتشكيل ائتالف حاكم

قاضيا لليوم الثاني بعد االستماع إلى مرافعات منفصلة يوم األحد اعتراضا على السماح  11عددهم 
لنتنياهو بتشكيل حكومة في ضوء صدور قرارات اتهام بحقه التهم فيها الرشوة واالحتيال وخيانة 

 ور قرار المحكمة بحلول يوم الخميس. ومن المتوقع صد األمانة. 
 

 : إذا نفذ االحتالل خطط الضم سنكون في حل من االلتزامات واالتفاقيات عباس .2
محمود عباس، في كلمته امام قمة حركة عدم  السلطة الفلسطينية "وفا": أكد رئيس –رام هللا 

االنحياز، التي عقدت عبر نظام االتصال عن بعد، اإلثنين، أنه أبلغ األطراف الدولية كافة بأنه إذا 
أقدمت دولة االحتالل على تنفيذ سياساتها ومخططاتها لضم أجزاء من األراضي الفلسطينية المحتلة 

اللتزامات واالتفاقيات والتفاهمات معها ومع اإلدارة ، فسنكون في حلٍّّ من جميع ا1967عام 
 االميركية. 

 2020/ 5/ 4، األيام، رام هللا
 

 على مشروع استيطاني "تهويدي" في الخليل "إسرائيل"السلطة الوطنية تدين مصادقة  .3
 يوم اإلثنين، مصادقة إسرائيل على مشروع استيطاني "تهويدي" فيأدانت السلطة الوطنية،  : رام هللا

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، إن المخطط الجديد  الخليل جنوب الضفة الغربية.
"يستهدف تغيير المعالم العربية اإلسالمية وهوية المنطقة الفلسطينية وخلق وقائع جديدة في إطار 

 عملية تهويد واسعة النطاق".
 2020/ 5/ 4، القدس، القدس
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 لوقف عمل "أونروا" في القدس الشرقية "إسرائيل"عريقات: نرفض "مخطط"  .4
يوم اإلثنين، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات،  : رام هللا

الرفض المطلق لـ"مخطط" الحكومة اإلسرائيلية لوقف عمل وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل 
وقال عريقات، في بيان عقب محادثات عبر  ينيين )أونروا( في القدس الشرقية.الالجئين الفلسط

االنترنت مع المفوض العام ألونروا فيليب الزاريني، إنه يتوجب أن تستمر أونروا في تحمل 
 مسؤولياتها تجاه الالجئين الفلسطينيين في كافة مناطق عملياتها، بما في ذلك القدس الشرقية.

 2020/ 5/ 4، القدس، القدس
 

 الشرطة الفلسطينية تعتقل إسرائيليين بالمنطقة "ج" لعدة ساعات .5
"األيام اإللكترونية": قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن الشرطة الفلسطينية، اعتقلت صباح  -القدس 

وأوضحت الصحيفة، أن  أمس، ثالثة إسرائيليين في موقع أثري بالمنطقة "ج" بالضفة الغربية. 
الفلسطينية، صادرت سالحًا من أحدهم، متابعة، "الثالثة احُتجزوا لمدة ساعة تقريبًا، ثم تم الشرطة 

 تسليمهم إلى الجيش اإلسرائيلي.
 2020/ 5/ 5، األيام، رام هللا

 
 وزارة الصحة في غزة: شح في األدوية ولوازم المختبرات .6

رد الصحية األساسية جراء علنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن نقص حاد في الموا: أ بترا –غزة 
من لوازم المختبرات وبنوك  بالمئة 56وبالمئة من المستهلكات الطبية  29بالمئة من األدوية و 44نفاد 
وطالب الناطق باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة، خالل إيجاز صحفي، المؤسسات األممية  الدم. 

ر اإلسرائيلي عن القطاع إلنقاذ الوضع والجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها الكاملة لرفع الحصا
الصحي، وتلبية االحتياجات الملحة من األدوية والمستهلكات الطبية ومواد الفحص المخبري وأسرة 

 العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي.
 2020/ 5/ 4، الدستور، عّمان

 
 وعنصرية ضد غزةوكيل وزارة التنمية بغزة: قرار مجدالني بتسريح الموظفين تخبط  .7

قال وكيل وزارة التنمية االجتماعية بغزة غازي حمد إن قرار الوزير أحمد مجدالني ": الرأي" –غزة 
بتسريح موظفي الوزارة في قطاع غزة يدل على مدى التخبط والعنصرية والكراهية التي يتبناها ضد 

االثنين: "هذه ليست المرة يوم وأضاف حمد في تصريح وصل "الرأي" نسخة عنه  أهالي قطاع غزة. 
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األولى للوزير مجدالني، فلدى استالمه الوزارة قبل نحو عام كانت أول خطوة قام بها ضد قطاع غزة 
ودون اي مبرر إغالق البرنامج الوطني وتسريح أكثر من مئة موظف، وتحريض الكثير من 

 المؤسسات على وقف مشاريعها بقطاع غزة".
 2020/ 5/ 4، عالموكالة الرأي الفلسطينية لإل

 
 إجراءات داخل السجون.. هل اقترب تبادل األسرى بين حماس واالحتالل": الجزيرة نت" .8

كشف مصدر فلسطيني من داخل سجون االحتالل عن عدد من اإلجراءات : الخليل-عوض الرجوب
التكهنات حول فرص إتمام صفقة قامت بها السلطات اإلسرائيلية خالل األيام األخيرة، مما زاد من 

وقال  التي تأسر عددا من الجنود في قطاع غزة.  حماستبادل بين سلطات االحتالل وحركة 
إن مصلحة السجون جمعت معلومات عن أعداد  -الذي طلب عدم الكشف عن اسمه-المصدر 

وأوضح المصدر أن  رضى والمسنين. األسرى اإلداريين الذين أمضوا في السجن أكثر من عام والم
ممثلي األسرى داخل السجون هم من تولوا جمع األسماء من األقسام، مرجحا أن تكون تلك 

 اإلجراءات جزءا من االستعداد اإلسرائيلي لصفقة تبادل محتملة.
وكشف الناطق اإلعالمي باسم مركز أسرى فلسطين للدراسات رياض األشقر أن العرض اإلسرائيلي 

دم حتى اآلن يشمل األطفال واألسرى المرضى واإلداريين وحتى اآلالف من ذوي األحكام المق
وأضاف األشقر في حديثه للجزيرة نت أن الجانب اإلسرائيلي  الخفيفة، وهو ما ترفضه حركة حماس.

أسيرا ممن يصفهم  541يرفض حتى اآلن أي إفراج عن األسرى المحكومين بالمؤبد وعددهم 
 ديهم بالدماء".بـ"الملطخة أي

 2020/ 5/ 4، الجزيرة نت، الدوحة
 

 من العودة إلى لبنان الالجئين الفلسطينيين ع منعو موضمع مدير عام األمن اللبناني  حماس تتابع .9
حماس ورئيس مكتب العالقات العربية واإلسالمية عزت الرشق ناقش عضو المكتب السياسي لحركة 

قرار منع الالجئين الفلسطينيين الذين ، عباس إبراهيم مع المدير العام لألمن العام اللبناني اللواء
يحملون وثائق سفر لبنانية من العودة إلى لبنان، عبر برنامج الرحالت الطارئة إلعادة اللبنانيين 

وطالب الرشق اللواء إبراهيم بالتدخل لمراجعة القرار، ورفع  العالقين في الخارج بسبب أزمة كورونا.
الحظر المتعلق بحرمان الالجئ الفلسطيني من العودة إلى أهله في لبنان، ومعاملة الالجئين 

 الفلسطينيين أسوة بأشقائهم اللبنانيين.
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ية المتعلق بعودة بدوره، وعد اللواء إبراهيم بإجراء االتصاالت الالزمة لتعديل قرار الحكومة اللبنان 
 اإلخوة الفلسطينيين.

 2020/ 5/ 4، موقع حركة حماس
 

 كتائب القسام وسرايا القدس ينعيان اثنين من عناصرهما .10
نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، فجر االثنين، الشهيد : غزة

وأوضحت الحركة في بيان لها  زة.عامًا( من مدينة جباليا شمال قطاع غ 18أدهم محمود المصري ) 
كما نعت سرايا القدس في  أن الشهيد المصري استشهد إثر إصابته عن طريق الخطأ أثناء الرباط. 

الذي استشهد االثنين، في  عامًا"،  45بيان لها، المجاهد "أنور مصطفى حسن أبو حمادة" " 
 المستشفيات المصرية إثر مرض عضال ألم به.

 2020/ 5/ 4، القدس، القدس
 

 : مشروع االستيطان القريب من الحرم اإلبراهيمي يمثل اعتداء خطير على المقدساتحماس .11
إن مصادقة حكومة االحتالل المتطرفة على  ، القانوع فعبد اللطيقال الناطق باسم حركة "حماس" 

مشروع استيطاني بالقرب من الحرم اإلبراهيمي ُيمثل اعتداًء خطيًرا على المقدسات اإلسالمية، وُيهدد 
وأكد القانوع أن هذا المشروع يأتي في ظل  واقع مدينة الخليل، ويهدف لتغيير معالم الضفة الغربية.

ونا، وفي خطوة متسارعة من حكومة االحتالل لتنفيذ صفقة القرن انشغال العالم بمواجهة جائحة كور 
 التي تهدف لفرض واقع جديد في الضفة المحتلة.

 2020/ 5/ 4، موقع حركة حماس
 

 : المشروع االستيطاني قرب اإلبراهيمي هدفه فرض أمر واقع جديد"الشعبية" .12
أن مصادقة االحتالل أمس ، يوم االثنين، في بيان لهااعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،  : غزة

على مشروع استيطاني في الخليل لصالح إقامة طريق لمرور المستوطنين غير معزول عن 
 اإلجراءات المتسارعة لفرض أمر واقع جديد في الضفة في سياق مخطط صفقة القرن التصفوي.

 2020/ 5/ 4، دسالق، القدس
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 تستكمل مجزرة الحرم االبراهيمي بقرار رسمي "إسرائيل"فتح:  .13
اعتبرت حركة فتح، أن استيالء إسرائيل على أراضي في محيط الحرم االبراهيمي وشق : رام هللا

الطرق وتركيب مصعد للمستعمرين، داخل الحرم االبراهيمي االسالمي الخالص، هو استكمال 
وقال المتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي، في بيان  .1994مي العام لمجزرة الحرم االبراهي

يوم اإلثنين، إن جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني هي األبشع في التاريخ، وهي بذلك أصدره 
وطالبت حركة فتح المؤسسات ، للبشرية جمعاء الثقافيتعتدي على اإلنسانية جمعاء وعلى الموروث 

 الدولية برفع صوتها أمام هذا العدوان اآلثم.
 2020/ 5/ 4، وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية ) 

 
 الخارجية وزارة ئيلي: الشرطة تضّلل وفوضى في تقرير مراقب الدولة اإلسرا .14

اإلثنين، انتقادات  يوموّجه تقرير مراقب الدولة اإلسرائيلي، متنياهو أنغلمان، السنوي، الذي أصدره 
لنفسي في الذعة لجهاز الشرطة وإلدارة سياسات الحكومة الخارجّية وخّطة إصالح سياسات الطب ا

 البالد، رغم تخفيف حّدته عن التقرير السابق الذي أعّدته مراقب الدولة السابق.
ألف اعتقال بين عامي  123وبّين القرير أن الشرطة اإلسرائيلّية أخفت عن المعطيات التي نشرتها 

عكس  ، ورغم اّدعاء الشرطة أن االعتقاالت انخفضت، إال أن األرقام الحقيقّية تظهر2018و 2016
 ذلك. 

كما لفت التقرير إلى استخدام الشرطة "العتقاالت زائدة للمواطنين ومن ثم اإلفراج عنهم في محكمة، 
 عنهم في محّطة الشرطة من قبل ضابط، بشروط مشابهة".في الوقت الذي من الممكن اإلفراج 

وأرجع تقرير مراقب الدولة األزمة في وزارة الخارجية اإلسرائيلّية إلى سببين: التقليصات الحاّدة في 
 الميزانّيات وتوزيع صالحيات بين عشرات األجسام التابعة للوزارة دون أي تنسيق بينها.

سة الخارجية اإلسرائيلية "مبعثرة جًدا، وتدار عبر عشرات المسؤولين ووفًقا للتقرير، فإّن السيا
 الحكومّيين، دون أن رؤية إستراتيجّية وإدارة مركزّية ودون رؤية الصورة بشكل كامل".

وبّين التقرير وجود تنافس واتهامات بين هذه األجهزة، خصوًصا حول تواصل مسؤولين حكوميين مع 
 جهات خارجّية دون إحاطة وزارة الخارجية.

 2020/ 5/ 4، 48عرب 
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 واغتيال سليماني أحدثا تغييرًا أساسيًا في الشرق األوسط كورونا: الجيش اإلسرائيلي  .15
بدأت هيئة رئاسة أركان الجيش اإلسرائيلي الموسعة، بقيادة رئيس األركان، أفيف كوخافي، تل أبيب: 

االثنين، مداوالت استثنائية تراجع فيها سياستها االستراتيجية. وقد ركزت أبحاثها حول التغيرات 
ألوسط، في أعقاب انتشار وباء »كورونا« واغتيال رئيس األساسية التي حصلت في دول الشرق ا

 فيلق القدس في الحرس الثوري اإليراني، قاسم سليماني.
وقالت مصادر مطلعة إن الجيش اإلسرائيلي يعتقد بأن »كورونا« من جهة واغتيال سليماني من جهة 

تغييرات في الخطط  ثانية، أحدثا تغييرات جوهرية في المنطقة. وهذه التغييرات تستدعي إحداث
 االستراتيجية التي وضعها كوخافي في بداية واليته، مطلع العام الماضي. 

 2020/ 5/ 5الشرق األوسط، لندن، 
 

 "كورونا"زعما أنهما أنتجا دواء لعالج  "محتالين"تسّلم فرنسا  "إسرائيل" .16
أعلنت الحكومة اإلسرائيلية نيتها تسليم مواطنين إسرائيليين إلى السلطات الفرنسية  تل أبيب: 

زاعمين أنهما توصال إلى دواء لعالج مرضى »كورونا«، ، لمحاكمتهما على عملية نصب واحتيال
 .ألف يورو 65وتمكنا من سحب مبلغ أولي بقيمة  ،ويريدان إقامة مصنع إلنتاج العالج

 2020/ 5/ 5الشرق األوسط، لندن، 
 

 "إسرائيل"سفير االحتالل بمصر يشكر بن سلمان والسيسي على دعم رؤية  .17
أعرب السفير اإلسرائيلي في مصر عن شكره  لولي العهد السعودي محمد بن : الشرق  –الدوحة 

 .سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمساهمتهما في دعم رؤية إسرائيل بالمنطقة
تصريح سفير اإلسرائيلي بمناسبة ما يصفه االحتالل بـ "يوم االستقالل" والذي يوافق النكبة لدى 
الفلسطينيين ال تخطأه العين وال األذن إذ يقول إن انضمام ولي العهد السعودي إلى دعم هذه الرؤية 

 قرار والنمو االقتصادي إلى جانب مصر وإسرائيل يشكل معماًل مهمًا .)اإلسرائيلية( من االست
 2020/ 5/ 4، الدوحة، الشرق  

 
 لجنة بالكنيست اإلسرائيلي تصادق على مشروع قانون "التناوب"  .18

صادقت عند منتصف هذه الليلة، اللجنة الخاصة المشرعة للقوانين في الكنيست اإلسرائيلي،  -رام هللا
بالقراءاتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون "األساس" الخاص بالحكومة، أو ما يعرف بـ "التناوب"، 
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الوزراء لمدة عام ونصف لكل من بنيامين نتنياهو زعيم  والذي يهدف للسماح بالتناوب على رئاسة
 أبيض. -حزب الليكود، وبيني غانتس زعيم حزب أزرق 

 2020/ 5/ 5القدس، القدس، 
 

 مليون دوالر إليجاد لقاح مضاد لكورونا 60ترصد  "اسرائيل"نتنياهو:  .19
أعلن رئيس حكومة تصريف األعمال في إسرائيل بنيامين  -)د ب أ(  -"القدس"دوت كوم-القدس

مليون دوالر إليجاد لقاح مضاد لفيروس كورونا وادوية  60يوم اإلثنين، تخصيص مبلغ نتنياهو، 
 وجاءت تصريحات نتنياهو في مؤتمر الزعماء العالمي لمواجهة ازمة الوباء لمعالجة المصابين به.

 عبر الفيديو بدعوة من رئيسة االتحاد االوروبي اورزوال فان دير الين.
 2020/ 5/ 4، القدس، القدس

 
 %12بعد فتح سوق العمل: معدل البطالة بالبالد سيصل إلى  .20

% إلى 10تشير تقديرات وزارة المالية اإلسرائيلية إلى أن معدالت البطالة في البالد ستتراوح بين 
%، حتى بعد فتح سوق العمل ورفع التقييدات على االقتصاد بظل أزمة كورونا، علما أن معدل 12

 %.27.4البطالة لشهر أيار/مايو الجاري بلغ 
بعدما بدأت تصدر قرارات عن الحكومة تقضي بتقييد وتسجل منذ بداية شهر آذار/مارس الماضي، 

أشخاص من أجل الحصول على مخصصات  866,907الحركة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، 
% تم فصلهم من العمل. وبلغ إجمالي 6.6% أخرجوا إلى إجازة بدون راتب، و89.3البطالة. 

 رين في البالد.، ويشكلون ربع العاملين األجي1,024,758العاطلين عن العمل 
%. وارتفعت اآلن أكثر من ثماني 3.9يشار إلى أن نسبة البطالة في بداية شهر آذار/مارس كانت 

% من المسجلين للحصول على مخصصات البطالة تم فصلهم من 9مرات. وتبين من المعطيات أن 
يكون سبب ذلك % في األسبوعين األولين من الشهر الماضي. وقد 5العمل، بينما كانت هذه النسبة 

 إعالن مصالح تجارية عن إفالسها.
 2020/ 5/ 4، 48عرب 

 

 بسبب كورونا حملة "إسعاف القدس": الوضع خطير في القدسمنسق  .21
قال منسق حملة "إسعاف القدس"، عيسى أحمد، إن أزمة كورونا : القدس المحتلة -محمد صفية 

وأوضح أحمد في لقاء خاص مع  عمقت الوضع في القدس المحتلة خاصة على الطبقات الفقيرة. 
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لكل محاوالت تدارك الوضع، من تعقيم األماكن  "قدس برس"، اليوم اإلثنين، أن االحتالل تصدى
وحذر من أن واقع األرقام والمؤشرات في مختلف  المقدسة والعامة، باإلغالق واعتقال الطواقم. 

 القطاعات "ينبئ بخطورة الوضع وضرورة التحرك اإلنساني الستدراك حالة االنهيار العام المحتملة".
 2020/ 5/ 4، قدس برس

 
 أسيرا الشهر الماضي 62مر اعتقال إداري بحق االحتالل يصدر أوا .22

قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين، "إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي  الرأي: -الضفة المحتلة
أمر اعتقال إداري "جديد وتجديد"، بحق عدد من األسرى خالل شهر نيسان/ابريل  62أصدرت 
 الماضي".

 2020/ 5/ 4، الفلسطينية لإلعالم الرأيوكالة 
 

 "العودة" يدعو السلطات اللبنانية لوقف التمييز بحق فلسطينيي لبنان بأزمة كورونا .23
" نسخة منه، إنه "يتابع بقلق ما 21في بيان وصل "عربيمركز العودة الفلسطيني االثنين، قال : لندن

نشرته بعض وسائل اإلعالم، من تعميم صادر عن المديرية العامة لألمن العام اللبناني، إلى 
الخطوط الجوية اللبنانية والقاضي بعدم السماح لألشخاص من الجنسية الفلسطينية الالجئين في 

وطالب المركز الحكومة اللبنانية بالتوقف عن  لبنان بالعودة إلى لبنان على متن طائرات اإلجالء".
هذه اإلجراءات التمييزية "والسماح لالجئين الفلسطينيين المغتربين العالقين بالعودة إلى لبنان على 

ن على قدر من متن طائرات اإلجالء"، داعيا إلى ضمان معاملة الالجئين الفلسطينيين العالقي
 المسؤولية اإلنسانية في ظل تفشي جائحة كورونا".

 2020/ 5/ 4، "21"عربي  موقع
 

 مسيرة تأسيس الحركة اإلسالمية ومالحقتها إسرائيلياً  فيه يستعرض صالح رائد كتاب للشيخ  .24
ليا” إضاءات على ميالد الحركة اإلسالمية المحظورة إسرائي"الناصرة ـ وديع عواودة: في كتابه الجديد 

يستعرض الشيخ رائد صالح مسيرة تأسيس الحركة اإلسالمية قبل نحو أربعة عقود، ومالحقتها 
إسرائيليا، ويلقي الضوء على تحوالت في العالقات ونظرة العالم العربي لفلسطينيي الداخل. ويقدم رائد 

ل من قبل عدد مع العرب الفلسطينيين في إسرائي "األدواتي"صالح في الكتاب أمثلة على التعامل 
غير قليل من األنظمة العربية الحاكمة والسلطة الفلسطينية، بدال من التواصل الطبيعي بين أبناء 
الشعب الفلسطيني الواحد واألمة العربية الواحدة. ويكشف عن محاولة مقايضة الحركة اإلسالمية 
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والشريعة اإلسالمية في  اعتراف األزهر بكلية العلوم : 2015الشمالية قبل أن تحظرها إسرائيل في 
 مدينته أم الفحم مقابل المشاركة في انتخابات الكنيست.

 2020/ 5/ 4، ، لندنالعربي القدس 
 

 الشهر الماضيمنازل.. حصاد جرائم االحتالل  5 معتقل وهدم 200شهداء و 3 :"الحوراني " .25
لدائرة العمل والتخطيط في منظمة قال مركز عبد هللا الحوراني للدراسات والتوثيق التابع : رام هللا

وبين  ، خالل نيسان المنصرم. قوا، منهم أسير في سجون االحتاللالتحرير: إن ثالثة شهداء ارت
 جثمانا. 60المركز أن االحتالل احتجز جثمان شهيد، ما يرفع عدد جثامين الشهداء المحتجزة إلى 

لضفة الغربية والقدس وقطاع غزة؛ مواطن من ا 200واعتقلت قوات االحتالل خالل نيسان، نحو 
منشأة زراعية وصناعية،  15منازل و 5كما هدمت سلطات االحتالل  طفال وسيدتان.. 35منهم 

 توزعت في محافظات بيت لحم والخليل وأريحا وجنين ونابلس ورام هللا وطولكرم.
 2020/ 5/ 4، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 بالضفةر واعتقاالت االحتالل يهدم منشآت زراعية في األغوا .26

واصلت قوات االحتالل »اإلسرائيلي«، أمس االثنين، حمالت الدهم واالعتقال بالضفة الغربية 
والقدس، طالت عددًا من الشبان، فيما قامت جرافات االحتالل بهدم منشآت زراعية في األغوار، 

طنين، بينهم أسرى وذكر نادي األسير الفلسطيني أن االعتقاالت بالضفة طالت عددًا من الموا
ومن جانب آخر، هدمت قوات االحتالل، غرفة  محررون، بعد مداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها.

 زراعية وبئر مياه شرق بلدة تياسير وساحة وبركة مياه في الجفتلك باألغوار الشمالية.
 2020/ 5/ 5، الخليج، الشارقة

 
 الفلسطينيةمبادرة إنسانية لدعم مخيمات اللجوء  .27

في ظل حالة العوز الشديد التي تجتاح المخيمات الفلسطينية في : حبيب أبو محفوظ -عمان 
الشتات والداخل، وتحديدًا في األردن وسورية ولبنان وفلسطين، تداعى إعالميون وناشطون إلطالق 

ضرر حملة تحدٍّ تحت عنوان "أنا عازمك"، بهدف التخفيف على الالجئين الفلسطينيين من ال
 االقتصادي الذي خلفه فيروس كورونا، سيما مع دخول شهر رمضان المبارك.
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وشارك في الحملة مجموعة من اإلعالميين والناشطين من مختلف دول العالم العربي، باإلضافة إلى 
ناشطين في أستراليا وأوروبا والواليات المتحدة، حيث قام كل منهم بنشر فيديو على منصته 

 دث فيه عن قبول التحدي بعزومة إفطار، ثم يرسل التحدي ألصدقائه.االجتماعية، يتح
 2020/ 5/ 4، قدس برس

 
 الماضيأبريل/نيسان انتهاًكا بحق الفلسطينيين خالل  1015ارتكب تقرير: االحتالل  .28

انتهاًكا بحق المواطنين  1015ارتكبت قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل شهر أبريل/نيسان الماضي 
الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، نتج عنها استشهاد ثالثة مواطنين، 

 آخرين، وسط تصاعد في اعتداءات المستوطنين وأعمال االستيطان. 60وجرح 
 2020/ 5/ 4، ة حماسموقع حرك

 
  مصرياً ثير غضباً ت "برج القاهرة"عن إسرائيلية تغريدة  .29

أثارت تغريدة لحساب "إسرائيل بالعربية" جدال كبيرا على موقع تويتر، بعد أن ذكرت أن : وكاالت
"برج القاهرة" الذي يعد أحد أبرز معالم العاصمة المصرية، من تصميم مهندس مصري يهودي، 

 لتنهال التعليقات التي أكدت على انتماء الرجل لمصر، بغض النظر عن ديانته.
 2020/5/4، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 األمن العام اللبناني يمنع عودة الالجئين الفلسطينيين إلى لبنانقدس برس:  .30

المديرية العامة لألمن  ، أنمحمد شهابيعن مراسله من بيروت  2020/5/4، قدس برسنشر موقع 
السماح بعودة يقضي بعدم  ،1/5/2020م بتاريخ / 5932رقم ال يحمل اً تعميمأصدرت  العام اللبناني

الالجئين الفلسطينيين إلى لبنان على متن طائرات اإلجالء، التي تقوم بها السلطات اللبنانية 
وثيقة سفر فلسطينية أو كان يحمل  سواء لمواطنيها في مختلف دول العالم، على إثر فيروس كورونا.

  .جواز سلطة
 أكدت المديرية العامة لألمن العام اللبناني، أن 2020/5/4، بوابة الالجئين الفلسطينيينموقع وذكر 

أنها تعمل وفقًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بعودة اللبنانيين حصرًا في هذه المرحلة، على أن يصار 
كما أشارت، في  إلى عودة غير اللبنانيين الذين يحق لهم الدخول إلى لبنان في مراحل الحقة. 

ما ورد من معلومات عن تعاطيه بطريقة غير ب المعنيضابط ، أنها باشرت التحقيق مع التوضيح
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، ليصار إلى اتخاذ فلسطيني في مطار دبي تم إلغاء عودته بعد صعوده إلى الطائرةالئقة مع 
 اإلجراءات على ضوء نتيجة التحقيق.

 
األخبار: مصادر في الخارجية اللبنانية تنفي صدور أي تعديل يستثني الفلسطيني من رحالت  .31

 ةالعود
 قرارعثات الدبلوماسية على بّينة من أّن كّل الب أكدت "ديرية العامةالم"مصادر  أن على الرغم من
، وجميعها تلّقت نسخًة بعودة الالجئين الفلسطينيين إلى لبنان على متن طائرات اإلجالءعدم السماح 

ذلك، وأكدوا أنهم مصادر اإلدارة داخل وزارة الخارجية والمغتربين، وعدٌد من الدبلوماسيين  نفتمنه. 
باإلضافة إلى أّنه لم يطرأ  لم يكونوا على دراية بالقرار قبل حصول إشكاالت في اإلمارات والسعودية. 

قيمين من جانب مجلس الوزراء أي تعديل على آلية عمل رحالت العودة، أو يصدر استثناء للم
لسنا في حالة سفر عادي، بل رحالت إجالء، وبالتالي ال " إننايين. وما يقوله دبلوماسيون الفلسطين

يجوز لألمن العام أن ُيصدر تعاميم إلى شركة طيران الشرق األوسط ُمتخطيًا اإلجراءات الحكومية، 
إذ يفترض أن النقطة السادسة من . "ويتعامل مباشرًة مع شركة الطيرانووزارة الخارجية والمغتربين، 

وال سّيما "فلسطينيين الذين يحملون إقامات، تشمل الاآللية الوحيدة الموزعة على البعثات في الخارج، 
أّن هؤالء يتساوون مع اللبنانيين في الخارج، لناحية أّنهم ال يملكون سوى األرض اللبنانية للعودة 

لذلك . "حاالت صحية أو ُطردوا من أشغالهمأو ُيعانون من إليها. إذا كانوا يملكون تأشيرات مؤقتة 
ُيمكن التعامل مع الُمقيم الفلسطيني، كأّي ُمقيم، فهو حالة تكتسب خصوصية ُمعينة يجب فال "

 .فق ما هو واضح للدبلوماسيين اللبنانيينذلك "، و اعاتهامر 
 2020/5/5، االخبار، بيروتصحيفة 

  
المغتربين من  منع الفلسطينيينلتعديل قرار  تعمللجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" ": منيمنة .32

 العودة
جراء االتصاالت اللجنة بدأت بإ أنرئيس "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" حسن منيمنة : أكد بيروت

ممن يحملون وثائق قرار منع المقيمين الفلسطينيين المغتربين من العودة الى لبنان الالزمة لتعديل 
. ويشير الى أّن "األمن العام تذّرع بقرار الحكومة عودة رة عن السلطات اللبنانية المختصةسفر صاد

اللبنانيين حصرًا ضمن الخطة التي وضعتها للعائدين من جراء فيروس كورونا وذلك بسبب التزاحم 
"هذا اإلجراء التمييزي الذي برز  أنوتؤكد اللجنة  . "والقيود الموضوعة على عدد الركابعلى العودة 

كما أنه . ما سبق في عملية اإلجالء األولىخالل الدفعة الثانية من طائرات العودة، يتناقض مع 
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مع الالجئين يتناقض مع أبسط القوانين والمواثيق الدولية والعربية المعمول بها في التعامل 
 ."الفلسطينيين وقضيتهم

 2020/5/4، العربي الجديد، لندن
 

 بريف حلب ةسوري عسكريةمواقع ل يفترض أنه إسرائيلي  جوي قصف  .33
ريف  عسكرية في، مساء اإلثنين، مواقع ةإسرائيلييعتقد أنها قصفت طائرات : عبد الرحمن خضر

الرسمية )سانا( أن وسائط  السوريةنباء األذكرت وكالة و . الجنوبي الشرقي، شمال غربي سوريةحلب 
من شمال شرقي أثريا بريف حماة، استهدف  طيران معادي قادمل وتصدت الدفاع الجوي رصدت

، إن لت مصادر محليةقافي حين  . ودعات العسكرية في منطقة السفيرةبصواريخه بعض المست
وأسفرت عن تدمير في البحوث العلمية داخل معامل الدفاع بالسفيرة،  247الطائرات استهدفت الفرع 

 لم تعلن مسؤوليتها عن القصف.علمًا أن أي جهة  مستودعات ذخيرة.
 2020/5/5، العربي الجديد، لندن

 
 االستثمارات الصينية " منإسرائيلأمريكي يحذر "مسؤول  .34

إلى مراقبة  "إسرائيل"كي لشؤون الشرق األدنى، ديفيد شينكير ير مساعد وزير الخارجية األمدعا 
االستثمارات الخارجّية فيها لضمان عدم توّجه شركاتها للحصول على استثمارات صينّية، خصوًصا 

فقد وكالة "بلومبيرغ"،  تعبيروبحسب  في فترة االنكماش االقتصادي، التي تلت تفّشي جائحة كورونا.
أن التعاون االستخباراتي بينهما ، من "إسرائيل"العليا،  االستراتيجيةحّذرت الواليات المتحدة حليفتها 

تعتبر الصين أن  علماً  أخرى للتعاون ستكون على المحّك إن استمّرت االستثمارات الصينّية.  وأطراً 
 .مليار دوالر سنوًيا 12بتبادل تجاري يصل إلى قرابة  "إسرائيلـ"ثاني أكبر شريك تجاري ل

 2020/5/4، 48عرب 
 

 حالنا يشبه أهل بيزنطة .35
 هاني المصري 

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير طوال ثالثة أشهر اجتماًعا تشاورًيا فقط، ومن المخطط أن 
تعقد اجتماعها الرسمي األول اليوم رغم األحداث الدراماتيكية العاصفة والتحديات الجسيمة التي 

ليدي لم تواجه الشعب والقضية، من دون أن يسفر اجتماعها التشاوري عن شيء يذكر سوى بيان تق
يلتفت إليه أحد، وليس من المتوقع أن يسفر اجتماع اليوم على ما يحمل األمل بإعادة الحياة 
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للمنظمة المغيبة منذ اتفاق أوسلو، باستثناء مناسبات مختلفة دّبت فيها الحياة قلياًل، خصوًصا بعد 
مة الستخدامها ، حيث استحضرت المنظ2006فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية في العام 

 في وجه السلطة التي أصبحت "حماس" شريكة فيها، ولكن من دون استعادة دورها الفاعل .
وبعد غياب ألكثر من ثمانين يوًما، من المفترض أن تعقد اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعها 

ائع أن "فتح"، األول اليوم، ما يعكس أنها مغيبة عن الفعل والتأثير واتخاذ القرار، على عكس الش
خصوًصا بعد تشكيل حكومة برئاسة عضو من لجنتها المركزية هي الحاكمة للسلطة، في حين 
الحقيقة أن السلطة رغم أن معظم وزرائها وموظفيها الكبار والصغار أعضاء في فتح، وكذلك قادة 

ئمة المغيبين وضباط وأفراد األجهزة األمنية، تحكم باسم "فتح"، في وقت فيه "فتح" كمؤسسة في قا
والغائبين عنها، بينما الرئيس بمساعدة عدد من المساعدين والقادة هو الذي يجمع كل السلطات بيده، 
نتيجة تآكل الشرعية والمؤسسات بحكم عوامل وأسباب عديدة، أهمها فشل التسوية، وانتقال حكومة 

نتقال إلى مرحلة إقامة "إسرائيل االحتالل من إدارة الصراع إلى حسمه وفًقا للشروط اإلسرائيلية، واال
 الكبرى" في فلسطين.

، الذي عّطل المجلس التشريعي وأوجد سلطَتْين 2007وهذا كان إحدى نتائج وقوع االنقسام في العام 
متنازعَتْين طغى الصراع بينهما على المكاسب والموازنات والقرار وتمثيل الفلسطينيين على أي شيء 

المجلس التشريعي، وفي ظل أن اإلعالم ال يلعب دوره كسلطة رابعة،  آخر، وتفاقم الموقف بعد حل
 إلى جانب أن القضاء ليس فاعاًل وال مستقاًل.

نظاًما مختلًطا رئاسًيا  2003أصبح نظامنا السياسي بعد استحداث منصب رئيس الحكومة في العام 
عاد في عهد الرئيس الحالي برلمانًيا في البداية، حيث توزعت السلطات بين الرئيس والحكومة، ثم 

 نظاًما رئاسًيا رغم بقائه من حيث الشكل مختلًطا.
في المرة األولى تفويًضا لرئيس  الطوارئ وفي هذا السياق، ال بد من التوقف لماذا تضمن إعالن 

الحكومة، في حين أسقط التفويض عند تمديد القانون، وال نعرف حتى كتابة هذه السطور هل ستمدد 
 رئ أم ال، وهل ستتضمن إذا مددت تفويض رئيس الحكومة أم ال.حالة الطوا

هذا يدل على وجود صراع داخل المكونات المختلفة للسلطة وفي "فتح" ظهر جلًيا بصدور القوانين 
بمراسيم بمعرفة )كما هو مفترض قانونًيا( أو من دون معرفة الحكومة، حتى في قضايا في صميم 

نوَنْين بمراسيم فيما يتعلق بزيادة رواتب الوزراء ومن في حكمهم صالحياتها، مثلما حصل في القا
ومنحهم رواتب تعاقدية وبأثر رجعي. فهذان القانونان سببا فضيحة وأثارا ضجة كبرى أدت إلى 
التراجع عنهما في نفس يوم الكشف عنهما، مع السكوت عن القانون بمرسوم الخاص بمؤسسة 

للحكومة، ويتعارض مع القانون األساسي الذي ال يعرف شيًئا الرئاسة، الذي يقيم حكومة موازية 
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اسمه مؤسسة الرئاسة، ويعطي الرئيس القدرة على القيام بعمله فقط من خالل السلطة التنفيذية 
 المحصورة فقط بالحكومة.

ال يمكن تفسير ما يجري إال بوصفه صراًعا فوضوًيا على النفوذ والمال والصالحيات، ووثيق 
بالصراع على الخالفة الذي يؤججه غياب آلية انتقال قانونية بسبب حل المجلس التشريعي، االرتباط 

وكذلك عدم وجود آلية متفق عليها في حركة فتح، أو بينها وبين مختلف الفصائل، خصوًصا 
"حماس"، وقوى المجتمع في القطاع الخاص والمجتمع المدني، وعدم صالحية المنظمة لسد الفراغ 

ة ومغيبة، وليست محل ثقة ومحل خالف ظهر واضًحا بعقد مجلس وطني بمن حضر، كونها غائب
وسط مالحظات جوهرية على كيفية عقده ومدى تمثيله، إضافة إلى عدم وجود زعامة قوية معترف 

 بها بال منازع بحيث تمر مرحلة االنتقال بسالسة.
ادية تمر بها السلطة، وتعمقت كل هذا يحدث في وقت ينتشر فيه وباء كورونا، وفي ظل أزمة اقتص
 بعد كورونا، وعشية قيام الحكومة اإلسرائيلية بضم أجزاء من الضفة.

حالنا يشبه حالنا حال أهل بيزنطة الذين انشغلوا بالصراع الداخلي وبالخالف على جنس المالئكة، 
م مدينتهم، ما أدى وهل يدخل الفيل من خرم اإلبرة أم ال، بينما ترّبص بهم األعداء واستعّدوا القتحا

 إلى هزيمتهم هزيمة شنعاء.
كيف سنتمكن في ظل هذه األوضاع من إحباط الضم، ومنع تنفيذ رؤية ترامب التي بات واضًحا 

 أنها تستهدف تصفية القضية الفلسطينية من مختلف أبعادها؟
. فالرئيس حتى اآلن، الرد الفلسطيني على الضم القادم نمطي وال يصل إلى مستوى الخطر والتحدي

أعلن بأن الرد على الضم عندما يحدث سيكون بإلغاء االتفاقات مع إسرائيل. أما "حماس" فمشغولة 
بمفاوضات غير مباشرة للتوصل إلى صفقة تبادل األسرى، وتثبيت التهدئة التي باتت الهدف حتى 

 آخر.إشعار 
 السؤال القديم الجديد ما العمل؟

م ومن أجل إحباطه، ألن رفضه ال يعني إفشاله، مثلما ال يعني ما المطلوب فعله قبل أن يحدث الض
رفض رؤية ترامب على أهميته إفشالها، ال سيما أن التحرك الفلسطيني ينحصر في إجراء 

 الضم. فالمطلوباالتصاالت ودعوة وزراء الخارجية العرب لعقد اجتماع وإصدار بيان، وهذا ال يمنع 
 ات وتهديدات لفظية فقط.إجراءات وليس شجب واستنكار وبيان

جديدة، وعلى أساسها ترتيب حركة  واستراتيجيةيتطلب إحباط الضم في البداية، بلورة رؤية شاملة 
فتح وتوحيدها وتفعيلها، أواًل، ومن ثم تفعيل المنظمة وضم الفصائل التي ال تزال خارجها، وخاصة 

القيادة والشعب، على أساس برنامج  حركتي حماس والجهاد اإلسالمي، ثانًيا، واستعادة الثقة بين
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القواسم المشتركة وشراكة حقيقية وديمقراطية توافقية، ثالًثا. وبالتالي، سيعرف االحتالل أن الرد على 
الضم سيكون مقاومة مستمرة بال هوادة وال توقف قبل تحقيق األهداف الوطنية، واستخدام لكل أوراق 

لكفاحية، وعلى رأسها سالح المقاطعة والمحكمة الجنائية الضغط السياسية والقانونية والشعبية وا
الدولية. وعندما ستندلع انتفاضة شاملة أقوى من سابقاتها ستفكر حكومة االحتالل مهما كانت 

 متطرفة مرات عدة قبل الشروع في الضم، وإذا ضمت ستضطر للتراجع عنه.
وال خطط عملية وبال إرادة، ووسط  يجيةاستراتأما إبقاء البيت الفلسطيني ممزًقا من دون رؤية وال 

حالة من التوهان واالنقسام والصراع على السلطة والنفوذ والمكاسب والمال والخالفة، فهذا ال ينتج 
سوى انتظاًرا ورهاًنا على بيني غانتس، على أمل إقناع الرئيس األميركي دونالد ترامب لعل وعسى ال 

ي جو بايدن في االنتخابات الرئاسية األميركية القادمة، يشجع على الضم، أو على نجاح الديمقراط
وكأن وضعنا إذا نجح أو في عهد باراك أوباما لم يكن سيًئا، أو أضعف اإليمان الرهان على ضم 
حكومة نتنياهو لكتلة أو كتلتين من الكتل االستيطانية بحيث يمكن االكتفاء برفض الخطوة من دون 

 ات للتوصل إلى ما يسمى "حل الدولتين".فقدان األمل باستئناف المفاوض
ال يريد أصحاب المصالح واألوهام بالتوصل إلى تسوية تفاوضية تتضمن قيام دولة فلسطينية التخلي 
عن أوهامهم، ألن استمرارها يغنيهم عن االستعداد لخوض المجابهة وخوضها بمبادرة أو عندما 

 زيادتها.ه من نفوذ وثروة وسلطة، وربما تفرض نفسها، فذلك يمّكنهم من الحفاظ على ما حققو 
المخرج واحد، أن يدرك الجميع أن القضية الفلسطينية والشعب وقواه على اختالفها واألرض مهددة 

 بالثبور وعظائم األمور.
وإذا لم تتحرك القيادة والقوى المهيمنة فال بديل عن تحرك الشعب بقيادة طالئعه لفرض إرادته، مثلما 

المعلمين، والتضامن مع إضراب األسرى، والضمان االجتماعي، وضد تأجيل  تحرك في إضراب
تقرير غولدستون، وفي هبة البوابات في األقصى، ومسيرات العودة، وموجات المقاومة الشعبية 
والمسلحة والمقاطعة. فالشعب الذي ينهض دائًما مثل طائر الفينيق من الرماد آن له أن يتحرك 

اًل تحرًكا يربط ما بين إصالح العامل الذاتي الفلسطيني وتفعيله وتحريكه، من وسيتحرك عاجاًل أم آج
خالل إعادة بناء وإصالح وتفعيل وتغيير وتوحيد مؤسساته في سياق تواصله كفاحه الوطني. فمتى 

.  يحدث ذلك فعلمه عند هللا، ولكنه حتًما آتٍّ آتٍّ آتٍّ

 *مدير مركز مسارات
 2020/ 5/ 5، (تسارا)م ستراتيجيةوالّدراسات االالمركز الفلسطيني ألبحاث الّسياسات 
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 المصير الفلسطيني والبحث عن بدائل أخرى  .36
 د. حسن أبو طالب

ُمِصرٌّ على تطبيق مشروعه المعروف بصفقة القرن. طواَل األشهر الثالثة الماضية  الرئيس ترمب
اجتمعت لجاٌن مشتركة أميركية إسرائيلية لتحديد خرائط المناطق التي ستقوم إسرائيل بضّمها في 
الضفة الغربية سواء بمبررات أمنية أو تتعلق بوجود مستوطنات يهودية. وفي الحالتين ستقتصر 

التي سيقام عليها كيان فلسطيني باسم الدولة، افتراضيًا على تلك التي يقيم فيها  األراضي
فلسطينيون، من دون أن تكون متواصلة جغرافيًا. وهو نموذج جديد للدولة التي تفتقر إلى الوحدة 

اه الجغرافية، وكل جزء منها ُمحاط بسيادة دولة أخرى لها اليد العليا في أمور السيادة واألمن والمي
والنقل وتحصيل الضرائب واألمور كافة التي تدخل في صالحيات الدولة بالمعنى القانوني والواقعي 

 المتعارف عليه.
إن وضع الخرائط بين األميركيين واإلسرائيليين من دون مشاركة فلسطينية يعني أن المطلوب من 

وكال الموقفين يمثل مأزقًا السلطة الوطنية الفلسطينية إما القبول بدون أدنى تغيير أو الرفض. 
تاريخيًا، ففي حالة القبول ستكون السلطة ورئيسها في مرمى النيران باعتبارها فرطت في الحق 
الفلسطيني في دولة متواصلة جغرافيًا ولها سيادة تمارس صالحياتها مثل أي دولة أخرى، وفي حالة 

ات المتحدة وإسرائيل، ويصبح الرفض كما هو حادث اآلن فستتعرض لضغوط أقوى من قبل الوالي
من السهل عليهما تثبيت االدعاء بأن السلطة ورئيسها ال يصلحان إلقامة سالم، وبالتالي يصبح 

 إلسرائيل الحق في أن تفعل ما تريد بدون أي قيود.
في آخر تطورات المواقف األميركية أن الرئيس ترمب طلب من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 

 يقوم بأي إجراء بضم األراضي الفلسطينية التي تم تحديدها وفقًا للجنة الخرائط األميركية نتنياهو أال
اإلسرائيلية إال بعد االعتراف بالدولة الفلسطينية، والتي تحددت بناء على هذه الخرائط. وفي الظاهر 

طينية، عمليًا لم يبدو الموقف األميركي منصفًا، إذ يريد من اإلسرائيليين االعتراف بوجود دولة فلس
 -يشارك الفلسطينيون في تحديد شكلها أو مساحتها أو حدودها أو صالحياتها، وبما يجعل المطالبة 

من الفلسطينيين باالعتراف بإسرائيل وفق حدودها الجديدة وبيهوديتها أمرًا  -وفقًا للفهم األميركي 
ال يعدو أكثر من عملية خداع طبيعيًا، كخطوة مقابل خطوة. أما في الجوهر فالطلب األميركي 

سياسي ودعائي يدركه أصغر فلسطيني سواء في الداخل أو في الشتات. في الجوهر أيضًا فإن 
المعروض على الفلسطينيين والعرب أقل بكثير من دولة وأقرب إلى معازل ذات صالحيات إدارية 

نيًا وعربيًا. وبعيدًا عن بديل محدودة، ال تتناسب مع التاريخ الطويل من التضحيات التي ُبذلت فلسطي
الرفض لهذا المعروض البخس، فإن البحث في استراتيجية نضالية فلسطينية جديدة على أن تكون 
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مدعومة عربيًا يبدو ضروريًا. فإذا كانت فكرة الدولة المستقلة غير قابلة للتطبيق، فمن الممكن 
ل مطروح كفكرة منذ فترة، ولكنه لم ينل البحث التفكير في بديل الدولة الواحدة ذات القوميتين. هذا بدي

المتعمق في كيفية تطبيقه. في حوارات مع بعض األشقاء الفلسطينيين جرت قبل عدة سنوات حول 
هذا البديل المحتمل لم يتوافر قدر كاف من الحماس لقبول الفكرة من حيث المبدأ، ولو على سبيل 

ها عند الضرورة. في ظني أن جميع المعطيات تدفع الدراسة والبحث ووضع بدائل يمكن اللجوء إلي
إلى البحث في هذا البديل، وطرحه للنقاش العام فلسطينيًا وعربيًا من دون االنزالق إلى دائرة الرفض 

 المسبق أو التخوين أو رمي المختلفين بالتنازل والخضوع وما شابه.
من الصعوبات والعقبات، وهو ما يجب المؤكد أن بديل الدولة الواحدة ذات القوميتين ليس خاليًا 

وضعه في االعتبار. أبرز الصعوبات المنتظرة تشمل الموقف من السلطة الوطنية الفلسطينية، فهي 
قد بنيت أساسًا وفقًا التفاقيات أوسلو باعتبارها خطوة وسيطة على طريق إقامة الدولة الفلسطينية، 

ة شؤون الحكم من خالل هياكل يتم بناؤها وفقًا وهي بمثابة تدريب للكوادر الفلسطينية على إدار 
للمعايير المعروفة، وبحيث يصبح إعالن الدولة وفقًا للمفاوضات مع الطرف اآلخر بمثابة إضفاء 
الطابع القانوني على هذه الهياكل ال أكثر وال أقل. اآلن هذه الهياكل نفسها في حال تمرير صفقة 

رية وبلدية ال أكثر وال أقل. ولذا يظل التساؤل مطروحًا فهل القرن عليها أن تتحول إلى كيانات إدا
يمكن للسلطة بهذه المواصفات أن تقود النضال الفلسطيني وفق بديل الدولة الواحدة ذات القوميتين، 
أم أن األفضل أن تعلن السلطة إنهاء دورها والعودة إلى منظمة التحرير الفلسطينية لتقود مرحلة 

ظلة الدولة الواحدة. في حوارات مع بعض األشقاء الفلسطينيين قبل خمس تاريخية جديدة تحت م
سنوات لم يتحمس أحد لفكرة إنهاء دور السلطة الفلسطينية. كثيرون أشاروا إلى استحالة الفكرة أصاًل 
بغض النظر عن فشلها حتى تاريخه في تحقيق خطوة ملموسة على األرض للحفاظ عليها من 

هودي. آخرون أشاروا إلى حجم المصالح التي ُبنيت على وجود السلطة االستيطان والتمدد الي
الفلسطينية، ما يمنع كثيرين من مجرد التفكير في حل السلطة والعودة إلى منظمة التحرير 

 الفلسطينية. في اعتقادي أن متغيرات الحاضر تدفع إلى أهمية تغيير مثل تلك القناعات.
المجتمع اإلسرائيلي ذي الصبغة اليمينية المتصاعدة لقبول فكرة  صعوبة ثانية تتمثل في مدى استعداد

الدولة الواحدة ذات القوميتين، ليس ألنها تلغي حلم الحركة الصهيونية بوطن قومي لليهود فقط، وإنما 
أيضا ألن تاريخ الصراع َوّلد مشاعر عدائية إقصائية لكل ما هو فلسطيني وعربي، والمبدأ الحاكم 

 سرائيلي هو المباراة الصفرية وليس مباراة التفاوض ذات المكسب المشترك.لدى اليمين اإل
ثالث الصعوبات يتعلق بمدى استعداد فلسطينيي الداخل، لمساندة بديل الدولة الواحدة، ال سيما أن 
بعضا منهم لديه شعور بوجود فارق في الممارسة السياسية والنضج المؤسسي رغم كل القيود التي 
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في داخل الدولة اإلسرائيلية وقوانينها التمييزية، مع باقي المجتمع الفلسطيني الذي  يتعرضون لها
يفتقر إلى ممارسة سياسية ذات نكهة ديمقراطية، إضافة إلى مخاوف الذوبان في مجتمع فلسطيني 
أكبر في حال نشأت دولة واحدة ذات قوميتين. أما الصعوبة الرابعة فتتعلق بالرأي العام الفلسطيني 
نفسه ومعه المنظمات الفاعلة، في غزة والضفة معًا واستعداده لبدء مرحلة نضالية جديدة تختلف 
تمامًا عن كل ما سبق، تخلو من العنف، ولها قواعدها القانونية والدعائية الجديدة، فضاًل عن 

 تضحيات منتظرة ال يمكن حسم مداها.
ألوروبية واألميركية، خاصة األخيرة التي وهناك أيضًا صعوبات أخرى تتعلق بالمواقف العربية وا

سترى في بديل الدولة الواحدة تغييرًا كاماًل لكل قواعد اللعبة، وغالبًا لن يتفاعل معها بإيجابية. ورغم 
ذلك فمن المهم أن يبحث الفلسطينيون ووراءهم العرب عن بدائل أخرى بداًل من التمسك ببديل واحد 

 رويدًا رويدًا. لم يطرح سوى ثمار محدودة تختفي
 2020/ 4/ 5، الشرق األوسط، لندن

 
 القضّية وأصحابها.. طنين في حفرة التطبيع! .37

 ساري عرابي
تعتمد دعايات التطبيع الجديدة على شيطنة الفلسطينيين للقول إّنهم ال يستحّقون دعما لقضّيتهم. 

واألهداف والتمويل، ومن هنا جرى إنتاج تماما هذه هي أساليب الذباب االلكتروني، معروف التوجيه 
مقوالت بيع الفلسطينيين ألرضهم، ونكرانهم للجميل، ثّم اإلغراق في تشكيل صورة جديدة نمطّية 
للفلسطيني، من حيث هو فلسطيني، بما من شأنه أن يفضي إلى موقف عنصري منه. فهو، بحسب 

الصفات التي ال ينجو منها فلسطيني، ُترّوج هذه الدعايات، لئيم، كاره، شّتام، مخّرب. ولتأكيد هذه 
تجارب شخصّية ُمفبركة في التعامل مع الفلسطينيين، للقول إّن التعميم، في حالة الفلسطينيين، 

 صادق ودقيق!
ثّمة اتجاه آخر للترويج للتطبيع، ال يختلف جوهرّيا عن أساليب الذباب، ولكنه يختلف في الصياغة، 

ّدده بعض مثقفي أنظمة التطبيع منذ توقيع منظمة التحرير الفلسطينية وهو أسلوب رسمّي عربّي، ر 
اتفاقية أوسلو، يقوم على القول إّن العرب لن يكونوا فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين، وهو القول 
الذي لطالما سمعناه منذ ذلك الحين، وأحيانا من أنظمة بعيدة جغرافّيا ال ُيتوّقع منها أن تكون في 

ة للعالقة مع الكيان الصهيوني، وهو القول نفسه الذي رّدده بعض السودانيين أخيرا بعد أدنى حاج
لقاء "البرهان" مع بنيامين نتنياهو، وهو القول الذي ُتعاد من بعضهم اآلن صياغته في صورة "لماذا 

 نهاجم التطبيع إذا كان أصحاب القضّية مطّبعين؟".
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مقوالت تأسيسية، األولى: حصر القضية الفلسطينية في جوهرّيا، تلتقي هذه األساليب في جملة 
الفلسطينيين وقصر المسؤولية العربية على تضامن الحّد األدنى المحكوم بإرادات الفلسطينيين، 
والثانية: نفي عدالة القضّية في ذاتها بجعل الموقف من القضّية مرتبطا بالموقف من "أصحابها" 

موقف إيجابي من القضّية بالتشكيك في نزاهة "أصحاب حصرا، والثالثة: التشكيك في جدوى 
 القضّية".

تعود هذه األساليب إلى استراتيجية التخّلي التدريجي عن المسؤولية العربية تجاه القضّية الفلسطينية، 
، بحصر تمثيل الفلسطينيين في منظمة التحرير الفلسطينية، ثم 1974على األقل منذ قّمة الرباط عام 

"نقبل بما يقبل به الفلسطينيون"، إال أّن ذلك كّله لم يكن أكثر من لعبة، فما قبلت به  اختراع شعار
منظمة التحرير لم يكن محض إرادة فلسطينية خالصة، ولكنه كان محكوما بالسقوف العربية 
وضغوطها وإكراهاتها. وبكلمة أخرى، ومهما كان الرأي في قيادة منظمة التحرير في حينه، وما 

ه اآلن، لم تكن لتقبل بما قبلت به لو وجدت إسنادا عربّيا أكثر إيمانا ومبدئية وجّدية. صارت إلي
فخيار منظمة التحرير لم يكن خيارا فلسطينّيا بل عربّيا، وعلينا أن نتذكر أن توقيع اتفاقية أسلو كان 

 سنة من زيارة السادات للقدس! 16بعد 
فلسطينيين، باالعتراف العربي ثم الدولي ثم من جهة أخرى، َتعّلق تمثيل منظمة التحرير لل

اإلسرائيلي، وهي وإن كانت تستند إلى تاريخ نضالّي محترم في بناء تمثيلها، إال أّن الشرط 
الموضوعي لعّدها ممثال للفلسطينيين هو ذلك االعتراف. ولكّنها من جهة المضمون َتركت خارجها 

ت قوى أخرى رفضته بدورها، مما يعني أّن قوى أساسّية رفضت خيارها ذاك جذرّيا، كما ضمّ 
الموافقين على خيار منظمة التحرير السلمي بشكله المتمّثل في أوسلو، هم أقّلية بين الفلسطينيين. 
فالقول إّن خيار منظمة التحرير، أو تطبيع بعض إفرازاتها، هو خيار أصحاب القضّية مغالطة من 

ينّيا، ثم هو خيار بعض الفلسطينيين الذين وقعوا في جهتين، بل هو خيار عربي قبل أن يكون فلسط
 حينه، في فّخ اإلكراهات العربّية!

بعد حصر القضّية في الفلسطينيين، تلجأ دعايات التطبيع إلى شيطنة هؤالء الفلسطينيين، أو 
التشكيك في نزاهتهم. مثال، وبأسلوب مختلف عن أساليب الذباب التقليدي، تساءل إعالمّي عربّي 

ور عّمن يمّثل القضّية الفلسطينية إذا كانت السلطة والفصائل الفلسطينية وقوى المقاومة ال مشه
تمّثلها، وذلك في رّده على من شرح له أن المطّبعين الفلسطينيين ال يمّثلون القضّية الفلسطينية، 

 بعدما قال إّنه ال يهاجم التطبيع ألّن أصحاب القضّية مطّبعون!
لى تلك األساليب، وعلى عادة دعايات المطّبعين، فالسؤال يتسم بالسطحية هذا السؤال، مثال ع

والخلط، إذ ال عالقة بين التطبيع الذي هو محّل الكالم وبين من يمّثل القضّية الفلسطينية، فالفصائل 
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الفلسطينية كّلها، وفي صدارتها قوى المقاومة، ضّد التطبيع، بغّض النظر عن تمثيلها للقضّية 
 نية من عدمه! الفلسطي

الخلط الذي قد ينّم عن سذاجة، ذلك ألّن الوعي ال عالقة له بشهرة اإلنسان أو بمكان عمله، ينطوي 
على خلل أخالقي عميق، وذلك بطمس العدالة األصيلة للقضّية للتساؤل عن نزاهة ممثليها. وهنا ال 

ناضلين الفلسطينيين ليسّوق فرق بين من يتهم الفلسطينيين ببيع أرضهم وبين من يشّكك في كّل الم
للتطبيع، فعدالة القضّية متسامية على المناضلين في سبيلها، إال إذا طلبنا مناضلين من المالئكة. 
وال شّك في أن صاحب التساؤل، وغيره من جماعات الترويج للتطبيع وفي القلب منهم الذباب 

هم، فالقضية الفلسطينية هي قضّية اإللكتروني، مّمن ال يجوز لهم أن يطلبوا المالئكّية من غير 
عادلة، بصرف النظر عن أهل فلسطين، وعن "أصحاب القضّية" الُمفترضين، وهكذا كّل قضّية 
عادلة، لن يبقى من عدالتها شيء إذا شرطنا عدالتها بمالئكّية ُتطَلب من أهلها أو بتطابق مواقف 

 االدعاء المتبّجح في الوقت نفسه!"ممّثليها" معنا! هذا االشتراط تجسيد كامل لالنتهازية و 
مع ذلك يبقى أن نتحدث، ال عن تاريخ طويل من النضال والقتال والشهادة جّسده عشرات آالف 
الفلسطينيين، بل عن واقع ماثل في قطاع محاصر خاض سلسلة حروب يصنع فيها الممكنات من 

التطبيع معه، وعن شعب في  العدم لمواجهة العدّو، رفضا لوجود هذا العدّو على أرضنا فضال عن
الضّفة الغربّية والقدس ُصّبت عليه كل أساليب الهندسة السياسية واالجتماعية لتدجينه منذ انتهاء 
انتفاضة األقصى، وهو مع ذلك يخرج النموذج تلو اآلخر رفضا لهذا العدّو، هذا فضال عن ماليين 

ضون التطبيع! فحّتى األساليب الملتوّية الفلسطينيين، الذين إن عددناهم أصحاب القضّية، فهم يرف
 التي يمارسها دعاة التطبيع، يكّذبها الواقع!

 2020/ 5/ 5، "21موقع "عربي 
 

 اإلسرائيليون يتخوفون من دفع أثمان باهظة أمام أعدائهم .38
 د. عدنان أبو عامر

لمواجهته، تصدر انتقادات وسط االنشغال اإلسرائيلي بوباء كورونا، وحجم االستنزاف المالي واألمني 
إسرائيلية عما يمكن وصفه "تلعثمها األمني"، فيما يتعلق بالقوى المعادية لها، سواء حزب هللا في 
لبنان وسوريا، أو حماس في غزة، ورغم أن الهجمات اإلسرائيلية في سوريا تشكل "الحل المعياري" 

 للصداع المزمن القادم من الشمال، وليست أبعد من ذلك.
همت أزمة كورونا في تحويل االنتباه اإلسرائيلي، والتركيز على المجهود مع هذا العدو الوبائي، سا

لكنها في غمرة ذلك تناست، ولو مؤقًتا، العدو العنيد الذي يواصل تقطير الهجمات في كل فرصة، 
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لحة ولئن كان كورونا سيحصل على لقاح، وتطوير طرق للوقاية من العدوى، فإن التنظيمات المس
 المعادية ليس لدى إسرائيل العالج الحاسم لمواجهتها.

يالحظ اإلسرائيليون أن جيشهم يبذل جهوًدا هائلة لمواجهة هذه التحديات، لكنهم في الوقت ذاته 
يعتقدون أن قبطان المنظومة األمنية اإلسرائيلية نائمين في الحراسة، وال يبدون متحمسين للغاية 

ها توفر استخبارات ممتازة، وقدرات كبيرة من سالح الجو، وتخفف من للهجمات في سوريا، رغم أن
ألم الصداع، لكنها لن تمنع التهديد الماثل، فما يحصل من استهدافات إسرائيلية بين حين وآخر، في 

 أكثر من جبهة، مبادرة صغرى، وتشبه عاصفة في كأس ماء.
لقوى المعادية، لكن هذه الجهات ال توزع وفيما يواصل الجيش اإلسرائيلي بذل الجهود األمنية ضد ا

 األكاليل، وتواصل محاولة إيذاء إسرائيل في العديد من الهجمات، وكأن "محور األعداء" ال يستريح.
خالل سنوات عديدة، وقعت إسرائيل في أسر استراتيجية الدفاع، وباتت مبادراتها الهجومية القليلة 

فهوم سلبي، تحت عذر الخوف من تهور العدو، مع أن جزء من موقفها الدفاعي، لذلك وقعت في م
كل شيء يسير ببطء، ويتم النشاط على مراحل، وكل ذلك تعبير عن الضعف، ألنه ليس لدى 

 إسرائيل الشجاعة للعمل بكل قوتها في مجال الهجمات الهجومية.
، فلن نشتريه االعتقاد اإلسرائيلي الخاطئ عن عدوها تسبب في فقدان قدرتها على دفع ثمن النصر

بالمال، أو حتى بامتيازات على األرض، ألن منصات إطالق صواريخ األعداء لن تختفي، ولن 
تصدأ، وإذا لم توقع الهزيمة بحق أعداء إسرائيل، فالخشية اإلسرائيلية أنها ستدفع الثمن الغالي والمؤلم 

عما يمكن وصفها المساومة، في المستقبل، وإن لم ترغب في االنجرار خلفهم، فلعلها مدعوة للتوقف 
 ألن اإلسرائيليين غير مغرمين بنيل جائزة نوبل للسالم.

الخالصة أن اإلسرائيليين يجدون أنفسهم مدعوين التخاذ مبادرة هجومية تجاه أعدائها، واتخاذ قرار 
واضح بأن ما توصف بأنها "حرب الوجود" اإلسرائيلية ليس لها موعد نهائي، وفي هذه الحالة تكمن 
القوة المناعية في توفير "حقنة" النصر الحاسمة، إن لم يكن غًدا، فسيكون في اليوم التالي، لكنها ال 
تبدو تلوح في األفق في المديين المنظور والمتوسط، في ضوء الضعف البادي على األداء العسكري 

 اإلسرائيلي.
 2020/ 5/ 4، فلسطين أون الين
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