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 األردن وأجزاء من الضفة الغربية على غور "إسرائيل"عتراف بسيادة فريدمان: واشنطن مستعدة لال .1
حض السفير األميركي لدى االحتالل، ديفيد فريدمان، حكومة بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، التي قد 
تتشكل في الفترة القريبة، على تسريع اإلعالن عن ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة. وأوضح 

ة اليوم األربعاء، إنه إذا أعلنت حكومة االحتالل عن ذلك، فإن الواليات المتحدة لصحيفة إسرائيلي
التي سيتم ضمها. وأضاف أنه  يع القريبة بسيادتها على المناطقمستعدة لالعتراف خالل األساب

"عندما تنتهي عملية ترسيم الخرائط، فإننا سنعترف بسيادة )إسرائيل( في المناطق التي بموجب 
 حول إلى جزء منها". الخطة ستت

وأضاف فريدمان أنه لن تكون لدى الواليات المتحدة أي شروط، باستثناء تلك التي ذكرها، من أجل 
االعتراف بسيادة االحتالل على غور األردن وأجزاء من الضفة الغربية. وشدد على أنه ليس مطلوبا 

"الشرط في هذا الموضوع هو أن من االحتالل التعهد بالموافقة على قيام دولة فلسطينية، وإنما 
نتنياهو، يوافق على التفاوض مع الفلسطينيين، ويدعوهم إلى لقاءات ويبحث معهم، بمحادثات 
مفتوحة ونية حسنة، لمدة أربع سنوات". وتابع فريدمان "الفلسطينيين ال يريدون المجيء إلى الطاولة 

نتنياهو أن يكون ملتزما بإجراء المداوالت".  حتى اآلن وإذا غّيروا رأيهم بعد سنتين ووافقوا، فإن على
وأعتبر السفير األميركي أن البناء في المستوطنات "المعزولة" لن ُيجمد، وإنما لن يتم توسيعها، بحيث 
يستمر البناء إلى أعلى، ما يعني زيادة عدد المستوطنين فيها. وقال إن "الغالبية العظمى من 

سيستمرون بالعيش بموجب قواعد البناء نفسها الموجودة  ألف شخص، 400االستيطان، أي حوالي 
داخل المستوطنات". وأشار إلى أن مستوطنة "بيت إيل" والبؤر االستيطانية في الخليل هي "القلب 

 التاريخي" لالحتالل.
 6/5/2020فلسطين أون الين، 

 
 ي في القدسبالتطهير العرق "إسرائيل"تتهم  "المنظمة.. "بعد اعتقال مسؤولين في السلطة .2

اتهمت منظمُة التحرير الفلسطينية السلطاِت اإلسرائيلية بشنِّ حملة تطهير عرقي في القدس،  رام هللا:
واستنكرت  بعد حملة اعتقاالت واسعة طالت مسؤولين في السلطة في الجهازين المدني واألمني.

تهاكات اإلسرائيلية، بحق اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التصاعد المستمر في االن
المواطنين والمسؤولين في القدس المحتلة ومحيطها، بما في ذلك حملة االعتقاالت الواسعة التي 
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اللواء بالل النتشة، واقتحام « المؤتمر الشعبي الوطني للقدس»مواطنًا؛ من بينهم أمين عام  13طالت 
 والمخابرات.« باكالشا»المنازل وتفتيشها وتسليم قاطنيها بالغات لمراجعة 

وقالت الشرطة اإلسرائيلية إن المعتقلين الفلسطينيين مارسوا نشاطات محظورة لصالح السلطة 
المعتقلين تلقوا أموااًل من السلطة الفلسطينية، خالفًا للقانون الذي يحظر عليهم »الفلسطينية، وإن 

  «.القيام بمثل هذه الفعاليات داخل إسرائيل
 6/5/2020 ،الشرق األوسط، لندن

 
 طوارئ في األراضي الفلسطينية مع تسهيالت إضافيةالسلطة: مرسوم رئاسي بتجديد حالة ال .3

محمود عباس، مرسوما رئاسيا بإعالن حالة الطوارئ في  ةالفلسطيني السلطة أصدر رئيس رام هللا:
فيروس تمرار تفشي يوما، ابتداء من أمس لمواجهة اس 30األراضي الفلسطينية مرة أخرى ولمدة 

إذا سيطرنا »وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتيه في مؤتمر صحافي أمس:  .كورونا المستجد
 «. يوما 30على األمور كاملة فقد ال نحتاج إلى الـ

 6/5/2020، الشرق األوسط، لندن
 

 يصاعد انتهاكاته بحق االسرى في شهر رمضان والمحررين: االحتاللوزارة األسرى  .4
ارة األسرى والمحررين أن االحتالل يتعمد في هذا الشهر التضييق على األسرى، أكدت وز : غزة

، بحجة وتفتيش مستمروالتنكيد عليهم، عبر عدة إجراءات تعسفية، منها تنفيذ عمليات اقتحام 
التفتيش األمني عن أغراض ممنوعة وهواتف خلوية، كما تحرمهم من ممارسه الشعائر الدينية بشكل 

  األسرى. جماعي مع بقية
 5/5/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 مجدالني: "تنفيذية المنظمة" تبحث اليوم آلية التصدي للمخطط اإلسرائيلي بالّضم .5

الرئيس عباس “قال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، أحمد مجدالني، إن  :نادية سعد الدين –عمان 
م، والتي يتصدر عنوانها الرئيسي بحث كيفية مواجهة اليو ” تنفيذية المنظمة“سيترأس جلسة اجتماع 

إجراءات الضم التوسعية في غور األردن وشمال البحر الميت والمستوطنات التي أعلنت عنها 
  ”.حكومة االحتالل اإلسرائيلي واإلدارة األميركية عبر سلسلة من اإلجراءات التي ينبغي اتخاذها

 5/5/2020، الغد، عّمان
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 د تقدم نوعي بمفاوضات التبادل مع االحتاللحماس تنفي وجو  .6
عدم وجود تقدم نوعي في مفاوضات التبادل عبر الوسطاء  حماسأكد مصدر رسمي في حركة : غزة

مع االحتالل في ظل حالة الضخ اإلعالمي التي يمارسها المستوى السياسي الصهيوني وإعالمه 
االحتالل يهدف من خالل هذه الحملة  يوم الثالثاء، إنوقال المصدر في تصريح صحفي  الموجه.

للتملص من استحقاقات المبادرة التي طرحتها الحركة، ولتضليل عائالت األسرى الصهاينة، 
  وللضغط على معنويات األسرى الفلسطينيين وعوائلهم.

 5/5/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 طالق صاروخبعد إ مواقع للمقاومة في غزة 3مدفعية االحتالل تقصف  .7
قصفت المدفعية اإلسرائيلية، فجر اليوم االربعاء، ثالثة مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع : غزة

وزعم جيش االحتالل في بيان له، أن "دباباته  غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في األرواح.
اروخ من قطاع هاجمت ثالثة مواقع عسكرية لحركة حماس، شمال قطاع غزة، ردا على إطالق ص

 غزة، في وقت سابق".
 5/5/2020قدس برس، 

 
 شهيد من القسام بحادث في نفق للمقاومة في غزة .8

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم األربعاء، استشهاد الشاب مؤمن أبو ": العربي الجديد"غزة ــ 
سكرية لحركة وقالت كتائب القسام الذراع الع عاما( جراء حادث عرضي شرقي غزة. 25حجر )

حماس إن أبو حجر أحد مقاتليها واستشهد أثناء عمله في نفق للمقاومة، دون إيراد مزيد من 
 التفاصيل.

 5/5/2020، العربي الجديد، لندن
 

 : ُنتابع تطورات منع الالجئين بالعودة إلى لبنان"الديمقراطية" .9
أن عضو مكتبها السياسي علي يوم الثالثاء، هة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قالت الجب: بيروت

فيصل تابع تطورات منع الالجئين الفلسطينيين في الخارج من العودة إلى لبنان، من خالل إجراء 
 سلسلة اتصاالت.

 5/5/2020، القدس، القدس
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 مندلبليت للعليا اإلسرائيلية: ليس هناك مجال إللغاء االتفاق االئتالفي .10
ئيلية، أفيحاي مندلبليت، مساء يوم الثالثاء، المحكمة أخطر المستشار القضائي للحكومة اإلسرا

اإلسرائيلية العليا، بأنه ليس هناك مجال إللغاء االتفاق االئتالفي الذي توصل إليه رئيس الحكومة 
اإلسرائيلية وزعيم الليكود، بنيامين نتنياهو، مع رئيس حزب "كاحول الفان"، بيني غانتس؛ وذلك إثر 

 لى بعض بنوده.العديالت التي أجريت ع
 5/5/2020، 48عرب 

 
 عوائل قتلى إسرائيليين يحتجون أمام مكتب نتنياهو على صفقة تبادل مع حماس .11

احتجت عوائل إسرائيليين قتلوا في عمليات خالل االنتفاضة الثانية، أمام مكتب رئيس  :رام هللا
وبحسب القناة  كة حماس.الوزراء بنيامين نتنياهو، للمطالبة بعدم تنفيذ صفقة تبادل أسرى مع حر 

العبرية السابعة، فإن العوائل طالبوا بوقف ما وصفوه بـ "الجنون"، محذرين من خطورة هذه الخطوة 
التي سيتم بموجبها إطالق سراح أسرى فلسطينيين وصفوا بـ "اإلرهابيين الملطخة أيديهم بالدماء"، 

 وإمكانية عودتهم لتنفيذ الهجمات.
 5/5/2020القدس، القدس، 

 
 الى طلب ماليين لقاحات االنفلونزا لفصل الشتاء "إسرائيل"ذعر كورونا يدفع  .12

دفع الذعر من فيروس كورونا، إسرائيل إلى طلب ثالثة ماليين لقاح مضاد لالنفلونزا خوفا : وكاالت
من انتشار الفيروس في فصل الشتاء المقبل بالتزامن مع تحذيرات بتفشي فيروس كورونا أيضا خالل 

والقلق يسود نظام الرعاية الصحية االسرائيلية من تفشي الفيروس الخطير، الذي  الشتوي. الفصل
 .يؤدي أيًضا إلى الوفاة، مثل فيروس الكورونا، وبالتالي طلبت ماليين اللقاحات

 5/5/2020الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 المعهد البيولوجي اإلسرائيلي يدعي تطوير مصل مضاد لكورونا .13
عهد البيولوجي اإلسرائيلي في ِنس تسيونا، الذي يطور أسلحة بيولوجية، أنه طّور عالجا ادعى الم

هو األول من نوعه ضد فيروس كورونا المستجد. وقال بيان صادر عن وزارة األمن اإلسرائيلية 
والمعهد البيولوجي إن العالج، وهو عبار عن مصل، يعمل بشكل عيني ضد فيروس كورنا، "خالفا 

 تجريبية أخرى سابقة ضد الفيروس، التي تستند بغالبيتها على أدوية تعالج أمراضا أخرى". لعالجات
 5/5/2020، 48عرب 
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 يعالون يصف نتنياهو برئيس عصابة لجباية "الخاوة" .14

رئيس حزب "تيليم"، موشيه يعالون، في تصريحات لإلذاعة اإلسرائيلية الرسمية "كان" إن  قال
محكمة العليا أشبه بتهديدات رئيس عصابة يقوم بجباية أثمان "خاوة" ويهدد تهديدات نتنياهو لقضاة ال

وردت انتقادات يعالون ردا على تصريحات نتنياهو وتهديداته  بإضرام النار في حال لم يدفعوا له.
لقضاة المحكمة العليا الذين يتداولون بااللتماسات المتعلقة بتفويض نتنياهو المتهم بالفساد بتشكيل 

 ومة، حيث قال نتنياهو إن أي تدخل للعليا من شأنه أن يؤدي النتخابات رابعة.الحك
 5/5/2020، 48عرب 

 
 راكز تدريب تحاكي قرى فلسطينيةجيش االحتالل يقيم م .15

محمد بالص: انتهت قوات االحتالل، أمس، من تجهيز أربعة مواقع في مناطق  -األغوار الشمالية 
 دامها كمراكز رئيسة لمناورات عسكرية يعتزم تنفيذها بالذخيرة الحية.متفرقة باألغوار الشمالية، الستخ

وأكد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، أن طبيعة هذه المواقع المستحدثة، تحاكي واقع بعض 
 التجمعات والبلدات في األغوار والتي اعتادت قوات االحتالل إجراء مناوراتها العسكرية في محيطها.

 5/5/2020األيام، رام هللا، 
 

 جنرال إسرائيلي يدعو إلى خارطة طريق للتطبيع مع العرب .16
دعا جنرال إسرائيلي، إلى خارطة طريق للتطبيع مع الدول العربية، : عدنان أبو عامر -21عربي

وأشار إلى أن "إسرائيل تقدر بحق أن العالقات مع الدول العربية، ومنها دول الخليج، ال يمكن 
عالقتها بالفلسطينيين، وهو ما ال تنوي القيام به، لكن مسلسالت رمضان تعزيزها دون أي تقدم في 

التي تبث في الخليج تؤكد أن هناك تحواًل عقلًيا بمكان إسرائيل في الشرق األوسط في دول مثل 
 السعودية، رغم أن شعوب الخليج، بعكس المصريين واألردنيين، لم يعرفوا الحروب مع إسرائيل".

اإلسرائيلية العربية الخليجية، تعتمد على التهديدات المشتركة، ألن ضعف خاليا  وتابع أن "العالقة
داعش في سيناء، وانخفاض تهديد إيران تجاه دول الخليج، قد يضر بعالقة إسرائيل بها، خاصة إذا 
عادت القضية الفلسطينية لعناوين األخبار، لذلك يمكن االعتقاد بأن التحركات الكبيرة المتمثلة بضم 
الضفة الغربية سيكون لها تأثير عميق على العالقات القائمة والناشئة، بسبب خوف هؤالء الحكام من 

 تعرض استقرارهم للخطر".
 5/5/2020، "21موقع "عربي 
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 يثير عاصفة في الحلبة السياسية "إسرائيل"تقرير "مراقب الدولة" في  .17

في إسرائيل الذي نشره متنيهو انغلمان ُوجهت انتقادات الذعة لتقرير "مراقب الدولة"  :تل أبيب
ووصف بالمتساهل بالمقارنة مع تقارير السنوات السابقة، األمر الذي يمس بالجمهور وبالذين جرت 

، أن انغلمان الذي تسلم منصبه في ]أمس[ وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم مراقبتهم.
 تأييد تام من بنيامين نتنياهو.بحزيران الماضي 

محتجون إنه تم شطب فصول مهمة من التقرير، وامتنع التقرير عن اإلشارة للمسؤوليات  وقال
"هآرتس" أنه تم شطب جزء من  وذكرت صحيفة الشخصية في مجاالت مختلفة ارتكبت أخطاء فيها.

 التقرير يعتبر حساسًا جدًا بالنسبة لبنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة اإلسرائيلية، يتعلق بالفترة التي
 تسلم فيها وزارة االتصاالت.

 5/5/2020القدس، القدس، 
 

خططنا الستغالل احتالل لبنان لترحيل الالجئين الفلسطينيين إلى األردن إلقامة دولة  باراك: .18
 فلسطينية 
كرر رئيس حكومة االحتالل ووزير أمنها األسبق إيهود باراك، مزاعمه حول  وديع عواودة: -الناصرة

، وتطرق لها في حديث لراديو 2000ات االنسحاب منه في مثل هذا الشهر عام احتالل لبنان ومالبس
تل أبيب، وكشف أن إسرائيل كانت تخطط الستغالل االحتالل ونقل الالجئين الفلسطينيين من لبنان 

 إلى األردن لكن مخططها فشل لصعوبة تطبيقه على األرض.
وأُعلن رسميًا عن نهايتها؟  1982انتهاء حرب وسئل لماذا لم يتم االنسحاب إلى الحدود العملية مع 

فقال إن وزير األمن وقتها آرييل شارون كان لديه خيال استراتيجي متعدد الطبقات، ولم تناقشه 
 حكومة مناحم بيغن حولها بوضوح.

اإلرهاب “وكشف أنه من ضمن المخططات اإلسرائيلية التي لم تخرج لحيز التنفيذ، استخدام ذرائع أن 
تمّكن من أجل االنقضاض على اللبنانيين المسيحيين في جنوب لبنان، وتحويل هذا إلى ” نيالفلسطي

وسيلة للوصول إلى ارتباط مع المسيحيين في بيروت، وتمليك عائلة الجمّيل وطرد منظمة التحرير 
 من لبنان كليًا.

ا حصل في ويقول إن الفرضية كانت أن الفلسطينيين سيضطرون للعودة إلى األردن، وبخالف م
مخلص إلى “، تعلموا دروسًا وسيسقطون السلطة الهاشمية وعندها يأتي 1970أيلول/ سبتمبر 
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ويتم إيجاد حل  1967وفي األردن ستقوم دولة فلسطينية بدال من األرض المحتلة عام ” صهيون 
 للنزاع.

ئيسًا لألركان؟ وردا على سؤال لماذا لم تصفِّ حزب هللا في حرٍب استمرت عدة سنوات عندما كنَت ر 
 قال إنه لم يكن باإلمكان تصفية حزب هللا. 

ويشير لحدوث حرب أدمغة مع حزب هللا، قائال إنه لو بقيت إسرائيل في لبنان مدة أطول وعززت 
 بنجاعة. 2002عام ” السور الواقي“قواتها هناك بفرقة نظامية وأكثر، لما كانت تستطيع شن عملية 

 5/5/2020القدس العربي، لندن، 
 

 "كورونا" يرفع العجز المالي لحكومة االحتالل اإلسرائيلي .19
ذكرت اإلذاعة العبرية الرسمية، أن التوقعات تشير إلى أن : خدمة قدس برس -الناصرة )فلسطين( 

ورجحت ارتفاع  في المائة.  5و  4.5العجز المالي للحكومة اإلسرائيلية، سيرتفع بنسبة تتراوح بين 
 مليار دوالر( مقارنة مع شهر آذار / مارس الماضي. 2.9مليارات شيكل ) 10هذا العجز بأكثر من 

وأوضحت أن هذا االرتفاع يعود إلى انخفاض حاد في جباية الضرائب وزيادة النفقات بسبب أزمة 
 "كورونا".

 6/5/2020قدس برس،  
 

 تهآرتس: السماح لألسرى بإجراء مكالمة قصيرة لمرة واحدة بعد حرمانهم من الزيارا .20
ذكر موقع صحيفة هآرتس العبرية، مساء الثالثاء، أن ممثل "الدولة" اإلسرائيلي، أبلغ  :رام هللا

المحكمة العليا بقرار السماح لألسرى الفلسطينيين بإجراء مكالمة هاتفية قصيرة ولمرة واحدة مع 
فيروس أقاربهم من الدرجة األولى بمناسبة شهر رمضان، وفي ظل حرمانهم من الزيارات بسبب 

 كورونا.
 6/5/2020، القدس، القدس

 
 : لن يعاد فتح األقصى إال بزوال مسببات اإلغالق"اإلسالمية األوقاف" .21

أكد مصدر مسؤول في األوقاف اإلسالمية في القدس أمس، أن المسجد أرناؤوط: عبد الرؤوف 
وقال  غالق.األقصى لن يفتتح من جديد أمام المصلين إال بعد االطمئنان على زوال مسببات اإل

المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ "األيام" "لن يتم فتح المسجد األقصى أمام المصلين 
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اال بعد أن يتأكد مجلس األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية في القدس بأن أسباب تعليق 
 استقبال المصلين في المسجد قد زالت وانتهت".

 6/5/2020، األيام، رام هللا
 

 ات االحتالل تشن حملة اعتقاالت مسعورة في القدس المحتلةسلط .22
من جديد عادت سلطات االحتالل وشنت حملة اعتقاالت واسعة النطاق،  ”:القدس العربي“ –رام هللا 

طالت قامات سياسية ورجال أعمال وصحافيا وشاعرة فلسطينية، من مدينة القدس المحتلة، في إطار 
وخالل عملية دهم . ”كورونا“عبي، لمواجهة خطر انتشار فيروس سعيها لمنع أي جهد فلسطيني ش

مواطنين من المدينة، بينهم  9وتفتيش واسعة النطاق في القدس المحتلة، اعتقلت قوات االحتالل، 
وتخلل عمليات الدهم اقتحام قوات  أمين عام المؤتمر الشعبي الوطني للقدس اللواء بالل النتشة.

دة العيسوية شمال شرق القدس، وتخلل الحملة اندالع مواجهات شعبية كبيرة من جيش االحتالل بل
 حامية في البلدة، حين خرج المواطنون وتصدوا القتحام قوات االحتالل، ورشقوها بالحجارة.

 5/5/2020، العربي، لندنالقدس 
 

 فلسطينيون عالقون بالسودان يناشدون السلطة لتسهيل عودتهم .23
عالقون في السودان اليوم الثالثاء، رئيس السلطة محمود عباس  ناشد فلسطينيون  الرأي: -غزة

 ورئيس الوزراء للبحث عن أيَّ حلول أو أي خطوات عملية إلجالئهم من السودان وعودتهم للوطن.
ووجه العالقون نداء استغاثٍة لعباس، واشتية، ووزارة الخارجية الفلسطينية، وسفارة فلسطين داخَل 

وأعربوا عن أسفهم الشديد، حيث  فارة دولة فلسطين داخَل األراضي المصرية.األراضي السودانية، وس
يناشدون منذ أكثر من شهر الجميع، ولْم يروا أّي حلول أو أي خطوات عملية إلجالئنا من السودان 

 والتي تزداد األمور فيها سوءًا كل يوم.
 5/4/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 ة تقييم العائالت التي قطع عنها بدل اإليجار من فلسطينيي العراقمحددات صارمة إلعاد .24

إّنه بإمكان األسر ، " في رسالةUNHCRقالت المفوضّية األممية السامية لشؤون الالجئين "
الفلسطينية الالجئة في العراق، والتي استبعدت من معونات بدل اإليجار بموجب "أداة تقييم الضعف" 

المجتمعي التابع لها لتوجيه انتباه المفوضّية " إلى أي حاجة محددة ناتجة االتصال بمراكز الدعم 
عائلة فلسطينية  758وقالت في رسالتها:" سوف تتلقى ما مجموعه  عن تغيير جذري في أسرهم".
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الجئة على قدم المساواة مع األشخاص المؤهلين االخرين، الذين تعنى بهم المفوضية في العراق، 
 200ينار، أو حوالي  ألف 240التحويالت النقدية وستبلغ  وسيتم تقديمرة واحدة، مساعدة كورونا لم

 دوالر أمريكي".
 5/5/2020، بوابة الالجئين الفلسطينيينموقع 

 
 طفال الشهر الماضي 17مقدسيا بينهم  92تقرير: االحتالل اإلسرائيلي اعتقل  .25

حكومي(، بالقدس المحتلة، في تقريره  قال مركز "معلومات وادي حلوة" )حقوقي غير: القدس المحتلة
الشهري: "إن سلطات االحتالل استمرت في تنفيذ حمالت االعتقاالت واالقتحامات لألحياء، رغم 
إجراءات تحديد الحركة وتعطيل العديد من المصالح التجارية والمؤسسات التعليمية، للوقاية من تفشي 

 قاصرا وأنثى واحدة". 17حالة اعتقال في القدس، بينها  92وأضاف إنه "تم رصد  وباء كورونا".
 5/5/2020، قدس برس

 
 إخطارات بهدم منزل ووقف بناء ستة منازل في محافظتي جنين وطولكرم .26

"األيام اإللكترونية: أخطرت سلطات االحتالل، اليوم الثالثاء، بهدم منزل ووقف بناء ستة  –رام هللا 
 .منازل في محافظتي جنين وطولكرم

 5/5/2020، األيام، رام هللا
 

 48إضراب مفتوح بالمناطق الفلسطينية داخل أراضي عام  .27
بدأت السلطات المحلية العربية في الداخل الفلسطيني ابتداء من : القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد

تي حولتها صباح اليوم الثالثاء إضرابًا عامًا، وذلك احتجاجًا على التمييز في الميزانيات الطارئة ال
الحكومة اإلسرائيلية في األسابيع األخيرة للبلديات والمجالس في إسرائيل لتعويضها عن الخسائر 

مليار شيقل للبلديات والسلطات  2.8وحولت الحكومة ميزانية عامة قدرها  الناجمة عن جائحة كورونا.
 %1.7ية، أي ما يوازي بلدة ومدينة عرب 65مليون شيقل لنحو  47المحلية في إسرائيل، منها فقط 

 من السكان. %21فقط علما بأن العرب في الداخل يشكلون 
 5/5/2020، العربي الجديد، لندن
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 على قناة إسرائيلية BDSموجة غاضبة تجاه أغنية فلسطينية ساخرة من  .28
 ، أداهاBDSجوبهت أغنية ساخرة من حركة مقاطعة االحتالل اإلسرائيلي ": العربي الجديد"لندن ــ 

وأمس، حيت لجنة  مجموعة من الفلسطينيين في قناة "مكان" اإلسرائيلية، بردود فعل غاضبة.
( والحملة الفلسطينية للمقاطعة األكاديمية والثقافية إلسرائيل BDS48المقاطعة في الداخل الفلسطيني )

" التي بثتها قناة "الرد المبدئي والغاضب لمجتمعنا الفلسطيني ضد األغنية الجديدة بعنوان "البلد بخير
 "مكان" الرسمية اإلسرائيلية الناطقة بالعربية".

 5/5/2020، العربي الجديد، لندن
 

 غزةقطاع على حدودها مع  "منطقة عازلة"مصر تعلن قرب االنتهاء من  .29
تامر الرفاعي، إن بالده قاربت على االنتهاء المصرية،  القاهرة: قال المتحدث باسم القوات المسلحة

منع تسلل العناصر اإلرهابية "كيلومترات، لـ 5منطقة عازلة عند مدينة رفح الحدودية، بعمق  من بناء
تدمير واكتشاف عدد من فتحات األنفاق على الشريط الحدودي  مبيناً . "وتهريب األسلحة والذخائر

 لتهريب.لبرفح، كانت تستخدم 
  2020/5/5، الشرق األوسط، لندن

 
 ة كانت وال تزال هي القضية األولى للمملكة منذ تأسيسهاالقضية الفلسطينيالسعودية:  .30

، أكد أن أمس ترأسه الملك سلمانالذي ذكرت وكالة األنباء السعودية أن مجلس الوزراء، لندن: 
"القضية الفلسطينية كانت وال تزال هي القضية المركزية للعرب والمسلمين، واألولى للمملكة منذ 

راءات، أو أي شكل من أشكال االحتالل لألراضي الفلسطينية، أكد رفضه أي إجكما  تأسيسها".
ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم خياراته لتحقيق آماله وتطلعاته بإقامة دولته المستقلة 

 وعاصمتها القدس الشرقية. 1967على حدود عام 
 2020/5/6، "21موقع "عربي 

 
 الجا محتمال لكورونا"اإلمارات تهّنئ علماء إسرائيليين "إليجادهم ع .31

هنأت السفيرة اإلماراتية في األمم المتحدة، النا زكي نسيبة، الثالثاء، علماء إسرائيليين على إيجادهم 
 ، أن اإلمارات "لن تعارض تعاوناً اإلسرائيلية 13لمراسل القناة وذكرت  "عالًجا محتمال" لوباء كورونا.

 مع إسرائيل لمواجهة فيروس كورونا".
 2020/5/5، 48عرب 
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رئيس الجزائر: إذا اقترضنا من البنوك األجنبية لن يكون في وسعنا الحديث عن القضية  .32
 الفلسطينية

أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن بالده لن تلجأ إلى االستدانة من الخارج لتمويل 
، «اللية قرارها االقتصاديالحفاظ على سيادة الجزائر واستق»الميزانية، وهو قرار يهدف رسميًا إلى 

أفّضل أن أقترض من الجزائريين بداًل من التوجه إلى صندوق »وقال في الثالث من الشهر الجاري: 
النقد الدولي أو غيره من البنوك األجنبية، ألننا إذا اقترضنا من البنوك األجنبية، فلن يكون في وسعنا 

 «.ا قضيتان أساسيتان للجزائربعد ذلك الحديث عن فلسطين والصحراء الغربية، وهم
 6/5/2020األخبار، بيروت،  

 
 موظفي الخدمة المدنية الفلسطينيةالتقاعدية لرواتب المليون يورو لدعم  38منحة أوروبية بـ .33

رواتب التقاعدية لشهر نيسان المليون يورو للمساهمة في  38الثالثاء، ، قدم االتحاد األوروبي :رام هللا
وقال ممثل االتحاد سفين  ي الخدمة المدنية الفلسطينية في الضفة الغربية.ألف من موظف 43لنحو 

مليون يورو أعلنا  71هذا المبلغ هو جزء من حزمة مساعدات بقيمة إن كون فون بورغسدورف. 
 عنها قبل أسابيع قليلة لالستجابة لجائحة فيروس كورونا في فلسطين.

 2020/5/5، مكتب ممثلية االتحاد األوروبي
 

 في فلسطين ماليين يورو لمكافحة "كورونا" 3وكالة الفرنسّية للتنمية تقدم مساعدات بحوالي ال .34
تمويل لماليين يورو،  3أعلنت الوكالة الفرنسّية للتنمية، تقديم مساعدات قيمتها حوالي : القدس

فرنسا دفع قررت الناتجة عن وباء كورونا. كما المشاريع لدعم استجابة الفلسطينيين لألزمة الصحّية 
 إلى السلطة الفلسطينية. 2020مليون يورو في إطار ميزانّية  16مساعدات ميزانّيتها السنوّية بمقدار 

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

 عودة الجئين فلسطينيين "تمييز عنصري فادح" السلطات اللبنانيةالمرصد األورومتوسطي: منع  .35
ألورومتوسطي لحقوق اإلنسان، الثالثاء، قرار السلطات اللبنانية منع عودة الجئين استنكر المرصد ا

المستشار القانوني لدى المرصد، . واعتبر فلسطينيين ألراضيها على خلفية تفشي فيروس كورونا
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ضد الالجئين الفلسطينيين من حملة وثائق  فادحاً  عنصرياً  يتضمن تمييزاً القرار "ن أطارق حّجار، 
اللبنانية، فاألصل أن يلقى حامل الوثيقة ذات المعاملة التي يلقاها المواطن اللبناني في حاالت  السفر

ودعا المرصد الحكومة اللبنانية، "إلى التحلي بالمسؤولية القانونية واألخالقية،  الترحيل واإلبعاد".
 تنقل من وإلى بالدهم".واحترام المواثيق واالتفاقيات الدولية الداعية إلى كفالة حق الالجئين بال

 2020/5/5، 48عرب 
 

 فلسطينيو لبنان والمرض الذي ال شفاء منه .36
 أرنست خوري 
يعلم َحَملة وثائق السفر الخاصة بالالجئين الفلسطينيين المولودين في لبنان أن على الصفحة األولى 

حكومة الجمهورية  من الوثيقة التي يسمونها تجاوزًا "جواز سفر" ُكتب بخط رفيع: "ُيرجى من موظفي
اللبنانية ومن ممثليها في الخارج ومن السلطات األجنبية المختصة أن يسمحوا لحامل هذه الوثيقة 
بحرية المرور وأن يقّدموا له كل ما يحتاج إليه من مساعدة ورعاية". مناسبة استذكار ما هو ليس سرًا 

في لبنان )"فلسطينيو لبنان" تجاوزًا أيضًا(، إنما هو قرار السلطات اللبنانية منع الالجئين الفلسطينيين 
الموجودين في الخارج، من العودة إلى لبنان على متن طائرات إجالء اللبنانيين من البلدان األجنبية، 
وتأجيل تلك العودة إلى "مراحل الحقة" ال تاريخ لها، على اعتبار أنهم من فئة "غير اللبنانيين الذين 

" بحسب ما جاء في بيان لألمن العام اللبناني في إطار توضيح قصة يحق لهم الدخول إلى لبنان
منع الجئ فلسطيني في لبنان، يعمل في دولة اإلمارات، من دخول طائرة متجهة من دبي إلى 
بيروت قبل أيام. كان الهدف من البيان التوضيحي الرد على مبرر منع الشاب الفلسطيني بحجة أنه 

زعران" على حد ما نقله الالجئ عن ضابط في األمن العام استقبله يحمل وثيقة )سفر( "مخصصة لل
بهذه القاذورات على متن الطائرة في مطار دبي، قبل أن يطرده منها ألنه ربما يكون "إرهابيًا" وفق 
الرواية إياها. لكن فجأة، كشف البيان، المستور، وهو أن قرارًا رسميًا اتخذته الحكومة اللبنانية، 

 ما غيرها، وينفذه جهاز األمن العام اللبناني، يمنع الالجئين الفلسطينيين المقيمين حكومة حزب هللا
في لبنان بصورة قانونية، من الدخول إلى هذا البلد "حاليًا"، ربما إلى حين االنتهاء من إجراءات 

 طوارئ كورونا التي ربما لن تنتهي. 
لمنسوبة إلى الضابط األمني والتي تعبر عن رأي ليست المنافسة هنا بين أيهما يكون أفظع: السفالة ا

شريحة من اللبنانيين، من كل الطوائف، بالفلسطينيين، أم قرار السلطة السياسية بكسر قاعدة عمرها 
من عمر اللجوء الفلسطيني في لبنان، وهي مساواة الفلسطيني المقيم في هذا البلد، بالمواطن اللبناني 

لبلد والدخول إليه. فالفلسطيني الذي يحمل بطاقة الالجئ )يسميها لنواحي اإلقامة والخروج من ا
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الفلسطينيون الملحفة الزرقاء نظرًا لكبر حجمها وبشاعتها وهي ال تزال ُتكتب بخط اليد طبعًا( والذي 
استحصل على وثيقة سفر صادرة عن الجمهورية اللبنانية، ال يحتاج لبطاقة إقامة في لبنان، مثلما 

إلى االستحصال على تأشيرة دخول إلى البلد كلما غادره وأراد العودة إليه. المصيبة  أنه ال يحتاج
األولى تبقى فردية َوَعد الجهاز األمني اللبناني بالتحقيق فيها وبمحاسبة من تفّوه بها، لكن الثانية، أي 

مكن فعله في منع الفلسطينيين "في هذه المرحلة" من دخول لبنان، فهي تندرج في خانة فعل كل ما ي
ألفًا حسب إحصائيات عام  174سبيل تطفيش من تبقى من فلسطينيين مقيمين في لبنان )هم فقط 

(، بعدما استفاد لبنان من المتمولين منهم ومن الكوادر التي كان يفتقدها أكبر استفادة، وبعدما 2017
 ياسية اللبنانية المعلومة.نال متمولون منهم الجنسية اللبنانية بما يفيد التوازنات الطائفية والس

قرار السلطات اللبنانية صدر بحجة حالة الطوارئ التي ال تتيح إال مقاعد محدودة على متن 
الطائرات لمن يريدون العودة إلى لبنان. ومن يملك وقت فراغ ومن كان ميااًل إلى القصص المثيرة 

مقاعد الطائرات للعائدين إلى للغثيان عمومًا، أمكنه متابعة قصص صحافية محلية تشرح كيف أن 
لبنان هربًا من كورونا في المهجر، ليست سوى جزء من الفساد الطائفي، إذ يتم توزيع مقاعد 
العائدين من أوروبا وأميركا وأفريقيا ودول الخليج وفق حصص طائفية، وكأن الطوائف تلك تقدم 

آالف دوالر  4و 3داء تصل إلى تذاكر السفر مجانًا، بينما الحقيقة أن أسعارها في السوق السو 
 للتذكرة الواحدة.

ال عودة للفلسطيني ال بموجب كوتا طائفية وال بغيرها. ال عودة له ال إلى فلسطين وال إلى بلد 
اللجوء. لكن على األقل، يمكنه إبقاء رأسه مرفوعًا، ألن اسمه ال يندرج في كوتا طوائف، وال في 

 عالجات أمراض ال شفاء منها.
 6/5/2020، الجديد، لندنالعربي 

 
 السلطة الفلسطينية والصراف اآللي .37

 فايز أبو شمالة د.
ال يهتم الفقراء كثيرًا بما يجري على األرض من خالفات بين التنظيمات الفلسطينية، إذ يهتم الفقراء 
بموعد صرف شيك الشؤون االجتماعية أكثر من اهتمامهم بالجهة التي صرفت لهم الشيك، فحياة 

اء وحياة أوالدهم تتوقف على هذه المساعدات، ينتظرونها بشوق، ويعدون أيامها، ويعطون الفقر 
المواعيد لسداد الديون وفق موعد صرف الشيك، وعليه فإن الواجب يقضي بأن يكون شيك الشؤون 
االجتماعية خارج إطار الخالفات الحزبية واالنقسامات التنظيمية، وبعيدًا عن كل أشكال التنافس 

 القرار السياسي أو الوظيفي. على
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السيد أحمد مجدالني، وزير الشؤون االجتماعية زج بشيك الشؤون االجتماعية في االختالفات القائمة 
بين الموظفين على آلية تسيير عمل الوزارة في غزة، وقال لوكاالت األنباء: نحن ال نعمل صرافًا آليًا 

ركة حماس أن تتحمل المسؤولية المباشرة عن لحركة حماس، وأضاف: ومن اآلن فصاعدًا، على ح
 كل القطاع االجتماعي في قطاع غزة!

لقد أخطأ الوزير من حيث قدر أن شيكات الشؤون االجتماعية تخص حركة حماس وحدها، فالفقراء 
هم من عامة الشعب الفلسطيني، وحقهم على جميع التنظيمات سواء، ومسؤولية السلطة الفلسطينية 

االجتماعية في غزة تتجاوز الخالفات التنظيمية، والسيما أن مصدر التمويل لهذه تجاه الحاالت 
المساعدات هو الدول المانحة، ونسبة التمويل األكبر من دول االتحاد األوروبي، وقد خصصت 
لعموم الشعب الفلسطيني، ولن يسمح الممول بالتوقف عن صرف المساعدات، وقد تضغط في األيام 

لطة كلها لمواصلة صرف المساعدات، فدور السلطة الفلسطينية تنظيم آلية صرف القادمة على الس
تلك المساعدات.  فإذا كان موظفو الضفة الغربية هم األقدر على تحديد الفئات األكثر عوزًا في 

 الضفة، فإن موظفي غزة، هم األقدر على تحديد الفئات األكثر عوزًا في غزة.
ية على االستخفاف بأهل غزة،  وترديد جملة "لن نكون صراف آلي لقد دأب قادة السلطة الفلسطين

لغزة" في هذه الجملة تنكر للحقيقة، وتشويه لصورة غزة، ألن غزة ابنة فلسطين، وليست نطفة غريبة، 
وليست مولودًا مشوهًا، ال أب له وال أم، غزة فلسطين، وفلسطين غزة، وال أحد يتمنن على أهلها، فلهم 

كل إسرائيلي يدخل ميزانية السلطة، وبالتساوي مع أهلهم في الضفة الغربية، ودون الحق في كل شي
ذلك، فال أحد يصرف على أهل غزة والضفة الغربية من عزبة أبيه، أو من أمواله الخاصة، هذه 

 مالية السلطة، والسلطة بعض الوطن، و الوطن لكل الفلسطينيين دون تمايز.
عل نار االنقسام من جديد، ليحترق في لظاها الفقراء، ولو إلى حين، الشعب الفلسطيني يتمنى أال تشت

ويتمنى شعبنا أال تؤثر خالفات الموظفين على سير العمل، وللوزارة في غزة كل الحق بضبط المسار 
 الوظيفي وفق المصلحة العامة.

 5/4/2020، فلسطين أون الين
 

 عرب وإسرائيل: مكانة المتدينين أو رجال الدين عند الالوعيمعركة  .38
 د. عبدهللا األشعل

إسرائيل محدودة أما  فيمتدينون ورجال دين ولكن المسافة بينهما  العربيالعالم  فيإسرائيل كما  في
فالمتدينون حقا وليس بمظاهر التدين يختلفون عن رجال الدين الذين احترفوا العمل  العربيالعالم  في

بالذات عندنا  اإلسالمي. ورجال الدين الرسميوربما  ياالجتماعوالوضع  الماديبالدين طلبا للنفع 
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فريقان فريق اعتصم بدينه وسكت عن الحق خوفا من بطش الحاكم وفريق انجذب إلى ذهب الحاكم 
وطوع الدين حسب هواه فباع آخرته بدنياه وهو يقصد ذلك فتفتح له المحطات ويندب فى كل مناسبة 

 والنفحات. وتوسع له المجالس وتنهال عليه العطايا
إسرائيل فإن الصورة معكوسة ذلك أن المتدين ضد علمانية الدولة وهو رجل الدين المزعوم  فيأما 

لهذا المشروع ولذلك يعتبرون  التوراة ويطوع  الصهيونيالدعوة إلى المشروع  فيوهو األشد تطرفا 
. ورجال الدين ونيالصهينصرة المشروع  فيسندا للسياسيين وكلهم يتفاضلون بمن هو أجدى وأنفع 

أطلق عليهم أنهم رجال دين وإنما هم غالة الصهاينة الذين يعبثون بالدين وهم  إسرائيل ال في
للحصول على مكاسب  الدينيكزمالئهم النصارى والمسلمين كلهم يطوعون الدين ويسخرون وضعهم 

الدين المسلم فرجل  الصهيونيإسرائيل فيطوعون الدين خدمة للمشروع  فيشخصية أما االحبار 
ولكنهم  التوراة يحصل على مكاسب لشخصه على حساب دينه أما األحبار فهم يزعمون أنهم يخدمون 

الحقيقية.  التوراة الحقيقة يخدمون مشروعا استعماريا اجراميا سياسيا يتناقض مع اليهودية ومع  في
إلى النفع  السعي فييتفقون  أمرين. فيأمرين ويختلفون  فيفرجال الدين عندنا وعندهم يتفقون 

تحريف النص عندهم  علىالحرص  فيالموهوم عندهم كما يتفقون  الدينيعندنا والنفع  الشخصي
القرآن الكريم بحفظه. فرجال  فيوتحريف التفسير عندنا إذ يستحيل تحريف النص بعد أن تعهد هللا 

لوه كما أراده هللا فكانوا جميعا الشرائع والكتب المقدسة الثالثة حملوا الكتاب ولكنهم لم يحم فيالدين 
حرفوا كتبهم حسبما  والنصراني اليهوديكالحمار يحمل أسفارا مع فارق هام بين الفريقين: الفريق 

أخبرنا القرآن الكريم أما القرآن فقد تعهد هللا بحفظه من عبث أهل الكتاب أو أهل القرآن وعبثهم ال 
 نهاية له وهم يعلمون.

مادام دعم المشروع  الصهيونيإسرائيل هم أعمدة المشروع  فيبرجال الدين المالحظ أن من يسمون 
الذى ينتخب  اإلسرائيليواجبا دينيا وهم يدعون إلى ذلك فهؤالء لهم دور مرسوم يتضافر مع الشعب 

األقدر على اهالك الفلسطينيين وتحقيق كامل المشروع الصهيوني وهم يطوعون قوانينهم وقضاءهم 
اية فأصبح من الصعب على الحكومة اإلسرائيلية أن تعادى هؤالء األحبار الذين لتحقيق هذه الغ

يقابلها  ال التيالتلبيس عليهم بالدين وانما تتصدى الشرطة لتجاوزات هؤالء  فييسبقونها إلى العامة 
فتتظاهر الحكومة بأنها  الصهيونيفهذه التصرفات تسبق برنامج الحكومة  حكومي سيأسىغطاء 

جميعا من معين  اما دامو  والرحمةقف تجاوزاتهم ولكنها كحكومة ديمقراطية تبذل لهم المودة حازمة لو 
واحد وبالطبع تسعد الحكومة عندما تحث هذه الجماعات على احتقار العرب وقتلهم والتمثيل بهم 

 يف الدينيللحكومة يلتقى مع هذا المذهب  السياسيألن المذهب  التوراة تعاليم  هيزعما بأن هذه 
 سلوك واحد منسجم.
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المنطقة العربية فيحدث العكس ذلك أن رجل الدين إما مستأنس للحاكم الذى يحظر  فيأما عندنا 
القرآن  فيبل والسياسيين وتمنع اثارة مسألة اليهود  عليه التعرض أو الرد على اساءات االحبار

مسلك السادات  فيروفا يظهر اخالقهم المناصبة لليهودية وكان ذلك مع حقيقيالكريم وهو قصص 
تحفل بقصة اليهود  التيصورة البقرة  فيتفسير القرآن الكريم وبدأ  فيعندما بدأ  الشعراوي مع الشيخ 

المساجد من الدعاء من  فيالمصرية اإلسرائيلية منع اآلمة  المودةمع اليهودية وعندما توثقت 
 بالتوراة وقد واحد الذين كفروا  فياليهود المقاومة والدعاء على اليهود والحق أنه دعاء على الصهاينة 

على تفسير صورة البقرة  يجرؤون كما أخبرنا القرآن الكريم أما باقية المشايخ فيكتمون غيظهم وال 
 .طبيعيبشكل 

وهم  والتوراة وضد محمد  والتوراة اليهود وغيرهم ضد اليهودية وضد عيسى  الصهاينةوالحق أن 
القرآن بكفرهم والتواءهم وأخالقهم وذلك أعتقد أن اصرار  فيهللا  يسلكون مسلك اليهود الذين لعنهم

الصهاينة على أن تكون إسرائيل دولة يهودية خالصة له تفسيران األول هو أن يستبعد الفلسطينيين 
فلسطين ويستولى اليهود على كل فلسطين ويطردون العرب من داخل إسرائيل ومن  فيمن العيش 

 ة خارج إسرائيل.الفلسطيني األراضيباقية 
تجسيد جرائم  ايعيدو فهو اصرار يهود إسرائيل على أن  اإلسرائيليلهذا الزعم  الدينيأما التفسير 

ونحن نعلم من القرآن  التوراة اليهود وكفرهم باهلل ويوهمون الناس أنهم يقيمون دولة دينية قائمة على 
به ثمنانا قليل. وإذا كان هذا هو حال  وحرفوا الكلم عن موضعه ويشتروا التوراة الكريم أنهم حرفوا 

واليهودية زورا الرتكاب  التوراة األحبار فالبد أن يكونوا موضع رضى السياسيين ألنهم يستخدمون 
العالم كله ولكن بعض الحكام العرب  فيوالكيد للعرب والمسلمين  الفلسطينيالجرائم ضد الشعب 

 فيطن ويلجمون مشايخهم عن تبصير الناس رضى واشن فيهذا المشهد طمعا  فييجامل إسرائيل 
حقيقة اليهود والفارق الواسع بينهم وبين اليهودية حسب الرواية القرآنية وهذه خدمة كبرى يقدمها 
الحكام العرب لليهود الصهاينة ووجبنا كشف هذا التواطئ على كتاب هللا ومقدساته وكال من األحبار 

هذه الدنيا  فيريقا مناهضا للقرآن ليشتروا به ثمنا قليال ومشايخ السلطان والحكام العرب يسلكون ط
 السامية.

 5/5/2020، رأي اليوم، لندن
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 قبل أن نتوّرط: الضم القشة التي قد تقصم ظهر إسرائيل .39
 راحيل دولف*

أن مسألة الضم ليست في صالح إسرائيل، وال يتوقف أحد إلعطاء الرأي « كورونا»يخيل أثناء أيام 
اذا أحتاج الضم، اآلن، وما هي مخاطره. وبالتالي من المهم فتح عيون الزعماء في مسألة لم

والجمهور؛ إذ إن المسؤولين والمواطنين اإلسرائيليين يقفون على مسافة خطوة من تخوف حقيقي 
بمثولهم أمام محكمة الجنايات الدولية في الهاي. الضم، أي بسط القانون اإلسرائيلي على مناطق أو 

، قد يكون القشة التي ستكسر ظهر البعير. هكذا سينشأ مبرر «السامرة«و« يهودا»في  مستوطنات
 سنة من السيطرة في المنطقة. 50إلجراءات قانونية دولية يتم االمتناع عنها منذ أكثر من 

القوة ال تبعد »( من ميثاق جنيف الرابع، بشأن حماية المدنيين في أيام الحرب، تقول إن 6) 49المادة 
 «. تنقل أجزاء من سكانها المدنيين الى أرض احتلتهاوال

وقد تبنى ميثاق روما هذه المادة أيضا، حيث ُعّرفت هذه الخطوة بأنها جريمة حرب. صحيح ان 
إسرائيل لم توقع على الميثاق، ولكن ليس هكذا يحسم األمر من ناحية الساحة الدولية. منذ العام 

، وتدعي أنها ليست أرضا محتلة )الحجج مع «السامرة«و «يهودا»تحتفظ إسرائيل بمناطق  1967
وضد معروفة(، أما عمليا، فالمداوالت في االلتماسات التي رفعت الى المحكمة العليا، وأساسا في الـ 

سنة األخيرة، يمكن اجمالها بالقول ان إسرائيل ال تعترف بانطباق الميثاق ولكنها تعمل بالتأكيد  15
، قضى رئيس المحكمة 2004لتماس إلى العليا حول بيت سوريك في العام بموجبه. فمثال، في اال

نقطة انطالق كل االطراف كانت »العليا، أهرون باراك، والقاضيان الياهو مصا وميشآل حشين بأن 
بدأت المدعية العامة في المحكمة في الهاي في «. ان إسرائيل تحتفظ بهذه المنطقة باستيالء قتالي

فحصا أوليا حول صالحيتها للبحث في سلوك اإلسرائيليين والفلسطينيين في  السنوات االخيرة
 «.السامرة«و« يهودا»

وضمن الشبهات بارتكاب جرائم حرب، كانت مسألة المستوطنات. في ضوء التخوف من أن تأمر 
بفتح تحقيق، سارع المستشار القانوني مندلبليت الى نشر فتوى، في كانون االول الماضي، ومن 

االدعاءات القانونية الدائمة بأنه ليس للمحكمة صالحيات قضائية في هذا الشأن، قال إنه  ضمن
في إسرائيل ادعاءات قانونية سارية المفعول بالنسبة لالراضي التي يدعي الفلسطينيون منح »

 المحكمة الصالحيات بشأنها.
لخالفات فيما بينهم بشأن لقد اتفقت إسرائيل والفلسطينيون، بدعم من االسرة الدولية على حل ا

المفاوضات... وها هم الفلسطينيون بتوجههم الى المحكمة ويسعون الى  إطارمستقبل المناطق في 
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المتفق عليه بين الطرفين، ودفع المحكمة الى الحسم في مسائل سياسية ينبغي أن  اإلطارتحطيم 
 «.تتضح في المفاوضات وليس في اجراء قانون جنائي

دى يدي الحكومة تدافع ضد تحقيق محكمة الجنايات بوعدها بأن الموضوع موضع هكذا، بينما اح
خالف وسيحل بالتوافق بين الطرفين، تأتي يدها االخرى وتعلن عن ضم من طرف واحد، وهكذا 
تسحب ما تبقى من الحجة القانونية التي ال تزال في صالح دولة إسرائيل. من بين المخاطر 

منة في الضم أحادي الجانب، ذكر الخوف من أن خطوة كهذه ستعرض االقتصادية واألمنية الكا
للخطر اتفاق السالم مع األردن والتعاون األمني معه، وكذا امكانية انهيار السلطة الفلسطينية، بما له 

، وهي األخطر منذ الحرب «كورونا»من آثار. في هذه اللحظة تنشغل إسرائيل والعالم في أزمة 
والتي لن تستمر الى األبد، وفي اليوم التالي من شأن إسرائيل أن تجد نفسها في العالمية الثانية، 

مواجهة دولية حادة. هكذا مثال يمكن لبسط القانون أن يمس مسا شديدا بشركات إسرائيلية. فحسب 
ما أن تعلنا كجزء من الدولة، ولكن « السامرة«و« يهودا»القانون اإلسرائيلي فانها ستلزم بالعمل في 

ب قوانين دول التصدير او االستيراد لهذه الشركات، فانها ستكون اخترقت القانون، وستفرض حس
عليها العقوبات او سيمنع عملها هناك تماما. يكفي أن نفهم معاني استبعاد بنك إسرائيل عن النشاط 

 في دول رائدة في اوروبا.
حمل بالمصائر يتمثل بضم من يجدر بالحكومة والكنيست قبل ان تورطا مواطني إسرائيل بقرار م

طرف واحد أن تبحثا بعمق، من خالل دراسة جذرية، عموم آثار هذه الفعلة المتسرعة، وأن تعرضا 
استنتاجاتهما على الجمهور الغفير بشفافية كاملة، بما في ذلك استراتيجية الخروج وانقاذ الذات من 

 جملة االضرار المرتقبة
 «قادة من أجل أمن إسرائيل»بقة وعضو حركة *الرقيبة العسكرية الرئيسة السا

 «معاريف»
 6/4/2020، األيام، رام هللا
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