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 تحسبًا لضم الضفة "إسرائيل"مع  "إلغاء االتفاقات"عباس يشّكل لجنة  .1
 السلطة رئنس، أ  كفاح زبو ع   رام هللا م ، 10/5/2020، الشرق األوسط، لند ذكرت 
طلب تشكنل لجية مشتركة م  أعضاء اللجيتن  التيفنذنة لميظمة التحرنر ، محمود عباس ةالفلسطنين
لوضع آلنات الرد على القرار اإلسرائنلي المحتمل بضم أجزاء م  الضفة « فتح»ة لحركة والمركزن

مع إسرائنل. وقال عزام « إلغاء االتفاقات»الغربنة للسنادة اإلسرائنلنة، فنما أسماه البعض لجية 
لبحث  إ  اللجية المشكلة المشتركة ستجتمع قرنبا  »، السبتاألحمد، عضو اللجيتن ، لإلذاعة الرسمنة 

اللجية سترفع توصناتها للجية التيفنذنة العتمادها أل  »، موضحا  أ  «الخطوات التي سنتم اتخاذها
 «.القرارات المرتقبة سنكو  لها تبعات كبنرة اقتصادنة وسناسنة وأمينة

إ  الحدنث نتركز اآل  على تيفنذ « الشرق األوسط»وقالت مصادر مطلعة في السلطة الفلسطنينة لـ
متعلقة بإلغاء االتفاقات مع إسرائنل بكل أشكالها بما فنها تعلنق االعتراف بدولة إسرائنل،  قرارات

 ونعيي اتخاذ منثل هذه القرارات إمكاينة ايهنار السلطة الفلسطنينة القائمة حالنا .
ي وأكد األحمد أيه ال مياص م  تيفنذ هذه القرارات في النوم التالي لقرار الضم، إذا حدث، أليه نعي

باليسبة ليا »القضاء على أي إمكاينة إليجاح المفاوضات لتجسند قنام الدولة الفلسطنينة. وأضاف 
الوالنات المتحدة تتحمل المسؤولنة ع  تصرفات يتيناهو وقراراته التي م  المتوقع تيفنذها بتحرنض 

 «.أمنركي وتيكر لكل قرارات الشرعنة الدولنة
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يائب رئنس حركة "فتح" ، محمود ، أ  رام هللا، م  10/5/2020، العربي الجديد، لند وأضافت 
العالول، كشف األحد، أ  اجتماع القنادة الفلسطنينة، مساء الخمنس المقبل، برئاسة محمود عباس، 
سنقر التوجه العام بعدم السماح بالمطلق بتمرنر سناسات االحتالل اإلسرائنلنة بضم أجزاء م  الضفة 

العالول، في حدنث إلذاعة "صوت فلسطن " الرسمنة، إيه "تم تشكنل لجا  وأضاف  الغربنة المحتلة.
 .سم الخطوط األساسنة لهذا التوجه"م  أجل وضع السنيارنوهات ور 

وكشف عضو اللجية التيفنذنة لميظمة التحرنر، واصل أبو نوسف لـ"العربي الجدند"، ع  أسماء 
نوسف، وأحمد مجداليي، وبسام الصالحي أعضاء في هذه اللجية، هم: صائب عرنقات، وواصل أبو 

 وعزام األحمد.
 

 عريقات يتهم السفير األمريكي بالحّث على العنف والقتل .2
أمن  سر اللجية التيفنذنة لميظمة التحرنر صائب عرنقات، أ  تصرنحات  : أكدكفاح زبو  - رام هللا

م دولة فلسطنينة سنتم عيدما قنا»السفنر األمنركي في تل أبنب دنفند فرندما ، التي قال فنها إ  
وقاحة غنر مسبوقة م  رجل عقائدي نحّث على العيف »، هي «نتحول الفلسطنينو  إلى كيدنن 

الفرنق األمنركي الذي نضم فرندما  وشاكلته، استنطايي بامتناز »وأضاف أ  «. والقتل واالستنطا 
ركنة بالعمل المباشر ضد واتهم عرنقات اإلدارة األمن«. نهدف إلى فرض الوقائع على األرض
قرارا  ضد الفلسطنينن  خالل العامن  الماضنن ، ميها يقل  47الفلسطنينن ، وقال إ  واشيط  اتخذت 

السفارة األمنركنة إلى القدس، وا غالق مكتب ميظمة التحرنر، ووقف االلتزامات المالنة األمنركنة 
 ، وشطب ملف الالجئن .«األويروا»لـ

 11/5/2020 ،الشرق األوسط، لند 
 

 اشتية: نسعى لتعزيز مناعتنا السياسية والوطنية واالقتصادية لمواجهة التحديات .3
أشاد رئنس الوزراء محمد اشتنة بـ"حملة دعم فلسطن " التي ايطلقت على أرض اإلمارات : رام هللا

جراءات وأكد رئنس الوزراء رفض الحكومة لإل جهاز تيفس لوزارة الصحة. 20العربنة المتحدة لتوفنر 
اإلسرائنلنة ضد مخصصات األسرى والشهداء، مشنرا إلى ايه تمت إعادة فتح الحسابات لعائالت 
األسرى والشهداء في البيوك الفلسطنينة، على أ  نتبع ذلك إنجاد حلول جذرنة في مدة ال تزند ع  

م   %79، خاصة أ  48أسبوعن ، كذلك تمت السنطرة على أزمة تدفق العمال إلى أراضي الـ
 الحاالت المصابة بمياطق الضفة يجمت ع  االختالط بالعمال عقب عودتهم لمديهم وبلداتهم.

 10/5/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 إذا ضمت غور األرد  والضفة "إسرائيل"سفير فلسطي  في روسيا: ال حديث ع  سالم مع  .4
دى روسنا االتحادنة، السفنر األمرنكي في إسرائنل بأيه وصف عبد الحفنظ يوفل، السفنر الفلسطنيي ل

"مستوط "، جاء ذلك ردا على ما قاله بشأ  ضم غور األرد  ومستوطيات في الضفة الغربنة إلى 
دمج أمرنكا القيصلنة بالسفارة هو المسمار األخنر في يعش دورها وأضاف يوفل، أ   إسرائنل.
لعملنة السالم، فال حدنث ع  عملنة سالم بعد ذلك وستفتح هذا اإلجراء سنكو  يقطة ، وأ  بالسالم

 األمور بكل الطرق والوسائل، وال نستطنع أحد أ  نقدر مدى خطورة ذلك.
 8/5/2020، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 ماجد أبو شمالة يدعو إلجراء انتخابات فلسطينية وتفعيل السلطة التشريعيةالنائب  .5

ع  كتلة "فتح" البرلماينة، ماجد أبو شمالة، إلجراء ايتخابات  عيدعا عضو المجلس التشرن: غزة
واعتبر أبو شمالة في بنا  له  فلسطنينة وتفعنل السلطة التشرنعنة ومؤسسات الميظمة التحرنر.

طالق الند  األحد، أ  "تعطل السلطة التشرنعنة تعدي صارخ على القايو  األساسي الفلسطنيي، وا 
ملة لليظام، وتحونله ليظام دنكتاتوري مستبد، نتغول على القايو  ونصادر للفردنة والصالحنات الكا

 الحرنات وصالحنات المؤسسات".
 10/5/2020، برسقدس 

 
 النائب زيدا  يحذر م  استغالل الطوارئ لتمرير قانو  يهدد السلم األهلي .6

طوارئ بسبب حذر اليائب في المجلس التشرنعي عبد الرحم  زندا  م  استغالل السلطة حالة ال
جائحة كورويا لتمرنر ما نسمى بقايو  حمانة األسرة "المنثنر للجدل والمليء بيقاط التفجنر 
االجتماعي". ووصف زندا  في تصرنح وصل "فلسطن  أو  الن " يسخة عيه، األحد، القايو  

مة إشتنة بالخطنئة ومحاولة خسنسة تهدد السلم األهلي "أليه م  إفرازات اتفاقنة سنداو، داعنا حكو 
وكا  رئنس السلطة محمود عباس قد صادق على اتفاقنة  لعدم تلطنخ سجلها بمنثل هذه القواين .
 "سنداو" بدو  تحفظ على أي م  بيودها.

 10/5/2020، فلسطي  أو  الي 
 

 للنكبة 72إلحياء الذكرى  رقمية فعاليات: أبو هولي .7
الفلسطنينة رئنس دائرة شؤو  الالجئن  ورئنس أعل  عضو اللجية التيفنذنة لميظمة التحرنر : رام هللا

( لليكبة 72اللجية الوطينة العلنا إلحناء ذكرى اليكبة أحمد أبو هولي ع  فعالنات احناء الذكرى )



 
 
 
 

 

 7 ص             5234 العدد:             5/11/2020 ثني إل ا التاريخ: 

                                    

وقال في بنا  صحفي صادر عيه السبت، إ  الرئنس محمود عباس اعتمد بريامج  الفلسطنينة.
ات شعبنة حمانة وحرصا  على سالمة أبياء شعبيا في ( لليكبة بدو  فعالن72فعالنات احناء الذكرى )

 مخنمات الوط  والشتات وفي كافة اماك  تواجده في ظل تفشي جائحة كورويا في العالم.
 9/5/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 الزهار: صفقة تبادل األسرى بحاجة إلى طول النفس واإلعداد .8

عضو المكتب السناسي لحركة حماس، النوم األحد، إ  قضنة صفقة تبادل قال محمود الزهار،  :غزة
األسرى مع االحتالل اإلسرائنلي بحاجة إلى طول اليفس واإلعداد ووسائل الضغط كي تستطنع 

وأضاف الزهار في مقابلة متلفزة مع قياة الغد: إ  صفقة  تحقنق أهدافها كما تمت م  قبل ذلك.
  مد وجزر، مشنر ا إلى أ  حركته ترحب بأي وسنط نأتي بما يطلبه سواء تبادل األسرى تتراوح ما بن

 كا  دولي أو عربي أو غنره.
 10/5/2020، القدس، القدس

 
 أبو مرزوق يدعو لمواجهة مشروع الضم ببرنامج وطني وحدوي أساسه المقاومة .9

  مواجهة أكد عضو المكتب السناسي لحركة المقاومة اإلسالمنة "حماس" موسى أبو مرزوق، أ
مشروع ضم الضفة الغربنة نكو  م  خالل بريامج وطيي وحدوي فلسطنيي أساسه المقاومة والخروج 

 1967وقال أبو مرزوق إ  هياك خطة إسرائنلنة بدأت مع احتالل الضفة الغربنة عام  م  التسونة.
بنة، بزرع مستوطيات في غرب الضفة الغربنة وشرقها على شكل كماشة تضنق على الضفة الغر 

وشدد على أ   م  مساحة الضفة الغربنة. %30وهي ما تسمى اآل  بميطقة األغوار، وتشكل 
 750مالنن  فلسطنيي، ونستوطيها  3مرحلتيا الحالنة، ونسكيها الضفة الغربنة هي لب الصراع في 

 ألف مستوط ، وهي لب االتفاقنات بن  ميظمة التحرنر الفلسطنينة والكنا  الصهنويي.
هياك إجماعا فلسطنينا على رفض الخطة األمرنكنة اإلسرائنلنة لمستقبل الضفة الغربنة،  وأكد أ 

وهياك شبه إجماع دولي على رفضها، مبّنيا  أ  هياك إجماعا عربنا على رفضها ما دام الفلسطنينو  
 نرفضويها.

 9/5/2020، موقع حركة حماس
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 حول حسابات األسرى كقرار حرب"ثوري" فتح: سنتعامل مع القرار العسكري اإلسرائيلي  .10
وفا: أكد المجلس النثوري لحركة فتح رفضه المطلق للقرار العسكري اإلسرائنلي حول  -رام هللا 

يهاء لالتفاقات السناسنة واالقتصادنة، وسيتعامل  حسابات األسرى في البيوك، كما نعتبر ايتهاكا وا 
 الوعي والوجدا  الفلسطنيي. مع القرار بأيه قرار حرب على أقدس القضانا الوطينة في

وقال المجلس النثوري في بنا  صدر عيه، مساء أمس، إ  القرار الجدند مقدمة لقرار ضم األغوار 
والمستوطيات تطبنقا لصفقة القر ، وشعبيا الفلسطنيي العظنم ل  نسمح بتطبنق منثل هذه القرارات 

 التي تعبر ع  عقلنة احتالل صهنويي إرهابي مجرم.
 10/5/2020، ام هللااأليام، ر 

 
 طلبت عبر مصر وقف إطالق الحوامات تجاه المستوطنات "إسرائيل"مصادر لـ "القدس":  .11

كشفت مصادر فلسطنينة مطلعة، أ  إسرائنل طلبت م  المخابرات المصرنة يقل  :خاص –القاهرة 
ائل، رسالة لحماس بضرورة وقف ما أسمتها "االستفزازات" التي تجري على الحدود م  قبل فص

بتسننر حوامات صغنرة باتجاه المستوطيات المحاذنة للجدار الحدودي لقطاع غزة، لدقائق، نثم 
وبحسب المصادر التي تحدنثت لـ "القدس" دوت كوم، فإ  الجنش اإلسرائنلي رصد  إعادتها للقطاع.

مجاورة  موخر ا حركة غنر اعتنادنة لحوامات صغنرة تدخل م  قطاع غزة باتجاه كنبوتسات إسرائنلنة
 للحدود، نثم تعود سرنع ا للقطاع.

 9/5/2020، القدس، القدس
 

 حماس تنعى عضو المكتب السياسي القائد أحمد الكرد .12
يعت حركة المقاومة اإلسالمنة "حماس" إلى شعبيا الفلسطنيي واألمتن  العربنة واإلسالمنة عضو 

"أبو أسامة" الذي وافته المينة المكتب السناسي ورائد العمل الخنري في فلسطن  أحمد حرب الكرد 
وقالت حركة حماس في بنا  اليعي إ  الكرد توفي بعدما سطر سجال  حافال  م   مساء السبت.

 التضحنة والفداء في مسنرة العطاء والجهاد والمقاومة م  أجل دنيه ووطيه وشعبه وقضنته.
 10/5/2020، موقع حركة حماس

 
 يحاول تحويل مندلبليت م  موجه اتهام إلى متهم : نتنياهواإلسرائيلية النيابة العامة .13

تشنر التقدنرات في أوساط قنادة الينابة العامة إلى أ  أيصار رئنس الحكومة اإلسرائنلنة، بينامن  
يتيناهو، سنصعدو  هجومهم، خصوصا م  خالل الشبكات االجتماعنة، ضد المستشار القضائي 
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أنار/مانو  24محاكمة يتيناهو بتهم فساد خطنرة، في للحكومة، أفنحاي ميدلبلنت، مع اقتراب بدء 
الحالي. ويقلت وسائل إعالم إسرائنلنة، نوم األحد، ع  مسؤول في الينابة العامة قوله إ  "المقربن  

 م  يتيناهو سنحاولو  تحونل المستشار القضائي م  موجه االتهام إلى متهم".
 10/5/2020، 48عرب 

 
قصاء فلسطينيي  : ائتالف نتنياهو"المشتركة" .14 وغانتس ينم ع  استمرار االستعمار اإلسرائيلي وا 

 الداخل
حملت القائمة العربنة المشتركة في البرلما  اإلسرائنلي، على تحالف بينامن  يتيناهو وبنيي  الياصرة:

غايتس، وقالت إيهما متفاهما  إلى حد بعند في استمرار االستعمار اإلسرائنلي واالحتالل للضفة 
ة وقطاع غزة، وفرض السنادة اإلسرائنلنة على المستوطيات وضم األغوار، وبذلك ميع إمكاينة الغربن

 إقامة دولة فلسطنينة قابلة للحناة تتجاوب مع الحقوق الطبنعنة والشرعنة للشعب الفلسطنيي.
ل استمرار إقصاء وتهمنش المجتمع العربي في الداخل والسعي إلى تحونإلى االتفاق سنؤدي وبرأنها 

مطالبهم إلى مطالب معنشنة نومنة فقط، وتفرنغ البعد القومي الجماعي م  أي مضمو ، ونلغي حق 
 الشعب الفلسطنيي في وطيه.

 10/5/2020القدس العربي، لند ، 
 

 راك يكشف ع  رفض عرفات لتنازالت في القدس رغم ضغوط كلينتو اب .15
ل ووزنر أميها األسبق إنهود نستدل م  حدنث صحافي مسهب لـرئنس حكومة االحتال الياصرة:

راك أ  الرئنس الفلسطنيي الراحل ناسر عرفات قد رفض التوقنع على ما عرض علنه في قمة اب
لتمسكه بالقدس، رغم ضغوط الرئنس األمرنكي األسبق بنل كلنيتو ، وأ   2000كامب دنفند عام 

 الخالف علنها هو سبب فشل القمة.
و  بأ  عدم موافقة عرفات على ما اقترح علنه تعيي ذهاب وكشف براك أيه أيذر الرئنس كلنيت

إسرائنل لفرض سنادتها على المستوطيات وبياء خطوط دفاعنة لها في األغوار على طول الحدود 
 مع األرد .

وضم  حدنث طونل جدا أجراه المؤرخ العسكري اإلسرائنلي دكتور أوري منلنشطان  ويشر في 
على عرفات في فشل مساعي التسونة برعانة أمرنكنة قبل عشرن   موقعه، نلقي إنهود براك التهمة

 سية. 
 10/5/2020القدس العربي، لند ، 
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 الدروز والشركس يتظاهرو  احتجاجا على عدم تحويل الميزانيات .16

تظاهر العشرات م  الدروز والشركس قبالة البيانات الحكومنة اإلسرائنلنة في مدنية تل أبنب، مساء 
وتأتي هذه التظاهرات  اإلهمال الحكومي في تحونل المنزاينات للسلطات المحلنة.نوم األحد، ضد 

احتجاجا على عدم قنام الحكومة اإلسرائنلنة بتحونل المنزاينات الالزمة للسلطات العربنة الدرزنة 
والشركسنة التي تعايي م  أزمة اقتصادنة خايقة تهدد بايهنار السلطات المحلنة، في ظل أزمة 

 ورويا المستجد، علما بأ  المنزاينات حصلت على مصادقة الحكومة.فنروس ك
 10/5/2020، 48عرب 

 
 للمطالبة بتحسي  ظروف العمل "إسرائيل"مظاهرات ألطباء في  .17

« كورويا»تل أبنب: مع إعال  وزارة الصحة اإلسرائنلنة ع  تراجع كبنر آخر في ايتشار فنروس 
تي كايت أقنمت في المستشفنات خصنصا  لمعالجة مرضى المستجد وا غالق جمنع المراكز الطبنة ال

كورويا، ايطلقت مظاهرتا  كبنرتا ، أمس وأول م  أمس، ضد سناسة الحكومة المالنة، ارتباطا  
بالموضوع. فخرج نثالنثة آالف طبنب نطالبو  برفع المنزاينات للمستشفنات وتقلنص ساعات العمل 

 للطواقم الطبنة. 
 11/5/202الشرق األوسط، لند ، 

 
 صراع داخل الليكود على وزارات الحكومة اإلسرائيلية المقبلة .18

ترك تشكنل حكومة إسرائنلّنة موّسعة مع "كاحول الفا "، عدد ا قلنال م  الحقائب الوزارّنة لمعسكر 
أحزاب النمن  الذي ضّم االئتالف الحكومي الّسابق، ما أّدى إلى يشوب صراع على الوزارات، مع 

 اب النمنينة المتطّرفة )نامنيا( وداخل اللنكود يفسه.تحالف األحز 
وقال مصدر في اللنكود، في إنجاز لوسائل إعالم إسرائنلّنة، إيه "بسبب خالفات داخلّنة حول توزنع 

 ترفض مقترحاتيا".’ نامنيا’الحقائب الوزارّنة، 
 3وزنر ا ونيتظر  15وم أّما داخل اللنكود، فنبرز صراع آخر على المياصب، فبنيما نضم اللنكود الن

 9أعضاء كينست آخرن  فنه التوزنر، لم نميح االتفاق الحكومي اللنكود في الحكومة المقبلة إال 
 مقاعد، إ  ايضّمت "نامنيا" إلى االئتالف الحكومي.
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أعل  تحالف أحزاب النمن  المتطرف "نمنيا" نوم األحد، أيه ل  نيضم إلى حكومة بينامن  يتيناهو و 
يتس، وأيه سنكو  جزءا م  المعارضة، وذلك بادعاء معارضة تركنبة الحكومة وسناستها، وبنيي غا

  علما أ  الخالف األساسي ندور حول الحقائب الوزارنة.
 10/5/2020، 48عرب 

 
 محكمة إسرائيلية ترفض طلب بث محاكمة نتنياهو على الهواء مباشرة .19

ة القدس اإلسرائنلنة، نوم األحد، طلب رفضت محكم -ترجمة خاصة  -"القدس"دوت كوم-رام هللا
تقدمت به عدة جهات للسماح ببث جلسة محاكمة بينامن  يتيناهو رئنس الوزراء اإلسرائنلي، على 

 الهواء مباشرة.
ووفق ا لموقع ندنعوت أحرويوت، فإ  المحكمة قررت بسبب القنود المفروضة بفعل جائحة كورويا، أ  

وستبدأ المحاكمة في  ينابة ع  كل المدعى علنهم في القضانا. نسمح لممنثل واحد م  فرنق الدفاع
 الرابع والعشرن  م  الشهر الجاري، حنث نتهم يتيناهو بعدة قضانا فساد.

 10/5/2020القدس، القدس، 
 

 " اإليراني وصاروخ "قاصد"1قلق إسرائيلي م  قمر "نور .20
حد، إ  قلق االحتالل اإلسرائنلي عقب قالت صحنفة "كالكالنست" اإلسرائنلنة، نوم األ: صالح اليعامي

" ال نكم  فقط في يجاح عملنة اإلطالق، بل أنضا م  تطونر 1إطالق إنرا  للقمر الصياعي "يور
وأشارت الصحنفة إلى أيه على الرغم م  أ  القمر  صاروخ "قاصد" الذي حمله بشكل ذاتي.

، ومع أ  جودة الصور التي الصياعي الذي أطلقته إنرا  صغنر وال نتجاوز حجم "كروز دخا "
نلتقطها ال تتجاوز جودة الصور التي نوفرها بريامج "غوغل إنرث"، إال إ  إطالقه أنثار قلقا كبنرا لدى 

سرائنل.  الدوائر االستخبارنة م  الوالنات المتحدة وا 
وحسب "كالكالنست"، فإ  أحد أسباب القلق في إسرائنل نتمنثل في حقنقة أ  صاروخ "قاصد" أطلق 

  ميصة متحركة باإلمكا  إخفائها في غابات وأيفاق ومخاز ، وحتى في ورش داخل المد ، مما م
 نقلص م  فرص تحدندها واستهدافها بشكل استباقي.

 10/5/2020العربي الجديد، لند ، 
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 حملة دولية إسرائيلية لمنع تخفيف العقوبات على إيرا  .21
وفها م  يجاح محاوالت إنرا  بتخفنف العقوبات تش  إسرائنل حملة دبلوماسنة دولنة على خلفنة تخ

االقتصادنة ضدها، كما عبرت إسرائنل ع  قلقها في أعقاب إطالق إنرا  قمرا اصطياعنا إلى 
الفضاء، بشكل فاجأ إسرائنل والوالنات المتحدة، وكشف إخفاقا في عمل أجهزة االستخبارات لدى 

 األخنرتن .
وزارة الخارجنة اإلسرائنلنة، التي صّعدت صراعها ضد إنرا ،  وال تزال إنرا  على رأس قائمة غانات

وفقا لتقرنر يشرته صحنفة "هآرتس" النوم، األحد، وذلك "على خلفنة التخوف في إسرائنل م  
محاوالت إنرا  لتخفنف العقوبات االقتصادنة ضده في ظل األزمة اإليساينة البالغة التي تسبب بها 

 وباء كورويا في إنرا ".
 10/5/2020، 48 عرب

 

 تقدير إسرائيلي: فشل مفاوضات األسرى مع حماس سيصعد الوضع في غزة .22
قال خبنر عسكري إسرائنلي، إ  "التوتر األميي في قطاع غزة نتزام  : عديا  أبو عامر -21عربي

مع احتمالنة أ  نؤدي الفشل في التفاوض على صفقة تبادل األسرى إلى التصعند العسكري مع 
  اتصاالت الجايبن  لم تتقدم بشكل ملحوظ، وقد نؤدي التأخنر في إيجاز الصفقة حماس، مع أ

 لتداعنات أمينة على واقع قطاع غزة".
وأضاف أمنر بوخبوط، ونثنق الصلة بالمؤسسة العسكرنة اإلسرائنلنة، في تقرنر يشره موقع ونلال 

ة، لذلك إذا لم تيضج صفقة "، أ  "الفترة الحالنة حساسة في قطاع غز 21اإلخباري، ترجمته "عربي
التبادل، فقد تمهد الطرنق إلطالق ينرا  على حدود قطاع غزة، مع أ  مفاوضات صفقة تبادل 
األسرى التي بدأت بدعوة مصر لحماس تبعها أحادنث لوسائل اإلعالم الفلسطنينة واإلسرائنلنة ع  

 حننثناتها".
 9/5/2020، "21موقع "عربي 

 
 االحتالل يستغل كورونا لفرض تغيير باألقصى ":21مصادر مقدسية لـ"عربي .23

" السبت، أ  قوات االحتالل اإلسرائنلي تستغل أزمة فنروس 21كشفت مصادر مقدسنة مطلعة لـ"عربي
كورويا المستجد الراهية، لتعمل على فرض إجراءات تضننق غنر مسبوقة على موظفي األوقاف 

ذاتها، بأ  سلطات االحتالل اإلسرائنلي تفرض  وأفادت المصادر اإلسالمنة بمدنية القدس المحتلة.
تغننرات جدندة على الوضع القائم بالمسجد األقصى، الفتة إلى أ  االحتالل فرض إغالقا كامال على 
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وذكرت المصادر المقدسنة أ   جمنع أبواب المسجد، مع إبقاء بابي األسباط والسلسلة فقط مفتوحن .
زل عملنا مقر دائرة األوقاف، الموجود في المدرسة الميجكنة "إغالق جمنع أبواب المسجد األقصى، ع

وأشارت إلى أ  موظفي دائرة األوقاف اإلسالمنة  في الجزء الشمالي م  الرواق الغربي لألقصى".
بالقدس، نعملو  داخل األقصى، لك  الباب الذي نربط مقرهم بالمسجد، بات مغلقا، وهو باب 

   قبل قوات االحتالل اإلسرائنلي."المجلس"، وهي خطوة غنر مسبوقة م
وفي ما نتعلق بإجراءات الدخول والخروج م  األقصى، أوضحت المصادر المقدسنة أ  شرطة 
االحتالل على بابي األسباط والسلسلة، تطلب بطاقة الهونة، للتأكد م  أ  الداخلن  للمسجد هم م  

تحت الضغط، بقائمة شاملة  موظفي دائرة األوقاف، مشنرة إلى أ  األخنرة زودت االحتالل
واعتبرت المصادر المقدسنة أ  "هذه الخطوة  بالموظفن  وأماك  عملهم الرسمنة وطبنعة مهامهم.

تكم  خطورتها في تحول مكاية موظفي األوقاف اإلسالمنة، إلى ضنوف داخل األقصى، بمعيى م  
يذ احتالل األقصى عام نتحكم بقرار الدخول والخروج هم شرطة االحتالل، وهو أمر لم نحصل م

1967." 
وكشفت أ  "شرطة االحتالل وميذ األنام األولى لإلغالق بدأت بإحصاء موظفي األوقاف الذن  

أشخاص، حتى وا   كايوا متباعدن ،  10نقنمو  الجماعات، وحررت لهم مخالفات إ  كايوا أكنثر م  
 صى".في محاولة للتأكند على سرنا  اإلجراءات اإلسرائنلنة داخل األق

 9/5/2020، "21 عربيموقع "
 

 وتتحمل سلطات االحتالل تبعات ذلك األقصى "أوقاف القدس": أي اختراق ستفتح جميع أبواب .24
أكد مجلس األوقاف والشؤو  والمقدسات اإلسالمنة في القدس على قرار إبقاء  عبد الرؤوف أرياؤوط:

تم اتخاذ القرار المياسب في الوقت أبواب المسجد األقصى المبارك مغلقة، مشنرا  إلى أيه سوف ن
المياسب لرفع تعلنق دخول المصلن  إلى المسجد األقصى، بعد التأكد م  توفر الظروف الكفنلة في 

وأضاف: "نؤكد المجلس على قراره السابق المتضم  إبقاء  الحفاظ على حناة المواطين  وسالمتهم.
أي اختراق ستفتح جمنع األبواب وندخل أبواب المسجد األقصى المبارك مغلقة، وفي حال صدور 
 المسلمو  للصالة، وتتحمل سلطات االحتالل تبعات ذلك".

 11/5/2020، األيام، رام هللا
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 وطنية لمواجهة مشروع الضم استراتيجيةالمطرا  "حنا" يدعو لخطة  .25
 ستراتنجنةادعا رئنس أساقفة سبسطنة للروم األرنثوذكس، المطرا  عطا هللا حيا، إلى خطة : رام هللا

وطينة لمواجهة سناسات الضم وتمرنر المشارنع المشبوهة والصفقات المشؤومة الهادفة إلى تصفنة 
وقال حيا في تصرنح صحفي: "إ  "صفقة القر " والتهدندات اإلسرائنلنة بضم  القضنة الفلسطنينة.

ح  بحاجة إلى غور األرد  وأجزاء م  الضفة الغربنة ال نمك  إفشالها ببنايات وخطابات، بل ي
يهاء االيقسام لكي يكو  أقوناء في دفاعيا ع  وجوديا وعدالة  ترتنب البنت الفلسطنيي الداخلي وا 

 قضنتيا، ولكي يفشل المؤامرات والمشارنع المشبوهة التي تستهدفيا".
 9/5/2020، لإلعالم الفلسطينيالمركز 

 
 أبريل الماضي فلسطينًيا خالل نيسا / 197االحتالل يعتقل : مؤسسات حقوقية .26

 197أفادت مؤسسات حقوقنة فلسطنينة، بأ  قوات االحتالل اإلسرائنلي اعتقلت : فلسطن  المحتلة
وقالت المؤسسات في  طفال  وامرأة واحدة، خالل شهر ينسا / أبرنل الماضي. 18فلسطنين ا؛ بنيهم 

ن  بمختلف األراضي بنا  لها األحد، إ  قوات االحتالل واصلت عملنات االعتقال بحق الفلسطنين
وقد بلغ عدد األسرى والمعتقلن  الفلسطنينن  في سجو  االحتالل حّتى يهانة شهر  الفلسطنينة.

 طفال . 180أسنرة، وأكنثر م   39أسنر، ميهم  4,700ينسا / أبرنل، قرابة 

 10/5/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 لبرغوثياالحتالل يهدم منزل األسير الفلسطيني قسام ا .27
هدمت قوات االحتالل اإلسرائنلي فجر النوم اإلنثين ، ميزل األسنر : رام هللا ــ محمود السعدي

الفلسطنيي قسام البرغونثي في بلدة كوبر شمال غرب رام هللا وسط الضفة الغربنة، وهو أحد المتهمن  
طية اسرائنلنة، فنما تخلل بتيفنذ عملنة عن  بوبن  غرب رام هللا العام الماضي، والتي قتلت فنها مستو 

 .عينفة بن  الشبا  وقوات االحتاللعملنة الهدم ايدالع مواجهات 
 11/5/2020، العربي الجديد، لند 

 

 2020: صعود كبير لمؤشر االستيطا  منذ بداية حقوقي تقرير .28
ينسا ( لعام  30كايو  النثايي حتى  1قال تقرنر حقوقي إ  الفترة م  ) :يجنب فراج - بنت لحم

الجاري شهدت تسارعا  محموما  في أيشطة االستنطا  اإلسرائنلنة التي تستهدف الضفة  2020
ونحصى تقرنٌر أشارت إلنه مؤسسة "حرنة ينوز" في الضفة الغربنة  الغربنة، بما فنها القدس المحتلة.
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شاطات ( ايتهاك خالل األشهر األربعة نتعلق بي700ارتكاب قوات االحتالل والمستوطين  أكنثر م  )
( 15وُنبن  التقرنر تسارع خطوات سلطات االحتالل اإلسرائنلي والمستوطين ؛ التي بلغت ) استنطاينة.

( وحدة استنطاينة جدندة، إضافة إلى تصعند المستوطين  عربدتهم على 19,895قرارا  تتضم  بياء )
شهر ينسا ، في ( خالل 73إلى ) النثايي( اعتداء في شهر كايو  31المواطين ، التي قفزت م  )

مسعى لتكنثنف الضغط على المواطين ، خاصة في المياطق الزراعنة والرعونة والمصيفة )ج( 
 لترحنلهم م  أرضهم.

 10/5/2020، القدس، القدس
 

 شاب فلسطيني 500منحة قطرية بمليوني دوالر لتزويج غزة:  .29
إجراءات توزنع الميحة  أعل  أحمد محنس ، وكنل وزارة الشباب والرناضة في قطاع غزة، بدء: غزة

وأوضح  ( عام ا فما فوق، اعتبار ا م  نوم اإلنثين .35األمنرنة القطرنة للزواج للفئة العمرنة م  )
محنس  في تصرنح صحافي له أ  الوزارة حصلت على الموافقة لبدء الترتنبات الفينة لتسلنم الميحة 

التسجنل عبر رابط صيدوق دعم الشباب  ( شاب سبق لهم500التي تبلغ قنمتها ملنويا دوالر، لعدد )
 ( دوالر لكل شاب.4,000نذكر أ  الميحة القطرنة ستوزع على الشباب بقنمة ) الفلسطنيي.

 10/5/2020، القدس، القدس

 
 غضب فلسطيني م  استهداف االحتالل الحسابات البنكية لألسرى .30

الضفة الغربنة المحتلة، ق في مختلف مياطخرج عشرات الفلسطنينن ، : رام هللا ــ جهاد بركات
احتجاجا  على إغالق عدد م  البيوك العاملة في األراضي الفلسطنينة لحسابات أسرى محررن  وذوي 
أسرى في سجو  االحتالل، في ظل تهدند األخنر للبيوك م  التعامل مع مرتبات األسرى، كما 

مهلة لما قالوا إيه الرد  فنما أعطى المسلحو  عبر بنايهم يظمت فعالنات، احتجاجا  على ذلك.
المياسب الذي نلنق بتضحنات الشهداء واألسرى والجرحى ونصو  كرامتهم، مؤكدن  أيهم سنيتظرو  

 ونتابعو  التعامل مع هذا الملف على أرض الواقع.
 11/5/2020، العربي الجديد، لند 

 
 زوارق االحتالل تستهدف مراكب الصيادي  شمال غزة .31

نوم األحد، ينرا  أسلحتها الرّشاشة النثقنلة تجاه ربنة اإلسرائنلنة، صباح ارق الحفتحت الزو : غزة
وقالت لجية تونثنق االيتهاكات  مراكب الصنادن  قبالة سواحل شمال مدنية غزة دو  وقوع إصابات.
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بحق الصنادن ، إ  زوارق االحتالل فتحت ينرا  رشاشاتها تجاه مراكب الصنادن  شمال غزة، 
 وتمزنق شباك قاربن  آخرن .وقامت بسرقة قارب 

 10/5/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 األندية الفلسطينية في مخيمات لبنا  تبدع في قهر "حصار كورونا" .32
بيصائح  ،التزمت األيدنة الرناضنة في المخنمات والتجمعات الفلسطنينة في لبيا : خلنل العلي

أوقفت كافة األيشطة الرناضنة الفردنة والجماعنة وأغلقت وتوصنات الحكومة ووزارة الصحة اللبياينة ف
ايخرطت األيدنة الفلسطنينة في بدانة األزمة مع  المالعب كأجراء وقائي للحد م  ايتشار الجائحة.

شرائح المجتمع الفلسطنينة األخرى لتكو  جزء  م  المبادرات اإلغانثنة الصحنة وااليساينة فأطلقت 
للمجتمع الفلسطنيي في المخنمات، ومع استمرار االزمة لجأ الرناضنو   مبادرات وبذلت جهود مهمة

الفلسطنينو  واأليدنة في المخنمات لتقدنم يموذجا  جدندا  عبر ميصات التواصل االجتماعي للتعاطي 
مع األزمة والتواصل مع الجماهنر التي غلب علنها الملل والتعب م  مالزمة البنوت، فأبدع البعض 

برامجه وتيوعت البرامج م  مسابقات رناضنة ونثقافنة وفينة ومهارنة وخصوصا في شهر في رسائله و 
 رمضا  المبارك.

 10/5/2020، ، فلسطي الرسالة
 

 دونًما زراعًيا في غزة جراء عمليات الرش اإلسرائيلية 588تضرر  .33
سلطات  كشفت ميظمة حقوقنة "إسرائنلنة" اليقاب ع  أ  عملنات الرش التي قامت بها: الياصرة

االحتالل اإلسرائنلي في شهر ينسا / أبرنل الماضي، قرب السناج الفاصل مع قطاع غزة ألحقت 
دويم ا م  األراضي الزراعّنة الواقعة إلى الشرق م  محافظة غزة وشمالها وأضرت  588أضرار ا بـ 

 مزارع ا فلسطنين ا في تلك المياطق. 93بمصدر رزق 
ز للدفاع ع  حرّنة التيقل، إ  األضرار األخنرة تضاف إلى مسلك"؛ مرك-نشاهچوقالت ميظمة "

 وأضافت أنام أواسط كايو  نثايي/ نيانر الماضي. 3أضرار الرش الذي قامت به تل أبنب على مدار 
دويم على األقل،  2,000أيه بحسب تقدنرات وزارة الزراعة الفلسطنيّنة، ألحقت تلك العملنات أضرار ا بـ 

 دوالر. 1,250,000بالمزارعن  بقنمة وألحقت خسائر مادنة 
 10/5/2020، قدس برس
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 لمصادرة أراٍض في محيط الحرم اإلبراهيمي  "إسرائيل"األزهر يدي  خطط  .34
دا  األزهر الشرنف، مصادقة االحتالل اإلسرائنلي على إقامة مشروع استنطايي جدند في البلدة 

رة أراضنها إليشاء طرنق خاص لتسهنل اقتحام الحرم اإلبراهنمي القدنمة في مدنية الخلنل، ومصاد
وياشد المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولناته تجاه القضنة الفلسطنينة، والتصدي  ومواصلة تهونده.

بقرارات حاسمة لوقف عبث االحتالل واستخفافه المتكرر بحقوق الشعب الفلسطنيي وأرضه 
 ومقدساته.

 2020/5/10، الخليج، الشارقة
 

 تركية لدعم المقدسيي  في ظل جائحة "كورونا" -حملة لبنانية  .35
دشيت جمعنتا "وقف القدس للرعانة والتيمنة" في لبيا ، و"حجر الصدقة" التركنة، األحد، : بنروت

حملة لدعم وتمكن  الفئات األكنثر تضررا م  الفلسطنينن  في مدنية القدس المحتلة في ظل جائحة 
 "كورويا".

 2020/5/10، قدس برس
 

  في األراضي الفلسطينية اإلسرائيليةرصد االنتهاكات ل يصدر تقريره السنوي لبرلما  العربيا .36
أصدر البرلما  العربي تقرنره السيوي ع  االيتهاكات التي ارتكبها االحتالل : بترا –القاهرة 

. حاور رئنسنةم ستة ضم ، 2019ضد الشعب الفلسطنيي في األراضي الفلسطنينة للعام  يسرائنلاإل
وطالب رئنس البرلما  مشعل ب  فهم السلمي، المجتمع الدولي والميظمات واالتحادات والبرلمايات 
نقاف االيتهاكات  اإلقلنمنة والدولنة بضرورة التحرك الفوري لتوفنر الحمانة للشعب الفلسطنيي وا 

 رتكبها االحتالل نومنا  بحقه.نالمستمرة التي 
 2020/5/10الدستور، عّما 

 
 بضم أراض فلسطينية "إسرائيل"وزير الخارجية اإلماراتي: نرفض خطط  .37

عرب عبدهللا ب  زاند وزنر الخارجنة والتعاو  الدولي اإلماراتي ع  بالغ قلقه : أ )وام( -أبوظبي 
جراءات لضم أراض فلسطنينة  ورفضه لما تضميه بريامج الحكومة اإلسرائنلنة الجدندة م  خطط وا 

ورفض تصرنحات بينامن  يتيناهو التي أشار  وفرض السنادة اإلسرائنلنة علنها. في الضفة الغربنة
 .فنها إلى قبول عربي ضميي بهذه الخطوات
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وأكد أ  "مسار عملنة السالم في الشرق األوسط التي ييشدها جمنعا واضح ومعروف وقد أرسته  
 المبادئ الدولنة المتفق علنها لحل القضنة الفلسطنينة".

 2020/5/11، بو ظبياالتحاد، أ
 

 سلطات البحري  تقطع ندوة إلكترونية ع  مناهضة التطبيع في الخليج  الجزبرة: .38
توجنهات م   ،األحد، أيها تلقت، أعليت "الجمعنة البحرنينة لمقاومة التطبنع مع العدو الصهنويي"

ة التطبنع في جهات رسمنة و"بياء على أوامر علنا"، بوقف يدوة إلكتروينة كايت تعقدها ع  مقاوم
ع  "أسفها الشدند" لمنثل هذه القرارات التي ال تمنثل وال تعكس  الجمعنة عبرتوقد ميطقة الخلنج. 

 يبض الشارع البحرنيي والخلنجي الرافض للتطبنع.
 2020/5/10، الجزيرة نت، الدوحة

 
  " بحجة جائحة كوروناإسرائيل"تسرع التطبيع مع  : دول خليجية"جيروزاليم بوست" .39

األحد، ع  أ  يصف الدول األعضاء  صحنفة "جنروزالنم بوست" اإلسرائنلنة،لكشف تقرنر : حةالدو 
طالبة الحصول على  "إسرائنل"في مجلس التعاو  الخلنجي توجهت، في األسابنع األخنرة، إلى 

ويقلت ع  رئنس "ميظمة الحوار بن  األدنا "،  كورويا. فنروس معلومات م  أجل مواجهة ايتشار
 م مارك شيانر، قوله "أيهم رأوا بهذا الوباء فرصة للتعاو  بنيهم وبن  إسرائنل".الحاخا

  2020/5/10، الشرق، الدوحة
 

 الغربية في حال بسطت السيادة على الضفة "إسرائيل"االتحاد األوروبي يدرس آلية معاقبة  .40
، نقود ورنلجوزنف ب األوروبي زنر خارجنة االتحاد م، أ نو هصحنفة نسرائنل : ذكرت وكاالت

في حال طبقت سنادتها في  ،"إسرائنل"حول كنفنة معاقبة  مفوضنة االتحادفي مياقشات داخلنة 
، بأ  تقوم السوند وأنرليدا ممك قد نكو  أقوى اقتراح . و الضفة الغربنة، بما نتماشى مع خطة ترامب

. وفي هذه الحالة، "سرائنلإ"ولوكسمبورغ، بإلغاء اتفاقنة الشراكة، التي تيظم العالقة بن  االتحاد و
م  بريامج هورانزو   "إسرائنل"سنكو  الضرر االقتصادي كبنرا. كذلك هياك احتمال آخر باستبعاد 

تراكمنة لمئات المالنن  م  الشواقل.  ، حنث تتلقى مؤسسات البحث والعلوم والتكيولوجنا ميحا  2027
، التي تيتظر التصدنق "إسرائنل"المفتوحة مع  السنيارنو اآلخر المحتمل هو تعلنق اتفاقنة السماءفنما 

 اليهائي م  قبل االتحاد. 
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 .االتحاد ال نمك  اتخاذ قرارات ذات مغزى للسناسة الخارجنة إال بموافقة جمنع بلدا علما  أيه 
  2020/5/10، الحياة الجديدة، رام هللا

 

 وطنات في الضفة الغربيةالمستضم لترامب بومبيو يزور "إسرائيل" لنقل رفض : إسرائيلي تقرير .41
أ  إدارة الرئنس  ،مراسل صحنفة "معارنف" اإلسرائنلنة في ينونورك، شلومو شمنرلذكر تقرنر 

كي، دويالد ترامب، تعارض إقدام الحكومة اإلسرائنلنة على تيفنذ مخطط ضم مياطق في رناألم
سنشكل ضربة لـ"صفقة أحادي الجايب  الضفة الغربنة المحتلة في هذه المرحلة، معتبرة أ  ضما  

وأشار إلى أ  زنارة  كنة.نالقر "، وسنغلق الباب يهائن ا أمام تجاوب القنادة الفلسطنينة مع الخطة األمر 
  .كينالموقف األمر هذا ، تأتي ليقل "إسرائنل"كي، مانك بومبنو، المرتقبة إلى نوزنر الخارجنة األمر 

 2020/5/10، 48عرب 
 

 للمستوطنات "إسرائيل"تغّير موقفها م  مسألة ضم  ديفيد شينكر: إدارة ترامب لم .42
قال دنفند شنيكر، مساعد وزنر الخارجنة األمنركي لشؤو  الشرق  كتب عبد الرؤوف أرياؤوط:

كنة م  موضوع ضم إسرائنل ألراض في الضفة الغربنة لم نتغنر، ناألديى، إ  موقف اإلدارة األمر 
 لخارطة الطرنق. على االتفاق على خرائط الضم طبقا  إسرائنلنة تعمل  -كنة نبأ  لجية أمر  مقرا  

 2020/5/10، األيام، رام هللا
 

 لةومستق ةالجنائية الدولية بشأ  فلسطي  حيادي: تحقيقات فاتو بنسودا .43
أكدت المدعنة العامة في المحكمة الجيائنة الدولنة فاتو بيسودا، أ  حمالت التشونه التي : )وكاالت(

ادنتها م  خالل األيباء المتداولة في اإلعالم اإلسرائنلي ل  تؤنثر في تستهدف المحكمة حول حن
 مجرنات التحقنق بشأ  فلسطن  التي تتسم بالحنادنة واالستقاللنة.

 2020/5/10، الخليج، الشارقة
 

 مسؤولو  أمميو  يدعو  تل أبيب إطالق سراح األسرى األطفال .44
سق اإليسايي في األرض الفلسطنينة المحتلة المي دعا كال  م في بنا  مشترك، : القدس المحتلة

جنمي ماكغولدرنك، والممنثلة الخاصة لميظمة األمم المتحدة للطفولة "النوينسف" في دولة فلسطن  
جنينفنف بوت ، ورئنس مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإليسا  في األرض الفلسطنينة 

لي، إلى إطالق سراح جمنع األطفال الفلسطنينن  سلطات االحتالل اإلسرائن، المحتلة جنمس هنيا 
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ع  قلقهم إزاء استمرار . معربن  ، في ظل األزمة الياجمة ع  فنروس كوروياالمحتجزن  لدنها، فورا  
 حتجاز.هذا اال

 2020/5/10، قدس برس

 
   التميميأحالم هآرتس: واشنط  تتجه لفرض عقوبات على األرد  لتسليم المحررة  .45

تس، إ  سبعة أعضاء جمهورنن  في الكويغرس األمرنكي، حذروا األرد  م  أ  قالت صحنفة هآر 
الوالنات المتحدة تتجه حالنا  إلى فرض عقوبات على عّما ، ما لم تتخذ قرارا  بترحنل األسنرة المحررة 

 أحالم التمنمي.
  2020/5/10، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 سطي  بعد أزمة كوروناالعرب واألرد  وقضية فل .46

 جواد الحمد
نتوقع ا  تكو  تداعنات أزمة كورويا بلنغة على العالم في المجاالت االقتصادنة والسناسنة 
واالجتماعنة والنثقافنة بل والجنوستراتنجنة، وم  الطبنعي أ  تكو  لها ايعكاساتها الطبنعنة على 

د أ  أزمة كورويا كشفت الفوارق المهمة في العالم العربي كجزء م  الميظومة الدولنة، ولكيي أعتق
الميظومات الصحنة، وفي القدرة على إدارة األزمات، وفي الكفاءة االستراتنجنة في إدارة الموارد 
واإلمكايات المتاحة بن  الدول العربنة، حنث تمك  األرد  م  محاصرة الوباء سرنعا وبشكل حاسم، 

اقم للوباء في كافة اقالنم المملكة. ولذلك تمتع األرد  باستقرار ولم تسمح إدارة األزمة األردينة بأي تف
يسبي ممنز وبيجاح واضح في المحافظة على كفاءة الميظومة الصحنة، وتوفنر أساسنات الحناة 
للمواطين  في يفس الوقت، بنيما لم تيجح دول أخرى بذلك، أو لم تتضح بعد معالم يستطنع م  

 باستنثياء استمرار معاياتها م  التوسع في اإلصابات. خاللها تقننم إدارتها األزمة
ويظرا للتفاوت االقتصادي بن  الدول العربنة، فإ  ايعكاسات األزمة اقتصادنا سوف تكو  أكبر م  
التوقعات على الدول األكنثر غيى ميها على الدول األخرى، ولك  ذلك ال نقلل م  مخاطر التداعنات 

 المحلي أو السناحة أو التصدنر أو غنرها. االقتصادنة، سواء إزاء الياتج
وفي المقابل، كشفت األزمة ضعف التعاو  العربي في إدارة األزمات التي تضرب الميطقة، وكشفت 
عجز العمل العربي المشترك في أ  نسيد أي دولة في إدارة أزماتها أو أزمة وباء تتياول الجمنع. 

إلعادة اليظر بطبنعة العالقات العربنة البنينة لصالح  ولذلك أعتقد أ  الحاجة أصبحت قائمة وبإلحاح
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التعاو  وتفعنل اإلمكايات والقدرات المشتركة بال أياينة وال ايغالق وبال عدم اكتراث. وأعتقد أيه 
 ستكو  لليموذج األرديي في إدارة األزمة أصداء مهمة في المرحلة القادمة بعد ايقشاع األزمة.

اصة في بعض البالد، وميها الوضع في سورنا، حنث أ  األزمة كما ستكو  لها ايعكاسات خ
على بوابة اإليهاء م  مختلف الفرقاء. ولعل التحول بالتيسنق  2019السورنة تقف ميذ العام الماضي 

نرا  في مسارات مشتركة قد أوضح هذ التحول، وهو نأخذ مداه الطبنعي في  بن  روسنا وتركنا وا 
لق بمستقبل سورنا ويفوذ دول العالم فنها، ونضم  تحقق مصالح دول إيهاء األزمة في كل ما نتع

قلنمنة. وأظيها بعد أزمة كورويا ستكو  أكنثر جاهزنة للتوصل إلى تصور مشترك تفرضه  كبرى وا 
، كل في مجال يفوذه، خاصة وأ  األزمة االقتصادنة بأخرىعلى السورنن  في اليهانة بطرنقة أو 

ة لدى كل م  روسنا والوالنات المتحدة، ياهنك ع  عدد ال بأس به م  العالمنة أصبحت حقنقة مانثل
 الدول المتدخلة في سورنا عسكرنا، بشكل مباشر أو عبر أطراف سورنة.

وعلى المستوى اإلسرائنلي، هياك استعجال كبنر لتطبنق "صفقة القر "، خصوصا الشق المتعلق 
لقدس وما شابه، بنيما ال تتحرك الوالنات بفرض إسرائنل السنادة والضم على الضفة الغربنة وا

المتحدة بخصوص ما نعطي للفلسطنينن  أي حقوق. وفي ظل األزمة التي تعنشها إدارة ترامب مع 
أزمة كورويا، التوقعات حساسة ازاء مستقبل اإلدارة، ومستقبل الرئنس، لك  في حال تمت إعادة 

ربنة أمام مواجهة صعبة، نستلزم فنها التوحد ايتخاب ترامب، فسنكو  الشعب الفلسطنيي واألمة الع
والحشد الكافي للجهود والمواقف والقدرات والبرامج لميع تطبنق الصفقة التي تهدف إلى تصفنة 
القضنة الفلسطنينة. ولك  في حال فشل ترامب في االيتخابات، فإ  الفرصة مواتنة أمام العرب 

تطبنق أي إجراءات تدمنرنة للقضنة، وا   فعلت  والفلسطنينن  لمحاصرة موقف إسرائنل وميعها م 
 بها حتى أمرنكنا، واألمر ميوط في اليهانة باإلرادة العربنة. اإلقرارباستصدار وحشد إدايات ورفض 

وال تملك الدول العربنة وخاصة األرد  وفلسطن  إال مواجهة المخططات اإلسرائنلنة بالضم 
مة إجماع وطيي في األرد  وفلسطن  على وحدة الموقف والمصادرة والتهجنر وبياء المستوطيات. ونث

لمواجهة اإلجراءات اإلسرائنلنة المتوقعة، ونلزم ذلك موقف عربي مسايد على المستونن  اإلقلنمي 
والدولي، وعلى مستوى توفنر اإلمكايات المختلفة لتصلنب الموقف الفلسطنيي واألرديي والضغط 

لوقف السناسات اإلسرائنلنة العدواينة التي تستيد فنها إسرائنل على الموقفن  األمرنكي واإلسرائنلي 
 إلى مشروع "صفقة القر " الذي أعليه الرئنس األمرنكي دويالد ترامب.

وأعتقد أ  على الجامعة العربنة والدول المعينة سرعة اتخاذ قرارات قابلة للتطبنق، ولنس مجرد 
بد م  اتخاذ إجراءات م  قبل عدة دول في مجال إدايات ال تؤنثر على الموقف اإلسرائنلي، بل ال 

تجمند العالقات مع إسرائنل ووقف أي عملنات تطبنع، وطرح األمر لإلداية الدولنة والعقوبات الدولنة 
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ضد إسرائنل في األمم المتحدة وكافة المحافل الدولنة. وبغنر ذلك، فلماذا ترتدع الحكومة اإلسرائنلنة 
نثمة م  نعتقد أ  الموقف الفلسطنيي هو الحاسم، فهو قد حسم أمره ع  القنام بهذه الخطوات؟ و 

باإلجماع على رفض ومواجهة ومقاومة إسرائنل، فعلى الموقف العربي إسياد هذا الموقف ولنس 
 الضغط علنه وتلننيه.

وعلى صعند الموقف األرديي بوصفه موقفا استراتنجنا تجاه القضنة الفلسطنينة، فقد أعل  األرد  
واضحا وفي وقت مبكر برفض الفكرة أساسا أليها تمس الحقوق الفلسطنينة م  جهة، وتيقض  موقفه

 معاهدة وادي عربة م  جهة أخرى، وأليها تشكل تهدندا أمينا واستراتنجنا على األرد  بشكل مباشر.
ولة ولذلك بذل األرد  جهودا كبنرة لتيونر العالم بمخاطر هذه السناسة وحذر ميها. وأعتقد أ  الد

مستعدة للذهاب أبعد م  ذلك في حال قامت الحكومة اإلسرائنلنة بتيفنذ هذه السناسة، خصوصا ما 
نتعلق بإعادة اليظر بالعالقات مع إسرائنل، سواء عبر المعاهدة أو صفقة الغاز أو التطبنع، إضافة 

ات قونة مع إلى دعم الموقف الفلسطنيي في كل المحافل ضد هذه السناسة. واألرد  نتمتع بعالق
العدند م  القنادات السناسنة األمرنكنة واألوروبنة، وربما نكو  له تأنثنر بدفعها التخاذ مواقف 

 وسناسات ضد إسرائنل في هذه الحالة.
ونعد األرد  الدولة األقوى على مواجهة إسرائنل في الميطقة، والتي تشكل حدودها مع فلسطن  

رائنلي. وا   أي سناسات أردينة مياهضة إلسرائنل في المحتلة مصدرا خطرا لتهدند األم  اإلس
المجتمع الدولي نيظر لها بجدنة كبنرة، في ظل تصينف األرد  ضم  دعاة السالم وم  الدول 

 المعتدلة والحلنفة للغرب في الميطقة.
وقد ايدلعت معركة إعالمنة كبنرة في اإلعالم األمرنكي واألوروبي على أصداء ايتقادات الملك عبد 
هللا النثايي لسناسات إسرائنل واتهامات لحكومة يتيناهو بأيها ال ترند السالم، وخاصة عيدما وصف 

 الملك عالقات األرد  مع إسرائنل بأيها في أسوأ حاالتها.
، 1994هذا م  جهة، وم  جهة أخرى فإ  األرد  وقع على اتفاقنة سالم مع إسرائنل ميذ العام 

اسنا واقتصادنا وأمينا، وذلك بياء على اتفاق أوسلو الذي وقعته وطبع عالقاته الرسمنة معها سن
، والذي افترض أ  نصل إلى دولة فلسطنينة 1993إسرائنل مع ميظمة التحرنر الفلسطنينة عام 

مستقلة في الضفة وغزة خالل خمس سيوات. لذلك فإ  مبرر توقنع المعاهدة واستمرارها اهتز كنثنرا 
 ضعنفة جدا تيظمه. ميذ ذلك الوقت، وبقنت خنوط

والحكومة األردينة تالقي معارضة شعبنة كبنرة ضد المعاهدة حتى في البرلما ، مع إجماع البرلما  
 ملنار دوالر مع إسرائنل. 10على رفض اتفاقنة الغاز بقنمة 
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لذلك، فإ  توتر العالقات اإلسرائنلنة األردينة الشدند، ربما ندخل الجايبن  في معركة دبلوماسنة 
قتصادنة تؤنثر على إسرائنل. م  هيا فإ  تلونح األرد  بتجمند العالقات أو سحب السفراء، أو وا

توقف دوره في تشجنع عملنة السالم مع إسرائنل عربنا وفلسطنينا، سنؤنثر كذلك على الوضع 
شعرت إسرائنل بخطورة األمر  2012-2011الجنوستراتنجي إلسرائنل. وخالل الربنع العربي في 

في التهدند االستراتنجي والعزلة، وقطع العالقات مع كل م  مصر واألرد  وتركنا في ذلك وجدنته 
 الوقت.

لذلك نملك األرد  العدند م  األوراق السناسنة واإلعالمنة والقايوينة واالقتصادنة، بل واألمينة في 
األمر على  مواجهة هذا التطرف اإلسرائنلي في حال شرع بتطبنق عملنات الضم المعلية. ونتوقف

اإلرادة السناسنة األردينة والقراءة الصحنحة لخطورة األمر، والكفاءة في خوض المعركة اإلعالمنة 
 والدبلوماسنة والتيسنق المتن  مع الجايب الفلسطنيي.

وم  المهم االيتباه إلى أ  الحكومة اإلسرائنلنة الجدندة بن  غايتس ويتيناهو إيما هي حكومة حرب 
ق ضد الفلسطنينن ، سواء الحرب السناسنة أو األمينة أو العسكرنة أو االقتصادنة. فهي بالمعيى الدقن

تتبيى سناسات تيسف كل األسس التي وافق الفلسطنينو  على الدخول في عملنة مفاوضات بسببها، 
وتيهي كل ما نمك  التفاوض علنه، خاصة ما نتعلق بإقامة الدولة الفلسطنينة أو إيهاء االستنطا  

نهودي أو القدس أو الحدود أو األم  أو... وبالتالي هي تسعى لقتل الحكم الفلسطنيي كامال، ال
ولذلك فإ  الخنار الذي ندفع الوضع الجدند إلنه الفلسطنينن ، وربما نكو  الوحند، هو المواجهة 

 وااليتفاضة والمقاومة بكل أشكالها.
سف، فإيه ال نالقي أي تبرنر لدى الشارع وبرغم التيسنق األميي المستمر بن  الجايبن  مع األ

الفلسطنيي، مما نيقل السلطة الفلسطنينة إلى مربع المطالب بإجراءات عملنة ضد إسرائنل، في ظل 
سناسات الضم والقضم والمصادرة والهدم والقتل واالعتقال، ورفض كل المطالب الفلسطنينة المتعلقة 

 س أو الضفة الغربنة أو في قطاع غزة.باي حقوق سناسنة أو إيساينة، سواء في القد
وعلنه، فإ  القضنة الفلسطنينة تصبح في مأزق صعب؛ لنس أمام القوى الفلسطنينة فنه إال المقاومة 
بدو  تحفظات إليهاء االحتالل، ووقف استجداء موقف واقعي ميه. م  هيا أعتقد أ  مراجعة كل 

اليقسام الفلسطنيي، ووقف التيسنق األميي وا عادة العالقة مع إسرائنل، والعمل على اإليهاء الفوري ل
 بياء العقندة األمينة في أجهزة السلطة الفلسطنينة والتيظنمات المشكلة لها؛ ربما نعد الخنار األمنثل.

ونبدو أ  األمر بحاجة إلى مبادرات على األرض بن  القوى الحنة بعندا ع  إرث الخالفات 
السلطة الفلسطنينة والقوى األخرى ش  معركة إعالمنة سناسنة السناسنة. وا   على ميظمة التحرنر و 

قايوينة ضد االحتالل اإلسرائنلي على المستونات المختلفة، بما فنها داخل األمم المتحدة ومؤسساتها 
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المختصة، وبتياسق مهم مع الموقف األرديي المفترض أعاله. فالموقف األمرنكي واإلسرائنلي سنواجه 
يوينة دولنة م  حنث المبدأ. وبغنر ذلك لماذا نتحرك العالم للضغط على صعوبات سناسنة وقا

 إسرائنل؟ ولماذا تخشى إسرائنل م  قرارات الضم؟
وختاما أقول إيه نمك  للوضع العربي أ  نتحول إلى حال أفضل بعد أزمة كورويا؛ في حال استيد 

تحنند الصراعات المسلحة ولو  إلى الشعور بالخطر المشترك والمصنر المهدد للجمنع، وفي حال تم
مؤقتا، وتم تحنند الخالفات السناسنة ع  المسائل االجتماعنة واالقتصادنة والحنونة واإليساينة في 
العالم العربي، ووقف الجمنع في وجه إسرائنل ومخططاتها العدواينة. وخالف ذلك سندفع العالم 

، أل  التكامل هو الحص  المينع للعالم العربي نثميا باهظا بغض اليظر ع  دول غينة ودول فقنرة
 العربي، ولنس االيفراد واالرتباط بالخارج لمصالح أياينة.

 10/5/2020"، 21موقع "عربي 
 

 لماذا تعارض أصوات صهيونية ضم الضفة الغربية؟ .47
 لمنس أيدويي

س وزراء دعا كاتب أمنركي صهنويي، في مقال له، اإلسرائنلنن  وأصدقاء إسرائنل إلى رفض قرار رئن
دولة االحتالل بنينامن  يتيناهو الضم األحادي لمعظم أراضي الضفة الغربنة الفلسطنينة المحتلة، 
وذلك خوفا  على الهونة النهودنة لدولة إسرائنل. كا  ممكيا تجاوز المقال الذي يشرته صحنفة 

ص بمهاجمة ينونورك تانمز، خصوصا أ  كاتبه دايننل بانبس نمنثل تنارا نمنينا متطرفا، تخص
اليشطاء واألكادنمنن  م  داعمي حقوق الشعب الفلسطنيي وشنطيتهم، إال أ  مضمو  المقال نتسق 
مع موقف لنبرالنن ، وجياح فاعل في اللوبي الصهنويي، نرو  في "تسّرع" الرئنس الرئنس األمنركي، 

وفات عبر عيها ترامب، ويتيناهو خطرا على إسرائنل يفسها. وم  ذلك أييا يشهد معارضة أو تخ
الكاتب الصهنويي "اللنبرالي" توماس فرندما  في عدة مقاالت، وكذا تحذنرات م  دنينس روس، وهو 
م  أهم المؤنثرن  في هيدسة المواقف األمنركنة سيوات طونلة تجاه الفلسطنينن ، وزمنله في معهد 

يتتناهو، والتي نعمل واشيط  لدراسات الشرق األديى، دانفند ماكوفسكي، أطلقاها بخصوص خطوات 
فنها على فرض القايو  اإلسرائنلي على مساحات واسعة م  الضفة الغربنة بعد ضم المستوطيات 

 وغور األرد  الى الدولة الصهنوينة. 
يقاذ ما تسمى عملنة السالم، م   المخاوف التي تمرر تحت عياون  الحرص على حل الدولتن  وا 

ي جوهرها، عما جاء في مقال بانبس م  صرخٍة تقترب فرندما  وروس وماكوفسكي ال تختلف، ف
م  الرعب على هونة الدولة النهودنة، فمع االختالف المهم في الدنباجات، نصل جمنعهم إلى 
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استيتاج أ  ضم معظم األراضي الفلسطنينة، بما فنها القدس، م  دو  أ  تسبقه ترتنبات معنية، 
ف المشروع الصهنويي. نكتب بانبس، في مقاله، إ  الضم نؤدي إلى قنام دولة نثيائنة القومنة قد تيس

نجعل م  فكرة ميح الجيسنة اإلسرائنلنة للفلسطنينن  أمرا واقعا، وبذلك تيتهي نهودنة الدولة. وفنما 
نغلف توماس فرندما  مقاالته ع  الموضوع بالتيظنر لعملنة سالم دائمة، وضرورة إقامة دولة 

م أغلب المستوطيات، لكيه نرى معضلة في عدم التوصل إلى فلسطن ، فإيه ال نعارض فكرة ض
موافقة فلسطنينة، أي إلى ترتنب نؤم  فصل الفلسطنينن  العرب ع  باقي الدولة اإلسرائنلنة، إذ 
نشكل قنام دولة نثيائنة القومنة خطرا وجودنا على إسرائنل، كما نحاجج فرندما ، فتصبح الدولة 

ا في ذلك بقول للرئنس السابق لالستخبارات العسكرنة اإلسرائنلنة، عاموس النثيائنة أمرا  واقعا ، مستشهد
 ندلن .

وقد أخذت هذه المخاوف بعدا جدندا، بعد أ  أعطى وزنر الخارجنة األمنركي، مانك بومبنو، الضوء 
األخضر ليتيناهو ببدء ضم أراض فلسطنينة في الضفة الغربنة، بإعاليه، قبل أسبوعن ، أ  هذا 

أ  داخلي إسرائنلي، لك  استعجال يتيناهو البدء بالخطوات العملنة استفز يقاشا جّدنا في القرار ش
األوساط الصهنوينة المؤنثرة في واشيط  ع  تداعنات ذلك على هونة الدولة النهودنة، خصوصا أ  

يتيناهو، تحدنثت ع  مفاوضات مع الفلسطنينن  في  –ما تسمى "صفقة القر "، أو خطة ترامب 
 الحقة، لتيظنم وضع الفصل اليهائي للسكا ، م  دو  إيهاء السنطرة اإلسرائنلنة.مرحلة 

ونبدو أ  كهية معهد واشيط ، وخصوصا روس وماكوفسكي، لم نضنعا الوقت، فرأنيا تصرنحَا بدا 
غرنبا  للسفنر األمنركي لدى الكنا ، دنفند فرندما ، نعل  معارضته الضم األحادي الجايب الكامل 

للمستوطيات وغور األرد . والمذكور م  بن  أشد المؤندن  لالستنطا ، وقد أوضح أ  والفوري 
الخطوات اإلسرائنلنة نجب أ  تتبع عملنة رسم خرنطة نضعها مفاوضو  م  الجايبن ، األمنركي 
واإلسرائنلي، وم  نثم تعرض على الفلسطنينن . بمعيى أدق، إيه نعارض خطواٍت أحادنة الجايب 

األمنركي، ولم نك  نتحّدث ع  مشاركة الفلسطنينن  في ترسنم حدود الضم، وم  نثم  تستبعد الطرف
عرضها على الفلسطنينن  باعتبارها خرنطة أمٍر واقع، نحق لهم التفاوض على المساحة، م  دو  
المساس بالخرنطة التي نضعها الطرفا  األمنركي واإلسرائنلي ونتم فرضها على الفلسطنينن ، وهذا 

اما مع خطة ترامب، ومع رؤنة قدمها روس وماكوفسكي إلى اإلدارة األمنركنة الحالنة، نتسق تم
، في إطار إحناء ما تسّمى عملنة 2016مباشرة بعد فوز ترامب بالرئاسة في يوفمبر/ تشرن  النثايي 

السالم وبهدف إقامة كنا  فلسطنيي، نستطنع الفلسطنينو  تسمنته دولة فلسطنينة، تجعل م  الضم 
سرائنلي للتجمعات الكبرى م  المستوطيات النهودنة وفرض السنادة اإلسرائنلنة على كل األراضي اإل

الفلسطنينة، بما فنها الدولة الموعودة، معلية مشروعة وشرعنة. ولذا سعى روس وماكوفسكي إلى 
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حل  التذكنر بالمبادئ التي وضعاها، في مقال تحذنري م  أ  ما نفعله يتيناهو نؤدي إلى تقونض
 الدولتن .

أ  نصبح دنينس روس الذي عرف بتمنثنله الموقف اإلسرائنلي، في أنثياء دوره وسنطا أمنركنا بن  
، مدافعا ع  قنام الدولة الفلسطنينة، 1993الفلسطنينن  واإلسرائنلنن  بعد اتفاق أوسلو في العام 

( نتحدث ع  غطاء مفارقة غرنبة، فقد كا  م  أشد معارضي أي كنيوية فلسطنينة، لكيه )روس
نسّمى دولة لشرعية سنادة االحتالل الصهنويي على كل أرض فلسطن  التارنخنة، فمسمى دولة 
نجعلها خطة للتسونق في العالم العربي والعالم، استغالال لإلجماع الدولي على الدولتن ، ففي يهانة 

 األمر ل  نبقى م  الدولة إال االسم.
ينو ، على أي مستوى، في خطاب خطة ترامب، أي الخطة المهم أال نيخرط العرب والفلسطن

يما التركنز على الحقوق الفلسطنينة التارنخنة والمشروعة. والمطلوب أوال  اإلسرائنلنة األمنركنة، وا 
اإلسرائنلي، فالمسّمنات كلها لنست  -وضع رؤنة فلسطنينة تتجاوز كل محّددات الخطاب األمنركي 

لوينالي عيصري، نحاولو  تيفنذه إلعال  ايتصارهم اليهائي واستسالم أكنثر م  قياع زائف لمشروع كو 
يقاذه،  –الشعب الفلسطنيي. والمشروع األمنركي  اإلسرائنلي نسعى إلى إكمال المشروع الصهنويي وا 

وال نمك  مواجهة األخنر إال بمشروع تحّرري نعنديا إلى جذور القضنة الفلسطنينة، فكل فلسطن  
حتالل، ولك  اليصر الكامل للمشروع الصهنويي ال نكو  إال بقبول الفلسطنينن  التارنخنة تحت اال

بالهزنمة. وهذا ما نكتبه داينال بانبس في مقاله المذكور أعاله، أ  على الفلسطنينن  االعتراف 
بهزنمتهم، وكا  واضحا دائما  في رؤنته بأيه ال حل وسطا . إيه نتحّدث بحقنقة هونة المستعمر م  

ي تجمنل، وال مواجهة لالستعمار، ويح  يتحدث ع  استعمار إحاللي عيصري ال ُنواجه إال دو  أ
 بخطاب ومشروع تحّررنن ، نكمال  مشروع التحّرر الوطيي الفلسطنيي م  دو  مجاملة أو مهادية.

 11/5/2020العربي الجديد، لند ، 
 

 ضم المستوطنات سيغلق الباب أمام "حل الدولتي " .48
 ي ودنيس روسدنفند ماكوفسك

جعل رئنس الوزراء اإلسرائنلي، بينامن  يتيناهو، تطبنق السنادة اإلسرائنلنة على أجزاء م  الضفة 
الغربنة ركيا  أساسنا  م  أركا  سناسة حكومته الجدندة. وأصّر على أ  هذا هو البيد الوحند الذي 

هذه الحكومة. وحّدد األول نمك  عرضه على مجلس الوزراء والكينست في األشهر الستة األولى م  
 م  تموز تارنخا نطرح فنه هذا اإلجراء.
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ونصف البعض عملنة الضم بأيها قضنة إرث باليسبة ليتيناهو، وقد تكو  كذلك فعال  بما أيه نتوقع 
شهرا . لك  ال بّد م  وضع إرنثه وقرار الضم  18أ  نتخلى ع  ميصبه كرئنس للوزراء في غضو  

 نة.وفقا  ألهمنتهما اليسب
ونبدو أ  البعض نعتقد أ  يتيناهو قادر اآل ، أخنرا ، على التصرف وفقا  لحلم راوده طوال حناته 

مستوطية في الضفة الغربنة. ومع ذلك  130السناسنة: ضم جمنع المستوطيات النهودنة البالغ عددها 
عاما   14صب فإ  رئنس الوزراء األطول خدمة في ميصبه في تارنخ إسرائنل، الذي شغل هذا المي

وهو على وشك بدانة فترة والنته الخامسة، لم ُنعرب ع  رغبته في ضم جمنع المستوطيات إاّل في 
 العام الماضي.

، أعل  يتيناهو أيه سنسعى إلى ضم جزء 2011أنار 16وفي الواقع، وخالل خطابه أمام الكينست في 
مع الفلسطنينن  بياء  على إجماع صغنر فقط م  المستوطيات في إطار اتفاق نجري التفاوض بشأيه 

 الجمهور اإلسرائنلي.
المتاخمة إلى حّد كبنر للمياطق «( الكتل»وفي إشارة إلى المستوطيات القلنلة )التي نطلق علنها 

الحضرنة اإلسرائنلنة والواقعة ضم  جدار الفصل الذي تعنش فنه أغلبنة كبنرة م  المستوطين ، أعل  
الضروري الحفاظ على الكتل االستنطاينة. وهياك اتفاق واسع اليطاق  يتفق على أيه م »يتيناهو: 

 «.على ضرورة اإلبقاء على الكتل االستنطاينة ضم  دولة إسرائنل
 وفي الوقت يفسه، أشار عليا  إلى أ  المستوطيات األخرى ستكو  خارج حدود إسرائنل.

يه كا  نخشى بحق أ  منثل هذا القرار وربما لم نجعل يتيناهو أبدا  ضم جمنع المستوطيات أولونة؛ أل
قد نجعل م  المستحنل فصل اإلسرائنلنن  ع  الفلسطنينن  وبالتالي تحونل إسرائنل إلى دولة نثيائنة 
القومنة، تتعارض مع فكرة الدولة النهودنة. فهل تبدد قلقه هذا بعض الشيء بشأ  هذه اليتنجة اآل ؟ 

في المائة م  الضفة الغربنة،  30لغانة المتمنثل في أ  ضم هل هو أقل قلقا  بشأ  االحتمال الواقعي ل
، نمك  أ  نوجه ضربة كبرى لمعاهدة السالم بن  إسرائنل «خطة ترامب»على اليحو المسموح به في 

واألرد ، ونميع احتمال تحسن  العالقات بشكل أكنثر عالينة مع دول الخلنج العربنة؟ ألم نُعد قِلقا  م  
بما  -األوروبنة الفردنة قد نكو  لها رد فعل على عملنة الضم م  جايب واحد أ  العدند م  الدول 

 ردا على ذلك؟ -في ذلك االعتراف بدولة فلسطنينة 
ع تركنز يتيناهو على الكتل االستنطاينة لنطال ضّم كافة المستوطيات؟ نبدو أ  اليفعنة  كنف َتوسَّ

أحزابا  م  النسار  2013و 2009يناهو في السناسنة حالت دو  الواقعنَّة. فقد شملت حكومتا يت
سوى أحزاب النمن . وفجأة، ُألغي مصطلح  2015والنمن . ومع ذلك، لم تضّم حكومته ميذ العام 

م  المعجم السناسي ليتيناهو. باإلضافة إلى ذلك، حالما تسّلم دويالد ترامب « الكتل االستنطاينة»
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في أ  ُنيظر إلنه على أيه نقف إلى نسار الرئنس الرئاسة وطرح خطته للسالم، لم نرغب يتيناهو 
 األمنركي.

أما ترامب، فمع محاولته إعادة ايتخابه لوالنة نثاينة في تشرن  النثايي تكو  دوافعه قائمة بشكل واضح 
على التبادالت: فهو نهدف إلى الفوز بأصوات البروتستايت والنهود، حتى لو كا  هياك سبب وجنه 

 لعب دورا  في االيتخابات األمنركنة.لالعتقاد بأ  الضم سن
على يتيناهو التركنز على أفق أوسع م  ذلك المعروف ع  ترامب والمتمنثل بعقد صفقات سناسنة. 
وفي هذا السناق، قال الفنلسوف السناسي اإلنرليدي الشهنر، إدمويد بنرك، في القر  النثام  عشر: 

األمور أنضا ، وهو نخويك وال نخدم  م  نمنثلك مدن  لك، لنس بمهيته فقط، بل بحكمه على»
 «.مصالحك عيدما نضحي بهذا لتغلنب رأنك

ذا تّم تشكنل حكومة، فم  المحتمل أ  تكو  االيتخابات ]التي جرت في النثايي م  آذار[ هي  وا 
ذا تّمت تبرئته م  اللوائح  70األخنرة التي نتزعم فنها يتيناهو حزبه، وهو البالغ م  العمر  عاما . وا 

هامنة النثالث التي نواجهها، فهياك شائعات بأيه سنسعى لاليتقال إلى األجواء األكنثر هدوءا  في االت
 إسرائنل المتمنثلة بميصب الرئاسة الطقوسي.

ذا كايت هذه هي االيتخابات األخنرة التي نشارك فنها بالفعل، فبإمكا  يتيناهو أ  نكو  أقل منال   وا 
فهو فرند م  يوعه بن  القادة اإلسرائنلنن ، أليهم غالبا  ما  إلى التوصل إلى اتفاقات م  السابق.

وصلوا إلى السلطة في سّ  متقدمة. وقد أدرك أهم رؤساء الوزراء السابقن  أيه لم نتبق لدنهم الكنثنر 
م  الوقت وتصرفوا وفقا  لذلك. وفي يهانة مسنرتهم السناسنة، كايوا على استعداد التخاذ قرارات 

 كايت تتياقض مع اآلراء التقلندنة لجمهورهم.صعبة غالبا  ما 
فعلى سبنل المنثال، قبل تولي مياحنم بنغ  ميصبه لم نعتقد رئنس الوزراء األسبق أيه سنتيازل ع  
سنياء لمصر، بعد فترة وجنزة م  مواجهة إسرائنل لمصر في ساحة المعركة، ووَضَع سابقة إلزالة 

حق رابن  ميصبه، لم نك  رئنس الوزراء السابق )الذي جمنع المستوطيات م  سنياء. وقبل تولي اس
كا  قائدا  عسكرنا  لفترة وجنزة عيدما كا  أصغر سيا ( نعتقد أيه سنصافح ناسر عرفات. وقبل تولي 

مستوطيات غزة أنثياء ترؤسه « مهيدس» -أرئنل شارو  ميصبه لم نعتقد رئنس الوزراء األسبق 
أيه سنكو  الشخص الذي سنقوم بتفكنك  - 1971ئنلي، العام في الجنش اإلسرا« القنادة الجيوبنة»

 هذه المجتمعات ذاتها.
كا  رؤساء الوزارات النثالنثة هؤالء نعرفو  أ  تحركاتهم المذكورة آيفا  ل  تحظى بشعبنة لكيهم اتخذوا 
تلك الخطوات على أي حال أليهم شعروا أ  السناق قد تغّنر بسبب التطورات ميذ تولنهم رئاسة 

 وزراء.ال
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واعتَقَد كل ميهم أ  المصلحة الوطينة اقتضت اليظر إلى الصورة الكبنرة للمصالح االستراتنجنة 
إلسرائنل في الميطقة، ومصالحها مع الوالنات المتحدة وعلى الصعند الدولي أنضا . لقد حددوا اإلرث 

 اسنة.م  خالل اليظر إلى ما هو ضروري إلسرائنل ولنس وفقا  إلرادة الدوائر السن
وم  خالل تحدند اإلرث بمعياه األوسع ولنس م  زاونة جلب أكبر عدد م  األصوات، ترك بنغ  
إرنثا  إلسرائنل استمر عقودا  دو  خوض حروب تقلندنة مع الدول العربنة، تلك التي كايت تيدلع 

ياء الشعب م  بصورة اعتنادنة في ربع القر  األول م  قنام دولة إسرائنل، وأودت بحناة العدند م  أب
 كال الجايبن .

وبفضل رابن  وشارو  تجيبت إسرائنل إلى حد بعند الحرب المستمرة مع الحركة الوطينة الفلسطنينة، 
أو حل جمنع القضانا األساسنة مع « حماس»رغم أيه م  الواضح عدم تمكيهما م  تغننر حسابات 

 الفلسطنينن  بشكل عام.
 نضا  بضرورة االحتفاظ بهونة إسرائنل كدولة نهودنة ودنمقراطنة.وقد استرشد هؤالء القادة النثالنثة أ
كا  نقصد أ  رؤساء الوزراء «. ما تراه م  هيا، ال تراه م  هياك»كا  أرئنل شارو  مغرما  بالقول: 

اإلسرائنلنن  نضعو  مستقبل البالد على أكتافهم، وأ  وجهة يظرهم، بحكم تعرنفها، تختلف ع  تلك 
 وهم.التي نراها ياخب

 إ  الزعامة هي القنام بما هو صواب ولنس بما نحظى بشعبنة واسعة.
ول  نأخذ التارنخ يظرة طنبة ع  ضّم جمنع المستوطيات، وهي خطوة لم نرغب في تطبنقها يتيناهو 
يفسه قبل أقل م  عشر سيوات. ولتوضنح األمر: يعتقد أ  كافة عملنات الضّم األحادنة الجايب هي 

نمتيع رئنس الوزراء ع  القنام بها. كما يأمل على أقل تقدنر أ  ندرك يتيناهو  خطأ ويأمل في أ 
على األقل الفرق بن  ضّم مياطق الكتل االستنطاينة المحددة مقابل ضّم كافة المستوطيات، وكذلك 
غور األرد . فالخنار األول ل  نغلق الباب أمام حل الدولتن ، في حن  سنحّتم الخنار النثايي أ  

إسرائنل دولة نثيائنة القومنة تغّنر هونتها بشكل جوهري. ويأمل في أ  نستخلص رئنس الوزراء  تصبح
عبرة م  أبرز أسالفه ونختار إرنثا  جدنرا  بالتقدنر، ذلك الذي نضم  استمرار الطابع النهودي 

 والدنمقراطي إلسرائنل ألجنال قادمة.   
 «تايمز أوف إسرائيل»

 11/5/2020األيام، رام هللا، 
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