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جرافات برفقة  البلدةقوات االحتالل ُتعيد اقتحام في يعبد و  مقتل جندي بالحجارة خالل مواجهات .1
 عسكرية
أعلنت إسبرائيل الثالثء ، مقتل جندي عبرشق حجءبرة في علدة ، 13/5/2020، الخليج، الشارقةذكبرت 

وقءل جيش االحتالل في  ياعد في شمءل الضفة الغبرعية المحتلة خالل عملية للجيش في المنطقة،
عءمًء( أصيب صعءح اليوم عبرشق حجءبرة في برأسه أثنء  نشءط  21عيءن، إن البرقيب عميت عن إيغءل )

وأوضحت متحدثة عسكبرية  عمالني للجيش، في علدة ياعد غبرب مدينة جنين، مء تسعب عقتله.
، وذكبرت مصءدبر لفبرانس عبرس، أن فلسطينيًء برشق الحجبر، من دون تفءصيل إضءفية« إسبرائيلية»

 محلية في العلدة أن الجيش اإلسبرائيلي نفذ اعتقءالت في العلدة جبرت على أثبرهء مواجهءت.
عحسب وسءئل إعالم ععبرية،  محمد عالص:، من برام هللا، عن 13/5/2020، األيام، رام هللاوأضءفت 

دي كمينًء من فإن التحقيق األولي في مقتل الجندي اإلسبرائيلي، كشف أن منفذ الهجوم نصب للجن
أعلى منزل مكون من ثالثة طواعق وجهز حجءبرة كعيبرة مسعقًء، ثم افتال ضجيجًء عند مبروبر الدوبرية 
أسفل المنزل، وعندمء سمع الجندي الضجيج برفع برأسه ونظبر ألعلى ليكتشف مء يجبري، لكن فءجأه 

 ت قءتلة".المنفذ وألقى عليه حجبرًا كعيبرًا مء أدى إلى إصءعته عوجهه معءشبرة إصءعة كءن
أغلقت قوات االحتالل، : محمود السادي عنجنين ، من 13/5/2020، العربي الجديد، لندنونقلت 

مسء  اليوم الثالثء ، جميع مداخل علدة ياعد عءستثنء  مدخلهء البرئيس، وفبرضت حصءبرا عليهء، 
  وحصءبرا مشددا أكثبر على المنطقة الجنوعية من العلدة، حيث مكءن مقتل أحد جنودهء.
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 الجتماع موسع بمواجهة الضم "الجهاد"و "حماسلـ"دعوة السلطة الفلسطينية توجه  .2
صعبري صيدم، إنه تم توجيه دعوات « فتح»قءل عضو اللجنة المبركزية لحبركة : كفءح زعون - برام هللا

، من أجل اجتمءع قيءدي موسع يهدف إلى عحث سعل البرد على مخططءت «الجهءد»و« حمءس»لـ
عضو تنفيذية منظمة التحبريبر الفلسطينية ووزيبر التنمية االجتمءعية أحمد ضم الضفة. وأكد 

، سوف «الجعهة الشاعية»، عءإلضءفة إلى «الجهءد اإلسالمي»و« حمءس»مجدالني، أن حبركتي 
 تشءبرك فااًل في اجتمءع القيءدة الفلسطينية، السعت.

 13/5/2020، الشرق األوسط، لندن
 

 "إسرائيل"عتراف بدولة فلسطين ووضع حد النتهاكات اللاالتحاد األوروبي اشتية يدعو  .3
"األيءم": دعء برئيس الوزبرا ، محمد اشتية، وزيبر خءبرجية االتحءد األوبروعي جوزيب عوبريل،  -برام هللا 

إلى وضع ثقل أوبروعء االقتصءدي خلف موقفهء السيءسي البرافض للتهديد اإلسبرائيلي عضم أجزا  من 
مكءلمة هءتفية، أمس، عحثء فيهء البرد على تهديدات الحكومة  جء  ذلك خالل الضفة الغبرعية.

اإلسبرائيلية المزمع تشكيلهء ضم أجزا  من الضفة في مخءلفة واضحة لالتفءقيءت الموقاة وللقءنون 
وقءل برئيس الوزبرا : "إن االئتالف السيءسي المشكل في إسبرائيل هو ائتالف ضم  والقبرابرات األممية.

 حوابر فيمء عين األحزاب داخله حول ضم المستوطنءت أو ضم األغوابر".وليس ائتالف سالم، وال
وتءعع: "يجب أال يسمح الاءلم إلسبرائيل عءالستمبرابر عخبرق القءنون دون حسءب، والوقت حءن لالنتقءل 

ووضع حد  من المواقف إلى األفاءل، وتبرجمة دعم حل الدولتين إلى اعتبراف عدولة فلسطين،
 وفبرض إجبرا ات عقءعية عليهء". النتهءكءت دولة االحتالل

 13/5/2020، األيام، رام هللا
 

 أجزا  من اإلبراهيمي يلغي بروتوكول الخليل "إسرائيل"حسين الشيخ: ضم  .4
القدس: اعتعبر عضو اللجنة المبركزية لحبركة فتح، حسين الشيخ، الثالثء ، أن قبرابر إسبرائيل  -وكءالت 

، الموقع عين السلطة الفلسطينية ”عبروتوكول الخليل”ء  لـضم أجزا  من الحبرم اإلعبراهيمي عءلخليل، إلغ
سبرائيل، قعل  اليوم وقع مء يسمى وزيبر الدفءع “قءل الشيخ: ” تويتبر” وفي تغبريدة على عءمء. 23وا 

اإلسبرائيلي )نفتءلي عينيت( قبرابرا عمصءدبرة وضم أجزا  من الحبرم اإلعبراهيمي في الخليل، ممء ياد إلغء  
سبرائيللعبروتوكول الخليل، و  نهء  لالتفءق الموقع عين منظمة التحبريبر وا    ”.ا 

 ”.استمبرابر لمشبروع الضم في الضفة والقدس“وأضءف أن الخطوة اإلسبرائيلية 
 13/5/2020، القدس العربي، لندن



 
 
 
 

 

 6 ص             5236 العدد:             5/13/2020 ربعا أل ا التاريخ: 

                                    

 
 

 المالكي يرسل رسائل إلى عدد من نظرائه لردع مخططات الضم اإلسرائيلية .5
بريءض المءلكي وفقء لعيءن صءدبر عن الوزابرة، لسطيني الفعاث وزيبر الخءبرجية والمغتبرعين  :برام هللا

الثالثء ، برسءئل إلى عدد من نظبرائه، عمن فيهء دول االتحءد األوبروعي، والدول األعضء  في مجلس 
األمن، لحشد مواقف الدول في مواجهة وبردع المخططءت اإلسبرائيلية لفبرض مزيد من الضم لألبرض 

خطوبرة تبرسيخ إسبرائيل، سلطة االحتالل غيبر الشبرعي،  الفلسطينية المحتلة، وتحذيبر الدول من
لمشبروعهء االستامءبري في فلسطين، وأثبره على حقوق الشاب الفلسطيني، وخءصة حقه في تقبريبر 

 المصيبر واالستقالل، وأثبر ذلك على األمن والسلم اإلقليميين والدوليين.
 12/5/2020، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 تتبادالن األسرى عشية عيد الفطر "لإسرائي"حماس و: "إيالف" .6

سبرائيل  مجدي الحلعي: علمت "إيالف" من مصءدبر مطلاة أن مفءوضءت تعءدل االسبرى عين حمءس وا 
تتقدم عشكل ملحوظ وان المبرحلة األولى من الصفقة قد تتم عشية عيد الفطبر القبريب، أمء المبرحلة 

وقءلت المصءدبر المطلاة على سيبر  حقء".الثءنية واألكثبر تاقيدا على حد قول المصءدبر "فستتم ال
المفءوضءت إن الوسيط المصبري هو الذي يقوم عءلجهد األكعبر عءلتنسيق مع الجءنعين اإلسبرائيلي 

إلى ذلك، تفيد المالومءت عأن إسبرائيل وافقت على إطالق سبراح االسبرى المبرضى  والفلسطيني.
اإلسبرائيليين المدنيين إعبراهءم منغستو وعاض االسبرى األطفءل خالل المبرحلة األولى مقءعل تسلم 

وهشءم السيد، وتلقي مالومءت حول أحد الجنود المحتجزين لدى حمءس، منذ الاملية اإلسبرائيلية عغزة 
 .2014في 

 12/5/2020، لندن، إيالفموق 
 

 إصابة شاب بزعم محاولته طعن جندي قرب حاجز قلنديا .7
ثالثء ، النءبر اتجءه شءب فلسطيني قبرب حءجز قلنديء أطلقت قوات االحتالل ال البرأي:-الضفة المحتلة

النءبر اتجءه الشءب  عإطالقوذكبرت المواقع الاعبرية، أن قوات االحتالل قءمت  شمءل القدس المحتلة.
صءعته عجبروح   ، عزعم أنه كءن يحمل سكينء، وحءول تنفيذ عملية طان على الحءجز.وا 

 12/5/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 حماس تبارك عملية يعبد قضا  جنين وتعتبرها بطولة .8
عءبركت حبركة حمءس الاملية العطولية التي ُقتل فيهء جندي من جيش االحتالل، خالل التصدي 

وحّيت الحبركة في تصبريح صحفي شعءب الضفة  لادوان االحتالل واقتحءمه لعلدية ياعد جنوب جنين.
وأكدت أن مقتل  االحتالل في ضفة المقءومة والشهدا .الغبرعية ومقءوميهء، مؤكدة أن هذا مء ينتظبر 

الجندي في علدة ياعد، وحبرق آليءت االحتالل خالل التصدي العطولي في علدة كوعبر يؤكد أن الضفة 
 عبركءن غضب ال يهدأ في وجه االحتالل ومخططءته.

 12/5/2020، موقع حركة حماس
 

 في عالقتها مع السعودية "المستور"حماس تكشف  .9
ألول مبرة عن تفءصيل اجتمءع جمع قءدة  -عضو المكتب السيءسي لحمءس-كشف محمد نزال : غزة

، وتعبرِع الملكين الساوديين السءعقين عماليين 2015الحبركة عولي الاهد الساودي محمد عن سلمءن في 
البريءالت للحبركة، واستمبرابر االتصءل عءلمملكة لإلفبراج عن الاشبرات من أعضءئهء الماتقلين في 

 .2019فهء منذ أعبريل صفو 
مصدبر قيءدي في حبركة حمءس، أخفى هويته، أعلغ "ميدل إيست مونيتوبر" أن "الحبركة لم تتاود 
الكشف عن مصءدبر التعبرعءت التي تصلهء، سوا  على مستوى الدول أو الهيئءت أو األشخءص، 

ت لهء، عندمء تم ولاّلهء المبّرة األولى التي تكشف فيهء عن مصءدبرهء، وتحّدد األسمء  التي تعبّرع
وأضءف أن "الكشف األخيبر عن عالقة الحبركة عءلساودية، سوا  على  اإلعالن عن ذلك مؤّخبرا".

صايد لقء اتهء عءلقيءدات السيءسية في المملكة، أو حصولهء على التعبرعءت المءلية، يأتي من أجل 
ائمء للقضية الفلسطينية، ، التي كءنت داعمء أسءسيء ودالتءبريخية للساوديةإنصءف القيءدة السيءسية 

وحبركة حمءس، عجءنب التاعيبر عن االستغبراب من الموقف الجديد للملك سلمءن عن ععد الازيز، 
وولي عهده األميبر محمد عن سلمءن تجءه القضية الفلسطينية عمومء، وحبركة حمءس خصوصء، وذلك 

 ي والمءلي لحمءس".عءستحضءبر مواقف أسالفهم، الذين كءنوا يقّدمون الدعم السيءسي والمانو 
 12/5/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 رد ا على الضم "إسرائيل"تدعو االتحاد األوروبي لخطوات صارمة ضد  "الديمقراطية" .10

دعت الجعهة الديمقبراطية لتحبريبر فلسطين، في عيءن لهء، الثالثء ، دول االتحءد األوبروعي، التي  :غزة
لموقف من القبرابر اإلسبرائيلي عضم األبراضي الفلسطينية المحتلة ستجتمع يوم الجماة القءدم، لعحث ا
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في الضفة، إلى اتخءذ خطوات صءبرمة ضد إسبرائيل برًدا على نيتهء فبرض سيءسة الضم على 
 األبراضي الفلسطينية.

 12/5/2020، القدس، القدس
 

 فصائل فلسطينية تحّذر االحتالل من تداعيات قرار ضم أجزا  من الضفة .11
صءئل فلسطينية في قطءع غزة، الثالثء ، سلطءت االحتالل اإلسبرائيلي، من تداعيءت حّذبرت ف: غزة

جء  ذلك، في  تنفيذ قبرابر ضم أجزا  واساة من الضفة الغبرعية المحتلة، تشمل األغوابر والمستوطنءت.
نيءعة عن الفصءئل  زايد،كلمة ألقءهء مسؤول جهءز الامل الجمءهيبري في حبركة "حمءس" أشبرف 

  ة، خالل مؤتمبر شاعي ُعقد عمدينة غزة.الفلسطيني
 12/5/2020، قدس برس

 
 غانتس يستقيل من رئاسة الكنيست وليفين يخلفه .. نتنياهو يوزع الوزارات على حزبه .12

أعيض، عند منتصف الليلة، عن استقءلته من برئءسة  -أعلن عيني غءنتس زعيم حزب أزبرق : القدس
يل الحكومة الجديدة التي سيكون فيهء وزيبًرا للجيش ونءئًعء لبرئيس الكنيست اإلسبرائيلي، تمهيًدا لتشك

 الوزبرا  عمهءم كءملة لبرئءسة الحكومة.
الاعبرية، فإن غءنتس قدم استقءلته برغم أنه أعلغ صعءح أمس أعضءئه أنه لن يستقيل  12وعحسب قنءة 

 سبرائيلي برؤوفين بريفلين.قعل تقديم عنيءمين نتنيءهو زعيم حزب الليكود، تشكيلة الحكومة للبرئيس اإل
وتزامنت هذه الخطوة، مع تقديم يءبريف ليفين من قيءدات الليكود استقءلته من وزابرة السيءحة تمهيًدا 

 لتوليه برئءسة الكنيست.
وصوت فصيل الليكود في سءعة معكبرة من فجبر اليوم األبرعاء ، عءإلجمءع، لصءلح تايين ليفين برئيًسء 

 يدة، يوم غد الخميس، اليمين الدستوبري.وستؤدي الحكومة الجد للكنيست.
ووفًقء للقنءة، فإن نتنيءهو انتهى من توزيع الحقءئب الوزابرية الجديدة ألعضء  الليكود، حيث اتفق مع 
عولي إدلشتءين برئيس الكنيست السءعق ليكون وزيبًرا للصحة عداًل من زعيم حزب يهدوت هتوبراة ياكوف 

 ليتسمءن الذي سيصعح وزيبًرا لألديءن.
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وعحسب القنءة، فإن يسبرائيل كءتس سيكون وزيبًرا للمءلية، وميبري بريغيف وزيبًرا للنقل، وأميبر أوحءنء 
وزيبًرا لألمن الاءم، ويؤاف غءالنت وزيبًرا لالستخعءبرات، وزئيف إلكين وزيبًرا للعيئة، وتسيعي حوتوعلي 

س إمء وزيبًرا للطءقة، أو وزيبرة شؤون القدس، وأوفيبر أكونيس وزيبر التاءون اإلقليمي، ويوفءل شتءينت
 التاليم.

 13/5/2020القدس، القدس، 
 

 أردان يهاجم االتحاد األوروبي لدعمه منظمات المجتمع المدني الفلسطيني .13
هءجم جلاءد أبردان وزيبر األمن الداخلي اإلسبرائيلي، صعءح اليوم األبرعاء ، االتحءد األوبروعي : برام هللا

دني الفلسطيني عادم وجود قءنون يمناهء من االستفءدة من عاد إعالغ األخيبر منظمءت المجتمع الم
 أنشطتهء التي تبرعءهء، حتى لو كءنت تدعم أنشطة منظمءت فلسطينية.

كمء ذكبرت القنءة الاعبرية  -واعتعبر أبردان الذي سيصعح سفيبًرا إلسبرائيل في األمم المتحدة وواشنطن 
وبروعية، لمء وصفهء عـ "المنظمءت اإلبرهءعية"، هذه الخطوة عأنهء عمثءعة تمويل من الدول األ -السءعاة 

 وأنه عمثءعة دعم ألنشطة "داعمة لإلبرهءب".
 13/5/2020القدس، القدس، 

 
 بركة يدعو لمواقف عربية وأوروبية أكثر وضوحا  ورادعة لمنع إسرائيل من الضم .14

بركة، الثالثء ، قءل برئيس لجنة المتءعاة الاليء للجمءهيبر الابرعية محمد ع -محمد أعو خضيبر -القدس
غءنتس، هذا األسعوع، فإن هذه الحكومة ستسءبرع الخطى  -إنه مع عد  عمل والية حكومة نتنيءهو

نحو جبريمة ضم المستوطنءت ومنءطق شءساة من الضفة المحتلة، إلى مء تسمى "السيءدة 
ة لمنع "إسبرائيل" وطءلب عبركة الدول الابرعية واألوبروعية عءتخءذ مواقف أكثبر وضوحًء وبرادع اإلسبرائيلية".

 من ضم األبراضي.
 13/5/2020القدس، القدس، 

 
 تسعى لتوسيع صادراتها األمنية للعالم كله "إسرائيل"تريد استغالل كورونا:  .15

تساى إسبرائيل إلى توسيع صءدبراتهء األمنية إلى مزيد من الدول، وعمليء إلى "جميع دول الاءلم 
إيبران، لعنءن وسوبرية"، حسعمء ذكبر عطء  طبرحته وزابرة  –عءستثنء  الدول التي يحظبر المتءجبرة ماهء 

األمن اإلسبرائيلية وطءلعت فيه شبركءت مدنية عتزويدهء عمالومءت حول االحتيءجءت األمنية للدول 
ويتالق جز  كعيبر من  عزعم نشو  أزمة كوبرونء، وفقء لتقبريبر نشبرته صحيفة "هآبرتس" يوم، الثالثء .
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األمن الداخلي. ويقدبر مسؤولون أمنيون أن تصديبر الحتيءجءت  الاطء  الحتيءجءت الدول في مجءل
داخلية في الدول ستحتل قسمء كعيبرا من التصديبر األمني اإلسبرائيلي في المستقعل، ألن األزمة 
االقتصءدية الحءصلة في دول كثيبر إثبر انتشءبر الوعء  قد تؤدي إلى احتجءجءت تقوض استقبرابر أنظمة 

 فيهء.
 12/5/2020، 48عرب 

 
 اتهموه بالتخلي عنهم في حكومته" إسقاط نتنياهو"اليمين االستيطاني المتطرف يتعهد  .16

في تحذيبر اللحظءت األخيبرة قعل أن تؤدي الحكومة اإلسبرائيلية الجديدة : تل أعيب: نظيبر مجلي
، عقيءدة وزيبر الدفءع نفتءلي «يمينء»القسم، خبرج قءدة تكتل أحزاب اليمين االستيطءني المتطبرف 

مءيو )أيءبر(  12 -هذا اليوم »، عتاهد عإسقءط برئيس الوزبرا ، عنيءمين نتنيءهو. وقءل عينيت إن عينيت
 «.سيسجل في التءبريخ اإلسبرائيلي عداية النهءية لاهد نتنيءهو -

 13/5/2020الشرق األوسط، لندن، 
 

 مدير عام الصحة اإلسرائيلية يتنحى عن منصبه .17
ة، موشيه عءبر سيمءن طوف، كال من برئيس الحكومة، عنيءمين أعلغ مديبر عءم وزابرة الصحة اإلسبرائيلي

نتنيءهو، ووزيبر الصحة، ياقوب ليتسمءن، يوم الثالثء ، عأنه ياتزم التنحي عن منصعه عاد تنصيب 
 الحكومة الجديدة، الذي سيجبري عاد غد. 

 12/5/2020، 48عرب 
 

 تمديد اعتقال إسرائيلي حرض على اغتيال نتنياهو .18
ت: مددت محكمة الصلح اإلسبرائيلية في الخضيبرة، أمس، اعتقءل إسبرائيلي يعلغ من وكءال -تل أعيب 
عءمًء من سكءن منءطق الشمءل، عاد أن دعء الغتيءل برئيس وزبرا  الحكومة اإلسبرائيلية  31الامبر 

 عنيءمين نتنيءهو.
شهبر وعحسب موقع صحيفة "ماءبريف" الاعبرية، فإنه تم تمديد االعتقءل حتى البراعع عشبر من ال

واتهمت الشبرطة اإلسبرائيلية الماتقل عأنه حبرض ععبر شعكءت  الجءبري، الستكمءل التحقيقءت ماه.
 التواصل االجتمءعي على اغتيءل نتنيءهو.

 13/5/2020األيام، رام هللا، 
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 خبرا  إسرائيليون يبحثون ضم الضفة الغربية وتبعاتها السياسية والقانونيةتقرير:  .19

قءل خعيبران إسبرائيليءن إن "خطة الضم اإلسبرائيلية الوشيكة للضفة  :عدنءن أعو عءمبر -21عبرعي
الغبرعية عءتت تقتبرب من لحظة الحسم، مء يتطلب توضيح جملة من النقءط الخءصة عمابرفة مء الذي 
يبريده عنيءمين نتنيءهو من هذه الخطة، ومء الذي دفع عيني غءنتس للموافقة على طلعه، وكيف سيتم 

يكون برد فال البرئيس دونءلد تبرامب، ومء هي بردود فال الاءلم الابرعي، السيمء تنفيذ الخطة، وكيف س
 عشية زيءبرة وزيبر الخءبرجية األمبريكي مءيك عومعيو".

يتمءبر آيخنبر، المبراسالن السيءسيءن اإلسبرائيليءن، في تقبريبرهمء لصحيفة يدياوت  وأضءف أليئوبر ليفي وا 
تفجبرة مع قبرب فبرض السيءدة اإلسبرائيلية على "، أن "كل هذه أسئلة م21أحبرونوت، تبرجمته "عبرعي

من  %30الضفة الغبرعية، ألنه وفق صفقة القبرن فإن إسبرائيل تستطيع أن تفبرض سيءدتهء على 
 أبراضي الضفة الغبرعية".

وأشءبرا إلى أنه "في المبرحلة األولى ستشمل الخطة غوبر األبردن شمءل العحبر الميت، وصوال إلى عءقي 
إلسبرائيلية في الضفة الغبرعية، وعاد مبرحلة أخبرى تعدأ المبرحلة الثءنية من التجماءت االستيطءنية ا

 فبرض السيءدة عليهء".
وأكدا أن "اإلدابرة األمبريكية، على لسءن المستشءبر السيءسي للبرئيس جيبراد كوشنيبر، طلعت من نتنيءهو 

صلت واشنطن عدم المسءبرعة عفبرض السيءدة من جءنب واحد على الضفة الغبرعية، وفي هذه الحءلة تو 
وتل أعيب لحل وسط يقضي عإقءمة لجنة مشتبركة لتحديد الخبرائط الالزمة الخءصة عضم المنءطق 
الفلسطينية من الضفة، دون أن يؤثبر ذلك على الدولة الفلسطينية المستقعلية، لكن اللجنة لم تكد تعدأ 

 اجتمءعءتهء؛ عسعب نشوب أزمة كوبرونء".
تنيءهو وغءنتس لتشكيل الحكومة الجديدة شمل فبرض السيءدة وأوضحء أن "االتفءق الذي تم عين ن

اإلسبرائيلية على أجزا  من الضفة الغبرعية، حفءظء على المصءلح األمنية واالستبراتيجية إلسبرائيل، 
 والحفءظ على االستقبرابر اإلقليمي، واتفءقءت السالم، والتطلع إلى إنجءز اتفءقءت سالم أخبرى مستقعلية".

أعيض يخشى أن يسفبر ضم غوبر األبردن عن توتبر في الاالقءت مع  -برقوأضءفء أن "حزب أز 
المملكة، وصوال إلى إمكءنية إلغء  اتفءق السالم، ولذلك يساى غءنتس أال يعءدبر نتنيءهو عخطوات 

 متسبرعة تتسعب عنشوب توتبر مع األبردن".
سيءدة اإلسبرائيلية على الصايد القءنوني والقضءئي، أوضح التقبريبر اإلسبرائيلي أنه "كمء تم فبرض ال

، تخطط 1981، وفبرض القءنون اإلسبرائيلي على هضعة الجوالن في 1980على القدس في عءم 
 حكومة نتنيءهو لفبرض السيءدة على الضفة الغبرعية عقبرابر حكومي، يتعاه قءنون في الكنيست، فنتنيءهو
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المشكلة األسءسية  يحظى عأغلعية عبرلمءنية مؤيدة للضم، ولن تكون هنءك مشكلة لتمبريبر القءنون، 
 تتمثل في المجتمع الدولي".

وأكدا أن "اإلدابرة األمبريكية تشهد مابركة ال تخطئهء الاين حول مسألة الضم اإلسبرائيلي، حيث يقف 
على برأس المؤيدين لهء السفيبر األمبريكي في تل أعيب ديفيد فبريدمءن، الذي يمتلك تأثيبرا كعيبرا على 

األمنية واالستخعءبرية األمبريكية تحذبر من التعاءت المتوقاة لهذه  تبرامب، في المقءعل، فإن المنظومة
 الاملية؛ خشية المسءس عءالستقبرابر اإلقليمي".

وختمء عءلقول إن "أوسءطء في اإلدابرة األمبريكية تبرى أن خطة الضم اإلسبرائيلية في الضفة الغبرعية 
ائيل، ولن يوافقوا على عحث ستقضي على أي أمل عاودة الفلسطينيين إلى طءولة المفءوضءت مع إسبر 

 صفقة القبرن".
 12/5/2020، "21موقع "عربي 

 
 االحتالل يصدر أمر مصادرة تمهيدا لتنفيذ مشروع المصعد في الحرم اإلبراهيمي .20

، الثالثء ، عن إصدابر أمبر لمصءدبرة أبراض فلسطينية في عيءن أعلنت سلطءت االحتالل اإلسبرائيلي
ة الغبرعية، تمهيًدا للشبروع عتنفيذ مشبروع استيطءني يتمثل عإقءمة خءصة في مدينة الخليل جنوعي الضف

قءمة مصاد  طبريق لتسهيل مبروبر المستوطنين من ذوي االحتيءجءت الخءصة إلى الحبرم اإلعبراهيمي وا 
وأشءبر العيءن إلى أن سلطءت االحتالل أعلغت "الجهءت البرسمية في الخليل وفي السلطة  لهم.

ع في إجبراٍ  تخطيطّي ُيانى عتسهيل الوصول )وصول المستوطنين( إلى الفلسطينية أنهم عصدد الشبرو 
وادعى العيءن أن المشبروع "لن يتسعب عتغيبر تبرتيعءت الصالة والوضع القءئم حءليء  الحبرم اإلعبراهيمي".

 في الحبرم اإلعبراهيمي".
 12/5/2020، 48عرب 

 
  "القدس الدولية": االحتالل يخطط لتكريس وقائع جديدة في األقصى .21

وجه مديبر عءم مؤسسة القدس الدولية يءسين حمود برسءلة إلى برئيس ديوان الملكي األبردني : عيبروت
يوسف الايسوي لعحث مخططءت االحتالل ضد المسجد األقصى المعءبرك ونية عصءعءت 

وأكد أّن الوضع في منتهى الخطوبرة؛ ألنه ينطوي على  برمضءن الجءبري. 29المستوطنين اقتحءمه في 
ئيلية" لتكبريس وقءئع جديدة في المسجد األقصى، ومن ذلك أن ُيفَتح المسجد أمءم المتطبرفين نية "إسبرا

  المقتحمين اليهود في برمضءن، وُيغَلق في وجه المسلمين.
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 ودعء إلى دبراسة عءجلة لفكبرة فتح المسجد األقصى تدبريجيًّء وفق تداعيبر وقءئية تحمي المسجد وبرّواده.
 12/5/2020، لإلعالم الفلسطينيالمركز 

 
 مانويل مسلم: خطط التهويد لن تواجه إال بقائد مقاوم ال يؤمن بالمفاوضاتاألب  .22

أكد األب مءنويل مسلم، براعي كنيسة الالتين في غزة سءعًقء، وعضو الهيئة اإلسالمية المسيحية 
فلسطينيًء لنصبرة المقدسءت أن مواجهة صفقة القبرن األمبريكية ومشءبريع الضم اإلسبرائيلية تتطلب قءئدًا 

يتعنى المقءومة عكءفة أشكءلهء ويامل على تنظيم الشاب الفلسطيني على أن يكون مقءومًء ال يقعل 
التنسيق األمني والايش تحت عسءطيبر االحتالل. وشدد مسلم على ضبروبرة أن تقود المقءومة الشاب 

ي حجبرا أو شجبرة نحو التحبريبر والخالص من المحتل عاد أن أثعتت السلطة أنهء ال تستطيع أن تحم
أو انسءنًء. وطءلب مسلم عءلاودة الى الميثءق الفلسطيني والتمسك عءألبرض من عحبرهء لنهبرهء واعتعءبر 

 .إسبرائيل كيءن صهيوني غءزي يجب مقءومته ودحبره عن فلسطين
 12/5/2020، فلسطين أون الين

 
 فلسطينيا  بينهم سيدتان وطفلة 33تعتقل  "إسرائيل" .23

األسيبر الفلسطيني، اليوم )الثالثء (، إن القوات اإلسبرائيلية اعتقلت خالل السءعءت قءل نءدي  برام هللا:
وأشءبر عيءن  من علدة ياعد عءلقبرب من جنين، عينهم سيدتءن وطفلة. 16مواطنًء، منهم  33المءضية 

من الماتقلين ألقي القعض عليهم عاد مقتل الجندي، حسب مء نقلته وكءلة  12نءدي األسيبر إلى أن 
 لألنعء .« ويتبرزبر »

 12/5/2020، لندن، األوسطالشرق 
 

 : مشاهدة القنوات العربية "الُمطّبعة" حرام شرعا  "علما  فلسطين" .24
أفتت براعطة "علمء  فلسطين" في قطءع غزة، الثالثء ، عُحبرمة مشءهدة القنوات الابرعية التي تعّث 

اتهء. جء  ذلك خالل مؤتمبر المسلسالت البرمضءنية الداعية للتطعيع مع إسبرائيل، ودعت لمقءط
 صحءفي عقده مبروان أعو براس، برئيس البراعطة، عمدينة غزة.

 12/5/2020، الفلسطينية لإلعالم الرأيوكالة 
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 شخصيات فلسطينية تشارك في إفطار داخل مستوطنةموقع عبري:  .25
 كشف موقع "كيعء" الاعبري أن شخصيءت فلسطينية شءبركت في افطءبر أقءمه برئيس مجلس مستوطنءت
شمءل الضفة المحتلة يوسي دجءن، عمنءسعة شهبر برمضءن وعيد "الغ عاوميبر" اليهودي. وقءل الموقع 
إن من عين المشءبركين في االحتفءل التطعياي، الشيخ أعو خليل التميمي من برام هللا، ومحمد مسءد 

لكشف من جنين، وسءبرة الزععي من الداخل الفلسطيني المحتل، وكذلك فلسطينيين آخبرين برفضوا ا
عن أسمء هم خشية على حيءتهم. وأشءبر الموقع إلى أن يوسي دجءن تحدث مع المشءبركين حول 

 سعل وقف المقءومة الفلسطينية، والتاءون في األموبر االقتصءدية واالجتمءعية.
 12/5/2020، أون الين فلسطين

 

صابة  75وفاة  .26  بـ "كورنا" حول العالم 1,383فلسطيني ا وا 
صءعة  75ابرة الخءبرجية في برام هللا، عأنه تم تسجيل أفءدت وز : برام هللا من أعنء   1,383حءلة وفءة، وا 

 الجءلية الفلسطينية عمختلف دول الاءلم عسعب فيبروس كوبرونء.
 12/5/2020، قدس برس

 
 فلسطيني عالق 1,500مصر تفتح معبر رفح لعودة نحو  .27

القءهبرة: عدأت السلطءت المصبرية، الثالثء ، فتح ماعبر برفح الحدودي مع األبراضي الفلسطينية، وذلك 
ونقلت وكءلة األنعء   أيءم، في اتجءه واحد، عهدف تمكين الاءلقين من الاودة إلى قطءع غزة. 3لمدة 

عءلق  1,500ماعبر، أن هنءك نحو ال، عن كمءل الخطيب، مندوب السفءبرة الفلسطينية في األلمءنية
 فلسطيني من المنتظبر عودتهم إلى غزة.

 2020/5/12، الشرق األوسط، لندن
 

 "إسرائيل": ال يجوز إصدار قانون يلغي اتفاقية الغاز مع األردنية الدستوريةالمحكمة  .28
أصدبرت المحكمة الدستوبرية قبرابرا أكدت فيه عدم جواز إصدابر قءنون يتاءبرض مع االلتزامءت : عمءن

صءدقت عليهء عمقتضى قءنون، وكذلك عدم جواز  األبردنية المقبربرة على أطبراف ماءهدة كءنت المملكة
، في بردهء على سؤال حكومي ذلكجء  قد و  إصدابر قءنون يتضمن تادياًل أو إلغء  لتلك الماءهدة.

 اد مقتبرح نيءعي عقءنون يلغي اتفءقية الغءز مع االحتالل اإلسبرائيلي.ع
  2020/5/13، الغد، عّمءن
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 واألخيرة ترفض ألجوائه "إسرائيل"لبنان يطلب وساطة غربية لوقف خرق  .29
طلب لعنءن من عدد من الدول الغبرعية ذات الاضوية الدائمة لدى مجلس : خليل فليحءن - عيبروت

إلقنءعهء عءلتوقف عن الخبرق شعه اليومي لألجوا  اللعنءنية، إضءفًة  "إسبرائيل"األمن أن تساى لدى 
استخدام مقءتالتهء لألجوا  اللعنءنية لشن هجمءت على المواقع الاسكبرية اإليبرانية  "إسبرائيل"إلى وقف 

ء أكثبر من دولة غبرعية ذكبرت أنهإال أن  المنتشبرة في منءطق سوبرية. "حزب هللا"في سوبريء أو مواقع 
من شن الغءبرات ألنهء أواًل تبرفض عشدة هذا التجءوب كمء تلتقي  "إسبرائيل"غيبر قءدبرة على منع 

في  "حزب هللا"عبرفض وجود المسلحين اإليبرانيين وعنءصبر  "إسبرائيل"مصءلح هذه الدول مع مصلحة 
 سوبريء.

 2020/5/13، الشرق األوسط، لندن
 

 عامل مع القدس على أنها عاصمة أبدية لفلسطينبالتطهران يلزم  قانون إيراني بصفة "عاجل جدا" .30
صفة "عءجل ئه ، مع إعطءاإلسبرائيلي ضد االحتالل أقبر مجلس الشوبرى اإليبراني عءإلجمءع قءنونءً 

جدا". وأكد برئيس لجنة األمن الوطني والسيءسة الخءبرجية في المجلس مجعتي ذو النوبر، أن القبرابر 
يلزم إيبران عءلتاءمل مع القدس و أبرض فلسطين التءبريخية، على أحقية الفلسطينيين األصليين في يؤكد 

 والتصويت الفتتءح سفءبرة افتبراضية إليبران في القدس.على أنهء عءصمة أعدية لفلسطين. 
 2020/5/12، فلسطين أون الين

 
 في قطاع غزةزواج المعسرين قطرية لالعمادي يعلن عن توزيع منحة  .31

للجنة القطبرية إلعءدة إعمءبر غزة، فجبر اليوم، عن عد  أعلن السفيبر محمد الامءدي برئيس ا :غزة 
إجبرا ات توزيع منحة تيسيبر زواج الشعءب الماسبرين في قطءع غزة، وذلك عءلتنسيق مع صندوق قطبر 

كمء أعلن  مليون دوالبر أمبريكي. 2من المنحة العءلغ قيمتهء  ونيستفيدسشءب  500 وأوضح أن للتنمية.
لتوزيع منحة فكءك الشهءدات الاءلقة لخبريجي الجءماءت المحتءجين عن أن اللجنة، عدأت إجبرا اتهء 

 .ءً خبريج 6,512سيستفيد منهء ، قيمتهء مليون دوالبر أمبريكي، في القطءع
 2020/5/13، القدس، القدس

 
 الجامعة العربية تدين تمديد إغالق مكتب تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة .32

ل الابرعية، قبرابر سلطءت االحتالل اإلسبرائيلي تمديد إغالق أدانت األمءنة الاءمة لجءماة الدو  :وام
مكتب تلفزيون فلسطين البرسمي في مدينة القدس، ومنع طواقمه من الامل في المدينة المحتلة 



 
 
 
 

 

 16 ص             5236 العدد:             5/13/2020 ربعا أل ا التاريخ: 

                                    

لمدة ستة أشهبر أخبرى في محءولة للتغطية على جبرائمهء وتنفيذ  1948واألبراضي الابرعية المحتلة عءم 
 مخططءتهء عتهويد مدينة القدس.

 2020/5/12، االتحاد، أبو ظبي
 

  المنتجين العرب يطلق حملة للتضامن مع اإلعالم الفلسطيني اتحاد .33
أعلن االتحءد الاءم للمنتجين الابرب عبرئءسه الدكتوبر اعبراهيم اعوذكبري برفضه قبرابر سلطءت : فلسطين

مه من الامل االحتالل االسبرائيلى إغالق مكتب تلفزيون فلسطين البرسمى فى مدينة القدس ومنع طواق
 .حمله تضءمن إعالميه على مستوى الاءلم الابرعي والدولي مطلقءً  فى المدينة المحتلة.

 2020/5/13، الدستور، عّمان
 

 شأن إسرائيليفي الضفة الغربية : قرار الضم وفرض السيادة بومبيو يؤكد مجددا   .34
"أن قبرابر الضم وفبرض  جدد وزيبر الخءبرجية األمبريكي مءيك عومعيو، تأكيده على: القدس المحتلة

ولّمح في مقءعلة مع "يسبرائيل هيوم"، إلى منح واشنطن  السيءدة في الضفة الغبرعية مبرتعط عإسبرائيل".
"عءلتأكيد سنتعءحث حول الطبريقة األفضل وأوضح قءئاًل  السيءدة.هذه ضو  أخضبر لـ"إسبرائيل" لفبرض 

عأن اإلدابرة األمبريكية تدبرك مخءوف وصبّرح  لتطعيق خطة السالم التي وافق برئيس الحكومة عليهء".
إلى  األبردن وعدد من دول الخليج من خطوة "الضم" وعأن إدابرته أخذت عاين الحسعءن هذه المخءوف.

شدد على أن "زيءبرته إلى إسبرائيل األبرعاء ، هءمة جًدا عءلنسعة له لدبرجة أن يساى إلجبرائهء ذلك فقد 
 لوجه". ءً وجه

 2020/5/12، قدس برس
 

 "إسرائيل"يل: ما زلنا بعيدين عن مناقشة فرض عقوبات على بور جوزيف  .35
جوزيف عوبريل وزيبر خءبرجية االتحءد  عننقل موقع صحيفة هآبرتس : تبرجمة خءصة -برام هللا 

في حءل  "إسبرائيل"ن االتحءد ال زال عايد عن منءقشة فبرض عقوعءت على أاألوبروعي، الليلة المءضية، 
من المهم مابرفة موقف  الفتًء إلى أن األبراضي الفلسطينية.اتخذت أي خطوة احءدية الجءنب لضم 

 الدول األعضء  عشأن هذه القضية.
 2020/5/13، القدس، القدس
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 أراض فلسطينية تبحال ضم "إسرائيل"يطالبون الحكومة بمعاقبة  ونبريطاني يونبرلمان .36
نءئعًء في  145ى أعلن الزعيم السءعق لحزب الامءل العبريطءني جيبرمي كوبرعن انضمءمه إل: لندن

عبريطءنيء للمطءلعة عءتخءذ إجبرا ات عشأن خطة الحكومة اإلسبرائيلية غيبر القءنونية لضم مسءحءت كعيبرة 
سيءسيون، عمن فيهم أعضء  سءعقون في الحكومة ووزبرا  وكءن  من األبراضي الفلسطينية المحتلة.

ن ذلك أل "،إسبرائيل"ة ضم عءتخءذ إجبرا ات ال أقوال في ماءبرضقد طءلعوا وكعءبر الدعلومءسيون، 
سيكون "ضبرعة قءتلة لفبرص السالم عين اإلسبرائيليين والفلسطينيين على أسءس أي حل قءئم على 

 دولتين".
 2020/5/13، العربي الجديد، لندن

 
 ممنوع من االقتراب من بومبيو خالل زيارته المرتقبة لـ"إسرائيل" فريدمان .37

، صعءح اليوم، لفحص "إسبرائيل"كي لدى يءن السفيبر األمبر خضع ديفيد فبريدم: تبرجمة خءصة -برام هللا 
تقبربر قد و . من مشءكل في الجهءز التنفسي تهعاد ماءنء، مخعبري لكشف اإلصءعة عفيبروس كوبرونء

كي مءيك عومعيو، وعدم االقتبراب منه في حءل تقبربر يعن استقعءل وزيبر الخءبرجية األمبر  إعقءئه عايداً 
 لمسؤولين اإلسبرائيليين.السمءح له عحضوبر االجتمءعءت مع ا

 2020/5/13، القدس، القدس

 
   "إسرائيل"الفلسطينيين داخل حتى : التضييق والظلم يطال "هيومن رايتس ووتش" .38

في تضييق الخنءق  "إسبرائيل"إن سيءسة  "هيومن برايتس ووتش")األنءضول(: قءلت منظمة  - القدس
ية وقطءع غزة، لتطءل الفلسطينيين في على التجماءت السكءنية الفلسطينية تتخطى الضفة الغبرع

إلى مصلحة المواطنين أن هذه السيءسة تنحءز "وذكبرت  ."إسبرائيل"العلدات والقبرى الفلسطينية داخل 
اليهود ضد مواطني إسبرائيل الفلسطينيين، وتقّيد عشدة إمكءنية وصول الفلسطينيين إلى األبراضي 

تءحة نمو سكءني طعياي تسيطبر معءشبرة على  "إسبرائيل"التقبريبر أن  حوضأفيمء  ."عغبرض السكن وا 
 من األبراضي، عمء فيهء القدس الشبرقية المحتلة. 93%

 2020/5/12، القدس العربي، لندن
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 إسرائيلية -مناورة أميركية  .39
 ماين الطءهبر

عءهت في برفضه إسبرائيلية مشتبركة لاللتفءف على الموقف الابرعي والدولي ال -ثّمة منءوبرة أميبركية 
من مسءحة الضفة الغبرعية إلى الكيءن الصهيوني، وذلك ععبر برمي الكبرة، مبرة أخبرى،  %40ضم نحو 

في ملاب السلطة الوطنية الفلسطينية، عذبرياة أّن األخيبرة تبرفض الدخول في مفءوضءت مع الجءنب 
وللمبرة األولى، تتحّدث عن اإلسبرائيلي، وفًقء لبرؤية البرئيس األميبركي، دونءلد تبرامب، التي تزعم أنهء، 

قيءم دولة فلسطينية، عاد أن نّصت جميع المعءدبرات واالتفءقءت السءعقة، من اتفءق كءمب ديفيد إلى 
 معءدبرة بريغءن إلى اتفءق إعالن المعءدئ )أوسلو(، على إقءمة حكم ذاتي محدود.

األعيض قءل "إّن توالت التصبريحءت األميبركية خالل األسءعيع المءضية، فءلنءطق عءسم العيت 
االعتبراف عءإلجبرا ات اإلسبرائيلية البرامية إلى عسط السيءدة اإلسبرائيلية، وتطعيق القءنون اإلسبرائيلي، 
على منءطق في الضفة الغبرعية ُتاتعبر جزً ا من دولة إسبرائيل، سيأتي في سيءق موافقة الحكومة 

على أسءس الخطوط التي حّددتهء  اإلسبرائيلية على التفءوض مع الفلسطينيين، عشأن دولة فلسطينية
برؤية تبرامب للسالم"، زاعًمء أّن الواليءت المتحدة "لن تدعم الضم في الضفة الغبرعية مء لم توافق 
إسبرائيل" على ذلك. أمء وزيبر الخءبرجية األميبركي، مءيك عومعيو، فقد صبّرح خالل جولته األوبروعية عأّن 

غبرعية ياود إلى الحكومة اإلسبرائيلية"، متنءسًيء وجود "القبرابر النهءئي عشأن ضم منءطق في الضفة ال
 إسبرائيلية مشتبركة تصل الليل عءلنهءبر، وهي تامل على وضع خبرائط الضم. -لجنة أميبركية 

انتهى مفاول هذه التصبريحءت التي حءولت فيهء اإلدابرة األميبركية الظهوبر عمظهبر متوازن زائف 
ائيل، ديفيد فبريدمءن، في مقءعلة له مع صحيفة يسبرائيل وكءذب، عاد أن منح السفيبر األميبركي في إسبر 

هيوم، صك عبرا ة لعنيءمين نتنيءهو، وتخوياًل عإعالن الضم، حين أعلن موافقة األخيبر "على عد  
مفءوضءت مع السلطة الفلسطينية، وفق مشبروع تبرامب )ونتنيءهو(، لكّن السلطة هي التي تبرفض دولة 

ميبركي عءلضم عاد أن تالنه إسبرائيل. وبرعمء ستمنح الواليءت المتحدة فلسطينية"، مؤكًدا االعتبراف األ
الحكومة اإلسبرائيلية الضو  األخضبر لعد  تنفيذ تلك اإلجبرا ات، في أثنء  زيءبرة عومعيو المبرتقعة اليوم 

نتنيءهو،  -مءيو/ أيءبر(، عاد أن شبّرعت الضم، وبرسمت أدق تفصيالته في برؤية تبرامب  13األبرعاء  )
 شيًئء للسلطة الفلسطينية للتفءوض حوله. ولم تُعقِ 

نتنيءهو قد أحكمت  -ال توجد أي خيءبرات تفءوضية أمءم السلطة الفلسطينية، إذ إّن صفقة تبرامب 
الطوق حول عنقهء، ولم ياد ثّمة مء تفءوض عليه. تم في "أوسلو" تأجيل عاض القضءيء لتُعحث في 

والحدود، والتي كءن من المفتبرض أن تعدأ عاد خمسة مفءوضءت الحل النهءئي، مثل القدس والالجئين 
نتنيءهو هذا المسءبر  -أعوام من توقيع االتفءق، واستمبرت أكثبر من برعع قبرن، لتنهي صفقة تبرامب 
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العءئس، ولالهء اإليجءعية الوحيدة في الصفقة، إذ ستبريحنء من مءبراثون المفءوضءت الاعثية التي ال 
 تنتهي.

ق التفءصيل، فحسمت مسألة القدس عءالعتبراف عهء عءصمة أعدية لدولة وقد قبّربرت برؤية تبرامب أد
إسبرائيل، على اعتعءبر أنهء وبردت في التوبراة سعاين مبّرة، ولم ُتذكبر في القبرآن الكبريم وال مبّرة. وحسمت 
مسألة الالجئين عتوطينهم في الدول اإلسالمية، وبرفضت عشكل مطلق حقهم في الاودة، حتى إلى 

التي ستخصص للفلسطينيين الذين سيستهدفهم تهجيبر الحق، لذا لن ُيسمح عزيءدة أعداد العءنتوستءنءت 
الفلسطينيين فيهء. أمء األسبرى في سجون االحتالل، فسُيفبرج عنهم عاد انتهء  مدة المفءوضءت 
الجديدة، وعلى مبراحل، وعاد توقياهم تاهدات مذّلة، ويسبري ذلك على كعءبر السن، وأولئك الذين 

ثبر من نصف المدة التي ُحكموا عهء، علًمء أّن المحءكم الصهيونية سخية في أحكءمهء، فكءن أمضوا أك
من األسبرى من ُحكم عاشبرات المؤعدات، ومع ذلك كله، استُثني أولئك الذين نجمت عن عمليءتهم 
قتلى صهءينة. أمء مسألة الحدود واالنسحءب من األبراضي المحتلة، فهي أيًضء ليست موضع 

نتنيءهو أدق تفصيالتهء، وحّولت مء تعقى من األبرض  -فقد برسمت برؤية تبرامب  مفءوضءت،
الفلسطينية إلى أبرخعيل من الجزبر المتنءثبرة، تبرعط عينهء جسوبر وأنفءق، إذا مء تم تنفيذهء، مء يحّولهء 
 إلى ماءزل كءملة للفلسطينيين، تتحّكم القوات اإلسبرائيلية عتحبّركءتهم فيهء، وتسيطبر على ماءعبرهء
وأجوائهء وميءههء ويبرتعط كل مء فيهء عمء يالئم أمن الصهءينة وحيءتهم، وعمجبرد موافقة السلطة 
الفلسطينية على المفءوضءت تكون قد وافقت على الضم، إذ إنه هو أسءس هذه المفءوضءت، ولُتسم 

 عادهء ماءزلهء كمء تشء ، دولة أو إمعبراطوبرية، لكنهء من وبرق وغعءبر.
نتنيءهو جميع  -برى المفءوضءت في هذه الحءلة، وقد أحكمت برؤية تبرامب إذن، على مءذا ستج

تفصيالتهء، واشتبرطت القعول عهء قعل العد  فيهء؟ فهي عمثءعة عقد إذعءن، عل إّن جميع مء يخص 
اليهود فيهء يطعق فوبًرا، عدً ا من الضم، ومء يخص الفلسطينيين مؤجل إلى مء عاد أبرعاة أعوام، عليهم 

حوزوا شهءدة حسن السلوك الصهيوني. ومحءوبر المفءوضءت كءفة تدوبر حول ذلك، فهي خاللهء أن ي
ليست أكثبر من فتبرة انتقءلية جديدة في المشبروع الصهيوني، ليتمّكن عادهء وخاللهء من اعتالع مزيد 
من األبرض، تمءًمء كمء استفءد من اتفءق أوسلو الذي تضءعف االستيطءن خالله مبّرات. وال يخفي 

البرؤية تجّمد االستيطءن عاد الضم في المنءطق الفلسطينية التي لن يشملهء  -ذلك، فءلصفقة الادو 
 هذا الضم أبرعاة أعوام فحسب.

ثّمة منءوبرة أخبرى يتم فيهء التالعب عءلصيغ القءنونية التي ستستخدمهء الحكومة اإلسبرائيلية في إعالن 
نه، ُيستخدم تاعيبر "فبرض السيءدة اإلسبرائيلية". الضم، فعداًل من القول عءلضم الذي ال يمكن التبراجع ع

وتستهدف هذه المنءوبرة إعقء  وهم التسوية والمفءوضءت قءئًمء، في تكبرابر لقبرابر فبرض السيءدة 
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اإلسبرائيلية على الجوالن، حيث لم يغلق هذا القبرابر العءب أمءم التلويح عءلتسوية والمفءوضءت، وشهدنء 
حين حءولت إسبرائيل استغالل الخالفءت الابرعية والتلويح لسوبرية في حينه مء ُعبرفت عودياة براعين، 

عمفءوضءت ماهء عدياًل عن مفءوضءت مع الفلسطينيين. تحءول الصيغة المبرّجحة للقبرابر الصهيوني 
أن تُعقي نءفذة مفتوحة، تظل تتالعب عهء أمءم المجتمع الدولي واألنظمة الابرعية، خصوًصء التي 

، أو تلك الالهثة وبرا  التطعيع ماه، لتعبّربر لهء استمبرابر تلك الاالقءت، في تبرتعط عءتفءقءت مع الادو
 حين أن صيغة الضم تغلق العءب تمءًمء.

مهمء اختلفت الصيغ القءنونية لقبرابر الضم، فهي لن تغّيبر من الواقع شيًئء، فءلواقع المبّر الذي نايشه 
هء شيًئء فشيًئء. وفي كل يوم يمبّر أّن األبرض كلهء تحت االحتالل الصهيوني، وقد تمّكن من قضم

تصدبر قبرابرات استيطءنية جديدة، لال أحدثهء قبرابر مصءدبرة األبراضي المحيطة عءلحبرم اإلعبراهيمي 
الشبريف في الخليل، وقبرابر إقءمة سعاة آالف وحدة استيطءنية جديدة في مستوطنة أفبرات، جنوب عيت 

على لسءن عضو اللجنة المبركزية في حبركة لحم. يحدث هذا في وقت تالن فيه السلطة الفلسطينية، 
فتح، عزام األحمد، أنهء "تبراقب عن كثب تحبركءت نتنيءهو"، وتتوعد عإنهء  االتفءقءت كءفة، إذا أقدمت 
إسبرائيل على ضم المنءطق، وكأّن الضم ال يشّكل فااًل حءصاًل في كل يوم، مء دامت فلسطين تحت 

م المزعوم حءضبًرا، فهي ماءدلة قءئمة، َأَصَدبَر قبرابر الضم االحتالل، ومء دام وهم المفءوضءت والسال
أم تأخبر، وال طبريق للخالص منهء سوى عءلنضءل من أجل دحبر االحتالل، وضد نظءم األعءبرتءيد 

 والتمييز الانصبري الصهيوني في فلسطين كلهء، فقد وّلى زمن أنصءف الحلول واللهءث وبرا هء.
 13/5/2020، العربي الجديد، لندن

 
 سرائيل" تكسر الفيتو على صفقة تبادل أسرى جديدة مع حماس"إ .40

 عدنءن أعو عءمبر
مع تزايد التقءبريبر حول المفءوضءت عين حمءس و"إسبرائيل" إلعبرام صفقة تعءدل أسبرى جديدة، عدأت 

 األصوات اإلسبرائيلية تحذبر من أن حمءس تستاد الختطءف جديد للجنود اإلسبرائيليين،
فءوضءت الجءبرية، كمء ياتقدون، فتحت شهيتهء لتجديد عمليءت الخطف، وذلك لسعب عسيط هو أن الم

عاد أن تأكد لهء أن إسبرائيل تقدم في النهءية التنءزالت، وتستاد إلطالق سبراح مئءت من أسبرى حمءس 
 في السجون اإلسبرائيلية.

ائيلية إلى وقد دفات زيءدة المخءوف الفلسطينية من إمكءنية انتشءبر فيبروس كوبرونء في السجون اإلسبر 
انطالق مفءوضءت صفقة تعءدل األسبرى مع حمءس، وعذلك يكون الوعء  قد وّفبر فبرصة فبريدة إلنجءز 

 الصفقة، وعدت إسبرائيل وحمءس أقبرب من أي وقت مضى إلى إنجءزهء.
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ظهبرت حمءس صءحعة المعءدبرة عءلحديث عمء اعتعبرتهء "فبرصة نءدبرة" إلعبرام صفقة طءل انتظءبرهء، لكن 
ء أتءحت إلسبرائيل وحمءس مسءحة أكعبر للمبرونة عشأن القضءيء التي حءلت سءعقًء دون جءئحة كوبرون

 إحبراز تقدم عتعءدل األسبرى.
منذ سنوات طويلة أصبرت حمءس على أنهء لن توافق على منءقشة أي تعءدل لألسبرى قعل أن تفبرج 

مليءت المقءومة، ، ثم اعتقلتهم النخبراطهم في ع2011إسبرائيل عن األسبرى الذين تحبربروا في صفقة 
لكن برفض إسبرائيل لهذا الشبرط أوصل المفءوضءت سءعقًء إلى طبريق مسدود، حتى ظهبر الفيبروس 

 الذي جال حمءس مستادة لتخفيف إصبرابرهء على هذا الشبرط المسعق.
 250عدأت مفءوضءت صفقة التعءدل عمء سّمتهء حمءس "معءدبرة إنسءنية"، وتشمل إفبراج إسبرائيل عن 

ضى والنسء  واألطفءل، مقءعل تقديم مالومءت عن اإلسبرائيليين الذين تأسبرهم الحبركة أسيبرًا من المبر 
في غزة، وهكذا توفبرت جملة أسعءب وقفت خلف إمكءنية إعبرام الصفقة، عغبرض حصول حمءس على 
تسهيالت إنسءنية وصحية لمواجهة وعء  كوبرونء في القطءع، على أن تكون هذه الصفقة الجزئية 

 مل وأعم.مقدمة لصفقة أش
لكن التقديبرات السءئدة تشيبر إلى ماءبرضة تل أعيب لصفقة استعءقية تتالق عمالومءت حول مصيبر 
جنودهء األسبرى في غزة، وتفضل إعبرام صفقة شءملة، مع أن المفءوضءت الجءبرية عين الطبرفين ععبر 

مء على وسطء  تعدو مكثفة وجدية، عخءصة في ضو  توفبر عدد من الاوامل واألسعءب التي تحفزه
 الذهءب إلى إعبرام صفقة التعءدل.

يكمن السعب األول عبرغعة حمءس في إعءدة األسبرى الكعءبر واألطفءل والنسء  والمبرضى إلى عيوتهم، 
خشية إصءعتهم عءلكوبرونء في السجون اإلسبرائيلية، والسعب الثءني أن حمءس تخشى على سلطتهء 

ادالت اإلصءعة هنءك ال تزال منخفضة، لكن عءلقطءع في حءل انتشبر الوعء ، على البرغم من أن م
الحبركة تخشى السينءبريو األسوأ، والسعب الثءلث أن حمءس تساى إلعبرام صفقة إنسءنية، برغعة في 
كسبر الجمود الحءصل في الصفقة الشءملة، تمهيدًا إلحداث اختبراق في المفءوضءت الاءلقة منذ 

لسطينيين "ثقيلي الايءبر"، تصنفهم إسبرائيل سنوات طويلة، عسعب إصبرابرهء على إطالق سبراح أسبرى ف
 عأن "على أيديهم دمء  إسبرائيلية".

كل ذلك يؤكد التقديبرات السءئدة في المنظومتين السيءسية واألمنية في إسبرائيل عأن الفبرصة الحءلية 
قءئمة، وعقوة، وبرعمء ال تتكبربر الحقًء، للتوصل إلى تسوية وتفءهمءت مع حمءس، عمء في ذلك القضءيء 

 التي عدت في اآلونة األخيبرة غيبر قءعلة للحل.
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لكن المفءوضءت الجءبرية، وفي ضو  المالومءت الشحيحة، تشيبر إلى تبراجع إسبرائيلي ال تخطئه الاين 
عشأن مء يابرف في إسبرائيل عماءييبر إعبرام صفقءت التعءدل مع المنظمءت الفلسطينية، التي أقبرتهء لجنة 

 صفحة تحت عنوان "سبري للغءية". 100ات، وجء ت في "شمغءبر" القضءئية، منذ ثمءني سنو 
، توصيءت لوضع المزيد من الابراقيل أمءم إعبرام أي صفقءت تعءدل قءدمة، 2012هذه اللجنة قدمت في 

وتخصصت عتحديد الماءييبر التي يجب أن تتمسك إسبرائيل عهء في إعبرام صفقءت تعءدل الستاءدة 
أعضءئهء حول الثمن المطلوب الذي يجب دفاه لمثل هذه  أسبراهء ومفقوديهء ومخطوفيهء، وتبركز نقءش

 الصفقءت على المدى العايد.
المفءوضءت الجءبرية مع حمءس تؤكد أن إسبرائيل تنءزلت عن المايءبر األسءسي الذي وضاته اللجنة، 
وتقضي عأنه في حءل عدأت مفءوضءت استاءدة جندي مخطوف، فإن إسبرائيل توافق على إطالق 

محدود فقط، أمء في حءل كءن الجندي قتياًل، فإن استاءدة جثمءنه تجبري عإطالق  سبراح أسبرى عادد
سبراح أسيبر واحد فقط، ومن الواضح أن هذه الماءييبر لن تجد طبريقهء إلى التنفيذ، ألن الحءصل حءليًء 

 يتحدث عن أعداد كعيبرة من األسبرى الفلسطينيين الذين سيفبرج عنهم.
سبرائيلي على المفءوضءت الجءبرية إلعبرام صفقة تعءدل األسبرى مع جء  الفتًء في إطءبر التاليق اإل

حمءس، أنهء تاطي انطعءعًء أن حمءس تتحضبر لتنفيذ عملية "االختطءف" القءدمة، وأن الموضوع 
عءت مسألة وقت حءل نفذت صفقة التعءدل الجديدة، التي ستسفبر عن إطالق سبراح األسبرى 

 الفلسطينيين الكعءبر.
ن أصحءب هذه الفبرضية المتخوفة من قنءعة مفءدهء أن حمءس تتالم دبروسهء ينطلق اإلسبرائيليو 

إلطالق سبراح الجندي غلاءد  2011سبرياًء، ألنه في اللحظة التي أعبرمت صفقة التعءدل السءعقة في 
شءليط، ونتجت عنهء إطالق سبراح مئءت األسبرى الفلسطينيين، فقد تالمت الطبريقة ذاتهء، وسوف 

جديد عحق الجنود اإلسبرائيليين، ألنهء تاتقد أن إسبرائيل ستتنءزل أواًل، وهو مء  تحءول تنفيذ اختطءف
 يحصل فااًل هذه األيءم.

في الوقت ذاته، يزعم ماءبرضو صفقة التعءدل من اإلسبرائيليين أنه يمكن استلهءم تجءبرب المءضي، 
من المقءومة الفلسطينية إسبرائيليًء على يد أفبراد  183مقتل  2006و 2000حين شهدت الفتبرة عين عءَمي 

آخبرين عأيدي أسبرى محبربرين من صفقة التعءدل مع  32أطلق سبراحهم من السجون اإلسبرائيلية، ومقتل 
، 1985، وعاد صفقة التعءدل مع الجعهة الشاعية القيءدة الاءمة أحمد جعبريل في 2003حزب هللا في 

 ل االنتفءضة األولى التي قءدوهء.قتل وأصيب مئءت اإلسبرائيليين على أيدي المسلحين المحبربرين خال
مع الالم أن أسبر الجنود اإلسبرائيليين من قعل المقءومة الفلسطينية ياد استبراتيجية ثءعتة، فءلسنوات 
المءضية شهدت محءوالت عدة، منهء مء نجح ومنهء مء فشل، ومن الاوامل األسءسية التي تدفع إلى 
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سبرى الذين يحتجزهم االحتالل في سجونه، جز  منهم من اعتمءد هذه االستبراتيجية األعداد الكعيبرة لأل
 ذوي األحكءم المبرتفاة، ال يمكن أن تفبرج إسبرائيل عنهم عسهولة إذا لم يتوفبر ثمن مقءعل.

تشيبر القبرا ات اإلسبرائيلية إلى أن مفءوضءت صفقة تعءدل األسبرى الجءبرية مع حمءس ععبر وسطء ، 
ءئالت جنود إسبرائيليين، عاد أعوام على االنتظءبر "المؤلم"، وعلى البرغم من أنهء تغلق ملفءت ماءنءة ع

فإنهء من جهة أخبرى تكشف حجم الثمن العءهظ الذي ستدفاه إسبرائيل، ممء قد يابرض أهدافهء 
االستبراتيجية للخطبر، ألن النتيجة الطعياية من تكبرابر صفقءت تعءدل األسبرى مع فصءئل المقءومة أن 

 نت تقوي من مواقع تلك الفصءئل من دون أن تقصد عءلتأكيد.إسبرائيل تذهب عءتجءه كمء لو كء
في الوقت ذاته، ستعدو إسبرائيل كمن تقلل من أهمية جنودهء الموجودين في األسبر، حين تمتنع عن 
القيءم عءستبرجءعهم، وحين توقِّع على صفقة تعءدل مع حمءس، فمن الطعياي أن أعدا هء الذي 

في موقع البراعح األكعبر، وصفقءت من هذا القعيل تظهبر  يخطفون جنودهء ومواطنيهء، سيكونون
إسبرائيل مستادة للقعول عءلتنءزل عن كل شبروطهء، والخضوع للمطءلب التي تالنهء تلك المنظمءت 

 المسلحة.
أكثبر من ذلك فإن تلك الصفقءت تامل على تقوية مواقع حمءس في المجءل السيءسي الفلسطيني، 

فضاًل عن أنهء تمس عقوة إسبرائيل البردعية، وتامل على تشجيع وتنءمي شاعيتهء وجمءهيبريتهء، 
فصءئل المقءومة للقيءم عامليءت اختطءف أخبرى، وتخءطبر عحيءة جنودهء الذين يقاون في أسبرهء، 
وعءلتءلي فأن تضحي إسبرائيل عءلكثيبر من أجل استاءدة جنودهء ومواطنيهء، فهذا واجب عسكبري 

لى أنهء خضوع لمطءلب المقءومة، الذين قد يبرفاون الثمن المطلوب تجءههم، لكنهء قد تتبرجم سيءسيًء ع
 لتعءدل األسبرى.

من خالل إلقء  نظبرة فءحصة على سيل المواقف اإلسبرائيلية التي خبرجت في األيءم األخيبرة، تاقيعًء 
على المفءوضءت الجءبرية مع حمءس، يمكن استنتءج أن حمءس لديهء القدبرة على اللاب على وبرقة 

لاءم اإلسبرائيلي، والتأثيبر عليه، ليمءبرس عدوبره ضغوطه الالزمة على المستويين السيءسي البرأي ا
 واألمني للمضي قدمًء في هذه الصفقة.

أخيبرًا، وعلى البرغم من أن السءسة اإلسبرائيليين يزعمون أنهم لن يبرضخوا لمء يسمونه "اعتزازات" 
ن التجبرعة التءبريخية تشيبر إلى أنهم حمءس حين تقوم عأسبر جنودهم من أجل المسءومة عليهم، فإ

أجبروا مفءوضءت سءعقة مع المقءومتين اللعنءنية والفلسطينية مبرات ومبرات خءبرج األبراضي الفلسطينية، 
ن عطبرق غيبر معءشبرة.  حتى وصل عهم التنءزل إلى أن أجبروا المفءوضءت ذاتهء مع حمءس وا 
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تحيل "الفلسطيني" الذي تحقق، فإن ضبرعًء من المس 2011ولئن شكلت صفقة التعءدل مع حمءس في 
سيكون نوعًء من االنكسءبر "اإلسبرائيلي" الكعيبر، على أمل أن  2020الخضوع لمطءلعهء هذه المبرة في 

 يتحقق أيضًء!
 12/5/2020"، مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون التركية"موقع تي آر تي 

 
 ذلك!ترامب سيفرض الضّم على إسرائيل إذا ترددت في  .41

 حمي شليف
من  %9.66« الليكود»جمات األحزاب البرئيسة الواقاة على يمين  2019انتخءعءت نيسءن في 

على « القوة اليهودية»، عبرئءسة آييلت شكيد، سويًء مع «يمينء»األصوات. في انتخءعءت أيلول حصلت 
يتمءبر عن غعيبر على « يمينء»من األصوات. في انتخءعءت آذابر، هذا الاءم، حصلت  7.75% وا 
من  %40األصوات. خالل أقل من عءم، فقدت األحزاب التي تمثل اليمين الديني حوالي من  5.66%

 قوتهء لدى الجمهوبر.
ثمة أسعءب شخصية وتنظيمية وأسعءب تتالق عءلتواصل للسقوط الهءئل لألحزاب التي تتفءخبر عتمثيل 

سيطة: أنه ليس الوطني والمستوطنين. ولكن على برأس هذه األسعءب تقف حقيقة ع –الجمهوبر الديني 
لهذه االحزاب ضبروبرة. عءستثنء  االهتمءم عمؤسسءت التاليم للصهيونية الدينية فقد أصعحت هذه 
االحزاب زائدة. االتفءق االئتالفي مء عين عنيءمين نتنيءهو وعيني غءنتس أعبرز فقط المكءنة الجديدة لهء 

 كفءئض زائد.
ن قعل اليمين كله، وليس فقط أن مصءلحهم ليس فقط أن برؤية المستوطنين ومؤيديهم تم تعنيهء م

، عل إنه يوجد لدى اليمين حبركة قومية متطبرفة دينية «الليكود«ممثلة جيدًا من قعل عنيءمين نتنيءهو و
ذات قوة ونفوذ كعيبرين: المسيحيون االفنجيليون. عندمء تكون وسيلة ضغطك هي مصدبر قوة واسءس 

مثيبرين  -عفوًا على التاعيبر -نيت وبرافي عيبرتس يعدونوجود برئيس الواليءت المتحدة فإن شكيد وعي
 للشفقة.

يصاب المعءلغة في دبرجة ابرتعءط دونءلد تبرامب عءلمؤمنين المسيحءنيين. هم أسءس قءعدته في هذه 
لقد «. مسيحءنيين»أفنجيليين  أنفسهماللحظة من مجمل النءخعين في الواليءت المتحدة ممن ياتعبرون 

امءم هيالبري كلينتون، ومءزال الحعل  2016في  %76 -%19مة تعلغ مء عين منحوا تبرامب اغلعية حءس
فإن « كوبرونء»، والذي جبرى في شعءط، قعل تفشي وعء  «عيو»على الجبرابر. في استطالع لماهد 

 %69أعدوا برضءهم عن أدائه.  %75من المسيحءنيين قءلوا ان تبرامب يحءبرب من أجلهم. و 81%
 هم السءحقة سيصوتون له.اعتعبروه شخص مستقيمء. أغلعيت
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جالت اعتمءده على المسيحءنيين اعتمءدًا « كوبرونء»ماءلجة تبرامب الفءشلة والفضءئحية لفيبروس 
مطلقًء. عدون تجندهم الكءمل والمتحمس، حتى آخبر المؤمنين فيهم، فليس فقط ال يوجد لتبرامب فبرصة 

عل إنه سيهزم حتى في الواليءت ، 2016للفوز في الواليءت البرئيسية التي مهدت طبريقه للفوز في 
للجمهوبريين، ومن عينهء جوبرجيء، كءبرولينء الشمءلية، وحتى تكسءس،  "مضمونة"الجنوعية التي تاتعبر

 وهي واليءت يشكل فيهء المسيحءنيون ثلث عدد المصوتين.
عأن تبرامب سيتحول فجأة الى سيءسي مسؤول، يوقف ساي  –األمل  –لهذا السعب فإن مجبرد التفكيبر 

تنيءهو الحثيث وحكومته الجديدة نحو ضم غوبر االبردن ومستوطنءت يهودية في الضفة الغبرعية، هو ن
أمبر ليس له صلة عءلواقع. مع اقتصءد منهءبر، ووعء  مستابر، وعشبرات اآلالف من الوفيءت عسعب 

 والتي جمياهء تقف ضده؛ وحيث إن ظهبره الى الحءئط، واستطالعءت البرأي تشيبر الى« كوبرونء»وعء  
هعوطه، وعدأ زمالؤه في الحزب عءلقلق حتى على مصيبر مجلس الشيوخ، فإن تبرامب لن يتجبرأ على 

 تخييب آمءل االفنجيليين. لقد أبرادوا الضم وسيحصلون عليه.
، وال توتبرات مع االبردن، وال احتجءجءت من دول عبرعية «المنءطق»لن يبردع تبرامب اعمءل شغب في 
حءد االوبروعي: هذه، مثلهء ايضء مثل مستقعل عملية السالم وال ماءقعة إسبرائيل من قعل االت

والديموقبراطية اإلسبرائيلية، تهّمه مثلمء تهمه قشبرة الثوم حتى في االيءم الاءدية. ان مء يهم تبرامب هو 
برثه موضوعين على كفة الميزان.  فقط تبرامب، هو عءلتحديد عندمء يكون مصيبره وا 

ألخيبرة عن الكءبرثة التي توشك أن توقاهء على نفسهء، فإنهء حتى إذا تبراجات إسبرائيل في اللحظة ا
ذا تبرددت في الضم فإن  أصعحت عءلقة داخل الشاب المبرجءنية. وليس هنءلك سعيل للتبراجع، وا 
تبرامب سيفبرض ذلك عليهء، وعداًل من أن يستخدم الكواعح فءنه سيضغط على دواسة الغءز، ولن 

أن يتجبرأ على أن يقول له ال. حينئذ ومع  -مدان له عحيءتهوعءلتأكيد ليس نتنيءهو ال -يستطيع أحد
 كهؤال ، من يحتءج الى حزب يمينء؟.« أصدقء »

 «هآرتس»
 13/5/2020، األيام، رام هللا
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