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 مركز الزيتونة ينعى المفكر الدكتور حسين أبو النمل
ببالغ الحزن  األسىت  بمزيد من الرضا ب،ضاء   عز  ج   قدرهت ينعى مر ز الزيت نة للدراسات 

 الما ر الد ت ر حسين أب  النم  : االستشارات
 قد خسرت قضية فلسلين علمًا من أعالمهات  خسر مر ز الزيت نة أحد أبرز داعميهت ف،د  ا ب 
الد ت ر أب  النم  مسيرة المر ز منذ تأسيسهت  قد  ان رحمه   مهتمًا بنشال المر ز  متابعًا 

ا رًا متميزًا ألعماله  داعمًا لمسيرته  مشار ًا في أنشلته  أبحاثه.  خسرت الساحة العلمية باحثًا  م
 للالما اتصف بالجدية  الدقة العلمّية.

نسأ    سبحانه أن يت،ّب  منهت  أن يتغمده ب اسع رحمتهت  يس نه فسيح جناتهت  أن يلهم أهله 
  محبيه الصبر  السل ان.
نا إليه راجع ن نا هلل  ا    ا 

 22/5/2020، بيروت ،واالستشاراتمركز الزيتونة للدراسات 
 

 سمح بالفوضى والعنف حتى في ظل وقف التنسيق األمني"تلن  الفلسطينية لسلطةموقع عبري: "ا .1
ي م الخميست أن السللة الالسلينية شددت في رسالة رسمية يئة البث اإلسرائيلية )" ان"(ت ذ رت ه

إلى الح  مة اإلسرائيلية على أنها "لن تسمح بانتشار العنف في الضاة الغربية" المحتلةت حتى في 
 ي.ظ  ال،رار ب قف التنسيق األمن

 شددت مصادر " ان" على أن السللة الالسلينية بعثت برسائ  عبر ال،ن ات الرسمية إلسرائي ت 
أ دت من خالله على قرارها ب قف ف ري للتنسيق األمني بجميع أش اله  على  افة المست يات. في 

رائيليةت ق له: اإلسرائيليةت عن مسؤ   رفيع في الح  مة اإلس 13الم،اب ت ن،  المراس  السياسي لل،ناة 
"أخلرتنا السللة الالسلينية رسميا ب،لع العالقات   قف التنسيق األمنيت ل ن الرسالة  انت 

 غامضة  غير  اضحة بشأن مضامينها العملية".
 أ ضح المصدر أن الرسالة ن،لت ب اسلة  زير الشؤ ن المدنية في الح  مة الالسلينيةت حسين 

ت إلى منسق عمليات الح  مة اإلسرائيلية في األراضي المحتلةت الشيخت  مسؤ لين فلسلينيين آخرين
ي خلابه مساء ف مي  أب  ر ن  تضمنت الصياغة التي أ ردها الرئيس الالسلينيت محم د عباست 

 الثالثاء.
 21/5/2020، 48عرب 
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 األمن الفلسطيني انسحب من ضواحي القدس.. لسلطة توقف التنسيق األمنيمصادر: ا .2
قا  مصدر أمني رفيع المست ى في السللة الالسلينية : 22/5/2020، نت، الدوحة الجزيرةذ رت 

ن األجهزة األمنية  للجزيرة إن السللة أبلغت إسرائي  رسميا ب قف العم  بالتنسيق األمني معهات  ا 
الالسلينية سحبت د رياتها من منالق خاضعة لإلدارة المشتر ة بم جب اتااقيات السالم الم قعة مع 

 انب اإلسرائيلي.الج
 أ ضح المصدر أن السللة أبلغت الجانب اإلسرائيلي ب،رارها عبر االرتبال العس ري الالسلينيت 

 ن،لت   أنه تم سحب جميع الد ريات األمنية الالسلينية في منالق شما  ال،دس المحتلة  شرقها.
ة الالسلينية انسحبت من   الة األناض   التر ية لألنباء عن شه د عيان ق لهم إن ال، ات األمني

بلدات: بد ت  قلنةت  بيت ا سا )شما  غربي مدينة ال،دس(ت  من منالق العيزرية  أب  ديس 
 )شرقي المدينة(.

 أعلن اشتية الخميس أن قرار  قف العم  باالتااقيات مع إسرائي  "أصبح ساريات  بدأت المؤسسات 
 الالسلينية الرسمية تنايذه".

أ د مصدر فلسليني مللع لد"ال،دس"ت أن ق ات  :رام  ت من 21/5/2020، القدس، القدس أضافت 
 األمن الالسلينية أ قات الخميست  افة قن ات التنسيق األمني مع سللات االحتال  اإلسرائيلي.

أ د قيادي في حر ة "فتح" : محمد محسن -رام  ت من 21/5/2020، العربي الجديد، لندن ن،لت 
ب ال،دست لد"العربي الجديد"ت أن األمن الالسليني انسحب من ض احي ال،دس في منالق شما  غر 

الليلةت د ن معرفة أسباب االنسحابت ل ن مصدرا آخر أ د لد"العربي الجديد" أن االنسحاب مرتبل 
بد"دخ   عناصر أمنية فلسلينية إلى ض احي ال،دس بعد تنسيق مع اإلسرائيليينت لضبل األ ضاع 

 ات الح  مة الالسلينية لم افحة فير س   ر نا الجديد".هناعت ضمن إجراء
 أ د ال،يادي في حر ة "فتح" سعيد ي،ينت في حديث لد"العربي الجديد"ت انسحاب ق ى األمن 

عنصر يعمل ن في هذه  100الالسلينية من منل،ة شما  غرب ال،دست مشيرا إلى أن هناع نح  
 المنل،ة  بلباسهم العس ري.

 
 ف تبادل المعلومات مع وكالة االستخبارات األمريكيةعريقات يعلن وق .3

قا  أمين سر اللجنة التنايذية لمنظمة التحرير الالسلينية صائب عري،ات إنه تم إبالغ رام  : 
 [صاالت مع   الة االستخبارات المر زية األمير ية )سي.آي.إيه(]تعليق االت  اشنلن بهذه الخل ة

اء أن السللة الالسلينية لم تعد ملتزمة باالتااقات الم قعة مع بعد إعالن الرئيس عباس الثالث
 في ما يتعلق بالتعا ن مع   الة المخابرات  إسرائي   ال اليات المتحدة بما في ذلع التنسيق األمني.
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المر زية األمير يةت قا  عري،ات للصحافيين في اتصا  عبر الايدي  إن "هذا التعا ن ت قف بانتهاء 
 مضى ي،   إن الالسلينيين سيحافظ ن بماردهم على األمن  النظام  الالسليني". خلاب الرئيس

 العام  ح م ال،ان ن.  أحجمت الساارة األمير ية بال،دس عن التعليق.
 21/5/2020، العربي الجديد، لندن

 
 عريقات: ال يريدون ضم أراض من الضفة بل كل فلسطين.. وهذا ردنا .4

 ه  يرفع خارلة -ة لمنظمة التحرير الالسلينية صائب عري،ات قا  أمين سر اللجنة التنايذي
إن مبادرة الرئيس األمير ي د نالد ترامب ال تهدف  -فلسلين التي جاءت ضمن خلة ترامب للسالم

ف،ل إلى ضم منل،ة غ ر األردن  مست لنات الضاة إلى إسرائي ت ب  ضم  ام  الضاة الغربية بما 
 -( من برنامج "سيناري هات"2020/5/21  تصريحاته لحل،ة )خال- أضاف عري،ات  فيها ال،دس.

أن الرئيس الالسليني للب في رسائ  خلية ل   من الرئيس الر سي  االتحاد األ ر بي  الس رتير "
العام لألمم المتحدة ع،د اجتماع للجنة الرباعية الد لية ألعضاء مجلس األمن من أج  إلالق 

 ."ة سالم جديدة على أساس الشرعية الد ليةمؤتمر د لي للسالمت يؤسس لعملي
 22/5/2020، الجزيرة نت، الدوحة

 
 "إسرائيل"الحكومة الفلسطينية ترفض استالم معدات طبية أرسلتها اإلمارات عبر  .5

  االت: رفضت السللة الالسلينية تسلم شحنة مساعدات لبية أرسلتها د لة اإلمارات  -رام   
 أّ د رئيس ال زراء محّمد اشتّيةت أن ح  مته رفضت استالم  لد.عبر لائرة هبلت في ملار ال

مساعدات لبّية إماراتّيةت قائاًل: "ال علم لنا عن هذا الم ض عت  ف،ل سمعنا به في الجرائدت  لم يتم 
 أضاف اشتّية:  تنسي،ه معنا ال من قريب  ال من بعيدت ال مع سايرنا في اإلماراتت  ال معنا هنا".

م لنا بهذه المساعداتت ف،ل سمعنا بأن لائرة إماراتيةت جاءت إلى ملار اللدت  ل ن لم "لذلع ال عل
 ينسق معنا في أمرها".

 22/5/2020، األيام، رام هللا
 

 مسؤول فلسطيني لـ"األيام": ال نقبل "صفقة القرن" على الطاولة .6
تم إبالغ األمين العام لألمم قا  مسؤ   فلسليني  بير لد"األيام" إنه  عبد الرؤ ف أرناؤ ل : -ال،دس 

المتحدة إن أي تحرع د لي يجب أن ي  ن على أساس الشرعية الد لية مع عدم قب    ج د صا،ة 
 قا  المسؤ  ت الذي فض  عدم ال شف عن اسمه: "قلنا لألمين العام  ال،رن األمير ية على اللا لة.
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  شف المسؤ    صا،ة ال،رن على اللا لة".لألمم المتحدة إننا ن،ب  ف،ل بالشرعية الد لية  ال ن،ب  ب
الالسليني أن "ال،يادة الر سية أبلغت ال،يادة الالسلينية بأنها تؤيد ع،د اجتماع للجنة الرباعية الد لية 

  ألراف إقليمية أخرى على أن ي، م األمين العام لألمم المتحدة بالدع ة لهذا االجتماع".
 22/5/2020، هللا راماأليام، 

 
 ي لـ "األيام": ننتقل من السلطة إلى الدولة قرار القيادة هو للتنفيذ وليس للبحثمجدالن .7

قا  أحمد مجدالنيت عض  اللجنة التنايذية لمنظمة التحرير الالسلينيةت  عبد الرؤ ف أرناؤ ل:
قرارًا  لد"األيام" إن ال،رار الذي اتخذته ال،يادة الالسلينية ه  للتنايذ  ليس البحثت مشددًا على أن هناع

 ب قف التنسيق األمني.
 22/5/2020، األيام، رام هللا

 
 : الرئيس عباس تالعب بالمصطلحات اللغوية خالل خطابه األخيركاتب فلسطيني .8

اتهم  اتب  محل  سياسيت رئيس السللة الالسلينية محم د عباس بد "التالعب" بالمصللحات : غزة
الثاء الماضي  استخدامه مصللح "التحل " من  األلااظ اللغ ية خال  خلابه األخير مساء الث

 االتااقيات د ن إتباع ذلع بمراسيم رئاسية إللغاء االتااقات مع االحتال .
 قا  ذ الا،ار س يرج  لد "قدس برس": "الديباجة اللغ ية التي تحدث بها الرئيس عباس  انت ذ ية 

عة مع إسرائي   منها األمنيةت  هذا جدا لدرجة انه استخدم عبارة أننا في ح  من االتااقات الم ق
يعني بالمعنى اللغ ي أن االتااقيات باقية  ل نه لن يلتزم بها نتيجة لم اقف الح  مة اإلسرائيلية 

صرارها على مشر ع الضم".  أشار إلى أن الرئيس عباس ربل التحل  من االتااقات بالم اقف   ا 
ال يزا  ينا ر  يراهن على الع دة للماا ضات اإلسرائيليةت م ضًحا: "هذا يعني أن الرئيس عباس 

 تحسين شر لهات  من أج  إحداث حالة من الضغل على إسرائي  ال اليات المتحدة  االتحاد 
 األ ربي  منع   قف عملية التده ر الحاصلة في عملية التلبيع".

 21/5/2020، قدس برس
 

 لشهداء بوسيلٍة غير البنوك: القيادة ترفض صرف رواتب األسرى وعائالت ا"شؤون األسرى" .9
رئيس هيئة شؤ ن األسرى  المحررين ال زير قدري أب  ب رت في اتصا  هاتاي مع : قا  رام  

مسؤ   ملف االعالم في المؤتمر ال لني الشعبي لد"ال،دس"  اص  الخليب: إن ال،يادة الالسلينية 



 
 
 
 

 

 9 ص             5243 العدد:             5/22/2020 جمعةلا التاريخ: 

                                    

الماا ضات مع الجانب ترفض صرف المخصصات ب سيلة ُأخرى غير البن عت مشيرًا إلى أن 
 اإلسرائيلي  عبر قن ات مختلاةت مستمرة لح  هذه المسألة التي مازالت عال،ة إلى اآلن.

 21/5/2020القدس، القدس، 

 
 ؤدي إلى انفجار بوجه االحتالليالضم س ..العاروري: عودة المقاومة المسلحة للضفة ممكنة .10

لح العار ريت أن إقدام االحتال  أ د نائب رئيس الم تب السياسي لحر ة حماس الشيخ صا
اإلسرائيلي على خل ة ضم أجزاء من الضاة الغربية ستؤدي إلى اناجار انتااضة عارمة ستغير هذا 

 قا  العار ري خال  ل،اء متلاز عبر قناة الميادين مساء الخميست إن هذه االنتااضة ست  ن  ال اقع.
ابع أن هناع خل ات تم اتخاذها تجاه ال،دس  الضاة  ت رًدا ح،ي،ًيا  عملًيا على االحتال  الصهي ني.
  فلسلينت ست صلنا إلى ن،لة االناجار قريًبا.

 رحب العار ري ب،رار أب  مازن إلغاء االتااقات مع االحتال ت قائال: ل ن نأم  أن ي  ن هذا ال،رار 
منيت ل ن العبرة في هذه المرة جدًيات  نرحب ب،رار إلغاء االتااقات مع االحتال ت   قف التنسيق األ

 التنايذ.
 21/5/2020س، موقع حركة حما

 
 مركزية "فتح" تناقش وضع الخطط واآلليات المطلوبة لتطبيق قرار القيادة .11

ع،دت اللجنة المر زية لحر ة فتح اجتماعها التشا ري في د رة انع،ادها الدائمت  ناقشت : رام  
 أ دت  ،يادة الذي أعلنه الرئيس محم د عباس. ضع الخلل  اآلليات الملل بة لتلبيق قرار ال

مر زية فتح شر عها في اتخاذ اإلجراءات ال اجب اتباعها لتحم  مسؤ لياتها ال،يادية للتصدي 
اإلسرائيلي إلنهاء ال،ضية  تصاية المشر ع  -لد"صا،ة العصر"  مشاريع الضمت  المشر ع األمير ي

 ال لني.
 21/5/2020، القدس، القدس

 
 لتشكيل جبهة وطنية وعربية لمواجهة "التطبيع"تدعو مقاومة فصائل ال .12

سالميٍة  الرأي: -غزة دعت فصائ  الم،ا مة الالسلينية الي م الخميست لتش يِ  جبهة  لنية  عربية  ا 
  اسعٍة  مْن   ِّ أحراِر العالم لم اجهِة "تياِر التلبيِع  التنسيِق األمنيِّ مع االحتال ".

حماس ف زي بره م في  لمة له ممثاًل فصائ  الم،ا مة بمؤتمر صحاي   أ د ال،يادي في حر ة
بمدينة غزةت بمناسبة ي م ال،دس العالميت أهمية هذه الجبهَة لم اجهة المخللات "الصهي أمري ية" 
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 قا  بره م "في هذا الي ِم الاضيِ  من هذا الشهِر المبارِعت    نِس االحتالِ  عن أرِضنا  م،دساِتنا.
ينا ذ رى ي ِم ال،دِس العالميِّ الذي انللَق مع الث رِة اإليرانيِة؛  فاًء للمدينِة الم،دسِةت  نصرًة تح ُّ عل

 للمسجِد األقصى.
 21/5/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 : مخرجات اجتماع رام هللا بال رصيد وتعيدنا لنقطة البدايةقيادي في "الشعبية" .13

قا  ال،يادي في الجبهة الشعبّية لتحرير فلسلينت عمر شحادة: إن  :بيغزة/ يحيى اليع،  -رام  
مخرجات اجتماع الثالثاء برئاسة رئيس السللة محم د عباس بمثابة "رصيد غير قاب  للصرف"ت 
صرار على م اصلة التارد بمنظمة  خاصة مع عدم  ج د استراتيجية بديلةت  تعبر عن قص ر  ا 

مع صحياة "فلسلين" إلى أن السياسة الرسمية للسللة على امتداد  التحرير.  أشار شحادة في ح ار
نجاز "ح  الد لتين"ت  هذا يعني أن "بيان عباس"  ثالثة ع، دت قامت على ما يسمى ح  تاا ضي  ا 

ت الذي انتهى فيه اتااق "أ سل "ت  قياسا ب،رارات االجماع 1999ماي / أيار  عاما منذ 21األخير تأخر 
ال لني  المر زي بأن هذا المسار  ص  للريق مسد دت  يجب البحث عن  ال لني  المجلسين
 سياسة جديدة.

 21/5/2020، فلسطين أون الين
 

 "إسرائيل""الشعبية" تدين هبوط طائرة إماراتية في  .14
أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسلينت في بيان لها الخميست ما قامت به د لة اإلمارات  :غزة

خل ة  صاتها بد "التلبيعية" مع د لة االحتال ت بعد إرسا  لائرة هبلت في  العربية المتحدة من
ملار اللد تحت غلاء ن،  مساعدات لبية للالسلينيين بتنسيق مع السللات اإلسرائيلية  د ن 

 تشا ر أ  تنسيق مع السللة الالسلينية صاحبة الشأن.
 21/5/2020، القدس، القدس

 
 أساس القدس عاصمتنا الموحدة نتنياهو: مستعدون لمفاوضات على .15

قا  بنيامين نتنياه ت رئيس ال زراء اإلسرائيليت مساء الخميست إن ح  مته الجديدة مستعدة : رام  
 للماا ضات على أساس أن ال،دس ستب،ى العاصمة الم حدة إلسرائي .
ال،دس أ  ما عاًما على احتال   53جاء ذلع في خلاب له في حا  ح  مي إسرائيلي بمناسبة مر ر 

 يسمى إسرائيلًيا "تحرير  ت حيد ال،دس".
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 لاللالع أشار نتنياه  إلى أنه أعلن من  اشنلن خال  زيارته في  ان ن الثاني من العام الجاري 
على رؤية الرئيس األمير ي د نالد ترامب للسالم "صا،ة ال،رن"ت أ د على أن ال،دس ستب،ى عاصمة 

 "يسعدني أن أسمع م قاي هذا مجدًدا لشر ائي الح  ميين الجدد".  أضاف: إسرائي   أنها لن ت،سم.
من جهتهت قا  رؤ فين ريالين الرئيس اإلسرائيليت إن ال،دس ستب،ى عاصمة إلسرائي ت  عاصمة 

 للشعب اليه ديت  التي تضم جميع األديان.
 21/5/2020القدس، القدس، 

 
   جيش االحتالل: نستعد جديا لحرب محتملة مع حزب هللا .16

أعلنت مصادر في جيش االحتال  ان تدريبات عس رية يخ ضها جن ده في محا اة لحرب :   االت
 قا  ال  ل ني  يسرائي  فريدلرت ال،ائد في جيش  محتملة مع حزب   تتضمن عب ر الحد د اللبنانية.

اهم أننا يجب االحتال  الذي يشرف على منا رة تستغرق أسابيع" نستعد جديا للحرب الم،بلةت ألننا ن
أن ن  ن أق ياء للغاية لهزيمة العد ".  رغم ذلع ال يبد  أن أيًا من الجانبين لديه مصلحة في بدء 

 الحرب في ال قت ال،ريب.
 أضاف فريدلرت إذا  انت هناع حرب أخرىت فلن ي  ن أمام اسرائي  خيار س ى عب ر الحد د ل قف 

 نيران حزب  .
 21/5/2020الحياة الجديد، لندن، 

 
 .. أصابع االتهام موجهة إلى غزة وتركيا سيبرانيأالف المواقع اإلسرائيلية تتعرض لهجوم  .17

ذ رت  سائ  إعالم إسرائيلّيةت مساء ي م الخميست أن الهج م السيبراني على آالف الم اقع 
الي ت شّنته مجم عة مخترقينت م ّزعة في قلاع غّزة  تر يا  شم]أمس[ اإلسرائيلّيةت صباح الي م

 أفري،يا.
 لات محّل  الشؤ ن العس رية  االستخباراتّية في "يديع ت أحر ن ت"ت ر نين بيرغمانت إلى أن 

قراصنةت تجمعهم "أيدي ل جّية مناهضة إلسرائي "ت  فتح ا  9المجم عة المشار إليها م ّ نة من 
 نيسان/أبري  الماضي. 11مجم عة في 

  رد ’د  هدف إلى تش يه الم اقعت "مستّغلين قدم  ضعف  ذ ر بيرغمان أن الهج م بسيل  غير مع،ّ 
 للدخ   إلى شر ة خ ادم إسرائيلّية".’ برس
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ت تعرضت آالف الم اقع اإلسرائيلية لهج م إل تر ني أدى إلى ت قف بعضها عن ]أمس[  صباح الي م
 جدا". العم ت  سل أنباء عن هج م سيبرانيت  صاته شر ة الخ ادم اإلسرائيلية بأنه "حدث صعب

 21/5/2020، 48عرب 
 

 آيزنكوت: كنا على شفا حرب بعد فشل عملية خان يونس .18
 شف رئيس أر ان جيش االحتال  اإلسرائيلي السابقت غادي آيزن  تت أن الجيش : ال،دس المحتلة
 حرب جديدة ضد قلاع غزةت بعد  شف ال حدة الخاصة بخان ي نس. الندالع ان مستعدا 

ي م" العبريةت صباح ي م الخميست عن آيزن  ت ق له: " نا مستعدين  ن،لت صحياة "يسرائي  ه
 للحرب بعد فش  العملية األمنيةت  ال شف عن ال، ات اإلسرائيلية الخاصة بخان ي نس".

 بحسب الصحياةت أضاف آيزن  تت أنه أصدر أ امر ل،ائد سالح الج ت عمي ام ن ر ينت بأن يستعد 
من أج  إخراج الجن د اإلسرائيليين من قلاع غزةت حتى ل  أدى  الستخدام  افة قدرات سالح الج ت

 ذلع إلى نش ب حرب.
  ف،ا للصحياةت تلرق آيزن  ت إلى صا،ة تباد  أسرى جديدة مع حماست محذرا من ت رار نم ذج 
صا،ة شاليلت ألنها تسببت في تحرير عدد  بير من األسرىت  ستشجع العم  األمني ضد 

 "إسرائي ".
 21/5/2020، أي الفلسطينية لإلعالموكالة الر 

 
 ستنقل المساعدات اإلماراتية لغزة "إسرائيل"قناة عبرية:  .19

العبريةت مساء الخميست أن إسرائي  ستعم  على ن،  المساعدات اإلماراتية التي  13ذ رت قناة : غزة
 نات  صلت على متن لائرة خاصة لصالح السللة الالسلينية لمساعدتها في م اجهة فير س   ر 

 أ ضحت ال،ناة أن ال،رار اتُّخذ بعد رفض السللة الالسلينية تسلم تلع المساعدات  إلى قلاع غزة.
 لعدم تنسيق اإلمارات معها.

 21/5/2020القدس، القدس، 
 

 اإلسرائيلية واألجنبية مرة أمام وسائل اإلعالمالجيش اإلسرائيلي يفتح مزارع شبعا ألول  .20
نظم الجيش اإلسرائيلي ج لة لارق من الصحافة اإلسرائيلية : حتلةمزارع شبعا الم-إلياس  ّرام 

 األجنبية في مزارع شبعا المحتلة ال اقعة على الحد د اللبنانية مع الج الن الس ري المحت  من قب  
 إسرائي .
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 24 تعد هذه الخل ة غير مسب قة منذ انسحاب إسرائي  من جن ب لبنان تحت جنح الظالم في 
ت  تعتبر مزارع شبعا من أ ثر المنالق حساسية على الصعيد األمني فهي 2000 ماي /أيار عام

 معلنة من قب  إسرائي   منل،ة عس رية مغل،ة  تحيلها بتدابير أمنية مشددة  صارمة جدا.
 21/5/2020ة، الجزيرة نت، الدوح

 
 بتجنيد العمالء "إسرائيل""حلوى اإلدمان": عملية عسكرية تكشف رذائل  .21

مر بضابل المخابرات اإلسرائيليةت َعميت )اسمه الشخصي يحظر نشره(ت بمستشاى "ِمْزراع" انتهى األ
لألمراض الع،لية شمالي مدينة ع ات في نهاية سبعينيات ال،رن الماضيت على خلاية قضية 
استخباريةت يحظر النشر عنها حتى الي م بأمر من الرقابة العس ريةت  يللق عليها تسمية "حل ى 

.  أشار الصحافي المتخصص بالشؤ ن األمنيةت ي سي ميلمانت في م قع صحياة "هآرتس"ت اإلدمان"
 504األربعاءت إلى أن عميت لعب د را ثان يا في هذه ال،ضيةت المرتبلة بال حدة  [  األ]أمس 

 المتخصصة في تجنيد العمالء خارج حد د إسرائي ت  تابعة لشعبة االستخبارات العس رية )"أمان"(.
هي إحدى ال،ضايا المظلمة  البشعة في تاريخ االستخبارات ’ حل ى اإلدمان"’أن   أضاف ميلمان

اإلسرائيليةت  تشم  أفعاال غير قان نيةت ارت بت بش   منهجيت  من شأن النشر عنها إلصاق العار 
ثر ذلعت للب عميت الخر ج من الخدمة في هذه ال حدةت ل ن  بجهات عديدة في جهاز األمن".  ا 

 تخ ف من جانبه أال يحاظ عميت السر". "جهاز األمن
ق له إن "ال حدة عملت في تلع السن ات المظلمة في  504 ن،  ميلمان عن ضابل سابق في ال حدة 

 أم ر على حافة اإلجرام.  على ما يبد  أن ضبالا عمل ا في التهريب فعال ".
ان ضالع فيه  بار  أضاف ميلمان أن "س ق المخدرات في لبنان دّر مليارات الد الراتت   

المسؤ لين اللبنانيين.  عرفت عائالت اإلجرام  ياية التعا ن مع الح  مة المر زية في بير تت  مع 
مللعة  504الس ريينت  مع إسرائي  أيضا بعد احتال  الجيش اإلسرائيلي جن ب لبنان.   انت ال حدة 

ء الشرق األ سلت  استغلتها على تجارة المخدرات ل ا  عشرات السنينت  تع،بت ن،لها في أنحا
 لمصلحتها أيضا".

 21/5/2020، 48عرب 
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يزور العيسوية ويعبر عن أمله بقيام دولة فلسطينية من البحر إلى  "ناطوري كارتا"وفد من يهود  .22
 النهر 

المعادية للصهي نية بزيارة بلدة ” نال ري  ارتا“قام  فد من جماعة يه د ”: ال،دس العربي“ -الناصرة
 ”.ة في ال،دس المحتلة  ت،ديم مساعدات إنسانية لعائالت محتاجة فيهاالعيس ي

هي حر ة معادية للصهي نية ال تعترف بإسرائي   تؤيد قيام د لة فلسلينية من  "نال ري  ارتا" 
 البحر للنهر يعيش فيها اليه د  م النين.

ناق  ثيرا على س ان ت في بيانت إن الصهاينة  ما ه  معر ف يضي، ن الخ”نال ري  ارتا“ قالت 
رض س انها لالعتداءات  أحيانا لل،ت  مما دفعها لل،يام بزيارة عالعيس ية المحاصرة منذ عامين  يت

 تضامن  دية جديدة تشم  مع نات غذائية للمحتاجين من س انها.
 21/5/2020القدس العربي، لندن، 

 
 ماليةتدريبات إسرائيلية لمحاكاة حرب في الجبهة الش… "رياح السماء" .23

” رياح السماء“ شف جيش االحتال  في بيان مرفق بالص ر عن خّلة «: ال،دس العربي»الناصرة د 
لتعزيز الجاهزية في المنل،ة الشمالية على الحد د اللبنانية  الس ريةت لم اجهة احتما  التصعيد.  ما 

انيةت  اعتبره امتحانا  شف عن ن ع التدريبات الجديدة لم اجهة سيناري هات الحرب على الحد د اللبن
 لس،ف الجاهزية.

ساعة في قاعدة تدريبات قيادة  72 أ ضح جيش االحتال  أن امتحان تحديد س،ف الجاهزية يستمر 
المنل،ة الشمالية  في هضبة الج النت على ش   ل اقم  تائب قتالية تدمج بين ق ات المشاةت 

عية  اسعةت  سالح الج ت  التم يليةت  الهندسةت  المدرعاتت باإلضافة إلى غلاء من ق ات مدف
  االتصاالتت  غيرها.

 خلص الى ال،   في بيانه إن ذلع يأتي لرفع الجاهزية  تل ير ال سائ   ال،درات في إلار خلة 
 .2020التدريبات السن ية لعام 

 21/5/2020القدس العربي، لندن، 
 

 عيدباحث إسرائيلي: انتشار حزب هللا على الحدود يعزز فرص التص .24
حّذر باحث في "مر ز أبحاث األمن ال، مي" اإلسرائيليت ي م الخميست من أن : صالح النعامي

 انتشار "حزب  " اللبناني على ل   الحد د يعزز فرص التصعيد بين اللرفين.
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 في ت،رير أعده الباحث في المر ز  العميد المت،اعد أساف أ ري نت ت قع المر ز أن يستغ  "حزب 
د ق اته على الحد د في تنايذ عمليات يم ن أن تاضي إلى اندالع ج الت تصعيدت مث  زرع  "  ج  

 عب ات ناساةت تنايذ عمليات قنصت إلالق ال،ذائف.
 21/5/2020العربي الجديد، لندن، 

 
 الليكود يصعد هجومه ضد جهاز القضاء عشية محاكمة نتنياهو .25

لح  مة اإلسرائيليةت أفيحاي مندلبليتت  جهاز صّعد حزب اللي  د هج مه ضد المستشار ال،ضائي ل
ال،ضاء عم مات ي م الخميست مع اقتراب الجلسة االفتتاحية لمحا مة رئيس الح  مةت بنيامين 
نتنياه ت بتهم فساد خليرةت ي م األحد الم،ب ت فيما عّبر  زير ال،ضاءت آفي نيسان  رينت من حزب 

 ." اح   الفان" عن ث،ته ال املة بمندلبليت
 21/5/2020، 48عرب 

 

 تعزيز الحراسة الشخصية على القضاة في محاكمة نتنياهو .26
في أع،اب جلسة سرية لت،ييم األ ضاع ع،دت بين مسؤ لين في جهاز ال،ضاء اإلسرائيلي  مسؤ لين 
في الشرلة اإلسرائيليةت ت،رر تعزيز الحراسة الشخصية ألعضاء هيئة ال،ضاة الذين سينظر ن في 

 جهة ضد رئيس الح  مة اإلسرائيليةت بنيامين نتنياه .ال،ضايا الم  
يأتي هذا ال،رار قب  أربعة أيام من انلالق محا مة نتنياه  بتهمة الاسادت تتضمن تل،ى رش ة 

  االحتيا   خيانة األمانة. 
 21/5/2020، 48عرب 

 
 محكمة إسرائيلية تؤيد اقتحامات المستوطنين للمسجد األقصى .27

أيدت المح مة العليا اإلسرائيليةت مساء الخميست م قف جماعات : مد حسنال،دس المحتلة دد مح
الهي   اليه دية المتلرفة بشأن ما سمته  ج د "تمييز يمس بالح، ق األساسية لليه د بحرية العبادة 

 قالت   التن، " في المسجد األقصى المبارعت ما يعني أنها أيدت اقتحامات المست لنين األقصى.
ردها على التماس تلع الجماعات أنه "نظرًا للحساسيات األمنية  السياسية  الدينية ت،رر المح مة في 

عدم التدخ ت  تترع األمر للح  مة اإلسرائيلية  الشرلة إلدارة األمر  فق ما تراه من ترتيبات 
 مناسبة".
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" تع،يبا على من جانبهت أ د الشيخ عزام الخليب مدير عام أ قاف ال،دس في حديث لد"العربي الجديد
قرار المح مة اإلسرائيليةت أن األ قاف اإلسالمية هي صاحبة ال،رار  حدها في    ما يتعلق 

 باألقصىت مستغربا قرار المح مة الذي يعد تدخال في شأن من شؤ ن األ قاف.
 22/5/2020، العربي الجديد، لندن

 
 محررون وطلبة جامعيون مواطن ا بمداهمات واسعة بالضفة بينهم أسرى 27االحتالل يعتقل  .28

ي م الخميست حملة  فجر  ]األربعاء[ إلسرائيلي الليلة الماضيةشنت ق ات االحتال  ا: الضاة المحتلة
 ( م النًا.27اعت،االت في الضاة الغربية المحتلة لالت )

لدات  قا  نادي األسيرت إن حملة االعت،االت تر زت في قل،يليةت  عدة بلدات في رام    البيرةت  ب
الخلي ت إضافة إلى بلدة يعبد في جنينت رافق ذلع عمليات تن ي ت  اعتداءات بحق الم النينت 
  تخريب لمحت يات المناز ت عال ة على عمليات االستدعاء المت ررة للم النين من قب  مخابراتها.
يةت  خال  الم اجهات التي جرت فجر الي مت استخدمت ق ات االحتال  الم النين  در ع بشر 

   أصابت م النين برصاص جيش االحتال  في قل،يليةت  بلدة بيت ريما.
 21/5/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 قطاع غزة يسجل أعلى حصيلة يومية إلصابات كورونا .29

حالة مصابة باير س  25غزة: قالت  زارة الصحة في قلاع غزةت الي م )الخميس(ت إنه تم تسجي  
 ى حصيلة تسج  بال،لاع منذ انتشار الاير س في مارس )آذار( الماضي.في أعل«   ر نا»
إجمالي الحاالت المسجلة في قلاع غزة منذ مارس )آذار( الماضي » أضافت ال زارةت في بيان:  

ت  أ ضح البيان أن «إصابة نشلة تحت العالج 39حالة  ما زالت  16إصابةت تعافى منها  55
 «.لاحصعينات مخبرية ما زالت تحت ا»

 21/5/2020، لندن، الشرق األوسط
 

  إصابة بـ "كورونا" في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم 1,601وفاة و 91 إحصائية: .30
ي م الخميست بأنه تم تسجي   فاتين جديدتين باير س دا  زارة الخارجية الالسلينيةت أفا: رام  

 بناء الجالية الالسلينية ح   العالم.حالة تعاف بين أ 23إصابةت   22  ر نا المستجدت  
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" 19-ت أن الحصيلة اإلجمالية بما يخص فاير س   فيد]أمس[  أ ضحت الخارجية في بيان لها الي م
 حالة تعاف. 777إصابةت   1,601حالة  فاةت   91قد ارتاعت إلى 

 21/5/2020، برسقدس 

 
 لوقف عنف االحتالل ضد صيادي غزةتدعو جمعيات حقوق إنسان  .31

مسلع" رسالًة  -غزة"  جمعية "چيشاة –أرسلت جمعية "عدالة"  مر ز "الميزان : لسلين المحتلةف
عاجلة إلى المستشار ال،ضائّي للح  مة اإلسرائيلّية  المّدعي العس رّي العامت لالبت فيها بإصدار 

 ص تلع تعليمات ل قف التن ي  ف ًرا بالصّيادين في غزة  الباحثين عن رزقهمت  فتح تح،يق بخص
  األحداث.

 21/5/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 االحتالل يخفض كميات المياه في العديد من المحافظات الفلسطينية .32
بدأت سللات االحتال  منذ األسب ع الماضي  بش   تدريجي ت،ليص  ميات المياه على : رام  

المحافظات منها: رام  ت نابلست جنين  العديد من الن،ال الرئيسية المز دة للمياه في عدد من
ت في بيان صحاي الخميست أن هذه التخايضات رئيس سللة المياه مازن غنيم أ ضح   الخلي .

المااجئة أثرت بش   مباشر على  ميات المياه المز دة للم النينت  أدت إلى ضغ لات  بيرة على 
دارة انع اساتها على  عمليات الت زيعت  خل  في انتظام ضغل المياه ل اقم سللة المياهت لمتابعة  ا 

 في الخل ل الناقلة  الشب ات.
 21/5/2020، قدس برس

 
 "يوتيوب" يحذف فيديو رسائل فلسطينية إلى العالمموقع  .33

َعّبرت اللالبة الالسلينية عيشة شننت  مجم عة من زميالتهات عن ُحبهن : غزة دد عالء الحل 
ة ُبثَّت من غزة إلى العالم عبر فيدي . إال أنهن ف جئن بحذفه من لالسلين من خال  رسائ  إل تر ني

 قب  إدارة م قع "ي تي ب"ت ِبُحجة انتهاع السياسة  اإلرشادات العامة.
 21/5/2020، العربي الجديد، لندن
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 "حل الدولتين"تدعمان الحفاظ على مصر وبريطانيا  .34
ت خال  ير خارجية بريلانيات د مينيع رابيت سامح ش ريت   ز ال،اهرة: أ د  زير الخارجية المصر 

 .ت بالنسبة لل،ضية الالسلينية«تينح  الد ل»اتصا  الهاتاي أمست أهمية الحااظ على 
ر على ت،ديم    الدعم لجه د التس ية في المنل،ةت حااظًا من جهة أخرىت أ د ش ريت حرص مص

ت  ذلع خال  اتصا  تل،اه أمست منت المبع ث األممي ني  الي «عملية السالم»على مسار 
 مالدين فت مشددًا على رفض أية إجراءات أحادية الجانبت تؤثر سلبا في عملية التس ية. 
 22/5/2020الخليج، الشارقة، 

 
 

 ضم أراضي فلسطينية إذا أقدمت على "إسرائيل"مع النظر في العالقة عيد ن سياألردالرزاز:  .35
حذر رئيس ال زراء األردني عمر الرزاز من أن بالده لن ت،ب  اإلجراءات :   الة األناض  

 قا  في م،ابلة مع   الة األنباء األردنية إن األردن  اإلسرائيلية األحادية لضم أراض فلسلينية.
 إذا أقدمت على هذه الخل ة. "إسرائي "مع إلعادة النظر في العالقة  سي  ن مضلراً 

  2020/5/22، الجزيرة نت، الدوحة
 

 وتل أبيب باتت في حاجة ملحة إلى المراجعة : معاهدة السالم بين عّمانمروان المعشر .36
اق س الخلر أ د  زير الخارجية األردني السابق مر ان المعشر أن ملع األردن عبد   الثاني دّق ن

للعالم حتى يبلغه أنه ال يم ن اإلب،اء على معاهدة السالم  ما  انت في ظ  الدع ات لتنايذ ضم 
أن معاهدة السالم بين ت  أبيب  عّمان باتت في حاجة ملحة  أشار إلى  .الغربية منالق من الضاة

 يصنف  تهديد  ج دي للممل ة. "إسرائي د"إلى المراجعةت ألن ضم الضاة ل
  2020/5/22، زيرة نت، الدوحةالج

 
 المجموعة العربية في األمم المتحدة تحشد الجهود للتصدي لخطط الضم اإلسرائيلية .37

أ دت المجم عة العربية الدائمة لدى منظمة األمم المتحدةت على عدم شرعية السياسة التي  غزة:
  التي الشرقيةت ال،دس يهات بما فتنتهجها إسرائي ت السدللة ال،ائمة باالحتال ت فدي فلسلين الدمحتلة

البحر   شما  األردنت غ ر ذلع في بما الغربيةت الدضاة مدن  اسعة منالق لضم مخلل على ت، م
 قالت في بيان لها أن    هذه األعما  تناذ  .المست لنات يهاالميتت  األراضي الدتي بنيت عل
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 ل،رارات األمم المتحدةت التي تحظر ت  تمث  انتهاع صارخ لل،ان ن الد ليت ”بش   غير قان ني“
 االستيالء على أراضي الغير بال، ة.

 21/5/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

أي إجراءات أحادية تقوم بها إسرائيل تجاه ضم األراضي العربية ال تخدم "التعاون اإلسالمي":  .38
 السالم
عا ن اإلسالمي أن أي إجراءات أحادية ت، م بها إسرائي   فا: أ دت األمانة العامة لمنظمة الت-جدة 

 تجاه ضم األراضي العربية ال تخدم عملية السالمت  تتعارض مع قرارات الشرعية الد لية.
 دعت المنظمة في بيان صدر عنهات أمست المجتمع الد لي خاصة الجمعية العامة لألمم المتحدةت 

لة لمنع تنايذ خلل الضم  االستيلان االستعماريةت  مجلس األمن التخاذ إجراءات عملية  عاج
مؤ دة أن الح  العاد   الدائم  الشام  لل،ضية الالسلينيةت  تح،يق األمن  السالم في منل،ة الشرق 
قامة د لة  األ سلت ال يم ن إال أن ي  ن من خال  المبادرة العربية على أساس ح  الد لتينت  ا 

 الشرقيةت  تلبيق قرارات الشرعية الد لية. فلسلين المست،لة  عاصمتها ال،دس
 22/5/2020األيام، رام هللا، 

 
: الجالية العربية مستاءة من التحول في سياسة النمسا تجاه قضية اتحاد النمساويين العرب .39

 فلسطين
جاء  أدان اتحاد النمسا يين العربت سياسات الد لة النمسا ية تجاه الصراع العربي اإلسرائيلي.: فيينا
لع في رسالة  جهها االتحاد الى الرئيس النمسا ي ال ساندر اندربيلنت  المستشار النمسا ي ذ

 أ د عض  المجلس ال لني الالسلينيت أمين  سباستيان   رتزت   زير الخارجية ال ساندر شالنبيرج.
 سر اتحاد النمسا يين العرب منذر مرعيت دعم الجاليات العربية ل،ضيتهم األ لى فلسلين.

ضاف إن العرب في النمسا مستاؤ ن من هذا التح   في سياسة النمسات التي  انت دائما محايدةت  أ
 أرسى ق اعدها الراح  المستشار بر ن   رايس يت بتشجيع ألراف الصراع على الح ار  دفعهم نح  

لين في السالمت  ما  انت النمسا أ   من است،ب  الرئيس الراح  ياسر عرفاتت  افتتحت ممثلية لالس
 فيينا.

 22/5/2020األيام، رام هللا، 
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إيران تفتح "سفارة افتراضية" في القدس.. وترفع الحظر عن مواجهة رياضييها نظراءهم  .40
 اإلسرائيليين
يلزم ح  متهم بافتتاح "ساارة : أصدر المشّرع ن اإليراني ن تشريعًا قان نيًا لهران-الجزيرة نت

ألغى البرلمان اإليراني مادة قان نية تنهي حظر م اجهة  .  ماةافتراضية" لبالدهم في ال،دس المحتل
 الرياضيين اإليرانيين نظراءهم اإلسرائيليين في المنافسات الد لية.

من ناحيتهت رأى س رتير اللجنة السياسية في جمعية الدفاع عن الشعب الالسليني أحمد رضا ر ح 
ال،دس يأتي ردا على تعنت اإلدارة األمير ية بن،    زاد أن قرار فتح ساارة افتراضية إيرانية في 

 ساارتها إلى ال،دس  ا عالنها صا،ة ال،رن.
من جانبهت  شف عض  لجنة األمن ال، مي  السياسة الخارجية بالبرلمان اإليراني محمد ج اد جمالي 

التي تنص على حظر المنافسة مع الرياضيين اإلسرائيليين من  11ن بندکاني عن حذف المادة 
 مشر ع ال،رار.

سبب ذلع إلى أن بالده ال تريد إعلاء ذريعة لل يان اإلسرائيلي    الئه  -في تصريح صحاي- عزا 
في االتحادات العالمية التي من شأنها تعليق الرياضة اإليرانية بال ام ت مؤ دا أن حذف المادة ال 

 راجعا  ال تلبيعا على اإللالق.يعني ت
 21/5/2020الجزيرة.نت، 

 

 خامنئي: إيران ستدعم أي بلد يقاتل "إسرائيل" .41
شدد المرشد اإليراني السيد علي خامنئي على أن إيران ستدعم أي بلد أ  جماعة ت،ات  "إسرائي " 

ي عبر ت يتر أن  عشية إحياء ي م ال،دس العالمي أ د السيد خامنئ  هي لن تتردد في إعالن ذلع.
"العداء ضد الصهي نية ال يعني العداء تجاه اليه د فال مش لة مع اليه د"ت مضياا أن "ال،ضاء على 
إسرائي  يعني أن يختار س ان فلسلين المسلم ن  المسيحي ن  اليه د ح  متهم بأناسهم  يلرد ا 

 األجانب  البللجية أمثا  نتنياه ".
 21/5/2020، قناة الميادين

 
جراءات "إسرائيل" لضم أراٍض في الضفة الغربيةالسع .42  ودية ترفض خطط وا 

أعربت  زارة الخارجية السع دية عن رفض الممل ة لما صدر بخص ص خلل : " ام" –الرياض 
جراءات "إسرائي  " لضم أراٍض في الضاة الغربية  فرض السيادة اإلسرائيلية عليها.   ا 
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ة بأي إجراءات أحادية الجانبت  ألي انتها ات ل،رارات  شددت  زارة الخارجية على تنديد السع دي
الشرعية الد ليةت  ل   ما قد ي، ض فرص استئناف عملية السالم لتح،يق األمن  االست،رار في 

 المنل،ة.
 جددت الخارجية السع دية التأ يد على م قف الممل ة الثابت تجاه الشعب الالسليني الش،يق 

قامة الد لة الالسلينية المست،لةت  عاصمتها ال،دس   ق فها الدائم إلى جانبه  د عم خياراتهت  ا 
الشرقيةت  ما تؤ د دعم السع دية للجه د الداعية لدفع عجلة التاا ض  فق م،ررات الشرعية الد ليةت 

 للت ص  إلى ح  عاد   شام  يلبي تللعات الشعب الالسليني الش،يق.
 21/5/2020، الدستور، عّمان

 
 تركيا لخطة الضم اإلسرائيلية أوغلو يؤكد رفض .43

أ د  زير الخارجية التر ي م ل د شا يش ا غل  م قف تر يا الرافض لخلة الضم اإلسرائيلية : رام  
جاء ذلع في اتصا  هاتاي بين  زير    ق فها إلى جانب د لة فلسلين في إفشا  هذا المخلل.
  يت مساء ي م الخميس.الخارجية  المغتربين رياض المال ي   زير الخارجية التر 

 اتاق ال زيران على للب ع،د اجتماع لارئ ل زراء خارجية د   منظمة التعا ن اإلسالمي قريبا 
إلصدار م قف رافض لخلة الضمت  داعم بش    ام  للم قف الالسلينيت  م قف متبٍن ل افة 

للب مباشر  سريع الخل ات  اإلجراءات التي ستتخذها د لة فلسلين لم اجهة خلة الضمت  ت جيه 
لألمانة العامة للمنظمة لدراسة هذه اإلم انية  لت ثيف الضغل على الح  مة اإلسرائيلية ضد الضمت 
  تحريع  افة الد   األعضاء في م اجهة تلع الخل ات المخالاة لل،ان ن الد لي  الشرعية الد لية.

  أش ا  الدعم لالسلينت خاصة في بد رهت أ د أ غل  أن بالده على أتم االستعداد لم اصلة ت،ديم  
 م اجهتها للجائحة.

 21/5/2020الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 الرئيس العراقي يؤكد دعمه لمواقف الرئيس ويهنئه بحلول عيد الفطر .44
أ د الرئيس العراقي برهم صالح دعمه لم اقف الرئيس محم د عباس  ال،رارات التي أعلنها : رام  

 أ د الرئيس العراقي أن بالده  ة الالسلينية في ظ  مخللات الضم اإلسرائيلية.ع،ب اجتماع ال،ياد
تؤيد ما أعلنه الرئيس من قراراتت  التي تؤدي لحماية المشر ع ال لني الالسليني  فق الشرعية 

 الد لية  ال،ان ن الد لي.
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ئة بحل   عيد الالر جاء ذلع خال  اتصا  هاتايت مساء الي م الخميست تباد  خالله الرئيسان التهن
السعيد.  تمنى برهم أن يعيد  ت عز  ج ت هذه المناسبة  قد تح،،ت تللعات شعبنا بالحرية 

  االست،ال .
   عد الرئيس العراقي بإيجاد ح  لمش لة الالسلينيين العال،ين في العراق.

 21/5/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

  دعو إلى إعداد خطة استراتيجية لحماية التراث الفلسطينيندوة باإليسيسكو ت .45
بالتعا ن ع،دتها ند ة خال  دعت منظمة العالم اإلسالمي للتربية  العل م  الث،افة )إيسيس  (ت  :عمان

مع  زارة الث،افة الالسلينيةت إلى إدراج حماية التراث الم،دسي ضمن اتااقية الشرا ة المزمع ت قيعها 
إلى  ما دعت ث العالمي  مر ز التراث في العالم اإلسالميت الذي أنشأته اإليسيس  . مع مر ز الترا

إعداد خلة استراتيجية جديدة  آلياتها التنايذية لحماية التراث الالسليني  خاصة التراث الم،دسي 
  المسجد األقصى الشريف.

 2020/5/21، الدستور، عّمان
 

 ول االعتراف بـ"صفقة القرن"بوغدانوف: موسكو تؤكد أنه من غير المقب .46
لمبع ث الخاص أنه أ د ل صرح نائب  زير الخارجية الر سيةت ميخائي  ب غدان فت الخميست

أن م س   ترى أنه من المستحي  قب   ما يعرف بد "صا،ة  تللماا ضات الد لية آفي بير  فيتش
 منها. العربية م قف الالسلينيين  م قف    العرب  الجامعةت نظرًا لال،رن" األمري ية

 Sputnik ،2020/5/21موقع سبوتنيك 
 

 ألنها تقوض جهود البحث عن اتفاق سالم دائمنواب أمريكيون: لن ندعم خطة الضم اإلسرائيلية  .47
 ي رسالة إلى    من بنيامين يفي مجلس الشي خ األمر  ديم،رالياً  عض اً  18 جه :   الة األناض  

أحادية  "إسرائي "أعرب ا فيها عن معارضتهم خلل  تغانتس نتنياه   شري ه في ح  مة ال حدة بيني
نهم لن يدعم ها ألنها ت، ض جه د البحث عن أ علن ا أ  الجانب لضم أجزاء من الضاة  الغربية.
عن ع، د من  إلى أن خل ة  هذه ستمث  تراجعاً   ان ه ما  اتااق سالم دائم عن لريق الماا ضات.

 الالسلينيين  المجتمع الد ليت  رأ ا أنها "ستؤثر  "إسرائي "متحدة  التااهم المشترع بين ال اليات ال
 ."على مست،ب  إسرائي   تهدد أمنها  ديم،راليتها

  2020/5/22، الجزيرة نت، الدوحة
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 ضم أراض فلسطينية "إسرائيل"خطة  األوروبي يرفض : االتحادفي رسالة ألبو الغيط بوريل .48

ث  األعلى للسياسة الخارجية  األمنية لالتحاد األ ر بيت أ د المم: س سن أب  حسين - ال،اهرة
رفض االتحاد "ج زيب ب ري ت في رسالة إلى األمين العام لجامعة الد   العربيةت أحمد أب  الغيلت 

ت  أن االتحاد األ ر بي ال يعترف بالسيادة اإلسرائيلية "لخلة إسرائي  ضم أراض فلسلينية محتلة
 ."الضم يش   )خرقًا خليرًا( لل،ان ن الد لي"لةت معتبرًا أن على الضاة الغربية المحت

 2020/5/21، الشرق األوسط، لندن
 

 سيساهم بانهيار النظام العالمي اإلسرائيلي وزير خارجية لوكسمبورغ: مخطط الضم .49
"  االت": حذر  زير خارجية ل  سمب رغ جان أسيلب رنت الح  مة اإلسرائيلية الجديدة من  –رام   

 قا  في م،ابلة مع صحياة  نايذ مخلل ضم األراضي الالسلينية المحتلة في الضاة الغربية.ت
مخلل سيش   ضربة قاتلة لح  الد لتينت  قد يؤدي إلى إنشاء د لة  احدة ال"إسرائي  هاي م"ت إن 

ام في انهيار النظام العالميت على أساس نظ مسيساه ما  ت، م على عدم المسا اة  الصراع األبدي.
 من ال، انين قمنا ببنائها في أع،اب الحرب العالمية الثانية.

 2020/5/21، األيام، رام هللا
 

 ضد الفلسطينيين "إسرائيلـ"المجر تؤكد دعمها ل .50
أ د  بيتر زيجارت   زير الخارجية المجريتأن  تم قع صحياة معاريفذ ر  :ترجمة خاصة -رام   

اإلسرائيلي غابي أش نازيت على  ق ف بالده إلى جانب  زير الخارجية مع خال  اتصا  هاتاي 
ست اص  منع إلالق أي بيانات  تصريحات معادية  أنها  في سياساتها ضد الالسلينيين. "إسرائي "
 ت س اء  ان ذلع في االتحاد األ ر بي أ  األمم المتحدةت أ  أي مؤسسات د لية."إسرائي د"ل

 2020/5/21، القدس، القدس
 

 "BDS"بسبب تعيين ناشطة في حركة  واشنطن" تتعرض لهجوم اللوبي اإلسرائيلي "جورججامعة  .51
ضغ ًلا متزايدة من ت ي اجه المسؤ ل ن في جامعة ج رج  اشنلن :سعيد عري،ات – اشنلن 

في حر ة م،العة  ةناشلالالد ت رة إيالنا فيلدمانت ت  ية بشأن تعيينيالجماعات اليه دية األمر 
  ي  الجامعة   قد أ د يس مؤقت ل لية إلي ت للشؤ ن الد لية بالجامعة.ت  رئ"BDS" "إسرائي "
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أن فيلدمان "س ف تلتزم على  جه  ما أ د  ".BDS"جامعة لحر ة البرايان بليع تأ يد معارضة 
 التحديد بسياسة جامعة ج رج  اشنلن فيما يتعلق بحرية التعبير".

 2020/5/21، القدس، القدس
 

 و الخامسة: خلفيات تشكيلها وسياساتها تجاه األراضي المحتلةحكومة نتنياه .52
قب  أسب ع من بدء محا متهت تم َّن رئيس ال زراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياه ت في السابع عشر من 

ت من تش ي  ح  مته الخامسة بالتحالف مع رئيس ت ت  "أزرق أبيض" بيني 2020أيار/ ماي  
بعد أن شهدت إسرائي  أزمة سياسية حادة استمرت نح  عاٍم  غانتس.  قد تش لت هذه الح  مة

 نصف العامت ح مت خاللها البالد ح  مة انت،اليةت  ُأجريت ثالث ج الت انتخابية برلمانيةت  ذلع 
 نتيجة فش  المعس ر الذي ي، ده نتنياه  في الحص   على أغلبية برلمانية ُتمّ نه من تش ي  ح  مة.

 خلفيات تشكيل الحكومة
في ض ء االست،لاب الحزبي  السياسيت  رفض المعس ر المنا ئ لنتنياه  المشار ة في ح  مة 
يرأسهات بسبب ت جيه الئحة اتهام ضده في ثالثة ملاات فساد من ناحيةت  بسبب الخالف الشخصي 
م بينه  بين أفيغد ر ليبرمان من ناحية أخرىت ح َّ ال نيست ناسه مرتينت  أُعيدت االنتخابات؛ لعد
قدرة أي حزب من األحزاب السياسية ال بيرة على تش ي  ح  مة جديدة. ل ّن نتنياه  نجحت هذه 
المرةت في تش ي  ح  مة برئاستهت بعد أن ن،ض خصمهت زعيم ت ت  "أزرق أبيض"ت غانتست تعهداته 

في إثر فش  المتمثلة بعدم المشار ة في ح  مة يرأسها نتنياه ت متذرًعا بأزمة جائحة "  ر نا"ت  ذلع 
غانتس ناسه في تش ي  حتى ح  مة أقلية تستند إلى دعم ال،ائمة العربية المشتر ة في ال نيست من 
د ن أن تنضم إلى االئتالف الحا مت  يصمت عنها ليبرمان؛ ف،د رفض نائبان متلرفان في قائمة 

 "أزرق أبيض" منح الث،ة لح  مة تستند إلى دعم العرب.
اه   غانتس إلى اتااق إلنشاء "ح  مة ل ارئ" من أج  التعام  مع الجائحةت بناًء عليهت ت ص  نتني

لتح  مح  ح  مة تصريف األعما  التي يرأسها نتنياه  منذ أ ثر من عامت على أن ت  ن مناصاًة 
بينهما يتنا بان رئاستها؛ بحيث يرأسها نتنياه  في السنة  نصف السنة األ لىت ثّم يرأسها غانتس في 

 صف السنة األخرى.السنة  ن
مثَّ  هذا االتااق ضربًة  بيرة للمعس ر المنا ئ لنتنياه ت  أدى إلى إضعاف إم انية ظه ر بدي  من 

ت  ما أدى إلى تا يع ت ت  "أزرق أبيض"  خر ج حزب "ي جد مست،ب " 2009ح مه المستمر منذ عام 
.  قد احتاظ غانتس مع من تب،ى )ب،يادة يئير لبيد(  حزب "تيلم" )ب،يادة م شيه يعل ن( من الت ت 

م،عًدا حص  عليها ت ت  "أزرق أبيض"  15م،عًدا؛  33معه من أعضاء قائمته البرلمانية )من أص  
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في انتخابات ال نيست األخيرة( باسم حزب "أزرق أبيض".  ه ذا أصبح غانتس رهينًة بين يَدي 
ابات بعد أن ن ث ب ع دهت     ما نتنياه ؛ فه  لن يجرؤ على التسبب في أزمة ألنه يخشى االنتخ
 يهمه حاليًّا ه  ال ص   إلى المنصب بعد سنة  نصف السنة.

 تشكيلة الحكومة وسماتها
 زيًرا  36تش لت الح  مةت  فق اتااق االئتالف الح  مي بين حزَبي اللي  د  "أزرق أبيض"ت من 

ن اب  زير.  يشارع في  8ا   زيرً  18نائب  زير ينتم ن إلى  تلتين متسا يتين؛ فل   منهما  16 
نائًبا في  54هذه الح  مة ثمانية أحزاب  ب،ايا أحزاب؛ خمسٌة منها تنتمي إلى معس ر اللي  د  لها 

نائًبا في ال نيست. أما أحزاب  19ال نيستت  ثالثٌة منها تنتمي إلى معس ر "أزرق أبيض"  لها 
نائًبا في ال نيست(ت  قد حص  على  36د )معس ر اللي  د المشار ة في الح  مةت فهي: حزب اللي   

ن اب( الذي مّثله  زير  7ن اب( الذي مّثله  زيرانت  حزب يهد ت هت راه ) 9 زارًةت  حزب شاس ) 14
 احدت  حزب البيت اليه دي )نائب  احد(ت  من ثّم مّثله  زير  احدت  حزب غيشر )نائب  احد(ت 

 15"أزرق أبيض"ت فه  يت  ن من حزب "أزرق أبيض" ) من ثّم مّثله  زير  احد أيًضا. أما معس ر 
 زارة )له أن ُيضيف  زيرين آخرين في الاترة ال،ادمة(ت  12نائًبا في ال نيست(ت  قد حص  على 

ن اب( بتمثي   زيَرينت  حزب "ديرخ إيرتس" الذي أسسه ي عز هند   تساي ها زر  3 حزب العم  )
 رةت  لهذا الحزب  زير  احد.)نائبان في ال نيست( خال  الاترة األخي

صراره على البقاء في الحكم بأي ثمٍن كان،  لت على مقاس نتنياهو وا  تتسم هذه الحكومة، التي ُفصِّّ
 بمجموعة من السمات، أهمها ما يلي:

هذه الح  مة هي ح  مة ضمٍّ  ت ّسع؛ إذ من المت قع أن ت،دم على ضم منالق  اسعة من الضاة 
   مة تل،ى تشجيًعا أمير يًّا علنيًّا بشأن ضم المست لنات.الغربية المحتلة.  هي ح

هذه الح  مة هي أ بر ح  مة في تاريخ الح  مات اإلسرائيلية على اإللالق؛ إذ يبلغ عدد  زرائها 
 نائب  زير. 16 زيًرا إلى جانب  36

من عّدة  شهدت هذه الح  مة أ سع عملية دمٍج  فصٍ ؛ ف،د ُأنِشئت  زارات جديدةت  ُسلخت أقسام
نما  د "رش ة" إلرضاء شر اء االئتالف   زاراتت  ُألح،ت  زارات أخرى؛ ليس العتبارات مهنيةت  ا 

 الح  مي.
جرى تغيير قان ن أساس الح  مة  قان ن أساس ال نيستت  هما قان نان يتمتعان بم انة الدست رت 

  ذلع من أج  أن تتالءم التغييرات مع شر ل إقامة االئتالف الح  مي.
هذه الح  مة هي أ   ح  مة في تاريخ إسرائي  يشّ لها رئيس ح  مة ت جد الئحة اتهام ضدهت 

  ُياترض أن تبدأ محا مته في األسب ع ال،ادم.
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رافق تش ي  الح  مة انش،اقات حزبية  اسعة  ان سببها الجهد ال بير الذي بذله نتنياه  في إقامة 
انة ال،ضائية. ف،د جرى تا يع قائمة "أزرق أبيض"  انشق ائتالف ي ايه لتش ي  ح  مة تن،ذه من اإلد

غانتس عنهات  انشق عضَ ا ال نيست هند   ها زر عن حزب "تيلم" في قائمة حزب "أزرق أبيض" 
الذي ي، ده يعل نت  ش َّال حزب "ديرخ إيرتس"ت  انشق رئيس حزب "البيت اليه دي" رافي بيرتس عن 

 ميرتس" إلى ثالثة أحزاب. -غيشر -ين ان،سم تحالف "العم قائمة "يمينا" )إلى اليمين(ت في ح
 تنازالت نتنياهو ومكاسب غانتس

ل،د  ان هدف نتنياه  من إجراء ثالثة انتخابات في غض ن عاٍم  احد ه  الحص   على أغلبية في 
ال نيست ُتم ِّنه من تش ي  ح  مة ت،تصر على معس رهت  ذلع لَسنِّ ق انين تضمن له حصانًة من 

ج  منع ت،ديمه للمحا مةت إضافًة إلى تم ينه من التأثير في تر يبة المؤسسات ذات الصلة أ
بمحا مته  تحجيمها؛ مث  المح مة العليات  االدعاء العامت  المستشار ال،ضائي للح  مةت  الشرلة. 

لى غانتس ل ّن فشله في الحص   على األغلبية البرلمانية الملل بة دفعه إلى ت،ديم إغراءات  بيرة إ
حتى ُي،نعه باالنضمام إلى ح  مة برئاستهت  قد  ان أبرز هذه اإلغراءات متمثاًل بتنا ب رئاسة 
الح  مة تل،ائيًّات من د ن الرج ع إلى تص يت جديد في ال نيستت  تش ي  ح  مة  " ابينت" سياسي 

ية  ال،ضاء   زارات أمني مناصاًة بينهمات إلى جانب منح حزب "أزرق أبيض"  زارات األمن  الخارج
 مهمة أخرىت فضاًل عن ت زيع رئاسة معظم لجان ال نيست مناصاًة بين حزبيهما.

 مع ذلعت نتنياه  يدرع أن مجرد قب   غانتس المشار ة في الح  مةت حتى في حا    نها ح  مة 
سي،ضي على إم انية بر ز حزب غانتست أ  إم انية  - ه  أمر مش  ع في حص له  -تنا ب 
ز غانتس ناسه ب صاه بدياًل من نتنياه .  قد ا تسب نتنياه  خبرًة  اسعةت خال  الع،د األخيرت بر  

في المنا رة السياسيةت  ما تم َّنت في أغلب األحيانت من إزاحة بدالئه المحتملين عبر إغرائهم 
يه د باراع ر  ئيس بمناصب في ح  متهت مثلما فع  مع    من شاؤ   م فاز رئيس حزب  ديمات  ا 

حزب العم ت  مثلما فع  أيًضا مع تسيبي لياني  يئير لبيد.  في ال قت ناسهت حرص نتنياه  على 
منع ظه ر بدي  منه داخ  اللي  دت فأحال ناسه بأعضاء ال يمثل ن تهديًدا لزعامتهت   ان المعيار 

ستعدادهم للدفاع األساس في تعيين  زرائه من اللي  د  ترقيتهم ه  مدى  الئهم له شخصيًّات  مدى ا
عنه )خاصًة في قضايا الاساد(ت  مدى مهاجمتهم للجهاز ال،ضائي  لالدعاء العام  للمح مة العليا 

  للشرلة.
ل،د اضلر نتنياه  إلى التناز  عن  زارة ال،ضاء لمصلحة حزب "أزرق أبيض"ت رغم أهميتها بالنسبة 

مين مرتبلين بمحا مته. أ َّ  هذين إلى قضية محا متهت بيد أنه َضِمنت في الم،اب ت أمرين مه
األمَرين ه  الحق في رفض تعيين أي شخص في منصب المستشار ال،ضائي للح  مة  في منصب 
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أيار/ ماي   24االدعاء العام.  هذان المنصبان على عالقة مباشرة ب،ضية محا مته التي تبدأ في 
ن االدعاء العام  نتنياه ؛ إذا رأى ت  ال سيما بشأن البتِّ في مسألة الت ص  إلى ح   سل بي2020

نتنياه  أّن مصلحته ت،تضي ذلعت  أن شر ل هذا الح  في مصلحته أيًضا. أما ثانيهما فمااده أّن 
نتنياه  َضِمنت  فق اتااق االئتالف الح  مي مع غانتست أن ي  ن ثالثة من بين تسعة أعضاء في 

تغيير في تر يبة المح مة العليا في إسرائي  لجنة تعيين ال،ضاة من أنصاره الذين يريد ن إحداث 
لمصلحة ال،ضاة األ ثر يمينيًة  تديًنات  هذا يعني أن لنتنياه  الحق في رفض تعيين أّي قاٍض 
 للمح مة العليا بسبب خلايته  مي له؛ ألّن تعيين أّي قاٍض يتللب م اف،ة سبعة أعضاء على األق .

 حكومة ضم وتهويد
على أن ت، م ح  مته في الشه ر ال،ادمة بضم منالق  اسعة من الضاة يبد  أن نتنياه  مصمم 

الغربية المحتلةت  قد أ د ذلع قب  حملته االنتخابيةت  أثناَءهات  بعد انتهائهات  بعد تش يله الح  مة 
أيًضا.  ُيعد هذا األمُر ج هَر مشر ع نتنياه  في ما يخص ال،ضية الالسلينية منذ  ص له إلى 

(ت ل ّن م قف إدارة باراع أ باما مثَّ  العائق الرئيس الذي حا  د ن تنايذه. بيد أن 2009الح م )عام 
دارته   ص   د نالد ترامب إلى الح م في ال اليات المتحدة األمير ية غيَّر المشهدت ف،د تبنى ه   ا 
م قف اليمين اإلسرائيلي المتلرف بشأن ال،ضية الالسلينيةت  ال سيما في ما يخص الضم 

 االستيلان.  
في ظ   ضٍع عربي  فلسليني مهشٍمت يعت،د نتنياه  أن إسرائي  تمتلع فائًضا من ال، ة من شأنه 
تم ينها من اإلقدام على ضم منالق  اسعة من الضاة الغربية المحتلةت في حا  اتااقها مع إدارة 

نياه  تتلخَّص في ترامب على ت قيت الضم  حجمه  تااصيله. يضاف إلى ذلع أنه ثمة قناعة لدى نت
 أن هذا االتااق بات في متنا له.

ل،د سعى نتنياه ت بعد تااهمه مع إدارة ترامب  تبنِّيها م قاه اليميني المتلرفت إلى خلق إجماع )أ  
شبه إجماع( في المجتمع اإلسرائيليت  بين ق اه السياسيةت  يتمّث  ذلع بإم انية الُمضيِّ ُقدًما في 

سام في المجتمع اإلسرائيلي  بين ال، ى السياسية بخص ص حجم الضمت م ض ع الضم؛ فثمة ان،
  ت قيتهت  ما إذا  ان يجب ال،يام به أحاديًّا من لرف  احد.

ينص اتااق االئتالف الح  مي بين حزَبي اللي  د  "أزرق أبيض" على أن يتم اتخاذ ال،رارات  َسّن 
ل   منهما الحق في تعلي  أي قرار تتخذه ال، انين بالتااهم بين نتنياه   غانتست  أن ي  ن 

الح  مةت بيد أن نتنياه  استلاع أن يستثني من هذا التااهم م ض ع ضمَّ منالق في الضاة 
الالسلينية المحتلة؛ بمعنى أّن من حق حزب "أزرق أبيض" معارضة الضمت  ل ن ليس من ح،ه منع 

م عملية اتخاذ ال،رارات بشأن الضمت أ  عدم اتخاذ هذا ال،رار.  ما اتاق نتنياه   غانتس على أن تت
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 زيًرا(ت  ذلع بعد االستماع إلى ت،دير م قف  16الضمت في ال ابينت السياسي األمني المصغر )
المؤسسة العس رية  األمنية في هذه ال،ضيةت  من ثّم يتم عرضه على الح  مة الم سعة لمناقشته. 

ر على ال نيست الذي تت افر فيه أغلبية لتمرير  في حا  إقرار الح  مة الضمت يجري عرض األم
مث  هذا ال،رارت فثمة أيًضا أحزاب في المعارضة تؤيد الضم )مث  حزَبي ليبرمان  يعل ن(.  من غير 
ال اضحت حتى اآلنت إذا ما  ان قرار الضم الذي ستتخذه الح  مة اإلسرائيلية سيشم  منل،ة األغ ار 

  ت  االستيلانيةت أ  أنه سيشم  جزًءا أ  أجزاًء منها. منل،ة شما  البحر الميت     ال
 خاتمة

سياسيةت  أخرى مرتبلة بمحا متهت إلى ضم أجزاء  اسعة من  –يتجه نتنياه ت ألسباب أيدي ل جية 
ت  ه  2020الضاة الالسلينية المحتلة قب  انتهاء  الية الرئيس ترامب في تشرين الثاني/ ن فمبر 

حا  حص له على تأييد اإلدارة األمير ية بخص ص ت قيت الضم  تااصيله في  -يعت،د أن إسرائي  
لديها من الجرأة  ال، ة ما يمّ نها من اإلقدام على عملية الضمت بغّضِ النظر عن م قف  -

الالسلينيين  العرب  سائر العالم.  قد ثبت أّن قرار ضم ال،دس  الج الن المحتلَّين قد مرَّ أثناء 
ة  انت "أفض " بالنسبة إلى س رية  الالسلينيين.  ها هي اإلدارة األمير ية ظر ف عربية  د لي

ت افق على الخل تين بأثر تراجعي )هذا ال يعني باللبع أن س رية  الشعب الالسليني قد تخلََّيا عن 
ح،همات  ما أنه ال يعني أن الضم أصبح شرعيًّا(.  يراهن نتنياه  على قدرة إسرائي  على احت اء أي 

د فع  فلسلينيت في ض ء األ ضاع العربية  اإلقليمية  الد ليةت حيث العالم مشغ ٌ  بالتعام  مع ر 
جائحة   ر نا.  تتمّث  ت،ديراته بأّن رد فع  الد   العربية قد ال يخرج عن مست ى بيانات االستن ارت 

  ه  أمٌر تستليع إسرائي  أن تتعايش معه.
لة الالسلينية استعدادها للذهاب أبعد من ذلعت بما في ذلع ل ن إذا أظهرت الد   العربية  السل

اتخاذ إجراءات فعليه لرفض قيام إسرائي  بالضمت على نح  يشم  قلع العالقات معها )السّرية 
 العلنّية(ت   قف التنسيق األمني الالسلينيت   قف التعامالت التجاريةت  خاصة ما يرتبل منها 

تصا ت فمن المؤّ د أن نتنياه  س ف يراجع حساباته حينئٍذ؛  من ثّم ال باستيراد الغاز  ت ن ل جيا اال
 يتجرأ على فعله هذا.

 21/5/2020، الدوحة، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
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 عالمات فارقة بين وقف العمل باالتفاقيات أو التحلل منها! .53
 فايز أب  شمالة د.

ني للسيد محم د عباست حين قا : أصبحنا في حٍ  صاق بعض الشعب الالسلي 19/5/2020بتاريخ 
من    االتااقيات الم قعة مع )إسرائي (ت  من جميع االلتزامات المترتبة عليهات بما فيها األمنية. 

  ذلع تنايذا ل،رارات المجلسين ال لني  المر زي!
عباس قا :  ا تشا ا أن السيد محم د 7/2019/ 25 حين راجع بعض الع،الء ذا رة غ غ  بتاريخ 

أ قانا العم  باالتااقيات الم قعة مع الجانب اإلسرائيليت  قررنا تش ي  لجنة لتنايذ ذلعت عماًل ب،رار 
 المجلس المر زي!

ت  ردًا اجتماع ال،يادةت  ان تصريح السيد عباس في م،ر الرئاسة برام  ت  خال  19/5/2020بتاريخ 
 على إجراءات ضم بعض الضاة الغربية!

م،ر الرئاسة برام    خال  اجتماع ال،يادة  عباس فيت  ان تصريح السيد 25/7/2019يخ  بتار 
 ناسهات  ردًا على فرض سياسة األمر ال اقع في ال،دس!

 فه  هنالع فرق في المعنى السياسي بين التصريح األ  ت  التصريح الثاني؟
سليني الجديد الذي سيترتب على  ما الجديد الذي ترتب على التصريح األ  ت لينتظر الشعب الال

 التصريح الثاني؟
 لمزيد من ضبل التاريخت ف،د أل،ى السيد محم د عباس خلابًا حماسيًا أثناء االجتماع اللارئ ل زراء 

 في م،ر الجامعة العربية بال،اهرة ردا على إعالن صا،ة  1/2/2020 العربية فيخارجية الد   
 ( رسميا بد "قلع    العالقات معها بما فيها األمنية"  للب منها ترمبت قا  فيه: ل،د أبلغنا )إسرائي

 "تحم  مسؤ لياتها  ، ة احتال " لألراضي الالسلينية.
فه  ح،ًا تم ذلع؟ أم أن هناع فرقا في الماه م بين  قف العم  باالتااقيات  بين أصبحنا في ح  من 

    االتااقياتت  بين قلعنا    العالقات؟
أخرى: ما المستجدات التي لغت على المشهد بعد تلع التصريحات؟ ه  من  السؤا  بصيغة 

متغيرات على األرض؟ ه  فعاًل جرى العم  بهذه التصريحاتت أم أنها  الم لغ ت ال ي،دم  ال يؤخرت 
 ال ي اجه االحتال ت  ال يخالف المأل ف من تعا ن  تنسيق  تااهم  تناغم  ترتيب  استالف 

  اصلحاب للمحتلين؟.
  ي ال نظلمت  حتى ال نتهم بال دلي ت دع نا نرقب ما يجري على األرضت لنح م بمصداقية 
التصريحات الرئاسيةت  احترامها لع،   قلب  ر ح الم النت أ  احت،ارها لإلنسانت  تدنيسها لر ح 

 انتمائه لل لن؟
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  اهد ال ثير!أ  بمعنى آخر: ه  ت جد على األرض بعرة تدلنا على البعيرت  ت،دم لنا من الش
 ه  تم  قف التنسيق  التعا ن األمني فعاًل؟  ه  تم الت قف عن ع،د االجتماعات السرية  العلنية؟ 
ه  تم رفع ال،بضة األمنية عن س ان الضاة الغربية؟ ه  تم إلالق سراح مئات المعت،لين 

ة مع رجا  غزةت السياسيين؟ ه  ستت قف السللة عن قبض األم ا  من االحتال ؟ ه  ستلت،ي ال،ياد
  تهجر التاردت  تلجأ إلى المؤسساتت  تاجر اللاقات؟

 9/2019سأذ ر ال،راء باستلالع رأي أجراه المر ز الالسليني للبح ث السياسة  المسحية شهر 
من الشعب الالسليني إن قرار محم د عباس  قف العم  باالتااقيات الم قعة غير  %76ف،د قا 

ا ضات أ  تشجيع الم،ا مة أ  قلع العالقات أ  سحب االعترافت أ  جديت فه  ال ي،صد  قف الما
 ف،لت إن قرار الرئيس جدي! %16ت  في االستلالع ناسه قا : VIPإعادة بلاقات 

 %16مصيبة الشعب الالسليني ال ت من في اإلرهاب اإلسرائيليت المصيبة ت من في  ج د نسبة 
 سادة االحتال !من الشعب عش، ا الضال ت  نام ا هانئين على   

ملح ظة/ أحد األلاا  ي،   لآلخر بلهجة صارمة: سأعد للثالثةت فإن لم تبتعد عن هنات سأ سر 
 رأسع!

 يبدأ الصغير بالعد:  احدت ثم ي رر:  احدت  احدت  احدت ثم ينت،  إلى اثنينت اثنينت اثنين  نصت 
خااف اآلخر بتهديدهت يت قف عن اثنين  نصت اثنين  ثالثة أرباعت ثالت ثالت ثالت  حين يدرع است

 العدت  يهرب من الم انت  ه  ي،  : أمي تناديني!
 21/5/2020، فلسطين أون الين

 
ُق نفسه .54  حتى محمود عباس ال ُيَصدِّّ

 أسامة أب  ارشيد
 أخيرًا َلَاَظ الرئيس الالسلينيت محم د عباست الج هرةت  أعلن الَتَن َُّب لالتااقات الم ّقعة مع ال اليات 

سرائي . "إن منظمة التحرير الالسلينيةت  د لة فلسلينت قد أصبحت الي م في ح  من ا لمتحدة  ا 
جميع االتااقات  التااهمات مع الح  متين األمير ية  اإلسرائيليةت  من جميع االلتزامات المترتبة 

،يادة الالسلينية"ت على تلع التااهمات  االتااقاتت بما فيها األمنية". هذا ما قاله عباس في اجتماع "ال
 %30ي م الثالثاء الماضي في رام  ت ردًا على نية إسرائي ت بمبار ة أمير يةت ضم ما ي،ارب من 

من أراضي الضاة الغربية المحتلة.  أضاف عباس: "على سللة االحتال  اإلسرائيلي ابتداء من 
ي  ، ة احتال  في أرض د لة اآلنت أن تتحّم  جميع المسؤ ليات  االلتزامات أمام المجتمع الد ل

فلسلين المحتلةت  ب   ما يترتب على ذلع من آثار  تبعات  تداعيات". المش لةت ال إسرائي  تخشى 
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ت  ال حتى الالسليني ن يصّدق نهت ب  أزعم أن  ذلعت  ال ال اليات المتحدة تأخذه على محم  الجدِّ
 عليهت شخصيًات  على السللة الالسلينية. عباس ناسه ال يعني تهديده هذات فه  يعلم تداعيات ذلع 

ما سبق ليس إل،اء لل الم على ع اهنهت  ال ه  من باب التبخيس من أج  التبخيست  ال ه  من باب 
البناء على تجارب  تهديدات ساب،ة فحسب.  في ما يلي دالئ  تعضد هذا الت، يمت  الذي أتمنىت  ما 

(ت أن أ  ن 2020/ 5/ 15لالسلينية" في "العربي الجديد" ) تبت في م،الي "الن بة  شيخ خة ال،يادة ا
 مخلئًا فيه.

السياسي ن على صعيد المعلياتت لم ت د  لمات الرئيس تتبّخر في اله اءت حتى  ان مساعد هت 
ت يؤّ د ن للصحافة اإلسرائيلية أن تصريحاته تهدف إلى ممارسة ضغل على الح  متينت  األمني ن

ةت للعد   عن قرار ضم األغ ار  منالق في الضاة الغربيةت المت قع إلالق اإلسرائيلية  األمير ي
إجراءاته في ي لي /تم ز الم،ب .  ما أنه أراد بتلع التصريحات دفع ألراف د لية أخرىت  تحديدًا 
االتحاد األ ر بيت إلى أخذ م اقف أشّد حزمًا من مجّرد التعبير عن الرفض  االستن ارت في محا لة 

رائي  عن اتخاذ خل ات أحادية في الضاة الغربية. مثاًلت ن،  ت،رير لصحياة جير زاليم لثني إس
ب ست اإلسرائيليةت أ   من أمس األربعاءت عن مسؤ لين فلسلينيين هذا التاسيرت  قال ا إن عباس لم 

ناسها بأن ي،صد ال ص   إلى إلغاء االتااقات  التااهمات ال،ائمة. الماارقة هنا أنهم ي،ّر ن للصحياة 
الرئيس ال يملع أ راقًا ق ية تمّ نه من اللعب مع إسرائي   ال اليات المتحدةت  بأن تهديداته الساب،ة لم 
تمنع  اشنلن من االعتراف بال،دس عاصمة للد لة العبريةت  ال من ن،  الساارة إليهات  من ثمَّ ال 

 مة اإلسرائيلية من المضي في قرار ي جد ما يدفع إلى االعت،اد أن تهديداته الحالية ستمنع الح 
الضم المزمع.  حسب أحد المسؤ لين الالسلينيين الذي تحدث إلى الصحياة: "لن نتخذ أي إجراءاٍت 
ح،ي،يةت قب  أن تعلن الح  مة اإلسرائيلية رسمًيا ضم أجزاء من الضاة الغربية"! أما األدهى من ذلع 

ة بد"البارز"ت أنه ليس على علم بأي تعليمات فه  تصريح مسؤ   أمني فلسلينيت  صاته الصحيا
 من ال،يادة الالسلينية ل قف التنسيق األمني مع إسرائي .

األمر ناسه أ دته تصريحات لمسؤ لين فلسلينيين آخرين لصحياة هآرتس اإلسرائيليةت شّدد ا على 
ف التنسيق أن "التنسيق األمني مع إسرائي  مستمر".  حسب مسؤ   فلسلينيت "الرئيس ين ي  ق

 ل نه لم يغلق الباب"ت  أفاد بأن ق ات األمن الالسلينية قد تخاض التعام  مع نظيرتها اإلسرائيليةت 
 ل ن ليس من المم ن الحديث بعد عن  قف  ليٍّ له.  يعترف هذا المسؤ  ت بما ه  معر ٌف 

ي  فإنها لن تتمّ ن من للجميعت بأنه حتى ل  أرادت السللة الالسلينية  قف التنسيق األمني مع إسرائ
ذلعت إذ أن استمرارية عم  السللةت بما في ذلع عالقاتها مع د   أخرىت يتللب التنسيق مع الد لة 

 العبريةت  المر ر عبرها.
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ما سبق ي، د إلى معلى ثاٍن م ض عي. في خلابهت  ان عباس  اضحًا لناحية أنه ال يتحّدث عن 
يتحّدث عن االنسحاب من التااهمات  االتااقات مع ال اليات ح ِّ السللة الالسلينيةت ب،در ما أنه 

سرائي .  بالمناسبةت ليس  لهات هذا إن عني تهديداته فعاًل. "نجدد التزامنا بح  الصراع  المتحدة  ا 
الالسليني اإلسرائيلي على أساس ح  الد لتينت مع استعدادنا لل،ب   بت اجد لرف ثالث على الحد د 

الماا ضات لتح،يق ذلع تحت رعاية د لية متعددةت  عبر مؤتمر د لي للسالمت  بيننات على أن تجرى
 فق الشرعية الد لية". هذا ما قاله عباس في الخلاب ناسه.  أضاف: "نلالب من لم يعترف بد لة 
فلسلين منها )د   العالم( حتى اآلنت باإلسراع باالعتراف بها لحماية السالم  الشرعية الد لية 

لد ليت  إلنااذ قرارات مجلس األمن الخاصة بت فير الحماية الد لية لشعبنا في د لته  ال،ان ن ا
المحتلة". مشّددًا: "ن،رر الي م است ما  الت قيع على للبات انضمام د لة فلسلين إلى المنظمات 
 المعاهدات الد لية التي لم ننضم إليها حتى اآلن". هذه ليست تصريحات رج  يريد قلب اللا لة 

لى رؤ س خص مهت ب،در ما أنها محا لة لتغيير ق اعد لعبة ساهم ه  ناسه في فرضهات في سياق ع
 من ت الؤ انعدام األهلية  ال ااءة ال،يادية  التاا ضية على مدى الع، د الثالثة الماضية.

 ألن ما عناه عباس ليس ح َّ السللةت فإنه ه  أ  غيرهت ممن سيرثه على رأس الهرم ال،يادي 
سمي الالسلينيت سيجد ناسه أسير التصميم ال ظياي الذي على أساسه قامت "سللة  لنية الر 

فلسلينية" في أحشاء احتال  قائم. السللة الالسلينيةت ما دامت قائمةت ال يم نها منل،يًا  ال 
ما  م ض عّيًا أن تنالم عن الثدي اإلسرائيلي. هذه هي الح،ي،ة الُمرَّة. ال يم ن للسللة أن ت فر ال

 ال الغذاء  ال الماء  ال ال هرباء  ال حتى الحص   على المساعدات الد ليةت أ  التحّرع داخ  الضاة 
ليهات دع عنع نح  قلاع غزة  العالم الخارجيت من د ن المر ر عبر إسرائي . أضف إلى  الغربية  ا 

ى  ظائف في الد لة ذلع أن نسبة  بيرة من اليد العاملة الالسلينية في الضاة الغربية تعتاش عل
العبريةت بمعنى أن مصادر أرزاقهم مرتبلة بهذه االتااقات  التااهمات. أما ثالثة األثافي فتتمث  في 
أن اتااقية أ سل  لم تاسح المجا  لتأسيس سللة  ظياية فحسبت ب    ذلع لب،ة حا مة  ظيايةت 

مَّت فإنه حتى ل  أصر عباس على يرتبل  ج دها أ  عدمه ب ج د السللة المرتبلة باالحتال .  من ث
تغيير ق اعد اللعبة التي ساهم ه  ناسه في إرسائهات أ  َقْلِب اللا لة على رؤ س الجميعت فإنه سيجد 
من داخ  السللة ناسها "أب  مازن" آخر يتمّرد عليهت  ما تمّرد ه  ي مًا على الرئيس الراح ت ياسر 

ت 2000ع إسرائي   ال اليات المتحدة منذ أ اخر عام عرفاتت عندما حا   أن يغير ق اعد اللعبة م
.  الح،ي،ة الُمرَّة الثانية أن في السللة الالسلينية عشرات  مئات 2004 حتى استشهاده أ اخر عام 

 من المست يات األمنية  السياسية اللامحة ب راثة رجٍ   ه ت يعيش حالة تخبل  ت هان  ام .
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السللة الالسلينيةت  ال إلى إلالق انتااضة شاملةت  ال يعني في  ال يعني ما سبق أني أدع  إلى ح ِّ 
أني ضد ذلعت ب،در ما أن هذه دع ةت ت ّررت مرات  مراتت إلى إلالق ح ار  أحشاء احتال  قائم

 لني شام ت ال يستثني ساحًة  ال لرفًات يعيد النظر في خيارات الشعب الالسليني   ياية إعادة 
من د ن إصالح منظمة التحرير الالسلينيةت  جعلها ممثلة بحق للشعب إلالق مشر عنا ال لني. 

ب   فصائله  ق اه   ااءاته  ساحات  ج دهت لن ي  ن في  سعنا البحث عن مخرج من معضلة 
ساهم بعض ممن بيننا في حارها ع، دا ل يلة. قد نجد أناسنات في حا  ع،د ذلع المؤتمر ال لنيت 

ضي التي ارت بها هؤالءت  ليس در سها. ل ن ثمَّة مسألة ال يم ن لنا مضلرين للترفع عن خلايا الما
تجا زهات أن السللة الالسلينية ال يم ن أن ت  ن محت رة للتمثي  الالسلينيت فال هي نجحت في 
هذات  ال هي قادرة على ذلع أصاًل.  ينبغي أن ن،رَّ بأن هي لية السللة تجعلها أ ثر قابلية  ي ت  ن 

حتال ت من أن ت  ن لبنًة في بنيان الحرية الذي نسعى إليه. ل،د أنتجت السللة لب،ًة من أد ات اال
ال يم ن لها أن تزدهر  ي  ن لها د ر بعيدًا عن االرتبال باالحتال  اإلسرائيليت     الخ ف الي م 

 أن ت  ن قد نجحت في إجهاض قبس الحرية في نا س فلسلينيين  ثيرين سن ات م،بلة.
ن صدقت  ه  باختصارت ي م ن لعباس أن يهّدد  ما يشاءت  ل ن هامش منا رته ضئي  جدًات حتى  ا 

ال يعلينا سببًا لتصدي،هت خص صًا  ه  يشيرت في الخلاب ناسهت إلى ب،اء "التزامنا الثابت بم افحة 
اإلرهاب العالمي.. نحن ضد اإلرهاب العالميت أّيًا  ان ش له أ  مصدره"ت بمعنى ب،اء التنسي،ين 
سرائي .  لع  في تأ يد مسؤ لين فلسلينيين حضر ا اجتماع "ال،يادة"  األمنيين مع ال اليات المتحدة  ا 
في رام   أنهم منع ات  هّدد ا باللردت إذا ما سأل ا عباس عن ما إذا ما  ان ثمَّة آلية أ  جد   

ه يصّدق ناسه.  مرة أخرىت زمني لتنايذ تهديداتهت تلخيصا للمسألة. هم أناسهم ال يصّدق نه.  ال أظن
 أتمنى أن أ  ن مخلئًا.

 22/5/2020، العربي الجديد، لندن
 

 امـنـحـوا غـانـتـس فـرصـة .55
 جدع ن لياي
يجب إعلاء فرصة لبني غانتست فه  يستحق فرصةت اآلن أ ثر من أي  قت. في األسابيع األخيرة 

هي نادرة في إسرائي : الشجاعة في أثبت غانتس بأنه يتحلى على االق  بصاة قيادية مهمة  احدة   
السير ضد التيار  ضد ما يت قع ن منع فعله. االستعداد لدفع ثمن شخصي باهظ م،اب  شيء أنت 
تؤمن به  قدرة على تجاه  الضجة في الخلايةت مهما  انت هذه األص ات صارخة  ضارةت بما في 

نت الثالثاء الماضيت ربما يظهر ذلع األص ات التي تصدر من معس رع. في م،ابلة مع ايالنا ديا
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أن هناع قائدًا  لد. يبد  أنه في هذه المرة لم يتشا ر مع مستشاريه االعالميين  المخادعين بشأن 
االستراتيجيةت  لم يردد عن ظهر قلب صاحة الرسائ  التي أُعدت له مسب،ًا. ربما لهذا السبب  انت 

 الم،ابالت التي أجراها. أفض هذه 
من شبه المؤ د أنني لن افع  ذلع في أي ي م.  ان غانتس  ما زا  ضابلا عس ريا لم أص ت لهت   

في االحتيال. هناع دماء  ثيرة  زائدة على يديه. رج  أمن من الجي  ال،ديمت الذي  ان يجب أن 
 «.حد د امنية« « تهديدات التدمير»يختاي منذ زمن. ه  شخص ي،اس لديه    شيء بد 

دًا لم ت لف من أجرت الم،ابلة ناسها عناء لرح أي سؤا  عن الضم أ  عن حتى في م،ابلة شاملة ج
 لغانتس هذا «. ع فداه»صغائر  هذه ال ي جد لها  قت في  –الح  الذي يراه غانتس لالحتال  

االمر غير ملح.  ل نه يبين ح،ي،ة أنه رج ت  هذا ليس شائعا في عالم السياسيين اإلسرائيليين. من 
دقه من بينهم اآلن؟ غانتس ما زا  يم ن تصدي،ه. ه  ح،ا يعت،د بأنه اختار الذي يم ن أن نص

الخيار الصحيح من بين الخيارات السيئة التي  انت أمامهت  لم ياع  ذلع من اج  الحص   على 
ملذات السللة أ  ألعاب ال، ى. ه  يؤمن من أعماقه بأنه يساهم بذلع في خدمة بالدهت باألساس من 

 ن سللة بنيامين نتنياه .اج  تخليصها م
معس ر ال سلت الذي ال ي جد أي إهانة لم يلص،ها به اصدقاؤه منذ قرر االنضمام « خائن»

للح  مةت نجح في أن ي،نع بصدق د افعه   ذلع بح متها. ف،د  ان يستليع بسه لة أن يب،ى في 
امه عدا االنضمام المعارضةت  أن ُيجر الى ج لة انتخابات اخرىت الخيار ال حيد الذي  ان ام

للح  مة.  ان في حينه محم ال على ا تاف معس رهت   ان سيعلي نصرًا آخر  بيرًا لنتنياه . اختار 
أق  االم ر س ءًا للد لةت حسب رأيهت الذي ه  سيئ من    الن احي بالنسبة له شخصيات على االق  

 حتى اآلن.
م  األبيض  صديق يئير لبيد من ال،ب  بين عشية  ضحاها تح   رئيس األر ان ازرق العينين  األ

في رمات افيف ج  من صديق ب غي يعل ن الى عد  الشعب. ل،د اختار بص رة صحيحة أن يدفعت 
 ربما سيؤتي هذا ثماره. في هذه األثناء يبد  أن اللريق ال حيدة لتغيير نتنياه  هي اللريق التي 

 اختارها غانتس.
اء قاراء تبعث على اليأس. معارضة    مر باتها باستثناء يجب ايضا علينا أن ننظر ح لنا. صحر 

فسادًات  أ ثرال،ائمة المشتر ة سيئة بدرجة ال ت،درت  حتى اس أ من نتنياه : افيغد ر ليبرمان ه  
متلرف أ ثرت  لبيد مضحع مثلما ه  دائمًا. على هذه الخلاية  في ظ  عدم  ج د  عد « يمينا»

  عدًا بالمست،ب .« رئيس الح  مة البدي »ت تبرز شخصية آخر ي، م بالتسخين على الخل ل
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ربما سي، م نتنياه  بسح،ه ايضا.  ربما بالتحديد سينجح في التغلب عليه بلري،ته   راثته. يم ن أن 
ن جه اليه اتهامات بال نهايةت ح   خيانة  عده  بسبب أن الح  مة مضخمةت  على الخن ع 

،دسة على الشااه يجب علينا أن نسأ : ماذا  ان البدي ؟ نصف  التراجع.  عندما ستجف الرغ ة الم
الح  مة ه  لغانتست معظمها هي ح،ًا شخصيات فارغةت ل نهم  لهم ياضل ن على أقزام اليمين 

 من الخيارات األخرى. أفض  محرضيه. هذا الخيار 
الي م في إسرائي  إن شجاعته في السير ضد الرياح يجب أن ن،درها  نثني عليها. الرياح التي تهب 

هي رياح سيئةت  اختبار غانتس سي  ن ه  سي اص  السير ضد الرياح أيضا في مجاالت اخرى. 
إذا تصرف بهذا الش   ايضا في م اضيع أخرى فعندها سنعرف أن هناع زعيمًا قد  لد. ليس 

اللبعت ل ن نيلس ن مانديال باللبعت ل ن ربما فريدريع دي الرع ما صغير. ليس دافيد بن غ ري ن ب
 ربما اسحق رابين ما صغير.

 «هآرتس»
 22/5/2020، األيام، رام هللا

 
 :ركاريكاتي .56

 
 22/5/2020 ،القدس ،القدس

 
 


