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 نتنياهو يتجاهل إعالن عباس والعسكريون يبدون قلقًا من تداعياته .1

راص   ئيس حكومة االحتالل بنيممي  نتنيمهوت ررزير أمنه : ال،وس المحتلة نن نضمل محمو رتو
أيضًم منصب " ئيس حكومة بوي "ت حتى أمس الجمعةت تجمه  الجنرال بني غمنتست الذي يشغ  

خلمب الرئيس الالسليني محمود عبمست الذي أعل  فيه رقف التنسيق األمني رالتحل  م  اتامقية 
أرسلو راتامقيمت التعمرن األمني أيضًم مع الواليمت المتحوة. رل  يصو  ع  نتنيمهو أر أي م  رز اء 

على خلمب الرئيس الالسلينيت بمم ي ور أنه تجمه  متعمو ر  ون إلى حكومته أي تعليق أر تع،يب 
الموقف األمير ي الواع  م  جهةت رسعي لهز ث،ة القيمدة الالسلينية بمل،را ت راعتبم ه مجرد تهويو 

 يضمف إلى تهويوات سمب،ةت م  جهة أخرى.
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التحذير م  تبعمت ال،را  في الم،مب ت راص  مسؤرلون أمنيون رعسكريون سمب،ون في درلة االحتالل 
الالسلينيت مع اعتممد مسمحة م  المررنة في موى ي،ينه  م  مستوى تل يق ال،را  رالمضي به 
حتى النهمية. ربرز بشك  خمص التحذير م  تبعمت ال،را ت باع  الظررف االقتصمدية التي تعمنيهم 

 .بعو أزمة  و رنم األ اضي الالسلينية المحتلة
 23/5/2020، ندن، لالجديد العربي

 
 قوات فلسطينية تمنع دورية إسرائيلية من دخول الخليل .2

كشات مصمد  فلسلينية رإسرائيليةت )الجمعة(ت ع  رقوع أرل صوا  على األ ض منذ رقف   ا   :
خلفية نوايم إسرائي  ض  منم ق م  الضاة الغربية التنسيق األمني بينهمم يو  الثالثمء الممضيت على 

بارض سيمدتهم عليهم. رتصوت قوات جهمز األم  الوقمئي التمبعة للسللة الالسلينية لور ية عسكرية 
 إسرائيلية رمنعتهم م  دخول موينة الخلي .

  نحو رسط ر منت الور ية اإلسرائيلية قو رصلت إلى بوابة الخلي  مسمء أرل م  أمست رحمرلت الت،و
الموينة فمعترضتهم ال،وات الالسلينية رأبلغتهم بأنهم ل  تسمح لهم بملوخولت فمستوعت الور ية قوة 
إضمفية ل   ذلك ل  يغير موقف قمئو ال،وة الالسلينية. ربعو دقمئقت تشمر ت خاللهم الور ية 

مراق ون هذا الحمدث بمثمبة راعت ر ال اإلسرائيلية مع قيمدتهم ف،ر ت االنسحمب تامديم لتصعيو التوتر.
أرل إشم ة تول على خلو ة الوضع األمني في الضاة الغربية بعو رقف التنسيق األمني بي  

 الجمن ي ت الذي ظ  قمئمًم منذ بوء تل يق اتامقيمت أرسلو.
 23/5/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 : ال تواصل مع االحتالل منذ قرار عباسالضميري  .3

 تلو ملة "فرانس برس" المتحوث بمس  األجهزة األمنية الالسلينيةت الجمعة الضميري قمل اللواء عونمن 
عبمست "ال يوجو أي شك  م  أشكمل االتصمل مع الجمنب اإلسرائيلي حتى إعالن الرئيس منذ  إنه

رأضمف اللواء الضميري أنه "ت  إبالغ  بشأن أي قضية يومية  مم  من األمر عليه في السمبق".
ي ال،لمعمت الحيوية بعو  السممح له  بمالتصمل مع أي مسؤرل م  الجمنب اإلسرائيليت الموظاي  ف

رتمبع "هذه المرة مثاًلت إذا دخ   ال في قضميم تتعلق بملمرضى أر الز اعة أر أي شيء آخر".
إسرائيلي ع   ريق الخلأ إلى األ اضي الالسلينيةت ل  تت  إعمدته إلى إسرائي  مبمشرة  مم جرت 

 ةت إنمم سيت  تسليمه إلى الصليب األحمرت م  درلة إلى درلة".العمد
 22/5/2020، ، لندنالعربي الجديد
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 مبارك: على قيادة السلطة التنحي وترك األمر للشعب لحماية نفسهأحمد النائب  .4

قمل النمئب في المجلس التشريعي أحمو مبم ع: إن على قيمدة السللة التنحي رإحملة األمر :  ا   
 للشعب لحممية ناسه بعو أن ث ت عجزهم ع  مواجهة التحويمت التي تهود ال،ضية الالسلينية. 
رأضمف مبم ع أن األنظمة الحمكمة رمنهم السللة متهمل ةت رغير جمهزة لمواجهة حقيقية لمشررع 

 الذي ينوي االحتالل تنايذه في الضاة. الض 
رحذ  مبم ع م  خلو ة مشررع الض  رتواعيمته على صعيو ال،ضية الالسلينية راإلقلي ؛ ألنه يأتي 

رنّبه مبم ع إلى أن أخلر النتمئج  رفق خلة ترمب رصا،ة ال،رن التي  فضهم الشعب الالسليني.
ع  األمريكي رحرممن الالسلينيي  م  أ اضيه  ست ون بارض السللة األمنية راالقتصمدية ب،وة الو

  رموا ده  راللرق التي سيشملهم قرا  الض .
 22/5/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 وزارة الصحة تتسلم شحنة مساعدات طبية مقدمة من مصر .5

المستلزممت "األيم  اإلل تررنية": تسلمت رزا ة الصحةت مسمء اليو  الجمعةت شحنة م   - ا    
 الل ية رالوقمئية الم،ومة م  جمهو ية مصر العربيةت لتعزيز جهود الوزا ة في مكمفحة ربمء  و رنم.

 23/5/2020، األيام، رام هللا

 
 حماس تطالب أونروا ااستدراك فوضى توزيع المساعدات في لبنان .6

 ملب مكتب شؤرن الالجئي  في حر ة حممست األرنررا بمستو اع الاوضى في توزيع : بيررت
رأكوت حممس ضرر ة  الالسلينيي  في ل نمنت لمنع انتهمع  رامته . المسمعوات على الالجئي 

اعتممد جميع مكمتب تحوي  األموال لتسهي  توزيع األموال بلري،ة تحاظ  رامة الالجئي  رليس 
ردعت إلى تمويو الموة الزمنية الستال   درن غيرهم. Bob financeاقتصم  التوزيع على مكمتب 

م  محودة تالفيًم لالزدحم  رالاوضىت رضرر ة رجود ميسري  م  موظاي األموالت رعو  ت،ييوهم بأي
رذ رت أن المبملغ المملية التي ستوزع  األرنررا في المنم ق للمسمهمة في ح  اإلشكمليمت اللم ئة.

 .م  قو اتهم الشرائية %60 حواليت ست ون بملعملة المحلية التي ف،و
 22/5/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 النخالة: ال أحد يمكنه أْن يوقف طغيان العدو إاّل قوة المجاهدين .7
يو  خالل  لمة في " أكو األمي  العم  لحر ة الجهمد اإلسالمي ال،مئو زيمد النخملةت الرأي:-ر مالت
يتزام  مع مرحلة خليرة يعيشهم الو   العربي م   2020أن يو  ال،وس العملمي هذا العم   "تال،وس

رالشتمِت رالتبعيِة رذ رى الن بة رمخللمت الض  االسرائيليةت مشوًدا على عو  ف،وان حملة التمزِق 
رشود على أن الم،مرمة رحوهم رمواجهة إسرائي  التي تحمي  األم  في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي.

 مجمالِت الحيمِة. المنل،َة مَ  الهيمنِة الصهيونيِة التي تمتوُّ يوًمم بعَو يوٍ  إلى الورِل العربية في   ِّ 
رفيمم يتعلق ب،را ات  ئيس السللة محمود عبمس األخيرة إللغمء اتامقيمت أرسلو مع إسرائي  قمل 
ت  ال،مئو النخملة: "مم أعلَ  عنُه األخ أبو ممزن مْ  موقٍف تجمَه االحتالِلت سنأخُذُه على محمِ  الجوِّ

لوب اليو  م  السللة الالسلينية خلوٌة   يرٌة رأضمف: "المل رنريُو أْن نراُه راقعيًّم على األ ِض".
بمتجمِه رحوِة الصفِّ الالسلينّيت رأْن ال ت تاَي بخلمٍب سيمسّيت يترُع بوابمِت التامهِ  مع العورِّ 

 ماتوحًةت ريغلُق بوابمِت االناتمِح على الشعِب الالسلينّي رقواُه الم،مرمِة.
 22/5/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 "فتح" تندد بـ"إساءات" إماراتية احق الرئيس الفلسطيني .8

نودت حر ة "فتح" الالسلينيةت بمم رصاتهم "إسمءات" إمم اتية بحق الرئيس : قيس أبو سمرة -  ا   
 محمود عبمست ررزيرة الصحة مي  يلة.

رصلت  رجمءت تلك اإلسمءات ع،ب  فض السللة الالسلينية استال  مسمعوات   ية م  أبو ظ ي
 إسرائي  بلمئرة إمم اتية حلت درن تنسيق مس ق مع الالسلينيي .

رقمل النم ق بمس  الحر ة إيمد نصرت في اتصمل همتاي مع األنمضولت إن "جملة التغريوات المسيئة 
راعت ر نصرت أن مم صرح  للقيمدة الالسلينيةت هي خررج ع  األخالق رالث،مفةت رانحلمط سلو ي".

جملة م  األربمش يقيمه سلو ه  عنومم ذه وا إلى إسرائي  في عالقمت حميمية"ت به م  رصاه  بن"
رنود النم ق بمس  "فتح" بمم  الفتم إلى أن الشعب الالسليني "ل  ينسمق ر اء مث  هذه اإلسمءات".

 اعت ره "تل يع اإلمم ات عالقمتهم مع إسرائي ".
 22/5/2020، لألنباءناضول وكالة األ 

 
 استراتيجيةإيران: ندعو الشعوب لنبذ التطبيع وعالقة حماس اإيران ممثل حماس في  .9

دعم ممث  حر ة الم،مرمة اإلسالمية "حممس" في إيران الو تو  خملو ال،ورمي الشعوب :  هران
العربية راإلسالمية إلى ن ذ مشم يع التل يع مع ال يمن اإلسرائيليت راصًام عالقة حر ته بإيران 
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مل ال،ورمي في م،مبلة شمملة مع "المر ز الالسليني لإلعال ": إن التل يع جزء رق ".االستراتيجيةبن"
م  مشررع صا،ة ترمب المشؤرمةت مستن ًرا المسلسالت التل يعية "الرخيصة" التي حمرلت تمرير 

ردعم في يو  ال،وس العملمي إلى ن ذ الخالفمت رتوحيو ال وصلة نحو عور رحيو   راية غير صحيحة.
 ربي راإلسالميت رهو ال يمن الصهيوني المتس ب بحملة عو  األم  راألممن في المنل،ة.للعمل  الع

 22/5/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 نتنياهو وغانتس ُيهّددان بتدمير إيران... "نعرف كيف نستعّد للتهديدات وبكل الوسائل" .11
جّود  ئيس الحكومة اإلسرائيليةت بنيممي  نتنيمهوت الجمعةت تهويوه بن"إبمدة" إيرانت بعو تهويٍو مممثٍ  

ا على تهويو ش يهت ر   َد في خلمٍب للمرشو اإليراني األعلىت كمن قو لّوح بِه يو  األ بعمء الممضيت  دًّ
رجمء تهويو نتنيمهوت اليو ت تع،يبم على تصريحمت أدلى بهم خممنئي خالل خلمب  علي خممنئي.

رقمل نتنيمهو "مم زلنم ن،ول ألرلئك الذي  يهودرن إسرائي  بخلر اإلبمدة؛ ه  . بمنمسبة "يو  ال،وس"
 أناسه  في خلر مممث ".

اإلسرائيليت بيني غمنتس: "ال أقترح على أي شخص أن يخت رنم"ت بحسب مم  بور هت قمل رزير األم 
رتمبع غمنتس: "كلممت أعوائنم توّل  أر د الموقع اإلل تررني لصحياة "يويعوت أحررنوت" )راينت(.

 على الضعفت رل   على أي حملت سنعرف  يف نستعّو ل   التهويوات ربك  الوسمئ ".
 22/5/2020، 48عرب 

 
 : علينا االمتناع عن ضّم أحادي في الضفة الغربيةآيزنكوت .11

النمصرة ن رديع عواردة: قمل ال،مئو السمبق لجيش االحتالل غمدي آيزن وت إنه ينبغي االمتنمع ع  
رحول موقاه م  مخلط الض  رإحملة السيمدة يرى  القيم  بخلوات أحمدية في منل،ة األغوا .

الضاة الغربية ربي  “أمس أنه يميز بي  ” يسرائي  هيو “ايزن وت في حويث ملول مع صحياة 
إلسرائي  عالقمت أمنية ممتمزة مع األ دن الذي ي،و  مسمهمة استراتيجية جوية  توجواألغوا  حيث 

 ”.إلسرائي  تتجمرز مم يتخيله اإلسرائيليون 
في األفقت رل    ربشأن الوضع في الضاة الغربية فهو أكثر تع،يوا برأي ايزن وتت ري،ول إنه ال يرى 

على الالسلينيي  أن يو  وا أن الوقت ال يلعب لصملحه  رعلى اإلسرائيليي  التصرف بحكمة  ي ال 
مصلحة إسرائي  هي أن “تنتج حملة يؤمنون بهم أنه بم،ور ه  تح،يق مكمسب بواسلة العنف. رتمبع 
لينيي . ينبغي إقممة  يمن تب،ى درلة يهودية ديم،را ية آمنة رلذلك فهي ت،تضي االناصمل ع  الالس

مليون فلسليني هنم بيننم. صا،ة ال،رن ينبغي أن ت ون  2.8فلسليني لجمنب إسرائي  ألنني ال أ يو 
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قمعوة ل   مامرضمت مست، لية رأن تت  محمرلة دفعهم  خلة رليس بشك  أحمدي مع مر ب الض  
 ”.ف،ط

 22/5/2020، القدس العربي، لندن
 

 اإلسرائيليين يؤيدون الضمّ استطالع: أقّل من نصف  .12
أفمدت صحياة "يسرائي  هيو "ت اليو  الجمعةت بأّن استلالعًم : ال،وس المحتلة نن نضمل محمو رتو

م  مجم  المشم  ي  في  %43للرأي العم ت أجراه "معهو أر شلي  لالستراتيجية راألم " أظهر أّن 
 نمت في الضاة الغربية المحتلةت م،مب  االستلالع يؤيورن فرض "السيمدة اإلسرائيلية" على المستو 

م  المشم  ي  إنه  ال يمل ون موقاًم م   %25أعربوا ع  معم ضته  لذلكت فيمم قمل  32%
 الموضوع.

رقملت الصحياة إن االستلالع فحص أيضًم الموقف م  فرض "السيمدة اإلسرائيلية" على غو  
 %31ت رعو  إبواء %27ت م،مب  اعتراض م  المستجوبي  تأييوه  للخلوة %42األ دنت حيث أبوى 
ري ي  االستلالعت أن معم ضة الض  تأتي م  أرسمط اليسم  اإلسرائيليت  ألي موقف محود.

مضياًم أن م  بي  المصوتي  لامئوة أحزاب "يمينم" ر"شمس"ت ر"عوتصممه يهوديت"ت فإنه ل  تسج  
مم  قملوا إنه  يصوتون  %10سبة أي معم ضة للخلوة في حمل تنايذهم م،مب  معم ضة للخلوة بن

 لحزب "الليكود".
 22/5/2020العربي الجديد، لندن، 

 
 كاتب إسرائيلي: السيطرة على جبال الضفة تحمينا من أي غزو خارجي .13

قمل  متب إسرائيليت إن "إعالن السيمدة اإلسرائيلية على الضاة الغربية : عونمن أبو عممر -21عربي
رغو  األ دن هو جوهر الحورد األمنية إلسرائي ت ألن تالل هذه المنم ق المرتاعة تشرف على 

في الممئة م   80األ اضي السمحلية المنخاضةت خمصة في منم ق ال،وس رت  أبيبت حيث يعيش 
 ع  بنى تحتية مونية رأمنية بملغة األهمية". سكمن إسرائي ت رهي عبم ة

"ت أنه "في حي  أن 21رأضمف يو ا  أتينغر في م،مله على صحياة "إسرائي  اليو "ت ترجمته "عربي
التالل الشرقية للضاة الغربية هي الحمجز الاعمل للوبمبمت في المنل،ةت فإن التالل الغربية قو ت ون 

    15ائية فلسلينية محتملةت قو تجع  السه  السمحلي بعرض خيم ا ماضال أمم  تنايذ عمليمت فو
رأشم  إلى أن "السيلرة على تالل الضاة الغربية شرط  نسخة أكثر إيالمم بكثير م  "غالف غزة"".

ال غنى عنه في ح،مئق الشرق األرسطت الذي يعيش الت،لبمت رالعنف بي  سكمنهت رفي الواقعت يجب 
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على سينم يوهمت سل ية رغير متوقعةت ال تستنو إلى اتامقيمت السال  التي على الحورد األمنية التغلب 
قو ت ون هشة رمؤقتة مث  األنظمة التي رقعتهمت رهذه الحورد يجب أن ت ون قمد ة على تحم  

 خررقمت السال ".
 23/5/2020، "21موقع "عربي 

 
 ةتقدير إسرائيلي: أشكنازي بدأ التخطيط لتولي رئاسة الحكومة المقبل .14

قملت  متبة إسرائيلية إن "غمبي أشكنمزي لويه  موحمت أخرى أعلى ممم : عونمن أبو عممر -21عربي
هو فيه اليو ت رإن تعيينه رزيرا لخم جية إسرائي ت ليس سوى الخلوة األرلى في تصمعوه السيمسي 

أن "أشكنمزيت الجنوي ت "21مزال معل  بم،ملهم على موقع "المونيتو "ت ترجمته "عربيرأكوت  المتوقع".
ت فهو ص،ر دفمعيت 2006السمبقت تش ث با رة الورلتي ت رأعمد تأهي  الجيش بعو حرب ل نمن الثمنية 

رحمممة دبلوممسيةت ربعو أن خلع الزي العسكريت دعم لمامرضمت غير مبمشرة مع الالسلينيي ت 
يكون رزيرا للخم جية "دمية" بيو  رأكوت أن "أشكنمزي ال ينوي أن رتنمزالت جغرافية مؤلمة إلسرائي ".

نتنيمهو يسحب خيو هت على العكست ألنه يعت ر منصبه الجويو ن،لة انلالق لتح،يق تللعمته 
 شهرات  مم ينص اتامق التنمرب مع نتنيمهو". 18الشخصيةت ريتشوق لتولي رزا ة الحرب بعو 

 22/5/2020، "21موقع "عربي 
 

 سيبقون بدون عمل "سرائيلإ"تقديرات: مئات آالف العاملين في  .15
أفمدت ت،ويرات قومتهم رزا ة العم  رالرفمه االجتممعي إلى لجنة المملية التمبعة لل نيستت بأن مم بي  

ألف شخص سيب،ون عم لي  ع  العم ت بعو انتهمء  مفة الخلوات الحكومية  400ألف إلى  300
رال يزال  إلعمدة العمملي  الذي  ت  إخراجه  إلى إجمزة بورن  اتب لمواجهة انتشم  فيررس  و رنم.
 حمليم قرابة مليون عمم  في إجمزة بورن  اتبت حسبمم ذ رت رسمئ  إعال  إسرائيلية الجمعة.

 22/5/2020، 48عرب 

 
 خطيب األقصى: َنصُر الشعب الفلسطيني وخالصه من االحتالل قاب قوسين أو أدنى .16

قمل خليب المسجو األقصى المبم ع بموينة ال،وس المحتلة الشيخ محمو سلي   بترا:–ال،وس المحتلة 
شهر  مضمن سيغمد نم بعو يو  أر ت إن ضمن المبم عفي الجمعة الخممسة راألخيرة م  شهر  م

رأكو خليب  يومي ت رعلينم ان نشو الرحمل إلى المسجو للصالة فيه فو  فتحه لحمميته رالذرد عنه.
االقصى أن نصر الشعب الالسليني على االحتالل رخالصه قمب قوسي  أر أدنىت رلع  مم نمر به 
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لى ح،وقنم المشررعة سيتحول إلى نصر قريب ألبنمء شعب م  الوبمء رال الء رمحمرالت االلتامف ع
 فلسلي .

 22/5/2020ن، الغد، عّما
 

 االحتالل يعتدي على مصلين قرب ااب األسباط ااألقصى .17
اعتوت قوات االحتالل اإلسرائيليت على عود م  الالسلينيي ت خالل محمرلته  أداء صالة العشمء 

رهمج  عشرات الجنود مجموعة م  الشبمنت راعتوت  قصى.رالتراريحت عنو بمب األسبمط بملمسجو األ
رمنعت قوات االحتالل حراس المسجو األقصى م   بملضرب عليه ت ق   أن تعت،  عودا منه .

الوخول إليهت رتجمع المصلون على أبواب حلة رفيص  راألسبمطت رسط تواجو  ثيف لعنمصر 
 السمحمت.االحتالل. لمنع االقتراب م  المسجو أر الوخول إلى 

 22/5/2020، "21موقع "عربي 
 

 الحركة اإلسالمية في القدس تدعو للحشد والصالة على أبواب األقصى .18
دعت الحر ة اإلسالمية في بيت الم،وست الم،وسيي  للي،ظة رالمزيو م  الحشو للصالة على أبواب 

ن لهمت االحتالل رحذ ت الحر ةت الخميست في بيم المسجو األقصى المبم ع خالل األيم  ال،مدمة.
رالمستو ني  م  أن "أي اقتحم  للمسجو األقصى المبم عت سيؤدي لاتح أبواب األقصى أمم  اآلالف 

كمم دعت الحر ة في ال يمنت  م  أبنمء شع نم"ت محملة االحتالل رحوه مسؤرلية مم يترتب على ذلك.
  الالسلينيت أن "يكونوا عم،م الالسلينيي  في الواخ  الالسليني في المثلث رالجلي  رالن،ب رالسمح

 رسنوا ر افوا لتعزيز صمود ال،وس رأهلهم خالل المرحلة ال،مدمة".
 22/5/2020، "21موقع "عربي 

 
 غزيون يؤدون صالة الجمعة في المساجد ألول مرة منذ شهرين .19

األخيرة بعو ان،لمع شهري ت أدى فلسلينيون في قلمع غزة صالة الجمعة : غزة نن محمو السوافيري 
م  شهر  مضمن في المسمجوت في ظ  إجراءات تبمعو راحتيم مت صحية رتعليممت مشودة بمتامق 

رامتو االلتزا  ليشم  خلبمء الجمعة الذي  ل  تتعو  بي  رزا تي األرقمف رالشؤرن الوينية رالصحة.
فع الوبمء دقمئقت رتر زت على تذ ير النمس بضرر ة التضرع إلى   أن ير  10خل ه  أكثر م  

 المسمجو ل  تشهو إال توافو المئمت م  المصلي  على غير المتوقع. رال الء.
 22/5/2020، العربي الجديد، لندن
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 طريق استيطاني.. أخطر مشروع تهويدي جنوب نابلس .21

قمل مسؤرل ملف االستيلمن شممل الضاة غسمن دغلس: إن جرافمت االحتالل تواص  لليو  : نمبلس
ت راقتالع أشجم  جنوب نمبلس تجريف أ اضي الموا ني  ال،ريبة م  معسكر حوا ةالرابع توالًيم 

ضم   2014الزيتونت إيذانم بتنايذ مشررع اللريق "االلتامفي" الذي أقرته حكومة االحتالل عم  
 مجموعة  رق أخرى في الضاة الغربية.

اقتالع أكثر م   رأضمف دغلس أن خسمئر   يرة ستلحق في ال،لمع الز اعيت حيث سيؤدي إلى
درنممت م  قرى:  406شجرةت عوا ع  االستيالء على المزيو م  األ اضي التي تص  لنحو  3,000

رحسب دغلس؛ فإن خلو ة  بو ي ت رحوا ةت ربيتمت رعو تمت ريتممت رالسمريةت ريمسوف جنوب نمبلس.
مستو نمت معزرلة هذا المشررع ت م  في تعزيز االستيلمنت رتحوي  مستو نمت جنوب نمبلس م  

 إلى مون إسرائيلية في جسو الضاة الغربيةت رسيعو  إقممة درلة فلسلينية متواصلة جغرافيم.
 22/5/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 العقل العربي "تدجين"هيئة مسيرات العودة تندد اعمليات التطبيع و .21
ت ”يو  ال،وس العملمي“صا،ةت في نودت الهيئة الو نية العليم لمسيرات العودة رمواجهة ال غزة:

بعمليمت التل يع العربية ال،مئمة مع درلة االحتاللت ردعت لموقف عربي لرفع الحصم  ع  غزةت 
رأعلنت  فضهم رإدانتهم ل    كمم  مل ت سكمن الضاة بتشكي  لجمن حممية لأل اضي المهودة بملض .

حتالل لتمرير الصا،ة بعنمري  خمدعةت مع اال” توجي  الع،  العربي راإلسالمي”أشكمل التل يع ر
 ”.رثوابتنم ليست لل يع أر المسمرمة -رغزتنم-أ ضنم رقوسنم “رقملت: 

 22/5/2020، القدس العربي، لندن
 

 وإحراق أراض زراعية بنابلس مواجهات مع االحتالل في كفر قدوم .22
بينه  أسرةت بعو انوالع أصيب عود م  الالسلينيي ت أمس الجمعةت بمالختنمق بملغمز المسي  للوموع 

مواجهمت في بلوة  ار قور  شرقي قل،يليةت بي  الشبمن رجنود االحتالل الذي  اقتحموا ال لوة ل،مع 
رذ ر منسق الم،مرمة الشع ية في  ار قور ت مراد شتيويت  المسيرة األس وعية المنمهضة لالستيلمن.

متجمه منمزل الموا ني ت رأشم  الهالل األحمر أن جنود االحتالل داهموا ال لوة رأ ل،وا قنمب  الغمز ب
ربموازاة ذلكت أضر  . موا ني  أصي وا بمالختنمق بملغمز المسي  للوموع ت  عالجه  ميوانيمً  5إلى أن 

مستو نون أمست النم  بح،ول ز اعية م  أ اضي عو يف رعصيرة ال، لية جنوب نمبلست فيمم قممت 
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رة ال، لية يص  ي أ اضي الموا ني  بعو يف رعصيف بشق  ريق ترابية« إسرائيلية»مت جراف
 .«يتسهم »مستو نة 

 23/5/202، الخليج، الشارقة
 

 بري: ندعم ونساند الشعب الفلسطيني ضد مشروع صفقة القرن نبيه  .23
 عممًم على تحرير الجنوبت 20بمنمسبة مرر  ت أكو  ئيس مجلس النواب الل نمني ن يه بري  :بيررت

نصرة ل نمن للشعب الالسليني في م،مرمته المشررعة لصا،ة ال،رنت رفي نضمله المشررع لتح،يق 
راعت ر  .المست،لة رعمصمتهم ال،وس الشريف للتو ي ت رإقممة درلتهأممنيه بملعودة الى أ ضهت ر فضه 

أن رجه ال،وس اليو  هو رجه فلسلي ت ررجه    العربت يصاع مجودا بصا،ة ال،رن التي هي نسخة 
  ق األص  لمشررع يهودية ال يمنت ررصاة سحرية لألخذ بملمنل،ة نحو مزيو م  التشظيت رإعمدة 

 .لاو لة انلالقم م  بوابة فلسلي إحيمء مشم يع الت،سي  را
 2020/5/22، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 فهو مشتبه موقفنا من فلسطين غيرتيمكن أن  الضغوط علينا من يراهن على أننصرهللا: حسن  .24

مجموعة م  الرسمئ  السيمسية رالعسكرية إلى  نصر  رّجه األمي  العم  لحزب   السيو حس  
اخلية في  يمن العورت رلات إلى تعمظ  المشكالت الوائيلي في ذ رى يو  ال،وس العملمي. العور اإلسر 
 . رارضح"،مرمةت ال بو أن تحص  على ح،وقهممسم  األمو  ي،ول إن رجود شعوب حّية م"مؤ وًا أن 

في المنل،ة كيةت رمم إسرائي  إال ث نة مت،ومة ير مالمعر ة الحقيقية هي مع الواليمت المتحوة األ"أن 
المشررع الحقي،ي بعو ضّ  ال،وس رالجوالن رالتهويو بض  أجزاء م  "ر أى أن  ."لوى الواليمت المتحوة

ال،س  المحت   الضاة الغربيةت مم يعني أن إسرائي  تسير بمتجمه ض  األ اضي المحتلة رمنهم أيضمً 
م  يراه  على " ر أن راعت ."المواقف على خلو ة هذه المشم يع ضرر ة بنمء"ت من هًم إلى "م  ل نمن

موقانم م   أنه م  خالل حررب عسكرية أر ع،وبمت أر تجويع أر تضلي  يمك  أن يغير هذا
فلسلي ت فهو مشتبه. الحق ال يتغير بمرر  الزم  رمم ُأخذ بملسرقة ال يصبح مل ًم شرعيًم ع ر مرر  

 ."ف    العمل  بشرعية مم سرقه اللصالزم  رلو اعتر 
 

 د  للمقاومة الفلسطينية االسالحبدعم بال فاخري في يوم القدس العالمي خامنئي .25
 المرشو اإليراني األعلى علي خممنئيت أن  هرانم   2020/5/22، العربي الجديد، لندننشر موقع 

الالسلينية مت بالده تجمه ال،ضية   مئز سيمسفي خلمب له بمنمسبة "يو  ال،وس العملمي"ت  أكو
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نه "ال توجو أية قضية بعظمة ال،ضية الالسلينية"ت داعيًم إلى "الجهمد أ م ينمً  .راالحتالل اإلسرائيلي
دعم  مم  .اإلسالمي" ر"حزب  " الل نمني ،وس" في فلسلي ت رمشيوًا بن"حر ة حممس" ر"الجهمدالم

"ت إلى "تحرير  ّ  األ ض الالسلينية م  البحر إلى النهرت رعودة جميع الالسلينيي  إلى بالده 
معت رًا أن "ت،لي  هذا الهوف بورلة في جزء م  هذه األ ضت ربلري،ة مهينةت يشير إليهم الصهمينة 

"سيمسة تل يع راعت ر أن  ت ليس دلياًل على  لب الحق رالموضوعية".دبيمته أغير المؤدبي  في 
لمنل،ة كية"ت متهمًم دراًل عربية في اير المنل،ة م    مئز السيمسمت األم رجود ال يمن الصهيوني في

  كم" في تل يق هذه السيمسة.ير ل  يسمهم بأنهم "عرابة أم
ده للم،مرمة امخرته بوع  بالم  أعلن الزعي  اإليراني أ ت2020/5/23، االخبار، بيروت رذ رت

ل،و  من تشخيصنم يومًم أن المنمض  الالسليني يتحّلى بملوي  " ت موضحًم بمل،ولالالسلينية بملسالح
مء رالشجمعةت رمشكلته الوحيوة هي خلّو يوه م  السالح. رخّللنم بهواية م    سبحمنه رموده راإلب

لم ء هذا الاراغت ر منت النتيجة أن تغّير ميزان ال،وى في فلسلي ت راليو  تستليع غّزة أن ت،ف بوجه 
الالسلينية حصر ال،ضية في هذا السيمقت   افضمً . "ان العسكري الصهيوني رتنتصر عليهالعور 

 .ي  رالعرببملالسليني
 

 اجتماع طارئ لمنظمة التعاون اإلسالمي لبحث مخططات الضم اإلسرائيلية .26
 رزير الخم جية رالمغتربي مع  إلسالمي يوسف العثيمي أمي  عم  منظمة التعمرن ااتاق :  ا   

على ع،و اجتممع رزا ي  م ئ للجنة التنايذية للمنظمة ماتوحة العضوية   يمض الممل ي الالسليني
لم  يرغبت م  أج  بحث مخم ر المخلط اإلسرائيلي بض  أجزاء راسعة م  أ اضي الضاة الغربية 

لم،ممة على المحتلةت رفرض السيمدة رال،منون اإلسرائيلي على المستعمرات اإلسرائيلية غير ال،منونية را
 األ ض الالسلينية المحتلة.

 2020/5/22، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 أراض من الضفة الغربية  "إسرائيل": كندا لن تعترف اضم الخارجية الكندية .27
 تالمتحوث بمس  الخم جية ال نوية آد  أرست ت أن شبكة التلازيون ال نوية )سي بي سي(ذ رت : أرتمرا
أن ذلك سوف يضر م ينًم أل اض في الضاة الغربيةت  "إسرائي "ن  نوا ل  تعترف بض  أ أكو

أن    األحزاب الايو الية ال نوية  مم أفمدت الشبكة  .بمامرضمت السال  ريتعم ض مع ال،منون الورلي
ؤرن الخم جية بحزب المحمفظي  ع  مسؤرلة الشت رن،لت اإلسرائيلي ال  رى ال تؤيو االعتراف بملض 
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ليونم ألسليف قولهم إن "المحمفظي  مم زالوا يؤمنون بح  الورلتي   جزء م  تسوية تامرضية لهذا 
 الصراعت ر ذلك حق إسرائي  في الوفمع ع  ناسهم رتأمي  حوردهم".

 2020/5/22، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 تثير االشمئزازو لسامية معادية لبومبيو: تصريحات خامنئي  .28
بأنهم  في يو  ال،وس العملميت تكي مميك بوم يو تصريحمت خممنئيير رصف رزير الخم جية األم

  . رال تمّث   رح التسممح لوى اإليرانيي "ل راهيةلسممية تثير االشمئزاز رامعمدية ل"
 2020/5/23، االخبار، بيروت

 
 الم واالستقرار في الشرق األوسطتتنافى مع هدف إحالل الستصريحات خامنئي  بوريل: .29

في يو  ال،وس  تصريحمت خممنئياالتحمد األر ربي خوسيب بو ي ت عّو منّسق السيمسة الخم جية في 
ال  راالست،را  في رتتنمفى مع هوف إحالل الس "ولة بملمّرة رتعّو مصو  قلق بملغغير م، " العملميت

 الشرق األرسط.
 2020/5/23، االخبار، بيروت

 
 "اليوم التالي للضم"المواقف الغامضة في خطاب الرئيس عباس  .31

 ع و الحميو صيم 
تمبعت  غيري خلمب الرئيس الالسليني محمود عبمس مسمء الثالثمءت الذي أعل  فيه التحل  م  

إسرائي  رالواليمت المتحوة األمريكية رإعمدة مسؤرلية إدا ة المنم ق الالسلينيةت االتامقيمت الموقعة مع 
لتصبح مسؤرلية إسرائيليةت حسب اتامقية جنيف الرابعة. رألن هذا الخلمب يؤذنت أر م  الماررض 
أن يؤذنت باتح  ريق جويوة مخملاة لمسيرة أرسلوت رالتبعمت التي تحملهم الشعب الالسليني بس ب 

االتامقيمت ال م ثيةت  من ال بو لنم م  رقاة أمم  هذا الخلمب نحمرل أن ن،رأ فيهت إن  نم قمد ي  تلك 
على ذلكت مم الجويو في سيمسة السللة الالسلينيةت ره  نح  م، لون على مرحلة جويوة فعالت أ  

هم الشعب أن األمو  ال تعور  ونهم ف،معة المتصمص حملة الذهول راإلحبمط رالضيمعت التي يعيش
الالسليني بي  أ بع جمئحمت ال راحوةت  و رنم راالحتالل راالن،سم  رالتل يع الوقح م  بعض الورل 

 العربية؟
ر ي ناه  الخلمب أكثرت  أيت أن أمر على بعض التامصي  التي سب،ت لحظة إل،مئه.  من  ئيس 

السلينية بمشم  ة حر تي مميوت أن القيمدة ال 12الوز اء الالسليني محمو إشتيةت قو أعل  يو  
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ستتخذ قرا ات حمسمة بشأن تعليق "مميو ر 16ستلت،ي يو  الس ت « الجهمد اإلسالمي"ر« حممس»
بشأن عملية إعالن الض  رال وء في … اتامقمت التنسيق مع إسرائي ت بمم في ذلك التنسيق األمني

إلسرائيلية يو  األحوت ب  عملية الض . االجتممع ل  يحص  الس تت بحجة انتظم  تشكي  الحكومة ا
الثالثمء بورن حضو  حر تي حممس رالجهمدت رال عود م  الاصمئ  الصغيرة. رل  يك  االجتممع  مم 
ظ  البعضت لمنمقشة الموقف م  الض  بشك  جممعيت راالتامق على برنممج عم ت ب   من 

الهواء مبمشرةت بورن  ت الذي سيتلوه الرئيس على«اليو  التملي بعو الض »لالستممع ف،ط لخلمب 
منمقشة أر تعوي ت الذي أعوته لجنة خمصة شكلهم الرئيس ناسه م  بي  أعضمء اللجنة التنايذية 
لمنظمة التحريرت راللجنة المر زية لحر ة فتح ف،طت بورن تشمر  مع بقية أ راف الليف الالسليني. 

را بعض الن،مط ق   الخررج رقو حمرل بعض الموجودي  م  حر ة فتح رالج هة الشع يةت أن يثير 
على الهواءت إال أنه  أسكتوات إمم بملم،م عةت  مم حص  مع عبمس ز ي عضو اللجنة المر زية 
لاتحت أر عو  إعلمء اإلذن بملحويثت  مم حوث مع قيس أبو ليلى ممث  الج هة الويم،را يةت أر 

رأل،ي الخلمب  مم هو مع  بملتهويو راالستازاز  مم حوث مع ممث  الج هة الشع ية عمر شحمدة.
 بعض الشلحمت خم ج النصت ل  تزد النص إال ضعام رغموضم.

تعرضت في السمبق  ثيرا لمستوى الخلمبمت التي يل،يهم الرئيس عبمس في المحمف  الورليةت أر 
المنمسبمت األسمسيةت رانت،وت بشك  مبمشر ذلك الشخص أر األشخمص الذي  يكت ون خلمبمتهت رال 

ا الا  رال يعرفون أن ل   م،م  م،مالت ب  ذه ت بعيوا في السمبقت حن،م على سوء خلمبه يت،نون هذ
(ت فسمحت لناسي أن أنشر م،مال 2018أبري   30أمم  در ة المجلس الو ني الالسليني في  ا    )

رالخلمبمت تزداد سوءا عنومم يخرج الرئيس عبمس ع  «. الخلمب الذي  من يجب أن يكون »بعنوان 
لنص ريحمرل أن يضيف تاصيلة هنم أر  رفة هنمع. هذه المرة سنحمرل تمحص مكونمت الخلمبت ا

م  أ ض  %30أمم  هذا المأزق الوجودي الذي ستواجهه ال،ضية الالسلينية برمتهمت عنو إعالن ض  
 الضاة الغربية المحتلة.

رن أن تتبعهم خلوة في الخلمب مجموعة قرا ات غممضةت ال تتعوى  ونهم م،صودة في ذاتهمت بو
تاسيريةت أر  يف سيت  تنايذهمت رهنمع أجزاء متنمقضة تصلو  ببعض مم قمله في أجزاء أخرىت 
فنتوه بي  الم،ولتي . رهنمعت رهو األه ت قضميم غمبت ع  الخلمبت رغيمبهم م،صود ريول على أن 

عوى مربع الرفضت أمم مم الجوية في مواجهة الض ت مثلهم مث  الجوية في مواجهة صا،ة ال،رنت ال تت
بعو الرفض فال أحو يعرف مم الذي سيحوثت ر يف يس،ط قرا  الض ت رال  يف ستس،ط صا،ة 

 ال،رن. رسنأخذ ف،ط مجموعة ن،مط.
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السللة أصبحت في ح  م  جميع االتامقيمت رالتامهممت مع الحكومتي  األمريكية راإلسرائيلية بمم  –
 في ذلك التنسيق األمني.

؟ ه  هذا يعني اإللغمء التم  بحيث ال تعود لهم أي قيمة «ي ح  م  جميع االتامقيمتف»مم معني 
قمنونية؟ أليست السللة ناسهم مستموة رضعهم ال،منوني م  اتامقية أرسلو؟ فإذا  منت هذه االتامقية 
الغية رال قيمة قمنونية لهمت ف يف تستمر المؤسسمت التي بنيت عليهم؟ ره  تشم  االتامقية 

ت التي  بلت االقتصمد الالسليني م  خنمقه بذي  الوزا ات اإلسرائيليةت م  1995قتصمدية لعم  اال
مملية راقتصمد رتجم ة رضرائب. فه  السللة جمهزة أن تتحم  مسؤرلية إلغمء هذه االتامقية؟ ره  

ع منم ق الذي قس  الضاة الغربية إلى ألف ربمء رجي ت ررضIIلويهم الجرأة بأن تلغي اتامق أرسلو 
م  أ ض الضاة تحت السيلرة اإلسرائيلية بمل مم ت إدا ة رأمنم رموا د  %60جي  التي تص  إلى 

ر رقم رمنشآت؟ ث  ه  التحل  م  االتامقيمت األمنية يعني شيئم آخر غير رقف التنسيق األمني؟ 
ي. فإمم أن هنمع نية نريو بيمنم صريحم بليغمت ال يحتم  التأري  ي،ول: نعل   سميم رقف التنسيق األمن

بعو  رقف التنسيق األمنيت أر أنهم بملون اختبم  ظنم منه ت راهمي ت أن األمريكيي  راإلسرائيليي  
سيهرعون إلى السللة جمثمي  على    ه ت يتمنون عو  رقف التنسيق األمني. للعل  ليست المرة 

متت رإعالن موت أرسلوت ر   تلك ق األمني رإلغمء االتامقيياألرلى التي تهود السللة بوقف التنس
 التهويوات ذ تهم الريمحت رل  يعو الشعب الالسليني يصوقهم رال إسرائي  ت ترث بهم.

على سللة االحتالل اإلسرائيلي ابتواء م  اآلنت أن تتحم  جميع المسؤرليمت رااللتزاممت أمم  » –
ك  مم يترتب على ذلك م  آثم  المجتمع الورليت  ،وة احتالل في أ ض درلة فلسلي  المحتلةت رب

رتبعمت رتواعيمتت استنمدا إلى ال،منون الورلي رال،منون الورلي اإلنسمنيت خمصة اتامقية جنيف الرابعة 
 «.1949لعم  

هذه الجملة تعني أن السللة ل  تمم س السللةت رستعود    التبعمت رالمسؤرليمت إلى ال،وة ال،مئمة 
تامقية جنيف فملسكمن الواقعون تحت االحتالل يخضعون في بمالحتالل رهي إسرائي ت رحسب ا

حمميته  رمسؤرليمته  رتل ية احتيمجمته  األسمسية للمحت ت ل    أفراد رليس  ورلة أر سللة. فم  
جهة تريو السللة أن تحتاظ بملسللة / الورلةت رفي الوقت ناسهت يحولون مسؤرليمت الورلة إلى 

يف يستوي الشيء رنقيضه؟ إذا أ دنم أن ناعنّ  اتامقية جنيف الرابعة السللة ال،مئمة بمالحتالل. ف 
المختصة بحممية المونيي  تحت االحتاللت فيجب أن ال ت ون هنمع سللة إال سللة االحتالل  مم 

تحولت بعوهم مهممت  1994رلغمية دخول السللة الالسلينية عم   1967كمن الحمل في يونيو 
إلى السللة الالسلينية ربملتملي أعاي االحتالل م  مهممه. فه  م  تاسير السللة ال،مئمة بمالحتالل 

 لهذا الخلط بي  رضعي  قمنونيي  ال يلتقيمن؟
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ن،ر  اليو  است ممل التوقيع على  لبمت انضمم  فلسلي  إلى المنظممت الورلية التي ل  ننض   –
 إليهم حتى اآلن.

لسللة األمو   مم هي اآلن تمممم. سللة تتصرف هذه الجملة تعني أن شيئم ل  يتغيرت رستتمبع ا
ت درلة تتمتع بوضعية مراقب في األم  المتحوة. ل   هذه الورلة 2012كورلة بعو االعتراف بهم عم  

تن،صهم شررط الورلة الثالث: السيمدة على األ ض المحودة جغرافيمت رالسيمدة على الشعب 
النمجز. فإذا  منت السللة ستستمر في ممم سمتهمت المنحصر في تلك الحوردت راالعتراف الورلي 

 بورن تغييرت فمم الم ر  لذ ر اتامقية جنيف الرابعة رتحمي  ال،وة ال،مئمة بمالحتالل تبعمت االحتالل؟
نؤ و مجودا التزامنم بح  الصراع الالسليني اإلسرائيلي على أسمس ح  الورلتي ت تحت  عمية  –

 ية + رع ر مؤتمر درلي للسال  رفق الشرعية الورلية(.درلية متعودة )الربمعية الورل
األسلوانة المشررخة ناسهم التي أث تت مرة ر اء مرة أنهم هراء رال أحو يستمع لهم. ف،و ع،وت بم يس 

درلة رغمبت عنه إسرائي  رأمريكم رانتهى إلى  80مؤتمرا درليم للسال ت حضرته  2017ينمير  15في 
الواليمت المتحوة التي تهمش الور  األر ربيت ريكون منورب األم   هبمء. أمم الربمعية فتشم 

ت ر رسيم ل  توخ  معر ة لصملحنمت رهي التي تقي  عالقمت حميمية مع «شمهو زر »المتحوة 
إسرائي ت أكثر م  عالقمت إسرائي  مع الواليمت المتحوة. التعوي  على المجتمع الورلي ل  يحر  

 ينهي احتالال إال إذا  من هنمع نضمل حقي،ي في الميوان. ش رات رل  يعيو ح،وقمت رل 
ن تاي هنم رن،ول إن األجزاء الغمئبة ع  الخلمب هي األه  في  أينم. ل  يتحوث عبمس ع  خلة 

فعال ال قوالت رال بإعمدة ال،ضية للشعب الالسلينيت لي،ر   االن،سم بويلة إلنهمء االحتالل ت وأ بإنهمء 
الجويوة رالمستجوةت رل  يذ ر الخلمب  لمة م،مرمة سلميةت أر عصيمن مونيت س   نضمله ال،ويمة ر 

رل  يأت على ذ ر غزة ال م  قريب رال م  بعيوت رل  يذ ر أهمية إعمدة بنمء منظمة التحرير 
الالسلينية لتشم     الاصمئ ت ر   الاعمليمت رالشخصيمت رالرموز الو نية البعيوة ع  الاسمد 

ة بأبجويمت ال،ضية الالسلينيةت التي تؤ و رحوة الشعب الالسليني في    مكمنت رالتهو  رالملتزم
ررحوة أ اضيه  لهم ررحوة الهوف الذي ت نته    فصمئ  العم  الو ني رل  ي ق فصي  صغير أر 

 في صل هم.« تحرير»ك ير إال ردخلت  لمة 
،هو  ل  يعيش يومم أر بعض إن خلمبم قصو به تنفيس االحت،من ال  ير لوى الشعب الالسليني الم

 يو ت فمألمو  تحس  على األ ض بمألفعمل ال في المكمتب رال بملخلمبمت.
 22/5/2020، القدس العربي، لندن
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 عباس أعجز من أن ينفذ كالمه .31
 ع و الستم  قمس 
بواية ال بو م  اإلشم ة إلى ح،مئق تجمرزتهم منظمة التحرير الالسلينية رخذلت فيهم الشعب 
الالسليني رتخلت ع  در هم )المشكوع فيه أصال( في تحرير الشعب الالسليني راستعمدة ح،وقه 
ت الو نية الثمبتة.  منت منظمة التحرير الالسلينية أك ر تنظي  مزر  يوعي العم  بمتجمه التحرير

 ر منت سيمسمتهم خواعة ر مذبة رل   تحت ستم  ر ني  مذب. 
ر من راضحم للمتتبع لسيمسمت قيمدة المنظمة أنهم ال تحرص على العم  الم،مر ت ب،و  مم أنهم  منت 
تستخو  ذلك العم  الذي ل  يك  نمجحم لت ون جزءا م  صا،مت مع العور ليكون لهم شأن سيمسي 

هذا الموضوع بعنوان اللريق إلى الهزيمةت إذ مم  نت أ اه ل  يك  يوحي  رناوذ. رقو  ت ت  تمبم حول
أبوا بجوية قيمدة المنظمة في العم  الم،مر ت رأن مختلف نشم متهم  منت تؤ و  حلتهم نحو الجلوس 

 مع الصهمينة بحثم ع  حلول سلمية رلو على حسمب الشعب الالسليني. 
  المؤامرات التي سمهمت فيهم جهمت غربية رعربية ل،و  من الشعب الالسليني ضحية العويو م

رفلسلينيةت رب،ي يظ  أن القيمدة جمدة في استعمدة الح،وق إلى أن رص  الشعب الالسليني إلى 
 حملة م  التيه رالضيمع أي،  معهم أنه  من ضحية الوج  رالتضلي  راألكمذيب.

متتملية ل  يك  شرعيم أبوا رهو بم   الن،لة األخرى أن اتامق أرسلو رمم ترتب عنه م  اتامقيمت 
ألنه خملف ال،منون الثو ي لمنظمة التحرير الالسلينية رال،را ات الالسلينية رالميثمق الو ني 
الالسليني. رم  العجيب أن منظمة التحرير ألغت الميثمق الو ني الالسليني بعو ثالث سنوات م  

الشعب الالسلينيت ل   سيمسة شراء الذم  التي  توقيع االتامق!  من يجب أال تمر هذه المهمزل على
اتبعتهم قيمدة منظمة التحرير أدت إلى خررج جممهير غايرة يو  توقيع االتامق إلى الشوا ع ابتهمجم 

عنومم اعترف المجلس الو ني الالسليني  1988بملتوقيع. حتى إن جممهير قو خرجت ابتهمجم عم  
م  ق   المث،اي  رأغلب ال تمب ر جمل ال،منون في مواجهة  بمل يمن الصهيوني. ل  ت   هنمع أممنة

 التغييب ال،منوني لإل ادة الالسلينية.
أمم الن،لة الثملثة فهي أن عبمس س ق أن قمل إنه ل  يلتز  بمالتامقيمت إن ل  يلتز  ال يمن الصهيوني. 

المتحوة عنومم أعل   رفي    مرةت  من عبمس يخوع النمس ريستمر في االلتزا . حتى إنه خوع األم 
م  على من رهم أنه ل  يلتز . انتظر العمل  خلواته العملية ل نه ل  ياع  شيئم. ر   م  مرة اتاق مع 
الاصمئ  الالسلينية على رقف التنسيق األمنيت ل نه ل  يك  ياي بوعوده. رهذه المرة ل  ت ون 

بهم بخمصة عنومم قمل إنه ال ي،   مغميرة لمم س ق. فهو ل  يخرج م  المامرضمتت رمم زال يتمسك 
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الواليمت المتحوة رسيلم رحيوا. أي أنه ي،   أمريكم رسيلم ضم  مجموعةت رالمعنى أنه مم يزال في 
 ع،لية التامرض مع الصهمينة.

 رالن،لة الرابعة تتعلق بملسؤال: ه  يستليع عبمس إلغمء االتامقيمت مع ال يمن الصهيوني؟ 
ع ر سبع رعشري  سنة م  المامرضمت البمئسة رالامشلةت  هنت القيمدات الالسلينية ناسهم ر هنت 
الشعب الالسليني لالحتالل الصهيونيت رأصبح اال تبمط بي  هذه القيمدات رالصهمينة عضويم 

 ريشم  ال ثير م  المصملح الخمصة رالنع . 
نتهم على الشعب الالسليني م  خالل ق ولهم بأن اكتس ت القيمدات الالسلينية موقعهم رناوذهم رهيم

ت ون ر يال لالحتاللت رأن تمم س    مم يلز  م  أج  اله وط بملشعب الالسليني ربث،مفته الو نية 
رالتزامه بمستعمدة ح،وقه الو نية. خومة االحتالل هي م ر  رجود هذه القيمداتت رإذا  منت ستتوقف 

االمتيمزات. فه  لويهم االستعواد للتضحية بممتيمزاتهم رامتيمزات ع  خومته فإنهم ستا،و ال ثير م  
 أبنمئهم ربنمتهم رأخواتهم م  أج  شعب فلسلي ؟ 

 ال ثير م خ رتنم تؤ و أن مصملحهم الشخصية رامتيمزاتهم هي العليم. ال يمن الصهيوني يقبض على 
نشر معلوممت تذه  الشعب  الح،مئق رالاضمئح التي مم ستهم السللة الالسلينية رهو قمد  على

 الالسليني بخمصة الذي  مم زالوا يعمنورن ريصررن على ب،مئه  ضم  أه  أرسلو.
عملت قيمدات منظمة التحرير على موى سنوات إلى جر الشعب الالسليني م  فش  إلى فش  رم  

اء هزيمة إلى هزيمةت رم  تهجير إلى تهجيرت رأذاقت الشعب مّر العذاب م  أج  سجمدة حمر 
 1972رامتيمزات مملية ردنيوية  خيصةت فه  ستضحي بجهودهم ع ر    السنوات السمب،ة رمنذ عم  

 رتتمرد اآلن على ال يمن الصهيوني رأمريكم؟ 
فلسلي  ترخص أمم  المكمسب رالمنمصبت رحقي،ة ل  ت   المنمصب رالمكمسب إال ثم  التنمزل ع  

مل خذرا المكمسب رالمنمصب ل   اتر وا لي الو  . الو  . رحقي،ة أخلأ للاي ال وشنمق عنومم ق
 الو   هو ل،مء المكمسب رالمنمصب... بئسوا.

 21/5/2020، "21موقع "عربي 
 

 مصممة على التوسع "إسرائيل" .32
 هوا د همر نز *

؛ ألنهم «إسرائي »يجب على الواليمت المتحوة أن تتوقف ع  ت،وي  الوع  ال لي رغير المشررط إلى 
 الالسلينيي ت ررسعت مستو نمتهم غير المشررعة في األ اضي الالسلينية. انتهكت ح،وق 
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ل،و آن األران ل ي تتوقف الواليمت المتحوة ع  ت،وي  دع  شمم  رمللقت بوع  م  حزبيهم 
 التي تنتهك ح،وق الالسلينيي .« اإلسرائيلية»الويم،را ي رالجمهو يت للسيمسمت 

ع  نيتهم ض  أجزاء راسعة م  الضاة الغربية « إسرائي » في هذه اللحظة الحمسمةت بعومم أعلنت
الالسلينية بوع  م  اإلدا ة األمريكيةت يتعي  علينم أن نرفع الصوتت رن،مر  هذا االنتهمع الصم خ 

 لل،منون الورلي رلحق الالسلينيي  في أن يحكموا أناسه .
الالسلينيي  م  أ اضيه  ربيوته  مميو/أيم  هو ذ رى الن بةت عنومم ت  تهجير مئمت آالف  15ريو  

ألف  750ت أصبح 1949ر 1947. رفي الاترة بي  1948عم  « درلة إسرائي »ق   ربعو إعالن 
مليون نسمةت الجئي ت  9ت1فلسليني على األق ت م  بي  السكمن الالسلينيي  البملغ عوده  آنذاع 

فلسلينية. رفي الوقت ذاتهت  موينة ربلوة رقرية 53ألف فلسلينيت ردمرت  15في حي  قت  نحو 
ت فرضت 1967م  فلسلي  التم يخية. رمنذ حرب  %78أن أ اضيهم تشم  « إسرائي »أعلنت 

المتبقية م  أ اضي فلسلي ت رأخذت توسع المستو نمت  %22نسيلرتهم العسكرية على ال« إسرائي »
 اليهودية في األ اضي المحتلة.

بوع  م   -« إسرائي »قة أ اضي الالسلينيي  مع إعالن رفي هذا العم ت بوأت مرحلة جويوة م  سر 
ع  خلة لض  المستو نمت اليهودية في الضاة الغربية المحتلة. رهذا الض   -اإلدا ة األمريكية 

 غير مشررع بموجب ال،منون الورلي.
 هذات« اإلسرائيلي»رفي الواليمت المتحوةت يعل  قمدة الحزب الويم،را ي معم ضته  لمشررع الض  

رل   جنمح السينمتو  جو بميونت الذي يسعى للاوز بترشيح الحزب؛ ل ي يخوض معر ة انتخمبمت 
ل ي تتخلى ع  خللهم « إسرائي »هذا العم  ضو الرئيس درنملو ترامبت يرفض ممم سة ضغط على 

لض  أ اٍض فلسلينية محتلة. رم  جهتهت دعم المرشح الويم،را ي اآلخر للرئمسة بيرني سمنو ز 
إذا مضت قومًم في « إسرائي »ذي انسحب اآلن( إلى قلع المسمعوات العسكرية األمريكية إلى )ال

عملية ض  األ اضي. رل   جو بميون مع قمدة آخري  في الحزب الويم،را ي رصاوا موقف سمنو ز 
 «.شمئ »بأنه 

   ئيس الوز اء ت ال،مئمة على شراكة بي«إسرائي »جوير بملذ ر أن الحكومة االئتالفية الجويوة في 
بيني جمنتست ت،ول: إنهم يمك  أن تعرض « أز ق أبيض»بنيممي  نتنيمهو رزعي  االئتالف الحزبي 

مشررع قمنون ض  األ اضي على ال نيست بعو يوليو/تموز. رم  الممك  أن يت  توقيت الض  ق ي  
ة أن تتوقف ع  أر بعيو مؤتمر الحزب الجمهو ي األمريكي. غير أنه يجب على الواليمت المتحو

؛ ألنهم انتهكت ح،وق الالسلينيي ت ررسعت «إسرائي »ت،وي  الوع  ال لي رغير المشررط إلى 
 مستو نمتهم غير المشررعة في األ اضي الالسلينية.
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رتوسع المستو نمت غير المشررعة رض  أ اضي فلسلينيةت ر ذلك اللرقمت المخصصة لليهود 
ع ر أنحمء الضاة الغربية المحتلةت    ذلك يجع  م  « اإلسرائيلية»حصريًم رمئمت حواجز التاتيش 

 المتعذ  تل يق ح  الورلتي  الموعو  ب،وة ال،منون الورلي.
« الحورد»على أسمس « إسرائي »يوعو إلى إقممة درلة فلسلينية مست،لة إلى جمنب « ح  الورلتي »ر

ستو نمت في الضاة الغربيةت أخذ . رل   بس ب التوسع المتواص  للم1967السمب،ة على حرب 
يؤيورن لح  الورلتي  يوعون أكثر فأكثر اآلن إلى ح  درلة ديم،را ية « إسرائيليون »فلسلينيون ر

 راحوةت بمعتبم ه الح  الممك  الوحيو اآلن.
رفي مم يتعلق ب،لمع غزةت الذي أصبح سجنًم راسعًم في الهواء الللقت يجب  فع الحصم  

يصبح م  الممك  رصول مواد غذائيةت رأعتوة بنمءت رمسمعوات صحية  ؛ بحيث«اإلسرائيلي»
المت ر ة ل،لمع « اإلسرائيلية»رإنسمنية أخرى إلى هذه المنل،ة.  مم يجب إنهمء عمليمت ال،صف 

غزة. ربل يعة الحملت يجب احترا  الح،وق اإلنسمنية رالويم،را ية لسكمن ال،لمع. ر   ذلك ي،تضي 
ل ي تغير سيمسمتهمت رأن تتوقف ع  توفير « إسرائي »أن تمم س ضغلًم على  م  الواليمت المتحوة

 الحممية السيمسية لهم في األم  المتحوة.
 "الخضر"*سيمسي رن،مبي أمريكي يسعى للترشح للرئمسة ع  حزب 

 "أنتي وور"موقع 
 23/5/2020، الخليج، الشارقة

 
 ؟مباركة روسية ضمنية لـ"صفقة القرن" .33

  امي ال،ليوبي
مع تشكي  الحكومة اإلسرائيلية الجويوةت رإعالن  ئيس الوز اء بنيممي  نتنيمهو عزمه المضي قومًم في 
ضّ  األ اضي الالسلينية في الضاة الغربية المحتلةت رمواصلة تل يق الخلة األمير ية نن اإلسرائيلية 

الخ راء الررس على استبعمد لتصفية ال،ضية الالسلينيةت رالمعررفة بن"صا،ة ال،رن"ت ثّمة إجممع بي  
احتممل ذهمب موسكو إلى مم هو أبعو م  اإلدانة اللاظية إلسرائي ت النتهمع ال،منون الورليت درن أن 
تل،ي "الصا،ة" بظاللهم على العالقمت الررسية اإلسرائيلية. رفو  مصمدقة ال نيست اإلسرائيلي على 

و الممضيت سم ع الرئيس الررسي فالديمير بوتي ت تشكي  الحكومة الجويوة برئمسة نتنيمهوت يو  األح
إلى توجيه برقية لتهنئة نتنيمهوت معربًم ع  ت،ويره لن"عالقمٍت تتيح منمقشة أصعب ال،ضميم لألجنوتي  
الثنمئية رالورلية بشك  موضوعي رعملي". م  جهتهت أجرى رزير الخم جية الررسي سيرغي 

يره اإلسرائيلي غمبي أشكينمزيت رأكو له استعواد بالده لمواصلة الفررفت األ بعمءت اتصماًل همتفيًم بنظ
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دع  إعمدة إ الق عملية السال  مع غيرهم م  أعضمء  بمعي الوسلمء الورليي  ع ر الحوا  المبمشر 
بي  اإلسرائيليي  رالالسلينيي .  مم أكو  ئيس لجنة الشؤرن الورلية في مجلس االتحمد )الشيوخ( 

سمتشوفت في تصريحمت لو ملة "نوفوستي"ت استعواد  رسيم للوسم ة بي  الررسيت قسلنلي   و 
األ راف المعنيةت مع تنويوه بن"صا،ة ال،رن" التي رصاهم بأنهم "محكو  عليهم بملاش "ت  ونهم ال 
 تراعي مصملح اللرف الالسليني رتتعم ض مع ال،را ات األممية الخمصة بملتسوية الشرق أرسلية. 

وقف الررسي المحتم  م  عملية الضّ ت أشم ت الصحمفية الررسية المتخصصة في رتعلي،ًم على الم
شؤرن الشرق األرسطت مم يمنم بيلين ميمت إلى أن اإلدانة الررسية المرتقبة لضّ  األ اضي الالسلينيةت 
ل  تؤثر على الخلط اإلسرائيلية بأي شكٍ  م  األشكملت رل نهم ستتيح لموسكو حاظ ممء الوجه 

ة تعزيز العالقمت مع الورل العربية. ر أت بيلين ميمت في حويٍث لن"العربي الجويو"ت أن " رسيم رمواصل
تنود بضّ  األ اضي الالسلينية مثلمم نودت بن،  السام ة األمير ية إلى ال،وست ل   بيمنمت اإلدانة 

ضغط على الررسية تحم   مبعًم تحذيريًمت رال تؤثر على الوضعت في ظّ  عو  توفر آليمت لل
 إسرائي ت ب  ستواص  موسكو اتصمالتهم مع ت  أبيب".

رحول تأثير التخمذل الررسي ع  الضغط على إسرائي ت على العالقمت مع الورل العربية التي دانت 
"صا،ة ال،رن"ت اعت رت بيلين ميم أن " رسيم تتميز بموقٍف مريحت يتيح لهم التواص  مع  مفة األ راف 

عربية. في الم،مب ت سيصبح م  الصعب على الورل العربية المتعمرنة مع إسرائي  اإلقليمية رالورل ال
ت رير التل يع أمم  شعوبهم بعو ضّ  األ اضي الالسلينية". رخلصت بيلين ميم إلى أن التعمرن الررسي 
اإلسرائيلي على المستويي  الثنمئي راإلقليميت  من سيستمر بصرف النظر ع  ب،مء نتنيمهو أر 

في ظّ  إد اع إسرائي  أن الموقف الررسي م  "صا،ة ال،رن" ال يغير شيئًم على األ ضت  عومهت
 راحتيمجهم إلى التنسيق مع موسكو في سو ية.

م  جهتهت اعت ر األستمذ ب،س  العلو  السيمسية في الجممعة المملية التمبعة للحكومة الررسيةت غيو غ 
 " في المنل،ةت في ظّ  عز  نتنيمهو ال وء بض  الضاة ميرزايمنت أن إسرائي  ت،و  بور  "مشع  النم

خالل هذا الصيفت مشيرًا إلى أن "تح،يق هذه الخلة ل  يؤدي إلى إ امء التنمقضمت في فلسلي ت 
 ب  سيعززهم رسيوسعهمت رعلى موسكو أن تو ع مكمنهم في هذا النزاع".

شر بصحياة "فزغليمد" اإلل تررنية رفي م،مٍل بعنوان "موسكو ستضلر أن تتذّ ر الشرق األرسط"ت نُ 
الموالية لل رملي ت أرضح ميرزايمن أن "الرئيس األمير ي درنملو ترامب يرى أنه يتعي  على فلسلي  
ال، ول بمالعتراف بأنهم اللرف الخمسرت رالمواف،ة على إقوا  إسرائي  على ضّ  جزٍء هم  م  أ اضي 

جزءًا م  درلة إسرائيلية بشك   سميت رقيم  ال،وس الضاة الغربية التي ال تعو في الوقت الحملي 
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 1967عمصمة إلسرائي "ت مع "اإلل،مء بجميع قرا ات مجلس األم  الورلي بشأن رضع ال،وس رحورد 
 راتامق أرسلو  في مكب ناميمت"ت على حو تع يرهت رذلك م،مب  تعويض مملي في إ م  الصا،ة.  

خيرةت ظّلت العقبة الرئيسية على  ريق تح،يق السللمت رأضمف  متب الم،ملت أنه "حتى اآلرنة األ
اإلسرائيلية لهذه الخلطت هي تعثر تشكي  الحكومة ألكثر م  عم "ت رشرح استعجمل نتنيمهو في 
تحقي،هم بإد اكه أن "الغلمء السيمسي" في ال يت األبيض قو يتالشى بعو االنتخمبمت الرئمسة األمير ية 

شري  الثمني الم،  ت في حمل فوز مرشح الحزب الويم،را ي )جو الم،ر  إجراؤهم في نوفم ر/ت
 بميون(ت نظرًا لموقف هذا الحزب الرافض لن"صا،ة ال،رن"ت رالتي ل  يوعمهم.

رفي مم يتعلق بملموقف الررسي م  الصا،ةت ذّ ر  متب الم،مل بأن  رسيم انت،وت "صا،ة ال،رن"ت 
االنتهمع اإلسرائيلي لل،منون الورليت مرجحًم رعم ضت ضّ  المستو نمتت رعّ رت ع  سخلهم م  

في الوقت ذاته أال ت،و  موسكو على أي أعممل مبمشرة معمدية إلسرائي ت على الرغ  م  عالقمت 
الشراكة التي تربلهم مع العويو م  ال لوان العربيةت رالتي "ال ت،  عنهم مستوى شراكتهم مع إسرائي "ت 

أن االستراتيجية األكثر فمعلية في الحملة الررسيةت هي "توجيه رفق  أيه. رخلص  متب الم،مل إلى 
انت،مدات إلى إسرائي  بس ب انتهمكهم ال،منون الورلي"ت مع الب،مء "فوق المعر ة"ت رالحامظ على 

 "عالقمت بنمءة مع    األ راف قو  المستلمع".
يت أثم  حفيظة ال رملي  يذ ر أن اإلعالن ع  "صا،ة ال،رن" في نهمية ينمير/كمنون الثمني الممض

الذي  من قو عّ ر على لسمن المتحوث بمس  الرئمسة الررسيةت دميتري بيسكوفت ع  تعم ض بعض 
أحكممهم مع مجموعة م  ال،را ات األمميةت فيمم توجه نتنيمهو إلى موسكو في زيم ة قصيرة إل الع 

 بوتي  على تامصي  الصا،ة المثيرة للجول.
 23/5/2020، العربي الجديد، لندن
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