
     
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 

 نتنياهو: نحن في مرحلة اختبار وسنعود للقيود إن لم يتم االلتزام بالتعليمات

 بتحقيق دولي في مقتل شاب من ذوي االحتياجات الخاصة السلطة الفلسطينية تطالب
 اإلسرائيلية "اإلدارة المدنية"يدعون إلى وقف التعامل مع  مسؤولون في السلطة

 "كاحول الفان": ليس بمقدورنا منع تنفيذ مخطط الضم
 ميالدينوف عن إعدام إياد الحالق: مأساٌة كان يجب منعها

استشهاد فلسطيني من ذوي االحتياجات 
رصاص االحتالل اإلسرائيلي في الخاصة ب

 القدس
 

 4... ص 
 

 5247 1/6/2020 نثين إلا



 
 
 
 

 

 2 ص             5247 العدد:             6/1/2020 نثنينإل ا التاريخ: 

                                    

  السلطة:
 5 بتحقيق دولي في مقتل شاب من ذوي االحتياجات الخاصة السلطة الفلسطينية تطالب  2.
 5 اإلسرائيلية "اإلدارة المدنية"يدعون إلى وقف التعامل مع  مسؤولون في السلطة  3.
 6 حدة أراضيهاالرئاسة الفلسطينية: ندعم حق الصين في الحفاظ على و   4.

 
  المقاومة:

 6 ة حول االتفاقات مع االحتاللفتح تناقش سبل وضع آليات لمتابعة تنفيذ قرار قيادة السلطمركزية   5.

 7 عدام االحتالل للشهيد الحالق جريمة حرب يتحمل نتنياهو شخصيا مسؤوليتهاإفتح:   6.

 7 : تصاعد عمليات إعدام الفلسطينيين تستوجب مالحقة االحتالل دوليًّافلسطينية فصائل  7.

 7 : االحتالل يحاول التغطية على جريمة إعدام الشهيد الحالقحماس  8.

 7 تحقات األسرى والشهداء لن تتوقفعباس زكي لـ"القدس": قيادة فتح في حالة انعقاد دائم ومس  9.
 8 ماهر صالح: "مرمرة" أكدت مركزية القضية الفلسطينية  10.
   

  :اإلسرائيليالكيان 
 8 نتنياهو: نحن في مرحلة اختبار وسنعود للقيود إن لم يتم االلتزام بالتعليمات  11.
 9 "كاحول الفان": ليس بمقدورنا منع تنفيذ مخطط الضم  12.
 9 موقع عبري: نتنياهو لم ُيطلع غانتس على خرائط "الضم"  13.
 10 غانتس يساند ماندلبليت أمام حليفه نتنياهو  14.
 10 ب الحالق بالقدسغانتس: نحقق في قتل الشا  15.
 10 جيش االحتالل اإلسرائيلي يستعد لسيناريوهات تصعيد في األراضي المحتلة  16.
 11 "قانون الكورونا": نتنياهو يسعى لتقييد الحريات وانتهاك الخصوصيات  17.
 11 بلدة بالضفة سيشملها الضم 43ة بأسماء باحث إسرائيلي يعد قائم  18.
 11 تظاهرة لنشطاء اليسار اإلسرائيلي ضد إعدام الشاب الحالق  19.
 11 زعماء الليكود يواصلون مهاجمة غانتس: ال يصلح لرئاسة الوزراء  20.
 12 وظيفة لوزارات مستحدنثة 300الجديدة تقرر تمويل  الحكومة اإلسرائيلية  21.
 12  مسؤول سابق بـ"اإلدارة المدنية" اإلسرائيلية يستولي على أرض فلسطينية  22.
 12 جنرال إسرائيلي: وقف التنسيق األمني قد يستغرق أسابيع أو شهورا  23.
 13 تحقيقات رسمية تكشف إفادًة كاذبًة ُقدمت لصالح سارة نتنياهو  24.



 
 
 
 

 

 3 ص             5247 العدد:             6/1/2020 نثنينإل ا التاريخ: 

                                    

 13 ضباط إسرائيليون باالحتياط: الحرب المقبلة ستكشف رداءة قرارات الجيش  25.

 14 سلطات االحتالل تطالب النمسا بحظر "حزب هللا" اللبناني  26.

 14 المغادرون اإلسرائيليون الجدد.. ناشطون ومحاضرون فّروا من العنصرية في إسرائيل للعالم  27.

 15 جنرال إسرائيلي يهاجم األردن على خلفية موقفه من خطة الضم  28.

 15 قات مع السوداندبلوماسية إسرائيلية تتحدث عن مراحل تطبيع العال  29.

 16 "هآرتس": أوامر إخالء األراضي الفلسطينية جزء من خطة الضم  30.

طالق نار برًا وبحرًا  31.  16 مناورات إسرائيلية بغالف غزة وا 

 16 مل للفلسطينيينلجنة بالكنيست تنتقد طلب تمديد قانون حظر لم الش  32.
 

  :األرض، الشعب
 17 يومًا من اإلغالق بسبب كورونا 70المسجد األقصى يفتح أبوابه بعد   33.
 17 بعد إعادة فتحه "األقصى"مستوطنون يهود يقتحمون   34.
 18 في القدس ال في المنطقة الصناعية بوادي الجوزالتفكجي: االحتالل يعّد لمجزرة هدم مح  35.
 18 طفاًل  90فلسطيني منذ بدء أزمة كورونا منهم  800"إسرائيل" اعتقلت   36.
 18 محافظ القدس ومشاركين بذكرى استشهاد الحسيني االحتالل يعتقل  37.
 19 مقدسيا منذ مطلع العام 750االحتالل اعتقل أكنثر من نادي األسير:   38.
 19 جّل أوامر اإلخالء اإلسرائيلية في الضفة استهدفت الفلسطينيينتقرير:   39.
 20 حملة إلكترونية فلسطينية ضد منسق عمليات الحكومة اإلسرائيلية  40.
 20 رات ضد جرائم الشرطة اإلسرائيلية في حيفا ويافامظاه  41.
 20 %11و 7.6تقرير للبنك الدولي يتوقع انكماش االقتصاد الفلسطيني بنسبة تتراوح بين   42.
 21 الماضي وانتهاًكا إسرائيلًيا بحق الصحفيين في ماي 53: أكنثر من "اإلعالم"  43.

 
  :األردن

 21 البرلمان األردني: اقتحام "األقصى" تعدٍّّ سافر على مشاعر المسلمين  44.

 21 ويدعو لفك حصار غزة يستذكر شهداء سفينة "مرمرة" في األردن رئيس لجنة فلسطين النيابية  45.
 

  لبنان: 
 21 سودانيين حاولوا التسلل لألراضي الفلسطينية المحتلة خمسةوقف الجيش اللبناني ي  46.



 
 
 
 

 

 4 ص             5247 العدد:             6/1/2020 نثنينإل ا التاريخ: 

                                    

 
  عربي، إسالمي:

 22 العنثور على كتاب تركي قديم يونثق أنشطة حركة صهيونية سرية  47.

 22 بسبب كورونا 2021إلغاء مؤتمر أيباك لعام   48.

 22 حزب مغربي يندد بالمساعي اإلسرائيلية لضم الضفة  49.
 

  دولي:
 23 ميالدينوف عن إعدام إياد الحالق: مأساٌة كان يجب منعها  50.

 
  حوارات ومقاالت

 23 أينس فوزي قاسم د.... العودة إلى منظمة التحرير الفلسطينية  51.

 26 فانز أبو شمالة د.... أسئلة موجهة إلى كل أفراد الشعب الفلسطيني؟  52.

 27 د. عبد الستار قاسم... فلسطينيون في الضفة يتظاهرون بالسالح  53.

 29 روغل الفر... سيمفونية الضّم وتوابيته  54.
 

 31 :يركاريكات
*** 

 
 

 استشهاد فلسطيني من ذوي االحتياجات الخاصة برصاص االحتالل اإلسرائيلي في القدس .1
أبلغت شرطة االحتالل اإلسرائنلي عائلة : القدس المحتلة، رام هللا ــ محمد محس ، محمود السعدي

إلى عاما(، م  ذوي االحتناجات الخاصة، وهو م  سكا  وادي الجوز  32الشاب إناد الحالق )
الشمال م  البلدة القدنمة م  القدس المحتلة، باستشهاده في إطالق يار يحوه م  قبل جيود 

، قرب باب األسباط بالبلدة القدنمة م  القدس بعد االشتباه بحمله جسًما السبت االحتالل، صباح نوم
، بأ  قوة م  وأفاد أحد أقرباء الشهند )فضل عدم ذكر اسمه(، في حدنث لـ"العربي الجدند" مشبوها.

 شرطة ومخابرات االحتالل كايت قد اقتحمت بعد الحادث ميزل العائلة لتبلغها باستشهاد يجلها.
وأصنب الحالق صباح النوم بجروح حرجة بعد إطالق جيود االحتالل اإلسرائنلي اليار علنه بالقرب 

قت قوات االحتالل م  باب األسباط، أحد أبواب المسجد األقصى المبارك، وفي أعقاب الحادث أغل
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اإلسرائنلي جمنع أبواب البلدة القدنمة م  القدس ودفعت بقوات إضافنة إلى المكا ، فنما ميعت 
 المواطين  هياك م  االقتراب م  الشاب.

 30/5/2020، العربي الجديد، لندن
 

 بتحقيق دولي في مقتل شاب من ذوي االحتياجات الخاصة السلطة الفلسطينية تطالب .2
عامًا( م  ذوي االحتناجات  30اتهم الفلسطنينو  إسرائنل بإعدام الشاب إناد الحالق ) رام هللا:

اإلخبارنة اإلسرائنلنة أيه لم نك   13الخاصة بدم بارد في البلدة القدنمة في القدس، وأكدت القياة 
نمة ودا  أمن  سر اللجية التيفنذنة لميظمة التحرنر الفلسطنينة صائب عرنقات، جر  نحمل سالحًا.

وقال في بنا  إيه نقع على عاتق المجتمع الدولي رفع الحصاية ع  إسرائنل وجرائمها  ،اغتنال إناد
 الميظمة فورًا ومحاسبتها ووقف التعامل معها كدولة فوق القايو .

ودعا أمن  سر اللجية التيفنذنة للميظمة، المحكمة الجيائنة الدولنة، إلى فتح التحقنق الجيائي، دو  
بل إغراق فلسطن  بجرائم ال حصر لها. كما استيكرت عضوة اللجية التيفنذنة لميظمة تأخنر ق

 38التحرنر الفلسطنينة حيا  عشراوي، إعدام الحالق، والشاب فادي عديا  سرحا  سمارة قعد )
 عامًا( قرب قرنة اليبي صالح شمال غرب رام هللا. 

 31/5/2020، الشرق األوسط، لندن
 

 اإلسرائيلية "اإلدارة المدنية"يدعون إلى وقف التعامل مع  مسؤولون في السلطة .3
بدأ مسؤولو  في السلطة الفلسطنينة وياشطو  وأعضاء في الفصائل حملة : كفاح زبو  - رام هللا

وهو مسؤول اإلدارة المدينة اإلسرائنلنة التي نفترض أيها « الميسق»افتراضنة واسعة لمقاطعة صفحة 
 ايت مهمتها إدارة شؤو  الفلسطنينن .ألغنت بعد اتفاق أوسلو وك

بلدنة الخلنل تنسنر أبو سينية، بأ  بلدنته ملتزمة رئنس وأكد رؤساء بلدنات مقاطعتهم إلسرائنل، وقال 
بقرارات القنادة بوقف العمل باالتفاقات الموقعة مع حكومة االحتالل. ودعا أبو سينية في حدنث 

لتواصل مع أي جهة إسرائنلنة بشكل مباشر، وااللتزام إلذاعة صوت فلسطن ، المواطين  إلى عدم ا
 التام بقرارات القنادة لما فنها م  مصلحة وطينة لشعبيا.

كما أعل  رئنس بلدنة يابلس سمنح طبنلة، أ  البلدنة وكافة مؤسسات المجتمع المديي تقف دائما 
لى جايب الحركة الوطينة الراف ضة لقرارات االحتالل، وآخرها خلف القنادة وقراراتها بكل تفاصنلها، وا 

 ضم أجزاء م  الضفة.
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أ  المجلس »، ]السبت[ ورصد تقرنر للمكتب الوطيي للدفاع ع  األرض التابع لميظمة التحرنر أمس
التيسنقي لمؤسسات القطاع الخاص واتحاد الغرف التجارنة الصياعنة الزراعنة الفلسطنينة، واتحاد 

، والمجالس المحلنة في مياطق األغوار الفلسطنينة أعليوا رفضهم المقاولن  الفلسطنينن  ورجال أعمال
المطلق التيسنق مع سلطات االحتالل ومقاطعتهم لكافة اللقاءات واالتصاالت المباشرة مع أركايها 

 «.ومؤسساتها وأجهزتها المختلفة
 31/5/2020، الشرق األوسط، لندن

 
 ى وحدة أراضيهاالرئاسة الفلسطينية: ندعم حق الصين في الحفاظ عل .4

أكدت الرئاسة الفلسطنينة، دعم دولة فلسطن  النثابت لحق جمهورنة الصن  الشعبنة في : رام هللا
وقالت الرئاسة  الحفاظ على وحدة أراضنها، وبسط سنادتها على كامل أراضنها وبما فنها هويغ كويغ.

مهورنة الصن  الشعبنة في بنا  صدر عيها، النوم السبت، "يجدد التأكند موقفيا الداعم لحق ج
الصدنقة الحفاظ على سنادتها، ورفضها ألي تدخل أجيبي في شؤويها الداخلنة، ومحاوالت زعزعة 

 االستقرار فنها".
 30/5/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 االحتالل حول االتفاقات مع سلطةقيادة ال وضع آليات لمتابعة تنفيذ قرار سبلمركزية فتح تناقش  .5

المرحلة الحالنة، تحتاج كل »رام هللا: قال أمن  سر المجلس النثوري لحركة فتح ماجد الفتنايي، إ  
ودعا الفتنايي، في حدنث مع إذاعة  «.جهد، ال إلى حسابات الربح والخسارة لهذا الفصنل أو ذاك

لى العودة لحض  والفصائل الموجودة على الساحة الفلسطنينة، إ« حماس»، حركة «صوت فلسطن »
، وياقشت، حسب ]األحد[، اجتماعًا لها، أمس«فتح»وعقدت اللجية المركزنة لحركة  الشرعنة والشعب.

سبل وضع آلنات لمتابعة تيفنذ قرار القنادة الفلسطنينة برئاسة الرئنس محمود عباس الذي »بنا ، 
ستستمر بتحمل مسؤولناتها  وقنادتها« فتح»، مؤكدة أ  حركة «مانو )أنار( الحالي 19عقد بتارنخ 

كاملة خالل المرحلة المقبلة الصعبة والخطنرة، وفق جدول أعمال واضح للدفاع ع  حقوق الشعب 
 ، عددًا م  القضانا الداخلنة للحركة.«فتح»الفلسطنيي وقضنته المقدسة. كما ياقشت مركزنة 

 1/6/2020، الشرق األوسط، لندن
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 الق جريمة حرب يتحمل نتنياهو شخصيا مسؤوليتهاعدام االحتالل للشهيد الحإفتح:  .6
، الحكومة اإلسرائنلنة ورئنسها بينامن  يتيناهو شخصنًا المسؤولنة كاملة، فتححملت حركة : رام هللا

ناد الحالق في البلدة إع  جرنمة اعدام المواط  المقدسي م  ذوي االحتناجات الخاصة، الشهند 
السبت، أ  عملنة اعدام الشاب الحالق، ، نوم "، في بنا وأكدت حركة "فتح القدنمة م  القدس.

 جرنمة حرب م  الطراز األول، وأ  م  ارتكبها نجب ا  نقدم للعدالة في محكمة الجيانات الدولنة.
 30/5/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 دوليًّافصائل: تصاعد عمليات إعدام الفلسطينيين تستوجب مالحقة االحتالل  .7

عبد هللا التركمايي أكدت شخصنات وفصائل فلسطنينة أ  تصاعد عملنات إعدام الشباب  -غزة
الفلسطنيي برصاص جيود االحتالل في الضفة الغربنة والقدس المحتلتن ، تهنئة ألخطر مراحل 
ة تصفنة القضنة الفلسطنينة والقضاء على ما تبقى م  األرض، وتستوجب مالحقة االحتالل في كاف

 .المحافل الدولنة، وفضح جرائمه التي ال زالت مستمرة ومكنثفة بحق أبياء شعبيا
 31/5/2020، فلسطين أون الين

 
 : االحتالل يحاول التغطية على جريمة إعدام الشهيد الحالقحماس .8

حازم قاسم "إ  تصرنحات قادة جنش االحتالل ع   حماسقال الياطق باسم حركة  الرأي: –غزة 
 حول تعمد إعدام الشهند إناد الحالق، هي محاولة للتغطنة على هذه الجرنمة البشعة".إجراء تحقنق 

نوم األحد، "إ  كل التحقنقات التي قام بها االحتالل مع القتلة م  وأضاف في تصرنح صحفي 
جيوده ومستوطينه، ايتهت ببراءة المجرمن ، وهي تحقنقات وهمنة تهدف للتهرب م  المالحقة 

 ولنة".القايوينة الد
 31/5/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 عباس زكي لـ"القدس": قيادة فتح في حالة انعقاد دائم ومستحقات األسرى والشهداء لن تتوقف .9

عقدت اللجية المركزنة لحركة فتح، صباح األحد، اجتماًعا لها في رام هللا، ياقشت فنه سبل : رام هللا
 تج ع  ايسداد األفق أمام عملنة السالم عقب قرار الضم االحتاللي.الخروج م  المأزق الراه  اليا

وقال عباس زكي عضو اللجية المركزنة للحركة في تصرنح لـ "القدس دوت كوم"، إ  االجتماع نأتي 
في إطار حالة االيعقاد الدائمة للحركة ميذ إعال  رئنس الحكومة اإلسرائنلنة بينامن  يتيناهو وائتالفه 

 نمنيي المتطرف ع  قرار ضم أجزاء واسعة م  الضفة.الحكومي ال
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ورًدا على سؤال: هل تتوقعو  حصاًرا مالًنا تفرضه إسرائنل على القنادة الفلسطنينة قال زكي: 
وقال في هذا السناق: أماميا تحد كبنر، وهو رواتب عائالت الشهداء  الحصار المالي ال نخنفيا.

المعجزات، ويح  ل  يتخلى عيهم، وحقوقهم سوف تصلهم واألسرى فهؤالء صيعوا بدمهم وصمودهم 
 إلنهم.ول  تتوقف نوًما واحًدا ويح  لدنيا وسائليا وطرقيا إلنصال مستحقاتهم 

 31/5/2020، القدس، القدس
 

 ماهر صالح: "مرمرة" أكدت مركزية القضية الفلسطينية .10
كنة التي كايت في طلنعة قال رئنس حركة "حماس" في الخارج ماهر صالح: إ  سفنية مرمرة التر 

أسطول الحرنة الكبنر شكلت حلقة جدندة في سلسلة مباركة م  جهود تركنا الحدننثة في الدفاع ع  
وعّد صالح، في بنا  صحفي  المسجد األقصى والقدس وفلسطن ، في المندا  وفي المحافل الدولنة.

ة المحاصرة خطوة تضامينة النوم األحد، أ  إبحار سفنية مرمرة آالف األمنال للوصول إلى غز 
 إيساينة سناسنة؛ تأكنًدا ألهمنة القضنة الفلسطنينة ومركزنتها.

 31/5/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 نتنياهو: نحن في مرحلة اختبار وسنعود للقيود إن لم يتم االلتزام بالتعليمات .11

لسبت، إ  هذه األنام التي تمر بها قال بينامن  يتيناهو، رئنس الوزراء اإلسرائنلي، مساء ا: رام هللا
 إسرائنل، تعتبر أنام اختبار بشأ  أزمة فنروس كورويا.

وأوضح يتيناهو في مؤتمر صحافي له أ  االرتفاع الملحوظ في عدد اإلصابات قد نفرض تغنُّرًا في 
 التوجه الحالي بعد فتح العدند م  المجاالت وتخفنف القنود.

دة لفرض القنود م  جدند في حال لم نلتزم الجمهور اإلسرائنلي وبّن  أ  حكومته قد تضطر للعو 
بالتعلنمات الصادرة ع  وزارة الصحة بشأ  التباعد وارتداء الكمامات وغنره، مشنًرا إلى أيه حتى اآل  

 لم نتم تجاوز الفنروس وال نزال نيتشر في إسرائنل والعالم.
سنواصل االيتشار ما لم يلتزم بالتعلنمات"، وقال: "ما لم نتم تطونر لقاح للفنروس، فإ  المرض 

 محذًرا م  التهاو  بهذا الصدد، ومشدًدا على ضرورة االلتزام بالتعلنمات بكل صرامة.
ولفت إلى أ  حكومته ستعمل م  اآل  وصاعًدا م  أجل التأكد م  االلتزام بالتعلنمات وعدم التساهل 

أيه أمر الجهات المختصة بزنادة تشدند إشرافها على في التزام الجمهور اإلسرائنلي بها، مشنًرا إلى 
 تيفنذ تلك التعلنمات.
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وحول توصنات الصحة اإلسرائنلنة بإغالق المدارس، بّن  يتيناهو أيه سنتم مراقبة الوضع ومعالجته 
خالل األنام المقبلة، وفي حال كا  هياك مزند م  االيتشار للفنروس، فسنتم اتخاذ إجراءات مهمة 

جراء فحوصات استباقنة في م  أجل ا لحفاظ على الطالب، وستتم زنادة الفحوصات للجمهور، وا 
 مياطق تيتشر اإلصابات فنها بكنثرة.

 30/5/2020القدس، القدس، 
 

 "كاحول الفان": ليس بمقدورنا منع تنفيذ مخطط الضم .12
إلسرائنلي نوم األحد، قال وزنر التعلنم العالي وموارد المناه اإلسرائنلي، زئنف إلكن ، إلذاعة الجنش ا

إ  موعد فرض "سنادة" إسرائنل على مياطق في الضفة الغربنة قد نتأجل، وأ  "األول م  
 تموز/نولنو هو التارنخ األول لفرض السنادة وهذا قد نتأجل لبضعة أنام أو أسابنع".

تس، أ  لنس واعتبر قنادنو  في حزب "كاحول الفا "، الذي نرأسه وزنر األم  اإلسرائنلي بنيي غاي
م  الضفة الغربنة المحتلة إلى  %30لدنهم قدرة لميع تيفنذ مخطط ضم مياطق تبلغ مساحتها 

إسرائنل، في حال قرر رئنس الحكومة، بينامن  يتيناهو، تيفنذ ذلك، فنما أفاد تقرنر بأ  معظم 
كايت في غور المياطق التي هّجر االحتالل اإلسرائنلي فلسطنينن  ميها، خالل السيوات الماضنة، 

 األرد ، الذي نشمله مخطط الضم.
 31/5/2020، 48عرب 

 
 موقع عبري: نتنياهو لم ُيطلع غانتس على خرائط "الضم" .13

ذكر موقع والال العبري، النوم االنثين ، أ  بينامن   -ترجمة خاصة بـ "القدس" دوت كوم -رام هللا
يتس رئنس الوزراء البدنل ضم  االتفاق يتيناهو رئنس الوزراء اإلسرائنلي، لم نطلع حلنفه بنيي غا

اإلسرائنلي المشترك لعملنة  -االئتالفي الحكومي بنيهما على الخرائط التي أعدها الفرنق األمنركي 
 "الضم".

وبحسب الموقع، فإ  يتيناهو ُنبقي هذه الخرائط قرنبة جًدا ميه، دو  إطالع أحد علنها حتى اآل ، 
رائط في إسرائنل أو في البنت األبنض سوى عدد محدود جًدا، مبنيًا أيه لم نطلع على هذه الخ

 وخاصًة الفرنق المشترك الذي أعدها، ونمنثل إسرائنل فنها رئنس الكينست نارنلف لنفن .
 1/6/2020القدس، القدس، 
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 غانتس يساند ماندلبليت أمام حليفه نتنياهو .14
الوزراء البدنل في حكومة تل أبنب، أظهر بنيي غايتس وزنر الجنش اإلسرائنلي، ورئنس : رام هللا

 موقًفا مسايًدا للمستشار القضائي للحكومة أفنحاي مايدلبلنت، في وجه حلنفه الجدند بينامن  يتيناهو.
وجاء ذلك على خلفنة مهاجمة فرنق الدفاع ع  عائلة يتيناهو، للمستشار مايدلبلنت، مساء أمس، 

وظفن  في ميزل يتيناهو، بشأ  دعوى مدينة سابقة بعد أ  قرر التحقنق في شهادات خطنة كاذبة لم
 قدمت ضد سارة يتيناهو حول تعاملها السيء مع موظفن  الميزل.

وأكد وقوفه إلى  -وفق صحنفة نسرائنل هنوم العبرنة  -والتقى غايتس اللنلة الماضنة مع مايدلبلنت 
إيفاذ القايو  وتعزنز رؤنة جايبه ودعمه في ضرورة تيفنذ القايو ، وأيه سنعمل على حمانة موظفي 

 قنامهم بعملهم دو  أي خوف.
 1/6/2020القدس، القدس، 

 
 غانتس: نحقق في قتل الشاب الحالق بالقدس .15

أعرب بنيي غايتس وزنر الجنش اإلسرائنلي، نوم األحد، ع  أسفه لمقتل الشاب إناد الحالق : رام هللا
 المحتلة، بدم بارد.الذي أعدمته الشرطة اإلسرائنلنة صباح أمس في القدس 

وقال غايتس خالل االجتماع األسبوعي للحكومة اإلسرائنلنة، إيه نتم التحقنق في الحادث، مضنًفا 
 "سيستخدم القوة بالقدر الالزم بهدف تقلنل الخسائر".

 31/5/2020القدس، القدس، 
 

 جيش االحتالل اإلسرائيلي يستعد لسيناريوهات تصعيد في األراضي المحتلة .16
أفادت اإلذاعة اإلسرائنلنة العامة، نوم األحد، بأ  جنش االحتالل : المحتلة ــ يضال محمد وتدالقدس 

أطلق اسم "الفجر في الجبال" على استعداداته لمواجهة تصعند في األراضي الفلسطنينة المحتلة في 
 حال أقدمت حكومة االحتالل على إعال  ضم مياطق م  غور األرد .

كرنة، كرمنال ميشنه، إلى أ  جنش االحتالل، نضع في حساباته عملنات وأشارت المراسلة العس
تصعند مختلفة بدئًا م  عملنات فدائنة فردنة، وحرب سكاكن ، وصواًل إلى إقامة تيظنمات محلنة 

 لعياصر م  الشرطة الفلسطنينة.
 31/5/2020العربي الجديد، لندن، 
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 ت وانتهاك الخصوصيات"قانون الكورونا": نتنياهو يسعى لتقييد الحريا .17
نستغل رئنس الحكومة اإلسرائنلنة، بينامن  يتيناهو، أزمة فنروس كورويا م  أجل توسنع صالحناته، 
بشكل نمس بحقوق المواط ، وذلك م  خالل سعي حكومته إلى س  قايو ، بات نعرف باسم "قايو  

الحكومة خاللها المصادقة  الكورويا"، ونسمح بتمدند فترة حالة الطوارئ إلى عشرة أشهر، بإمكا 
 على أيظمة لتقنند حرنة حركة المواطين .

 31/5/2020، 48عرب 
 

 بلدة بالضفة سيشملها الضم 43باحث إسرائيلي يعد قائمة بأسماء  .18
بلدة بالضفة الغربنة  43"األنام": نتداول المواطيو  على شبكات التواصل قائمة بأسماء  -القدس 

طق التي سنشملها الضم اإلسرائنلي لتمكن  ضم مستوطيات إسرائنلنة نقال، إيها ستكو  ضم  الميا
 معزولة.

آالف يسمة  106واستيادا إلى القائمة، المرفقة بخارطة، فإ  عدد سكا  هذه البلدات الفلسطنينة بلغ 
 كنلومترا مربعا. 13وتبلغ مساحة أراضنها  2015في العام 

لضابط السابق في جنش االحتالل والباحث الحالي لك  نتضح أ  القائمة والخارطة هي م  إعداد ا
 اإلسرائنلنة. -في مركز السالم واألم  اإلسرائنلي شاؤول ارئنلي حول صفقة القر  األمنركنة 

 31/5/2020األيام، رام هللا، 
 

 تظاهرة لنشطاء اليسار اإلسرائيلي ضد إعدام الشاب الحالق .19
ظاهر المئات م  يشطاء النسار اإلسرائنلي، اللنلة ت -ترجمة خاصة  -"القدس" دوت كوم  -رام هللا 

 32الماضنة، في القدس، احتجاًجا على إعدام الشرطة اإلسرائنلنة، للشاب الفلسطنيي إناد الحالق )
ياشط نساري  300وبحسب موقع صحنفة هآرتس، فإ  يحو  عاًما( في البلدة القدنمة صباح السبت.
 .المدنيةتظاهروا وجابوا عدة شوارع رئنسنة في 

 31/5/2020القدس، القدس، 

 
 زعماء الليكود يواصلون مهاجمة غانتس: ال يصلح لرئاسة الوزراء .20

أبنض،  -واصل زعماء حزب اللنكود، مهاجمة حلنفهم الجدند بنيي غايتس زعنم حزب أزرق : رام هللا
 ورئنس الوزراء البدنل وفق االتفاق االئتالفي بن  الحزبن .



 
 
 
 

 

 12 ص             5247 العدد:             6/1/2020 نثنينإل ا التاريخ: 

                                    

ينر بركات عضو الكينست ع  اللنكود والذي كا  مرشًحا لنكو  وزنًرا في  وكا  آخر المهاجمن ،
 الحكومة الجدندة، وهو أحد المقربن  م  بينامن  يتيناهو رئنس الوزراء اإلسرائنلي.

العبرنة، ما دأبت إلنه الوزنرة اللنكودنة منري رنغنف، م  أ   13وكرر بركات في مقابلة مع قياة 
 ة لنكو  رئنًسا للوزراء.غايتس ال نمتلك أي خبر 

 31/5/2020القدس، القدس، 
 

 وظيفة لوزارات مستحدنثة 300الحكومة اإلسرائيلية الجديدة تقرر تمويل  .21
وزنرا، صادقت الحكومة خالل جلستها  34بعد تشكنل الحكومة اإلسرائنلنة المضخمة التي تضم 

 300التي تشمل تمونل أكنثر م   األسبوعنة نوم األحد، على خطة "تغننر سلم األفضلنات الحكومي"،
شغال مكاتب يواب الوزراء، ولهذه الغانة صادقت  وظنفة جدندة لصالح تشكنل الوزارات الجدندة وا 

 في جمنع الوزارات ويقلها إلى الوزارات الجدندة. %1.5الحكومة على تقلنص بيسبة 
 31/5/2020، 48عرب 

 
 ولي على أرض فلسطينية مسؤول سابق بـ"اإلدارة المدنية" اإلسرائيلية يست .22

أعليت مصادر إعالمنة إسرائنلنة، نوم األحد، ع  استنالء مسؤول سابق في اإلدارة : القدس المحتلة
المدينة التابعة لالحتالل اإلسرائنلي على أراٍض فلسطنينة في الضفة الغربنة، وتحونلها إلى أمالك 

 خاصة به وبعائلته.
ه " كا  المسؤول ع  وحدة اإلشراف والمتابعة في اإلدارة وأوضحت المصادر أ  المدعو "دنفند كو 

(، استولى على حقل زراعي فلسطنيي قرب 2007- 1984عاًما )بن  عامي  23المدينة، وعلى مدار 
 مستوطية "كوخاف هشاحر" وسط الضفة الغربنة.

اسم وسّرحت إدارة االحتالل "كوه " م  ميصبه قبل سيوات بعد اكتشاف ترخنصه "كسارة" على 
 زوجته قرب المستوطية المذكورة بشكل مخالف للتعلنمات.

 31/5/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 جنرال إسرائيلي: وقف التنسيق األمني قد يستغرق أسابيع أو شهورا .23
قال جيرال إسرائنلي، إ  "رئنس السلطة الفلسطنينة محمود عباس : عديا  أبو عامر -21عربي

صاالت مع إسرائنل، لكيه سنبحث ع  طرنقة لليزول م  هذه الشجرة، ورغم أصدر أوامره بقطع االت
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أيه أعطى تعلنمات شاملة لجمنع الجهات الفلسطنينة على األرض لقطع االتصال مع يظرائهم في 
 إسرائنل، لك  تقدنري الشخصي أ  هذا الوضع سنتغنر".

فلسطنينة، في حوار مع موقع وأضاف رائنم فالنح مسؤول التيسنق األميي السابق مع السلطة ال
" أيه "على مدى السيوات القلنلة الماضنة، كايت هياك تهدندات وتحذنرات 21"ونلال"، ترجمته "عربي

م  كبار المسؤولن  الفلسطنينن  بأيهم على وشك قطع التيسنق األميي والمديي مع إسرائنل، لكيهم 
 عادوا بسرعة كبنرة، وتصرفوا بشكل مختلف على األرض".

استدرك بالقول بأ  "هذه المرة نبدو الوضع مختلفا، هياك توجنه شامل م  أبو ماز ، وهو أكنثر و 
أهمنة، بعدم الرد على الضباط اإلسرائنلنن  على الهاتف، والتعلنمات "افصل على الفور"، بما في 

 ".ذلك التيسنق لمالحقة الجرنمة في الضفة الغربنة بن  الشرطتن  الفلسطنينة واإلسرائنلنة
وأكد أ  "الجنش نتوقع ميع العملنات المعادنة، أما باليسبة للمستوطين  الذن  ندخلو  ع  طرنق 
الخطأ إلى مياطق "أ" في الضفة الغربنة، فالسؤال الكبنر ما إذا كايت األجهزة األمينة الفلسطنينة 

 ئنلي".ستحمي المستوطين ، وتعمل على تأمنيهم أم ال، وكنف سنتم تسلنمهم للجنش اإلسرا
 31/5/2020، "21موقع "عربي 

 
 تحقيقات رسمية تكشف إفادًة كاذبًة ُقدمت لصالح سارة نتنياهو .24

وكاالت: كشفت تحقنقات الشرطة اإلسرائنلنة، أمس، أ  انثين  م  العاملن  سابقًا في مقر  -تل أبنب 
ارة يتيناهو خالل إقامة رئنس الوزراء اإلسرائنلي بينامن  يتيناهو، قدموا شهادات كاذبة لصالح س

 مقاضاتها في دعوى مدينة سابقة.
 1/6/2020األيام، رام هللا، 

 
 ضباط إسرائيليون باالحتياط: الحرب المقبلة ستكشف رداءة قرارات الجيش .25

عبر ضباط كبار في قوات االحتناط القتالنة في الجنش اإلسرائنلي ع  قلقهم م  جهوزنة قوات 
ا نوم األحد، إلى مفوض شكاوى الجيود السابق، نتسحاق برنك، الجنش، وذلك م  خالل رسالة بعنثوه

الذي أصدر تقارنر، العام الماضي، حذر فنها عدم جهوزنة قوات البرنة خصوصا للدخول في حرب، 
 لك  قنادة الجنش لم تول أهمنة لهذه التقارنر.

ي، إيهم "نضمو  وقال الضباط في االحتناط في رسالتهم، وفقا لموقع صحنفة "معارنف" اإللكتروي
صوتهم إلى صرخة برنك بكل ما نتعلق بكفاءات ميظومة االحتناط والدالالت الخطنرة للقرارات التي 
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لغاء قرارات  اتخذت مؤخرا، وييضم إلى تحذنرك م  نثقافة تيظنمنة ردنئة، وتفكنر لألمد القصنر وا 
 ضباط كبار، بمجرد استبدالهم".

 31/5/2020، 48عرب 
 

 طالب النمسا بحظر "حزب هللا" اللبنانيسلطات االحتالل ت .26
طالبت سلطات االحتالل اإلسرائنلي نوم األحد، الحكومة اليمساونة، بتبيي توصنات البرلما  في  

" العبرنة، إ  12فننيا، واعتبار تيظنم "حزب هللا" اللبيايي "تيظنما إرهابنا بالكامل". وقالت القياة "
يمساوي للحكومة بالعمل ضد ياشطي "حزب هللا"، وعدم الفصل )إسرائنل( رحبت بتوصنات البرلما  ال

 بن  الجياحن  العسكري والسناسي للتيظنم. 

 31/5/2020فلسطين أون الين، 
 

 المغادرون اإلسرائيليون الجدد.. ناشطون ومحاضرون فّروا من العنصرية في إسرائيل للعالم .27
حدنثت مجموعة نسارنن  إسرائنلنن  ضم  ت” المغتربو  الجدد“تحت عيوا  : ودنع عواودة -الياصرة

تقرنر صحافي ع  مغادرتهم البالد واستقرارهم في عواصم غربنة بعدما فاض بهم وملوا ودفعهم 
 النأس م  السالم للبحث ع  أفق آخر في رحاب العالم.

المجتمع “في ملحقها إ  هؤالء الياشطن  كافحوا وصارعوا على هونة ” هآرتس“تقول صحنفة 
بعدما أسسوا ميظمات وحركات نسارنة قبل أ  نستوط  فنها النأس م  سناسات ” لياإلسرائن

 حكومات االحتالل وندفع بهم لخارج البالد.
وتشنر إلى أ  عشرات الياشطن  النسارنن  اإلسرائنلنن  قد غادروا البالد في العقد األخنر بعدما كايوا 

 .رزو  ساهموا في إقامة ميظمات هامةوم  بنيهم ياشطو  با” النسار الرادنكالي”نيتمو  لـ
وم  هؤالء الباحنثة في صور اليكبة دكتورة أرئنال أزوالي وزوجها بروفنسور عادي أوفنر م  مؤسسي 

ورئنسة ميظمة . 1967ورافض الخدمة العسكرنة في األراضي الفلسطنينة المحتلة عام ” 21السية “
لتسكي الخبنر بالدعانة واليشر، ومدنرة ميظمة بروفنسور عيات بنلتسكي وزوجها ألنكس بن” بتسنلم“
بروفنسور حاننم نعقوبي مع بروفنسور حيا  ” بمكوم“دايا غوال  ومؤسس ميظمة ” نكسرو  الصمت“

والمؤرخ البارز بروفنسور إنال  بابنه ونوينثا  شابنرا ” نوجد حد“حافنر المشارك في تأسنس ميظمة 
 ” مذكرة الطنارن  الرافضن ”ـطنار سابق في سالح الجو وم  المبادرن  ل
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أطباء م  أجل “والمشارك في حمالت التضام  مع غزة وبروفنسور ينف غوردو  مدنر عام ميظمة 
 ... وغنرهم”حقوق اإليسا 

 31/5/2020القدس العربي، لندن، 
 

 جنرال إسرائيلي يهاجم األردن على خلفية موقفه من خطة الضم .28
على خلفنة معارضتها لخطة الضم التي تيوي الحكومة هاجم جيرال إسرائنلي، األرد    -ليد 

اإلسرائنلنة تيفنذها قرنبا، وتصرنح الملك عبد هللا األخنر، الذي قال فنه، إ  الخطة "ستؤدي إلى 
 صدام معيا".

وفي هذا السناق، قال الضابط احتناط، موشنه العاد في مقال يشرته صحنفة "إسرائنل النوم"، 
اك شكوكا تحوم حول إمكاينة بقاء األرد  ككنا  قائم دو  دعم إسرائنلي " إ  هي21وترجمته "عربي

له، كاشفا أ  يائبا سابقا لرئاسة األركا  اإلسرائنلنة )لم نذكر إسمه( كا  قد وصف األرد  في 
 مؤتمر عسكري مغلق بـ"الفراشة التي تتحرك برجلي دجاجة".

 31/5/2020، "21موقع "عربي 
 

 حدث عن مراحل تطبيع العالقات مع السوداندبلوماسية إسرائيلية تت .29
قالت دبلوماسنة إسرائنلنة، إ  "تطبنع عالقات إسرائنل والسودا  مر : عديا  أبو عامر -21عربي

مؤخرا ببوابة األطباء اإلسرائنلنن  الذن  سافروا للخرطوم إليقاذ "يجوى قدح الدم"، السناسنة التي 
 سعت لتطبنع عالقات الخرطوم وتل أبنب".

وأضافت رنيا باسنست، الموظفة السابقة بوزارة الخارجنة اإلسرائنلنة، ومساعدة للسفنر اإلسرائنلي في 
" أيه "م  الياحنة الرسمنة، ال نوجد بن  21كولومبنا، في مقالها على موقع "الموينتور"، ترجمته "عربي

نة الرسمنة، رغم تسجنل إسرائنل والسودا  عالقات دبلوماسنة، ونعتبرا  حتى اآل  أعداء م  الياح
 العدند م  االتصاالت على أعلى المستونات خالل األشهر القلنلة الماضنة".

وأشارت إلى أ  "عالقات إسرائنل مع السودا  شهدت تغنرات كبنرة في السيوات القلنلة الماضنة، 
أرسلت  ،2016ووفقا لبعض التقارنر، عيدما قطعت السودا  العالقات الدبلوماسنة مع إنرا  في 

إسرائنل أجهزة استشعار عبر الوالنات المتحدة لدراسة إمكاينة إقامة اتصاالت، لك  اإلطاحة بالرئنس 
 فتحت بالفعل أبواب التغننر". 2019السودايي عمر البشنر في ينسا / أبرنل 

 31/5/2020، "21موقع "عربي 
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 "هآرتس": أوامر إخالء األراضي الفلسطينية جزء من خطة الضم .30
كشفت صحنفة إسرائنلنة، األحد، ع  وجود تطابق كبنر بن  أوامر : أحمد صقر -21عربي -غزة

اإلخالء الصادرة ع  الحكومة اإلسرائنلنة ألراضي الفلسطنينن ، وبن  خطة ضم أجزاء م  الضفة 
 الغربنة المحتلة وغور األرد .

لنل أوامر اإلخالء وأكدت صحنفة "هآرتس" العبرنة في تقرنر م  إعداد هجار شنزاف، أ  "تح
، نظهر أ  إسرائنل 2018و 2005الصادرة ع  اإلدارة المدينة اإلسرائنلنة في الضفة الغربنة ما بن  

 طلبت إخالء مياطق أكنثر في الغور م  أي مكا  آخر".
ولفتت إلى أ  هذه اليتائج، هي جزء م  "بنايات ستيشر األسبوع القادم في تقرنر "ضربة دولة" 

أمرا لإلخالء"، موضحة أ  "اإلدارة المدينة  670" و "كنرم يبوت" المرتكزة على لميظمات "سدنه
رفضت إعطاء البنايات في إطار حرنة المعلومات، وفعلت ذلك فقط في أعقاب التماسات قدمت بهذا 

 الشأ ".
 31/5/2020، "21موقع "عربي 

 
طالق نار برًا وبحرًا .31  مناورات إسرائيلية بغالف غزة وا 

لجنش اإلسرائنلي، صباح النوم االنثين ، مياورات عسكرنة في مياطق مختلفة م  المد  بدأ ا: غزة
وبحسب الياطق باسم الجنش، فإ  المياورات ستتركز في عسقال   والبلدات المحاذنة لقطاع غزة.

 وأسدود ويتنفوت، وذلك ضم  مخطط مسبق إلبقاء القوات العسكرنة على أهبة االستعداد.
الق قوات االحتالل اإلسرائنلي اليار تجاه عدة مياطق حدودنة م  القطاع تجاه وتزام  ذلك مع إط

 المزارعن  ورعاة األغيام دو  وقوع إصابات.
فنما فتحت الزوارق الحربنة اإلسرائنلنة ينرا  أسلحتها الرشاشة النثقنلة تجاه مراكب الصنادن  قبالة 

 سواحل ميطقة السوداينة شمال غرب القطاع.
 1/6/2020دس، القدس، الق

 

 لجنة بالكنيست تنتقد طلب تمديد قانون حظر لم الشمل للفلسطينيين .32
وجهت اللجية االستشارنة القايوينة في الكينست اإلسرائنلي، ايتقاًدا للحكومة في تل أبنب،  :القدس

م  قبل الحكومة، ونحظر على الفلسطنينن  لم شملهم  2003لطلبها تمدند القايو  الذي تم سيه عام 
 بعائالتهم في داخل مياطق الخط األخضر.
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وبحسب موقع صحنفة هآرتس العبرنة، فإ  الحكومة قدمت طلًبا لتمدند العمل بالقايو  الحكومي لمدة 
 عام آخر، وذلك قبل عقد جلسة استماع للجية ستعقد االنثين .

ووجه نوسف جبارن  عضو الكينست ع  القائمة المشتركة، خطاًبا لمكتب المستشار القايويي 
 للكينست نطالب فنه بوقف تمدند صالحنة القايو ، ما نعنق قدرة الكينست على اإلشراف علنه.

هاية، لقد حا  الوقت إللغائه وتيظنم وضع آالف  وقال جبارن  "هذا م  أكنثر القواين  عيصرنة وا 
 ئالت".العا

 31/5/2020القدس، القدس، 

 
 يومًا من اإلغالق بسبب كورونا 70المسجد األقصى يفتح أبوابه بعد  .33

على وقع التكبنرات والهتافات، أعاد المسجد األقصى في القدس : القدس المحتلة ــ محمد محس 
شهر بسبب المحتلة، فتح أبوابه أمام المصلن  فجر النوم األحد، بعد إغالقه لمدة شهرن  ويصف 

وأدى اآلالف م  الفلسطنينن  صالة الفجر في ساحات المسجد األقصى، وسط  فنروس كورويا.
وقّدر مدنر المسجد األقصى، الشنخ عمر الكسوايي، أعداد المشاركن  في صالة  هتافات التكبنر.

، علمًا أ  حواجز االحتالل التي ايتشرت على أبواب ا لبلدة فجر النوم، بيحو أربعة آالف مصلٍّ
 القدنمة وعيد أبواب األقصى حالت دو  تمك  المئات م  الوصول إلى البلدة القدنمة م  القدس.

 31/5/2020، العربي الجديد، لندن
 

 بعد إعادة فتحه "األقصى"مستوطنون يهود يقتحمون  .34
القدس: اقتحم عشرات المستوطين  النهود، ساحات المسجد األقصى، صباح األحد، بعد ساعات 

وقال شهود عنا ، إ  عشرات المستوطين  اقتحموا المسجد، تحت حمانة  عادة افتتاحه.على إ 
 في وجه المستوطين  المقتحمن .” هللا أكبر“وردد المصلو  الفلسطنينو  عبارات  الشرطة اإلسرائنلنة.

ل وقال شهود العنا  إ  الشرطة اإلسرائنلنة اعتقلت شابا وسندتن ، تواجدوا في ساحات المسجد، خال
وفتحت دائرة األوقاف اإلسالمنة بمدنية القدس، فجر األحد، أبواب المسجد بعد أكنثر م  االقتحام. 

 شهرن  على إغالقه بسبب تفشي فنروس كورويا.
 31/5/2020، القدس العربي، لندن
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 في القدس التفكجي: االحتالل يعّد لمجزرة هدم محال في المنطقة الصناعية بوادي الجوز .35
نام": أيذرت بلدنة االحتالل اإلسرائنلي بعملنات هدم تطال عشرات المحال وورش "األ -القدس 

 تصلنح السنارات في الميطقة الصياعنة بحي وادي الجوز في القدس الشرقنة المحتلة.
وقال خلنل التفكجي، مدنر دائرة الخرائط في جمعنة الدراسات العربنة، لـ"األنام": إ  اإليذارات التي 

ة االحتالل هي مقدمة لتيفنذ مشروع احتاللي ضخم في القدس الشرقنة نحمل اسم "خطة وجهتها بلدن
 مركز مدنية القدس الشرقنة"، والذي تم وضعه قبل سيوات وجرت المصادقة اليهائنة علنه مؤخرًا.
وأضاف: "المخطط نهدف إلى إزالة هذه المحال والورش وتحونل الميطقة إلى ميطقة حدائق ومكاتب 

 حكومنة بما نغّنر شكل الميطقة بالكامل". ومؤسسات
 1/6/2020، األيام، رام هللا

 
 طفاًل  90فلسطيني منذ بدء أزمة كورونا منهم  800"إسرائيل" اعتقلت  .36

أفاد رئنس وحدة الدراسات والتونثنق في هنئة شؤو  األسرى والمحررن ، عبد الياصر فرواية، : غزة
 800ة "كورويا" بدانة آذار/ مارس الماضي أكنثر م  بأ  سلطات االحتالل اعتقلت ميذ بدء أزم

وأشار فرواية في تقرنر له النوم األحد، إلى أ   فتنات وسندات. 10طفاًل و 90فلسطنيي؛ بنيهم قرابة 
دولة االحتالل لم تكترث بالمياشدات واليداءات الحقوقنة واإليساينة، المحلنة والدولنة، وواصلت 

وتابع: "حنث بلغت يسبة المعتقلن  في محافظة القدس  ورويا" في الميطقة.اعتقاالتها ميذ بدء أزمة "ك
 وحدها بيحو يصف إجمالي المعتقلن  الفلسطنينن  ميذ بدء أزمة كورويا".

 31/5/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 محافظ القدس ومشاركين بذكرى استشهاد الحسيني االحتالل يعتقل .37
، مساء أمس األحد، محافظ القدس عديا  غنث، وعددًا م  «ئنلياإلسرا»اعتقلت قوات االحتالل 

لرحنل فنصل الحسنيي، بحسب ما ذكرت وكالة األيباء  19ـالمشاركن  في وقفة إلحناء الذكرى ال
وميعت مخابرات االحتالل وقفة إحناء ذكرى استشهاد الحسنيي، التي ُيظمت أمام مقر  الفلسطنينة.

 بحي الشنخ جراح.« بنت الشرق»القدس  ميظمة التحرنر الفلسطنينة في
 1/6/2020، الخليج، الشارقة
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 مقدسيا منذ مطلع العام 750نادي األسير: االحتالل اعتقل أكنثر من  .38
قال يادي األسنر الفلسطنيي النوم األحد، "إ  قوات االحتالل اإلسرائنلي،  الرأي:-الضفة المحتلة

مواطيًا م  القدس، طالت كافة الفئات، بما  750 ، أكنثر م 2020اعتقلت ميذ مطلع العام الجاري 
 فنهم يساء وأطفال وقنادات ويشطاء".

 31/5/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 جّل أوامر اإلخالء اإلسرائيلية في الضفة استهدفت الفلسطينيينتقرير:  .39
تي أصدرها جنش في المائة م  أوامر اإلخالء ال 91ذكرت صحنفة "هآرتس" أ  : صالح اليعامي

استهدفت  2018و 2005االحتالل اإلسرائنلي في الضفة الغربنة في الفترة الفاصلة بن  عامي 
وأشارت الصحنفة، مستيدة إلى تقرنر سنصدر خالل األسبوع الجاري ع  ميظمتي  الفلسطنينن .

دارة المدينة" "حكال" و"كنرم يبوت"، إلى أ  معظم األراضي الفلسطنينة، التي أصدرت ما تعرف بـ"اإل
 التابعة لجنش االحتالل أوامر إخالء بشأيها، تقع في ميطقة "غور األرد ".

م  أوامر اإلخالء التي أصدرها جنش االحتالل  670ولفتت الصحنفة إلى أيه باالستياد إلى تحلنل 
 خالل هذه الفترة، نتبن  أ  معظم هذه األوامر طاولت أراضي تخطط إسرائنل لضّمها، حنث شملت

دويم صدر بشأيها أوامر إخالء في أرجاء  500ألفًا و 12دويم في غور األرد  م  أصل  5,000
وأضافت "هآرتس" أ  اإلدارة المدينة رفضت اإلجابة ع  استفسارها ع  سبب الزنادة  الضفة الغربنة.

نحدث الكبنرة التي طرأت على عدد أوامر اإلخالء خالل األعوام النثالنثة، على الرغم م  أيه لم 
 خاللها أي تحول سناسي نمك  أ  نفّسر هذه الزنادة.
فقط م  أراضي الدولة في  %0.25يحو  1967واستعرضت الصحنفة أ  إسرائنل خصصت ميذ عام 

الضفة الغربنة للفلسطنينن ، ما نعيي أ  كل عملنة بياء أو إصالح زراعي في األراضي التي 
 تعامل معها كإجراء غنر قايويي.توصف بأيها "أراضي دولة" في الضفة سنجري ال
دويمًا م  أراٍض لم تعل  في السابق كأراضي  5,391ولفتت الصحنفة إلى أ  أوامر اإلخالء طاولت 

دولة، بل أراٍض تخضع للمسح والفحص، حنث استخلصت الصحنفة أيه على الرغم م  أيه لم ُنحَسم 
نقومو  بفالحتها أو نحتفظو  بمباٍ  مصنر هذه األراضي، فإ  إسرائنل أخلت الفلسطنينن  الذن  

 علنها.
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م  مساحة الضفة الغربنة، وتحوي  %60ولفتت الصحنفة إلى الميطقة "ج"، التي تشكل أكنثر م  
 1979وحسب الصحنفة، فإ  سلطات االحتالل شرعت في عام  ملنو  دويم م  "أراضي الدولة". 1.2

 ظنفها في بياء المستوطيات.باإلعال  ع  أراٍض في الضفة كأراضي دولة، وذلك لتو 
 31/5/2020، العربي الجديد، لندن

 
 حملة إلكترونية فلسطينية ضد منسق عمليات الحكومة اإلسرائيلية .40

رام هللا: تفاعل عشرات آالف الفلسطنينن ، مع حملة إلكتروينة أطلقها ياشطو  بالضفة الغربنة، 
ألراضي الفلسطنينة، كمنل أبو رك ، بهدف مقاطعة صفحة ميسق عملنات الحكومة اإلسرائنلنة با

، وهي تدعو كل م  سجلوا ”نا عيدي نا عيد الميسق“وايطلقت الحملة تحت شعار  عبر فنسبوك.
، إلى إلغاء ذلك، حنث استجاب عشرات اآلالف لتلك الدعوة، م  بن  ”الميسق“إعجابهم بصفحة 

 ألف. 700يحو 
 31/5/2020، القدس العربي، لندن

 
 ئم الشرطة اإلسرائيلية في حيفا ويافامظاهرات ضد جرا .41

تظاهر العشرات ضد جرائم الشرطة وأجهزة األم  اإلسرائنلنة، مساء األحد، في : حنفا ــ ياهد درباس
دوار إمنل حبنبي، بمدنية حنفا، يصرة للشهند إناد حالق م  القدس، والشهند مصطفى نويس م  

 عرعرة.
 31/5/2020، العربي الجديد، لندن

 

 %11و 7.6للبنك الدولي يتوقع انكماش االقتصاد الفلسطيني بنسبة تتراوح بين تقرير  .42
"األنام": قال البيك الدولي: إ  االقتصاد الفلسطنيي نمر بـ"مرحلة غنر مسبوقة"، مع توقع  -رام هللا 

هذا العام، بسبب جائحة كورويا، فنما أعرب ع  قلقه م   %11و %7.6بايكماش بيسبة تتراوح بن  
وأضاف  ملنار دوالر. 1.5ساع الكبنر في الفجوة التمونلنة بالموازية العامة، والتي قد تصل إلى االت

 %7.6، م  المتوقع أ  نيكمش بيسبة 2019فقط في العام  %1التقرنر: بعد أ  سجل معدل اليمو 
التحتنة ، وبعد مرور األزمة الحالنة، فإ  رفع القنود على تطونر البينة 2020على األقل في العام 

 الرقمنة وتعزنز اإلطار القايويي نمك  أ  نؤدنا دورًا مهمًا في تحفنز االقتصاد المتعنثر".
 1/6/2020، األيام، رام هللا

 



 
 
 
 

 

 21 ص             5247 العدد:             6/1/2020 نثنينإل ا التاريخ: 

                                    

 انتهاًكا إسرائيلًيا بحق الصحفيين في مايو الماضي 53: أكنثر من "اإلعالم" .43
  شهر مانو الماضي شهد المكتب اإلعالمي الحكومي في غزة، إ -قالت وزارة اإلعالم: الرأي -غزة

ارتفاعًا ملحوظًا في عدد االيتهاكات بحق الصحفنن  م  قبل االحتالل اإلسرائنلي واألجهزة األمينة 
وقالت وحدة الرصد والمتابعة بالوزارة في تقرنرها الشهري، إ   في السلطة الفلسطنينة بالضفة المحتلة.

( ايتهاكًا إسرائنلنًا، 53اضي الفلسطنينة بلغت )ايتهاكات االحتالل بحق الحرنات اإلعالمنة في األر 
 ( م  االيتهاكات.17في حن  بلغ عدد ايتهاكات أجهزة االم  الفلسطنينة في الضفة المحتلة )

 1/6/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 البرلمان األردني: اقتحام "األقصى" تعدٍّّ سافر على مشاعر المسلمين .44
 لسطن  في مجلس اليواب األرديي اقتحام المستوطين  للمسجد األقصى تعدناً لجية ف : اعتبرتعّما 
لتارنخ واسع م  الممارسات وااليتهاكات التي  مضافاً  فاضحاً  على مشاعر المسلمن ، وفعالً  سافراً 

 تمت بحق الشعب األبي ميذ احتالل فلسطن .
 2020/5/31، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ويدعو لفك حصار غزة يستذكر شهداء سفينة "مرمرة" في األردن بيةرئيس لجنة فلسطين النيا .45

رئنس لجية فلسطن  الينابنة اليائب نحنى السعود في الذكرى السيونة العاشرة لالعتداء  : دعاعما 
يشطاء واحرار العالم الوقوف الى جايب قطاع غزة الذي نعايي  التركنة،  اإلسرائنلي على سفنية مرمرة

في سف  اسطول الحرنة للتخفنف م  آنثار  والمشاركة مستقبالً  ،جوي وبحري غاشم م  حصار بربري
 الحصار الذي نفرضه الكنا  الصهنويي على القطاع ميذ سيوات طونلة.

 2020/5/31، الدستور، عّمان
 

 سودانيين حاولوا التسلل لألراضي الفلسطينية المحتلة خمسةالجيش اللبناني يوقف  .46
لبيايي، السبت، توقنف خمسة سوداينن  في يقطتن  حدودنتن ، أنثياء محاولتهم أعل  الجنش الت: بنرو 

وكا  المتحدث باسم جنش االحتالل اإلسرائنلي، قد صّرح  التسلل إلى األراضي الفلسطنينة المحتلة.
سبت، بدعوى محاولتهم عبور السناج الفاصل عيد الحدود ال جمعة/ال باعتقال نثالنثة أشخاص لنلة

 جهة لبيا ، دو  اعطاء مزند م  التفاصنل. الشمالنة م 
 2020/5/30، قدس برس
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 العنثور على كتاب تركي قديم يونثق أنشطة حركة صهيونية سرية .47
ظهر في تركنا األسبوع الماضي كتاب نكشف أيشطة حركة صهنوينة سرنة تأسست في نثالنثنينات 

سحبه م  السوق يتنجة القر  الماضي، وسط ادعاءات بأ  دار اليشر المصدرة للكتاب قررت 
إ  التقارنر والونثائق فوفق معلومات يشرها الكاتب التركي تورا  قشالقجي، و  ضغوط إسرائنلنة.

كشفت ع  أ  مؤسس الحركة الصهنوينة التصحنحنة المتطرفة، الروسي األصل فالدنمنر 
، كايت جزءًا اقام في نثالنثنينات القر  الماضي بتأسنس حركة شبابنة صهنوينة في تركن جابوتيسكي،

إلعداد الشباب الصهنويي في أيحاء كنثنرة م   " التي أيشأتبنتار"ميظمة المنلنشنات النهودنة م  
 ، التي ستقام في المستقبل."دولة إسرائنل"العالم لخدمة 

 2020/5/28، ترك برس
 

 بسبب كورونا 2021إلغاء مؤتمر أيباك لعام  .48
قبنل ميتصف هذه اللنلة، أ  ميظمو مؤتمر أنباك في  ذكر موقع صحنفة ندنعوت أحرويوت،: رام هللا

وبحسب الموقع، فإ  اللجية  .2021الوالنات المتحدة، قرروا إلغاء المؤتمر السيوي للميظمة لعام 
 الميظمة للمؤتمر أرجعت السبب إلى أزمة فنروس كورويا.

 1/6/2020القدس، القدس، 

 

 ةحزب مغربي يندد بالمساعي اإلسرائيلية لضم الضف .49
يدد حزب االستقالل المغربي المعارض، بمحاوالت إسرائنلنة الغتصاب األراضي الفلسطنينة، : الرباط

 واقتطاع أجزاء م  الضفة الغربنة وضمها إلى إسرائنل.
وأدا  الحزب المغربي في بنا  للجية التيفنذنة للحزب، لنل السبت/األحد، سناسة "القمع والقتل 

وجدد مطالبته بـ"إقامة الدولة  ائنل في حق أبياء الشعب الفلسطنيي.المميهجة" التي تمارسها إسر 
 الفلسطنينة الموحدة وعاصمتها القدس الشرنف".

ولفت إلى أ  "وكالة بنت مال القدس الشرنف قامت وبتعلنمات ملكنة، بتقدنم مختلف المعدات 
 ة الجائحة".والمستلزمات الطبنة لمستشفنات المدنية م  أجل تعزنز قدراتها على مواجه

وزاد الحزب مبنيا أ  "لجية القدس قدمت معدات تقينة لدعم التعلنم ع  بعد لفائدة التالمنذ 
 المقدسنن ".

 31/5/2020القدس، القدس، 
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 ميالدينوف عن إعدام إياد الحالق: مأساٌة كان يجب منعها .50
وث األممي لعملنة اعتبر ينكوالي منالدنيوف، المبع -ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم -رام هللا

السالم في الشرق األوسط، حادنثة إعدام الشهند إناد الحالق على ند الشرطة اإلسرائنلنة في القدس، 
 صباح السبت، مأساة كا  نجب تجيبها.

 وغرد منالدنيوف عبر تونتر، مقدًما التعازي لعائلة الشهند الحالق الذي وصفه بأيه كا  أعزل.
جري تحقنًقا حول الحادنثة، وبسرعة، والتأكد م  عدم السماح بعدم وقال: "نجب على إسرائنل أ  ت

 وقوع منثل هذه الحوادث".

 31/5/2020القدس، القدس، 

 
 العودة إلى منظمة التحرير الفلسطينية .51

 أينس فوزي قاسم د.
الشهر الماضي )مانو/ أنار( أ  ميظمة التحرنر  19أعل  الرئنس الفلسطنيي محمود عباس في 

سطنينتن  قد أصبحتا في حّل م  جمنع االتفاقنات والتفاهمات الموقعة مع إسرائنل والدولة الفل
والوالنات المتحدة األمنركنة، بما في ذلك االتفاقنات األمينة. ولم نأِت على ذكر السلطة الفلسطنينة، 

إعال   وما هو مآلها، وهل نجري تفكنكها أم إعادة هنكلتها أم تسمنتها، وهل تقبل إسرائنل بذلك بعد
الرئنس؟ م  الالفت لليظر أ  السلطة الفلسطنينة تعمل حتى اآل  وكأ  شنئًا لم نحدث، وم  الغرنب 
أ  أجهزة السلطة، م  رئاسة وحكومة وأجهزة، تعمل بشكل روتنيي، فنما عدا ما نقال ع  أ  أجهزة 

رب م  ذلك كله، أ  الشرطة في الميطقة "ب" إما أيها سحبت أو أعند ترتنب أوضاعها. إاّل أ  األغ
األجهزة األمينة التي قام على تدرنبها الجيرال األمنركي، دانتو ، لم يعد يسمع عيها شنئًا. ومياط 
االستغراب، أ  السلطة الفلسطنينة، وهي م  اليتائج المهمة التي أفرزتها اتفاقنات أوسلو، ظلت على 

ات أوسلو، فإ  ما ترتب عيها سنيهار حالها، مع أ  الميطق نقول إيه إذا جرى التحلل م  اتفاقن
 ونختفي بالضرورة.

ولكي يفهم ذلك، نجب السؤال: م  أن  جاءت فكرة "السلطة"، وكنف ُخلقت ولماذا؟ فكرة تأسنس 
"سلطة حكم ذاتي" هي أساسًا م  أفكار رئنس حكومة االحتالل األسبق، مياحنم بنغ ، وقد طرحها 

، ع  دور فلسطنيني 1979الراحل، أيور السادات، في عام في أنثياء مفاوضاته مع الرئنس المصري 
األراضي المحتلة في إدارة شؤويهم ومستقبلهم السناسي. وكا  بنغ  صرنحًا وحاسمًا في موقفه، أيه 
ال دولة فلسطنينة بن  اليهر والبحر، وأقصى ما نمك  ميحه للفلسطنينن  هو سلطة حكم ذاتي. وسار 

اء الذن  سبقوا بنغ ، والذن  جاؤوا بعده، ولم نك  إسحق رابن  على هذا الموقف رؤساء الوزر 



 
 
 
 

 

 24 ص             5247 العدد:             6/1/2020 نثنينإل ا التاريخ: 

                                    

استنثياًء، فقد كرر األقوال يفسها أمام الكينست حن  قدم له اتفاقنة أوسلو. وقد مارس الرئنس 
األمنركي، جنمي كارتر، ضغطًا على بنغ ، لحمله على تغننر موقفه، كي نميح الفلسطنينن  أكنثر 

، إال أ  بنغ  كا  متمسكًا بموقفه بعياد شدند، وخشنة م  أ  تمارس م  حكم ذاتي وأقل م  دولة
علنه اإلدارة األمنركنة والدول األوروبنة ضغوطًا أكنثر، أصدر الحاكم العسكري اإلسرائنلي في عام 

أمرًا بإحداث ما أسماها "اإلدارة المدينة"، بحنث تتولى هذه اإلدارة إدارة شؤو  السكا  في  1981
حتلة، أي إ  الجهة التي أيشأت هذه اإلدارة هي سلطة الحاكم العسكري، والذي حدد األراضي الم

صالحناتها. باختصار، اإلدارة المدينة هي الذراع المدينة لسلطة الحاكم العسكري، الذي هو الحاكم 
 الفعلي لألراضي المحتلة. وهكذا تولت اإلدارة المدينة شؤو  السكا  المدينن  في األراضي المحتلة

، وظلت سلطة الحكم العسكري هي السلطة العلنا، وهي مصدر سلطة 1981ميذ إيشائها في عام 
 اإلدارة المدينة.

ظل الحال كذلك إلى أ  وصليا إلى اتفاقنات أوسلو، التي أيشأت سلطة حكم ذاتي، أطلق علنها اسم 
، 1995الموقعة في عام " II"السلطة الفلسطنينة"، وشرحت االتفاقنة الرئنسنة، وتعرف باسم "أوسلو 

كنف تُيشأ هذه السلطة، وشرحت أنضًا الصالحنات التي تُيَقل م  اإلدارة المدينة إلى السلطة 
الفلسطنينة، وبعد أ  تيتهي م  ذلك، تيحّل اإلدارة المدينة وتباشر السلطة الفلسطنينة مهماتها. وهكذا 

ات م  الحكم العسكري )حنث يقلت م  اتفاقنة أوسلو على أ  تُيَقل الصالحن 1/1 المادةيصت 
بعض المهمات في الميطقتن  أ وب( واإلدارة المدينة إلى السلطة الفلسطنينة، وذلك "طبقًا لهذه 
االتفاقنة، وتظل إسرائنل تمارس صالحناتها التي ال نتم يقلها". وكايت الترتنبات التي وردت في 

المدينة تيحل هذه اإلدارة، ونعند الحكم العسكري أيه بعد أ  تُيَقل الصالحنات م  اإلدارة  االتفاقنة
 تموضعه في األراضي المحتلة.

بالممارسة العملنة، لم ُتَحّل اإلدارة المدينة، وا   تراجعت إلى الخلف، لكي تفسح في المجال لسلطة 
الحكم الذاتي الفلسطنيي، بنيما أعاد الحاكم العسكري تموضعه، وظهرت السلطة الفلسطنينة على 

حة الفلسطنينة بهمة ويشاط، وكأيها توحي لجمهورها بأيها "سلطة" حقنقنة، وأطلقت على يفسها السا
مسمناٍت لم ترد في اتفاقنات أوسلو، ولك  إلشباع الغرور الذاتي، سكتت سلطة االحتالل ع  هذه 
ة المسمنات، ما دام ما نحكم العالقة مع االحتالل اتفاقنات مكتوبة وموقعة. وباختصار، السلط

الفلسطنينة هي في الواقع "اإلدارة المدينة"، ومصدر صالحناتها هي سلطة الحكم العسكري، على 
 الرغم م  األلقاب والمسمنات الفخمة التي ترد في األدبنات الفلسطنينة.

وتدلناًل على صواب ما ورد أعاله، هيا بعض األمنثلة: حنيما جرت ايتخابات لتأسنس السلطة 
. ولذلك، باشرت السلطة II، جاءت اليتائج متوافقه مع يصوص أوسلو 1996الفلسطنينة في عام 
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الميتخبة أعمالها دو  تدخل م  إسرائنل، بل بالتيسنق معها. ولك  حن  جرت ايتخابات المجلس 
جاءت اليتائج مفاجئة للحاكم العسكري ومخالفة لتوقعاته، فأمر بمعاقبة أعضاء  2006التشرنعي عام 

وميهم م  ال نزالو  في المعتقالت اإلسرائنلنة. وحن  تولى أفنغدور لنبرما  وزارة المجلس وتشرندهم، 
، أعاد إحناء اإلدارة المدينة، وكا  نعل  باستمرار عدم وجود شرنك 2016الحرب اإلسرائنلنة في عام 

فلسطنيي، وبدأ بزنادة جهاز موظفي اإلدارة. وهيا الحظت "الحكومة الفلسطنينة" ما نخطط له 
أكدت فنه أ  قرار تيشنط اإلدارة المدينة هو "تقونض" لعمل السلطة  2017رما ، فاتخذت قرارًا في لنب

و"إلغاء إسرائنلي واضح التفاق أوسلو...". ولم نك  كبنر المفاوضن ، صائب عرنقات، أقّل صراحة 
يي هو وزنر ( إ  "الرئنس الحقنقي للشعب الفلسطن20/2/2018حن  قال في القياة النثاينة العبرنة )

الجنش، أفنغدور لنبرما ، أما رئنس الوزراء الفلسطنيي، فهو الميسق مردخاي"، وهذا كالم نيطوي 
 على صدٍق مع اليفس، يادرًا ما نصدر ع  أوساط قنادنة فلسطنينة.

بعد كل هذه التأكندات أ  السلطة الفلسطنينة ولندة اتفاقنات أوسلو، وهي اإلدارة المدينة اإلسرائنلنة، 
ما مصنر السلطة بعد التحلل م  االتفاقنات التي أيشأتها؟ م  الميطقي أ  نفترض المرء أ  السلطة 

ميحلة وغنر موجودة، وال تعود تصرفاتها وأيشطتها مشروعة، وهذا  بالضرورةالفلسطنينة ستكو  
، وأيها ما نطرح بقوة مسألة العودة إلى ميظمة التحرنر باعتبار أيها هي التي وقعت اتفاقنات أوسلو

زالت تمنثل الشعب الفلسطنيي، داخل األراضي المحتلة وخارجها، وهي الممنثل الشرعي والوحند لهذا 
 الشعب.

م  المعروف أ  القنادة الفلسطنينة كايت تعنش في أوهام أ  إيشاء السلطة الفلسطنينة سنقود إلى 
احنم بنغ  في مفاوضات كامب قنام دولة فلسطنينة، وكأ  القنادة لم تك  على بّنيٍة م  موقف مي

دنفند أو موقف إسحق رابن  أمام الكينست. ولذلك، وتحت ذلك الوهم، بدأت تسحب م  رصند 
ميظمة التحرنر وتضّخم في "السلطة الفلسطنينة" التي هي "اإلدارة المدينة". وهذا سلوك أضعف 

شط م  مظهر الميظمة. ميظمة التحرنر إضعافًا شدندًا، وأصبحت السلطة تتمتع بمظهر أقوى وأي
لذا، نجب إعادة اليظر في كل المسار، وذلك بإعادة بعث الحناة في ميظمة التحرنر، ولتبدأ القنادة 
بالتحضنر إلجراء ايتخاباٍت في أماك  وجود الفلسطنينن  إلعادة هنكلة المجلس الوطيي، باعتباره 

عد مهزلة أوسلو. ذلك أ  مشروعنة القنادة الممنثل الشرعي والوحند، وال سنما أ  جناًل جدندًا قد يشأ ب
فراز قنادة جدندة  الفلسطنينة ستكو  مهزوزة إذا ظلت الميظمة ضعنفة، وبالتالي إ  بعث الحناة فنها وا 
بتطلعات جدندة وخط سناسي جدند ودماء جدندة سنكو  بابًا للخالص م  المأساة التي وضعت 

 اتفاقنة أوسلو الفلسطنينن  فنها. 
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دة أ  تتحمل مسؤولنة تارنخنة في إعادة بعث الحناة في الميظمة، لكي تبقى بنتًا لألجنال وعلى القنا
 الفلسطنينة التي ما وه  عزمها، وال اليت قياتها.

 1/6/2020، العربي الجديد، لندن
 

 أسئلة موجهة إلى كل أفراد الشعب الفلسطيني؟ .52
 شمالة أبوفانز  د.

إصالح الحال، والوقوف أمام السؤال الذي ندق على أبواب بعندًا ع  المياكفة السناسنة، وبهدف 
الفلسطنينن ، ونقول لهم: هل أيتم راضو  ع  السناسة الفلسطنينة، وهل نعجبكم ما وصل إلنه حاليا 

 على كل المستونات؟
وهل الواجب الوطيي أ  يقف موقف الياقد لسناسة القنادة وطرنقة تعاطنها مع القضانا المصنرنة، أم 

ب هو التسحنج والتطبنل اليتصارات القنادة؟ وهل حقًا ايتصرت القنادة الفلسطنينة في معاركها الواج
ضد االحتالل اإلسرائنلي، وسحقت قدراته، وقزمت قواته، وهدمت كنايه، وعدلت الجغرافنا السناسنة 

 لصالح الشعب الفلسطنيي؟
حاكم، مع مصنر تلك وماذا ع  الشعوب األخرى؛ هل تساوى مصنر الشعوب التي صفقت لل

 الشعوب التي ايتقدت الحاكم، وقومت اعوجاجه، وحاسبته، واستبدلته إ  استوجب األمر؟
الشعوب التي تتأنثر بقرارات القنادة علنها أ  تؤنثر في القنادة، وأ  تجبرها على ايتهاج السناسة التي 

تيظنمًا، وال نتبع عائلة،  تخدم الوط  والمواط ، والسنما إذا اقتيع الجمنع أ  هذا الوط  ال نخص
يما هو وط  الجمنع، وم  حق الجمنع أ  نحاسب القنادة، ونقص على أنثرها ميذ ايطالقتها وحتى  وا 
نوميا هذا؟ فأن  أخفقت، وأن  يجحت؟ متى ايتصرت، ومتى هزمت؟ وهل حققت ما يصبو إلنه م  

 تحرنر األرض، أم فشلت في تحقنق األهداف التي ايطلقت م  أجلها؟
تى النوم، لم يسمع ع  أي مساءلة للقنادة الفلسطنينة، ولم يسمع ع  جلسات محاسبة، أو تقننم ح

لمسار القنادة، ولم يسمع ع  تحمل القنادة لمسؤولنة أي أخطاء لحقت بالقضنة الفلسطنينة، 
 وبالتحدند تلك األخطاء السناسنة التي غنرت موازن  الصراع لصالح العدو اإلسرائنلي!

 السناق، فإ  جملة م  األسئلة تفرض يفسها على كل فلسطنيي سواء كا  ذكرًا أم أينثى:وفي هذا 
هل يجحت القنادة الفلسطنينة في تحقنق الهدف الذي سعت إلنه بعد تلك السيوات الطونلة م  

ذا كايت القنادة قد فشلت، فما جزاء الفاشلن ؟  المفاوضات، وا 
 ها، أو في تحرنر األسرى، أو إزالة الحواجز؟هل يجحت القنادة في تحرنر فلسطن  أو بعض
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هل يجحت القنادة في إقامة الدولة التي كايت على رأس جدول اعمالها كمشروع وطيي، أم فشلت؟ 
 وهل أعطت القنادة لألجنال الشابة فرصتها في بياء مستقبلهم على طرنقتهم؟

صدت لتهوند المقدسات؟ وهل هل أوصدت القنادة الباب أمام التوسع االستنطا  الصهنويي، وهل ت
 اعترضت القنادة على اعتقال الفلسطنينن ، وهدم بنوتهم، واحتقارهم على الحواجز؟

 هل يجحت القنادة في توحند الشعب الفلسطنيي واستيهاض طاقاته لمواجهة األطماع اإلسرائنلنة؟
 اإلسرائنلي؟ هل تمكيت القنادة م  خلق اقتصاد فلسطنيني قوي ومستقل ع  التبعنة لالقتصاد

 م  الضفة الغربنة؟ %30هل أوقفت التيازالت ع  فلسطن  التارنخنة أطماع اإلسرائنلنن  بضم 
هل اعترفت القنادة بأخطائها التارنخنة؟ هل اعترفت بأيها فشلت في أي ميعطف م  تارنخها، وقامت 

 بتعدنل مسارها، ومعالجة الفشل م  خالل لقاءات وطينة وشعبنة وتيظنمنة؟
سؤال األصعب: هل أيت راٍض أنها الفلسطنيي ع  الحالة التي وصلت إلنها القضنة الفلسطنينة؟ وال

هل يح  ميتصرو  ويحقق أهدافيا التي م  أجلها قدميا القرابن  ومعاياة السين ، ام أييا يبتعد كل نوم 
 مسافة سية ع  األهداف التي سعنيا لتحقنقها في الخطب والبنايات؟

لماذا تغلق عقلك أنها الفلسطنيي خلف أبواب االيتماء التيظنمي، وال تياقش بحكمة بعد كل ما سبق، 
 واتزا  مستوى الصواب والخطأ في قرارات القنادة الفلسطنينة؟

ولماذا نتعامل البعض مع القنادة الفلسطنينة وكأيهم مالئكة ميزهو  ع  اليقد؟ بنيما الحق والعدل 
للقنادة أخطأتم، وضللتم وضل مشواركم، وفشل مساركم،  والميطق نفرض على كل عاقل أ  نقول

فعودوا إلى بنوتكم، إ  لدنيا يساء فلسطن  الالئي لم نبخل  بالعطاء، والالئي سنقدم  لقنادة فلسطن  
 أجنااًل م  اليجباء.

 31/5/2020، فلسطين أون الين
 

 فلسطينيون في الضفة يتظاهرون بالسالح .53
 د. عبد الستار قاسم

فلسطنينو  خبر إلغاء السلطة الفلسطنينة لالتفاقنات مع الصهانية حتى ظيوا أ  بريامج  ما أ  سمع
المقاومة المسلحة سنحل محل المفاوضات، فامتشقوا السالح وخرجوا إلى الشوارع نطلقو  الرصاص 
ابتهاجا وتهدندا لالحتالل الصهنويي. خرج عدد م  الذن  نمتلكو  سالحا بسالحهم أمام الياس، 

ذوا نطلقو  اليار في الهواء، ونفسرو  بأيهم رجال المقاومة الذن  سنواجهو  اعتداءات الكنا  وأخ
الصهنويي، وهم الذن  سنحررو  ونقنمو  الدولة الفلسطنينة. حصل هذا في عدد م  المواقع في 

 الضفة الغربنة.
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فصائل وميظمة نبدو أ  هؤالء المتحمسن  لم نتعلموا الدروس م  الماضي أنام كا  رجاالت ال
ربد وبنروت وصندا مزهون  بسالحهم  التحرنر الفلسطنينة نخرجو  بسالحهم في شوارع عما  وا 
ونطلقو  اليار في الهواء دو  حرص على تجيب إصابة مدينن  نقفو  على شرفات بنوتهم. لقد 

عرضوا استعمل رجال الفصائل الفلسطنينة السالح للتظاهر والتمختر في الشوارع واألزقة، واست
عضالتهم القتالنة أمام الياس، ولم نبخلوا على أيفسهم بالصور التي ايتشرت على المأل. كا  هياك 
م  صفق لمنثل هذه االستعراضات المسلحة وظ  أيها درب م  دروب الرجولة والتصمنم، وكا  

ة لالحتالل هياك م  رأى فنها ايتقاصا م  هنبة الدولة المضنفة. وغنرهم رأى في المسألة خدمة أمين
 الصهنويي.

 وم  تجربتيا يح  الشعب الفلسطنيي، هذه االستعراضات تضر وال تيفع لألسباب التالنة:
م  هو الذي نحمل السالح عليا في الضفة الغربنة أمام أعن  االحتالل وال نالحق االحتالل سالحه؟ 

لما تركه وشأيه. االحتالل  على األقل، لو لم نك  االحتالل متأكدا م  أ  هذا السالح ل  نوجه إلنه
نالحق كل أدوات المقاومة بما في ذلك الحجر، وخبرتيا واضحة تماما أ  االحتالل نالحق سالح 
المقاومة ونأمر السلطة الفلسطنينة بمالحقته، لكيه ال نالحق سالح االستعراضات والمياسبات منثل 

بن  الياس. ما دام السالح األعراس أو خروج سجن  م  السج ، وال نالحق سالح المشاجرات 
استعراضنا، ونهدف إلى إرهاب الياس وصياعة الفوضى في الشارع الفلسطنيي، ونستعمل بغرض 
تحقنق مصالح شخصنة وحسم شجارات عائلنة فإ  االحتالل نيام مرتاحا. هياك سالح وطيي مقاوم، 

ميسوب الخصومات وهياك سالح غنر وطيي وغنر مقاوم، وهو سالح تواكب ايتشاره مع ارتفاع 
 الداخلنة بن  الياس والتي يسمنها في بالد الشام الطوشات.

نستفند االحتالل م  هذه االستعراضات م  حنث أ  صور المسلحن  تيتشر، وبالتالي تتراكم 
معلومات االحتالل ع  األفراد المسلحن ، علما أ  السالح المرخص نمر عبر الدوائر األمينة 

خنصه إال بعد التأكد بأ  حامله ال نيوي مقاومة الكنا  الصهنويي. وهذا األمر الصهنوينة، وال نتم تر 
شأيه شأ  المهرجايات التي تقنمها الفصائل الفلسطنينة على مرأى م  قوات االحتالل. هي تقنم 
المهرجايات إلظهار قوتها أو لتنثبنت يفسها أمام الشعب الفلسطنيي، لك  االحتالل نتعرف على 

لف مكوياتها السناسنة والنثقافنة واألمينة. هي مهرجايات تؤسس لالختراقات األمينة أفرادها ومخت
الصهنوينة ولتمكن  الصهانية م  اغتنال األشخاص. وهذا شأ  التظاهر بالسالح. فإذا كا  هياك 
م  نحمل سالحا لم نك  مسجال لدى الصهانية فإ  التظاهر نؤدي إلى إدخاله سجالت المراقبة 

 والمتابعة.
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م  المعروف أ  المجتمع الفلسطنيي ومؤسساته الرسمنة وغنر الرسمنة مخترقة أمينا م  قبل 
االحتالل، وال نصعب على االحتالل زرع جواسنسه ووكالئه في صفوف المسلحن  والمشاركن  في 
المهرجايات ليقل تفاصنل المشاركة ألجهزة أميه. هذا أمر معروف وننثنر التساؤل حول هؤالء الذن  

صيعو  م  أيفسهم أبطال مقاومة. ونكفي أ  الشخص نحمل سالحا أمام العدو لكي نصبح موضع ن
 شك أميي ووطيي.

هذا نيطبق على سالح السلطة الفلسطنينة المرخص صهنوينا، والذي وصفه دانتو  أمام الكويغرنس 
ينة شرعي، وال األمرنكي بأيه سالح غنر قاتل. ووفق المعاننر الوطينة، ال سالح السلطة الفلسطن

سالح المهرجايات والمياسبات والطوشات. السالح الشرعي الوحند الميسجم مع المعاننر الوطينة هو 
 سالح المقاومة باألخص سالح غزة.

وهيا نجب أو أوكد على أ  التظاهر بالسالح واستعماله في غنر مواضعه كا  أحد أهم أسباب 
التحرنر والفصائل، ايتصاراتيا نصعب إحصاؤها وهي الهزائم الفلسطنينة المتتالنة. وفق ميظمة 

االيتصارات الوهمنة التي أوصلتيا إلى ما يح  فنه م  تردي للقضنة الفلسطنينة ووه  النثقافة 
الوطينة. المقاوم الحقنقي نعمل سرا، نحتفظ بسره ليفسه فقط، وال نطلع علنه أحدا مهما كا  مقربا. 

 واستعراضاتها. فشلها في فهلوتها وارتجالنتهاقوة المقاومة ويجاحها في سرنتها و 
 31/5/2020، رأي اليوم، لندن

 
 سيمفونية الضّم وتوابيته .54

 روغل الفر
وضوحا في مقابالت العند التي أجراها معه اميو   أكنثرلم نك  بينامن  يتيناهو نستطنع أ  نكو  

م بعد حوالي شهر، في سنقوم بالض«. منكور رنشو »وحاجي سنغل في « إسرائنل النوم»لورد في 
بدانة شهر تموز. مع أو دو  تأنند إدارة ترامب. نفضل أ  نكو  مع، لكيه سنضم انضا بدو . هو 
ال نصغي الى تحذنرات رؤساء األجهزة األمينة. هو نعرف أ  االرد  نمك  أ  نلغي اتفاق السالم 

تعارض الضم، وهي ستضطر  وأ  الدول العربنة السينة المعتدلة منثل السعودنة ومصر ودول الخلنج
 الى الرد.

لم تيهر فإ  التعاو  االميي مع  إذاوهو نعرف انضا أ  السلطة الفلسطنينة نمك  أ  تيهار. وحتى 
اجهزة اميها هو بالفعل سنوقف ونمك  أ  تيدلع ايتفاضة. وهو نعرف أ  المواطين  في اسرائنل 

االوروبي سنرد بفرض عقوبات. وهو نعرف نمك  أ  نجدوا موتهم في هجمات ارهابنة وأ  االتحاد 
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تم ايتخاب جو باند  رئنسا ألمنركا في تشرن  النثايي فإ  الضم سنتسبب بأزمة قاسنة في  إذاأيه 
 العالقة بن  اسرائنل والوالنات المتحدة.
فلسطنيي الذن  نعنشو  في الغور ل  نحصلوا على  ألف 50هو نعل  على رؤوس االشهاد بأ  الـ 

االسرائنلنة بعد الضم. هو ضلنع في التارنخ. هو نعرف ماذا حدث لمصنر البيتوستايات المواطية 
، وماذا كايت مساهمتها في التحرنض ضد «االبرتهاند»التي ايشأها جيوب افرنقنا تحت يظام 

االستبداد االبنض. هو نعرف أ  هذا الضم سنيفذ على خلفنة ركود شدند وضائقة اقتصادنة واسعة 
ر مسبوقة في حجمها، لنس فقط في اسرائنل، بل انضا في السلطة الفلسطنينة. هو وعمنقة، غن
 تيتظر فرصة كهذه وأيها ستيضم الى العياصر االرهابنة المتطرفة في الضفة.« حماس»نعرف أ  

نرا هو نعرف أ  هذا الضم سنيفذ على خلفنة حرب سانبر تجري بن  اسرائنل  « حزب هللا»وأ   وا 
صلنات م  الصوارنخ على  إطالقذه الفوضى العينفة التي ستيشأ هيا م  اجل نمك  أ  نستغل ه

الجبهة الداخلنة في اسرائنل. هو ندرك أ  اسرائنل نمك  أ  تجد يفسها معزولة في العالم، مهاجمة 
 م  كل الجهات، في حن  أيها غارقة في ضائقة مالنة صعبة.

ه االموال. لنس لدنها حتى اموال لمنزاينة الدفاع الحرب ستكلف امواال طائلة، اسرائنل ال تمتلك هذ
الجارنة وم  اجل الخطة متعددة السيوات للجنش االسرائنلي، هذا م  غنر الحدنث ع  اموال للحرب 
في جبهة واحدة أو أكنثر. االرهاب سنصعب جدا عملنة ايتعاش االقتصاد. يتيناهو نعرف أيه سنيفذ 

نمك  أ  تقدم « كورويا»ينة م  فنروس كورويا. مواجهة الضم على خلفنة خوف م  تفشي موجة نثا
واعدائها في  إلسرائنلفرصة للهبوط في يسبة الحرب في الشرق االوسط بسبب المصالح المشتركة 

 ولك  يتيناهو نعرض للخطر بشكل متعمد هذه التفاهمات.«. كورويا»اجتنثاث 
ة صحنة، نمك  أ  نظهر منثل الحل اغالق آخر قاتل م  ياحنة اقتصادنة وال حاجة النه م  ياحن

االكنثر يجاحا لموجة ارهاب ستيدلع. عيدما ال نوجد اشخاص في الشوارع وفي المطاعم وفي 
الحافالت ستزند صعوبة قتلهم. ربما أ  االيتفاضة القرنبة سنتم القضاء علنها بواسطة اغالق 

مور واضحة للجمنع، هذه اليقاط سنخرب االقتصاد. أيا غنر متشائم وال اقوم بإشعال الرعب. هذه اال
 نشنر النها يتيناهو يفسه. أيا مجرد أمد خط معقول بنيها. هذا هو التيبؤ المعقول للصنف.

منثل الجيود  –مواطيو اسرائنل نسنرو  في المسنرة الحمقاء التي تقود مباشرة الى هذه الكارنثة 
لك  نبدو لهم أيهم  –« شعر»ام في فنلم االمنركنن  الذن  نسنرو  يحو الطائرة التي ستيقلهم الى فنتي

م  بطولة يوعا كنرل. والواقع الحزن  هذا الذي نيتظرهم هو فنلم غنر « نس«نظهرو  في اعال  لـ
 مرتبط بهم. هو مرتبط بهم. وم  هذه الرحلة الجونة هم سنعودو  في التوابنت. 
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لهنب اليار بأداء القنصر ينرو . ومقابالت العند التي اجراها يتيناهو هي منثل معزوفة على الكما  و 
 سنمفوينة الضم.
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