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 نمحاور لنمواجهة التحديات أربعةاستراتيجية نم  هنية يدعو إلى  .1
إسماعيل هنية، إلى بناء استراتيجية وطنية متكاملة  حماسدعا رئيس المكتب السياسي لحركة 

 لمواجهة األخطار والتحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية.
نكسة.. العودة القرار وفي مداخلة له مساء الخميس في الندوة السياسية اإللكترونية: من النكبة إلى ال

هنية في أولى عناصر استراتيجيته، إلى االتفاق على برنامج وطني متوافق عليه خارج  والخيار، دعا
نهاء العمل نهائًيا باتفاقية أوسلو وملحقاتها األمنية واالقتصادية.  اتفاقية أوسلو، وا 
لمقاومة الشاملة ضد وطالب في العنصر الثاني من االستراتيجية بالعمل على إطالق مشروع ا

االحتالل الصهيوني، المقاومة الشعبية والجماهيرية واإلعالمية والسياسية واالقتصادية، وعلى رأسها 
 المقاومة المسلحة.

وأكد هنية أن العنصر الثالث يتمثل في االتفاق على إعادة بناء منظمة التحرير لتضم كل الفصائل 
ناظمة للشعب الفلسطيني، ألن المنظمة بوضعها الحالي الوطنية واإلسالمية، ولتشكل القيادة ال

 ومسارها الحالي شبه معطلة، وال يمكن أن نعتبر جسم المنظمة بعافية ما دامت هي بهذا الوضع.
وأردف أننا ال ندعو إلى إيجاد بديل للمنظمة، لكن ال نقبل استمرار اختطاف منظمة التحرير تحت 

 الفلسطيني. عنوان الممثل الشرعي والوحيد للشعب
وشدد على أن العنصر الرابع يتمثل في بناء كتلة إقليمية ببعدها العربي واالسالمي تشكل شبكة أمان 

 للموقف الفلسطيني القائم على التمسك بالثوابت.
 نمع األرد  نمشتركات 3

ن مشتركات بيننا وبي 3وأكد هنية أنه في ظل التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، هناك 
األردن، الفتًا إلى أن المشترك األول يتمثل في أن تداعيات النكبة والنكسة التي عانت منها فلسطين 

وأشار إلى أن المشترك الثاني هو أن التهديدات  كان لها تداعياتها وآثار على األردن الشقيق.
ا التي تعيشها المملكة االستراتيجية التي تمر بها القضية الفلسطينية هي التهديدات االستراتيجية ذاته

وبين أن المشترك الثالث يتمثل في الموقف الثابت فلسطينًيا وأردنًيا وعربًيا التي  األردنية الهاشمية.
 ترفض صفقة القرن وخطة التوطين والتنازل عن الحقوق الوطنية الفلسطينية.

سة وهي التوطين ولفت إلى أننا نتحدث عن مشروع صهيوني مدعوم أمريكًيا قائم على نظرية بائ
 والوطن البديل والقدس عاصمة موحدة للكيان.
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 نمشروع النمقاونمة
وأكد هنية أن مشروع المقاومة على مستوى فلسطين والمنطقة هو الذي حقق اإلنجازات وليس مشروع 
التطبيع، مضيفا ال يمكن لشعب أن يتحرر من االحتالل إال إذا رفع البندقية في وجه المحتل وطرده 

 ضه ووطنه.من أر 
زالة األوضاع التي سادت خالل  هنية ودعا إلى خفض حدة التوتر الموجود بين مكونات األمة، وا 

 الفترة الماضية من أجل التفرغ لقضيتنا المركزية قضية القدس وفلسطين.
 4/6/2020، نموقع حركة حنماس

 
 اشتية: ل  نقبل بنمقايضة أنموالنا بنموقفنا السياسي والوطني .2

رئيس الوزراء محمد اشتية إن "أموال الضرائب أموال شعبنا ومن حقنا، واسرائيل تريد قال : رام هللا
مقايضة السياسة بالمال، ولن نسمح بمقايضة أموالنا بموقفنا السياسي والوطني، وأن يكون المال 

جاء ذلك  مقابل إعادة التنسيق، فقضية فلسطين ليست قضية مال بل قضية حقوق وكرامة وحرية".
قاء اشتية وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية جيمس كليفرلي، الخميس، عبر الفيديو خالل ل

ودعا اشتية المملكة المتحدة إلى االعتراف بالدولة الفلسطينية، لترجمة إرادة الشعب  كونفرنس.
البريطاني التي تمثلت بتصويت البرلمان لصالح االعتراف، معتبرا أن هذه اللحظة هي الوقت 

 ناسب لذلك، خاصة في ظل مخططات الضم االسرائيلية.الم
 4/6/2020، وكالة األنباء والنمعلونمات الفلسطينية )وفا(

 
 األجهزة األنمنية الفلسطينية تتجّنب االحتكاك بالجيش اإلسرائيلي .3

تتجنَّب األجهزة األمنية الفلسطينية أّي احتكاك مع الجيش اإلسرائيلي في المناطق المصنفة  رام هللا:
وفي الوقت الذي ال  الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، على الرغم من وقف التنسيق األمني.« أ»

تعمل فيه قوات األمن الفلسطيني خارج هذه المنطقة، فإنها تسلَّمت تعليمات بتجنُّب االحتكاك 
لسطيني واالنسحاب من مناطق تقتحمها قوات الجيش اإلسرائيلية، خشية التصعيد واتهام األمن الف

، إن إسرائيل تستهدف أفراد األجهزة «الشرق األوسط»المصادر األمنية لـ توقال بتوتير الموقف.
خضاعهم الستجوابات  األمنية على الحواجز، وتتعمد إحراجهم عبر التدقيق في هوياتهم وتوقيفهم وا 

 ميدانية.
 5/6/2020، الشرق األوسط، لند 
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 "إسرائيل"قيات والتفاهنمات كافة نمع السلطة في حل نم  االتفا: حسي  الشيخ .4

أعلن الوزير حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس الهيئة ”: القدس العربي“ –غزة 
العامة للشؤون المدنية، أن القيادة الفلسطينية رفضت تسلم عائدات المقاصة عن شهر مايو من 

وقال في تغريده  من االتفاقيات مع إسرائيل.” لالتحل“إسرائيل، تنفيذا إلعالن الرئيس محمود عباس 
رفضنا ونرفض استالم أموال المقاصة تنفيذا لقرار القيادة ”: “تويتر“نشرها على صفحته على موقع 

 ”.الفلسطينية اننا في حل من االتفاقيات والتفاهمات كافة مع حكومة اسرائيل
 4/6/2020، القدس العربي، لند 

 
 تحلل نم  االتفاقات استراتيجي وليس للنمناورة وال للتكتيكال السلطةقرار  :الرجوب .5

، اللواء جبريل الرجوب، إن قرار القيادة التحلل «فتح»قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة  رام هللا:
من االتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين اإلسرائيلية واألميركية، استراتيجي وليس للمناورة وال للتكتيك، 

 لوقت المناسب وبالصيغة المناسبة وبحكمة.اتخذ في ا
، أن قرار القيادة أكد ثالثة عناصر؛ أولها التحلُّل «تلفزيون فلسطين»وأضاف الرجوب في حديث لـ

من االتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين األميركية واإلسرائيلية، وثانيها قطع كل أشكال العالقة سواء 
دية أو القانونية مع الجانبين، وثالثها دعوة سلطة االحتالل إلى تحمُّل السياســـية أو األمنية أو االقتصا

 مسؤولياتها. وأكد الرجوب أن خيار المقاومة الشعبية اآلن حاضر بقوة.
 5/6/2020، الشرق األوسط، لند 

 
 خريشة يطالب السلطة إطالق يد النمقاونمة ردا على نمشروع الضمحس   .6

النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، في حديث قال الدكتور حسن خريشة؛ : رام هللا
إن مشروع ضم الضفة الغربية حلم يراود رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين ، متلفز، يوم الخميس

وأكد أن "إعالن السلطة الفلسطينية إلغاء االتفاقيات مع  نتنياهو، ويجب الرّد عليه بالمقاومة.
من تحديد العالقة الحاكمة بين االحتالل ومن هم تحت االحتالل،  االحتالل ال يكفي، بل ال بدّ 

وتفسير تلك العالقة على هذا األساس، كما أنه ال بد من استعادة وحدة شعبنا وأدواتنا حتى نستطيع 
 مواجهة هذا المشروع".

 4/6/2020، قدس برس
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 شخصيات ع  األقصى "إسرائيل"تدي  إبعاد  "الخارجية الفلسطينية" .7

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الخميس، قرارات إسرائيل إبعاد عدد من الرموز  هللا:رام 
وحذرت الخارجية، في بيان  الدينية والوطنية الفلسطينية عن المسجد األقصى في مدينة القدس.

من االحتالل الهادفة إلى تفريغ المسجد األقصى  خطورة قرارات ومخططات دولة»صحافي، من 
وأكدت أن جميع «. المصلين المسلمين، لتكريس )التقسيم الزماني( للمسجد ريثما يتم تقسيمه مكانيا

باطلة ومرفوضة، وتكشف زيف ادعاءات الحكومة »إجراءات االحتالل ضد القدس والمقدسات 
 «.اإلسرائيلية بشأن حرصها على حرية العبادة والوصول إلى دور العبادة

 5/6/2020 ،الشرق األوسط، لند 
 
 : النمقاونمة هي الخيار االستراتيجي إلفشال نمخطط الضمحنماس .8

عبد اللطيف القانوع، إن المقاومة الفلسطينية بكل أشكالها هي المسار  حماسقال الناطق باسم حركة 
وأكد القانوع  االستراتيجي إلفشال مخطط الضم في الضفة الغربية، ومحاولة تصفية قضيتنا العادلة.

م، مبيًنا أن 1967حفي أن المقاومة هي األقدر على تجاوز تبعات نكسة حزيران في تصريح ص
شعبنا الفلسطيني بصموده األسطوري ومقاومته الباسلة، تجاوز النكسات واالنكسار أمام جبروت 

 االحتالل، ورسم مشاهد التحدي في معارك مختلفة معه، وحقق انتصاًرا على غطرسة االحتالل.
 4/6/2020، نموقع حركة حنماس

 
 فتح: نمخطط الضم ل  ينمر وسنواصل الكفاح حتى دحر االحتالل .9

أن شعبنا الذي يواجه المشروع الصهيوني االستعماري منذ  ،أكدت حركة "فتح"، في بيان: رام هللا
أكثر من مئة عام، لن يسمح بتمرير مخطط الضم اإلسرائيلي، وأنها ستواصل الكفاح والمقاومة حتى 

ل أشكاله، وتحقيق حرية شعبنا واستقالله الوطني بإقامة دولته الحرة المستقلة على انهاء االحتالل بك
 ، وعاصمتها القدس الشرقية وعودة الالجئين.67حدود الرابع من حزيران 

الى اليقظة والحذر ورص الصفوف وااللتفاف حول الرئيس محمود عباس وقرارات القيادة فتح ودعت 
 صدي لمخطط الضم وافشاله.الفلسطينية التي من شأنها الت

 4/6/2020، وكالة األنباء والنمعلونمات الفلسطينية )وفا(
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 فصائل غزة تدعو للوحدة ولبرنانمج وطني في ذكرى النكسة .10

دعت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، يوم الخميس، إلى الوحدة الوطنية : غزة ــ يوسف أبو وطفة
نهاء االنقسام وصياغة برنامج عمل وطن ي مشترك يقوم على تفعيل أدوات المقاومة كافة، في وجه وا 
كية، المعروفة إعالميًا بـ"صفقة القرن"، ومخططات الضم ياالحتالل اإلسرائيلي، رفضًا للخطة األمر 

وأكدت الفصائل المشاركة في الوقفة، ضرورة وقف التنسيق األمني وتعزيز أساليب  اإلسرائيلية.
 المقاومة.

، إسماعيل رضوان، في كلمته عن الهيئة إن "الشعب الفلسطيني حماس كةوقال القيادي في حر 
بمختلف أطيافه يرفض كل مخططات الضّم التي يسعى االحتالل اإلسرائيلي من خاللها إلى سرقة 

وأضاف رضوان أن الشعب الفلسطيني يعاني جراء استمرار االحتالل  األرض وفرض نفوذه عليها".
الذي يسعى فيه إلى ضم أجزاء جديدة من الضفة وغور األردن، مشيرًا  اإلسرائيلي ألرضه في الوقت

 إلى ما يعانيه الفلسطينيين في الضفة والقدس المحتلتين وقطاع غزة ومخيمات اللجوء.
 4/6/2020 ، العربي الجديد، لند

 
 نمباواشنط  تفتح قناة حوار نمع النمستوطني  إلقناعهم بخطة تر : نمصادر دبلونماسية في تل أبيب .11

كشفت مصادر دبلوماسية في تل أبيب، أمس األربعاء، أن اإلدارة األميركية : نظير مجلي -تل أبيب
فتحت قناة حوار مع قادة المستوطنات اليهودية في المناطق الفلسطينية المحتلة، بغرض إقناعهم 

 «.لصالح كل األطراف في الشرق األوسط»مب للتسوية ابجدوى خطة الرئيس دونالد تر 
الغضب الذي عبر عنه »صادر في قيادة المستوطنات، أمس، صحة هذا النبأ، وقالت إن وأكدت م

وأكدوا أنهم يرمون إلى إحداث تغييرات في «. المستوطنون وصل إلى آذان صاغية في واشنطن
خرائط الخطة األميركية بحيث ال تبقى مستوطنات معزولة في قلب المناطق التابعة للفلسطينيين. 

هناك وعيا بأن »يع يقف محايدا في الخالفات الداخلية بين المستوطنين، فإن وحسب مسؤول رف
 «.الدخول في صدام مع الواليات المتحدة بوجود رئيس صديق إلسرائيل، هو أمر مدمر لعدة أجيال

من جهة ثانية، كشف رئيس مجلس المستوطنات، ديفيد إلحياني، أحد أشد المعارضين لخطة ترمب 
الواليات المتحدة األميركية تضع شرطا على إسرائيل أن »ولة الفلسطينية فيها، أن بسبب وجود بند الد

تكون موحدة الموقف، حتى تحظى بتأييد أميركي لضم األراضي الفلسطينية وفرض السيادة على 
يريدون أن نتخذ موقف إجماع شامل في إسرائيل، بدعم خطة السالم »وأضاف: «. الضفة الغربية
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شرق األوسط، حتى يوافقوا على مشروع الضم. فإذا رأينا مشروعا فاشال وال ينفذ، فال األميركية في ال
نما بسبب الشرط األميركي الجديد  «.تقولوا إن هذا كان بسبب األردن أو بسبب الفلسطينيين، وا 

وقال مسؤول آخر في قيادة المستوطنات، إن نتنياهو لمح إلى أن اإلدارة األميركية غيرت رأيها ولم 
عد متحمسة لتنفيذ الضم فورا. وهي تطلب أن يكون بالتدريج، وفقط بعد أن يتم التمهيد لذلك جيدا ت

 في العالم العربي.
وحيال هذه الموقف والتصريحات لقادة المستوطنين، فإن مسؤولين رفيعي المستوى في البيت 

ينظر إليه في البيت األبيض، أخطروا قادة المستوطنات أن حملتهم العلنية ضد الخطة األميركية 
 «. صفقة القرن»، وأن استمرار الحملة سيجعل واشنطن تتنازل عن «نكران للجميل»األبيض على أنه 

 5/6/2020الشرق األوسط، لند ، 
 

 إصابة النمستوط  النمتطرف إيهودا غليك على يد شبا  نمقدسيي  .12
الشبان في واد الجوز أصيب المستوطن المتطرف إيهودا غليك بجروح في ساقه، على يد عدٍد من 

بالقدس المحتلة، بعد محاولته اقتحام خيمة عزاء الشهــيد إياد الحالق، مساء اليوم. وقام الشبان 
المقدسيين بطرد غليك من المكان، قبل أن تحضر شرطة االحتالل لحمايته، ونقله بواسطة سيارة 

 االسعاف الى المستشفى. 
 4/6/2020فلسطي  أو  الي ، 

 
 "كورونا"ّلق جلساته بعد إصابة نائب بـالكنيست يع .13

القدس المحتلة: أعلن الكنيست )البرلمان اإلسرائيلي( تعليق جلساته، الخميس، بعد ثبوت إصابة أحد 
ألغيت مناقشات “وقال المكتب اإلعالمي للكنيست في تصريح مكتوب:  أعضائه بفيروس كورونا.

 ”.يست سامي أبو شحادة، بفيروس كورونااللجان اليوم )الخميس( بعد إعالن إصابة عضو الكن
 4/6/2020القدس العربي، لند ، 

 

 خطة النمستوطني  إلحباط "صفقة القر ".. نمزيد نم  االستيطا  .14
ظهرت خالل األيام الماضية، بوادر انقسام في أوساط قادة المستوطنين حول موقفهم من خطة إدارة 

قة، والمعروفة بـ"صفقة القرن"، وذلك مع ضيق الرئيس األميركي، دونالد ترامب، للتسوية في المنط
جدول أعمال حكومة بنيامين نتنياهو، الذي عّبر خالل األشهر الماضية عن إصراره على الشروع 

 بإجراءات الضم بداية تموز/ يوليو المقبل.
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ويصر قادة المستوطنين الداعمين لخطة اإلدارة األميركية، على أنها "فرصة تاريخية"، كما يحلو 
صفها، في حين يحاجج بعض قادة مجلس المستوطنات النافذين أن بنودا في خطة اإلدارة و 

 األميركية تشكل خطرا على المشروع االستيطاني في الضفة المحتلة.
 4/6/2020، 48عرب 

 

 غانتس يجنّمد قرار نمعاقبة البنوك الفلسطينية .15
رت على أنها محاولة لتخفيف التوتر مع  السلطة الفلسطينية، أمر وزير تل أبيب: في خطوة ُفسِّّ

الدفاع اإلسرائيلي الجديد، بيني غانتس، بتجميد األمر العسكري الذي أصدره سلفه، نفتالي بنيت، في 
جميع األشخاص والمؤسسات والبنوك »شهر أبريل )نيسان( الماضي، وبموجبه تتم مالحقة ومعاقبة 

 «.تقوم بفتح حسابات بنكية لهمالفلسطينية التي تتعامل مع األسرى وعائالت الشهداء، و 
 5/6/2020الشرق األوسط، لند ، 

 

 "هآرتس": جنود إسرائيليو  تسللوا إلى العنمق السوري قبل عام وقتلوا سوريي  .16
 إسرائيليين كشف تحقيق نشرته صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية، يوم الخميس، أن جنوداً : صالح النعامي

تسللوا العام الماضي، إلى عمق األراضي لمشاة "جوالني للوحدة الخاصة التابعة للواء اتابعين 
السورية، من دون الحصول على إذن وتكليف من قياداتهم العسكرية وحاصروا بيتًا وقتلوا عددًا من 

 ."األشخاص الذين تواجدوا فيه
 4/6/2020العربي الجديد، لند ، 

 

 أجيل الضمتقديرات إسرائيلية: األوضاع الداخلية األنميركية ستدفع إلى ت .17
اإلسرائيلي " إلى أن التقديرات لدى الجيش 13أشارت قناة التلفزة اإلسرائيلية ": صالح النعامي

 خطة علىرئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والمخابرات الداخلية "الشاباك" تتوقع عدم إقدام 
سبب تأثير االحتجاجات الداخلية في الواليات المتحدة والتي لن تسمح للرئيس األميركي، الضم ب

دونالد ترامب، باالنشغال بخطة الضم. وحسب القناة فإن كال من وزير الحرب رئيس الوزراء البديل، 
 بني غانتس، ووزير خارجيته غابي أشكينازي يتوقعان تأجيل الضم.

 4/6/2020العربي الجديد، لند ، 
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 االحتالل يبعد الشيخ عكرنمة صبري ع  النمسجد األقصى لنمدة أربعة أشهر .18
اقتحمت قوة من مخابرات وشرطة االحتالل اإلسرائيلي قبيل ظهر يوم : القدس المحتلة ــ محمد محسن

الخميس، منزل الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة اإلسالمية العليا في القدس، الكائن في حّي 
الشرق من البلدة القديمة من القدس المحتلة، وسلمته أمر إبعاد عن المسجد األقصى الصوانة إلى 

وتعقيبًا على هذا القرار الموقع من وزير األمن الداخلي، أكد الشيخ صبري في  لمدة أربعة أشهر.
أنه حديث لـ"العربي الجديد" رفضه للقرار اإلسرائيلي، واصفًا إياه بالظالم وغير المبرر، مشيرًا إلى 

 سيواصل أداء رسالته نحو األقصى.
 4/6/2020، العربي الجديد، لند 

 
 باحات النمسجد األقصىيقتحنمو  نمستوطنًا  92القدس:  .19

واصل المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد األقصى المبارك، حيث اقتحم : القدس المحتلة ــ محمد محسن
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي  مستوطنًا باحات المسجد األقصى صباح اليوم الخميس. فيما 92

المواطن المقدسي نظام أبو رموز من باب األسباط واقتادته إلى مركز تحقيق شرطة القشلة في 
 القدس.

 4/6/2020، العربي الجديد، لند 
 

 نمئات النمستوطني  يقتحنمو  قبر يوسف في نابلس .20
سرائيلي التي اقتحمت مدينة اندلعت فجر اليوم الخميس، مواجهات بين شبان قوات االحتالل اإل

نابلس لتوفير الحماية للمستوطنين خالل اقتحام إلى قبر يوسف بحجة أداء الطقوس التلمودية، علما 
 أنه هذه أول مرة يتم فيها اقتحام المستوطنين بشكل جماعي لنابلس منذ وقف التنسيق األمني.

ت المستوطنين إلى قبر يوسف، ووصلت في وقت الحق عشرات الحافالت والمركبات التي تقل مئا
 تحت حراسة مشددة من دوريات االحتالل.

 4/6/2020، 48عرب 
 

 أهالي النمعتقلي  األردنيي  والفلسطينيي  بالسعودية يخشو  على حياة أبنائهم .21
أكد أهالي المعتقلين األردنيين والفلسطينيين في السجون السعودية، أنهم يجهلون وضع أبنائهم : عمان

 أشهر، إذ كانت آخر محاكمة في الرابع عشر من شهر آذار الماضي.منذ ثالثة 
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قدس برس"، مساء األربعاء، أنهم يتخوفون كثيرًا على  وشددوا خالل ندوة إلكترونية، تابعتها وكالة "ٌ
 األوضاع الصحية ألبنائهم المعتقلين، في ظل تفشي فيروس كورونا داخل السعودية.

 4/6/2020قدس برس، 
 

 ة" تدعو لدعم الشعب الفلسطيني في ذكرى النكسة"هيئة العود .22
سالمية في قطاع غزة  دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة ومواجهة الصفقة وقوى وطنية وا 
اليوم الخميس أحرار العالم للوقوف أمام مسؤولياتهم في دعم القضية الفلسطينية على مختلف 

للنكسة أمام مقر األمم المتحدة غربي مدينة غزة،  53الصعد. جاء ذلك خالل وقفة في الذكرى الـ 
حاملين شعارات تدعو لنصرة القضية الفلسطينية، وأخرى تدعو إلسقاط خطة الضم اإلسرائيلية في 

 .الضفة الغربية المحتلة
 4/6/2020، فلسطي  أو  الي 

 

 أول سفيرة إسرائيلية قريباً تستقبل نمصر  .23
رون قرار اعتمادها في جلسة الحكومة في تل أبيب بعد غد )األحد( تنتظر السفيرة اإلسرائيلية أميرة أو 

اختيرت لمنصبها منذ الصيف الماضي، وتم إخطار الخارجية قد تمهيدًا لتسّلم مهماتها في مصر. و 
المصرية بها، واألخيرة لم تعارض ترشيحها لتكون أول سيدة تشغل منصب السفير اإلسرائيلي لدى 

وجود السفيرة الجديدة أن مصدر في الخارجية المصرية وذكر  ت دبلوماسية.القاهرة منذ إقامة عالقا
"إسرائيل"  التنسيق مع ألنأو غيابها لم يؤثر في مستوى التنسيق بين البلدين خالل المدة الماضية، 

 عبر أجهزة عدة، ال الخارجية فحسب. يجري
 2020/6/5، االخبار، بيروت

 
 العاصنمة اللبنانيةفي  "تيجرافي"فلسطي  أكبر جدارية  "كوفية" .24

رمز المقاومة الفلسطينية إلى واحدة من أكبر جداريات العالم،  "الكوفية"تحولت : هناء توبي - بيروت
أرادت فرقة حيث على أحد األنفاق في بيروت المؤدية إلى مخيم الفلسطينيين بمنطقة برج البراجنة. 

 الكوفية.أن تؤرخ قصة الفلسطينيين من خالل  "82مشروع شارع "
 2020/6/4، الخليج، الشارقة
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 تركيا: ندعم بقوة دور األرد  في حنماية األنماك  النمقدسة بالقدس .25
أكدت تركيا، الخميس، موقفها الداعم لدور األردن في حماية األماكن المقدسة في مدينة : عمان

ارير إعالمية على تق جاء ذلك في بيان للسفارة التركية لدى عّمان، رداً حيث  القدس المحتلة.
إسرائيلية، تحدثت عن محاوالت من بعض الدول لمنازعة األردن في دوره بحماية المقدسات 

 اإلسالمية بالقدس.
 2020/6/4، النمركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ستهدف نمركز بحوث عسكري سوري بريف حنماةالطيرا  اإلسرائيلي ي .26

مساء الخميس، استهداف طائرات االحتالل ، ""سانا ةالسوري نباءاألوكالة  : أعلنتعبد الرحمن خضر
فيما أكدت مصادر محلية أن  .، في أجواء مدينة مصياف، بريف حماةسوريةاإلسرائيلي مواقع 

أن أعلنها التلفزيون السوري  وذكرت معلومات في المنطقة. اً القصف طاول مركز بحوث عسكري
وأسفر عن أضرار مادية، دون وقوع خسائر العدوان اإلسرائيلي تم من أجواء منطقة الهرمل اللبنانية، 

 بشرية.
 2020/6/4، العربي الجديد، لند 

 

 األنمريكي نم  القونمياألنانسي بيلوسي: ضم أراض فلسطينية لـ"إسرائيل" يقوض  .27
قالت رئيسة ، مع أعضاء المجلس الديمقراطي اليهودي خالل اجتماع عقدته الخميس: واشنطن

وسي، إن ضم أراض فلسطينية بالضفة الغربية يقوض مصالح مجلس النواب األمريكي، نانسي بيل
يعرض أنها أوضحت أن هذا اإلجراء األحادي،  "هآرتس"وذكرت صحيفة  األمن القومي لبالدها.

 .المستقبل للخطر، ويقوض عقود من السياسة الحزبية
 2020/6/5، قدس برس

 
   رؤساء كنائس أنميركيو  يحذرو  نم  تبعات خطة الضم اإلسرائيلية .28

كي، أعربوا فيها عن قلقهم من يكيون رسالة إلى الكونغرس األمر يوجه رؤساء كنائس أمر  :واشنطن
تصريح بنيامين نتنياهو حول بدء العمل بمخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية في وقت مبكر من 
 الشهر المقبل، وحذروا فيها من تبعات هذا القرار الذي أيده ترمب ضمن مقترح "السالم مقابل

الكونغرس، بممارسة سلطته المالية بعدم  واوطالب .إسرائيلياً  االزدهار"، باعتبار مخططات الضم قراراً 
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لتطبيق هذا المخطط أو المساهمة في إنكار أو  "إسرائيل"كية بتمويل يمساهمة الواليات المتحدة األمر 
 انتهاك حقوق الفلسطينيين.

 2020/6/4، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 تدعو "تل أبيب" إلى العدول ع  قرار ضم أراض فلسطينيةروسيا  .29
الخميس، "تل أبيب" إلى العدول عن قرار ضم أراض فلسطينية  دعت روسيا،: الناصرة )فلسطين(

ونقلت قناة "كان" العبرية الرسمية، عن السفارة الروسية لدى  بالضفة الغربية المحتلة إلى سيادتها.
السكرتير األول في أكد  وبخصوص "صفقة القرن" لقا في موسكو"."خطة الضم تثير قأن "تل أبيب" 

السفارة ميخائيل جرغينيا، أن "تل أبيب ال تستطيع أن تلغي قرارات أممية حددت اإلطار الدولي 
 لعملية السالم".

 2020/6/4، قدس برس
 

 ضم أراض فلسطينية "إسرائيل"نمخطط بالده وزير بريطاني يؤكد رفض  .30
أكد وزير الدولة البريطاني  ،رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيةب ئه(: خالل لقا)د ب أ - رام هللا

ضم أراض  "إسرائيل"الخميس، موقف بالده الرافض لمخطط  ،للشؤون الخارجية جيمس كليفرلي
لن نؤيد ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية؛ ألن ذلك سيجعل تحقيق حل " وأكد قائالً  فلسطينية.
 ."ثر صعوبة، ونعمل معكم ومع كل األطراف من أجل تحقيق السالم في المنطقةالدولتين أك

  2020/6/4، القدس العربي، لند 
 

 بدعوى "نمناهج نمدنمرة للسالم" الفلسطينية النرويج تجنمد نمساعدتها للسلطة: العبريةكا  قناة  .31
النرويج مساعدتها للسلطة  أوقفت ،انه وللمّرة األولى ،العبرية قناة "كان اإلخبارية" أعلنت: رام هللا

 "تدميرية لعملية السالم".بأنها خطة التعليم الفلسطينية لبعد وصف البرلمان النرويجي ، الفلسطينية
تجميد سيكون بعد أن تثبت السلطة الفلسطينية الن وزيرة الخارجية الترويجية قالت ان إلغاء أوادعت 

 أنها أجرت تغييرات في مناهجها المدرسية.
 2020/6/5، الجديدة، رام هللاالحياة 
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 فلسطينيو  في الضفة يتظاهرو  بالسالح .32
 عبد الستار قاسمد. 

ما أن سمع فلسطينيون خبر إلغاء السلطة الفلسطينية لالتفاقيات مع الصهاينة حتى ظنوا أن برنامج 
لرصاص المقاومة المسلحة سيحل محل المفاوضات، فامتشقوا السالح وخرجوا إلى الشوارع يطلقون ا

 ابتهاجا وتهديدا لالحتالل الصهيوني. 
خرج عدد من الذين يمتلكون سالحا بسالحهم أمام الناس، وأخذوا يطلقون النار في الهواء، ويفسرون 
بأنهم رجال المقاومة الذين سيواجهون اعتداءات الكيان الصهيوني، وهم الذين سيحررون ويقيمون 

 المواقع في الضفة الغربية.الدولة الفلسطينية. حصل هذا في عدد من 
يبدو أن هؤالء المتحمسين لم يتعلموا الدروس من الماضي أيام كان رجاالت الفصائل ومنظمة 
ربد وبيروت وصيدا مزهوين بسالحهم  التحرير الفلسطينية يخرجون بسالحهم في شوارع عمان وا 

 رفات بيوتهم. ويطلقون النار في الهواء دون حرص على تجنب إصابة مدنيين يقفون على ش
لقد استعمل رجال الفصائل الفلسطينية السالح للتظاهر والتمختر في الشوارع واألزقة، واستعرضوا 
عضالتهم القتالية أمام الناس، ولم يبخلوا على أنفسهم بالصور التي انتشرت على المأل. كان هناك 

ة والتصميم، وكان من صفق لمثل هذه االستعراضات المسلحة وظن أنها درب من دروب الرجول
هناك من رأى فيها انتقاصا من هيبة الدولة المضيفة. وغيرهم رأى في المسألة خدمة أمنية لالحتالل 

 الصهيوني.
 ونم  تجربتنا نح  الشعب الفلسطيني، هذه االستعراضات تضر وال تنفع لألسباب التالية:

تالل وال يالحق االحتالل سالحه؟ من هو الذي يحمل السالح علنا في الضفة الغربية أمام أعين االح
على األقل، لو لم يكن االحتالل متأكدا من أن هذا السالح لن يوجه إليه لما تركه وشأنه. االحتالل 
يالحق كل أدوات المقاومة بما في ذلك الحجر، وخبرتنا واضحة تماما أن االحتالل يالحق سالح 

ال يالحق سالح االستعراضات والمناسبات مثل المقاومة ويأمر السلطة الفلسطينية بمالحقته، لكنه 
 األعراس أو خروج سجين من السجن، وال يالحق سالح المشاجرات بين الناس. 

ما دام السالح استعراضيا، ويهدف إلى إرهاب الناس وصناعة الفوضى في الشارع الفلسطيني، 
ام مرتاحا. هناك ويستعمل بغرض تحقيق مصالح شخصية وحسم شجارات عائلية فإن االحتالل ين

سالح وطني مقاوم، وهناك سالح غير وطني وغير مقاوم، وهو سالح تواكب انتشاره مع ارتفاع 
 منسوب الخصومات الداخلية بين الناس والتي نسميها في بالد الشام الطوشات.
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يستفيد االحتالل من هذه االستعراضات من حيث أن صور المسلحين تنتشر، وبالتالي تتراكم 
االحتالل عن األفراد المسلحين، علما أن السالح المرخص يمر عبر الدوائر األمنية  معلومات

 الصهيونية، وال يتم ترخيصه إال بعد التأكد بأن حامله ال ينوي مقاومة الكيان الصهيوني. 
وهذا األمر شأنه شأن المهرجانات التي تقيمها الفصائل الفلسطينية على مرأى من قوات االحتالل. 

م المهرجانات إلظهار قوتها أو لتثبيت نفسها أمام الشعب الفلسطيني، لكن االحتالل يتعرف هي تقي
على أفرادها ومختلف مكوناتها السياسية والثقافية واألمنية. هي مهرجانات تؤسس لالختراقات األمنية 

هناك  الصهيونية ولتمكين الصهاينة من اغتيال األشخاص. وهذا شأن التظاهر بالسالح. فإذا كان
من يحمل سالحا لم يكن مسجال لدى الصهاينة فإن التظاهر يؤدي إلى إدخاله سجالت المراقبة 

 والمتابعة.
من المعروف أن المجتمع الفلسطيني ومؤسساته الرسمية وغير الرسمية مخترقة أمنيا من قبل 

اركين في االحتالل، وال يصعب على االحتالل زرع جواسيسه ووكالئه في صفوف المسلحين والمش
المهرجانات لنقل تفاصيل المشاركة ألجهزة أمنه. هذا أمر معروف ويثير التساؤل حول هؤالء الذين 
يصنعون من أنفسهم أبطال مقاومة. ويكفي أن الشخص يحمل سالحا أمام العدو لكي يصبح موضع 

 شك أمني ووطني.
فه دايتون أمام الكونغريس هذا ينطبق على سالح السلطة الفلسطينية المرخص صهيونيا، والذي وص

األمريكي بأنه سالح غير قاتل. ووفق المعايير الوطنية، ال سالح السلطة الفلسطينية شرعي، وال 
سالح المهرجانات والمناسبات والطوشات. السالح الشرعي الوحيد المنسجم مع المعايير الوطنية هو 

 سالح المقاومة باألخص سالح غزة.
التظاهر بالسالح واستعماله في غير مواضعه كان أحد أهم أسباب  وهنا يجب أن أؤكد على أن

الهزائم الفلسطينية المتتالية. وفق منظمة التحرير والفصائل، انتصاراتنا يصعب إحصاؤها وهي 
االنتصارات الوهمية التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه من ترّد للقضية الفلسطينية ووهن الثقافة الوطنية. 

يعمل سرا، يحتفظ بسره لنفسه فقط، وال يطلع عليه أحد مهما كان مقربا. قوة المقاومة المقاوم الحقيقي 
 ونجاحها في سريتها وفشلها في فهلوتها وارتجاليتها واستعراضاتها.

 4/6/2020، "21نموقع "عربي 
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 نما ستفعله إسرائيل ضد األرد  قريبا .33
 ماهر أبو طير

ناطق في الضفة الغربية المحتلة، لّوحت إسرائيل بورقة كلما اقتربت إسرائيل من تنفيذ مشروع ضم م
المسجد األقصى في وجه األردن، تحديدا، كون األردن األكثر اعتراًضا في وجه اإلسرائيليين بشأن 

 ضم مناطق من الضفة الغربية.
موقف األردن على لسان المسؤولين، لم تنخفض حدته، بل على العكس، انتقل من مرحلة التصعيد 

سي عبر التصريحات إلى التحشيد الدولي، عبر مسربين، أولهما االتصاالت الثنائية بين األردن السيا
واألوروبيين، وثانيهما مشاركة األردن في لقاءات سياسية دولية يتحدث فيها األردن عن ضرورة وقف 

 قرار ضم مناطق من الضفة الغربية.
عقود مع األوروبيين تحديدا، قد تكون هي أداة  المؤكد هنا أن العالقات التي بناها األردن على مدى

األردن األكثر فاعلية هذه األيام، في وجه اإلسرائيليين، وقد قال وزير الخارجية أيمن الصفدي قبل 
يومين، خالل مداخلة له في االجتماع الوزاري للجنة االتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية 

دولة إضافة للممثل  24لذي حضره وزراء خارجية وممثلون عن المقدمة إلى الشعب الفلسطيني، وا
األعلى للسياسة الخارجية األوروبية ومنسق األمم المتحدة الخاص لعملية السالم وممثلون عن األمم 
المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والرباعية الدولية، إن على العالم منع تنفيذ مشروع ضم 

ن هذا الضم لن يمر دون رّد، متحدثا عن تأثير ذلك على العالقات مناطق من الضفة ال غربية، وا 
 األردنية اإلسرائيلية.

رئيس الحكومة اإلسرائيلية كان قبل أيام قد تحدث عن مشروعه لضم مناطق من الضفة الغربية، 
يذه وشمال البحر الميت، وغور األردن، معتبرا أن المشروع سوف يمر في الكنيست وسوف يتم تنف

نهاية المطاف، مشيرا إلى أنه يتوقع حدوث ضجيج ضد القرار، مشيرا إلى موقف األردن، في هذا 
 الصدد، وهو موقف يعد األكثر حدة عربيا.

كل هذا يقودنا إلى االستخالص األساس، حول الذي قد يفعله اإلسرائيليون أيضا ضد األردن من 
ربين، أولهما اإلدارة األميركية واللوبي اليهودي في أجل كبح حدة الموقف األردني، وهنا نحن أمام مس

الواليات المتحدة وحمالت التشويش المحتملة ضد األردن، فيما المسرب الثاني يرتبط بموقف 
إسرائيلي مباشر من األردن، عبر مضايقة األردن في ملف المسجد األقصى، والرعاية الدينية، أو 

تلفة، استباقا للموقف األردني الذي تم الحديث عنه مرارا، تدفق المياه، أو حتى اتخاذ إجراءات مخ
 والذي له سقوف مختلفة أيضا، ومتدرجة.
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هذا يعني أن إسرائيل إذا توصلت إلى نتيجة مسبقة، عبر معلومات مؤكدة أن األردن سوف يواصل 
ت مثل حملته على الصعيد األوروبي، أو حتى األميركي، أو عبر تحشيد العالم، أو اتخاذ إجراءا

طرد السفير اإلسرائيلي من األردن، أو تجميد معاهدة وادي عربة، فقد تلجأ إلى محاولة مسبقة لعكس 
بوصلة المعركة، بحيث تبدأ هي بقرارات إضافية تؤذي األردن، من أجل إجباره على التراجع كليا أو 

 قليال، عن موقفه أو حملة التصعيد التي يقودها هذه األيام.
ن األردن عليه أن يستعد لسيناريوهات مختلفة للتصرفات اإلسرائيلية، ومن الالفت كل هذا يعني أ

لالنتباه هنا أن األردن يقود هذا الجهد السياسي وحيدا، وال نرى موقفا عربيا جماعيا، وال تحركا 
جماعيا على مستوى دولي مؤثر، وكأن القضية هنا، باتت فلسطينية حصرا، من حيث نهاية مشروع 

الفلسطينية، وأردنية من حيث مخاطر كلفة الضم، ونهاية مشروع الدولة الفلسطينية، على  الدولة
 األردن وحساباته المختلفة.

هذا احتالل، يغدر في كل مكان، ومن الواضح أنه لن يتراجع، وعلينا أن نضع في حساباتنا كل 
 يضعون حسابا لسلطة رام هللا، االحتماالت، والالفت لالنتباه مجددا، أن اإلسرائيليين في حساباتهم ال

فهي تحت سيطرتهم، بسبب االحتالل، وتحكمه في كل شيء، فيما األردن يبقى دولة مكتملة ولديه 
قدرة على إدارة حملة دولية ضد إسرائيل، وعلى هذا قد يكون غضب االحتالل من األردن، أكثر من 

 انتفاضة. سلطة رام هللا، التي استعصى أمامها كل شيء، فال سلم، وال
بعض المحللين يعتقد أن إسرائيل سوف تستبق الموقف األردني بشأن ضم مناطق الضفة الغربية، 
سكاته، فيما الفريق الثاني من  بإجراءات ضد المسجد األقصى، قريبا، للضغط على األردن، وا 

إجراءات ضد المحللين يعتقد أن إسرائيل ستنتظر التصرف األردني النهائي، بعد إعالن الضم، لتتخذ 
 األردن، من نوع جديد، وعلينا أن نضع في حساباتنا كل السيناريوهات.

 علينا أن نقف وحدة موحدة، وأن نتوقع كل شيء.
 4/6/2020، الغد، عنّما 

 
 الضم األحادي: إسرائيل ستدفع الثنم  .34

 متان فلنائي*
لجانب من شأنها أن ال شك في أن عملية ضم مناطق من الضفة الغربية إلى إسرائيل بشكل أحادي ا

تمس جيب كل مواطن، فضاًل عن مس العالقات مع الدول المجاورة، وعالقة األسرة الدولية 
 بإسرائيل، وفي نهاية المطاف من شأنها المس أيضًا بطابع إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.
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لسطيني. بداية، سيسرع الضم إضعاف السلطة الفلسطينية، وربما يتسبب بإشعال الشارع الف
وستضطر إسرائيل إلى الحلول محل السلطة فيما يتعلق بالمسؤولية األمنية واالقتصادية عن حياة 

 ماليين الفلسطينيين.
الستغالل ضعف ردة الفعل الفلسطينية لتعزيز مكانتها « حماس»وعلى هذه الخلفية، ستسعى حركة 

يضًا، يمكن أن تكون إسرائيل مطاَلبة باعتبارها طليعة الكفاح المسلح. وفي حال اشتعال قطاع غزة أ
 بالسيطرة عليه كذلك.

كما أن زعزعة العالقات مع األردن يمكن أن يترتب عليها ثمن أمني باهظ يتمثل في تهديد العمق 
 االستراتيجي الذي يمنحه السالم معه إلسرائيل في مقابل إيران واألطراف الشريرة األخرى.

أن يلحق ضربة قاسية باالقتصاد اإلسرائيلي. فالسيطرة  كذلك من شأن الضم األحادي الجانب
تلزم إسرائيل بإقامة منظومة « السامرة«و« يهودا»اإلسرائيلية على تجمعات السكان الفلسطينيين في 

مليار شيكل وذلك في إطار تكلفة إجمالية للسيطرة المدنية على السكان  16صحية بتكلفة 
 ار شيكل سنويًا.ملي 52الفلسطينيين تبلغ قيمتها نحو 

قليمي،  إن الضم األحادي الجانب هو خطوة متسرعة، وفي حال تأديته إلى عدم استقرار محلي وا 
 فسندفع جميعنا ثمن ذلك.

يجب وقف هذا التهافت الخطر. ال نعرف كيف سيبدو اليوم التالي للضم، لكننا بالتأكيد نعرف أمرًا 
ضم، ولذا يجب أال نتحّمل كل المخاطر التي ذكرناها. واحدًا وهو أنه ال يوجد أي مبرر أمني لهذا ال

 كما أنه سيؤدي في نهاية األمر إلى قيام دولة ثنائية القومية ووضع حد للحلم الصهيوني.
 «قادة من أجل أمن إسرائيل»*لواء احتياط ووزير ودبلوماسي سابق ورئيس حركة 

 «نمعاريف»
 5/6/2020، األيام، رام هللا

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 20 ص             5251 العدد:             6/5/2020 جنمعةلا التاريخ: 

                                    

:ركاريكاتي .35

  
 3/6/2020فلسطي  أو  الي ، 

 


