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مقدمة
عك ــم المش ــهد السياس ــي واق ــع أن القض ــية الفلس ــطينية ع ادلـ ـ

بعي ــدة ع ــن تص ــدر اعهتم ــا

العربـ ــي ،فقـ ــد أظهـ ــرت القمـ ــة العربيـ ــة  29فـ ــي السـ ــعودية ه ـ ـ ا الشـ ــهر ،أنهـ ــا قمـ ــة التحشـ ــيد
الجمهوري ــة اإس ــالمية ،وأن الح ــدن

ـ ــد

ع ــن القض ــية الفلس ــطينية ــاء عل ــى س ــتير ت ـ ـرار المواقـ ـ

الســابقة التــي لــم يجــره متابعتهــا وتنفيـ ها ،والـ ه تقــد التطتيــع فــي ظــر الحــدن
أطلقـ

ويزيــد مــن ذلــا مــا ارفــب القمــة وســتقها مــن مواقـ

عــن اعلتـ از بهــا،

مــن الســعودية ،ففــي مقالــة تاريخيــة فــي

الصحافة العربية نناشد ال اتـب السـعوده د .أدمـد الجميعـة ،التوصـر إلـى قـرار ودفـع السـال علنـا
مــع إس ـرافير فــي قمــة الهه ـران ،ظهــور العتــارة لســال مــع إس ـرافيرل بشــكر بــارد فــي عن ـوان مقــا

منشــور فــي موقــع إعتــاره عربــي ،لــيم أم ـ ار عاديــا .ففــي مقــا رأه متاشــر وعذي نشــر فــي موقــع
لالريــا

ل اإعتــاره تح ـ

عن ـوانل لقمــة الهه ـران ...ســال مــع إس ـرافير وموا هــة إن ـرانل ــاء أن

أفضــر نتيجــة للقمــة هــي اتخــاذ قـرار لصــنع الســال الشــامر بمــا فــي ذلــا مــع إسـرافيرأ أنل لعلــى
العـ ــري أن نـ ــدركوا أن إن ـ ـران أعطـ ــر علـ ــيهم مـ ــن إس ـ ـرافيرلأ واليـ ــو ع عيـ ــار أمـ ــا العـ ــري سـ ــو
المص ــالحة م ــع إسـ ـرافير ،وتوقي ــع اتفاقي ــة س ــال ش ــاملة ،والتف ــرغ لموا ه ــة المش ــروي اإن ارن ــي ف ــي

المنطقــة ،وبرنامجهــا النــووه ،وو ــع دــد لتــدعالتها فــي الشــاون العربيــة ،وهــو عيــار ع يقتــر أه
تتريــر أو تــ،عير ،أو دتــى مســاومات وم ازنــدات علــى القضــية الفلســطينية ،ألن إنـران تشــكر تهدنــدا

متاشـ ار علــى ال ــرل .وادعــى فــي النهايــةل لإن النتيجــة مــن نــرفم الســال مــع إسـرافير يخــد إنـران،
وعليه أن نتحمر تتعات ق اررهل.
ع ادلـ

قضــية انعقــاد المجلــم الــوطني تتفاعــر فــي الســادة الفلســطينية ،وسـ إصـرار ار

عل ــى عق ــدها بـ ـ،ه ثم ــن ،دون اإكتـ ـراث لحج ــم المعار ــة الواس ــعة لهـ ـ ه الخط ــوة الت ــي رأت فيه ــا
الفصــافر المعار ــة ب،نهــا ســتعزد اعنقســا وتضــع

الودــدة الوطنيــة ،فــي الوق ـ

الحا ة للوددة الوطنية الفلسـطينية ،نومـا تلـو خعـرأ والتـي انعكسـ
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المتواصلة وال ه نتوقع لها أن تتواصر وتصر إلى نقطـة متقدمـة فـي ذكـر الن تـة منتصـ
أيار ،بينما ع دال

شـهر

المصالحة تزداد تعث ار وس اسـتمرار تصـاعد العقوبـات التـي يفر ـها الـرفيم

عتــاع علــى قطــاي ـزة ،األمــر الـ ه ســياده إلــى مزيــد مــن ال ـوارث اإنســانية فــي القطــاي ،مــع
تســاري الخطـوات األداديــة مــن قتــر العــدو الـ ه وفـرت لــه المواقـ

األمريكيــة المنحــادة إصــدار كــم

مــن الق ـوانين العنص ـرية بينهــا  54قانونــا ل ــللحسم الص ـرايل وفــب الرنيــة اليميني ـة المتطرفــة ،وني ـة
اإدارة األمريكيــة نقــر الســفارة األمريكيــة إلــى القــدع بــالتزامن مــع الـ كر ال ـ 70لمــا يســمى بعيــد
اســتقال إس ـرافير ،ال ـ ه يصــاد

نــو  14أيــار القــاد  ،التــي تت ـزامن مــع بلــوغ فعاليــات مســيرات

الع ــودة الـ ـ روة ف ــي أيـ ـا 13و 14و 15أي ــار الق ــاد  ،ت،كي ــدا عل ــى التمسـ ـا الح ــاد بح ــب عـ ــودة
الال ئــين إلــى ديــارهم التــي شــردوا منهــا ،ووقوفــا فــي و ــه القـرار األميركــي نقــر الســفارة إلــى مدننــة
القدع المحتلة.

المجلس الوطني
قا القيـاده فـي دركـة دمـاع سـامي أبـو دهـره ،اليـو الثالثـاء ،إن إصـرار دركـة فـتع علـى
عقد المجلم الوطني الفلسطيني ر م المقاطعة الواسعة والمتزاندة لـه يعكـم دجـم دالـة التفـرد فـي
صناعة القرار ،ويفسر دالة الت ار ع ال ه وصل
وكان المتحدث باسم الحركة عتد اللطي
الحالية نهد

له القضية الفلسطينية.
القانوي ،قد قا ل لإن عقد المجلم الـوطني بهيئتـه

إبقاء القرار الفلسطيني رهين لفريب أوسلو ،ولتجدند شرعية قيـادات فتحاويـة تهـيمن

على ماسسات شعتنا من عقودل .وأ ا

أنه ع قيمة ع تماي المجلم الوطني ما لم ننطلـب مـن

قاعــدة الشـراكة ويســتند علــى إرادة شــعتنا ،ويعــزد وددتــه ومــا دون ذلــا ترســيم لالنقســا  ،واســتتداد

سياسي مرفو

.
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فصافر فلسطينية كتر أبردهـا دمـاع والجهـاد اإسـالمي والجتهـة الشـعتية والجتهـة

الديمقراطية عقد المجلم الوطني دون توافب وطني ،ماكدة أن الخطوة من شـ،نها تعميـب اعنقسـا
الداعلي ،وكانـ

اللجنـة التحضـيرية للمجلـم الـوطني قـد أكـدت عـال ا تماعهـا فـي بيـروت بدايـة

عا  2017على عقد مجلم وطني يضم القو الفلسطينية كافة وفقا إعالن القاهرة .2005
ويعتتر لالمجلـم الـوطنيل برلمـان منهمـة التحريروت،سـم عـا  ، 1964ويضـم ممثلـين عـن
الش ــعب الفلسـ ــطيني ف ــي الـ ــداعر والخـ ــار  ،م ــن مسـ ــتقلين ون ـ ـواي برلم ــانيين ،وفصـ ــافر فلسـ ــطينية
باستثناء دركتي لدماعل ولالجهاد اإسالميل وفصافر أعر  .وعقدت خعر دورة للمجلم الـوطني
في قطاي زة عا  ،1996تتعتها لسة ت ميلية عقدت في مدننة ار

عا .2009

وأك ـد نافــب رفــيم دركــة فــتع محموووول الوووو لو  ،علــى أن عقــد المجلــم الــوطني الفلســطيني
أصــتع

ــرورة ع يمكــن تجاهلهــا علــى اإطــال أ وأشــار إلــى أن دركــة فــتع ب ـ ل

عــال الفت ـرة

الما ية هدا كتي ار من أ ر عقد الـوطني ،عفتـا إلـى أنـه نـتم ت ،يـر الـوطني أو أه اسـتحقا فـي
كـر مـرةأ لبـدعو الحـرى علـى المصـالحة واعنتهــاء مـن ملـ

اعنقسـا لأ وأ ـا ل لت ـاد منهمــة

التحريــر تنهــار ،ونحــن مــا دلنــا ننتهــر ،ل ـ لا قررنــا عــد اعنتهــار وعقــد المجلــمأ وبشــ،ن عــد
مشاركة دماع والجهاد اإسالمي ،بين أن الحركتين ليسـتا ـزءا مـن منهمـة التحريـر ،وأن يكونـوا
زءا منها ،مرتت بإنهاء مل

المصالحةل.

وبشــ،ن الجتهــة الشــعتية ،لف ـ

إلــى أنــه لــد الشــعتية تحفهــات ولــم يحضــروا ،م ـ ك ار بــ،نهم

يقرون ب،ن المنهمة هي الممثر الشـرعي والوديـد للشـعب الفلسـطيني ،وملتزمـون بـ،ه قـرار نتقـاطع
مــع رنيــاهم يصــدر عــن المجلــم .وأفيــد أن أكثــر مــن  100مــن أعضــاء المجلــم الــوطني و ه ـوا
رسالة إلى رفيم المجلم سليم الزعنون ،طالتوا فيها بإر ـاء عقـد المجلـم إلـى أ ـر يـر مسـمى،

درءا لألعطار المحدقـة بالقضـية الفلسـطينية ودرصـا علـى لـم الشـمر الفلسـطيني بعيـدا مـن التمـز
واعنقسا .
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إط ر موازي:
قــو المقاومــة الفلســطينية فــي دمشــب عالــد عتــد المجيــد ،أن مــاتم ار

قــا أمــين ســر تحــال

وطنيــا ســيعقد فــي بيــروت وخعــر فــي ـزة نهايــة الشــهر الجــاره ،وستشــار فــي هـ ا المــاتمر كافــة
القـ ــو والفصـ ــافر والهيئـ ــات وأعضـ ــاء المجلـ ــم الـ ــوطني ال ـ ـ نن أعلن ـ ـوا مقـ ــاطعتهم لخطـ ــوة انعقـ ــاد
المجلم ،للت،كيد علـى عـد مشـروعيته .وأ ـا

أنـه تـم تشـكير لجنـة تحضـيرية لاعـداد لعقـد هـ ا

الماتمر في بيـروت تزامنـا مـع مـاتمر خعـر وفعاليـات أعـر فـي ـزة ومنـاطب التوا ـد الفلسـطيني،
ماكدا على أن شخصيات فلسطينية وادنة مـن لتنـان وسـوريا وممثلـين عـن منـاطب أعـر ستشـار
في ماتمر بيروت.
وســيناقا المــاتمر تــداعيات صــفقة القــرن ومســيرات العــودة ال تــر وســيرفع ال طــاء السياســي
والتنهيمــي والشــعتي والفصــافلي عــن مجلــم ار

 ،ديـ

وموا هة تداعيات انعقاد المجلم الوطني في ار

.

ســيتح

خليــات عطـ المردلــة القادمــة

وكــان دســا بــدران ،عضــو المكتــب السياســي لحركــة دمــاع قــد قــا ل لإن دركتــه تقــود د اركــا

سياس ــيا بالتع ــاون م ــع درك ــة الجه ــاد ،والجته ــة الش ــعتية ،وق ــادة الفص ــافر الفلس ــطينية ف ــي ال ــداعر
والخــار  ،عتخــاذ عط ـوات عمليــة لرفــع الشــرعية عــن المجلــم الــوطني الحــالي ،وأك ـد أن المجلــم
الـ ــوطني ،كونـ ــه ع يمثـ ــر الشـ ــعب الفلسـ ــطيني فـ ــي أه دـ ــا مـ ــن األد ـ ـوا  ،فـ ــال بـ ــد أن نـ ــتم عقـ ــد
ا تماعات موداية للمجلم ،سواء في العاصمة اللتنانية بيروت أو في قطاي زة.
وبوودا أن هن و ر ر و طي إط و ٍر م وو ٍاز لمنرمووة التحر وور ،وردا علــى ذلــا ،هــا م دــاتم عتــد
القــادر ،عضــو المجل ــم الثــوره لحرك ــة فــتع ،درك ــة دمــاع ،ماك ــدا أنهــا تري ــد أن تنفصــر عل ــى
الشــرعية الوطنيــة ،عتــر فــر

كيانــات مواديــة ،ودعــا دمــاع للتف يــر مليــا قتــر اإقــدا علــى تلــا

الخطـ ـوات الت ــي وص ــفها بـ ــلاعنفصاليةل ،وأع تق ــد ع ــدمات مجاني ــة إسـ ـرافير ،والوعي ــات المتح ــدة
األمريكيــة ،اللتــين تريــدان اعنقضــا
متينا أن دركة فتع ستق

علــى المشــروي الــوطني ،مــن عــال أب ـواي كيانــات مواديــة،

بكر قوة ،أما ال يان ال ه تريد دركة دماع أو يرها إنشاءه.
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بـ ــدوره ،قـ ــا ناف ـ ـ ع ـ ـ از  ،عضـ ــو المكتـ ــب السياسـ ــي لحركـ ــة الجهـ ــاد اإسـ ــالمي ،بـ ــ،ن دركـ ــة
الجهــاد دريصــة كــر الحــرى علــى ودــدة الشــعب الفلســطيني ،وتماســا الق ـرار الــوطني ،وأنــه ع

يمكن أن يكون هنا كيانات مواديـة لمنهمـة التحريـر الفلسـطينية .وأن الجهـاد اإسـالمي ،تريـد أن

ت ــون ــزءا مــن منهمــة التحريــر ،عفتــا إلــى أن رفــم الجهــاد اإســالمي ،المشــاركة فــي المجلــم
الـوطني ،ــاء بســتب أنـه بعيــد كــر التعـد عــن التوافــب الـوطني ،وكـ لا بعيــدا عـن توصــيات اللجنــة
التحضيرية للمجلم الوطني ،التي عقدت العا الما ي في بيروت.
أما دزي الشعب وعلى لسان عضـو مكتتـه السياسـي وليـد العـو

 ،فقـد أر أن تشـكير أه

بــدنر لمنهمــة التحريــر ،لــن ي تــب لــه النجــاو ،ع علــى المســتو الفلســطيني ،وع علــى المســتويين
العربــي والــدولي ،وأو ــع أن منهمــة التحريــر ،اكتســت

مشــروعيتها مــن عــال الشــعب الفلســطيني

وتضحيات شهدافه وأسراه و رداه ،عفتا إلى أن تلا األطـر المواديـة عدمـة للمشـروي (الصـهيوني
واإدارة األمريكيـة ،فـي مسـاعيهما تصـفية المشـروي الـوطني ،متينـا أن تلـا ال يانـات لـن ي تـب لهــا
النجاو ،ودزي الشعب لن يشار بها.
واعتتــر محمــود عل ـ  ،عضــو اللجنــة المركزيــة للجتهــة الديمقراطيــة ،أن الجتهــة ل ــدل إنشــاء
كيانات موادية لماسسات منهمة التحرير ،لما في ذلا عطر على المشروي الوطني برمته.
وبــين أن الديمقراطيــة ،لــن تشــار علــى اإطــال  ،فــي هك ـ ا كيانــات ،بــر متمس ـكة أن تجمــع
كــر الفصــافر الفلســطينية ،تحـ

مهلـة منهمــة التحريــر ،كممثــر شــرعي ووديــد للشــعب الفلســطيني

في كافة أماكن توا ده.
أمــا الجتهــة الشــعتية لتحريــر فلســطين ،وعتــر عضــو المكتــب السياســي ،دهيــر الششــتره ،فقــد
أك ـدت رفضــها بشــكر قــاطع الح ـ ار ال ـ ه تقــو بــه بعــم الشخصــيات والفصــافرأ لتشــكير إطــار
مـواد لمنهمــة التحريــر الفلســطينية ،منوهــا إلــى أنهــا ســتدافع عــن إطــار المنهمــة التمثيلــي .وأو ــع
أن الجتهــة متمس ـكة بشــكر كامــر بمنهمــة التحريــر كإطــار تمثيلــي لشــعتنا الفلســطيني ،ولــن تخــر

منها أو من أه مـن ماسسـاتها ،وأن الجتهـة الشـعتية لـن ت ـون فـي أه تشـكيلة مواديـة للمنهمـة أو
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المجلم الوطني ،وستدافع عن إطارها التمثيلي لشعتنا ،ألنها معمدة بدماء عشرات خع

الشـهداء

والجردى.
وقا عضو المكتب السياسي للجتهة الشعتية لتحريـر فلسـطين ربـاو مهنـا ،أن الجتهـة قـررت
عــد المشــاركة فــي المجلــم الــوطني المزمــع عقــده نــو 2018-4- 30أ وأكـد أن الجتهــة ســتعمر
بال هـوادة ديمقراطيـا لعـد عقـد هـ ه الجلسـةأ إلـى انـب ذلـا أكـد أن الجتهـة لـن تشـار فـي أه
نشاط لخلب بدافر عن منهمـة التحريـر الفلسـطينية أو فصـر ـزة عـن الضـفة ،وسـتعمر علـي منـع
ذلا.

القمة الوربية
شــكل

مســار التســوية الفلســطينية مــع اعدــتال  ،عتــر

القمــة خعــر المحطــات التــي تناول ـ

إصدار لإعالن الههرانل ال ه دعم رنية عتاع للسال  ،دي

أعلن الحكا العـري دعمهـم لرنيـة

الــرفيم محمــود عتــاع للســال كمــا أعلنهــا فــي عطابــه أمــا مجلــم األمــن .وأك ـد التيــان الختــامي
لإع ــالن الههـ ـرانل الص ــادر ع ــن القم ــة العربي ــة التاس ــعة والعشـ ـرين لقم ــة الق ــدعل ،مركزي ــة قض ــية
فلســطين بالنســتة لألمــة العربيــة معــاء ،وعلــى الهويــة العربيــة للقــدع الشــرقية المحتلــة ،عاصــمة
دولة فلسطين.
وشددوا على بطالن وعد شرعية القرار األميركي بش،ن اععت ار
مــع رفضــهم القــاطع اععت ـ ار

بالقــدع عاصــمة إس ـرافير ،دي ـ

بالقدع عاصـمة إسـرافير،

ســتتقى القــدع الشــرقية عاصــمة

فلســطين العربيــة ،ود ـ روا مــن اتخــاذ أه إ ـراءات مــن شــ،نها ت ييــر الصــفة القانونيــة والسياس ـية
الراهنة للقدع ،دي

سياده ذلا إلى تداعيات ماثرة على الشر األوس ب،كمله.

وشددوا على أهمية السال الشامر والدافم في الشر األوس كخيـار عربـي اسـتراتيجي تجسـده
متادرة السال العربية التي تتنتها ميع الدو العربيـة فـي قمـة بيـروت فـي العـا  ،2002ودعمتهـا
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منهم ــة التع ــاون اإس ــالمي الت ــي م ــا تـ ـ از تش ــكر الخط ــة األكث ــر ش ــمولية لمعالج ــة مي ــع قض ــايا
الو ــع النهــافي ،وفــي مقــدمتها قضــية الال ئــين التــي تــوفر األمــن والقتــو والســال إس ـرافير مــع
ميع الدو العربية ،وأكدوا التزامهم بالمتادرة وتمسكهم بجميع بنودها.
وردتوا بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة بش،ن القدع وقدموا الشكر للدو المايدة لـه ،مـع
الت،كيــد علــى اعســتمرار فــي العمــر علــى إعــادة إطــال مفاو ــات ســال فلســطينية إسـرافيلية ــادة
وفاعلــة تنهــي دالــة الفشــر السياســي التــي تمــر بهــا القضــية بســتب المواق ـ

اإس ـرافيلية المتعنتــة،

لخملين أن تتم المفاو ات وفب دو دمني محدد إنهاء الصراي علـى أسـاع دـر الـدولتين الـ ه
يضمن قيا الدولة الفلسطينية المستقلة على ددود الرابع من نوليو عا  1967وعاصمتها القـدع
الشــرقية ،إذ إن هـ ا هــو الســتير لتحقيــب األمــن واعســتقرار فــي المنطقــةل ،كمــا أعلنـوا دعمهــم لرنيــة
الرفيم محمود عتاع للسال كما أعلنها في عطابه أما مجلم األمن في .2018 -2- 20
وأكدوا رفضهم كر الخطوات اإسرافيلية أدادية الجانب التي تهـد
األر

إلـى ت ييـر الحقـافب علـى

وتقــويم دــر الــدولتين ،وطــالتوا المجتمــع الــدولي بتنفي ـ ق ـ اررات الشــرعية الدوليــة وخعرهــا

ق ـرار مجل ـم األمــن رقــم  2334عــا  2016ال ـ ه ن ـدنن اعســتيطان ومصــادرة األ ار ــي ،كمــا
أكدوا دعمهم مخر ـات مـاتمر بـاريم للسـال فـي الشـر األوسـ المنعقـد بتـاريم ،2017 /1/15
ال ه دد الت از المجتمع الدولي بحر الدولتين ستيال وديدا لتحقيب السال الدافم.
وطالـب اإعــالن بتنفيـ

ميــع قـ اررات مجلــم األمـن المتعلقــة بالقــدع ،والماكــدة علــى بطــالن

كافة اإ راءات اإسرافيلية الرامية لت يير معالم القدع الشرقية ومصادرة هويتها العربيـة الحقيقيـة،
كما طالتوا دو العالم بعد نقر سفاراتها إلى القدع أو اععت ار
وشــددوا علــى

بها عاصمة إسرافير.

ــرورة تنفي ـ ق ـرار المجلــم التنفي ـ ه لمنهمــة اليونســكو الصــادر عــن الــدورة

 200بت ـ ــاريم  ،2016 /10/18وط ـ ــالتوا المجتم ـ ــع ال ـ ــدولي بتحمـ ـ ـر مس ـ ــاولياته إداء اعنتهاك ـ ــات
اإسرافيلية واإ راءات التعسفية التي تطا المسجد األقصى والمصـلين فيـه ،واعتتـار إدارة أوقـا
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الق ــدع والمس ــجد األقص ــى األردني ــة الس ــلطة القانوني ــة الودي ــدة عل ــى الح ــر ف ــي إدارت ــه وص ــيانته
والحفاظ عليه وتنهيم الدعو إليه.
وكــان ال ـرفيم عتــاع قــد دعــا القمــة إلــى تتن ـي ودعــم عطــة الســال  ،التــي طردهــا فــي شــهر
شـتاط الما ــي فـي مجلــم األمـن الــدولي ،مو ـحا أن عطتــه تسـتند إلــى المتـادرة العربيــة ،وتــدعو
لعقد ماتمر دولي للسال عا  ،2018يقرر قتو دولة فلسـطين عضـوا كـامال فـي األمـم المتحـدة،
وتشــكير خليــة دوليــة متع ــددة األط ـ ار  ،لرعايــة مفاو ــات ــادة تلتــز بق ـ اررات الشــرعية الدولي ــة،
وتنفي ما نتفب عليه

من فترة دمنية محددة ،بضمانات تنفي أكيدة ،وتطتيب المتادرة العربيـة كمـا

اعتمدت.
وأكـ ـد أن اإدارة األميركي ــة الحالي ــة ،عرقـ ـ
إسرافير ،و عل

القـ ـوانين الدولي ــة ،بقراره ــا اعتت ــار الق ــدع عاص ــمة

من نفسها طرفا في الصراي وليس

وسيطا منفـردا لحلـه ،مـا عـر الحـدن

عـن

عطة سال أميركية أم ار ير ذه مصداقية.
وشدد على أن الجانب الفلسطيني لـم نـرفم المفاو ـات نومـا ،واسـتجاي لجميـع المتـادرات
الت ــي ق ــدم  ،وعم ــر م ــع الرباعي ــة الدولي ــة و مي ــع اإدارات األميركي ــة المتعاقت ــة وص ــوع ل ــادارة
ترمــب عــدة مـرات ،وانتهرنــا أن تقــد عطتهــا للســال  ،إع أن ق ارراتهــا
الحاليــة ،والتقينــا مــع الـرفيم ا
األعيرة شكل

انت اسة كتر  ،رفضتها التية دو العالم.

وج ء ي إعالن قمة الرهرانل
 ناكـد مجــددا علــى مركزيــة قضــية فلســطين بالنســتة لألمــة العربيــة معــاء ،وعلــى الهويــة العربيــةللقدع الشرقية المحتلة ،عاصمة دولة فلسطين.
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 شــددت علــى أهميــة الســال الشــامر والــدافم فــي الشــر األوس ـ كخيــارعربي اســتراتيجي تجســدهمتادرة السال العربية التي تتنتها ميع الدو العربية في قمة بيروت في العا . 2002
 ناك ـد بطــالن وعــد شــرعية الق ـرار األمريكــي بشــ،ن اععت ـ اررفضنا القاطع اععت ار

بالقدع عاصمة إسرافير ،دي

بالقــدع عاصــمة إس ـرافير ،مــع

ستتقى القدع الشرقية عاصمة فلسـطين

العربية ،ود ر من اتخاذ أه إ ـراءات مـن شـ،نها ت ييـر الصـفة القانونيـة والسياسـية الراهنـة للقـدع
دي

سياده ذلا إلى تداعيات ماثرة على الشر األوس ب،كمله.

 ت،كيد علـى اعسـتمرار فـي العمـر علـى إعـادة إطـال مفاو ـات سـال فلسـطينية إسـرافيلية ـادةوفاعلــة تنهــي دالــة الفشــر السياســي التــي تمــر بهــا القضــية بســتب المواق ـ

اإس ـرافيلية المتعنتــة،

خملين أن تتم المفاو ات وفب دو دمنـي محـدد إنهـاء الصـراي علـى أسـاع دـر الـدولتين الـ ه
يضــمن قيــا الدولــة الفلســطينية المســتقلة علــى دــدود ال اربــع مــن نوليــو عــا  1967وعاصــمتها
القــدع الشــرقية إذ إن ه ـ ا هــو الســتير لتحقيــب األمــن واعســتقرار فــي المنطقــة ،كمــا نــدعم رنيــة
الرفيم الفلسطيني للسال كما أعلنها في عطابه أما مجلم األمن في  20فترانر . 2018
 ناكــد رفضــنا كــر الخط ـوات اإس ـرافيلية أدادي ـة الجانــب التــي تهــداألر

إلــى ت ييــر الحقــافب علــى

وتقــويم دــر الــدولتين ،ونطالــب المجتمــع الــدولي بتنفي ـ ق ـ اررات الشــرعية الدوليــة وخعرهــا

ق ـرار مجلــم األمــن رقــم  2334عــا  2016ال ـ ه ن ـدنن اعســتيطان ومصــادرة األ ار ــي ،كمــا
ناكد دعمنا مخر ـات مـاتمر بـاريم للسـال فـي الشـر األوسـ المنعقـد بتـاريم 2017 /1/15
وال ه دد الت از المجتمع الدولي بحر الدولتين ستيال وديدا لتحقيب السال الدافم.

مسيرات الوولة
دع

القو الوطنية واإسالمية ،مـاهير الشـعب الفلسـطيني للمشـاركة الواسـعة فـي فعاليـات

ذكر الن تة المقرة في كر األ ار ي المحتلـة وفـي مخيمـات اللجـوء والشـتات ،والعدنـد مـن عواصـم
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العالم .وأكدت أن ذروة ه ه الفعاليات أيا 13و 14و 15أيار القـاد  ،ت،كيـدا علـى التمسـا الحـاد
بحــب عــودة الال ئــين إلــى ديــارهم التــي شـردوا منهــا ،ووقوفــا فــي و ــه القـرار األميركــي نقــر الســفارة
إلى مدننة القدع المحتلة.
وشـ ـددت عل ــى

ــرورة ت ــوفير الحماي ــة الدوليـ ــة للش ــعب الفلس ــطيني أم ــا

ـ ـرافم اعدـ ــتال

المتواصــلة ،واعنفــالت العــدواني للمســتوطنين وعصــابات دفــع الــثمن مجــددا ،واععتــداء علــى أبنــاء
شعتنا على الطر والقر وبحماية ـيا اعدـتال  ،وتشـجيعهم علـى اعقتحامـات اليوميـة للمسـجد
األقصى المتار .
وقــا المحلـر العســكره فــي موقــع لواعل العتــره ،أميــر بودتــوط ،أن هنــا حوورأ ألم ووة دافـرة
بين الجيا ودماعأ وذلا بهد

تحدنـد وتثتيـ

قواعـد اللعتـة الجدنـدة وطـر العمـرأ مو ـحا أن

الجــيا يســعى فــي ه ـ ه المردلــة إلــى إبعــاد أه دــدث لمســافة  300مت ـ ار علــى األقــر عــن الجــدار
الحــدوده ،وذلــا مــن عــال اســتخدا وســافر تفريــب المتهــاهرين وبــالنيران الحيـة .وذكــرت مصــادر
أمنيـة أن فرقــة ـزة توا ــه تهدنــد الطــافرات الورقيــة التــي تحمــر مـواد مشــتعلة فــي هـ ه المردلــة مــن

عال المراقتات والراصدات اللواتي ننتشرن على طـو الحـدود وفـي م اركـز اعدت ـا والمهـاهرات
العنيفة ،دي

إن المراقتات يقمن باسـتنفار قـوات الجـيا واإطفافيـة علـى المكـان الـ ه تتجـه نحـو

الطــافرة الورقيــة ،وذلــا فــي ظــر ت ازنــد محــاوعت إدـ ار دقــو القمــع القريتــة مــن الجــدار الحــدوده
بواسطة الطافرات الورقية.
ــرورة اإنهــاء الفــوره و يــر المشــروط للحصــار

مــن هتــه شــدد الترلمــان األوروبــي علــى
المف ــرو

عل ــى قط ــاي ـ ـزة ،ودان قت ــر ن ــود اعد ــتال للمته ــاهرين الفلس ــطينيين عل ــى د ــدود

القطــاي ،ومــرر الترلمــان ق ـ ار ار ب ،لتيــة  524صــوتا (نحــو  %70مــن أعضــاء الترلمــان األوروبــي
مقابــر  30ص ــوتا إ ـ ـراء تحقيقــات مس ــتقلة وش ــفافة فــي هـ ـ ه أد ــداث قتــر المته ــاهرين الس ــلميين
المشاركين في مسيرة العودة ال تر .
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وشـ ــدد الق ـ ـرار علـ ــى دـ ــب الفلسـ ــطينيين فـ ــي اعدتجـ ــا السـ ــلمي كممارسـ ــة مشـ ــروعة لحقـ ــوقهم
األساسية في درية التعتير والتجمع.
وأورد إعال العدو ب،ن بن غور ون ير رأيه ديا ادـتال مزيـد مـن األ ار ـي فقـ فـي إثـر

العـ ــدوان الثالثـ ــي ،عنـ ــدما تتـ ــين لـ ــه أن سـ ــكان قطـ ــاي ـ ـزة لـ ــم لنهرب ـ ـوال مـ ــن أمـ ــا ق ـ ـوات الجـ ــيا
اإسـ ـرافيلي ،كم ــا د ــدث إب ــان ن ت ــة ( 1948لهربـ ـوال ه ــي ال لم ــة المتداول ــة ف ــي أ لتي ــة األدبي ــات
اإسـرافيلية لتوصــي
ب،ن ــه منـ ـ ذل ــا الوقـ ـ

نتيجــة عمليــات الترديــر الصــهيونية  ،و نمــا رفعـوا ال اريــات التيضــاء .ولخـ

ك ــر ب ــن وري ــون ع ــن اإدعء بتصـ ـريحات قتالي ــة ،وك ــرر عل ــى مس ــامع

أصدقافه ومعارفه أن ستب معار ته ادتال أ ار ي الضفة ال ربية يعـود إلـى قناعتـه بـ،ن لسـكان
ه ـ ه األ ار ــي لــن نهرب ـوا ه ـ ه المــرةل! ،بحي ـ
تستت

يمكــن القــو لإن المشــكلة الديمو رافيــة هــي التــي

في دفن أدال بن وريون ،على ما نتدو ،بصورة نهافيةل.

ل ن التخلي عن مثر ه ه األدال  ،ع يعني ت ار ع الهـا م الهوسـي بالمشـكلة ،دسـتما تثتـ
وقافع كثيـرة متراكمـة منـ ذلـا العـا  ،وبـرأه إيـالن بابيـه ،فـإن التسـوير اإسـرافيلي األكثـر أساسـية،
اإ ماعي،

ـد عـودة الال ئـين الفلسـطينيين ،نتمثـر فـي الخـو

اليهودية لدولة اعدتال  .ويتدو ه ا الخو

مـن فقـدان األكثريـة الديمو رافيـة

أقو دتى من ر تة إن ار الن تة ،أو مـن السـعي إلـى

التهري من المساولية عن ارت اي ريمة الطرد في .1948
قلب خعر أورده إعال العدو ،بالقو ل لمن يهن أن ع عالقـة إسـرافير بهـ ا العـدد ال تيـر مـن
اإصابات هو على عط ،،ألنه في نـو مـا سـينف صـتر الجاليـات اليهوديـة فـي العـالم وصـتر دو
ديمقراطيــة ديــا السياســة اإس ـرافيلية ،ل ــن األهــم مــن ذلــال تح ـ

ت،ثيرالمحدلــة القومي ـة للحكومــة

اليمينيـ ـة المتطرف ــة ،الت ــي ع تعتت ــر الفلس ــطينيين بشـ ـ ار متس ــاوين ،يمك ــن أن يفق ــد الج ــيا إنس ــانيته
ويحــو القتــر يــر المتــرر واإصــابات بالجملــة إلــى مجــرد روتــين ،دــان الوقـ

لوقـ

هـ ا التو ـه

المدمر ،والسعي للحد من استخدا الرصاى ،وبالتالي ،من المم بحياة الناع ،وبنوعية الحياة.
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وفــي تســفيه لــدوافع الفلســطينيين لالدتجــا  ،ــر اقت ـ ارو إن ـ از مهــالت تحمــر لمســاعداتل

طتي ــة و افي ــة بواس ــطة ط ــافرات مس ــيرة وأع ــر مروديـ ـة ،وتوقـ ـع أن يق ــو الفلس ــطينيون بالت ــدافع

وينقض ـون علــى المســاعدات مــا قــد نثنــيهم عــن التو ـه للش ـري الحــدوده للمشــاركة فــي مســيرات
العودة المليونية.
الودو ومخ طر تواصل مسيرات الوولة:

تحمر مسيرات العـودة وفعالياتهـا فـي طياتهـا طاقـة كامنـة لمفاقمـة وادـدة مـن أعطـر المشـاكر

التي يعاني منهـا ـيا اعدـتال والمتمثلـة بـنق
اعدتال من انطال المسيرات بنص

القـو التشـرية ويجعلهـا أكثـر دـدة ،ودفـع ـيا

ال تافب التي تنتهم في لألوية الصفوةل التـي تشـكر سـالو

المشاة لموا هة المشاركين فـي الحـ ار ومـنعهم مـن اعتـ ار الجـدار الحـدوده مـع قطـاي ـزة ،إلـى
انب تشكير طتقات دماية شر الحدود وفي محي المستوطنات المنتشرة في ال

زة.

ومــن المالدــج ،أن ــيا اعدــتال قــد دفــع به ـ ا العــدد ال تيــر مــن ق ـوات المشــاة لموا هــة
عمســة تجمعــات للمشــاركين فــي هـ ا الحـ ار تتوا ــد فــي مخيمــات فــي رفــع ،وعــانيونم ،والمنطقــة
الوسطى ،و زة ،وشما القطاي ،وفي دا استجاب
العــودة وقام ـ

الجهات المساولة عن تنهـيم دـ ار مسـيرات

بزيــادة عــدد المخيمــات ،فــإن ه ـ ا يعنــي أن ــيا اعدــتال ســيكون مطالتــا بالــدفع

بقوات إ افية لت،مين الحدود ومنع اعتراقها.
وكلمـا اقتـري تــاريم  15أيـار القــاد  ،وت ازنـد ادتمـاعت اعتـ ار الحـدود فــإن هـ ا سيضــاع
األعتــاء علــى القــو التشـرية فــي ــيا اعدــتال  ،وع ســيما أنــه نتوقــع علــى نطــا واســع أن نرتفــع
عــدد المشــاركين فــي الح ـ ار فــي ذلــا اليــو بشــكر كتيــر ،ومــا نزيــد األمــور تعقيــدا بالنســتة لجــيا
اعد ــتال  ،دقيق ــة أن اعس ــتنفار لموا ه ــة نش ــاط دـ ـ ار الع ــودة نتـ ـزامن م ــع مخ ــاو

م ــن انفج ــار

األو ــاي األمني ـة فــي الضــفة ال ربيــة ،و مكانيــة أن تتحــو الموا هــة المحــدودة ،التــي دــدث
إنران ولإسرافيرل أعي ار إلى موا هة شاملة.
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ودســب تقــدنرات الج ـيا واعســتختارات فــإن فــرى انفجــار ادتجا ــات ماهيريــة فلســطينية
واسعة عشية نقر السفارة األميركية من تر أبيب إلـى القـدع المحتلـة ومـا بعـدها كتيـرة ،إذ تفتـر
ه ـ ه التقــدنرات أن اعدتجا ــات ستفضــي إلــى تــدهور األو ــاي األمنيــة فــي الضــفة والقــدع ،مــا
نتطلب ت ثي
وتتخو

الو ود العسكره اإسرافيلي.

األوسـاط العسـكرية اإسـرافيلية مـن عـودة قويـة لعمليـات المقاومـة الفرديـة ع سـيما أن

عــددا مــن ه ـ ه العمليــات قــد دــدث

قتيــر انطــال د ـ ار مســيرات العــودة .وهنــا مركتــات أعــر

تســهم فــي تهيئــة بيئــة تصــعيد فــي الضــفة علــى أرســها انســداد األفــب السياســي وتعــاظم وتي ـرة تنفي ـ
المشاريع اعستيطانية في أر ـاء الضـفة والقـدع ،ودـدوث ديـادة كتيـرة فـي عـدد المسـتوطنين الـ نن

ندنسـ ــون المسـ ــجد األقصـ ــى ،واععتـ ــداءات التـ ــي ننف ـ ـ ها المسـ ــتوطنون فـ ــي قلـ ــب التلـ ــدات والقـ ــر
الفلسطينية.

وفي دا تحقب ه ا السيناريو ،فإن المستو السياسي والعسكره في تـر أبيـب قـد يجـد نفسـه

مضــط ار إص ــدار تعليمــات عس ــتدعاء بعــم ف ــر اعدتيــاط لموا ه ــة تتعــات ال ــنق

فــي الق ــو

التشرية.
مــن ناديــة ثانيــة ،فــإن إصـرار إسـرافير علــى ت ـريم اعنطتــاي ب،نهــا بصــدد مواصــلة عملياتهــا
الهادفـة للمـم بالتوا ــد اإن ارنـي فــي سـورية يحمــر فـي طياتــه إمكانيـة انفجاراألو ــاي فـي الشــما ،
وقـد أقـدم

لإسـرافيرل علـى عطـوات تـدلر علـى أنهـا ت،عـ بعـين اععتتـار إمكانيـة انـدعي موا هــة،

عصوصا قرارها بعد مشاركة سالو وها في مناورات دولية.
وع بد من اإشارة أنه دتـى قتـر انطـال مسـيرات العـودة وبمعـز عـن مسـتقتر التصـعيد فـي
الضــفة والشــما  ،فــإن أدمــة نق ـ

القــو التش ـرية دفع ـ

قيــادة الجــيا إلــى اتخــاذ عطــوتين يــر

تقليــدنتين وهمــا أوالا إ تــار المجنــدنن الجــدد علــى اعلتحــا بودــدات قتاليــة بعينهــا لموا هــة الــنق
في عدد الجنود ال نن يخدمون فيهاأ مع العلم أن يا اعدتال كان نتر لجنوده فرصة اعتيـار
الودــدة والســالو ال ـ ه نر تــون باعلتحــا بــه ،وث ني و ا اســتيعاي النســاء فــي ودــدات لــم يســتب لهــن

اعنضـما إليهــا مثـر ســالو المـدرعات والمدفعيـة ناهيـا عــن اعسـتعانة بخــدمات النسـاء فــي تــ،مين
15

التقدير نصف الشهري (ملف فلسطين)
رقم ()62

2018/04/30

الحــدود عصوصــا مــع األردن .وقــد أدت الخطــوة األعي ـرة تحدنــدا إلــى ردة فعــر ا ــتة مــن قت ـر
المر عيـات الدننيــة اليهوديــة ،والتــي دـ رت مــن أن الخطــوة تهــدد ودـدة صـ
أن ظــرو

الجــيا علــى اعتتــار

عدمــة الضــتاط والجنــود المتــدننين ســتت،ثر ســلتا بســتب اســتيعاي المجنــدات علــى ه ـ ا

النحو.
المص لحة الفلسطينية
أكد الدكتور نتير شع

مستشار الـرفيم الفلسـطيني للشـاون الخار يـة والعالقـات الدوليـة أنـه

ع يمكن ال هاي إلى انتخابات عامة في األ ار ي الفلسطينية ،قتر إنجاد المصـالحة الوطنيـة ،مـا
بين دركتي فتع ودماع ،كما يمكن تشكير دكومة وددة وطنية بسهولة.
وأ ــا

أن عقــد انتخابــات المجلــم الــوطني ،ع يمثــر التفافــا علــى اتفــا المصــالحة علــى
ــمن اعتفاقيــة التــي وقعتهــا دمــاع ،كــان إنجــاد انتخابــات المجلــم ،وكـ لا

اإطــال  ،و نمــا مــن

إعــادة ترتيــب ماسســات منهمــة التحريــر ،فتــدع مــن عرقلــة عقــد تلــا الماسســات ع بــد أن تلت ـ
ميع القو الفلسطينية دولها ،وه ا يمثر أكتر رد على الوعيات المتحدة ومشاريعها.
ود ــو دعـ ـوات الـ ـرفيم محم ــود عت ــاع ،الت ــي و هه ــا إل ــى قي ــادة درك ــة دم ــاع ،عت ــر وف ــد
المخــابرات المصــره ،أكـد شــع
قطاي زة لمن األل

أن دمــاع لــم تــرد لحــد اللحهــة ،علــى دعــوة الـرفيم لهــا ،لتســليم

إلى الياءل ،عفتا إلى أن ما يصرو به بعم قادة دماع ليم ردا رسميا.

وكــان ال ـرفيم عتــاع التقــى فــي ار

مــاع ار الوفــد المصــره برفاســة القــافم ب،عمــا

المخ ــابرات المص ــره اللـ ـواء عت ــاع كام ــر ،ديـ ـ
دماع ،وعلى رأسها
الجهاد األمني ،وتضمن

هــاد

ق ــد عت ــاع مطال ــب لينقله ــا الوف ــد إل ــى قي ــادات

رورة أن تسلم الحركة فـي ـزة كـر األ هـزة القضـافية واإداريـة إلـى انـب
المطالـب

ـرورة تمكـين دكومـة رفـيم الـودراء الفلسـطيني ارمـي الحمـد

16

التقدير نصف الشهري (ملف فلسطين)
رقم ()62

2018/04/30

مــن مفاصــر قطــاي ـزة ،مــع رســالة تهدنــد

ــمنية دملهــا عتــاع للوفــد المصــره تشــتمر علــى

عقوبات تفر ها السلطة الفلسطينية على دماع إذا لم تنف المطالب.
وف ــي هـ ـ ا الس ــيا  ،م ــنع عت ــاع درك ــة دم ــاع مهل ــة 60نوم ــا لتنفيـ ـ المطال ــب أو موا ه ــة
عقوبات تشمر قطع إمدادات الطاقة ورواتب الموظفين والتعامر مع زة على أنه إقليم متمرد.
ل ـن الجانـب المصـره تحفـج علـى المطالـب ورســالة التهدنـد ،وثمـن تعــاون دركـة دمـاع مــع
القـ ــاهرة ،وع سـ ــيما فيمـ ــا نتعل ـ ـب بالتسـ ــهيالت التـ ــي طلتتهـ ــا السـ ــلطة الفلسـ ــطينية مـ ــن دمـ ــاع من ـ ـ
استهدا

موكب الحمد هلل ،لت،كيد براءة الحركة وعناصرها من محاولة ا تيا الحمد

.

في المقابر ،قد الوفد المصره لعتـاع ودمـاع مقتردـا وسـطا بإنشـاء أ هـزة أمنيـة فلسـطينية
مهنية بشكر وطني بعيـدا عـن أه محاصصـة فصـافلية .وطلـب الوفـد مـن الـرفيم الفلسـطيني عـد
التم ــاده ف ــي انتق ــاد اإدارة األميركي ــة لتس ــهير مهمـ ـة ال ــدو العربي ــة ف ــي إقن ــاي واش ــنطن بإدع ــا

تعــديالت مهمــة علــى صــفقة القــرن بمــا نلت ـي طمودــات الفلســطينيين وع يمــم دقــوقهم التاريخيــة
الثابتة ،ومنها

رورة أن ت ون القدع المحتلة عاصمة للدولة الفلسطينية مع در الدولتين.

من هته أكـد يحيـى موسـى ،القيـاده فـي دركـة دمـاع ،أنـه فـي دـا اسـتمرار رفـم دركـة
فتع إنجاد مشروي المصـالحة ،فـإن هنـا عـدة أف ـار مو ـوعة علـى طاولـة دركتـه ،إدارة ـزة،
و اثــة م ـواطني القطــاي ،وأنــه مــن

ــمن األف ــار ،اســتئنا

عمــر اللجنــة اإداريــة ،التــي أدارت

قطـاي ـزة ،متينـا أن الو ــع مـا بعـد اســتقالة اللجنـة اإداريـة ،ادداد سـوءا فــي القطـاي ،فـال اللجنــة
تعمــر ،وع دكومــة الوفــا الــوطني تريــد أن تعمــر ،لـ ا فإنــه ع بــد مــن وقفــة ــادة إ اثــة القطــاي،
من قتر دماع ،وكافة الفصافر ،وك لا المجتمع الدولي.
عفتــا إلــى أن ـه فــي دــا تخل ـ

الســلطة الفلســطينية ب ـ ار

عــن المصــالحة ،فــيمكن عندف ـ

التف ي ــر بك ــر المقترد ــات للخ ــرو م ــن األدم ــات الحالي ــة ف ــي قط ــاي ـ ـزة ،ولح ــد اللحه ــة ،م ــا ه ــو
معــرو

علــى دركــة دمــاع ،أن يشــار ال ــر الــوطني ،وأولهــم الجتهتــان الشــعتية والديمقراطيــة،
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ودركة الجهاد اإسالمي ،مع دركة دماع ،في إطار توافب وطنـي عـا  ،إدارة قطـاي ـزة ،دـا

تــم إفشــا مشــروي المصــالحة الوطنيــة ،ومقتــرو التعــاون مــع القيــاده الســابب فــي دركــة فــتع محمــد
ددالن والتيار اإصالدي لفق ل في إدارة زة ،ير مقتو .
كشف

مصادر فلسطينية مطلعـة ،أن الـرفيم عتـاع أقـر سلسـلة عقوبـات دنـدة علـى قطـاي

ـزة ،ســيتم إعطــاء الضــوء األعضــر لتنفيـ ها عــال مــدة أقصــاها  30نومــا ،وذلــا فــي دــا فشــر
الجه ــود الت ــي تتـ ـ لها مص ــر دالي ــا م ــع دم ــاع لمحاول ــة تقري ــب و ه ــات النه ــر ف ــي ملـ ـ

تمك ــين

الحكومــة بالقطــاي ،وأن ال ـرفيم عتــاع أطلــع عــددا مــن دعمــاء الــدو العربيــة علــى الق ـ اررات التــي
ســيتخ ها
ورفضـ

ــد ـزة عــال األيــا القادمــة ،مــن أ ــر إعــادة القطــاي لحضــن الشــرعية الفلســطينية،
المصــادر الحــدن

أكثــر دــو طتيعــة تلــا القـ اررات التــي ســيتم إتخاذهــا ،مكتفيــة بــالقو ل

إنها لستشمر وق

تصاريع التجار ،وسحب تراعي

باإ افة إلى وق

إصدار الجواداتل.

المصار وشركات اعتصـاعت واإنترنـ ،

وأشــارت إلــى أن متادثــات وفــد دركــة دمــاع مــع المســاولين المص ـريين لــم يحــرد أه تقــد ،
دي ـ

إن دم ــاع تطال ــب بعــد بحـ ـ

ملـ ـ

الســالو ،و ــمان األم ــان الــوظيفي ل افـ ـة الم ــوظفين

المعنيين بعد أدداث اعنقسا بمن فيهم العسكريين والمدنيين ،ويـ،تي ذلـا فـي ظـر إصـرار الـرفيم
على بح

كافة الملفات واستيعاي  20أل

موظفا مدنيا فق ل.

واعتترت دركة دماع في بيان لها استمرار إ راءات الرفيم عتاع اعنتقامية

د أهلنـا فـي

زة وقطع رواتب موظفي السلطة ماع ار ،عمال مجردا من كـر القـيم والمتـادأل األعالقيـة والوطنيـة
واإنسانية ،و ربا لمقومات وعوامر صمود أبناء القطاي ،وابتزادهم فـي لقمـة عيشـهم مقابـر أثمـان
سياسية رعيصة.
ود رت دماع في بيانها لمن اسـتمرار هـ ه السياسـة التـي تسـتهد

الودـدة المجتمعيـة لشـعتنا

وت ــرع اعنقســا وفصــر الضــفة عــن ـزة تمهيــدا لتنفيـ الصــفقات التــي تحــا فــي ال ــر الم لقــة
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فيم ــا نتعل ــب ب ـ ـزة والقض ــية الفلس ــطينية ،لنعت ــر ع ــن كام ــر تض ــامننا ووقوفن ــا إل ــى ان ــب مطال ــب

الموظفين كافة دون استثناءل.
ودع ـ

دمــاع لال ــر الفلســطيني و امعــة الــدو العربيــة ومنهمــة التعــاون اإســالمي واألمــم

المتحــدة واعتحــاد األوروبــي إلــى الوقــو

عنــد مس ـاولياتهم والتــدعر الفــوره والعا ــر لوق ـ

المجــزرة وه ـ ا اعســتهتار بحيــاة مليــوني فلســطيني فــي ـزة يعيشــون أس ـوأ ظــرو

هـ ه

الحيــاة ،والعمــر

على إنهاء الحصار الهالم بحقهمل.
أفادت مصادر دبلوماسية ،ب،ن المخابرات المصرية ،بحث

مع وفد المكتـب السياسـي لحركـة

دماع ،إمكانيـة التوصـر إلـى اتفـا ردمـة ،يشـمر المصـالحة الفلسـطينية ،ورفـع الحصـار ،وتتـاد
األس ــر م ــع إسـ ـرافير ،وأف ــادت المص ــادر ،أن درك ــة دم ــاع ،و هـ ـ
إسـرافير لتــدء ولــة مفاو ــات دنــدة دــو ملـ

رس ــافر ي ــر متاشـ ـرة إل ــى

األســر عتــر الوســي المصــره ،باإ ــافة إلــى

تو يــه رســافر إلــى الســلطة الفلســطينية والقــاهرة ،متديــة اســتعدادها لتقــديم تنــادعت فــي ســتير إنهــاء
اعنقسا ول ن بشروط ،كما اء على موقع (الحياة اللندنية .
وقال ـ

المصــادرل لإن مصــر عر ـ

علــى دمــاع ،التح ـ

فــي مخــر ألدمــة الحصــار مــن

عال المصالحة ،وعودة السلطة إلى إدارة قطاي زة ،وتتاد أسر مع إسرافيرل.
وك ــان وف ــد مص ــره ق ــد دار قط ــاي ـ ـزة ،عق ــب تفج ــر مس ــيرات الع ــودة ،الت ــي تطال ــب بإنه ــاء
الحصــار المتواصــر علــى القطــاي من ـ  11عامــا ،وبح ـ

مــع دمــاع فــي المخــار الممكنــة ،كمــا

و ه دعوة إلى وفد مـن الحركـة لزيـارة القـاهرة ،وعقـد لقـاءات تفصـيلية مـع وفـد مصـره رفيـع بشـ،ن
إنهاء الحصار من عال المصالحة ،و راء عملية تتاد مع إسرافير.
من هة أعر قال

صحيفة لاألعتارل اللتنانية أن دركة لدمـاعل تلقـ

هــة دوليــة لموا هــة عط ـوات ال ـرفيم عتــاع ،إذا واصــر فــر

عر ـا أوروبيـا عتـر

المزيــد مم ـا وصــفتها ب ــلالعقوباتل

عل ــى القط ــاي ،وذه ــب نح ــو التخلـ ـي عن ــه كلي ــاأ وأن دو أوروبي ــة بمو ــب الع ــر
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شــاون ـزة مــن الناديــة اإنســانية والمعيشــية ،بمــا فــي ذلــا رواتــب ميــع المــوظفين فــي القطــاي
(التابعين للسلطة أو لحكومة زة السابقة  ،ل ـن بشـرط أن تحصـر اللجنـة األوروبيـة دينـ ا علـى
إنرادات القطاي كافة التي يجتيها اعدتال لمصلحة السلطة الفلسطينية.
لإسـ ـرافيرل ،نتض ــمن الع ــر

وك ــي ع تعت ــر

تعهـ ـدا م ــن لدم ــاعل بع ــد اس ــتخدا األدوات

العسـكرية التـي لــدنها لعـدة سـنوات (أقلهــا عمـم  ،ومنــع أه تصـعيد باتجـاه لإسـرافيرل ،إ ـافة إلــى
ــت الح ــدود ،عل ــى ص ــي ة لاألم ــن مقاب ــر ال ـ ـ اءل .وبينم ــا ل ــم تـ ـرد لدم ــاعل عل ــى هـ ـ ا الط ــرو
ووعــدت بد ارســته ،أ ــاف

الجهــة المقتردــة بنــدا لم ريــال نتعلــب بتخصــي

الــدعم األوروبــي ال ـ ه

كـ ــان نرسـ ــر عتـ ــر السـ ــلطة إلـ ــى ـ ـزة ،وع سـ ــيما فـ ــي بنـ ــود التنميـ ــة والتعلـ ــيم والصـ ــحة ،للرواتـ ــب
والمصارير اإدارية عتر اللجنة نفسها.
وبعد ال شف

عن و ود العر

الرفيم عتاع ،ارتفع
 -العرو

األوروبي ،ال ه قـد إلـى دركـة دمـاع ،لموا هـة عطـوات

اعصوات المح رةأ والتي اعتترتل

األوروبية ،تنـدر فـي إطـار محاولـة اعتحـاد األوروبـي وأمريكـا تحويـر القضـية إلـى

قضية إنسانية ،وتصفيتها ،وهم ع نريدون أن تنفجر األو اي في

وء مسيرات العودة.

 اعتحــاد األوروبــي واإدارة األمريكيــة ،يســعيان إلــى إيجــاد طــر عــدة مــن أ ــر إدارة الص ـرايول ــيم إنهاف ــه ،و بق ــاء األم ــور عل ــى م ــا ه ــي ،وسـ ـ دـ ـ ر م ــن األبع ــاد السياس ــية والوطني ــة لهـ ـ ه
المس،لة ،و رورة التعامر مع كر العرو

بجانـب وطنـي ،والتف يـر يـدا ،ألن أوروبـا وأمريكـا ع

نريدون عي ار للقضية ،بعد محاوعت عدة لتصفيتها.

ألن كــر محاولــة لتقــديم القضــية الفلســطينية بوصــفها أدمــة إنســانية مرفو ــة ،ألنهــا تتنــافى مــع
الحقيقة األساسـية ،بـ،ن القضـية سياسـية بامتيـاد ،قضـية شـعب لـه دقـو سياسـية ،تتمثـر فـي دقـه
في بالده ،وعودته إليها واستعادة دريته ،و قامة دولته وعاصـمتها القـدع .وأن األو ـاي اإنسـانية

20

التقدير نصف الشهري (ملف فلسطين)
رقم ()62

2018/04/30

الصعتة التي يعيشها الشعب الفلسطيني ليس

إع نتيجة ياي هـ ه الحقـو  ،و معـان إسـرافير فـي

مصادرتها ،وفي مواصلة ادتاللها ألر ه واست اللها ل ر مقدراته.
وبين أن الحلو اعقتصادية هـي تحصـير داصـر ،وتحسـين ديـاة النـاع أمـر يـ،تي فـي سـيا
التح

عن الحقو السياسية واستعادتها ،مشي ار إلى أن ر تـة إسـرافير دافمـا فـي أن يكـون الصـراي

مع الفلسـطينيين اقتصـاديا ،دتـى تعفـي نفسـها مـن رافمهـا السياسـية والجـرافم بحـب اإنسـانية التـي
ترت تهـ ــا بحق ـ ـه ،وهـ ــي سـ ــع

قتـ ــر ذلـ ــا إلـ ــى محاولـ ــة فـ ــر

دلـ ــو

يـ ــر سياسـ ــية علـ ــى الشـ ــعب

الفلسطيني باءت كلها بالفشر .وأ ا ل لع سال اقتصاديا كما ع (صفقة قرن  ،وهنا فقـ دـر

وادد ووديد للصراي ،نتمثر في استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقـه ،وأن اعتحـاد األوروبـي إذا أراد
أن يخفـ ـ

ع ــن ـ ـزة بإمكان ــه الضـ ـ

عل ــى اعد ــتال لف ــا الحص ــار المف ــرو

منـ ـ  12عام ــا،

وتمكين الشعب من تحقيب مصيره بزوا اعدتال  ،وه ا الحر الوديد لتحسين كافة الهرو ل.
من هته مساو اإعـال فـي مكتـب اعتحـاد األوروبـي فـي القـدع شـاده عثمـان ،نفـى و ـود
عر

أوروبي لحركة دماع لموا هة عطوات الرفيم عتاع ،وقا ل لإن اعتحاد األوروبـي نـدعم

تمكين الحكومة الفلسطينية للقيا بمهامها بشكر كامـر فـي القطـايل .وأو ـع أن اعتحـاد اعوروبـي
مستمر بدعم هود المصالحة الفلسـطينية ،متينـا أنـه ع بـدنر عـن السـلطة الفلسـطينية ألعـ دورهـا
بال امر وتحمر مساولياتها في زة دون أه معيقات.

االغتي الت لضرأ قدرات المق ومة
ف ـ ــاده محم ـ ــد ال ـ ــتطا ع ـ ــالم ومهن ـ ــدع وأك ـ ــاديمي فلس ـ ــطيني ش ـ ــاي مخ ـ ــت

ف ـ ــي الهندس ـ ــة

ال هربافي ــة ،تميـ ـز بتفوق ــه و نجا ادت ــه العلمي ــة القيم ــة ،ا تي ــر م ــن ط ــر مجه ــولين ف ــي -4- 21
 2018فـ ــي ماليزيـ ــا دي ـ ـ

يقـ ــيم ،و أر المعلقـ ــون الصـ ــهاننه بـ ــ،ن دركـ ــة دمـ ــاع تعتمـ ــد فـ ــي ه ـ ـ ه

المجـاعت علـى عتـرات مـن الخــار لعـدة أســتاي ،منهـا صـعوبة إ ـراء التجـاري فــي قطـاي ـزة أو
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في المواد المطلوبة ،وك لا بستب القلب من ا تيا الختراء في األ ار ـي الفلسـطينية

كما ددث أكثر من مرة ،ومـن يـر المسـتتعد أن ت ـون الحركـة هـي مـن أعر ـ

الـتطا مـن ـزة

من أ ر منحه الفرصة والمسادة إ راء أبحاثه وتجاربه من أ ر التوصر إلى الوسـافر المناسـتة،
وبعد ذلا تهريتها إلى القطاي.
وردا على اتها رفيم المكتب السياسي للحركة إسماعير هنية للموساد بعمليـة اع تيـا  ،توعـد
ودير المواصالت واعستختارات والطاقة ال رية اإسرافيلية ،يسرافير كاتم دماع بـالقو إن نقلـ
ـتاط إسـرافيليين أو خعـرين فلــيعلم هنيــة دينهـا بــ،ن قواعــد

دمـاع المعركــة عـار الحــدود ع تيــا

اللعتــة قــد ت يــرت ،وأنصــع الســيد هنيــة أن نتحــدث قلــيال ويحـ ر كثيـ ار فنقــر المعركــة

ــد إسـرافير،

للخــار ســيكون بمثابــة ا تيــاد ع ـ أدمــر ودينهــا ســنعود لسياســية اع تيــاعت ،وأ ــا ل لإذا تــم
تنفي عمليات

دنا في الخار فسو

نتم ا تيا قيادات دماع وأنصحهم بالتف ير أل

مرة قتـر

تنف تهدندها بنقر المعركة للخار ل.
ودعم المراسر العسكره للقناة العترية العاشـرة أور هيلـر ،أن دركـة دمـاع دولـ

ماليزيـا إلـى

ســادة لتجنيــد عاليــا عاصــة بهــا ،وتطــوير ترســانتها العســكرية فــي قطــاي ـزة ،وأن عمليــة ا تيــا
فــاده الــتطا فــي ماليزيــا تم ـ

بحرفي ـة ومهني ـة عاليــة مــن قتــر المنف ـ نن ال ـ نن عمل ـوا ربمــا لفت ـرة

طويلــة فــي تعقتــه ،ونف ـ وا العمليــة بنجــاو وبهــدوء ،مشــي ار إلــى أنهــم قــد يكون ـوا ــادروا ماليزيــا بعــد
الهجو ال ه نف مع عرو التطا لصالة الفجر.
وبحسب مزاعم التقرير ،فإن دماع بات

تاسم عاليا لها في ماليزيا والسلطات هنـا ت ـم

الطر عن ذلا ،مشي ار إلى أنه عال دري  2014تـم إدتـاط هجـو نسـب لـه باسـتخدا مهـالت

وطافرات بدون طيار تم التدري عليه في ماليزيا من قتر  10نشطاء من دماع ب زة.

و ن دمــاع تســت ر ماليزيــا كســادة وتجنــد أشخاصــا مــن نســيات مختلفــة وترســلهم إلــى تركيــا
أيضا ،كما أنها تجند فلسطينيين من الضفة لصالحها ،مدعيا أن الحركـة نـدت مـن  40إلـى 50
شخصا في ماليزيا عال السنوات األعيرة.
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وتعــد عمليــات اع تيــا الت ــي تنف ـ ها إس ـرافير وتطــاو بش ــكر عــاى ال فــاءات التش ـرية م ــن
أصــحاي المــاهالت العلميــة التــي تمكـنهم مــن اإســها فــي تطــوير القــدرات القتاليــة ،مركتــا أساســيا
من مركتات استراتيجية لالموا هة بين الحرويل التي يعك

العدو على تطتيقها منـ عقـودأ وتقـو

ه ه اعستراتيجية على تنفي كر العمليات العسكرية واعستختارية التـي يفتـر

أن تضـمن تقلـي

قــدرة العــدو علــى التــزود بإمكانيــات يمكــن أن تســهم فــي إدــداث تحــو علــى م ـوادين القــو  ،ال ـ ه
يميــر لمصــلحة إس ـرافير ،وذلــا مــن عــال

ــري القــدرات العســكرية الماديــة ،كمــا يحــدث عنــد

مها مــة مخــادن و رســاليات الســالو ،أو عتــر المــم بــالقو التشـرية القــادرة علــى تطــوير التقنيــات
العسكرية للعدو ،بحي

تمكنـه مـن امـتال سـالو كاسـر للتـوادنأ وتـد التسـريتات التـي وردت فـي

تعليقات بعم كتار المعلقين اإسرافيليين ،علـى أن ا تيـا عـالم الطاقـة الفلسـطيني فـاده الـتطا
 ،نندر

من ه ه اعستراتيجية.

وتو ـه إس ـرافير عســتهدا

ال فــاءات العلميــة ذات العالقــة بت ـرامج التســليع فــي العــالم العربــي

ول ــد المقاوم ــة الفلس ــطينية ب ــدأت ف ــي س ــتينيات الق ــرن الما ــيأ بتص ــفية مجموع ــة م ــن العلم ــاء
األلمان ،ال نن عملوا في الـدافرة العلميـة للـزعيم النـاده أدولـ

هتلـر ،وفـروا إلـى مصـر بعـد انتهـاء

الحري العالمية الثانية ( 1939ـ  . 1945وأشار إنتان إلى أن لمصر برفاسة ما عتد الناصـر
عمــدت إلــى توظي ـ

هــاعء العلمــاء فــي تطــوير برنــامج إنتــا الص ـواريم بعيــدة المــد  ،مم ـا دــدا

بإس ـرافير للتــدعر لعــد تمكــين المص ـريين مــن الحصــو علــى ســالو كــان يمكــن أن نهــدد العمــب
اإسـ ـرافيلي ،س ــيما وأن الج ــيا المص ــره ك ــان عل ــى د ــدود ـ ـزة م ــع إسـ ـرافير ،ودس ــب الجنـ ـ ار

اإسـرافيلي فقــد لقــا الموســاد بتصــفية العلمــاء األلمــان فــي القــاهرة ،مــا أفضــى إلــى تصــفية الخطــة
المصرية إنتا الصواريم بعيدة المد بحلو عا 1965ل.
وفي سيا المقاومة الفلسـطينية فقـد أولـ

إسـرافير أهميـة قصـو عسـتهدا

ال فـاءات العلميـة

ذات العالقة بتطوير قدرات المقاومة ،فقد طاردت إسرافير المهندع يحيى عيـا ،،الـ ه كـان أو
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من أعد األدزمة والسـيارات المفخخـة ،التـي اسـتخدمتها دركـة دمـاع فـي الـرد علـى المجـزرة التـي
نف ها باروخ ولدشتانن في المسجد اإبراهيمي عا .1994
إسرافير اهتماما كتيـ ار باعتقـا المهنـدع عتـد

وأول

التر ـوثي ،القيـاده التـارد فـي لكتافـب

عز الدنن القسا ل ،الجنـاو العسـكره لــلدماعل ،الـ ه دنـن بتطـوير و نتـا معهـم األدزمـة الناسـفة
التــي اســتخدم

فــي تنفي ـ العمليــات التفجيريــة التــي قام ـ

بهــا الحركــة عــال انتفا ــة األقصــى

( 2000ـ . 2005
وقت ــر ثم ــاني س ــنوات أق ــدم
المهندع

إسـ ـرافير عل ــى اعتط ــا

م ــدنر محط ــة تولي ــد ال هرب ــاء ف ــي ـ ـزة

رار أبو سيسي أثناء و وده مع دو ته األوكرانيـة فـي كييـ  ،وأدانتـه محكمـة عسـكرية

إسرافيلية بمساعدة لكتافب القسا ل علـى تطـوير منهومتهـا الصـاروعية .وفـي ديسـمتر/كانون األو

 2016تــم ا تيــا مهنــدع الطي ـران التونســي محمــد الــزواره ،بفعــر دــرى األ ه ـزة اعســتختارية
اإسرافيلية على تسريب أن لاع تيا

اء ليم فق بسـتب دوره فـي مسـاعدة دمـاع علـى تطـوير

الطــافرات بــدون طيــار ،بــر بشــكر عــاى ألنــه كــان يعك ـ
عططـ ـ

علــى تطــوير واصــة يــر م،هولــة،

دم ــاع عس ــتخدامها ف ــي الم ــم بحق ــو ال ــاد الت ــي اكتش ــفتها إسـ ـرافير قتال ــة السـ ـوادر

الشــمالية لفلســطينل .وقــد عمــدت إس ـرافير أيضــا إلــى ا تيــا عمســة علــى األقــر مــن علمــاء ال ـ رة
اإنرانيين،

من مخط تر أبيب إدتاط المشروي النووه اإنراني.

ويتضــع مــن عــال الجــد اإس ـرافيلي المتعلــب بحــادثتي ا تيــا الــزواره والــتطا أن الهــد
من العمليتين هو التشويا على مخططات لدماعل لمراكمـة القـوة النوعيـة وعـد السـماو بوصـو
ه ه المخططات لمحطتها النهافية.
وتــد التجربــة علــى أن عمليــات اع تيــا نجح ـ  ،فــي أدســن األد ـوا  ،فــي التشــويا علــى

مخططــات التعــاظم العســكره للمقاومــة ولــم تفــم إلــى القضــاء عليهــاأ فعلــى ســتير المثــا  ،علــى
الــر م مــن أن قطــاي ـزة متــاعم إس ـرافير ،ومــع أن إس ـرافير تتمت ـع بقــدرات عســكرية واســتختارية
كتيـ ـرة ،إع أنه ــا ل ــم ت ــنجع ف ــي إدتـ ـاط ق ــدرة المقاوم ــة عل ــى تط ــوير الصـ ـواريم .فف ــي ع ــا ،2006
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طــورت المقاومــة فــي ـزة ص ـواريم بدافيــة نت ـراوو مــداها بــين  5و 7كيلــومتراتأ واون وبعــد 12
عام ــا ،فقـ ــد تمكن ـ ـ

المقاوم ــة مـ ــن تطـ ــوير صـ ـواريم بمـ ــد بـ ــين  80و 100كيل ــومتر يمكـ ــن لهـ ــا

الوصو إلى ديفا والقدع المحتلة ،دستما أكد اإسرافيليون.

والطريقة التي نف ت بها الجريمة ،وهي استخدا د ار ة ناريـة يقودهـا شخصـان ملثمـان انتهـ ار
لمدة  20دقيقة تقريتا دتى عر الـتطا مـن بيتـه متجهـا نحـو المسـجد ،وأطلقـوا عليـه النـار وعذوا
ب ــالفرار ،وتركـ ـوا الد ار ــة الناري ــة ق ــري مس ــرو الجريم ــة واس ــتخدموا وس ــيلة أع ــر لالبتع ــاد ،وهـ ـ ه
الطريقة مميزة لجهاد اعستختارات الخار ية اإسرافيلي (الموساد  .وطريقة الد ار ـة كثيـ ار مـا ـر
استعمالها وقد استخد ذلا في عملية ا تيا الدكتور فتحي الشقاقي في مالطا عا .1995
رفـيم الموســاد السـابب نوســي كــوهين ،كـان قــد أكـد أن الموا هــة هـي عنـوان اللعتــة ،وظيفتهــا
ا تثــاث القــدرات اإســتراتيجية ألعــدافنا التــي مــن الممكــن أن تشــكر عطـ ار فــي المســتقتر علــى أمــن
إسرافير ومستقتلها ،وعند الضرورة ،يجب

ري العدو نفسه ،ل ن شرط أن يكون األمر زءا مـن

تو ه متعدد الوسافر ،فسلسلة عمليات سرية ومحددة تاده إلى ت يير الواقع اإستراتيجي.
ويمكن رنيـة عمليـة اع تيـا فـي ماليزيـا كجـزء مـن سلسـلة عمليـات ا تيـا نسـت

للعـدو فـي

السنوات األعيرة ،ففي سنة  2010ا تير في دبي محمود المتحـوو ،وبا تيـا محمـد الـزواره فـي
تونم سنة 2016أ ومحاولة ا تيـا محمـد دمـدان ،فـي مدننـة صـيدا ،وسلسـلة ا تيـاعت للعلمـاء
اإنرانيين وا تيا
وكشـ ـ

اللقيم ،مادن فقها ،وعيا...،

المحل ــر وال ات ــب اإسـ ـرافيلي لالي ــاور ليف ــيل ،أن لإسـ ـرافيرل ا تالـ ـ

الع ــالم والتادـ ـ

الفلسطيني فاده التطا ألنه شـار فـي تطـوير طـافرة نوعيـة ،وقـا أن الـتطا شـار فـي تطـوير

المركتــات الجويــة ب ـدون طيــار رادار ،وفــي عــا  ،2013كتــب مقــاع دــو ترقيــة الطــافرات بــدون
طيـار إلــى طــافرات رادارأ وأو ــعل لإن الـتطا هــو العــالم الثــاني الـ ه نــتم ا تيالــه لمســاهمته فــي

تطوير نها المركتات الجوية بدون طيار بعـد ا تيـا محمـد الـزواره فـي تـونم ،ودمـاع تسـتثمر
فيها ال ثير من الموارد التشرية والماليةل.
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التطا واثنين خعرين كتب في عا  2013داعر كلية الهندسة في الجامعة اإسـالمية

ف ــي ماليزي ــا ،وتتن ــاو هـ ـ ه الد ارس ــة التح ــديات المرتتط ــة ب ــاأل زاء الرفيس ــية لهـ ـ ه الط ــافرات ،مث ــر
المحركات وأنهمة التو يه ووددات الطاقة ووددات اعتصاعت وأدوات توليد الصور.
و ن التح

ك لا بعمب قدرات محركات ه ه الطافرات لتحسـين تشـ يلها ،كمـا نتنـاو

يفح

ــزء كتيــر أنهمــة اعتصــاعت للطــافرة مــن أ ــر تحقيــب ســيطرة فعالــة وخمنــة علــى طــافرة ال ـرادار
التــادثون إلــى أن تحســين هـ ه المنــاطب سيحسـن مــن قــدرة الطــافرة الـرادار علــى التقــاء فــي

وعلـ

الهـ ـواء لفتـ ـرة أط ــو وف ــي مي ــع اله ــرو
الم،هولــة لأل ـ ار

الجوي ــة ،ويركـ ـز التحـ ـ

عل ــى المركت ــات الجوي ــة ي ــر

المدنيــة ،والــتطا بخترتــه وقد ارتــه ،كــان بإمكانــه تحويــر المعرفــة التــي معهــا

لتطوير الطافرات أل ار

عسكرية لصالع كتافب القسا .

الكنيست أقرت  54ق نون عنصر ا لحسم الصراع
ال نيس ـ

اإس ـرافيلي أصــدر وعــد مــا بــين الــدورة الصــيفية  2015والــدورة الشــتوية 2018

عــدد  185قانونــا عنصـريا بينهــا  54قانونــا لــللحسم الصـرايل وفــب الرنيــة اليمينيــة المتطرفــة أقــرت
أو دعل

مسار التشريع ،وأو ع لمركز مدارل في تقريره السـنوه الثالـ

دـو القـوانين العنصـرية

والداعمــة لالدــتال واعســتيطان ،أن ه ـ ا العــدد مــن الق ـوانين ناك ـد مســاعي دكومــة العــدو المثــابرة
ترمـب باعنتخابـات
لحسم الصراي وفب رنية اليمين اعستيطاني المهـيمن .ومنـ لحهـة فـود دونالـد ا
الرفاسية األميركية ،ساري اإفتال

الحاكم في لإسرافيرل بدفع قوانين الضم الزاد

للضفة ال ربيـة

ومستوطناتها.
وبـين التقريــر الـ ه يصــدر بـدعم مــن دافـرة المفاو ــات فـي منهمــة التحريـر الفلســطينية ،أن
األعـ ـ ـوا الثالث ـ ــة للوعي ـ ــة الترلماني ـ ــة ،ش ـ ــهدت معالج ـ ــة  185قانون ـ ــا عنصـ ـ ـريا وداعم ـ ــا لالد ـ ــتال
واعستيطان ،وأنه تم إقرار ما مجموعه  32قانونا بالقراءة النهافية ،و 26قانونا رسـميا ،و 6قـوانين
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من  4مـن القـوانين ال ـ 26أ فـي دـين أن  4قـوانين تـم إقرارهـا بـالقراءة األولـى،

و 18قانونا بالقراءة التمهيدية ،بينها  3قوانين مجمدة ،و 131مشروي قـانون مـا تـ از مدر ـة علـى
دو األعما .
وفي العـا الترلمـاني الثالـ

ودـده ،تـم إقـرار  6قـوانين بـالقراءة النهافيـة ،يضـا

تــم دمجهم ــا ب،د ــد القـ ـوانين كتن ــدنن ،وأق ــر ال نيس ـ
التمهيدية ،أعطرها قانون لالقوميةل.

ق ــانونين ب ــالقراءة األول ــى ،و 7قـ ـوانين ب ــالقراءة

وأدر النـواي  38قانونــا فــي ذات الفتـرة ،فــي معهمهــا ق ـوانين عقابيــة

ــد الفلســطينيين فــي

الضــفة ال ربيــة والقــدع المحتلــة ،وتضــييب للعمــر السياســي ،وترســيم للتمييــزأ وتمـ
قانونا ل ر

لهـا قانونـان

معالجــة 43

الضم المتاشر و ير المتاشر للضفة المحتلة كلها ،أو المستوطنات.

ويتضــع مــن رصــد دقيــب ألداء المعار ــة الترلمانيــة ،أن المعار ــة الحقيقــة تقتصــر علــى
كتلــة لالقافمــة العربيــة المشــتركةل بنوابهــا الـ ـ  ،13وكتلــة لمي ـرتمل بنوابهــا الخمســة ،فــي دــين نتــين
التقرير تزاند مشاركة كتلتي لالمعسـكر الصـهيونيل ( 24نافتـا  ،وكتلـة لنو ـد مسـتقترل ( 11نافتـا ،
فـي هـ ه الفئــة مـن القـوانين ،وبالـ ات لنو ـد مسـتقترل ،التــي بـات كـر نوابهــا ال ـ  11متـورطين بقســم
كتير من ه ه القوانين.
وبات المشهد السياسي نترد شته اإ ماي اإسرافيلي دو القوانين التي تقضي على الحـب
الفلسطيني في وطنه وعلى وطنهأ وه ا تعزد أكثر بعد وصو ترامب وفريقه إلى التي

األبـيم،

إذ إن التو هــات السياســية الهــاهرة هنــا  ،ســاعدت علــى محــو بعــم اعســتثناءات التــي كنــا ن ارهــا
لد بعم النواي.
وقــا النافــب فــي ال نيسـ

عــن القافمــة العربيــة المشــتركة نوسـ

تــارين ،إن التقريــر يكشـ

عمــب تــورط الهيئــة التش ـريعية ال نيس ـ  ،فــي ترســيم الترنــامج السياســي لليمــين ،وفــر
تهــد

تش ـريعات

إلــى تر مــة هـ ـ ا الترنــامج المتطــر إل ــى عط ـوات عمليــة ،ب ــدءا بالتش ـريعات دــو تهوي ــد
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القـ ــدع ،مـ ــرو ار بالتش ـ ـريعات دـ ــو توسـ ــيع اعسـ ــتيطان ،وصـ ــوع للتش ـ ـريعات المعاديـ ــة للم ـ ـواطنين
الفلسطينيين.

نقل السف رة االمر كية للقدس
أك ـد ال ـرفيم األمريكــي ،دونالــد ت ارمــب ،أن إدارتــه تســعى لنقــر ســفارة الوعيــات المتحــدة فــي
إسرافير إلى القدع من تر أبيب عال شهر أيار القاد أ اء ذلا فـي ت ريـدة نشـرها علـى دسـابه
الرســمي فــي موقــع لتــويترلل بــالقو لأطيــب التمنيــات لـرفيم الــودراء (اإسـرافيلي بنيــامين نتنيــاهو
وكــر شــعب إسـرافير بمناســتة الـ كر ال ـ 70عســتقالل م العهــيم ،ع أصــدقاء لــدننا أفضــر مــن م فــي
أه مكان خعر ،نتطلع لنقر سفارتنا إلى القدع عال الشهر المقترل!
وكانـ ـ

الخار ي ــة األمريكي ــة ق ــد ذك ــرت ف ــي ش ــهر ش ــتاط الما ــي أنه ــا عططـ ـ

لنق ــر س ــفارة

الوعيــات المتحــدة فــي إس ـرافير إل ـى القــدع بــالتزامن مــع ال ـ كر الـ ـ 70لمــا يســمى بعيــد اســتقال
إسرافير ،ال ه يصاد

نو  14أيار القاد  ،وأنه من المقرر إقامة المقر الجدند للسفارة األمريكيـة

في متنى القنصلية العامة األمريكية في القدع بشكر ماق .
وكـ ــان ق ـ ـرار ال ـ ـرفيم األمريكـ ــي بشـ ــ،ن القـ ــدع تسـ ــتب بمو ـ ــة ضـ ــب فـ ــي العـ ــالمين العربـ ــي
واإسالمي ،ع سيما فلسطين ،دي

اعتتر الرفيم عتاع أن الوعيـات المتحـدة أنهـ

دور الوسي في مفاو ات السال  ،كما لقي
واســتخدم

الوعيــات المتحــدة لالفيتــول

الــدولي إدانــة إعــالن ت ارمــب ،ورفعـ
لألمــم المتحــدة ،وصــوت

بقرارهـا لعـب

ه ه الخطوة رفم معهم الدو ال ربية.

ــد مشــروي القـرار الـ ه قدمتــه مصــر فــي مجلــم األمــن

تركيــا والــيمن ،إثــر ذلــا ،هـ ا المشــروي إلــى الجمعيــة العامــة

األ لتيــة الســادقة مــن أعضــافها ( 128دولــة  ،فــي ، 2017-12- 21

لصالع الوثيقة.
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من هتها عترت أنجيال ميركر المستشارة األلمانية ،عن رفضها لنقـر سـفارة بالدهـا إلـى مدننـة
القدع المحتلة ،وأشارت إلى أن أه اتفا بش،ن القدع يجب التوصر إليه عتر مفاو ات

ـمن

رنية در الدولتين.
وفيم ــا نتعلـ ـب بنق ــر الس ــفارة األميركي ــة للق ــدع ،و مكاني ــة إق ــدامها عل ــى عط ــوة مماثل ــة ،قالـ ـ
ميركــرل لأعتقــد أننــا بحا ــة إلــى مواصــلة العمــر مــن أ ــر التوصـر إلــى دــر دولتــين لشــعتين ،علــى
الــر م مــن الصــعوبات ال تيـرة والنجادــات القليلــةل ،مضــيفةل لع يمكــن تحدنــد و ــع القــدع إع فــي
ه ا السيا  ،ل لا لن ننقر سفارة بالدنـا إلـى القـدع ،نريـد دولـة إسـرافير نهوديـة وديمقراطيـة ،ل ننـا
نريد دولة قابلة للحياة للفلسطينيينل.
ودــو رنيتهــا فيمــا نتعلــب بــاععت ار

بمدننــة القــدع عاصــمة فلســطينية ،أ اب ـ

ميركــر أنــه

لهـ ـ ا ه ــو م ــا ننت ــي أن تج ــره المفاو ــات دول ــه ،وهن ــا تمام ــا ت م ــن الص ــعوبة ،أود أن أ ــره
مناقش ــات سياس ــية د ــو المو ــوي ،وتجمي ــد المفاو ــات ب ــين الج ــانتين اإسـ ـرافيلي والفلس ــطيني،
والتناء اعستيطاني في الضفة ال ربية ،و ع يجب أن يقلقنال.
ومــن هــة أعــر قال ـ

وســافر إعــال العــدو بــ،ن وديــر الخ ازنــة األمريكــي ســتيفن منوشــين،

ســيرأع وفــدا مــن  250شخصــية أمريكيــة بيــنهم  40مــن أعضــاء مجلــم الشــيوخ والن ـواي ،وعلــى
رأسهم ابنة الرفيم األمريكي إيفان ا ترامب ،ودو ها اريـد كوشـنير ،لحضـور دفـر افتتـاو السـفارة
األمريكية في القدع في  14أيار القاد .
من هته ،ومع اقتراي موعد نقر السفارة األميركية للقدع ،إعتتر محمود العالو نافـب رفـيم
درك ــة ف ــتع ،الخط ــوة األميركي ــة ب،نه ــا ع ــدوان عل ــى الش ــعب الفلس ــطيني ،مش ــددا عل ــى أن اإدارة
األميركية أصتح

شريكة فـي العـدوان علـى الفلسـطينيين وليسـ

فقـ منحـادة ،وأ ـا ل لإنـه منـ

أن أقــد ت ارمــب علــى هـ ه الخطــوة أعـ نا موقفنــا تجــاه الوعيــات المتحــدة األميركيــة واعتترناهــا ب،نهــا
ليس

ماهلة أو راعية أليـة عمليـة سـال فـي الشـر األوسـ  ،وسـو

الخطوات األميركية المعادية للشعب الفلسطينيل.
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م ــن هت ــه ردـ ـب ودي ــر ال ــدفاي اإسـ ـرافيلي أفي ــدور ليترم ــان بقي ــا و ادرة الخار ي ــة األميركي ــة

عتارة لاأل ار ي المحتلةل من عنوان تقريرها السنوه بش،ن سجر دقو اإنسان فـي منطقـة

بح

الشــر األوس ـ واســتتدالها بعتــارة لالضــفة ال ربيــة ،وقــا ل لإن ه ـ ه الخطــوة األميركيــة تمــي اللثــا
عـن ال بـة المتعلقـة باأل ار ـي المحتلـة ،وتثتـ

أن الحقيقـة أقـو مـن أه كـ ي دتـى لـو تـم ت ـ ارره

عــدة مـراتل .وكــان ســفير الوعيــات المتحــدة لــد إسـرافير ديفيــد فريــدمان طالــب ،قتــر عــدة أشــهر،
و ادرة الخار يـ ــة فـ ــي واشـ ــنطن بـ ــال

عـ ــن اسـ ــتخدا عتـ ــارة األ ار ـ ــي المحتلـ ــة فـ ــي كـ ــر تقاريرهـ ــا

الرسمية.
في مو وي نتعلب بالقدع ها م نافب رفيم الحركة اإسالمية الشيخ كم

الخطيو  ،نافـب

رفــيم الحركــة اإســالمية ،السياســيات الســعودية واإماراتيــة فــي القــدع التــي تتســاو مــع صــفقة
مارتيــة ف ــي القــدع ه ــدفها
القــرن والرنيــة اعمريكي ــة بش ـ،ن الق ــدع ،وقــا ل لاألم ـوا الس ــعودية واإ ا
العتـ

فــي صــمود المقدســيين ،فالمــا القـ ر ننهــا علــى القــدع لــيم مــن عــال ماسســات وطنيــة

موثوقة إنما من عـال أفـراد يعتثـون فـي صـمود المقدسـيين ،ويمكـن للمـا السـعوده واإمـاراتي أن
يســتخد فــي تشــكير رأه عــا يقتــر ب،ف ــار تتســاو مــع صــفقة القــرنل .وقــا أ َّن لالمــا الســعوده
الــدنم بــدأ ننهــا علــى القــدع ،لــيم مــن عــال ماسســات وطنيــة موثوقــة إنمــا مــن عــال أف ـراد

يعتثون في صمود أهر القدع ودـر بوصـلتهم مـن عـال
والسياس ــات الس ــعودية المش ــتوهةل ،متس ــافال له ــر

ـم أمـوا وشـراء ذمـم تـرو للمواقـ

ــم تل ــا األمـ ـوا يح ــدث سـ ـ ار أ تحـ ـ

أع ــين

الماسسة اإسرافيلية؟!

وأ ــا ل لالمــا الســعوده يــر نهي ـ  ،ولــه ودن فــي السياســات ،عاصــة أن األم ـوا ت ـ هب

لشخصــيات مقدســية مرموقــة ،ويمكــن للمــا الســعوده أن يســتخد فــي تشــكير أر ــية ورأه عــا

يقتــر ب،ف ــار ريتــة تتســاو مــع صــفقة القــرنل .األمـوا ستصــر إلــى أفـراد ســيكونون فــي المســتقتر
أبواقــا للسياســة الســعودية الجدنــدة

ــمن مشــروي لصــفقة القــرنل ،وســيعملون وفــب المحــددات التــي

و عها محمد بن سلمان ،والم كورة في تصريحه الشـهير لأن لليهـود الحـب فـي إقامـة وطـن قـومي
في فلسطينل.
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وش ــدد أن بع ــم األس ــماء المقدسـ ـية -تحفـ ـج عل ــى ذك ــر األس ــماء -أص ــتح

عن ــاوين للم ــا

السعوده ،وهي منسجمة تماما مع التو ه الف ره السعوده ،ماكـدا لعلـى أن سـعيهم سيفشـر أمـا
صمود المقدسيينأ ماكـدا أن لشـعتنا فـي القـدع أوعـى مـن أن نـتم مسـاومته علـى دقـه فـي القـدع
بحفن ــة عفن ــة م ــن األمـ ـوا القـ ـ رة ( ..وهـ ـ ا ع يعن ــي ع ــد التعام ــر بخط ــورة و ديـ ـة وتخ ــو
المو وي ،كون أن الما المتدفب نهد

م ــع

لطمم هوية القدع ،ويتساو مع صفقة القرنل.

وبـين الخطيـب أن رمــود هـ ا الـدور لهــم قناعـات ف ريــة مثـر قناعـات الرمــود الدننيـة الســعودية
الرسمية ،مو ها ددنثه لهم ليا هاعءل إعلمـوا أن القـدع وأهـر القـدع لـن يسـير لعـابهم ،ع للـدرهم
اإمــاراتي وع للريــا الســعوده أو الــدوعر األمريكــي ..و ن شــر القــدع ع نتــاي وع يشــتر  ،ولــن

ت ـون القـدع إع ألهلهـا ..والشــرفاء ع يعلفـون! والقـدع عودتنـا علــى مـدار التـاريم أن اعدــتالعت
التــي توالـ ـ

ومعهـ ـا أذنابه ــا ،وب ــإذن

عليه ــا ردلـ ـ

س ــيردر هـ ـ ا اعد ــتال  ،وس ــيردر مع ــه ك ــر

السماسـرة ،وكــر مــن نريــد أن يطمــم هويــة القــدع ،ويســلخها عــن عمقهــا العربــي واإســالمي ،ولــن

يكون األقصـى والقـدع وليمـة علـى طاولـة اللئـا ل .وتـابعل لالمـاامرة كتيـرة وليسـ
القــدع عاهــدوا

سـهلة ،ل َّـن أهـر

أن نــدافعوا ع ـن أقصــاهم ومســر نتــيهم ولــن نركن ـوا إلــى ال ـ نن ظلم ـوال ،داعيــا

األمة اإسالمية والعربية إنقاذ القدع واألقصى من أنده الماكرين والعابثين والمحتلين.
مــن هــة أعــر كشـ

مصــدر مقدســي -رفــم ال شـ

شخص ــيات محس ــوبة عل ــى و ادرة األوق ــا
إيجاد شرخ بين إدارة األوقا
األوقا
وكان ـ

عــن اســمه ،أن اعتصــاعت تجــره مــع

التابع ــة للس ــلطة الفلس ــطينية ،مر ح ــا أن يك ــون اله ــد

األردنية التي تشر علـى األقصـى ونهيرتهـا الفلسـطينية التـي تـدنر

في بقية المدننة.
شخصــيات معروفــة تلق ـ

مطلــع العــا الجــاره دعــوة إلــى الســعودية ل ــن ال ش ـ

الدعوة أفشل  ،عندما أعيدوا من الحدود األردنية ،ويقو متابعون أن السعودية تسـعى للتحـ

عــن

دور في إدارة المسجد األقصى ،على دساي الوصاية والرعاية األردنية للمقدسات في القدع.
قضية اطسرى
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أديــا الفلســطينيون نــو األســير الفلســطيني ،الـ ه أقــره المجلــم الــوطني عــال دورتــه العاديــة
 -4-17عــا 1974أ ويـرتت هـ ا التــاريم دســب الســيا التــاريخي الــوطني بــاليو الـ ه انطلقـ
فيه ثورة  1936وعالن اإ راي العا ال ه اسـتمر  6شـهور ادتجا ـا علـى ممارسـات اعنتـداي
التريطــاني للســماو بــالهجرة اليهوديــة إلــى فلســطين واعســتيالء علــى األ ار ــي الفلســطينية والقيــا
بتسليع العصابات الصهيونية.
وي ــو األس ــير ،مناس ــتة وطنيـ ـة للوف ــاء لألس ــر وتض ــحياتهم ،وش ــح الهم ــم وتودي ــد الجه ــود،

لنصرتهم ومساندتهم ودعم دقهم بالحرية ،ويوما للوفاء لشهداء الحركة األسيرة ،ويجره إديـاء هـ ه

المناســتة ســنويا بوســافر وأشــكا متعــددة ،وينهمــون المهر انــات الخطابيــة ،والمســيرات والوقفــات
التضامنية مع األسر .
ويقتــع فــي األســر نحــو  6500أســير ،بيــنهم  350طفــال ،وســتة نـواي ،و 500معتقــر إداره،

و 1800م ـريم ،بيــنهم  700بحا ــة إلــى تــدعر عال ــي عا ــر .وبحســب هيئــة شــاون األســر ،
فإن  215أسي ار استشهدوا داعـر سـجون ومعـتقالت اعدـتال منـ عـا  ،1967ومـن بـين األسـر

 48أســي ار مضــى علــى اعتقــالهم أكثــر مــن عش ـرين عامــا بشــكر متواصــر ،وهــاعء يطلــب علــيهم
لعم ــداء األسـ ــر ل ،وأن  29أسـ ــي ار م ــنهم معتقلـ ــون من ـ ـ مـ ــا قت ــر عـ ــا  ،1993واعتقل ـ ـ

اعدــتال من ـ عــا  1967أكثــر مــن  16أل ـ

سـ ــلطات

فلســطينية ،بيــنهن  1700من ـ عــا  ،2000فيمــا

س ــجر اعتق ــا  460امـ ـرأة وفت ــاة منـ ـ تشـ ـرين او  ،2015م ــن بي ــنهن  156اع ــتقلن ع ــال الع ــا

المنصر  ،2017وما ت از في سجون اعدتال  62أسيرة.
وأص ــدرت س ــلطات اعد ــتال  50ألـ ـ

أم ــر اعتق ــا إداره منـ ـ ع ــا 1967أ وأن اععتق ــا

اإداره ارتف ــع بش ــكر د ــاد منـ ـ ع ــا  ،2002وأنـ ــه نو ــد دالي ــا  427ش ــخ

تحـ ـ

اعدتجـ ــاد

اعداره.
وع ن ـ از المعتقلــين اإداريــين يقــاطعون المحــاكم من ـ أكثــر مــن شــهرين ،كخطــوة ادتجا يــة
على استمرار فر

اععتقا اإداره

دهم ،وارتفاي أعدادهم ماع ار.
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