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  مقدمة 

ر اعهتمــــا  عــــن تصــــد   ةن القضــــية الفلســــطينية ع دالــــ  بعيــــدأعكــــم المشــــهد السياســــي واقــــع    
ــــة أفقــــد  ،العربــــي نهــــا قمــــة التحشــــيد  ــــد أ ،فــــي الســــعودية هــــ ا الشــــهر 29ظهــــرت القمــــة العربي

ســــتير ت ــــرار المواقــــ  ن الحــــدن  عــــن القضــــية الفلســــطينية  ــــاء علــــى أو  ،ســــالميةالجمهوريــــة اإ
 ،الحــدن  عــن اعلتــزا  بهــا   التطتيــع فــي ظــر  والــ ه تقــد  ، الســابقة التــي لــم يجــره متابعتهــا وتنفيــ ها

ففــي مقالــة تاريخيــة فــي  ،طلقــ  مــن الســعوديةأ  ويزيــد مــن ذلــا مــا رافــب القمــة وســتقها مــن مواقــ  
ـ ،ناشد ال اتـب السـعوده د. أدمـد الجميعـةن   الصحافة العربية  إلـى قـرار ودفـع السـال  علنـا   رالتوص 

بــارد فــي عنــوان مقــا   مــع إســرافير فــي قمــة الههــران، ظهــور العتــارة لســال  مــع إســرافيرل بشــكر  
عاديــا. ففــي مقــا  رأه متاشــر وعذي ن شــر فــي موقــع  منشــور فــي موقــع إعتــاره عربــي، لــيم أمــرا  

وا هــة إنــرانل  ــاء أن لالريــا ل اإعتــاره تحــ  عنــوانل لقمــة الههــران... ســال  مــع إســرافير وم
إســرافيرأ أنل لعلــى   خــاذ قــرار لصــنع الســال  الشــامر بمــا فــي ذلــا مــعهــي ات   أفضــر نتيجــة للقمــة

العـــــري أن نـــــدركوا أن إنـــــران أعطـــــر علـــــيهم مـــــن إســـــرافيرلأ واليـــــو  ع عيـــــار أمـــــا  العـــــري ســـــو  
اإنرانــــي فــــي غ لموا هــــة المشــــروي والتفــــر   المصـــالحة مــــع إســــرافير، وتوقيــــع اتفاقيــــة ســــال  شـــاملة،

التها فــي الشــاون العربيــة، وهــو عيــار ع يقتــر أه لتــدع   المنطقــة، وبرنامجهــا النــووه، وو ــع دــد   
ألن إنــران تشــك ر تهدنــدا   ،تتريــر أو تــ،عير، أو دتــى مســاومات ومزانــدات علــى القضــية الفلســطينية

رافير يخــد  إنــران، ســإن النتيجــة مــن نــرفم الســال  مــع إعــى فــي النهايــةل لواد   .متاشــرا  علــى ال ــرل
 .عات قرارهلوعليه أن نتحم ر تت  

صــرار را    إوســ   ،ع دالــ  قضــية انعقــاد المجلــم الــوطني تتفاعــر فــي الســادة الفلســطينية    
كتـــراث لحجـــم المعار ـــة الواســـعة لهـــ ه الخطـــوة التـــي رأت فيهـــا دون اإ ،ه ثمـــن،علـــى عقـــدها بـــ

فـــي الوقـــ  الـــ ه تتزانـــد  ،  الودـــدة الوطنيـــةضـــع  ت  د اعنقســـا  و ســـتعز    الفصـــافر المعار ـــة ب،نهـــا
يجابياتهـا فـي مسـيرات العـودة إوالتـي انعكسـ   تلـو خعـرأ نومـا   ،الحا ة للوددة الوطنية الفلسـطينية
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مـة فـي ذكـر  الن تـة منتصـ  شـهر تقد  لى نقطـة م  إن تتواصر وتصر أع لها توق  المتواصلة وال ه ن  
وس  اسـتمرار تصـاعد العقوبـات التـي يفر ـها الـرفيم  را  تعث  بينما ع دال  المصالحة تزداد   ،أيار

مــع  ،نســانية فــي القطــايلــى مزيــد مــن ال ــوارث اإإه مــر الــ ه ســياد  األ  ،عتــاع علــى قطــاي  ــزة
 كــم   مريكيــة المنحــادة إصــداررت لــه المواقــ  األتــر العــدو الــ ه وف ــداديــة مــن ق  تســاري الخطــوات األ

ة وني ـــ ،فـــةة المتطر  لــــللحسم الصـــرايل وفـــب الرنيـــة اليميني ـــ انونـــا  ق 54بينهـــا  مـــن القـــوانين العنصـــرية 
ى بعيــد لمــا يســم   70إلــى القــدع بــالتزامن مــع الــ كر  الـــ مريكيــة نقــر الســفارة األ  دارة األمريكيــةاإ

التـــي تتـــزامن مـــع بلـــوغ فعاليـــات مســـيرات  ،أيـــار القـــاد  14اســـتقال  إســـرافير، الـــ ه يصـــاد  نـــو  
ــــ ت،كيــــدا   أيــــار القــــاد ، 15و 14و13ا  الــــ روة فــــي أيــــ العــــودة  ا الحــــاد  بحــــب عــــودة علــــى التمس 

فــي و ــه القــرار األميركــي نقــر الســفارة إلــى مدننــة  دوا منهــا، ووقوفــا  الال ئــين إلــى ديــارهم التــي شــر  
 القدع المحتلة.

  

 المجلس الوطني

دركـة فـتع علـى قا  القيـاده فـي دركـة دمـاع سـامي أبـو دهـره، اليـو  الثالثـاء، إن إصـرار      
د فـي عقد المجلم الوطني الفلسطيني ر م المقاطعة الواسعة والمتزاندة لـه يعكـم دجـم دالـة التفـر  

 ر دالة الترا ع ال ه وصل  له القضية الفلسطينية.ويفس   ،صناعة القرار

إن عقد المجلم الـوطني بهيئتـه لقد قا ل  وكان المتحدث باسم الحركة عتد اللطي  القانوي،      
ة قيـادات فتحاويـة تهـيمن لحالية نهد  إبقاء القرار الفلسطيني رهين لفريب أوسلو، ولتجدند شرعي  ا

وأ ا  أنه ع قيمة ع تماي المجلم الوطني ما لم ننطلـب مـن  ل.على ماسسات شعتنا من  عقود
تداد د وددتــه ومــا دون ذلــا ترســيم لالنقســا ، واســتقاعــدة الشــراكة ويســتند علــى إرادة شــعتنا، ويعــز  

 سياسي مرفو .
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ورفض  فصافر فلسطينية كتر  أبردهـا دمـاع والجهـاد اإسـالمي والجتهـة الشـعتية والجتهـة      
دة أن الخطوة من شـ،نها تعميـب اعنقسـا  الديمقراطية عقد المجلم الوطني دون توافب وطني، ماك  

ا فـي بيـروت بدايـة دت عـال  ا تماعهـك ـأقـد  وكانـ  اللجنـة التحضـيرية للمجلـم الـوطني ،الداعلي
 .2005القو  الفلسطينية كاف ة وفق ا إعالن القاهرة  على عقد مجلم وطني يضم   2017عا  

 ، ويضـم ممثلـين عـن 1964ويعتتر لالمجلـم الـوطنيل برلمـان منهمـة التحريروت،سـم عـا        
ية مــــن مســــتقلين ونــــواي برلمــــانيين، وفصــــافر فلســــطين ،الشــــعب الفلســــطيني فــــي الــــداعر والخــــار 

وع قدت خعر دورة للمجلم الـوطني  باستثناء دركتي لدماعل ولالجهاد اإسالميل وفصافر أعر .
 .2009دت في مدننة را    عا  ق  عتها  لسة ت ميلية ع  ، تت  1996في قطاي  زة عا  

، علـــى أن عقـــد المجلـــم الـــوطني الفلســـطيني محموووول الوووو لو د نافـــب رفـــيم دركـــة فـــتع وأك ــ     
ع يمكـــن تجاهلهـــا علـــى اإطـــال أ وأشـــار إلـــى أن دركـــة فـــتع بـــ ل  عـــال  الفتـــرة أصـــتع  ـــرورة 
ه نـتم ت، يـر الـوطني أو أه اسـتحقا  فـي إلـى أن ـ من أ ر عقد الـوطني، عفتـا   كتيرا   الما ية  هدا  

ت ـاد منهمــة ل لأ وأ ـا لاعنقسـا  كـر مـرةأ لبـدعو  الحـرى علـى المصـالحة واعنتهــاء مـن ملـ   
رنـــا عـــد  اعنتهـــار وعقـــد المجلـــمأ وبشـــ،ن عـــد  دلنـــا ننتهـــر، لـــ لا قر   نحـــن مـــاالتحريـــر تنهـــار، و 

مـن منهمـة التحريـر، وأن يكونـوا  ن أن الحركتين ليسـتا  ـزءا  مشاركة دماع والجهاد اإسالمي، بي  
 .لمنها، مرتت  بإنهاء مل  المصالحة  زءا  

بـــ،نهم  ولـــم يحضــروا، مـــ كرا  هــات وبشــ،ن الجتهـــة الشــعتية، لفـــ  إلــى أنـــه لــد  الشـــعتية تحف        
،ن المنهمة هي الممثر الشـرعي والوديـد للشـعب الفلسـطيني، وملتزمـون بـ،ه قـرار نتقـاطع بون يقر  

هــوا مــن أعضــاء المجلــم الــوطني و    100فيــد أن أكثــر مــن أو  .مــع رنيــاهم يصــدر عــن المجلــم
ى،  يـر مسـم   ى أ ـر  رسالة إلى رفيم المجلم سليم الزعنون، طالتوا فيها بإر ـاء عقـد المجلـم إلـ

  قـة بالقضـية الفلسـطينية ودرصـا  علـى لـم  الشـمر الفلسـطيني بعيـدا  مـن التمـز  حد  درءا  لألعطار الم  
 واعنقسا .
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 إط ر موازي:

ن مــاتمرا  أتحــال  قــو  المقاومــة الفلســطينية فــي دمشــب عالــد عتــد المجيــد،  قــا  أمــين ســر        
نهايــة الشــهر الجــاره، وستشــار  فــي هــ ا المــاتمر كافــة د فــي بيــروت وخعــر فــي  ــزة عق  وطنيــا  ســي  

القــــو  والفصـــــافر والهيئــــات وأعضـــــاء المجلـــــم الــــوطني الـــــ نن أعلنـــــوا مقــــاطعتهم لخطـــــوة انعقـــــاد 
تشـكير لجنـة تحضـيرية لاعـداد لعقـد هـ ا  ه تـم  ن ـأوأ ـا   .تهالمجلم، للت،كيد علـى عـد  مشـروعي  

ليـات أعـر  فـي  ـزة ومنـاطب التوا ـد الفلسـطيني، الماتمر في بيـروت تزامنـا  مـع مـاتمر خعـر وفعا
دا  على أن شخصيات فلسطينية وادنة مـن لتنـان وسـوريا وممثلـين عـن منـاطب أعـر  ستشـار  ماك  

 في ماتمر بيروت.

وســيناقا المــاتمر تــداعيات صــفقة القــرن ومســيرات العــودة ال تــر  وســيرفع ال طــاء السياســي     
جلــم را   ، ديــ  ســيتح  خليــات عطــ  المردلــة القادمــة والتنهيمــي والشــعتي والفصــافلي عــن م

 وموا هة تداعيات انعقاد المجلم الوطني في را   .

 ن دركتــه تقــود دراكــا  لإوكــان دســا  بــدران، عضــو المكتــب السياســي لحركــة دمــاع قــد قــا ل      
ـــداعر  بالتعـــاون مـــع دركـــة الجهـــاد، والجتهـــة الشـــعتية، وقـــادة الفصـــافر الفلســـطينية سياســـيا   فـــي ال
ــ ،خــاذ عطــوات عمليــة لرفــع الشــرعية عــن المجلــم الــوطني الحــاليعت   ،والخــار  د أن المجلــم وأك 

ــــتم عقــــد  ــــد أن ن الــــوطني، كونــــه ع يمثــــر الشــــعب الفلســــطيني فــــي أه دــــا  مــــن األدــــوا ، فــــال ب
 ا تماعات موداية للمجلم، سواء  في العاصمة اللتنانية بيروت أو في قطاي  زة.

علــى ذلــا، هــا م دــاتم عتــد  وردا   ،هنوو ر ر وو  طي إطوو ٍر مووواٍز لمنرمووة التحر وور نأوبوودا      
أنهـــا تريـــد أن تنفصـــر علـــى  القـــادر، عضـــو المجلـــم الثـــوره لحركـــة فـــتع، دركـــة دمـــاع، ماكـــدا  

ودعــا دمــاع للتف يــر ملي ــا  قتــر اإقــدا  علــى تلــا  ،الشــرعية الوطنيــة، عتــر فــر  كيانــات مواديــة
اعنفصاليةل، وأع ت قـــد   عـــدمات مجانيـــة إســـرافير، والوعيـــات المتحـــدة الخطـــوات التـــي وصـــفها بــــل

األمريكيــة، اللتــين تريــدان اعنقضــا  علــى المشــروي الــوطني، مــن عــال  أبــواي كيانــات مواديــة، 
 أن دركة فتع ستق  بكر قوة، أما  ال يان ال ه تريد دركة دماع أو  يرها إنشاءه. نا  متي  
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بــــ،ن دركــــة  ، ، عضــــو المكتــــب السياســــي لحركــــة الجهــــاد اإســــالميبــــدوره، قــــا  نافــــ  عــــزا     
دريصـــة كـــر الحـــرى علـــى ودـــدة الشـــعب الفلســـطيني، وتماســـا القـــرار الـــوطني، وأنـــه ع  الجهـــاد

وأن الجهـاد اإسـالمي، ت ريـد أن  يمكن أن يكون هنا  كيانات مواديـة لمنهمـة التحريـر الفلسـطينية.
إلــى أن رفــم الجهــاد اإســالمي، المشــاركة فــي المجلــم  مــن منهمــة التحريــر، عفتــا   ت ــون  ــزءا  

عـن توصــيات اللجنــة  الـوطني،  ــاء بســتب أنـه بعيــد كــر التعـد عــن التوافــب الـوطني، وكــ لا بعيــدا  
 التحضيرية للمجلم الوطني، التي ع قدت العا  الما ي في بيروت.

أ  أن تشـكير أه أما دزي الشعب وعلى لسان عضـو مكتتـه السياسـي وليـد العـو ، فقـد ر       
علــى المســتويين  بــدنر لمنهمــة التحريــر، لــن ي  تــب لــه النجــاو، ع علــى المســتو  الفلســطيني، وع

وأو ــع أن منهمــة التحريــر، اكتســت  مشــروعيتها مــن عــال  الشــعب الفلســطيني  ،العربــي والــدولي
ي )الصـهيوني  طـر المواديـة عدمـة للمشـرو إلى أن تلا األ   وتضحيات شهدافه وأسراه و رداه، عفتا  

أن تلـا ال يانـات لـن ي  تـب لهــا  نـا  واإدارة األمريكيـة، فـي مسـاعيهما تصـفية المشـروي الـوطني، متي  
 النجاو، ودزي الشعب لن ي شار  بها.

واعتتــر محمــود علــ ، عضــو اللجنــة المركزيــة للجتهــة الديمقراطيــة، أن الجتهــة ل ــدل إنشــاء      
 ته.ر، لما في ذلا عطر على المشروي الوطني برم  كيانات موادية لماسسات منهمة التحري

ــوبــي ن أن الديمقراطيــة، لــن ت شــار  علــى اإطــال ، فــي هكــ ا كيانــات، بــر متم      كة أن تجمــع س 
ة منهمــة التحريــر، كممثــر شــرعي ووديــد للشــعب الفلســطيني كــر الفصــافر الفلســطينية، تحــ  مهل ــ

 ة أماكن توا ده.في كاف  

ة لتحريــر فلســطين، وعتــر عضــو المكتــب السياســي، دهيــر الششــتره، فقــد أمــا الجتهــة الشــعتي     
ــ قــاطع الحــرا  الــ ه تقــو  بــه بعــم الشخصــيات والفصــافرأ لتشــكير إطــار  دت رفضــها بشــكر  أك 

و ــع أو  هــا  إلــى أنهــا ســتدافع عــن إطــار المنهمــة التمثيلــي.مــواد لمنهمــة التحريــر الفلســطينية، منو  
ــ كامــر بمنهمــة التحريــر كإطــار تمثيلــي لشــعتنا الفلســطيني، ولــن تخــر   كة بشــكر  أن الجتهــة متمس 
وأن الجتهـة الشـعتية لـن ت ـون فـي أه تشـكيلة مواديـة للمنهمـة أو  ،سـاتهامـن ماس   منها أو من أه   
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دة بدماء عشرات خع  الشـهداء ألنها معم   ،المجلم الوطني، وستدافع عن إطارها التمثيلي لشعتنا
 والجردى.

رت ن الجتهـة قـر  أعضو المكتب السياسي للجتهة الشعتية لتحريـر فلسـطين ربـاو مهنـا، وقا       
د أن الجتهــة ســتعمر أ وأك ــ2018-4- 30عــد  المشــاركة فــي المجلــم الــوطني المزمــع عقــده نــو  

لـن تشـار  فـي أه  ن الجتهـة أ د ك ـألـى  انـب ذلـا إبال هـوادة ديمقراطيـا  لعـد  عقـد هـ ه الجلسـةأ 
ر عن منهمـة التحريـر الفلسـطينية أو فصـر  ـزة عـن الضـفة، وسـتعمر علـي منـع نشاط لخلب بداف

 ذلا.

   

 القمة الوربية

عتـــر  ،شـــكل  القمـــة خعـــر المحطـــات التـــي تناولـــ  مســـار التســـوية الفلســـطينية مـــع اعدـــتال      
دي  أعلن الحكا  العـري دعمهـم لرنيـة  ،ال ه دعم رنية عتاع للسال  إصدار لإعالن الههرانل 

د التيــان الختــامي ك ــأو  فيم محمــود عتــاع للســال  كمــا أعلنهــا فــي عطابــه أمــا  مجلــم األمــن.الــر 
ـــة قضـــية  ـــة التاســـعة والعشـــرين لقمـــة القـــدعل، مركزي لإعـــالن الههـــرانل الصـــادر عـــن القمـــة العربي
فلســطين بالنســتة لألمــة العربيــة  معــاء، وعلــى الهويــة العربيــة للقــدع الشــرقية المحتلــة، عاصــمة 

 فلسطين.دولة 

ة القرار األميركي بش،ن اععترا  بالقدع عاصـمة إسـرافير، دوا على بطالن وعد  شرعي  وشد      
مــع رفضــهم القــاطع اععتــرا  بالقــدع عاصــمة إســرافير، ديــ  ســتتقى القــدع الشــرقية عاصــمة 

ية خـــاذ أه إ ـــراءات مـــن شـــ،نها ت ييـــر الصـــفة القانونيـــة والسياســـروا مـــن ات  ودـــ    ،فلســـطين العربيـــة
 ه ذلا إلى تداعيات ماثرة على الشر  األوس  ب،كمله.الراهنة للقدع، دي  سياد  

ـوشد       ده دوا على أهمية السال  الشامر والدافم في الشر  األوس  كخيـار عربـي اسـتراتيجي تجس 
، ودعمتهـا 2002تها  ميع الدو  العربيـة فـي قمـة بيـروت فـي العـا  متادرة السال  العربية التي تتن  
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ر الخطـــة األكثـــر شـــمولية لمعالجـــة  ميـــع قضـــايا همـــة التعـــاون اإســـالمي التـــي مـــا تـــزا  تشـــك  من
ر األمــن والقتــو  والســال  إســرافير مــع متها قضــية الال ئــين التــي تــوف  الو ــع النهــافي، وفــي مقــد  
 دوا التزامهم بالمتادرة وتمسكهم بجميع بنودها. ميع الدو  العربية، وأك  

دة لـه، مـع موا الشكر للدو  الماي  جمعية العامة لألمم المتحدة بش،ن القدع وقد  توا بقرار الورد       
ة الت،كيــد علــى اعســتمرار فــي العمــر علــى إعــادة إطــال  مفاو ــات ســال  فلســطينية إســرافيلية  ــاد  

تــة، بهــا القضــية بســتب المواقــ  اإســرافيلية المتعن   وفاعلــة تنهــي دالــة الفشــر السياســي التــي تمــر  
د إنهاء الصراي علـى أسـاع دـر الـدولتين الـ ه المفاو ات وفب  دو  دمني محد   تتم   لخملين أن

وعاصمتها القـدع  1967يضمن قيا  الدولة الفلسطينية المستقلة على ددود الرابع من نوليو عا  
هــم لرنيــة مكمــا أعلنــوا دع ل،الشــرقية، إذ إن هــ ا هــو الســتير لتحقيــب األمــن واعســتقرار فــي المنطقــة

 .2018 -2- 20م محمود عتاع للسال  كما أعلنها في عطابه أما  مجلم األمن في الرفي

ة الجانب التي تهـد  إلـى ت ييـر الحقـافب علـى دوا رفضهم كر الخطوات اإسرافيلية أدادي  وأك       
الــدولتين، وطــالتوا المجتمــع الــدولي بتنفيــ  قــرارات الشــرعية الدوليــة وخعرهــا  األر  وتقــويم دــر  

دنن اعســـتيطان ومصــادرة األرا ـــي، كمـــا   الـــ ه ن ــ 2016عــا   2334م األمــن رقـــم قــرار مجلـــ
، 2017/ 15/1دوا دعمهم مخر ـات مـاتمر بـاريم للسـال  فـي الشـر  األوسـ  المنعقـد بتـاريم أك  

 ال ه  دد التزا  المجتمع الدولي بحر الدولتين ستيال وديدا لتحقيب السال  الدافم.

قــة بالقــدع، والماكــدة علــى بطــالن  ميــع قــرارات مجلــم األمـن المتعل  عــالن بتنفيــ  وطالـب اإ     
 راءات اإسرافيلية الرامية لت يير معالم القدع الشرقية ومصادرة هويتها العربيـة الحقيقيـة، ة اإكاف  

 كما طالتوا دو  العالم بعد  نقر سفاراتها إلى القدع أو اععترا  بها عاصمة إسرافير.

 ــرورة تنفيــ  قــرار المجلــم التنفيــ ه لمنهمــة اليونســكو الصــادر عــن الــدورة دوا علــى وشــد        
ـــــاريم  200 ـــــ2016/ 18/10بت اته إداء اعنتهاكـــــات ر مســـــاولي  ، وطـــــالتوا المجتمـــــع الـــــدولي بتحم 

فية التي تطا  المسجد األقصى والمصـلين فيـه، واعتتـار إدارة أوقـا  اإسرافيلية واإ راءات التعس  
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ـــدة علـــى الحـــر  فـــي إدارتـــه وصـــيانته القـــدع والمســـجد األق ـــة الســـلطة القانونيـــة الودي صـــى األردني
 والحفاظ عليه وتنهيم الدعو  إليه.

ي ودعــم عطــة الســال ، التــي طردهــا فــي شــهر لــى تتن ــإوكــان الــرفيم عتــاع قــد دعــا القمــة      
وتــدعو تــه تسـتند إلــى المتـادرة العربيــة، ن عط  أ مو ـحا   ،شـتاط الما ــي فـي مجلــم األمـن الــدولي

ر قتو  دولة فلسـطين عضـوا  كـامال  فـي األمـم المتحـدة، ، يقر  2018لعقد ماتمر دولي للسال  عا  
ة تلتـــز  بقـــرارات الشـــرعية الدوليـــة، وتشـــكير خليـــة دوليـــة متعـــددة األطـــرا ، لرعايـــة مفاو ـــات  ـــاد  

ادرة العربيـة كمـا فب عليه  من فترة  دمنية  محددة، بضمانات تنفي  أكيدة، وتطتيب المتوتنفي  ما نت  
 اعتمدت.

ـــأو      ن اإدارة األميركيـــة الحاليـــة، عرقـــ  القـــوانين الدوليـــة، بقرارهـــا اعتتـــار القـــدع عاصـــمة أد ك 
إسرافير، و عل  من نفسها طرفا  في الصراي وليس  وسيطا  منفـردا  لحلـه، مـا  عـر الحـدن  عـن 

 عطة سال  أميركية أمرا   ير ذه مصداقية.

ن الجانب الفلسطيني لـم نـرفم المفاو ـات نومـا ، واسـتجاي لجميـع المتـادرات د على أوشد        
التــــي قــــدم ، وعمــــر مــــع الرباعيــــة الدوليــــة و ميــــع اإدارات األميركيــــة المتعاقتــــة وصــــوع  لــــادارة 

ن قراراتهــا أمــب عــدة مــرات، وانتهرنــا أن تقــد  عطتهــا للســال ، إع االحاليــة، والتقينــا مــع الــرفيم تر 
 ل  انت اسة كتر ، رفضتها  التية دو  العالم.األعيرة شك  

  

 لعالن قمة الرهرانإوج ء  ي 
  

ــ - د مجــددا  علــى مركزيــة قضــية فلســطين بالنســتة لألمــة العربيــة  معــاء، وعلــى الهويــة العربيــة ناك 
 للقدع الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين.
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ــده  - شــد دت علــى أهميــة الســال  الشــامر والــدافم فــي الشــر  األوســ  كخيــارعربي اســتراتيجي تجس 
  . 2002متادرة السال  العربية التي تتن تها  ميع الدو  العربية في قمة بيروت في العا  

ـــ - ة القـــرار األمريكـــي بشـــ،ن اععتـــرا  بالقـــدع عاصـــمة إســـرافير، مـــع د بطـــالن وعـــد  شـــرعي  ناك 
لقاطع اععترا  بالقدع عاصمة إسرافير، دي  ستتقى القدع الشرقية عاصمة فلسـطين رفضنا ا

خاذ أه إ ـراءات مـن شـ،نها ت ييـر الصـفة القانونيـة والسياسـية الراهنـة للقـدع ر من ات  العربية، ود   
 رة على الشر  األوس  ب،كمله.ه ذلا إلى تداعيات ماث  دي  سياد  

ة علـى إعـادة إطـال  مفاو ـات سـال  فلسـطينية إسـرافيلية  ـاد  ت،كيد علـى اعسـتمرار فـي العمـر  -
تــة، تعن  بهــا القضــية بســتب المواقــ  اإســرافيلية الم   نهــي دالــة الفشــر السياســي التــي تمــر  وفاعلــة ت  

خملين أن تتم المفاو ات وفب  دو  دمنـي محـدد إنهـاء الصـراي علـى أسـاع دـر الـدولتين الـ ه 
  وعاصـــمتها 1967مســـتقلة علـــى دـــدود الرابـــع مـــن نوليـــو عـــا  يضـــمن قيـــا  الدولـــة الفلســـطينية ال

كمـــا نـــدعم رنيـــة  ،القـــدع الشـــرقية إذ إن هـــ ا هـــو الســـتير لتحقيـــب األمـــن واعســـتقرار فـــي المنطقـــة
  .2018فترانر  20الرفيم الفلسطيني للسال  كما أعلنها في عطابه أما  مجلم األمن في 

ة الجانــب التــي تهــد  إلــى ت ييــر الحقــافب علـــى ناكــد رفضــنا كــر الخطــوات اإســرافيلية أداديــ -
األر  وتقــويم دــر الــدولتين، ونطالــب المجتمــع الــدولي بتنفيــ  قــرارات الشــرعية الدوليــة وخعرهــا 

دنن اعســـتيطان ومصــادرة األرا ـــي، كمـــا   الـــ ه ن ــ 2016عــا   2334قــرار مجلـــم األمــن رقـــم 
   2017/ 15/1  المنعقـد بتـاريم د دعمنا مخر ـات مـاتمر بـاريم للسـال  فـي الشـر  األوسـناك  

 وال ه  دد التزا  المجتمع الدولي بحر الدولتين ستيال  وديدا  لتحقيب السال  الدافم.

 

 مسيرات الوولة

دع  القو  الوطنية واإسالمية،  مـاهير الشـعب الفلسـطيني للمشـاركة الواسـعة فـي فعاليـات      
والعدنـد مـن عواصـم  مخيمـات اللجـوء والشـتات، ذكر  الن تة المقرة في كر األرا ي المحتلـة وفـي
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ـ أيار القـاد ، 15و 14و13دت أن ذروة ه ه الفعاليات أيا  وأك   .العالم ا الحـاد  ت،كيـدا علـى التمس 
ــ فــي و ــه القــرار األميركــي نقــر الســفارة  دوا منهــا، ووقوفــا  ر   بحــب عــودة الال ئــين إلــى ديــارهم التــي ش 

 إلى مدننة القدع المحتلة.

للشــــعب الفلســــطيني أمــــا   ــــرافم اعدــــتال   دت علــــى  ــــرورة تــــوفير الحمايــــة الدوليــــة د  وشــــ     
، واععتــداء علــى أبنــاء المتواصــلة، واعنفــالت العــدواني للمســتوطنين وعصــابات دفــع الــثمن مجــددا  

شعتنا على الطر  والقر  وبحماية  ـيا اعدـتال ، وتشـجيعهم علـى اعقتحامـات اليوميـة للمسـجد 
 ار . األقصى المت

دافــرة  حوورأ ألم ووةر العســكره فــي موقــع لواعل العتــره، أميــر بودتــوط، أن هنــا  وقــا  المحل ــ     
أن  بين الجيا ودماعأ وذلا بهد  تحدنـد وتثتيـ  قواعـد اللعتـة الجدنـدة وطـر  العمـرأ مو ـحا  

علــى األقــر عــن الجــدار  متــرا   300الجــيا يســعى فــي هــ ه المردلــة إلــى إبعــاد أه دــدث لمســافة 
وذكــرت مصــادر  .ةلحــدوده، وذلــا مــن عــال  اســتخدا  وســافر تفريــب المتهــاهرين وبــالنيران الحي ــا

ة أن فرقــة  ــزة توا ــه تهدنــد الطــافرات الورقيــة التــي تحمــر مــواد مشــتعلة فــي هــ ه المردلــة مــن أمني ــ
عال  المراقتات والراصدات اللواتي ننتشرن على طـو  الحـدود وفـي مراكـز اعدت ـا  والمهـاهرات 

جـه نحـو لعنيفة، دي  إن المراقتات يقمن باسـتنفار قـوات الجـيا واإطفافيـة علـى المكـان الـ ه تت  ا
تزانــد محــاوعت إدــرا  دقــو  القمــع القريتــة مــن الجــدار الحــدوده  الطــافرة الورقيــة، وذلــا فــي ظــر  

 بواسطة الطافرات الورقية.

الفـــوره و يـــر المشـــروط للحصـــار د الترلمـــان األوروبـــي علـــى  ـــرورة اإنهـــاء مــن  هتـــه شـــد       
المفــــرو  علــــى قطــــاي  ــــزة، ودان قتــــر  نــــود اعدــــتال  للمتهــــاهرين الفلســــطينيين علــــى دــــدود 

% مــن أعضــاء الترلمــان األوروبــي  70)نحــو  صــوتا   524ب، لتيــة  ر الترلمــان قــرارا  ومــر  ، القطــاي
هرين الســـلميين إ ـــراء تحقيقـــات مســـتقلة وشـــفافة فـــي هـــ ه أدـــداث قتـــر المتهـــا صـــوتا   30مقابـــر 

 المشاركين في مسيرة العودة ال تر .
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د القــــرار علــــى دــــب الفلســــطينيين فــــي اعدتجــــا  الســــلمي كممارســــة مشــــروعة لحقــــوقهم وشــــد      
 األساسية في درية التعتير والتجمع.

 ي ر رأيه ديا  ادـتال  مزيـد مـن األرا ـي فقـ  فـي إثـر  بن غور ون ب،ن  عال  العدو إ ورد أو     
ــــوات الجــــيا العــــدوان ال ــــوال مــــن أمــــا  ق ــــم لنهرب ــــه أن ســــكان قطــــاي  ــــزة ل ــــي ن ل ــــدما تت ــــي، عن ثالث

)لهربــــوال هــــي ال لمــــة المتداولــــة فــــي أ لتيــــة األدبيــــات  1948اإســــرافيلي، كمــــا دــــدث إب ــــان ن تــــة 
ــ  اإســرافيلية لتوصــي  نتيجــة عمليــات الترديــر الصــهيونية ، و ن   مــا رفعــوا الرايــات التيضــاء. ولخ 

ر علــــى مســــامع ب،نــــه منــــ  ذلــــا ا لوقــــ  كــــر  بــــن  وريــــون عــــن اإدعء بتصــــريحات  قتاليــــة، وكــــر 
أصدقافه ومعارفه أن ستب معار ته ادتال  أرا ي الضفة ال ربية يعـود إلـى قناعتـه بـ،ن لسـكان 

ةل!، بحيـــ  يمكـــن القـــو  لإن المشـــكلة الديمو رافيـــة هـــي التـــي هـــ ه األرا ـــي لـــن نهربـــوا هـــ ه المـــر  
 .ل وريون، على ما نتدو، بصورة نهافيةتست ت  في دفن أدال  بن 

ع يعني ترا ع الهـا م الهوسـي  بالمشـكلة، دسـتما ت ثتـ   ،ل ن التخل ي عن مثر ه ه األدال      
وبـرأه إيـالن بابيـه، فـإن التسـوير اإسـرافيلي األكثـر أساسـية،  ،وقافع كثيـرة متراكمـة منـ  ذلـا العـا 

نتمثـر فـي الخـو  مـن فقـدان األكثريـة الديمو رافيـة اإ ماعي،  ـد عـودة الال ئـين الفلسـطينيين، 
اليهودية لدولة اعدتال . ويتدو ه ا الخو  أقو  دتى من ر تة إن ار الن تة، أو مـن السـعي إلـى 

 .1948التهر ي من المساولية عن ارت اي  ريمة الطرد في 

بهـ ا العـدد ال تيـر مـن من يهن أن ع عالقـة إسـرافير ل بالقو ل ،عال  العدوإ ورده أقلب خعر      
ألنه في نـو  مـا سـينف  صـتر الجاليـات اليهوديـة فـي العـالم وصـتر دو   ،اإصابات هو على عط،

ة للحكومــة ديمقراطيــة ديــا  السياســة اإســرافيلية، ل ــن األهــم مــن ذلــال تحــ  ت،ثيرالمحدلــة القومي ــ
كـــن أن يفقـــد الجـــيا إنســـانيته فـــة، التـــي ع تعتتـــر الفلســـطينيين بشـــرا  متســـاوين، يمة المتطر  اليميني ـــ

ــ ،د روتــينويحــو   القتــر  يــر المتــرر واإصــابات بالجملــة إلــى مجــر   ه دــان الوقــ  لوقــ  هــ ا التو  
 من استخدا  الرصاى، وبالتالي، من المم  بحياة الناع، وبنوعية الحياة.  ر، والسعي للحد  المدم  
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ت تحمـــر لمســـاعداتل و إنـــزا  مهـــال   ـــر  اقتـــرا لـــدوافع الفلســـطينيين لالدتجـــا ، وفـــي تســـفيه       
ع أن يقــــو  الفلســــطينيون بالتــــدافع ة، وتوق ــــرة وأعــــر  مرودي ــــطتيــــة و  افيــــة بواســــطة طــــافرات مســــي  

ــ ـــوينقض  ه للشـــري  الحــدوده للمشـــاركة فـــي مســـيرات ون علـــى المســـاعدات مــا قـــد نثنـــيهم عــن التو  
 العودة المليونية.

  

 الودو ومخ طر تواصل مسيرات الوولة:  

اتهـا طاقـة كامنـة لمفاقمـة وادـدة مـن أعطـر المشـاكر تحمر مسيرات العـودة وفعالياتهـا فـي طي       
ودفـع  ـيا  ،ةلـة بـنق  القـو  التشـرية ويجعلهـا أكثـر دـد  التي يعاني منهـا  ـيا اعدـتال  والمتمث  

ر سـالو اعدتال  من  انطال  المسيرات بنص  ال تافب التي تنتهم في لألوية الصفوةل التـي تشـك  
المشاة لموا هة المشاركين فـي الحـرا  ومـنعهم مـن اعتـرا  الجـدار الحـدوده مـع قطـاي  ـزة، إلـى 

  انب تشكير طتقات دماية شر  الحدود وفي محي  المستوطنات المنتشرة في  ال   زة.

ومـــن المالدـــج، أن  ـــيا اعدـــتال  قـــد دفـــع بهـــ ا العـــدد ال تيـــر مـــن قـــوات المشـــاة لموا هـــة      
عــات للمشــاركين فــي هــ ا الحــرا  تتوا ــد فــي مخيمــات فــي رفــع، وعــانيونم، والمنطقــة م  عمســة تج

وفي دا  استجاب  الجهات المساولة عن تنهـيم دـرا  مسـيرات  ،الوسطى، و زة، وشما  القطاي
بالــدفع  العــودة وقامــ  بزيــادة عــدد المخيمــات، فــإن هــ ا يعنــي أن  ــيا اعدــتال  ســيكون مطالتــا  

 ين الحدود ومنع اعتراقها.بقوات إ افية لت،م

وتزانـد ادتمـاعت اعتــرا  الحـدود فــإن هـ ا سيضــاع   ،أيـار القــاد   15وكلمـا اقتـري تــاريم       
األعتــاء علــى القــو  التشــرية فــي  ــيا اعدــتال ، وع ســيما أنــه نتوقــع علــى نطــا  واســع أن نرتفــع 

بالنســتة لجــيا  مــور تعقيــدا  ومــا نزيــد األ ،كتيــر عــدد المشــاركين فــي الحــرا  فــي ذلــا اليــو  بشــكر  
دقيقـــة أن اعســــتنفار لموا هـــة نشـــاط دــــرا  العـــودة نتـــزامن مــــع مخـــاو  مـــن انفجــــار  ،اعدـــتال 

  الموا هــة المحــدودة، التــي دــدث  بــين ة فــي الضــفة ال ربيــة، و مكانيــة أن تتحــو  األو ــاي األمني ــ
 إلى موا هة شاملة. إنران ولإسرافيرل أعيرا  
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يا واعســـتختارات فـــإن فـــرى انفجـــار ادتجا ـــات  ماهيريـــة فلســـطينية ودســـب تقـــدنرات الجـــ     
إذ تفتـر   ،ة نقر السفارة األميركية من تر أبيب إلـى القـدع المحتلـة ومـا بعـدها كتيـرةواسعة عشي  

هــ ه التقــدنرات أن اعدتجا ـــات ستفضــي إلــى تـــدهور األو ــاي األمنيــة فـــي الضــفة والقــدع، مـــا 
 إسرافيلي.ب ت ثي  الو ود العسكره انتطل  

ما أن ة ع سـي    األوسـاط العسـكرية اإسـرافيلية مـن عـودة قويـة لعمليـات المقاومـة الفردي ـوتتخو      
وهنــا  م ركتــات أعـــر   عــددا  مــن هــ ه العمليــات قــد دــدث  قتيــر انطــال  دــرا  مســيرات العــودة.

وتيــرة تنفيــ  تســهم فــي تهيئــة بيئــة تصــعيد فــي الضــفة علــى رأســها انســداد األفــب السياســي وتعــاظم 
المشاريع اعستيطانية في أر ـاء الضـفة والقـدع، ودـدوث ديـادة كتيـرة فـي عـدد المسـتوطنين الـ نن 

ــــندن   ــــدات والقــــر  ســــون المســــجد األقصــــى، واععتــــداءات التــــي ننف  ــــب التل  ها المســــتوطنون فــــي قل
 الفلسطينية.

تـر أبيـب قـد يجـد نفسـه  ب ه ا السيناريو، فإن المستو  السياسي والعسكره فيوفي دا  تحق       
مضـــطرا  إصـــدار تعليمـــات عســـتدعاء بعـــم فـــر  اعدتيـــاط لموا هـــة تتعـــات الـــنق  فـــي القـــو  

 التشرية.

هــا بصــدد مواصــلة عملياتهــا ســرافير علــى ت ــريم اعنطتــاي ب،ن  إثانيــة، فــإن إصــرار  مــن ناديــة       
 ،ة انفجاراألو ــاي فـي الشــما اتــه إمكاني ـبالتوا ــد اإنرانـي فــي سـورية يحمــر فـي طي   الهادفـة للمـم  

ة انـدعي موا هــة، ر علـى أنهـا ت،عـ  بعـين اععتتـار إمكاني ـوقـد أقـدم  لإسـرافيرل علـى عطـوات تـدل  
 ها في مناورات دولية.قرارها بعد  مشاركة سالو  و   عصوصا  

 شارة أنه دتـى قتـر انطـال  مسـيرات العـودة وبمعـز  عـن مسـتقتر التصـعيد فـيمن اإ وع بد        
خــاذ عطــوتين  يــر فــإن أدمــة نقــ  القــو  التشــرية دفعــ  قيــادة الجــيا إلــى ات   ،الضــفة والشــما 
إ تــار المجنــدنن الجــدد علــى اعلتحــا  بودــدات قتاليــة بعينهــا لموا هــة الــنق   أوالا تقليــدنتين وهمــا 

ر في عدد الجنود ال نن يخدمون فيهاأ مع العلم أن  يا اعدتال  كان نتر  لجنوده فرصة اعتيـا
 اســتيعاي النســاء فــي ودــدات لــم يســتب لهــن   ث نيوو ا الودــدة والســالو الــ ه نر تــون باعلتحــا  بــه، و

ة ناهيـا عــن اعسـتعانة بخــدمات النسـاء فــي تــ،مين عات والمدفعي ــاعنضـما  إليهــا مثـر ســالو المـدر  
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ر ة فعـــر  ا ـــتة مـــن قتـــإلـــى رد   ت الخطـــوة األعيـــرة تحدنـــدا  وقـــد أد   .مـــع األردن الحـــدود عصوصـــا  
د ودـدة صــ  الجــيا علــى اعتتــار رت مــن أن الخطــوة تهــد  المر عيـات الدننيــة اليهوديــة، والتــي دـ   

أن ظــرو  عدمــة الضــتاط والجنــود المتــدننين ســتت،ثر ســلتا  بســتب اســتيعاي المجنــدات علــى هــ ا 
 النحو.

 

 المص لحة الفلسطينية

ار يـة والعالقـات الدوليـة أنـه د الدكتور نتير شع  مستشار الـرفيم الفلسـطيني للشـاون الخأك       
ع يمكن ال هاي إلى انتخابات عامة في األرا ي الفلسطينية، قتر إنجاد المصـالحة الوطنيـة، مـا 

 بين دركتي فتع ودماع، كما ي مكن تشكير دكومة وددة وطنية بسهولة.

علـــى اتفـــا  المصـــالحة علـــى  وأ ـــا  أن عقـــد انتخابـــات المجلـــم الـــوطني، ع ي مثـــر التفافـــا       
عتهــا دمــاع، كــان إنجــاد انتخابــات المجلــم، وكــ لا مــا مــن  ــمن اعتفاقيــة التــي وق  اإطــال ، و ن  

مـــن عرقلـــة عقـــد تلـــا الماسســـات ع بـــد أن تلتـــ   إعـــادة ترتيـــب ماسســـات منهمـــة التحريـــر، فتـــدع  
 دة ومشاريعها.على الوعيات المتح  ميع القو  الفلسطينية دولها، وه ا يمثر أكتر رد  

ههـــا إلـــى قيــــادة دركـــة دمـــاع، عتـــر وفــــد ودـــو  دعـــوات الـــرفيم محمـــود عتــــاع، التـــي و        
ــ اللحهــة، علــى دعــوة الــرفيم لهــا، لتســليم  د شــع  أن دمــاع لــم تــرد لحــد  المخــابرات المصــره، أك 

 .ميا  رس و به بعم قادة دماع ليم ردا  إلى أن ما ي صر   قطاي  زة لمن األل  إلى الياءل، عفتا  

الوفـــد المصـــره برفاســـة القـــافم ب،عمـــا   هـــاد  وكـــان الـــرفيم عتـــاع التقـــى فـــي را    مـــاعرا       
ـــواء عتـــاع كامـــر، ديـــ  قـــد   ـــادات المخـــابرات المصـــره الل ـــد إلـــى قي   عتـــاع مطالـــب لينقلهـــا الوف

دماع، وعلى رأسها  رورة أن تسلم الحركة فـي  ـزة كـر األ هـزة القضـافية واإداريـة إلـى  انـب 
ن  المطالـب  ـرورة تمكـين دكومـة رفـيم الـودراء الفلسـطيني رامـي الحمـد وتضم   ،الجهاد األمني
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  مــن مفاصــر قطــاي  ــزة، مــع رســالة تهدنــد  ــمنية دم لهــا عتــاع للوفــد المصــره تشــتمر علــى 
 عقوبات تفر ها السلطة الفلسطينية على دماع إذا لم تنف  المطالب.

نومــــا لتنفيــــ  المطالــــب أو موا هــــة  60ركــــة دمــــاع مهلــــةوفــــي هــــ ا الســــيا ، مــــنع عتــــاع د     
 عقوبات تشمر قطع إمدادات الطاقة ورواتب الموظفين والتعامر مع  زة على أنه إقليم متمرد.

ــ      ج علـى المطالـب ورســالة التهدنـد، وثمـن تعــاون دركـة دمـاع مــع ل ـن الجانـب المصـره تحف 
ــــ ــــ   ب بالتســــهيالت التــــيالقــــاهرة، وع ســــيما فيمــــا نتعل  طلتتهــــا الســــلطة الفلســــطينية مــــن دمــــاع من

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

  الوفد المصره لعتـاع ودمـاع مقتردـا وسـطا بإنشـاء أ هـزة أمنيـة فلسـطينية في المقابر، قد       
الوفـد مـن الـرفيم الفلسـطيني عـد  وطلـب  مهنية بشكر وطني بعيـدا عـن أه محاصصـة فصـافلية.

ــــ ة الـــدو  العربيــــة فــــي إقنــــاي واشــــنطن بإدعــــا  التمـــاده فــــي انتقــــاد اإدارة األميركيــــة لتســــهير مهم 
دقـــوقهم التاريخيـــة  ي طمودـــات الفلســـطينيين وع يمـــم  تعـــديالت مهمـــة علـــى صـــفقة القـــرن بمـــا نلت ـــ

 لفلسطينية مع در الدولتين.الثابتة، ومنها  رورة أن ت ون القدع المحتلة عاصمة للدولة ا

د يحيـى موسـى، القيـاده فـي دركـة دمـاع، أنـه فـي دـا  اسـتمرار رفـم دركـة من  هته أك ـ     
ة أف ـار مو ـوعة علـى طاولـة دركتـه، إدارة  ـزة، فتع إنجاد مشروي المصـالحة، فـإن هنـا  عـد  

يـــة، التـــي أدارت نـــه مـــن  ـــمن األف ـــار، اســـتئنا  عمـــر اللجنـــة اإدار أو  ،و  اثـــة مـــواطني القطـــاي
فــي القطـاي، فـال اللجنــة  أن الو ــع مـا بعـد اســتقالة اللجنـة اإداريـة، ادداد سـوءا   قطـاي  ـزة، متينـا  

ة إ اثــة القطــاي، تعمــر، وع دكومــة الوفــا  الــوطني تريــد أن تعمــر، لــ ا فإنــه ع بــد مــن وقفــة  ــاد  
 من قتر دماع، وكافة الفصافر، وك لا المجتمع الدولي.

  الســـلطة الفلســـطينية بـــرا    عـــن المصـــالحة، فـــيمكن عندفـــ  ه فـــي دـــا  تخل ـــإلـــى أن ـــ عفتـــا       
ولحـــد اللحهـــة، مـــا هـــو  ،التف يـــر بكـــر المقتردـــات للخـــرو  مـــن األدمـــات الحاليـــة فـــي قطـــاي  ـــزة

لهــم الجتهتــان الشــعتية والديمقراطيــة، الــوطني، وأو   معــرو  علــى دركــة دمــاع، أن يشــار  ال ــر  
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المي، مع دركة دماع، في إطار توافب وطنـي عـا ، إدارة قطـاي  ـزة، دـا  ودركة الجهاد اإس
إفشــا  مشــروي المصــالحة الوطنيــة، ومقتــرو التعــاون مــع القيــاده الســابب فــي دركــة فــتع محمــد  تــم  

 ددالن والتيار اإصالدي لفق ل في إدارة  زة،  ير مقتو .

سلسـلة عقوبـات  دنـدة علـى قطـاي  كشف  مصادر فلسطينية مطل عـة، أن الـرفيم عتـاع أقـر       
نومــا ، وذلــا فــي دــا  فشــر  30ة أقصــاها  ــزة، ســيتم إعطــاء الضــوء األعضــر لتنفيــ ها عــال  مــد  

الجهـــود التـــي تتـــ لها مصـــر داليـــا  مـــع دمـــاع لمحاولـــة تقريـــب و هـــات النهـــر فـــي ملـــ  تمكـــين 
القــرارات التــي  وأن الــرفيم عتــاع أطلــع عــددا  مــن دعمــاء الــدو  العربيــة علــى ،الحكومــة بالقطــاي

خ ها  ـــد  ـــزة عـــال  األيـــا  القادمـــة، مـــن أ ـــر إعـــادة القطـــاي لحضـــن الشـــرعية الفلســـطينية، ســـيت  
ورفضــ  المصــادر الحــدن  أكثــر دــو  طتيعــة تلــا القــرارات التــي ســيتم إتخاذهــا، مكتفيــة  بــالقو ل 

نـ ، إنها لستشمر وق  تصاريع التجار، وسحب تراعي  المصار  وشركات اعتصـاعت واإنتر 
 باإ افة إلى وق  إصدار الجواداتل.

 ، وأشــارت إلــى أن متادثــات وفــد دركــة دمــاع مــع المســاولين المصــريين لــم ي حــرد أه تقــد       
ـــ ة المـــوظفين ديـــ  إن دمـــاع تطالـــب بعـــد  بحـــ  ملـــ  الســـالو، و ـــمان األمـــان الـــوظيفي ل اف 

يـ،تي ذلـا فـي ظـر إصـرار الـرفيم ين بعد أدداث اعنقسا  بمن فيهم العسكريين والمدنيين، و ي  المعن
 أل  موظفا  مدنيا  فق ل. 20على بح  كافة الملفات واستيعاي 

واعتترت دركة دماع في بيان لها استمرار إ راءات الرفيم عتاع اعنتقامية  د أهلنـا فـي      
نيـة من كـر القـيم والمتـادأل األعالقيـة والوط مجردا   ، عمال   زة وقطع رواتب موظفي السلطة ماعرا  

لمقومات وعوامر صمود أبناء القطاي، وابتزادهم فـي لقمـة عيشـهم مقابـر أثمـان  واإنسانية، و ربا  
   سياسية رعيصة.

ود رت دماع في بيانها لمن اسـتمرار هـ ه السياسـة التـي تسـتهد  الودـدة المجتمعيـة لشـعتنا     
حــا  فــي ال ــر  الم لقــة ع اعنقســا  وفصــر الضــفة عــن  ــزة تمهيــدا لتنفيــ  الصــفقات التــي توت ــر  
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ـــب  ـــى  انـــب مطال فيمـــا نتعلـــب ب ـــزة والقضـــية الفلســـطينية، لنعتـــر عـــن كامـــر تضـــامننا ووقوفنـــا إل
 الموظفين كافة دون استثناءل.

الفلســـطيني و امعـــة الـــدو  العربيـــة ومنهمـــة التعـــاون اإســـالمي واألمـــم  ودعـــ  دمـــاع لال ـــر      
ر الفـــوره والعا ـــر لوقـــ  هـــ ه اولياتهم والتـــدع  المتحـــدة واعتحـــاد األوروبـــي إلـــى الوقـــو  عنـــد مســـ

المجــزرة وهــ ا اعســتهتار بحيــاة مليــوني فلســطيني فــي  ــزة يعيشــون أســوأ ظــرو  الحيــاة، والعمــر 
 على إنهاء الحصار الهالم بحقهمل.

المخابرات المصرية، بحث  مع وفد المكتـب السياسـي لحركـة  أفادت مصادر دبلوماسية، ب،ن     
ـة دماع، إمكاني ـ ر إلـى اتفـا  ردمـة، يشـمر المصـالحة الفلسـطينية، ورفـع الحصـار، وتتـاد  التوص 

هــــ  رســــافر  يــــر متاشــــرة إلــــى وأفــــادت المصــــادر، أن دركــــة دمــــاع، و    ،األســــر  مــــع إســــرافير
إســرافير لتــدء  ولــة مفاو ــات  دنــدة دــو  ملــ  األســر  عتــر الوســي  المصــره، باإ ــافة إلــى 

اســتعدادها لتقــديم تنــادعت فــي ســتير إنهــاء  ية والقــاهرة، متديــة  تو يــه رســافر إلــى الســلطة الفلســطين
 اعنقسا  ول ن بشروط، كما  اء على موقع )الحياة اللندنية .

وقالــ  المصــادرل لإن مصــر عر ــ  علــى دمــاع، التحــ  فــي مخــر  ألدمــة الحصــار مــن     
 .لإسرافيرعال  المصالحة، وعودة السلطة إلى إدارة قطاي  زة، وتتاد  أسر  مع 

ـــب بإنهـــاء      ـــر مســـيرات العـــودة، التـــي تطال وكـــان وفـــد مصـــره قـــد دار قطـــاي  ـــزة، عقـــب تفج 
عامــا ، وبحــ  مــع دمــاع فــي المخــار  الممكنــة، كمــا  11الحصــار المتواصــر علــى القطــاي منــ  

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

  عر ـا  أوروبيـا  عتـر ن دركة لدمـاعل تلق ـأعر  قال  صحيفة لاألعتارل اللتنانية أ من  هة      
ــ ا وصــفتها بـــلالعقوباتل  هــة دوليــة لموا هــة عطــوات الــرفيم عتــاع، إذا واصــر فــر  المزيــد مم 

ـــ ى إدارة بمو ـــب العـــر  ســـتتول   دو  أوروبيـــة ن  أعنـــه كليـــا أ و  يعلـــى القطـــاي، وذهـــب نحـــو التخل 
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شــاون  ــزة 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 

 عدتال  لمصلحة السلطة الفلسطينية.إنرادات القطاي كافة التي يجتيها ا

ــــوكــــي ع تعتــــر  لإســــرافيرل، نتضــــم       دا  مــــن لدمــــاعل بعــــد  اســــتخدا  األدوات ن العــــر  تعه 
ة سـنوات )أقلهــا عمـم ، ومنــع أه تصـعيد باتجـاه لإســرافيرل، إ ـافة إلــى العسـكرية التـي لــدنها لعـد  

رد  لدمـــاعل علـــى هـــ ا الطـــرو وبينمـــا لـــم تـــ  ـــت  الحـــدود، علـــى صـــي ة لاألمـــن مقابـــر ال ـــ اءل. 
ووعــدت بدراســته، أ ــاف  الجهــة المقتردــة بنــدا  لم ريــا ل نتعلــب بتخصــي  الــدعم األوروبــي الــ ه 
كـــــان نرســـــر عتـــــر الســـــلطة إلـــــى  ـــــزة، وع ســـــيما فـــــي بنـــــود التنميـــــة والتعلـــــيم والصـــــحة، للرواتـــــب 

 والمصارير اإدارية عتر اللجنة نفسها. 

ال ه ق ـد  إلـى دركـة دمـاع، لموا هـة عطـوات  األوروبي،  وبعد ال شف  عن و ود العر      
 الرفيم عتاع، ارتفع  اعصوات المح رةأ والتي اعتترتل

العرو  األوروبية، تنـدر  فـي إطـار محاولـة اعتحـاد األوروبـي وأمريكـا تحويـر القضـية إلـى  -   
 العودة. قضية إنسانية، وتصفيتها، وهم ع نريدون أن تنفجر األو اي في  وء مسيرات

اعتحــاد األوروبــي واإدارة األمريكيــة، يســعيان إلــى إيجــاد طــر  عــدة مــن أ ــر إدارة الصــراي  -   
ـــه، و بقـــاء األمـــور علـــى مـــا هـــي ـــة لهـــ ه وســـ  دـــ ر مـــن األ ،ولـــيم إنهاف بعـــاد السياســـية والوطني

وأمريكـا ع المس،لة، و رورة التعامر مع كر العرو  بجانـب وطنـي، والتف يـر  يـدا ، ألن أوروبـا 
 نريدون عيرا  للقضية، بعد محاوعت عدة لتصفيتها.

ألن كــر محاولــة لتقــديم القضــية الفلســطينية بوصــفها أدمــة إنســانية مرفو ــة، ألنهــا تتنــافى مــع    
ه الحقيقة األساسـية، بـ،ن القضـية سياسـية بامتيـاد، قضـية شـعب لـه دقـو  سياسـية، تتمثـر فـي دق ـ

وأن األو ـاي اإنسـانية  ادة دريته، و قامة دولته وعاصـمتها القـدع.في بالده، وعودته إليها واستع



 
 30/04/2018  

فلسطين()ملف  لتقدير نصف الشهريا  
(62رقم )   

    
  
 

21 
 

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.

سـين ديـاة النـاع أمـر يـ،تي فـي سـيا  وبي ن أن الحلو  اعقتصادية هـي تحصـير داصـر، وتح    
التح  عن الحقو  السياسية واستعادتها، مشيرا  إلى أن ر تـة إسـرافير دافمـا  فـي أن يكـون الصـراي 

اإنسـانية التـي  مع الفلسـطينيين اقتصـاديا ، دتـى تعفـي نفسـها مـن  رافمهـا السياسـية والجـرافم بحـب  
ــــ دلــــو   يــــر سياســــية علــــى الشــــعب  ه، وهــــي ســــع  قتــــر ذلــــا إلــــى محاولــــة فــــر ترت تهــــا بحق 

ع سال  اقتصاديا  كما ع )صفقة قرن ، وهنا  فقـ  دـر لوأ ا ل  الفلسطيني باءت كلها بالفشر.
وأن اعتحـاد األوروبـي إذا أراد ، ر في استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقـهوادد ووديد للصراي، نتمث  

ـــ ـــه الضـــ   علـــى اعدـــتال  لفـــا  أن يخف  عامـــا ،  12الحصـــار المفـــرو  منـــ     عـــن  ـــزة بإمكان
 .لة الهرو وتمكين الشعب من تحقيب مصيره بزوا  اعدتال ، وه ا الحر الوديد لتحسين كاف  

نفـى و ـود  ،وروبـي فـي القـدع شـاده عثمـانعـال  فـي مكتـب اعتحـاد األمن  هته مساو  اإ    
وروبـي نـدعم تحاد األإن اعل وقا ل ،عر  أوروبي لحركة دماع لموا هة عطوات الرفيم عتاع

وأو ـع أن اعتحـاد اعوروبـي  .لفـي القطـاي كامـر   ها بشكر  تمكين الحكومة الفلسطينية للقيا  بمهام  
نـا  أنـه ع بـدنر عـن السـلطة الفلسـطينية ألعـ  دورهـا بدعم  هود المصالحة الفلسـطينية، متي   مستمر  

 بال امر وتحمر مساولياتها في  زة دون أه معيقات.

  

 الت لضرأ قدرات المق ومةاالغتي 

ـــــدع وأكـــــاديمي فلســـــطيني شـــــاي مخـــــت  فـــــي الهندســـــة       ـــــتطا عـــــالم ومهن فـــــاده محمـــــد ال
 -4- 21قــــه و نجاداتــــه العلميــــة القيمــــة، ا تيــــر مــــن طــــر  مجهــــولين فــــي ز بتفو  ال هربافيــــة، تمي ــــ

ورأ  المعلقــــون الصــــهاننه بــــ،ن دركــــة دمــــاع تعتمــــد فــــي هــــ ه  ،فــــي ماليزيــــا ديــــ  يقــــيم 2018
المجـاعت علـى عتــرات مـن الخــار  لعـدة أســتاي، منهـا صـعوبة إ ــراء التجـاري فــي قطـاي  ــزة أو 
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بستب نق  في المواد المطلوبة، وك لا بستب القلب من ا تيا  الختراء في األرا ـي الفلسـطينية 
أن ت ـون الحركـة هـي مـن أعر ـ  الـتطا مـن  ـزة كما ددث أكثر من مرة، ومـن  يـر المسـتتعد 

ر إلى الوسـافر المناسـتة،  ر منحه الفرصة والمسادة إ راء أبحاثه وتجاربه من أ ر التوص  أمن 
 وبعد ذلا تهريتها إلى القطاي.

ـت  اعلى  ا  ورد      د ها  رفيم المكتب السياسي للحركة إسماعير هنية للموساد بعمليـة اع تيـا ، توع 
دماع بـالقو  إن نقلـ   واصالت واعستختارات والطاقة ال رية اإسرافيلية، يسرافير كاتمودير الم

دمـاع المعركــة عـار  الحــدود ع تيــا   ـتاط إســرافيليين أو خعـرين فلــيعلم هنيــة دينهـا بــ،ن قواعــد 
 فنقــر المعركــة  ــد إســرافير، ر كثيــرا  ويحــ    ث قلــيال  اللعتــة قــد ت يــرت، وأنصــع الســيد هنيــة أن نتحــد  

 وأ ــا ل لإذا تــم   ،للخــار  ســيكون بمثابــة ا تيــاد عــ  أدمــر ودينهــا ســنعود لسياســية اع تيــاعت
قتـر  ةتنفي  عمليات  دنا في الخار  فسو  نتم ا تيا  قيادات دماع وأنصحهم بالتف ير أل  مر 

   تهدندها بنقر المعركة للخار ل.تنف  

لـ  ماليزيـا إلـى ودعم المراسر العسكره للقناة العترية العاشـرة أو      ر هيلـر، أن  دركـة دمـاع دو 
ن عمليــة ا تيــا  أو  ،ســادة لتجنيــد عاليــا عاصــة بهــا، وتطــوير ترســانتها العســكرية فــي قطــاي  ــزة

ــ ــة ومهني ــ  بحرفي ــفــاده الــتطا فــي ماليزيــا تم   نن الــ نن عملــوا ربمــا لفتـــرة ة عاليـــة مــن قتــر المنف 
ــ إلــى أن هــم قــد يكونــوا  ــادروا ماليزيــا بعــد  ء، مشــيرا   وا العمليــة بنجــاو وبهــدو طويلــة فــي تعق تــه، ونف 

 الهجو  ال ه ن ف   مع عرو  التطا لصالة الفجر.

 م عاليا لها في ماليزيا والسلطات هنـا  ت ـم  دماع بات  تاس   وبحسب مزاعم التقرير، فإن      
ـإدتـاط هجـو  ن   تـم   2014إلى أنه عال  دري  مشيرا   ،الطر  عن ذلا مهـالت  ب لـه باسـتخدا س  

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

ــد أشخاصــا   و     مــن  نســيات مختلفــة وترســلهم إلــى تركيــا  ن دمــاع تســت ر ماليزيــا كســادة وتجن 
 50إلـى  40أن الحركـة  ن ـدت مـن  عيا  مد   ،أيضا، كما أن ها تجن د فلسطينيين من الضفة لصالحها

 في ماليزيا عال  السنوات األعيرة. شخصا  
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ـــ      ها إســـرافير وتطـــاو  بشـــكر عـــاى ال فـــاءات التشـــرية مـــن وت عـــد  عمليـــات اع تيـــا  التـــي تنف 
ــ نهم مــن اإســها  فــي تطــوير القــدرات القتاليــة، مركتــا  أساســيا  أصــحاي المــاهالت العلميــة التــي تمك 

يعك  العدو على تطتيقها منـ  عقـودأ وتقـو  من مركتات استراتيجية لالموا هة بين الحرويل التي 
ه ه اعستراتيجية على تنفي  كر العمليات العسكرية واعستختارية التـي يفتـر  أن تضـمن تقلـي  

د بإمكانيــات يمكــن أن تســهم فــي إدــداث تحــو  علــى مــوادين القــو ، الــ ه قــدرة العــدو علــى التــزو  
لعســـكرية الماديـــة، كمـــا يحـــدث عنـــد يميـــر لمصـــلحة إســـرافير، وذلـــا مـــن عـــال   ـــري القـــدرات ا

بــالقو  التشــرية القــادرة علــى تطــوير التقنيــات  مها مــة مخــادن و رســاليات الســالو، أو عتــر المــم  
نـه مـن امـتال  سـالو كاسـر للتـوادنأ وتـد   التسـريتات التـي وردت فـي  العسكرية للعدو، بحي  تمك 

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

ــ     ه إســرافير عســتهدا  ال فــاءات العلميــة ذات العالقــة بتــرامج التســليع فــي العــالم العربــي وتو  
ولـــد  المقاومـــة الفلســـطينية بـــدأت فـــي ســـتينيات القـــرن الما ـــيأ بتصـــفية مجموعـــة مـــن العلمـــاء 

وا إلـى مصـر بعـد انتهـاء األلمان، ال نن عملوا في  الـدافرة العلميـة للـزعيم النـاده أدولـ  هتلـر، وفـر 
 . وأشار إنتان إلى أن لمصر برفاسة  ما  عتد الناصـر 1945ـ  1939الحري العالمية الثانية )

ــ ا دــدا عمــدت إلــى توظيــ  هــاعء العلمــاء فــي تطــوير برنــامج إنتــا  الصــواريم بعيــدة المــد ، مم 
  تمكـــين المصـــريين مــن الحصـــو  علــى ســـالو كـــان يمكــن أن نهـــدد العمـــب ر لعــدبإســرافير للتـــدع  
ودســــب الجنــــرا   ،ما وأن الجــــيا المصــــره كــــان علــــى دــــدود  ــــزة مــــع إســــرافيراإســــرافيلي، ســــي  

اإســرافيلي فقــد لقــا  الموســاد بتصــفية العلمــاء األلمــان فــي القــاهرة، مــا أفضــى إلــى تصــفية الخطــة 
 .ل1965د  بحلو  عا  المصرية إنتا  الصواريم بعيدة الم

وفي سيا  المقاومة الفلسـطينية فقـد أولـ  إسـرافير أهميـة قصـو  عسـتهدا  ال فـاءات العلميـة     
فقد طاردت إسرافير المهندع يحيى عيـا،، الـ ه كـان أو   ،ذات العالقة بتطوير قدرات المقاومة
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لـرد علـى المجـزرة التـي خـة، التـي اسـتخدمتها دركـة دمـاع فـي امن أعد األدزمة والسـيارات المفخ  
 .1994 ها باروخ  ولدشتانن في المسجد اإبراهيمي عا  نف  

وأول  إسرافير اهتماما  كتيـرا  باعتقـا  المهنـدع عتـد   التر ـوثي، القيـاده التـارد فـي لكتافـب     
عز الدنن القسا ل، الجنـاو العسـكره لــلدماعل، الـ ه دنـن بتطـوير و نتـا  معهـم األدزمـة الناسـفة 
التـــي اســـتخدم  فـــي تنفيـــ  العمليـــات التفجيريـــة التـــي قامـــ  بهـــا الحركـــة عـــال  انتفا ـــة األقصـــى 

  .2005ـ  2000)

وقتـــر ثمـــاني ســـنوات أقـــدم  إســـرافير علـــى اعتطـــا  مـــدنر محطـــة توليـــد ال هربـــاء فـــي  ـــزة     
ية المهندع  رار أبو سيسي أثناء و وده مع دو ته األوكرانيـة فـي كييـ ، وأدانتـه محكمـة عسـكر 

إسرافيلية بمساعدة لكتافب القسا ل علـى تطـوير منهومتهـا الصـاروعية. وفـي ديسـمتر/كانون األو  
ا تيـــا  مهنـــدع الطيـــران التونســـي محمـــد الـــزواره، بفعـــر دـــرى األ هـــزة اعســـتختارية  تـــم   2016

اإسرافيلية على تسريب أن لاع تيا   اء ليم فق  بسـتب دوره فـي مسـاعدة دمـاع علـى تطـوير 
فرات بـــدون طيـــار، بـــر بشـــكر عـــاى ألنـــه كـــان يعكـــ  علـــى تطـــوير  واصـــة  يـــر م،هولـــة، الطـــا
طــــ  دمــــاع عســــتخدامها فــــي المــــم  بحقــــو  ال ــــاد التــــي اكتشــــفتها إســــرافير قتالــــة الســــوادر عط  

الشــمالية لفلســطينل. وقــد عمــدت إســرافير أيضــا  إلــى ا تيــا  عمســة علــى األقــر مــن علمــاء الــ رة 
 أبيب إدتاط المشروي النووه اإنراني.اإنرانيين،  من مخط  تر 

ضــع مــن عــال  الجــد  اإســرافيلي المتعلــب بحــادثتي ا تيــا  الــزواره والــتطا أن الهــد  ويت       
من العمليتين هو التشويا على مخططات لدماعل لمراكمـة القـوة النوعيـة وعـد  السـماو بوصـو  

 ه ه المخططات لمحطتها النهافية.

أن عمليــات اع تيــا  نجحــ ، فــي أدســن األدــوا ، فــي التشــويا علــى  علــى التجربــة وتــد        
إلــى القضــاء عليهــاأ فعلــى ســتير المثــا ، علــى  طــات التعــاظم العســكره للمقاومــة ولــم تفــم  مخط  

ع بقـــدرات عســـكرية واســـتختارية م إســـرافير، ومـــع أن إســـرافير تتمت ـــالـــر م مـــن أن قطـــاي  ـــزة متـــاع  
، 2006اط قـــدرة المقاومـــة علـــى تطـــوير الصـــواريم. ففـــي عـــا  هـــا لـــم تـــنجع فـــي إدتـــكتيـــرة، إع أن  
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 12كيلـــومتراتأ واون وبعـــد  7و 5طـــو رت المقاومـــة فـــي  ـــزة صـــواريم بدافيـــة نتـــراوو مـــداها بـــين 
كيلــــومتر يمكــــن لهــــا  100و 80نــــ  المقاومــــة مــــن تطــــوير صــــواريم بمــــد  بــــين عامــــا ، فقــــد تمك  

 سرافيليون.الوصو  إلى ديفا والقدع المحتلة، دستما أكد اإ

مـان انتهـرا  ت بها الجريمة، وهي استخدا  درا ة ناريـة يقودهـا شخصـان ملث  والطريقة التي نف       
النـار وعذوا  نحـو المسـجد، وأطلقـوا عليـه  جهـا  دتى عر  الـتطا مـن بيتـه مت   دقيقة تقريتا   20لمدة 

وهــــ ه ، أعــــر  لالبتعــــاد بـــالفرار، وتركــــوا الدرا ــــة الناريــــة قــــري مســــرو الجريمــــة واســــتخدموا وســــيلة
مـا  ـر   زة لجهاد اعستختارات الخار ية اإسرافيلي )الموساد . وطريقة الدرا ـة كثيـرا  الطريقة ممي  

 .1995استعمالها وقد استخد  ذلا في عملية ا تيا  الدكتور فتحي الشقاقي في مالطا عا  

ي عنـوان اللعتــة، وظيفتهــا ن الموا هــة هــأكـد أنوســي كــوهين، كـان قــد  رفـيم الموســاد السـابب     
فــي المســتقتر علــى أمــن  ر عطــرا  ا تثــاث القــدرات اإســتراتيجية ألعــدافنا التــي مــن الممكــن أن تشــك  

مـن  إسرافير ومستقتلها، وعند الضرورة، يجب  ري العدو نفسه، ل ن شرط أن يكون األمر  زءا  
  يير الواقع اإستراتيجي.ه إلى تدة تاد  ة ومحد  فسلسلة عمليات سري   ،د الوسافره متعد  تو   

ـويمكن رنيـة عمليـة اع تيـا  فـي ماليزيـا كجـزء مـن سلسـلة عمليـات ا تيـا  ن        ت  للعـدو فـي س 
فـي  ا تير في دبي محمود المتحـوو، وبا تيـا  محمـد الـزواره  2010السنوات األعيرة، ففي سنة 

سلسـلة ا تيـاعت للعلمـاء و  ،ومحاولة ا تيـا  محمـد دمـدان، فـي مدننـة صـيدا  أ2016تونم سنة 
 ...وعيا، ،مادن فقها  ،اللقيم  نرانيين وا تيا اإ

ن لإســـرافيرل ا تالــــ  العــــالم والتادــــ  أوكشـــ  المحلــــر وال اتــــب اإســـرافيلي لاليــــاور ليفــــيل،      
ن الـتطا شـار  فـي تطـوير أوقـا   ،الفلسطيني فاده التطا ألنه شـار  فـي تطـوير طـافرة نوعيـة

دــو  ترقيــة الطــافرات بــدون  ، كتــب مقــاع  2013وفــي عــا   دون طيــار رادار،المركتــات الجويــة بــ
ا تيالــه لمســاهمته فــي  ن الـتطا هــو العــالم الثــاني الـ ه نــتم  لإوأو ــعل  طيـار إلــى طــافرات رادارأ

تطوير نها  المركتات الجوية بدون طيار بعـد ا تيـا  محمـد الـزواره فـي تـونم، ودمـاع تسـتثمر 
 .لد التشرية والماليةفيها ال ثير من الموار 
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داعر كلية الهندسة في الجامعة اإسـالمية  2013وبح  التطا واثنين خعرين كتب في عا      
ـــاو  هـــ ه الدراســـة التحـــد   ،فـــي ماليزيـــا يات المرتتطـــة بـــاأل زاء الرفيســـية لهـــ ه الطـــافرات، مثـــر وتتن

 ليد الصور. المحركات وأنهمة التو يه ووددات الطاقة ووددات اعتصاعت وأدوات تو 

كمـا نتنـاو   ،كات ه ه الطافرات لتحسـين تشـ يلهان التح  يفح  ك لا بعمب قدرات محر   و      
الـــة وخمنـــة علـــى طـــافرة الـــرادار  ـــزء كتيـــر أنهمـــة اعتصـــاعت للطـــافرة مـــن أ ـــر تحقيـــب ســـيطرة فع  

ــ قــاء فــي ن مــن قــدرة الطــافرة الــرادار علــى التوعلــ  التــادثون إلــى أن تحســين هــ ه المنــاطب سيحس 
ـــ ،الهـــواء لفتـــرة أطـــو  وفـــي  ميـــع الهـــرو  الجويـــة ز التحـــ  علـــى المركتـــات الجويـــة  يـــر ويرك 

الم،هولــة لأل ــرا  المدنيــة، والــتطا بخترتــه وقدراتــه، كــان بإمكانــه تحويــر المعرفــة التــي  معهــا 
 لتطوير الطافرات أل را  عسكرية لصالع كتافب القسا .

  

 حسم الصراعق نون  عنصر  ا ل 54لكنيست أقرت ا

 2018والـــدورة الشـــتوية  2015ال نيســـ  اإســـرافيلي أصـــدر وعـــد   مـــا بـــين الـــدورة الصـــيفية      
ت فــة أ قــر  لـــللحسم الصــرايل وفــب الرنيــة اليمينيــة المتطر   قانونــا   54بينهــا  قانونــا  عنصــريا   185عــدد 

وأو ع لمركز مدارل في تقريره السـنوه الثالـ  دـو  القـوانين العنصـرية  ،أو دعل  مسار التشريع
ــ المثــابرة  د مســاعي دكومــة العــدووالداعمــة لالدــتال  واعســتيطان، أن هــ ا العــدد مــن القــوانين ناك 

مـب باعنتخابـات اومنـ  لحهـة فـود دونالـد تر  .لحسم الصراي وفب رنية اليمين اعستيطاني المهـيمن
فتال  الحاكم في لإسرافيرل بدفع قوانين الضم الزاد  للضفة ال ربيـة ية، ساري اإالرفاسية األميرك
 ومستوطناتها.

ن التقريــر الـ ه يصــدر بـدعم مــن دافـرة المفاو ــات فـي منهمــة التحريـر الفلســطينية، أن وبـي        
ـــــة الترلمانيـــــة، شـــــهدت معالجـــــة  ـــــا   185األعـــــوا  الثالثـــــة للوعي لالدـــــتال   وداعمـــــا   عنصـــــريا   قانون

قـوانين  6، وقانونا  رسـميا   26بالقراءة النهافية، و قانونا   32إقرار ما مجموعه  وأنه تم   ،واعستيطان
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إقرارهـا بـالقراءة األولـى،  قـوانين تـم   4أ فـي دـين أن 26مـن القـوانين الــ  4إدرا ها كتنود  من  تم  
مشروي قـانون مـا تـزا  مدر ـة علـى  131دة، وقوانين مجم   3قانونا  بالقراءة التمهيدية، بينها  18و

  دو  األعما .

قـوانين بـالقراءة النهافيـة، يضـا  لهـا قانونـان  6إقـرار  وفي العـا  الترلمـاني الثالـ  ودـده، تـم        
قـــوانين بـــالقراءة  7ال نيســـ  قـــانونين بـــالقراءة األولـــى، و وأقـــر   ،لقـــوانين كتنـــدننادمجهمـــا ب،دـــد  تـــم  

 لالقوميةل.التمهيدية، أعطرها قانون 

قانونــا  فــي ذات الفتــرة، فــي معهمهــا قــوانين عقابيــة  ــد الفلســطينيين فــي  38وأدر  النــواي       
ــ الضــفة ال ربيــة والقــدع المحتلــة، وتضــييب للعمــر السياســي، وترســيم للتمييــزأ  43  معالجــة وتم 

 المتاشر و ير المتاشر للضفة المحتلة كلها، أو المستوطنات. قانونا ل ر  الضم  

ضـــع مـــن رصـــد دقيـــب ألداء المعار ـــة الترلمانيـــة، أن المعار ـــة الحقيقـــة تقتصـــر علـــى ويت        
ـــ  ، وكتلــة لميــرتمل بنوابهــا الخمســة، فــي دــين نتــين 13كتلــة لالقافمــة العربيــة المشــتركةل بنوابهــا ال

نافتـا ،  11نافتـا ، وكتلـة لنو ـد مسـتقترل ) 24التقرير تزاند مشاركة كتلتي لالمعسـكر الصـهيونيل )
متـورطين بقســم  11فـي هـ ه الفئــة مـن القـوانين، وبالــ ات لنو ـد مسـتقترل، التــي بـات كـر نوابهــا الــ 

 كتير من ه ه القوانين.

سرافيلي دو  القوانين التي تقضي على الحـب ترد شته اإ ماي اإوبات المشهد السياسي ن        
  ترامب وفريقه إلى التي  األبـيم، الفلسطيني في وطنه وعلى وطنهأ وه ا تعزد أكثر بعد وصو 

هــات السياســية الهــاهرة هنــا ، ســاعدت علــى محــو بعــم اعســتثناءات التــي كنــا نراهــا إذ إن التو   
 لد  بعم النواي.

وقــا  النافــب فــي ال نيســ  عــن القافمــة العربيــة المشــتركة نوســ   تــارين، إن التقريــر يكشــ       
ترســيم الترنــامج السياســي لليمــين، وفــر  تشــريعات  ط الهيئــة التشــريعية ال نيســ ، فــيعمــب تــور  

بالتشـــريعات دـــو  تهويـــد  تهـــد  إلـــى تر مـــة هـــ ا الترنـــامج المتطـــر  إلـــى عطـــوات عمليـــة، بـــدءا  
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ــــدع، مــــرورا   للتشــــريعات المعاديــــة للمــــواطنين  بالتشــــريعات دــــو  توســــيع اعســــتيطان، وصــــوع   الق
 الفلسطينيين.

 

 نقل السف رة االمر كية للقدس

ــ        د الــرفيم األمريكــي، دونالــد ترامــب، أن إدارتــه تســعى لنقــر ســفارة الوعيــات المتحــدة فــي أك 
يار القاد أ  اء ذلا فـي ت ريـدة نشـرها علـى دسـابه أإسرافير إلى القدع من تر أبيب عال  شهر 

 لأطيــب التمنيــات لــرفيم الــودراء )اإســرافيلي بنيــامين  نتنيــاهو بــالقو  الرســمي فــي موقــع لتــويترلل 
عســتقالل م العهــيم، ع أصــدقاء لــدننا أفضــر مــن م فــي  70وكــر شــعب إســرافير بمناســتة الــ كر  الـــ

 أه مكان خعر، نتطلع لنقر سفارتنا إلى القدع عال  الشهر المقترل!

طـــ  لنقـــر ســـفارة قـــد ذكـــرت فـــي شـــهر شـــتاط الما ـــي أنهـــا عط    وكانـــ  الخار يـــة األمريكيـــة   
ى بعيـــد اســـتقال  لمـــا يســـم   70ى القـــدع بـــالتزامن مـــع الـــ كر  الــــالوعيـــات المتحـــدة فـــي إســـرافير إلـــ

الجدند للسفارة األمريكيـة  ر إقامة المقر  قر  وأنه من الم   ،أيار القاد  14إسرافير، ال ه يصاد  نو  
  ماق .  في متنى القنصلية العامة األمريكية في القدع بشكر  

و ـــــة  ضـــــب فـــــي العـــــالمين العربـــــي ب بموكـــــان قـــــرار الـــــرفيم األمريكـــــي بشـــــ،ن القـــــدع تســـــت     
ما فلسطين، دي  اعتتر الرفيم عتاع أن الوعيـات المتحـدة أنهـ  بقرارهـا لعـب واإسالمي، ع سي  

 دور الوسي  في مفاو ات السال ، كما لقي  ه ه الخطوة رفم معهم الدو  ال ربية.

فــي مجلــم األمــن  متــه مصــرواســتخدم  الوعيــات المتحــدة لالفيتــول  ــد مشــروي القــرار الــ ه قد    
الــدولي إدانــة إعــالن ترامــب، ورفعــ  تركيــا والــيمن، إثــر ذلــا، هــ ا المشــروي إلــى الجمعيــة العامــة 

،  2017-12- 21دولــة ، فــي  128لألمــم المتحــدة، وصــوت  األ لتيــة الســادقة مــن أعضــافها )
 لصالع الوثيقة.
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لنقـر سـفارة بالدهـا إلـى مدننـة من  هتها عت رت أنجيال ميركر المستشارة األلمانية، عن رفضها    
ر إليه عتر مفاو ات  ـمن القدع المحتلة، وأشارت إلى أن أه اتفا  بش،ن القدع يجب التوص  

 رنية در الدولتين.

ـــ      ـــ  وفيمـــا نتعل  ـــة، قال ب بنقـــر الســـفارة األميركيـــة للقـــدع، و مكانيـــة إقـــدامها علـــى عطـــوة مماثل
ــ ميركــرل لأعتقــد أننــا بحا ــة إلــى مواصــلة العمــر دولتــين لشــعتين، علــى  ر إلــى دــر  مــن أ ــر التوص 

الــر م مــن الصــعوبات ال تيــرة والنجادــات القليلــةل، مضــيفةل لع يمكــن تحدنــد و ــع القــدع إع فــي 
نريـد دولـة إسـرافير نهوديـة وديمقراطيـة، ل ننـا  ،ه ا السيا ، ل لا لن ننقر سفارة بالدنـا إلـى القـدع

 نريد دولة قابلة للحياة للفلسطينيينل.

ودــو  رنيتهــا فيمــا نتعلــب بــاععترا  بمدننــة القــدع عاصــمة فلســطينية، أ ابــ  ميركــر أنــه      
لهــــ ا هــــو مــــا ننت ــــي أن تجــــره المفاو ــــات دولــــه، وهنــــا تمامــــا  ت مــــن الصــــعوبة، أود أن أ  ــــره 

وتجميـــد المفاو ـــات بـــين الجـــانتين اإســـرافيلي والفلســـطيني،  ،مناقشـــات سياســـية دـــو  المو ـــوي
 .لقناقل  ستيطاني في الضفة ال ربية، و ع يجب أن ي  والتناء اع

عـــال  العـــدو بـــ،ن وديـــر الخزانـــة األمريكـــي ســـتيفن منوشـــين، إ عـــر  قالـــ  وســـافر أ ومـــن  هـــة       
مــن أعضــاء مجلــم الشــيوخ والنــواي، وعلــى  40شخصــية أمريكيــة بيــنهم  250ســيرأع وفــدا  مــن 

 اريـد كوشـنير، لحضـور دفـر افتتـاو السـفارة رأسهم ابنة الرفيم األمريكي إيفان ا ترامب، ودو ها 
 القاد . أيار 14األمريكية في القدع في 

ومع اقتراي موعد نقر السفارة األميركية للقدع، إعتتر محمود العالو  نافـب رفـيم  ،من  هته    
اإدارة  علــــى أن   دا  الخطــــوة األميركيــــة ب،نهــــا عــــدوان علــــى الشــــعب الفلســــطيني، مشــــد  ، دركــــة فــــتع

ه منـ  ن ـلإوأ ـا ل ، فقـ  منحـادة  ية أصتح  شريكة فـي العـدوان علـى الفلسـطينيين وليسـاألميرك
أن أقــد  ترامــب علــى هــ ه الخطــوة أعــ نا موقفنــا تجــاه الوعيــات المتحــدة األميركيــة واعتترناهــا ب،نهــا 

وسـو  نواصـر نضـالنا فـي موا هـة  ،ة عمليـة سـال  فـي الشـر  األوسـ ليس  ماهلة أو راعية ألي ـ
 .لعادية للشعب الفلسطينيت األميركية الم  الخطوا
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ـــ      ب وديـــر الـــدفاي اإســـرافيلي أفي ـــدور ليترمـــان بقيـــا  ودارة الخار يـــة األميركيـــة مـــن  هتـــه رد 
بح   عتارة لاألرا ي المحتلةل من عنوان تقريرها السنوه بش،ن سجر دقو  اإنسان فـي منطقـة 

مــي  اللثــا  هــ ه الخطــوة األميركيــة ت   ن  لإ لوقــا  ،ال ربيــةالشــر  األوســ  واســتتدالها بعتــارة لالضــفة 
ت ـراره  قـة باألرا ـي المحتلـة، وتثتـ  أن الحقيقـة أقـو  مـن أه كـ ي دتـى لـو تـم  تعل  عـن ال  بـة الم  

وكــان ســفير الوعيــات المتحــدة لــد  إســرافير ديفيــد فريــدمان طالــب، قتــر عــدة أشــهر،  ل.ة مــراتعــد  
عــــن اســــتخدا  عتــــارة األرا ــــي المحتلــــة فــــي كــــر تقاريرهــــا      ودارة الخار يــــة فــــي واشــــنطن بــــال

   الرسمية.

نافـب  ،الشيخ كم   الخطيو ب بالقدع ها م نافب رفيم الحركة اإسالمية في مو وي نتعل       
تتســـاو  مـــع صـــفقة  التـــي السياســـيات الســـعودية واإماراتيـــة فـــي القـــدع ،رفـــيم الحركـــة اإســـالمية

تيـــة فـــي القـــدع هـــدفها امار األمـــوا  الســـعودية واإل لوقـــا  ،،ن القـــدعالقـــرن والرنيـــة اعمريكيـــة بشـــ
فالمــا  القــ ر ننهــا  علــى القــدع لــيم مــن عــال  ماسســات وطنيــة  ،العتــ  فــي صــمود المقدســيين

مـاراتي أن ويمكـن للمـا  السـعوده واإ ،ما من عـال  أفـراد يعتثـون فـي صـمود المقدسـيينموثوقة إن  
المــا  الســعوده لنَّ أوقــا   ل.ب،ف ــار تتســاو  مــع صــفقة القــرن يســتخد  فــي تشــكير رأه عــا  يقتــر 

مـــا مـــن عـــال  أفـــراد الـــدنم بـــدأ ننهـــا  علـــى القـــدع، لـــيم مـــن عـــال  ماسســـات وطنيـــة موثوقـــة إن  
مـوا  وشـراء ذمـم تـرو   للمواقـ  أ يعتثون في صمود أهر القدع ودـر  بوصـلتهم مـن عـال   ـم  

أ  تحـــ  أعــــين   ــــم تلـــا األمـــوا  يحـــدث ســـرا   هـــرلوالسياســـات الســـعودية المشـــتوهةل، متســـافال  
 سرافيلية؟!الماسسة اإ

وأ ــا ل لالمــا  الســعوده  يــر نهيــ ، ولــه ودن فــي السياســات، عاصــة أن األمــوا  تــ هب    
لشخصــيات مقدســي ة مرموقــة، ويمكـــن للمــا  الســعوده أن ي ســتخد   فـــي تشــكير أر ــي ة ورأه عـــا  

مــوا  ستصــر إلــى أفــراد ســيكونون فــي المســتقتر األ ل.يقتــر ب،ف ــار  ريتــة تتســاو  مــع صــفقة القــرن 
دات التــي بواقــا  للسياســة الســعودية الجدنــدة  ــمن مشــروي لصــفقة القــرنل، وســيعملون وفــب المحــد  أ

و عها محمد بن سلمان، والم كورة في تصريحه الشـهير لأن لليهـود الحـب فـي إقامـة وطـن قـومي 
 في فلسطينل.
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ـــ-ة ي  د أن بعـــم األســـماء المقدســـوشـــد       ـــى ذكـــر األســـماءتحف  ـــاوين للمـــا   -ج عل أصـــتح  عن
ـالسعوده، وهي منسجمة تماما  مع التو    دا  لعلـى أن سـعيهم سيفشـر أمـا  ه الف ره السعوده، ماك 

ـ ه فـي القـدع شـعتنا فـي القـدع أوعـى مـن أن  نـتم مسـاومته علـى دق ـلن أ دا  صمود المقدسيينأ ماك 
ـــبحفنـــة عفنـــة مـــن األمـــوا  القـــ رة )..  وهـــ    مـــع ة وتخـــو  ا ع يعنـــي عـــد  التعامـــر بخطـــورة و دي 

 .لب نهد  لطمم هوية القدع، ويتساو  مع صفقة القرن تدف  المو وي، كون أن الما  الم  
ن الخطيـب أن رمــود هـ ا الـدور لهــم قناعـات ف ريــة مثـر قناعـات الرمــود الدننيـة الســعودية وبـي      

أن  القـدع وأهـر القـدع لـن يسـير لعـابهم، ع للـدرهم  ليا هاعءل إعلمـوا  ها  ددنثه لهمالرسمية، مو   
اإمــاراتي وع للريــا  الســعوده أو الــدوعر األمريكــي.. و ن  شــر  القــدع ع ن تــاي وع ي شــتر ، ولــن 

دتنـا علــى مـدار التـاريم أن اعدــتالعت والقـدع عو   ت ـون القـدع إع ألهلهـا.. والشــرفاء ع ي علفـون!
عدـــتال ، وســـيردر معـــه كـــر اا أذنابهـــا، وبـــإذن   ســـيردر هـــ ا التـــي توالـــ  عليهـــا ردلـــ  ومعهـــ

السماســرة، وكــر مــن نريــد أن يطمــم هويــة القــدع، ويســلخها عــن عمقهــا العربــي واإســالمي، ولــن 
المـاامرة كتيـرة وليسـ  سـهلة، ل ـنَّ أهـر لوتـابعل ل. يكون األقصـى والقـدع وليمـة علـى طاولـة اللئـا 

هم ولــن نركنــوا إلــى الــ نن ظلمــوال، داعيـــا  قصــاهم ومســر  نتـــي  أن القــدع عاهــدوا   أن نــدافعوا عــ
 نده الماكرين والعابثين والمحتلين.أمة اإسالمية والعربية إنقاذ القدع واألقصى من األ

أن اعتصــاعت تجــره مــع ، رفــم ال شــ  عــن اســمه-عــر  كشــ  مصــدر مقدســي أ مــن  هــة     
أن يكـــون الهـــد   حـــا  ســـلطة الفلســـطينية، مر   شخصـــيات محســـوبة علـــى ودارة األوقـــا  التابعـــة لل

إيجاد شرخ بين إدارة األوقا  األردنية التي تشر  علـى األقصـى ونهيرتهـا الفلسـطينية التـي تـدنر 
 ة المدننة.األوقا  في بقي  

ــ      مطلــع العــا  الجــاره دعــوة إلــى الســعودية ل ــن ال شــ  عــن وكانــ  شخصــيات معروفــة تلق 
ن السعودية تسـعى للتحـ  عـن أويقو  متابعون  ،ردنيةا من الحدود األعيدو أ عندما   ،الدعوة أفشل

 سات في القدع.على دساي الوصاية والرعاية األردنية للمقد   ،دور في إدارة المسجد األقصى

  

 سرى قضية اط 
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ه المجلــم الــوطني عــال  دورتــه العاديــة ديــا الفلســطينيون نــو  األســير الفلســطيني، الــ ه أقــر  أ     
أ ويــرتت  هــ ا التــاريم دســب الســيا  التــاريخي الــوطني بــاليو  الــ ه انطلقــ  1974عــا   -17-4

علـى ممارسـات اعنتـداي  شـهور ادتجا ـا   6 راي العا  ال ه اسـتمر عالن اإ  و  1936فيه ثورة 
را ـــي الفلســـطينية والقيـــا  لـــى األلـــى فلســـطين واعســـتيالء عإالتريطـــاني للســـماو بـــالهجرة اليهوديـــة 

 بتسليع العصابات الصهيونية.

ـــ      ة للوفـــاء لألســـر  وتضـــحياتهم، وشـــح  الهمـــم وتوديـــد الجهـــود، ويـــو  األســـير، مناســـتة وطني 
هـ ه  ديـاءإويجره  ،للوفاء لشهداء الحركة األسيرة هم بالحرية، ويوما  لنصرتهم ومساندتهم ودعم دق  

دة، وينهمـــون المهر انـــات الخطابيـــة، والمســـيرات والوقفـــات شـــكا  متعـــد  بوســـافر وأ المناســـتة ســـنويا  
 ة مع األسر .التضامني  

معتقــر إداره،  500طفــال، وســتة نــواي، و 350أســير، بيــنهم  6500ســر نحــو ويقتــع فــي األ     
وبحســب هيئــة شــاون األســر ،  عال ــي عا ــر. ر  بحا ــة إلــى تــدع   700مــريم، بيــنهم  1800و

، ومـن بـين األسـر  1967أسيرا  استشهدوا داعـر سـجون ومعـتقالت اعدـتال  منـ  عـا   215 فإن  
أســـيرا  مضـــى علـــى اعتقـــالهم أكثـــر مـــن عشـــرين عامـــا بشـــكر متواصـــر، وهـــاعء ي طلـــب علـــيهم  48

، واعتقلــــ  ســــلطات 1993أســــيرا  مــــنهم معتقلــــون منــــ  مــــا قتــــر عــــا   29لعمــــداء األســــر ل، وأن 
، فيمــا 2000منــ  عــا   1700ألــ  فلســطينية، بيــنهن  16أكثــر مــن  1967اعدــتال  منــ  عــا  

ـــجر اعتقـــا   اعـــتقلن عـــال  العـــا   156، مـــن بيـــنهن 2015امـــرأة وفتـــاة منـــ  تشـــرين او   460س 
 أسيرة. 62، وما تزا  في سجون اعدتال  2017المنصر  

تقــــا  ن اععأأ و 1967ألــــ  أمــــر اعتقــــا  إداره منــــ  عــــا   50وأصــــدرت ســــلطات اعدــــتال      
شــــخ  تحــــ  اعدتجــــاد  427، وأنــــه نو ــــد داليــــا 2002منــــ  عــــا   دــــاد    داره ارتفــــع بشــــكر  اإ

 اعداره.

كثـــر مـــن شـــهرين، كخطـــوة ادتجا يـــة أ يقـــاطعون المحـــاكم منـــ   وع نـــزا  المعتقلـــين اإداريـــين     
 .را  هم، وارتفاي أعدادهم ماع  داره  د  على استمرار فر  اععتقا  اإ
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