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   مقدمة

يعـا  بـرجراءات  قلهـا مـن واإل ،القـد  عاصـمة للايـا  الصـهيو ي  عـال  الـرسيت ترامـبإ  لم يكن مفاجئـا         
ــولاــن اإل ،1995 غر  عــا  و خــ ا الاــات    فــالقرار قــاسم منــ  ،لــى القــد إبيــب أتــ     دارات المتعاقبــة كا ــج ت ج 

ولاـن الجددـد  .مريكيـةمـن المصـالا اأأمسار المفاوضـات وتحـج عنـوا    التنفي  تحج عنوا  عد  التأثير على
  حــ  الــدولتين لــيت أاعتبــار  :حمــ  ثــالث عنــاوين ،  ترامــب جــاء بخطــاف مختلــح لــالال الحملــة ا  تخابيــةأ

 .لــى القــد  المحتلــةإمريكيــة لســفارة اأبنقــ  ا ووعــدا   ،مــا  الســال أ   ا ســتيطا  لــيت عاسقــا  أو  ،للســال   شــرطا  
دوا استعجلوا قرار  قـ  السـفارة لشـية ضـياف الفرصـة ا سـت ناسية التـي   اللوبي الصهيو ي وم ي  أوعلى ما دبدو 

لـــى عـــزال إي التحقيقـــات   تـــ د  أولشـــية  ،رهـــا وجـــود الـــرسيت ترامـــب علـــى قمـــة الســـلطة فـــي الو يـــات المتحـــدةوف  
وفي  فت الوقج اسـتبا  صـفقة القـر   .جواء التطبيع العربي لاصة الخليجيأمن  مستفيددن ،مريكيالرسيت اأ

، 2017 - 12-6ل لك جاء قـرار الـرسيت اأمريكـى مسـاء اأربعـاء  .لراجه من التداوالإالقد  و  غال  ملح  رب
نيـة وتعزيـز بنق  السفارة اأمريكية من ت  أبيب إلى القد ، كمحطـة داعمـة لألسـطورة اليهوديـة والصـهيو ية الدد

 عودة اليهود إليها.و مصداقية الرواية الصهيو ية حوال فلسطين وتحقيق الخالص عبر إقامة الدولة اليهودية 

 ا  هميـة فلسـطيني  لما للقـد  مـن مكا ـة بالغـة اأ مريكية  ظرا  الفع  على الخطوة اأ رد   مفاجئا   يضا  ألم يكن       
ــ ــ ا  وعربي  لــى ا عقــاد مجلــت إى د  أو  ،رةشــع  ا حتجاجــات المســم  أوهــو القــرار الــ ي  ،ا  ســالمي  إو  ا  مســيحي  و   ا  وعالمي 

قــ  أســالمية فـي تركيـا كــ  ذلـك فـي ة اإلمـن والقم ـوا عقـاد مجلــت اأ ،البرلمــا يين العـرف دالجامعـة العربيـة واتحـا
دارة لـــه اإلوهـــو مـــا احتاطـــج  ،والتنددـــد الـــدولي الواســـع بـــالقرار ،وروبيـــةســـبوف عـــدا عـــن لقـــاء المجموعـــة اأأمـــن 

وقـد الـتقم محـور  .جراءات المسبقة  متصاص ردود الفع  الغاضـبةمريكية والايا  الصهيو ي بجملة من اإلاأ
 صـر   علـى لسـا  السـيد حسـن واضـحا   جـاء ذلـك تعبيـرا  و  ،قصـىة للدفاف عـن اأ ي  و د الجهك  أالمقاومة اللحظة و 

 سالمية.وقاسد لواء القد  في حر  ال ورة اإل ،هللا

راضــي الفلســطينية ا ــدلعج معــالم وفــي اأ ،المعــ حــاء الأتواصــلج المظــاهرات فــي  ،جــواء ردود الفعــ أفــي       
ــ ،حيــت تواصــلج المواجهــات المســتمرة منــ  صــدور القــرار ةعــا تفاضــة متوق   ة حة للتفعيــ  وا ســتمراري  وهــي مرش 

 ،سية سلسلة مـن ا تصـا ت واللقـاءاتماعماال عسكرية. وشهدت الساحة الدبلو أ   ولاصة ترافقها مع ،سافوا ت  
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علـن لاللهـا رفـل القـرار أ الجولة التي قا  بها الرسيت الروسي وشـملج سـوريا ومصـر وتركيـا والتـي  وكا  بار ا  
 غلب دوال العالم.أ وروبية و فعلته الدوال اأ وهو ما ،مريكياأ

دارات السـابقة، ة اإلمن المددنة المقدسة فـى كاف ـ يالموقح اأمريك مريكي تجاه  حقاسق تخص  والقرار اأ      
، كو هــا بموجــب قــرار 1948فــاإلدارات اأمريكيــة لــم تعتــر  بســيطرة إســراسي  علــى القــد  الغربيــة لــالال حــرف 

عنــدما  1989واســتمر هــ ا الوضــع حتــى عــا   .دارة دوليــة لاصــةتخضــع إل ،1947التقســيم الصــادر فــى عــا  
حـــــدة اأمريكيـــــة وإســـــراسي  لتـــــأجير قطعـــــة أرا فـــــى القـــــد  الغربيـــــة مســـــاحتها وقـــــع اتفـــــا  بـــــين الو يـــــات المت

فا  بم ابة ج ور وبداية اعترا  الو يات المتحـدة بالسـيادة اإلسـراسيلية علـى ويمكن اعتبار ه ا ا ت   2 31.250
 مريكية للقد . غر  قرار بنق  السفارة اأو خ  الاات   1995وفي عا   القد  الغربية، 

فقج اأطرا  على تسويتها من إحدى القضايا التى ات   بنق  السفارة إلى القد  حسم مسبقا   ير اأمريكوالقرا    
ــ لــالال التفــاوا والحــوار، كمــا أ    وهــو يمــنا العــدو  ر لحقــو  الالجئــين فــى ممتلاــاتهم.القــرار يفــتا البــاف للتنا 

ال ، وبالــــ ات قضــــية الالجئــــين بقيــــة قضــــايا الوضــــع النهــــاسى علــــى طريقتــــه ووفــــق مفهومــــه للســــ لحــــ    الفرصــــة
بالتصـار فـر  قـرار ترامـب رفـع  .الفلسطينيين والحدود والمياا والمستوطنات والسيادة وما دو  ذلك مـن القضـايا

ة لتصــرفاتها وقراراتهــا ومــنا شــرعي  ، هــ ا إذا كا ــج إســراسي  تشــعر بــ لك ي،  اأحــادعــن إســراسي  حــرر التصــر  
لقــد مـنا قــرار  ي.رة حســمها مـن جا ــب واحـد، وفــق تصـورها أمنهــا القـومتــرى ضـرو  يالقضــايا التـ ية فـاأحادي ـ

 ،الواقـع يترامب القـوة اإلسـراسيلية ضـد الفلسـطينيين ا عتـرا  والشـرعية حيـت اعتـر  بنتاسجهـا علـى اأرا وفـ
 ة التسوية والمفاوضات.  تزاال حتى اآل  مرجعي   ية التدو  النظر إلى القرارات الدولية واأممي  

كبـدد   يأمـا  إسـراسي  لتنفيـ  وتحقيـق الحـ  اإلقليمـ باإلضافة إلـى ذلـك فـر  قـرار ترامـب يفـتا البـاف واسـعا  و     
سـقطه، حيـت ألعملية السال  ال ي كا ـج تلعبـه الو يـات المتحـدة و  يوفضا دور الوسيم أو الراع ،لح  الدولتين

الوســيم النزيــه بــ  هــى شــريك منحــا  إلســراسي  لــم يعــد فــى مقــدور الو يــات المتحــدة بعــد اآل  أ  تحظــى بــدور 
 .ييستدعي اليقظة من حلم ووهم السال  اأمريك شكال وموضوعا، وهو ما
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  صفقة القرن 

القضـية الفلسـطينية  حـ    جاريد كوشـنير، علـى أ    ،د مستشار الرسيت اأمريكي ومبعوث الشر  اأوسمأك       
ـ ،هو مفتاح ا ستقرار في المنطقة ز مبـادرة لحـ  القضـية الفلسـطينية علـى قاعـدة قناعـة وأ  الـرسيت ترامـب، جه 

 سراسيلي. ه   استقرار في اإلقليم دو  ح  الصراف العربي اإلأ

الوقج غير مالسم، أ      أوأضا : "حين بدأ ا ببحت السال  بين الفلسطينيين واإلسراسيليين قاال الا يرو       
ع وقتنــا، لاــن الــرسيت قــا  برعــادة العمــ  الســلمي ومباح ــات الســال ، قــة و حــن  ضــي  مــن فقــدا  ال  هنــاأ أعوامــا  

لـى إبهـ ا الصـدد  ، مشـيرا  "و حن  عتقد أ  ه ا ممكـن، وهنـاأ الا يـر مـن اأسـباف التـي تجعـ  هـ ا اأمـر مالسـم
ـــيم.الا يـــر مـــن اأشـــياء الخطـــرة فـــي اإل لـــى إلـــى اتفاقيـــة الســـال  كاتفاقيـــة فقـــم، بـــ   نظـــر إو حـــن    نظـــر " قل

مستقبلها، وما يحدث من للق بيئة بعد عشرة أعوا ، والنـا  المسـتفيدة مـن السـال ، وكيـح  خلـق لهـم و ـاسح، 
دارة اأميركيـــة تتواصـــ  مــع كـــ  اأطـــرا  مـــن أجـــ  اســـتئنا  عمليـــة اإل    إو . وكيــح  فيـــدهم وهـــ ا هـــو فار ـــا..

عليه من بلدا  المنطقة  ا  فق  الح  يجب أ  يكو  مت  إالخطوط الحمراء لدى ك  طر ، و هم يعرفو     إالسال ، و 
 بها المنطقة ت ثر على استئنا  عملية السال . اأ مات التي تمر   لى أ   إ ،  فتا  "كلها

قة ى بـــ "صــفرا  لمالمــا الخطــة اأمريكيــة للتســوية والتــي تــأتي فــي إطــار مــا ي ســم  ويضــع المراقبــو ، تصــو       
القر "، وذلك في إطار ما يجري تداوله حـوال دولـة غـزة والحـدود الم قتـة وا عتـرا  اأمريكـي بالقـد  عاصـمة 

 إلسراسي . 

ويرى مراقبو ، أ  القرار اأمريكـي بنقـ  السـفارة للقـد  يم ـ  تهددـدا  أمريكيـا  وإسـراسيليا  للقيـادة الفلسـطينية،      
ا ــب اأمريكــي بدايــة العــا  المقبــ ، وهــي الصــفقة التــي يطلــق عليهــا مــن أجــ  دفعهــا للقبــوال بمــا ســيطرحه الج

 "صفقة القر ". 

واشــنطن تســعى إلــى منــع قيــا  الدولــة الفلســطينية، واســتبدالها بحلــوال ألــرى كدولــة  وحســب المــراقبين، فــر        
  سيناء غزة والحكم ال اتي، اأمر ال ي دتماشى مع سعي حكومة ا حتالال لضم الضفة الغربية.

ه اأمريكي يأتي  حو حكم ذاتي منقوص في الضفة الغربية، ولقطاف غزة لطة ألـرى وضـعج "التوج      إو      
هنـاأ  ا  سـحاف اإلسـراسيلي كـا  تمهيـدا  لمـا يطلـق عليـه دولـة غـزة"، مشـيرا  إلـى أ    ، حيـت أ   2005من  عـا  
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ت سـيكو  هنـاأ ا فجـار سـكا ي فـي قطـاف لطة لتوسيع قطاف غزة وتجاا سيناء ولح  المشكلة الديمغرافية، حيـ
وأ ها تتمحور حوال الدولة الم قتة والالحدود و  ات صـاال جغرافـي مـع  غزة وهناأ محاو ت للتواص  به ا الشأ .

والحددت بأ  ه   قد  و   جئين هـو جـزء مم ـا تحيكـه  المحيم الخارجي ودوال اإلقليم إ  عبر وسيم إسراسيلي،
ء مــن الصــفقة المرتقبــة، وأ  هــد  إســراسي  والو يــات المتحــدة هــو إعــادة ترتيــب المنطقــة الو يــات المتحــدة كجــز 

 الجيوسياسية.

ا عتـرا  بالقـد      أبدورا، قاال عضـو اللجنـة التنفي يـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية، واصـ  أبـو دوسـح،      
الدوليــة ومجلــت اأمــن وقــرارات اأمــم   حربــا  ضــد القيــادة الفلســطينية، وضــربا  للشــرعية عاصــمة إلســراسي  يشــك  

 المتحدة التي اعترفج بعروبة القد .

وأوضا أ  القيادة الفلسطينية ستواص  مساعيها من أج  الحقو  الفلسـطينية وحـق تقريـر المصـير وإقامـة      
رفــع وعاصـمتها القــد ، مشـددا  علــى أ  القيـادة الفلسـطينية ســتعم  علـى  1967الدولـة الفلسـطينية علــى حـدود 

 دعوى قضاسية ضد الو يات المتحدة. 

عن مصادر رسمية فلسطينية وعربيـة وأوروبيـة، أ  ولـي العهـد  ،و قلج صحيفة " يويورأ تايمز" اأميركية     
الســعودي، محمــد بــن ســلما ، اقتــرح علــى رســيت الســلطة الفلســطينة، محمــود عبــا ، لطــة ترمــي إلــى تصــفية 

وأ  بـن سـلما  اقتـرح  سراسيلي أك ر من لطة ترامـب  فسـه.منحا ة للايا  اإلالقضية الفلسطينية، وصفتها بأ ها 
ــــ مة إلــــى عــــدد مــــن المنــــاطق ذات حكــــم ذاتــــي، وتبقــــى المســــتوطنات لطــــة تاــــو  فيهــــا الدولــــة الفلســــطينية مقس 
ســـراسيلي، وتاـــو  أبـــو ديـــت عشـــر  القـــد   عاصـــمة " للايـــا  اإلاـــا  اإلســـراسيلية فـــي الضـــفة الغربيـــة المحتلـــة "مل

وأ  "عبـا  أعطـي  ،طيني وليت القد  الشرقية المحتلة، وك لك لن يمنا حـق العـودة لالجئـين الفلسـطينيينفلس
 ".ا ستقالةجبرا  على سيكو  م   مهلة شهرين للقبوال بالصفقة وإ   

 أ  "المسـ ولين الفر سـيين سـمعوا ،إيما ويـ  مـاكرو   ،و قلج  يويورأ تايمز عـن مستشـار للـرسيت الفر سـي     
 غير المقبولة للفلسطينيين". السعوديةعن ا قتراحات 

من جهتها  فج السـلطات السـعودية هـ ا المقتـرح، حيـت قـاال السـفير السـعودي فـي الو يـات المتحـدة، لالـد      
ـأبن سـلما ، للصـحيفة    إلـى تسـوية تقـو  علـى مبـادرة السـال  العربيـة عـا    "السـعودية   تـزاال ملتزمـة بالتوص 
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. أي اقتـراح يخـالح ذلـك   أسـا  1967ما فيها القد  الشرقية عاصمة لدولة فلسـطينية علـى حـدود ب 2002
 له من الصحة".

   

 لى القدس إمريكية نقل السفارة األ

مريكيــة  حـو القـد ، أعلــن الـرسيت اأميركـي دو الــد ترامـب فــي دارات األمـا درجــج عليـة مواقـح اإل لالفـا       
ـــــكـــــا و  اأوال  6دـــــو   ه و ارة الخارجيـــــة لــــــ"بدء الجـــــاري اعتـــــرا  إدارتـــــه بالقـــــد  عاصـــــمة  إلســـــراسي ، كمـــــا وج 

ى بأغلبيـة كبيـرة التحضيرات لنق  السفارة اأميركية من ت  أبيب إلى القد ". وكـا  الاـو غر  اأميركـي قـد تبن ـ
لى القـد  فـي سـقح  ، و ص على ضرورة  ق  السفارة اأميركية إ1995من الحزبين "قا و  سفارة القد " عا  

يسما للرسيت اأميركـي بتوقيـع إعفـاء  ن بندا  . إ  أ  ذلك القا و  تضم  1999أيار/ مادو  31 مني   دتجاو  
مـــدة ســـتة أشـــهر إذا رأى أ ـــه ضـــروري لــــ"حماية المصـــالا اأمنيـــة القوميـــة اأميركيـــة". ومنـــ  إدارة الـــرسيت بيـــ  

هم كـا وا قـد وعـدوا ك  ستة أشهر، على الرغم من أ    سيا  قع اإلعفاء تلقاو كلينتو ، واإلدارات اأميركية المتعاقبة ت
 بوصفهم مرشحين بنق  السفارة اأميركية من ت  أبيب إلى القد .

وأفـي بوعـدي "حا  الوقج لالعترا  بالقـد  عاصـمة إلسـراسي ،  ه   أوقاال الرسيت اأمريكي دو الد ترامب،      
سـراسي  دولـة إ .لرت ك يراأه لمصلحة الو يات المتحدة. الخطوة ت     ه ا الوعد أ ف  أ ا أ ،لنق  السفارة إلى القد 

 .ر ما هي عاصمتها"  تقر  أذات سيادة ولها الحق في 

ضــا  ترامــب  حــن ملتزمــو  بالوصــوال إلــى اتفــا  ســال  مقبــوال مــن الفلســطينيين واإلســراسيليين، وســأب ال أو      
بعناها حوال الشر  اأوسم فـي الماضـي كا ـج ا ستراتيجيات التي ات    إلى ه ا اإلتفا . قصارى جهدي للتوص  

 و"إعال ي اليو  يشك  بداية لمقاربة جدددة تجاا النزاف بين الفلسطينيين واإلسراسيليين". ،فاشلة

ع علـى تأجيـ  النقـ  المباشـر للسـفارة مـدة سـتة أشـهر ألـرى، علـى أسـا  أ  ذلـك وق ـ ،عـال مـع اإل وترافقا       
حتى دتم "تو يح المهندسين المعماريين والمهندسين اآللـرين والمخططـين لتاـو  السـفارة الجددـدة  وقتا   يستغر  

علــــى الــــرغم مــــن أ  قــــرار ترامــــب يــــأمر و ارة الخارجيــــة بـــــ "بــــدء  ،بمنزلــــة إشــــادة راسعــــة بالســــال  عنــــد اكتمالهــــا"
" قــ  السـفارة لــن يحــدث  رسـو ، فــر   التحضـيرات لنقــ  السـفارة اأميركيــة مــن تـ  أبيــب إلــى القـد ". وبحســب تيل
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ه ا العا  و  العا  المقب  على اأرجا، لان الرسيت دريد ا أ   بدأ في عملية ملموسة عندما  او  قادرين على 
، فـــر  ترامــب بقــرارا ا عتـــرا  بالقــد  عاصــمة إلســـراسي ، يــا  النظـــر عــن موعــد  قـــ  الســفارة فعل وبغــل   ،ذلــك"

بعها أسالفه ال الثة، على مدى ، سياسة  ات  يا  رات  ق  السفارة، يكو  قد أ هى، عملوتوجيهه للخارجية ببدء تحضي
ـــى أ  دـــتم  أك ـــر مـــن عشـــرين عامـــا   ـــ  قـــرار النقـــ  إل ـــين الطـــرفين  ، بتأجي التوصـــ  إلـــى تســـوية ســـلمية توافقيـــة ب

 الفلسطيني واإلسراسيلي.

ففــي حــين عارضــه و يــرا  ،نيرسيســيولــم يكــن قــرار ترامــب بخصــوص القــد  محــ  توافــق بــين مستشــاريه ال     
الخارجيــة، تيلرســو ، والــدفاف، جــيمت مــاتيت، ومــددر وكالــة ا ســتخبارات المركزيــة اأميركيــة عســي  ي إيــه ، 

دا ك  مـن  اسـب الـرسيت، مايـك بيـنت، والسـفيرة اأميركيـة فـي اأمـم المتحـدة،  يكـي هـالي، مايك بومبيو، فقد أد  
، صهرا ومستشارا جاريد كوشنر، والمبعوث دا أيضا  سي ، ديفيد فريدما . كما أد  وسفير الو يات المتحدة في إسرا

 .اأميركي الخاص للسال  في الشر  اأوسم، جيسو  جرينبالت

للمصــالا اأميركيـــة فــي المنطقتـــين العربيـــة    حجـــج معارضــي هـــ ا القــرار فـــي أ ــه قـــد يم ــ  تهددـــدا  وتتم  ــ     
اإلســراسيلية ويفشــ  أي مقترحــات  -عايــة اأميركيــة للمفاوضــات الفلســطينية واإلســالمية، كمــا أ ــه قــد يضــعح الر 

 جرار إلى جولة جدددة من العنح فـي اأراضـي الفلسـطينية المحتلـة، للسال  تعم  عليها، وربما يفجرها عبر اإل
عـزال أميركـا عن أ ه قد دوتر عالقات الو يات المتحدة بحلفاسها من العرف والمسلمين، ب  قد يسـاهم فـي  فضال  

مـن هـ ا النـوف  ، حتى بين حلفاسها من اأوروبيين. في المقاب ، جادال الطر  الم يد للقرار بأ  إعال ـا  دبلوماسيا  
قية ترامب بين اإلسراسيليين، وبناء  عليه، ي َمان ه من المناورة مع حكومـة  تنيـاهو اليمينيـة فـي حـاال اصدم  سيعز  

 . تفا   هاسي مع الفلسطينيين طرحج اإلدارة اأميركية إطارا  

سعيه إلرضاء اللـوبي الصـهيو ي فـي ، خاذ القرارسباف التي دفعج الرسيت ترامب  ت  من بين اأ  أويبدو      
%  80% مــن الشــعب اأميركــي، وصــوت  حــو  25عفــاإل جيليو   حــو  وإرضــاء الجماعــات اإل جيليــة ،أميركــا

  قضية  ق  السـفارة اأميركيـة مـن تـ  وتم    ،ات الرساسية األيرة من البيل منهم لمصلحة ترامب في ا  تخاب
من جماعـاتهم ضـغم علـى ترامـب للتعجيـ   أبيب إلى القد  إحدى أولويات تلك الاتلة التصويتية، ب  إ  ك يرا  

ق تتعل ـوبالنسـبة إلـى اإل جيليـين، فـر  قضـية  قـ  السـفارة    .بقرار  ق  السفارة وإعال  القد  عاصمة  إلسـراسي 
بأمر سياسي، بقدر ما هي تحقيق لنبوءة تمهد الطريق لعودة المسيا في الطريق إلى معركة  هاية التاريخ التـي 

لهـم بعـد أ  رفضـوا  صـا  يفترا أ  تقع في سه  "مجيدو" بحسب اأسطورة، وسو  يقبـ  اليهـود "المسـيا" مخل  
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عقيدة، إ  أ ه ليت في وارد إغضاف ه ا الاتلـة من قب . ومن اأرجا أ  رج  اأعماال ترامب   د من به ا ال
 دة له.ا  تخابية الابيرة الم ي  

مقاربــة عقال يــة وواقعيــة للسياســة  مــع اعتباراتــه السياســية الدالليــة علــى حســاف وجــاء قــرار ترامــب منســجما       
باته على أ  الفلسطينيين للمعسكر اليميني المتطر  في إدارته ال ي تقو  حسا ه يم   ا تصارا  الخارجية؛ كما أ   

سو  دبتعدو  عن طاولة المفاوضات فترة ، ولانهم لن دلب وا أ  يعودوا إليها ضـمن الوقـاسع الجددـدة، كمـا فعلـوا 
علــى إرادة المقاومــة لــدى الشــعب والقيــادة الفلســطينَيين، ومــدى  يــا  كــ  مــرة وهــو مــا يعنــي أ  الرهــا  ســيكو  عمل

، واإلصــرار علــى موقفهمــا بــأ  الو يــات طات اأميركيــة، والعربيــة أيضــا  قــدرتهما علــى الصــمود فــي وجــه الضــغو 
ـــم تعـــد وســـيطا   لرعايـــة العمليـــة الســـلمية، والبحـــت فـــي ليـــارات ألـــرى بعـــد ثبـــوت فشـــ  ليـــار  مـــ هال   المتحـــدة ل

المفاوضــات. يــأتي هــ ا فــي ضــوء تســريبات عــن أ  ولــي العهــد الســعودي، محمــد بــن ســلما ، مــار  ضــغوطا 
رسيت الفلسطيني، محمود عبا ، لالال  يارته األيرة للسعودية لقبوال المقترح ال ي طرحه جاريد شدددة على ال

والمنطقة ‘ أ’في غزة وثالث مناطق إدارية في الضفة الغربية في المنطقة  "كوشنر عن "تأسيت كيا  فلسطيني
المســتوطنات علــى  ، التــي تضــم مســتوطنات دهوديــة، بحيــت تبقــى هــ ا‘ر’فــي المئــة مــن المنطقــة  10و‘ ف’

حالها، ويسقم الفلسطينيو  حق العودة وتظ  إسـراسي  مسـ ولة عـن الحـدود. وبهـ ا المعنـى يكـو  إعـال  ترامـب 
القد  عاصمة إلسـراسي  اسـتاما  لجهـود القضـاء علـى طموحـات الفلسـطينيين فـي إ شـاء دولـة فلسـطينية علـى 

 تاــو  عاصــمتها القــد  الشــرقية، وهــي فــي حــد   ، 1967أراضــي الضــفة الغربيــة وقطــاف غــزة التــي احتلــج عــا  
 ذاتها تسوية تاريخية قبلها الفلسطينيو .

  

 فعالردود األ 

جـراءات فاعلـة للتعبيـر عـن رفـل إخـاذ لطـوات و لـى ات  إدوال العالم  محمود عباسدعا الرسيت الفلسطيني      
لنقـ  السـفارة  يالرام يعلى القرار اأمريك عنيفا   هجوما   وشن   سراسي ،عال  القد  عاصمة إلرمريكي بالقرار اأ

سـافر علـى قــرارات مجلـت اأمـن واأمـم المتحــدة،  القـرار بأ ــه تعـد    اأمريكيـة إلـى مددنـة القــد  المحتلـة، واصـفا  
 عات الشعب الفلسطينى لني  حريته واستقالله.واستهدافا لتطل  
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ت العنصرية من قب  ا حتالال اإلسراسيلي بمـا   اإلجراءوأضا  عبا : "قرار ترامب يعز  التطر  ويكر       
رهــا لالتفاقيــات الدوليــة، وتشــجيعا لهــا علــى سياســة دهــدد اأمــن والســال  الــدولي ويعــد مكافــأة إلســراسي  علــى تنا  

 ا ستعمار وا ستيطا ".

تراجعهـا عـن   عبا  اإلدارة اأمريكية "المس ولية الااملة عن كافة التداعيات الناجمـة فـي حـاال عـد  وحم       
 ه ا القرار غير القا و ي و عتبرا بم ابة إعال  عن ا سحابها في رعاية عملية السال ".

رسـالتنا إلـى العـالم بأسـرا هـي أ  القـد  "، أشـار إلـى أ  نبيلل أولو ردةنلةالناطق باسـم الرساسـة الفلسـطينية      
قـرارات فلسـطينية وعربيـة جريئـة فـي المرحلـة مددنة فلسطينية والقرار اأميركي مرفوا ومدا ، والمطلوف اآل  

ـ  ، م"المقبلة، التي تعتبر في منتهى اأهمية وف ي منتهى الخطورة و  بد من اصـطفا  فلسـطيني وعربـي أ   دا  ك 
ال ك يـرا علـى وحـدة الشـعب "جهود الرسيت محمود عبا  مستمرة وجهود المصالحة تسير على قد  وسا ،  و عو 

 ."عربي أ  ه ا الطريقة الوحيدة لمواجهة اأ مات المقبلة والتحديات الابيرةالفلسطيني ووحدة الصح ال

  

  القيـادة الفلسـطينية لرجـج بشـك   هـاسي مـن أي عمليـة أ، نبيل شلع وقاال مستشار الرسيت الفلسطيني،      
 سال  أمريكية، م كدا  أ  القيادة لن تسما للو يات المتحدة، أ  تلعب أي دور في عملية التسوية مع إسراسي . 

 أ  اإلدارة اأمريكية، أثبتج أ ها ليسج بالوسيم النزيه في عملية السال ، وأ  العالقة الفلسطينية  وأوضا     
اأمريكيـة قـد ا تهـج فــي هـ ا المجـاال،  فتـا  إلــى أ  العالقـة الفلسـطينية تقتصـر فــي الوقـج الـراهن علـى الجا ــب 

 ا قتصادي. 

وأضا  أ  القـرار القاضـي بعـد  لقـاء  اسـب الـرسيت اأمريكـي مايـك بـنت فـي بيـج لحـم الشـهر الجـاري        
ك ر من  صح الدعم ال ي تقدمـه للسـلطة الفلسـطينية، وأ هـا ها  إلى أ  الو يات المتحدة قطعج أرجعة فيه، منو  

 تعم  بعداسية كاملة ضد الحقو  الفلسطينية. 
و عم البيج اأبيل أ  السلطة الفلسطينية تضيع فرصة لمناقشة مستقب  المنطقة وذلك بعـد  مقابلـة مايـك     

ى لسـا  جـارود  جـين المتحـدث باسـم جاء ه ا التصريا علـ، بنت  اسب الرسيت ا ميركي ال ي سيزور المنطقة
ــ اإلدارة اأمريكيــة   تــزاال متمســكة فــي جهودهــا  د أ ــه رغــم رفضــهم  ســتقباال  اســب ترامــب فــر   بــنت، الــ ي أك 

وكا ــج الرساســة الفلســطينية، أعلنــج أ  الــرسيت  .للمســاعدة علــى تحقيــق الســال  بــين اإلســراسيليين والفلســطينيين
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إعال  الو يات المتحدة القـد  عاصـمة إلسـراسي  وقرارهـا  قـ  سـفارتها مـن  محمود عبا  لن يستقب  بينت بعد
 ت  أبيب إليها.

فـــي بروكســـ  و راء لارجيـــة ا تحـــاد اأوروبـــي، بعـــد لمســـة أيـــا  علـــى اعتـــرا  الو يـــات  نتنيلللاهووالتقـــى     
 ،إيما ويـ  مـاكرو   بعـد محادثـات مـع الـرسيت الفر سـي ،المتحدة الم ير للجـدال بالقـد  عاصـمة لدولـة ا حـتالال

ـــاال حـــوال موجـــة ا حتجاجـــات الدوليـــة والتظـــاهرات التـــي  ـــاال  تنيـــاهو إ  أوق ثارهـــا إعـــال  ترامـــب أ  القـــد ، ق
 "إسراسي    يمكن أ  يكو  لددها عاصمة ألرى وإ  محاو ت إ اار ه ا ا رتباط من      السنين سخيفة".

سراسي  ل الثـة إما عاصمة أي شعب  لر. إ ها عاصمة عاصمتنا ولم تان دو  وأضا : "القد  كا ج داسما      
 اـم كأصــدقاء تحترمــو  أ    عـا  وعاصــمة الـدوال اليهوديــة لسـبعين عامــا.  حتـر  تــاريخكم وليـاراتام و عــر  

وتابع  تنياهو "بقدر ما يسرف الفلسطينيو  بـرقرار هـ ا الواقـع،  سـرف  تاريخنا ولياراتنا وه ا أمر أساسي للسال ".
 تحركنا باتجاا السال ".في 
ـــ     رت بـــالموقح التقليـــدي لالتحـــاد اأوروبـــي حـــوال و يـــرة لارجيـــة ا تحـــاد اأوروبـــي فيـــددريكا مـــوغيريني، ذك 

الح  الواقعي الوحيـد يسـتند إلـى دولتـين، همـا  الصراف بين الفلسطينيين واإلسراسيليين. وقالج " حن مقتنعو  بأ   
 ".1967دولتين وفق حدود إسراسي  وفلسطين، والقد  عاصمة لل

رت موغيريني في بيا  عن "قلقها العميق"، وقالج إ هـا تخشـى "ا عكاسـات" قـرار الو يـات المتحـدة علـى وعب      
 " فا  السال " في الشر  اأوسم.

 
  اليمين وقرار ترامب 

ي دو الـد ترامـب ا عتـرا  ج حكومة بنيامين  تنياهو والقوى الددنية في إسراسي  قرار الـرسيت اأميركـاستغل       
حيــت رأت حكومــة  ،بالقــد  عاصــمة إلســراسي ، فــي تجســيد المنطلقــات اأدددولوجيــة لهــ ا الحكومــة وتلــك القــوى 

العــدو بــالقرار فرصــة لتغييــر مــوا ين القــوى الديموغرافيــة فــي القــد  مــن لــالال التمهيــد لطفــرة بنــاء ضــخمة فــي 
 فقــج حكومــة  تنيــاهو وبلديــة ا حــتالال فــي القــد  بشــك   ات   ااوال لطــوة فــي هــ ا ا تجــاوفــي  .المددنــة ومحيطهــا

ألح وحدة سكنية في المنطقة الشرقية من المددنة المحتلـة والمسـتوطنات التـي  14مبدسي على الشروف في بناء 
 .1967تقع في غالفها على أراضي الضفة الغربية المحتلة عا  

ر   اســتغلج قــرار ترامــب فــي محاولــة فــرا وقــاسع جددــدة فــي الوقــج ذاتــه، فــر  قــوى اليمــين الــددني المتطــ     
ــ  إليهــا  تنيــاهو وملــك اأرد  عبــد هللا ال ــا ي، بهــد   دالــ  المســجد اأقصــى، وتجــاو  التفاهمــات التــي توص 
تغييــر المكا ــة السياســية والقا و يــة والددنيــة للحــر  عبــر تا يــح عمليــات اقتحامــه. و  تخفــي هــ ا الحركــات بأ هــا 
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مرحلة اأولى الدفع  حو التقاسم الزما ي والمكا ي في الحـر  بـين اليهـود والمسـلمين، تمامـا  كمـا هـو ترغب في ال
والبـدء  عالحاال في المسجد اإلبراهيمي في الخليـ . وقـد دعـج حركـات "الهيكـ " جميـع عناصـرها وأتباعهـا للتجم ـ

ي الحــر . ومــن الواضــا أ  هــ ا فــي عمليــات اقتحــا  الحــر  وحتــى إشــعار  لــر، بهــد  تغييــر الواقــع الــددني فــ
دة التـي  الحركات التي تنادي صراحة بتدمير المسجد اأقصى وبناء الهيكـ  علـى أ قاضـه، تسـتغ   القيـود المشـد 

 تفرضها سلطات ا حتالال على دلوال الشباف الفلسطيني للحر  في تنفي  أ شطتها في أق   قدر من المما عة.

ة باسـتغالال قــوة الــدفع التــي تركهــا قــرار علــى أ  حكومــة  تنيــاهو معني ــ إلـى جا ــب ذلــك، فــر  هنــاأ مـا دــدال       
ترامــب، والعمــ  علــى تغييــر الواقــع القــا و ي والسياســي فــي الضــفة الغربيــة، مــن لــالال فــرا تــدريجي للقــا و  
اإلســراسيلي علــى المســتوطنات فــي الضــفة. فقــد أعلــن حــزف "البيــج اليهــودي"، الــ ي يقــودا و يــر التعلــيم  فتــالي 

ه بصــــدد تقــــديم تشــــريع يســــما بفــــرا القــــا و  اإلســــراسيلي علــــى بنيــــج، ويم  ــــ  المســــتوطنين فــــي الضــــفة، بأ  ــــ
الم سســات التعليميــة فــي المســتوطنات فــي الضــفة. و ظــرا  أ  مــوا ين القــوى دالــ  البرلمــا  اإلســراسيلي تســما 

ة علــى كــ  المســتوطنات فــي الضــفة بتمريــر هــ ا التشــريع، فر ــه ســيفتا الطريــق أمــا  إعــال  "الســيادة" اإلســراسيلي
 الغربية، كما يطالب بنيج وعدد من و راء الليكود.

. 48وســما قــرار ترامــب لعــدد مــن قــادة اليمــين اإلســراسيلي بــالتعبير مجــددا  عــن مطــالبتهم بطــرد فلســطينيي      
طينيو الـدال  وكا  من هـ  ء و يـر الحـرف أفيغـدور ليبرمـا ، الـ ي اسـتغ  مظـاهر ا حتجـار التـي  ظمهـا فلسـ

"غير مرغـوف فـيهم"، وأضـا  "لقـد قلـج هـ ا الاـال  مـرارا  وتاـرارا ،  لاي يطالب المستوطنين بمقاطعتهم بوصفهم
هـــ  ء النـــا    دنتمـــو  لدولـــة إســـراسي  و  عالقـــة لهـــم بهـــ ا المكـــا ". ومـــن الواضـــا أ  ليبرمـــا  وجـــد الفرصـــة 

ص" مــن فلســطينيي الــدال ، و  ســيما فــي منطقــة الم لــت، ســا حة للتــرويج لخطتــه السياســية القاسمــة علــى "الــتخل  
وضم هم لمناطق السلطة الفلسطينية. وقد م  لج ه ا اأحداث فرصة لعدد من  خب اليمين للتعبير عن مـواقفهم 
المتطرفــة تجــاا فلســطينيي الــدال . فقــد كتــب الناســب الســابق شــارو  غــاال عــنهم: "دتوجــب التعامــ  معهــم م لمــا 

 خربين، فهم حقا  مخربو ". تعام  مع الم

وتامن المفارقة أ  إسراسي  التي تسعى إلى استغالال قـرار ترامـب علـى هـ ا النحـو، لـم يكـن لهـا دور دـ كر      
في دفع الرسيت اأميركي  تخاذا. فقد كشح تحقيـق  شـرا موقـع "ولـال" السـبج، النقـاف عـن أ  ثالثـة أشـخاص 

قــدا  علــى هــ ا الخطــوة، وهــم:  اســب الــرسيت مايكــ  بــنت، والمليــارددر لعبــوا الــدور البــار  فــي إقنــاف ترامــب باإل
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اليهودي اأميركي شيلدو  أدلسو ، أكبر المتبرعين لحملة ترامب، والصددق المقرف من  تنياهو وداعم حمالته 
 ا  تخابية، والسفير اأميركي في ت  أبيب ديفيد فريدما . 

   

  المصالحة  

لـى تأجيـ  مسـار المصـالحة إى د  أوهو الـ ي  ،موضوف تمكين الحكومة في غزة قاسما   اال الخال  حوال        
وفـتا، بحضـور الوفـد  ال ي عقد بين حركة حمـا   12-3سبوف لالال اجتماف القاهرة في ر التأجي  أوقد تقر  

ات الشــهر الجــاري أي لــالال أســبوف، مــن إ الــة كافــة العقبــ 10ن الحكومــة حتــى دــو    تــتمك  أالمصــري، علــى 
 والبدء بعملها بشك  طبيعي.

م الحكومــة تــم التوافــق علــى تســل   هاللقــاء علــى ضــرورة صــر  الحكومــة لراوتــب مــو في غــزة، مبي نــا  أ ــ أك ــدو      
لاام  مهامها في القطاف، مـع التأكيـد علـى ضـرورة رفـع العقوبـات، وحـ  ملـح المـو فين حسـب قـرارات اللجنـة 

 اإلدارية والقا و ية.

ــ      ج مصــادر مصــرية وفلســطينية قريبــة مــن محادثــات المصــالحة التــي تجــري بــين وفــدي "حمــا " فيمــا قال
و"فتا" بالقاهرة برعاية المخابرات المصرية، "إ  القضـايا التـي يجـري التفـاوا بشـأ ها   تـزاال تـراوح مكا هـا و  

 أهالي غزة". التراقات حقيقية في أي من ملفاتها بسبب رفل السلطة الفلسطينية تقديم أي تسهيالت

وقالـــج مصـــادر مصـــرية قريبـــة مـــن المفاوضـــات أ ـــه "لـــم يحـــدث أي التـــرا  فـــي أي ملـــح لاصـــة ملفـــات      
ص منهــا ســلطة را  هللا أو ضــم العــاملين بجهــا  اأمــن فــي غــزة التــابعين لحمــا  المــو فين والرواتــب التــي تــتمل  

اعدات عـن السـلطة وحصـارها بـدعاوى تمويـ  مريكية واحتمـا ت قطـع المسـلو ارة الداللية، بدعوى الضغوط اأ
قناف حما  بقبوال استمرار فتا المعابر وفقا  تفاقية إو"إ  القاهرة تحاوال حلحلة بعل الملفات م    المقاومة".

و  يمكــن  ةا تهــى بــال رجعــ 2005وعــودة المــراقبين اأوروبيــين، وهــو مــا ترفضــه حمــا  وتعتبــر اتفــا   2005
 سراسيلية على المعبر".السماح بعودة الرقابة اإل

ـــ       حكومــة الوفــا  إلــى تقــديم اســتقالتها وتشــكي   ،ســاعة، دعــج حركــة حمــا  24وقبــ  بــدء المفاوضــات ب
"حكومة إ قاذ وطني" طالما أ ها "غير قادرة على القيا  بواجباتها ومس ولياتها كاملة وفي مقدمتها رفع العقوبات 
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"لقـد تسـلمج حكومـة الحمـد هللا كـ  مسـ ولياتها  :وقالـج حمـا  حركـة.الظالمة عن شعبنا في غزة"، وفق بيا  ال
فــي الــو ارات بشــك  كامــ  فــي قطــاف غــزة ولــم تبــ ال أي جهــد للتخفيــح عــن أبنــاء شــعبنا وفــق الصــالحيات، بــ  

فــي مســار إ هــاء ا  قســا  وتطبيــق ا تفاقــات  اســتمرت بفــرا العقوبــات الظالمــة علــى أهلنــا وفشــلج فشــال  ذريعــا  
خــ  القــرارات المناســبة فــي "كمــا أ هــا عجــزت عــن حمايــة أهلنــا فــي الضــفة الغربيــة ولــم تت   ة فــي القــاهرة".المعقــود

مواجهــة ا ســتيطا  الــ ي ابتلــع اأرا بشــك  لــم يســبق لــه م يــ ، وتوا ــج عــن حمايــة مقاومــة الشــعب لسياســة 
ا ومنــع التواصـ  بـين مــد ها الحكومـة الصـهيو ية اليمينيـة فــي الضـفة الغربيـة التـي أوشــكج علـى تقطيـع أواصـره

كا ــج عقبــة فــي وجــه المقاومــة فــي أداء دورهــا، إضــافة إلــى اســتمرارها فــي قمــع  وقراهــا، بــ  علــى العكــت تمامــا  
ــم تت   الحريــات". خــ  القــرارات المطلوبــة "باإلضــافة إلــى عجزهــا التــا  فــي حمايــة القــد  مــن عمليــات التهويــد، ول

   .صد منها تزوير حقاسق التاريخ وفرا وقاسع على اأرا"لمواجهة ه ا السياسة التهويدية التي يق

هـ ا اللحظـة التاريخيـة     أقـاال الـرسيت عبـا   ،لـي علـى قـرار ترامـب بنقـ  السـفارة للقـد و  اأ ولالال الـرد        
   حـــافزا  إضــافيا  لنـــا جميعــا  لتســـريع وتا يــح الجهــود إل هـــاء ا  قســا  واســـتعادة الوحــدة الوطنيـــةدنبغــي أ  تشــك  

  اأيا  القادمة ستشهد دعوة أ دا  م ك   الفلسطينية ضما ة ا تصار شعبنا في  ضاله من أج  الحرية وا ستقالال.
الهيئـــات واأطـــر القياديـــة الفلســـطينية المختلفـــة إلـــى اجتماعـــات طارســـة لمتابعـــة التطـــورات، و حـــن بصـــدد دعـــوة 

سة سـندعو إليهـا جميـع الفصـاس  لتأكيـد الموقـح المجلت المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى عقد دورة طار 
 الوطني الفلسطيني الموحد، ووضع ك  الخيارات أمامه.

د فيـه عضـو المكتـب السياسـي لحركـة حمـا ، صـالح البردويـ ، أ  عمليـة تسـليم ال ي أك ـ ه ا في الوقج      
وقـاال  .واتـب المـو فينالحكومة فـي قطـاف غـزة اكتملـج، مشـيرا  إلـى أ  اسـتحقا  ذلـك يجـب أ  يكـو  صـر  ر 

% مــن الــو ارات تســل مناها،  99"عــزا  اأحمــد قــاال إ نــا تســل منا كــ  شــيء، وكــا  الوضــع مريحــا ، وأ   :البردويــ 
هــ  تســل م المــو فين " :وأضــا  وهــو يعتــر  بــ لك، طي ــب اســتحقاقات هــ ا التســلم أليســج رواتــب المــو فين ".

لك  ، ه  رفعج العقوبات عن قطـاف غـزة  أقـوال لـك  ،    أقوال 2017/ 10/12رواتبهم كما كا  مقررا  دو  
 ."وه ا ما  نتظر أ  يكتم  "منقوصة"ومماطلة  "عويصة"إذا  هناأ مشكلة 

من جهته كا  المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفا  الفلسطينية، دوسح المحمود،  فى أ  تاو  الحكومة      
وأ  ، أ  عملية التمكـين َلـم تـتم حسـب ا تفـا  إلى غزة، مشيرا  تسل مج كام  صالحياتها ومس ولياتها في قطاف 
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بعل العقبات ما الج ماثلة حتى اْلَيْوَ  وتعرق  عملية تمكين الحكومة، ومـن ضـمنها عـودة المـو فين القـدامى، 
 ووقح عملية الجباية المالية والتي ت ثر على دفع المستحقات المالية للمو فين.

وجــاء  ،أ  فشــ  المصــالحة الفلســطينية سيشــع  المنطقــة ، مــنرف العــدو ليبرمــا مــن جهتــه حــ ر و يــر حــو      
ـماة غـال  غـزة، وحضـر اللقـاء قاسـد  ذلك لالال لقاء مع رؤساء السلطات المحلي ة "اإلسراسيلي ة" في المنطقـة الم س 

القنــاة العاشــرة فــي وأفــادت  .المنطقــة الجنوبيــة الجنــراال  يــاال  ميــر وقاســد الجبهــة الداللي ــة الجنــراال تــامير دــدعي
دبـدو أ   "إلى المصالحة بين حركتي "فتا" و"حما "، حيت قاال:    أيضا  أ   ليبرما  تطر   إلى التلفزيو  العبري  

ء، وفش  المحادثات من المتوق    ."ع أْ  ي شع  المنطقةالمحادثات تسير باتجاا سي 

اإلســـراسيلي  المنضـــبم علـــى الم صـــالحة  وكا ـــج مصـــادر سياســـي ة رفيعـــة فـــي تـــ  أبيـــب قالـــج إ   رد  الفعـــ      
ة أسباف، واصفة  إي اا بأ  ه لارر عن القادة وليت مألوف ا وتابعج المصادر عينها قاسلة  إ    .الفلسطيني ة درتبم بعد 

، بنيــامين  تنيــاهو، لـيت قــادرا   علـى فعــ  أي  شــيء  ضـد  المصــالحة بـين فــتا وحمــا ،  رسـيت الــو راء اإلسـراسيلي 
   تقادات والتهم، والعيش على أم   بأْ  دنهار ا تفا ، ال ي وق ع في القاهرة.سوى توجيه ا

ال، أ         " المنضـــبم: اأو  د ت المصـــادر علـــى أ   هنـــاأ ثالثـــة أســـباف تقـــح وراء رد  الفعـــ  "اإلســـراسيلي  وشـــد 
ـــدل   ، عبـــد الفت ـــاح السيســـي، الـــ ي ي قـــيم اتفـــا  المصـــالحة هـــو الطفـــ  الم  عالقـــات أمني ـــة غيـــر    للـــرسيت المصـــري 

ــة الســري ة فــي شــباط عفبرادــر  مــن العــا   ــة، وهــو  فــت السيســي الــ ي وصــ  إلــى القم  مســبوقة  مــع الدولــة العبري 
لالجتمـــاف مـــع  تنيـــاهو و عـــيم المعارضـــة، دتســـحا  هرتســـوي، بهـــد  إقناعهمـــا بتشـــكي  حكومـــة وحـــدة   2016

ة في  نا  وطني ة ، كما أ  ه في أدلوال عسبتمبر  الماضي التقى عل بنتنياهو على هامش ا جتماف الع ا  لألمم الم تحد 
  يويورأ.

، دو الـد ترامـب، فـاإلدارة       أم ا السبب ال ا ي، بحسب المصادر "اإلسراسيلي ة"، فيتعل ـق بـردارة الـرسيت اأمريكـي 
، وتأكيـدا  اأمريكي ة لم تنتقد الدور المصـري  فـي ترتيـب المصـالحة بـين فـتا وحمـا ، إ م ـا منحتهـا ا  لتأديـد العلنـي 

، جيســو  غــرينبالط إلــى كيبــوتت  احــاال عــو  فــي الجنــوف، علــى  ،علــى ذلــك، كــا  وصــوال المبعــوث اأمريكــي 
الحدود المصري ة وإطال  تصريا بأ   السلطة الفلسطيني ة يجب أْ  تعود للسيطرة على قطاف غز ة، وتنتزعها من 

د على أ   عـودة السـلطة  والسبب ال الت يعود إلى تقددرات حركة حما . اأجهزة اأمني ة "اإلسراسيلي ة" والتي ت ك 
الفلسطيني ة للحكم في قطاف غز ة تخد  المصالا اأمني ة للدولة العبري ة، م وضحة  فـي الوقـج عينـه أ  ـه فـي  هايـة 

ســيطرة قــو ات كا ــج هنــاأ محاولــة  دولي ــة  إلعــادة  2014العــدوا  اإلســراسيلي  علــى قطــاف غــز ة فــي صــيح العــا  
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اأمن التابعة للسلطة الفلسطيني ة على المعابر بهـد  تفريـا القطـاف مـن اأسـلحة، ولاـن  تنيـاهو وعب ـا  أفشـال 
 الم بادرة.

   
 الوضع الداخلي للكيان

لتمرير مشروف قا و  "إغال  الحوا يج دـو   حزف "يسراسي  بيتينو" برساسة أفيغدور ليبرما ، رغم معارضة      
 قـــر  أفقـــد  ،والتهددـــد بالتصـــويج ضـــد مشـــروف القـــا و  فـــي حـــاال طرحـــه علـــى الهيئـــة العامـــة للانيســـج الســـبج"،

وتعتبر مسألة "السبج" أحد المواضيع اأك ر إثارة للتوتر بين اإلسراسيليين ومن ضـمنها  .الانيسج قا و  السبج
اسـات تتعلـق بالموضـوف ذاتـه الموقح بخصوص "فتا متاجر"، كما وتنظر المحاكم اإلسراسيلية فـي دعـاوى والتم

يقضـي  والـر تشـرين اأوال الماضـي قـرارا  أوكا ج المحكمة العليا اإلسراسيلية قد أصدرت  ،من  قرابة عشر سنين
 تـه بالسماح بفتا متاجر في ت  أبيـب فـي أيـا  السـبج، وهـو مـا اعتبرتـه اأحـزاف الحريديـة بم ابـة "ا  قـالف"  ف  

 عدوة الديا ة اليهودية".المحكمة العليا ووصفتها بأ ها "
ــ    أبينمــا قــاال رســيت حــزف "شــا " وو يــر الدالليــة اإلســراسيلي، أرييــه درعــي،         ا قالبــا "المحكمــة العليــا تنف 
"، بينمــا أعلــن رســيت كتلــة "دهــدوت هتــوراة"، موشــيه غفنــي، أ ــه ســيقد  "مشــروف قــا و  مــن أجــ  ا لتفــا  ا  حقيقي ــ

وتصاعدت أ مة "العم  أيا  السبج" في ا ستال  الحكومي، عندما قد  و ير الصحة، و عيم حزف  ،على ذلك"
"دهــدوت هتــوراة"، يعقــوف ليتســما ، اســتقالته، علــى للفيــة العمــ  علــى مــد ســكة الحددــد أيــا  الســبج، بنــاء  علــى 

 أوامر من  عيمه الروحي، أدمور من غور حسيديم.
  

 التطبيع والمقاطعة 

ف أ  تسر   ، ظمتهمأعلى حساف حماية  إطار هرولة دوال الخليج  حو التطبيع العلني مع العدو كدفعة  في      
فيمـــا قـــا  وفـــد  ،ا  ميـــر الســـعودي الــ ي  ار الايـــا  الصـــهيو ي ســر  ولــي عهـــد الســـعودية محمــد بـــن ســـلما  هــو اأ

ال الوفــد البحرينــي فــي وتجــو   .بزيــارة لايــا  العــدو بموافقــة الخارجيــة البحرينيــة شخصــية  24بحرينــي مكــو  مــن 
البلدة القديمة من مددنة القد  المحتلة، رافعين شعار التساما بين اأديـا ، فيمـا تـأتي هـ ا الزيـارة والتـي تعتبـر 
أوال  يارة علنية بعد أيا  من اإلعال  اأميركي عن القد  عاصمة لالحتالال، وعلى الـرغم مـن الـرفل العلنـي 

    أفيــد أفــي حــين منــع مقدســيو  الوفــد البحرينــي مــن دلــوال المســجد اأقصــى، و  لمملاــة البحــرين لهــ ا اإلعــال .
ـــاف المجلـــت الوفـــد  أ  مجموعـــة مـــن المصـــلين والحـــرا  منعـــوهم  إ    ،حـــاوال دلـــوال ســـاحات اأقصـــى مـــن ب
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وقد عدال الوفد عـن  يـارة قطـاف غـزة بعـد اعتـراا  وطردوهم، فيما حاوال الوفد دلوال المسجد من أبواف ألرى.
 سطينيين ال دن ا تظروا الوفد على المعبر لمنعه.من الفل

لـــى مقاطعـــة إمـــن جهتهـــا دعـــج لجنـــة المتابعـــة فـــي الـــدال  الفلســـطيني وقـــوى وطنيـــة وددنيـــة فـــي القـــد       
وأكـدت شخصـيات وقـوى ، سراسي عال ه القد  عاصمة إلرعلى قرار ترامب ب ا  الم سسات اأمريكية بأكملها، رد  

لالال مـ تمر عقـد فـي فنـد  الـدار بمددنـة القـد  علـى أ  أمريكـا  ،الدال  الفلسطينيوطنية وددنية من القد  و 
 أ هج دورها بما يعر  بالمفاوضات ولم تان محاددة بقرارها.

ورســـيت الهيئـــة  ،ث فـــي المـــ تمر كـــ  مـــن محمـــد بركـــة رســـيت لجنـــة المتابعـــة فـــي الـــدال  الفلســـطينيتحـــد       
والشيخ كمـاال الخطيـب  اسـب رسـيت ، والناسب في الانيسج أحمد الطيبي ،اإلسالمية العليا الشيخ عكرمة صبري 

 الحركة اإلسالمية.

ـــة الشـــعبية لمواجهـــة الحصـــا      ـــه دعـــا الناســـب جمـــاال الخضـــري رســـيت اللجن ـــدة رمـــن جهت ،  ســـتراتيجية جدد
  ست مار وتفعي  طاقات حركات التضامن الدولية والعربية مع الشعب الفلسطيني.

ـــ      ميـــة اســـت مار وتطـــوير كـــ  هـــ ا الطاقـــات، ســـواء شـــعبية أو برلما يـــة أو رســـمية، وتفعيـــ  الطاقـــات د أهوأك 
 به من أ مات، لان تبقى القضية الفلسطينية أو  . العربية واإلسالمية، رغم ما تمر  

  

 الوضع الميداني 

 ،رايا القــد  فــي قطــاف غــزةجــراا اللــواء قاســم ســليما ي بقيــادة كتاســب القســا  وســأصــاال الــ ي جــواء ا ت  أفــي      
ســـالمية والتأكيـــد علـــى دعـــم الجمهوريـــة اإل ،قصـــىوالتأكيـــد علـــى جهو يـــة المقاومـــة فـــي المنطقـــة للـــدفاف عـــن اأ

مـن  لضـرأقـرأ العـدو ذلـك بأ ـه بم ابـة ضـوء  ،و   أوتأكيـد السـيد حسـن  صـر هللا علـى القـد   ،الاام  للمقاومـة
 .د بالتصعيدلحركتي حما  والجها سالمية الجمهورية اإل

أ  هنـاأ  وايـا لـدى حركـة حمـا   ،فيما قاال الضابم السابق في جها  اأمن العا  عالشاباأ  ايال  لوتا      
أ   ظريـة حمـا  العسـكرية  موضـحا   لتوجيه ضربة استباقية تاو  بداية الحرف المقبلـة علـى جبهـة قطـاف غـزة.
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وأ ـه  ،أو بحـرا   ا  و تقضي بدلوال المعركة الابيرة عبر عمليـة اسـتباقية مباغتـة سـواء تحـج اأرا أو فوقهـا أو جـ
ـــى القـــدرات  ـــا  عل ـــى مـــع الحف ـــر إ جـــا  قـــد يحصـــ  فـــي المعركـــة هـــو الضـــربة اأول ـــر  أكب "بالنســـبة لحمـــا  ف

للحظــة التــي تعــود فيهــا حركــة فــتا لتســلم  مــا  إدارة قطــاف غــزة أ ــه فــي ا نــا  مبي   ،الصــارولية طــواال أيــا  الحــرف"
"  أعــــر  كيــــح سيحصــــ  ذلــــك ولاــــن هــــ ا أكبــــر تهددــــد مــــن المصــــالحة  ،ستنشــــغ  حركــــة حمــــا  بالمقاومــــة

 الم كورة".

فــي الانيســج وافقــج علــى  و  التشــريع     اللجنــة الو اريــة لشــأموقــع وا  العبــري  فــادألــرى أ ومــن  احيــة       
 حرف دو  موافقة الحكومة. ر بشن   و  يسما للمجلت الو اري المصغ  مشروف قا

وكا  رسـيت حكومـة ا حـتالال بنيـامين  تنيـاهو اقتـرح مشـروعا لتعـدد  للقـا و  اأساسـي يسـما لـه بـرعال       
 لى حرف دو  الحاجة إلى موافقة مسبقة من الحكومة.إالحرف أو لوا عملية عسكرية قد ت دي 

 

 نفاقاأل 

العبري أ  جيش اإلحتالال يقو  تدريجيا بسلب السالح اإلستراتيجي اأساسـي  "هآرتت"ه ا فيما  عم موقع      
وأ  اأجهزة اأمنية حققج إ جا  كبير فـي مواجهـة اأ فـا ، وعلـى حمـا  أ   ،من حركات المقاومة "،"اأ فا 

بحــرف فــي وقــج صــعب عليهــا وغيــر تختــار إمــا أ  تحــاوال عرقلــة بنــاء الجــدار الااشــح لأل فــا  أو أ  تغــامر 
 مناسب لها ذلك.

وأشــار الموقــع إلــى أ  كشــح النفــق الــدفاعي الــ ي تــم حفــرة مــن قطــاف غــزة إلــى دالــ  النقــب الغربــي هــو      
ا كتشا  ال ـا ي مـن  وعـه لـالال شـهر و صـح، وبـ لك يظهـر تغييـر فـي ميـزا  القـوى العسـكري بـين المقاومـة 

 واإلحتالال.

أ  مشــروف اأ فــا  الــ ي تقــو  بــه التنظيمــات الفلســطينية فــي غــزة جــاء كحــ  لمشــكلة إلــى  وأضــا  الموقــع     
ممــنهج مــن أســف  الخــم الفاصــ  كــي تــتمكن  حفرهــا بشــك    وأ  اأ فــا  تــم   ،الســيطرة اإلســراسيلية علــى اأرا

سـابقا  فـي  مفاجئ والحصـوال علـى ثمـن، وهـ ا اآلليـة فـي العمـ  قـد  جحـج المقاومة من مهاجمة إسراسي  بشك   
 أسر الجندي شاليم .
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وأ  النفق ال ي أعلن عن اكتشافه من قب  قوات الجيش اإلسراسيلي اليو ، تم تفجيرا بطريقـة جددـدة وبـدو       
ـــر طريقـــة مبتاـــرة يحظـــر  شـــر تفاصـــيلها   هـــ ا النفـــق هـــو أطـــوال  فـــق دـــدل  اأراضـــي أو  ،ســـماف ا فجـــار عب

متـــر دلـــ   300". مشـــيرة  إلـــى أ ـــه دلـــ  مســـافة 2014مد "حـــرف اإلســـراسيلية منـــ  أ فـــا  عمليـــة الجـــر  الصـــا
عج أ  النفق حفر من دال  منزال فلسطيني في لا يو ت حتى حقـ  للمـو  بـالقرف مـن واد   الحدود اإلسراسيلية.

أي  كيبوتت  يريم و ير عو ، مشيرة  إلى أ  طوال النفق كيلـو متـر وكـا  فيـه أجهـزة اتصـاال ويبـدو كـا  جـاهزا  
"مـــع التانولوجيـــا الجددـــدة والجـــدار الجددـــد فر ـــه مـــع  هايـــة أو  :وقالـــج ينية فـــي أي معركـــة مقبلـــة.عمليـــة فلســـط

ن يمشـيرة  إلـى أ  غالبيـة المسـتوطنين راضـ ،لن يكو  هناأ أ فا  صالحة للعم  لدى حمـا " 2018منتصح 
منهم هو مقتنع بأ  هنـاأ عن أداء الجيش والتانولوجيا الجدددة وطريقة تغير الصراف ضد اأ فا ، ولان هناأ 

  أ فا  ألرى ولو  من التصعيد في أي لحظة.

   

 المجندون والوحدات القتالية 

 2017كشفج المعطيات التي  شرتها إدارة ش و  القوى البشرية، التابعة لجيش اإلحتالال قبي   هايـة عـا       
جنددن الرجـاال لاللتحـا  فـي وحـدات الجاري، ا خفاا عدد المجنددن بشك  عا ، وتراجع واضا في حافزية الم

 قتالية، وذلك ضمن مخطم غير معلن للجيش لال تقاال من  موذر الجيش الشعبي، إلى جيش مهني.

للمعطيـــات التـــي  شـــرتها إدارة شـــ و  المـــو فين، والتـــي تلخـــص طلبـــات التجنيـــد فـــي تشـــرين ال ـــا ي  ووفقـــا       
 ألـح مجنـد سـنويا بسـبب النمـو الـديمغرافي. 17ود بنحـو سيزيد عدد الجن 2023الماضي، فر ه اعتبارا من عا  

في عدد الجنود بالخدمة اإللزامية، كما سيتم تقصـير مـدة  ضا من التقرير أ  العا  الجاري سيشهد ا خفاضا  ويت  
 .2020من عا   الخدمة بنحو شهرين اعتبارا  

ي وحــدات قتاليــة، حيــت وصــلج المعطيــات "ا خفــاا درامــاتيكي" فــي حافزيــة الشــباف بالخدمــة فــ توأ هــر      
%، فـي حـين ا خفضـج 79إلـى  2011 سبة المجنـددن الـ دن أبـدوا رغبـة فـي ا لتحـا  فـي وحـدات قتاليـة عـا  

 %.67النسبة في  ف من ه ا العا  لتبلا 
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وتعود أسباف عد  رغبة المجنددن في ا لتحا  بوحـدات قتاليـة  تيجـة لتفضـي  ضـباط الصـح الخدمـة فـي      
قريبة من المنزال ودو  تعريل أرواحهم للخطـر، كمـا هـو الحـاال فـي الوحـدات التانولوجيـة  أهمية  وحدات ذات
 والسيبرا ية.

وا خفــل، بحســب المعطيــات، عــدد المجنــددن الــ كور الملتحقــين فــي الجــيش، حيــت وصــلج  ســبة الــ كور      
%. هـ ا 48لـتحقن بـالجيش إلـى ي   دتـفي حين بلغج  سبة اإل اث الال ،%28ال دن   دلتحقو  بالجيش إلى 

 %.50عاما إلى أق  من  18وتراجعج النسبة المئوية للمجنددن ال دن تبلا أعمارهم 

وفـــي هـــ ا الســـيا ، علـــق و يـــر اأمـــن اإلســـراسيلي، أفيغـــدور ليبرمـــا ، علـــى ا خفـــاا حافزيـــة الخدمـــة فـــي      
لتحا  بوحدات ارتفعج حافزية المجنددن لإل وحدات قتالية أ  "ه ا  اهرة م يرة للقلق"، وأضا  أ ه "في المقاب 

وأشــار إلــى أ  "هنــاأ حــافز ا لــدى المجنــددن فــي ا  خــراط فــي شــرطة حــر  الحــدود عمغــا  ، والوحــدة  ألــرى".
 عوحدة ا ستخبارات العسكرية ". 8200

     

  نقل عمال وناء صينيين إلى كيان العدو

الصـينيين إلـى إسـراسي  مـن أجـ  العمـ  فـي المـد  والمسـتوطنات، شرف العدو فـي عمليـة  قـ  عمـاال البنـاء      
  الــرحالت الجويــة بــدأت بالوصــوال إلــى مطــار بــن أفــاد موقــع والــال العبــري، أو  .بــديال عــن العمــاال الفلســطينيين

    عامـ  اجتـا وا كمرحلـة أولـى عمليـة ا لتبـار والحصـوال علـى  6وأ  ه  ء العماال هم من بـين ، غوريو  
ر عـدة أشـهر بسـبب الخالفــات   وصـوال العمـاال تــأل  أو  المطلوبـة للعمـ  فـي مشــاريع البنـاء برسـراسي .التصـاريا 

ألــح عامــ  صــيني  20والصــعوبات البيروقراطيــة بــين البلــددن. مشــيرا  إلــى أ  هنــاأ تقــددرات رســمية بــأ   حــو 
 مستعدو  للعم  في إسراسي .

 


