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 مقدمة

ــــر ي  تصــــريحات زالــــ  ال       للجانــــب اســــتفزازا   تشــــّ   الفلســــطينية القضــــية حــــو  توّجهاتــــ  حــــو  ترامــــب ال
 الوق  في البحث، طاولة عن ُأزيح موضوعها وأن نها ي قراره أن معتبرا   القدس من موقف  جّدد فقد الفلسطيني،

 فــــي المشــــاركة أبــــوا  علــــى المســــاندة مــــن المزيــــد لكســــب الدوليــــة تحّركاتــــ  الفلســــطيني الجانــــب يواصــــ  الــــ  
 للموقـــ  رافعـــة يشـــّ   لموقـــ    التصـــّد  عـــن عربـــي عجـــز أجـــواء فـــي الشـــهر، هـــ ا المتحـــدة األمـــم اجتماعـــات
 ضغوط وسط لتنفي ها، وتسعى اإلسرا يلية الرواية تتبّنى التي األمري ية، اإلدارة توّجهات مواجهة في الفلسطيني
 األمري يـة المساهمات وخفض الفلسطينية، السلطة على االقتصادية العقوبات من المزيد بفرض وابتزاز أمري ية

 .األونروا ميزانية في

 المركــز ، المجلــ  انعقــاد بعــد األو  اجتماعهــا التحريــر لمنظمــة التنفي يــة اللجنــة عقــدت األجــواء هــ ه فــي     
 أّنهــا إالّ  القــرارات، تلــ  لتنفيــ  المقترحــات تقــديم تتــوّلى لجنــة إلــى باإلحالــة التنفيــ  وقــ  مــع ولكــن قراراتــ  وتبّنــ 
 إلــى القضــايا مــن عــدد وإحالــة المتحــدة، األمــم أمــا  الفلســطينية القضــية طــر  متابعــة فــي قــدما   المضــي قــّررت

 .االستيطان وقضّية الفلسطينيين، ضد االحتال  بتجاوزات تتعّلق الدولية الجنا ية المح مة

 المصــالحة، قضــايا إنجــاز بعرقلــة االتهامــات الفلســطيني االنقســا  طرفــي فيــ  يتراشــق الــ   الوقــ  فــي هــ ا    
 حركـة مـن وفـد يـزور ال   الوق  في بالمصالحة، قدما   للمضي الجهود متابعة تجاه مصر   برود عن والحديث
 التـي المعانـاة مـن لتزيـد الخـدمات كاّفـة فيـ  تتراجـع الـ   القطـا  وأوضـا  المصـالحة فـي للبحـث القاهرة حماس
 مـا عـن القطـا  تجـاه يجـر   مـا عـز  يم ـن وال عامـا، عشـر أحـد من أكثر من  المحاصر القطا  س ان يعيشها
 الفلسـطينيين دفـع عبـر القـرن، صـفقة فـرض عبـر الفلسـطينية القضـية لتصـفية محـاوالت من عن  الحديث يجر  
 .المعاناة تفاقم وقع على التناز  إلى

 قضــايا خلفيــة علــى نتنيــاهو ضــد االحــتال  شــرطة إجــراءات تصــاعد احتمــاالت تتزايــد اآلخــر الجانــب وفــي    
 قضـايا خلفّيـة علـى باسـتقالت  المطالبـة األسـبوعية المظـاهرات واسـتمرار جديدة، قضايا في التدقيق وسط الفساد،
 .الفساد
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 اللعبـة قواعـد فـي تغييـر علـى مؤشر في السور   الجيش يد على للعدو طا رة إسقاط قضية بروز جانب إلى    
 الثقـة اسـتعادة إلـى مؤّشـر   فـي السـورية، األراضـي علـى اعتداءاتـ  في العدو تماد  بعد السور ، الجانب لصالح
 إعـادة عليـ  ويفـرض األيـا ، مـن القـاد  في العدو حسابات ُيرِب  ال   الحدث وتحالفاتها، قدراتها في سوريا لدى

 .وصاعدا   اآلن من تجاوز أ  على اإلقدا  قب  حساباتة

 عباس الرئيس مستقبل

 طريقــا   والمفاوضــات السياســي بالعمــ  التمّســ  عبــاس الــر ي  أّكــد الهنــد ، الــوزراء ر ــي  اســتقبال  خــال      
 مــن كــ  لتعــيش الدوليــة، الشــرعية وقــرارات ،1967 حــدود علــى الــدولتين حــ  وفــق واالســتقال ، الحريــة لتحقيــق
 لــم أنـ  علـى مشـّددا   الفلسـطينية، للدولــة عاصـمة الشـرقية القـدس تكـون  أن علــى وأمـن، بسـال    وإسـرا ي  فلسـطين
 م انـة ذات دوليـة كقـوة الهنـد دور علـى يعـّو  وأّنـ . لهـا االسـتعداد على زلنا وما وكنا يوما ، المفاوضات يرفض
 السـلم و األمـن علـى تأثير من ل ل  لما منطقتنا، في والمنشود العاد  السال  تحقيق في لإلسها  كبيرين، ووزن 

 .العالميين

 غــزة قطــا  مشــ لة" إلقــاء"لـــ إســرا يليا   مخّططــا   هنــا  إن دافيــد، بــن ألــون  اإلســرا يلي، العســ ر   الخبيــر قــا      
 موقفـ  إنقلـب الـ   عبـاس، الر ي  خالفة معركة حسم موعد في  يقتر  ال   الوق  في مصر، نحو المحاصر

 الـــر ي  مـــن تلّقاهـــا التـــي الصـــفعة مـــن بعـــد تمامـــا   يفـــق" لـــم عبـــاس، الـــر ي  أن وأّكـــد،. األمري يـــة اإلدارة تجـــاه
 تؤّد  أن يم نها يعد لم" التي المتحدة، الواليات تجاه موقف  من تحّو  عباس أنّ  ورأى ،"ترامب دونالد األمري ي

: بقولــ  وعّلــق ".الســلمّية المســيرة فــي هــا  دور لــديها" واشــنطن أنّ  علــى التأكيــد إلــى ،"الســلمية المســيرة فــي دورا  
 ".يستمع بدأ عباس وحتى والقوة، الما  لغة وهي بالمنطقة، المفهومة باللغة يتحّدث أمري ي ر ي  هنا  أخيرا"

 المخـابرات جهـاز ر ـي  وهـي، حولـ  تق  جدّية عصبة هنا  مازن، أبو خالفة معركة قبي " أّن  إلى مشيرا      
 المركزيــة اللجنــة وعضــوا هللا، الحمــد رامــي الــوزراء ر ــي  العــالو ، محمــود فــتح، حركــة ر ــي  نا ــب فــر ، ماجــد
 تسـتعد التـي العصـبة هـي ه ه"و عريقات، صا ب المفاوضين وكبير الرجو  وجبري  الشيخ حسين فتح، لحركة

 والتي إلسرا ي  المسّلحة المقاومة تعارض العصبة ه ه أنّ  إلى الفتا   ،"ومثل  عباس، نزو  بعد بالح م لإلمسا 
ــد ولكنهــا اإلرهــا " عليهــا أطلــق  تفّضــ  تــزا  ال أنهــا ذلــ ، مــن األهــم ولكــن: "وأضــا ". الشــعبية المقاومــة تؤّي
 إلــى التوّجــ  مــن كبيــر   بشــ     ســتح ر العصــبة هــ ه" أن مؤّكــدا   ،"القومّيــة ثنا ّيــة دولــة علــى إســرا ي  مــع التســوية
 ".أيضا الضفة في الح م إلى حماس ترفع فلسطينية، انتخابات
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 أن رأى الحقيقيـــة، اإلنســـانية األزمـــات مـــن العديـــد بـــ  تعصـــ  والـــ   المحاصـــر، غـــزة قطـــا  وبخصـــو      
 التــي المشــاريع مــن سلســلة بتنفيــ  البــدء علــى وافقــ  إســرا ي " أن كاشــفا   ،"االســتقرار إلــى يميــ " هنــا  الوضــع
 ".إلسرا ي  دخال   أيضا وتمنح الس ان حياة تحّسن

 خطتـ  الكابينـ  لبحـث يـدفع" أن كـات  يسرا ي  اإلسرا يلي، والمواصالت االستخبارات وزير يحاو  وبينما     
 لخنـق بـديال حـال ي ـون  بـأن الكفيـ  العـريش، مينـاء بتعميـق المصـر   الجانـب بـدأ غـزة، فـي مينـاء إلقامـة الهامة
 المشـ و  مـن: "وقـا ". المصـريين نحـو الغزّية المش لة دحر اللحظة ه ه في تحاو  إسرا ي " أن وأّكد ،"القطا 

 ".النهاية حتى ابتالعها على يوافقوا أن

 فـي مصـر إلى مّتجها   اليو  صبا  القطا  غادر هنية، إسماعي  بر اسة" حماس" حركة من وفدا   أن ُي َكر     
 .غزة قطا  الوفد مغادرة بعد إال عنها ُيكَش  لم مفاجئة زيارة

 القدس قضية

 أصـيب العاشـرة الغضـب جمعـة ففي مستمر، تفاع    في القدس حو  ترامب الر ي  قرار تفاعالت زال  ال     
 الغربّيـة، الضـفة أنحـاء مختلـ  في انطلق  تظاهرات عقب االحتال ، مع اندلع  التي المواجهات في العشرات
 عاصــمة القــدس ترامــب دونالــد األميركــي الــر ي  إعــالن علــى احتجاجــا   العاشــر لألســبو  غضــب جمعــة ضــمن

 .إلسرا ي 

 في  الغربية، الضفة في االحتال  وجنود الشبان مئات بين حاشدة مواجهات الجمعة صالة عقب واندلع      
 مـن عـدد إصـابة إلـى أّدى مـا أيضـا ، عليهـا ُأطلـق كمـا" جرار أحمد" الشهيد جمعة أو الغضب، جمعة مواجهات
 .واالختناق الحيّ  بالرصا  الشبان

 أن أعتقـد إننـي: "اليـو  إسـرا ي  لصـحيفة ترامـب قـا  إلسـرا ي ، عاصـمة المحتلـة القدس اعتبار قراره وحو      
 ه ا وكان الرا عة، عاصمتكم أنها على بالقدس اعترف  ألنني هاّمة وهي لي، بالنسبة ال روة نقطة كان  القدس
 لـــم آخـــرين فـــ ن بالكامـــ ، صـــريحا   أكـــون  أن أردت وإذا شـــ روني، كثيـــرين ألشـــخا  بالنســـبة للغايـــة هـــا  قـــرار

 ".ونّف ت  أطلقت  للغاية ها  وعد كان ه ا لكن يش روني،
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 رؤسـاء فش  لماذا أدر  وأنا(. الر اسة في) األولى سنتي في ذل  أفع  أن أريد أنني قل  فعال،: "وأضا      
 اآلخــرين الرؤســاء جميــع. ذلــ  يفعلــوا ال كـي ها لــة ضــغوطا   علــيهم مورســ  لقـد. الوعــد هــ ا تطبيــق فــي آخـرون 
 ".االنتخابية حمالتهم خال  ب ل  وعدوا أنهم رغم الوعد، ه ا تطبيق في فشلوا

 القـدس أزا  بأنـ  االقتصـاد  دافوس منتدى في أطلق  ال   التصريح من قصده حو  سؤا  على رّده وفي     
 أن أوضـح أن وأردت المفاوضـات طاولـة عـن القـدس أزلـ  أننـي قصـدت: "ترامـب قـا  المفاوضات، طاولة عن

 الجانبـان عليـ  يّتفـق لمـا الـدعم سأمنح ف نني عيني، بش   بالحدود يتعّلق ما وفي. إسرا ي  عاصمة هي القدس
 ".بينهما

 أن أعتقـد" القـدس، بشـأن قـراره مقابـ  تعطـي أن إسـرا ي  علـى سيتعّين ماذا حو  سؤا  على ترامب وأجا      
 ".سال  اتفاق إلى التوّص  أج  من كبير بش   التناز  إلى سيضطران الجانبين كال

 بســبب لــألردن، أوقفــ  الخلــيج دو  أنّ  العبــاد ، ممــدو  بالوكالــة، األردنــي الــوزراء ر ــي  أّكــد جهتــ  مــن     
 وال قبلهــا، التــي والســنة الســنة، هــ ه فــي مســاعدتنا عــن أحجــم الصــديق قبــ  الشــقيق: "وقــا  القــدس، مــن موقفهــا
 وأ  عروبتنـــا، عـــروس القـــدس: "قـــا ال وأرد ". عنهـــا الهاشـــمية الوصـــاية وعـــن القـــدس، عـــن نتخلـــى أن يم ـــن
 ".التحّم  في شعبنا على نعتمد ونحن الثمن، وسندفع خا نة، إليها تشير ال بوصلة

 قـــرارات اّتخـــاذ علـــى الح ومـــة أجبـــرت ولهـــ ا الـــ ات، علـــى االعتمـــاد علـــى أجبرنـــا الـــدعم توّقـــ : "وأضـــا      
 ".الوحيد الح  هو النف  على االعتماد وإن سابقا، كان كما السعودية من دعم يوجد ال قاسية،

   غزة قطاع معاناة

 األعمـــا  رجـــا  جمعيـــة ر ـــي  الحايـــ ، علـــي أّكـــد غـــزة، قطـــا  علـــى الحصـــار آثـــار وتزايـــد اســـتمرار مـــع     
 المجتمـــع قطاعـــات كاّفـــة ستضـــر  حقيقّيـــة واقتصـــادية إنســـانية لكارثـــة يّتجـــ  غـــزة قطـــا  أنّ  بغـــزة، الفلســـطينيين
 فــي البطالــة نســبة أن إلــى الفتــا   مســبوقة، غيــر لمعــدالت وصــل  والفقــر البطالــة فنســب. القطــا  فــي الفلســطيني

 من أكثر وجود بواقع النساء، من% 80و الشبا  فئة من منهم% 60 ،حوالي% 46.6 إلى وصل  غزة قطا 
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% 65 لتتجـاوز المدقع الفقر نسبة ارتفا  عن ناهي  العم ، عن عاطلين خريج أل  176 و عام  أل  250
 اإلغاثيـة المؤسسـات و" أونـروا" مـن إغاثيـة مسـاعدات يتلقـون  ألشـخا  غـزة س ان من مواطن مليون  ،وتحوي 
ــة وفــق العمــ  اســتمرار أنّ  علــى مؤكــدا  . الدوليــة  مــن بمزيــد ينــ ر البنــاء مــواد إلدخــا " GRM" إعمــار إعــادة آلّي
 تــزا  ال أعــوا  األربعــة يقــار  مــا مــرور وبعــد اإلعمــار، إعــادة عمليــة وأنّ  غــزة، قطــا  فــي االقتصــاد  االنهيــار
 للقطـــا  البنـــاء مـــواد إدخـــا  دون  تحـــو  التـــي اإلعمـــار إعـــادة وآلّيـــة االســـرا يلي الحصـــار بســـبب وبطيئـــة متعثّـــرة
 14/10/2014 مـن الفتـرة خـال  غـزة لقطا  البناء مواد من إدخال  تمّ  ما حجم أن مبّينا   كاملة، بحرية الخا 
 نفــ  فــي القطــا  احتيــا  مــن% 43 ســوى  تمّثــ  ال وهــي طــن، مليــون 2,7 بحــوالي يقــدر 10/2/2018 حتــى
 .الفترة

 أفيغـدور الحـر  وزيـر مـن كـالا  أن العـدو تلفـزة فـي ورد العـا ، الـرأ  لتضلي  محاولة وفي أخرى  جهة   ومن     
 غـزة لقطـا  المسـاعدة بتقـديم الـدولي للمجتمع السما  على وافقا أيزنكوت، غاد  االركان هيئة ور ي   ليبرمان
 أفيغـــدور ضـــمّ  الغـــرض لهـــ ا ُعِقـــد أمنّيـــا   اجتماعـــا   وأنّ  هنـــا ، األوضـــا  وتـــدهور اإلنســـانية األزمـــة منـــع بهـــد 

 المنطقــــة وقا ــــد مردخــــا ، يــــؤا  الح وميــــة، األنشــــطة ومنّســــق آيزنكــــوت، غــــاد  األركــــان، ور ــــي  ليبرمــــان،
 توّصـــ  حيـــث ،(الشـــابا ) جهـــاز عـــن وممثلـــين العســـ رية، االســـتخبارات شـــعبة ور ـــي  زاميـــر، إيـــا  الجنوبيـــة،
 .شام  أمني تقييم إجراء عقب القرار ه ا إلى المجتمعون 

 ضـوء وفي غزة، في واإلنساني األمني الوضع بشأن تقارير إلى االستما  تمّ  األمني االجتما  ه ا وخال      
 األمنّيـــة للقيـــود وفقـــا   مســـاعدات أ  ب دخـــا  الدوليـــة والمؤسســـات العربيـــة للـــدو  الســـما  تقـــّرر الصـــعب الوضـــع

 .القطا  انهيار ومنع اإلنسانية األزمة تدهور لمنع دولي إشرا  وتح  عليها المنصو 

 دعـم أ  علـى إسـرا ي  انفتـا  خاللهـا أّكـد والتـي حزبـ  أعضاء أما  ليبرمان تصريحات إلى القناة وتطّرق      
 تحســين أ  تــربط إســرا ي  أنّ  إلــى مشــيرا   القطــا ، عــن المســؤولية إســرا ي  تتحّمــ  أن دون  لكــن غــزة إلــى ســيقّد 
 . الفصا   سال  ونز  بالقطا  المفقودين اإلسرا يليين مل  بح ّ  غزة في التحتية للبنية

  جرار أحمد الشهيد خلية
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 نـابل  عمليـة فـي التحقيقـات يواصـ  زا  ال االحتال  مخابرات جهاز أن ، عبرية صحفية مصادر كشف      
 لجـيش خاصـة عملية في استشهد ال   جرار، أحمد الشهيد خلية نّف تها والتي ،"يزريتي " الحاخا  فيها قت  التي

 .المحتلة الغربية الضفة شما  جنين، بمحافظة اليامون  بلدة في االحتال 

 نحـو تّتجـ " الشـابا " تحقيقـات أن علـى تأكيـدها اسـتخبارية مصـادر عـن العبريـة" معـاري " صحيفة ونقل      
 وبعـــدها، العمليــة قبـــ  عمــ  وابـــن لجــرار اللوجســـتي الــدعم تقـــديم فــي ســـاهموا الخلّيــة فـــي آخــرين أعضـــاء وجــود

 تحقيقـــات وأنّ  .العمليـــة تنفيـــ  بعـــد االختفـــاء علـــى مســـاعدتهم ثـــم ومـــن العمليـــة، قبـــ  والســـيارة والمـــا  كالســـال 
 الر يسـين المنّفـ ين مسـاعدة علـى دورهـم اقتصـر الخليـة في آخرين أعضاء وجود عن كشف  االحتال  مخابرات
 نصر أحمد الخلية قا د أن إلى مشيرة   االختباء، على" جرار نصر وأحمد جرار إسماعي  أحمد" العم ابنا للعملية
 .مطاردت  خال  بينها فيما تنق  ل  آمنة مناز  عدة بتأمين مساعدة على حص  جرار

 أجـ  من ألسابيع عمل  منّظمة خلّية وتنفي  تخطيط من كان  العملية أنّ  على االحتال  مخابرات وأّكدت     
 . األشخا  هؤالء عن تبحث تزا  ال االستخبارّية االحتال  أجهزة وأن بنجا ، العملية تنفي 

 أحمـد الشـهيد يقـ  كـان التـي الخلية عم  أن األمني المستوى  من قريبة إسرا يلية إعالمية مصادر وأفادت     
 فـي مفرطـة ظـرو " مـن بـ  تمّيـزت بما اإلسرا يلي" الشابا " لجهاز" التعقيد شديد" تحد ّ  شّ ل  رأسها على جرار
 ".واالنغالق السرّية

 منـــ  شـــّ   الشـــابا  جهـــاز أن العبــر ،" واال" موقـــع فـــي األمنـــي الشـــأن محــرر أعـــّده الـــ   التقريـــر وكشــ      
 فـي خبـراء يضـّمان ميدانيـة، معلومـات جمع مركز   ضّم  خاصة، عمليات غرفة نابل  لعملية األولى اللحظة

 صـــورة إلـــى تحويلهـــا بهـــد  المعلومـــات شـــظايا جمـــع علـــى عملـــوا ومحللـــين اإلعـــال ، فـــي وخبـــراء التكنولوجيـــا،
 عمليــات تنفيــ  علــى قدرتــ  مــن الحقيقيــة خشــيتهم ظــ ّ  فــي جــرار، أحمــد الشــهيد اختبــاء بم ــان تنّبــئهم اســتخبارية
 قـدرة يمتلـ  كـان وأنـ  خصوصـا   بجـرار، اإلمسا  دون  تمرّ  ساعة ك  مع يزداد كان الخو  أن بحيث إضافية،
 .الخسا ر من المزيد" إسرا ي " تكبيد على

 كانــ  الــ   المنــز  وحاصــرت اليــامون  لقريــة األولــى مــداهمتها نّفــ ت" اليمــا  وحــدة" أن إلــى التقريــر وأشــار     
 الفلسـطينيين، الشـبان مع مواجهات اندال  خشية وسريع، سّر   بش   وذل  في  جرار أحمد الشهيد تواجد تتوقع
 االحـتال  أوامـر فيـ  صـدرت الـ   الوقـ  وفـي للشـهيد، الوصـو  مـن االحـتال  قـوات يمنـع قـد كـان ال   األمر
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 محشوة ظهر وحقيبة( M16) ببندقية مسرعا   الشهيد فاجأهم المبنى أساس لضر  ثقيلة هندسية معدات ب دخا 
 .بعد عن اغتال  قّناصا   أنّ  إال ناسفة، بعبوة

 المعلومـات، ومقـّدمي المتعـاونين قّلـة مـن المـرة هـ ه عانـ  اإلسرا يلية التحقيق وحدات أن إلى التقرير ونّوه     
 بجّدّيـة يخشـى أن  كما جرار، أحمد للشهيد المساعدة قد  من ك  حو  تحقيقات  في سيستمر الشابا  جهاز وأن
 .المحتلة الضفة مناطق من جرار أحمد الشهيد لخلية مشابهة خاليا انطالق تكرار من

  االستيطان

 أن بعـد شـجاعا   ي ـون  أن نتنيـاهو بنيـامين االحـتال  ح ومـة ر ـي  مـن الغربية بالضفة المستوطنين طالب     
 فـ ن ،"معـاري " صـحيفة وبحسـب .بالتشـريع الخاصـة الوزاريـة للجنـة" الضـفة ضم" قرار مشرو  تقديم عن امتنع
 الكنيســ  فــي المتطّرفــة اليمينّيــة األحــزا  وكــ ل  المســتوطنين قبــ  مــن غاضــبة فعــ  ردود أثــار االمتنــا  هــ ا

 .اإلسرا يلي

 الخاصـــة للجنـــة المشـــرو  يقـــد  وأن" جريئـــا" ي ـــون  أن نتنيـــاهو مـــن المســـتوطنات مســـؤولي بعـــض وطالـــب     
 وتطبيـق الجـوالن ضـم مشـرو  قـد  عنـدما بـيغن مناحم األسبق االحتال  وزراء ر ي  بقرار مستشهدين بالتشريع
 . 1981 العا  في علي  اإلسرا يلية السيادة

 مـن للتشـريعات الـوزارة اللجنـة بمنـع أمـرا   أصـدر قـد نتنيـاهو بنيامين بأنّ  أفاد قد" السابعة" القناة موقع وكان     
 على التصوي  بأنّ  وأوضح الغربية، الضفة مناطق على اإلسرا يلية السيادة فرض قانون  اقترا  على التصوي 
 .قريبا   يحص  لن وه ا ترامب بر اسة األمري ية الح ومة مع بالتنسيق سيتمّ  القانون 

 حان لقد الح ومة، ر ي  سيد : "قا ال القرار ه ا على نتنياهو أر ي  أور   الزراعة وزير هاجم جانب ، من     
 ".الغربية الضفة مناطق على اإلسرا يلية السيادة لفرض األخضر الضوء إلعطاء الوق 

 ولقـد اللي ـود، حـز  مـن كـيش يو ا  الكنيس  عضو قّدم   قانون  اقترا  عن يدور الحديث أن إلى ُيشار     
 .علي  التصوي  أج  من التشريعات لسن الوزارية اللجنة تعرض  أن المفترض من كان
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 خاطئ القرار ه ا أن عتصيون  غوش في اإلستيطاني المجل  ر ي  نيمان شلومو قا  ذات ، السياق وفي     
 . األمري ي الدعم من سيقّلص السياسي الترّدد ه ا وأن

 أحمــد الفــدا ي للشــهيد أقيمــ  التــي الرســمية الجنــازات إحــدى عقــب نشــرت صــورة أثــارت أخــرى  جهــة   ومــن     
 المســـؤولين، مـــن وعـــددا   مســـتوطني  وكبـــار االحـــتال  حاخامـــات صـــفو  فـــي الرعـــب غـــزة بقطـــا  جـــرار نصـــر

 مــن للعديــد كاملــة قا مــة بغــزة التظــاهرات إحــدى فــي القســا  كتا ــب مــن عناصــر رفعهــا التــي الصــورة وأظهــرت
 تــمّ  فيمــا وآخــرين، غليــ  يهــودا االحــتال  كنيســ  وعضــو يوســ ، اســحق أبــرزهم مــن كــان اليهــود، الحاخامــات

 .تصفيتهم تّم  بأن  سبعة أص  من اثنين على الكتابة

 الــداخلي األمــن وزيــر مــن" ازوال  ديفيــد" االحــتال  ح ومــة فــي الدينيــة الخــدمات وزيــر طالــب الســياق وفــي     
 غليـ  يهـودا الكنيسـ  وعضو يوس  اسحق الكبير للحاخا  مضاعفة حماية توفير على بالعم  ،"اردان جلعاد"

 .وقتلهم بهم األذى ب لحاق تهدد صور حماس نشر بعد

 الضـفة، شـمالي سـلفي  بمنطقـة أر يـ  قـر  فلسـطيني شـا  نّفـ ها التـي األخيـرة الطعـن عملية أعقا  وفي     
 تسـاء  جـرار، الشـهيد يترّأسـها كـان للمقاومـة تابعـة خليـة قبـ  من قتل  جرى  ال   للحاخا  ظهرت التي والصورة
 الشـــهيد ترّأســـها والمســـتوطنين، للحاخامـــات المقاومـــة أعـــدتها خاصـــة تصـــفية قـــوا م وجـــود إم انيـــة عـــن الكثيـــرين
 أعقــا  فــي الضــفة فــي المســتوطنين لحمايــة الجــيش قــوات مــن المزيــد دفــع االحــتال  جــيش قيــادة وقــّررت. جــرار
 قواتـ  سيعّزز االحتال  جيش أن العبرية، اإلعال  وسا   وذكرت. الفلسطينيين قب  من ضدهم العمليات ارتفا 
 نقـاط وعلـى مسـتوطنين يسـلكها التـي الطـرق  علـى الجنـود نشـر وسـيتمّ  عسـ رية، كتا ـب بعـّدة الغربية الضفة في

 .الغربية الضفة وقرى  مدن في اعتقا  بحمالت للقيا  الفلسطينيين مع االحتكا 

  المصالحة

 الوزراء ر ي  أّكد فقد تعترضها، التي العقبات تجاوز عن العجز من تعاني الفلسطينية المصالحة زال  ال     
 ضـمن موجـود 2007 عـا  بعـد حمـاس حركـة عّينتهم ال ين غزة، موظفي دمج أن هللا، الحمد رامي الفلسطيني،
 واســتيعا  الجديــدة، الموازنــة فــي موجــودة غــزة:  "وقــا . التوافــق ح ومــة أقّرتهــا التــي الجديــدة، الماليــة الموازنــة
 علـــى ولـــي . غـــزة قطــا  فـــي صـــالحياتها وتســليمها الح ومـــة تم ـــين حمـــاس مــن والمطلـــو  أيضـــا ، المــوظفين
 ".مهامنا لتسلم جاهزون  ونحن الح ومة، وتم ين معنا، التجاو  إالّ  حماس
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 علــى القــاهرة، إلــى حمــاس حركــة مــن وفــد غــادر: "حمــاس باســم النــاطق برهــو  فــوز   قــا  أخــرى  جهــة   مــن     
 مشـــتهى وروحـــي الحيــة خليـــ  مـــن كــال وعضـــوية للحركـــة، السياســي الم تـــب ر ـــي  هنيــة إســـماعي  الوفــد رأس

 ".المصريين المسئولين للقاء وذل  حماد وفتحي

 للتخفيـ  مصـر مـع للتشـاور الحركـة جهود إطار وفي مسبقة، ترتيبات ضمن تأتي الزيارة ه ه أن وأوضح     
 أجــ  مــن وكــ ل  الهاويــة، حافــة إلــى القطــا  أوصــل  والتــي المختلفــة أزماتــ  وفكفكــة غــزة قطــا  فــي أهلنــا عــن

 وتــأتي. إلتمامهـا المصـرية الجهـود ولــدفع ،2017و 2011 اتفـاق أسـاس علـى المصــالحة اتفـاق تنفيـ  اسـتكما 
 بشــأن األخيــر األمري ــي القــرار ومواجهــة الفلســطينية القضــية لحمايــة الحركــة تبــ لها التــي الجهــود ضــمن أيضــا
 .االستيطان ومواجهة القدس

 للمحتـ  مقاومتـ  فـي مـاض الفلسـطيني الشـعب" أن حبيـب خضـر الجهـاد حركـة فـي القياد  أّكد جهت  من     
 الشــعب أن علــى تؤّكــد رســالتنا: "وقــا  ".المقاومــة خيــار إالّ  أمامنــا لــي " أنــ  مضــيفا   ،"أرضــنا مــن يرحــ  حتــى

 أجــ  مــن تســعى الفصــا   غالبيــة أن وأضــا  ،"أرضــنا مــن يرحــ  حتــى للمحتــ  مقاومتــ  فــي مــاض الفلســطيني
 ثابتــة اســتراتيجية علــى للتوافــق الحاجــة مؤّكــدا  . للضــغوط تخضــع الفلســطينية الســلطة لألســ  لكــن موّحــدة قيــادة
 . المقاومة خيار إالّ  أمامنا لي  الفلسطينية القضية ضد يحا  ما ظ  في وأن  المقاومة، خيمة تح 

   المفاوضات من القدس إخراج

 المجتمــع ونخــب الــرأ  قــادة مــن لعــدد االمري ــي الــر ي  يقيمــ  الــ   الســنو   اإلفطــار فــي مشــاركت  أثنــاء     
 االقتصـاد لتطـوير خّطـة تبّنـي" إلـى  امري ـا، فـي بـارز أعمـا  رجـ  وهـو مجلـي عـدنان البروفيسور دعا الدولي،

 والتجويــع الفقــر ألن والتنميــة، العمــ  فــر  وتــوفير الفلســطيني، الشــعب عــن الظــالم الحصــار ورفــع الفلســطيني،
 الحــدود عنــد يقــ  وال عقبــاه ُتحَمــد ال وإنســانّيا   سياســّيا   انفجــارا   يوّلــد وإّنمــا حــ ، إلــى يــؤد  ال والحصــار والبطالــة
 ".المنطقة في والسياسية الجغرافية

 المفاوضات، طاولة من القدس أخرج  عندما استراتيجّيا   سياسّيا   خطأ   ارتكب  االمري ية، اإلدارة أن وقا ،     
 توقيــع يسـتطيع أحــد ال أن العـر  يــدر  كمـا بالفشــ ، سـتبوء الفلســطينيون  فيهـا يشــار  ال للسـال  مبـادرة أ  وأنّ 
 .فلسطين لدولة عاصمة الشرقية القدس يشم  ال سال  اتفاق
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 من واشنطن، األمري ية العاصمة في األمري يين الرأ  وكتا  المفكرين من مجموعة مع لقاء خال  وح ر     
 حـــا  فـــي ذلــ ، أنّ  إلـــى مشــيرا   الفلســـطينية الســلطة عـــن الماليـــة المســاعدات قطـــع علــى األمري يـــة اإلدارة إقــدا 

 كبيـرة، تـداعيات إلـى المنطقـة يقـود أن شـأن  مـن السـلطة إضـعا  ألن" ، ثانيـا، استراتيجيا خطأ سي ون  حدوث ،
 قـــوى  يعـــّزز بمـــا األوســـط، الشـــرق  فـــي أصـــال   وسياســـّيا   أمنّيـــا   الهـــّش  الوضـــع ظـــ ّ  فـــي أحـــد، مصـــلحة فـــي ليســـ 
 ".المعتد  الوطني المعس ر وُيضِع  التطّر 

 سُتجرى  قادمة مفاوضات أ  أن باإلعالن خطئها إلصال  فرصة األمري ية اإلدارة أما  زا  ما: "وأضا      
 ذات المتحـدة واألمـم األمـن مجلـ  قـرارات ووفـق ،1967 حزيـران حـدود علـى فلسطينية دولة إقامة أساس على

 ".العالقة

 وســتالقي للوقــ ، مضــيعة كونهــا تعــدو ال الفلســطينية، القيــادة إليهــا تجلــ  ال مفاوضــات أن" إلــى وأشــار     
 ".الوطنية وقيادت  الفلسطيني الشعب يح م  األرض على فالقرار سابقة، فاشلة ومحاوالت مبادرات مصير

. الفلســطينية للقضــية مؤّقــ  أو جز ــي حــ ّ   أل  رافــض   واحــد، موقــ  علــى مجمعــون  الفلســطينيين أن وقــا      
 طويلــة كانــ  لــو حتــى مراحــ ، علــى سياســي حــ  ّ  إلــى للتوّصــ  عاليــة مرونــة ُتبــد  الفلســطينية القيــادة أن وقــا 
 وموافقـة ،67 العـا  خطـوط أسـاس علـى الحـ ّ  بـأنّ  وإسـرا يلي أمري ـي بـاعترا  مرهـون  هـ ا لكن الشيء، بعض

 لنجـــــا  حتمــــي شــــرط الفلســــطيني السياســــي النظــــا  وحــــدة أن علــــى مؤّكــــدا   .االســــتيطان وقــــ  علــــى إســــرا ي 
 بأّنـ  قـا  الـ   عبـاس محمـود الـر ي  حـو  وااللتفا  االنقسا ، وإنهاء المصالحة إتما  إلى داعيا   الفلسطينيين،

 .الفلسطينية الوطنية الثواب  على بقوة يحافظ

  الفساد وتهمة نتنياهو

 اّتهـم نتنياهو، ومحاكمة باستقالة للمطالبة أبيب ت  في األسبوعية المظاهرات في  تتواص  ال   الوق  في     
 ر ـــي  ضـــد انقـــال  تـــدبير تحـــاو  الشـــرطة امســـالم، دافيـــد( البرلمـــان) الكنيســـ  فـــي الح ـــومي اال ـــتال  ر ـــي 

 قبــ  مــن انقــال  محاولــة هــ ه)..(  الهــد  علــى اإلشــارة وضــع تــمّ  لقــد: "الثانيــة اإلســرا يلية للقنــاة وقــا  الــوزراء،
 ".اسقاط  ويحاولون  شخصي عدو الوزراء ر ي  في يرون  إنهم الشرطة،
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 لقـد: "الجـيش إلذاعـة أخـرى  مقابلـة فـي امسـالم قـا  ألشـيخ رونـي للشـرطة، العـا  للمفـّتش مباشر   انتقاد   وفي     
 علـى ُتمـارس ضـغوطا  " هنـا  أن قـا  قـد ألشـيخ وكـان ".االنتخابـات خوض يريد أّن  اعتقدت الصدمة، لي سبب

 أشــهر عــدة منــ  نتنيــاهو مــع يحّققــون  الــ ين الشــرطة ضــباط إلــى إشــارة فــي ،"التحقيــق يتولــون  الــ ين األشــخا 
 .الفساد بشب 

 ،"عــنهم المعلومــات لجمــع محاولــة فــي المحققــين أولئــ  حــو  يحومــون  أشــخا  هنــا : "ألشــيخ وأضــا      
 العمـ  بهـ ا يقومـون  مـن أن نعلم ونحن جيرانهم مع الحديث ذل  في بما المحققين عن السؤا  تمّ  لقد: "وأضا 
 .سريين محققين أّنهم إلى إشارة في ،"محترفون 

 لجهــاز ر يسـا ســيعّين  ف نـ  للـوزراء، ر يســا بقـاءه حـا  فــي أّنـ  وعــده نتنيـاهو أنّ  عـن النقــا  ألشـيخ وكشـ      
 أن اكتشـــا  الصـــاد  مـــن: "بـــالقو   ألشـــيخ اتهامـــات رفـــض نتنيـــاهو ولكـــن ،"الشـــابا " اإلســـرا يلي العـــا  األمـــن
  وراء خاصين محققين أرس  نتنياهو الوزراء ر ي  بأن الصحيح غير والوهم التلميح ي ّرر للشرطة العا  المفتش
 ".مع  يحققون  ال ين الشرطة ضباط

 األمـــور هـــ ه مثـــ  يقـــو  مـــن يســـتطيع كيـــ  نفســـ ، يســـأ  أن يجـــب ال ـــق شـــخص كـــ : "نتنيـــاهو وأضـــا      
 كبيـرة ظـال  إلقـاء تـمّ  لقـد عنـ   متحّيـزة غيـر توصية وتقديم بموضوعية مع  التحقيق الوزراء ر ي  عن الوهمية
 ".نتنياهو المتعّلقة والتوصيات الشرطة تحقيقات حو 

 الشــرطة، فــي كبــار مســؤولين مــع أمــ  جلســة ألشــيخ عقــد أن بعــد نتنيــاهو وّجههــا التــي االنتقــادات وتــأتي     
 .الفساد بشب  نتنياهو ضد اتها  ال حة بتقديم العامة النيابة إلى توصيات رفع لبحث

 مــا التــي الثغــرات لبحــث طــاقم تعيــين قــرار إلــى انتهــى االجتمــا  أن ،"احرونــوت يــديعوت" صــحيفة وقالــ      
 الصـحيفة إلـى واسـتنادا  . االتهـا  ال حة بتقديم العامة النيابة م تب إلى توصية رفع قب  القضية، في قا مة زال 
 مــن باالنتفــا  الــوزراء بــر ي  فيــ  يشــتب  الــ   1000 بــالمل  إعالمّيــا   ُيعــَر  بمــا أساســا   تتعّلــق التوصــيات فــ ن
 .أعما  رجا 
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ــا   ُيعــَر  مــا بشــأن الشــرطة أوســاط فــي التقييمــات فــي اخــتال  وجــود إلــى وأشــارت       2000 بــالمل  إعالمّي
 تغطيـة علـى للحصـو  مـوزي ، ارنـون  ،"احرونوت يديعوت" صحيفة ناشر مع نقاشات نتنياهو ب جراء والمتعّلق
 .المنافسة" اليو  إسرا ي " صحيفة على التضييق مقاب  إيجابية صحفية

 فســاد شــبهة فــي نتنيــاهو تــوّرط عــن ،2018-2-9الجمعــة يــو  هــترت  صــحيفة كشــف  جديــد تطــور   وفــي     
 بشــأن بــارتريش، سبنســر األمري ــي الثــر   مــع مــؤّخرا   حّققــ  الشــرطة أن لهــا تقريــر فــي هــترت ، وقالــ  جديــدة،
 تمويــ  بشــبهة بـارتريش مــع حّققـ  الشــرطة أن إلــى وأشـارت. ســنوات مـدى علــى لنتنيــاهو قـدمها ومصــالح هـدايا
 .2005 - 2003 بين ما الفترة في للمالية وزيرا األخير كان عندما عا لت  وأفراد لنتنياهو خارجية رحالت

 تلّقـي بتهمـة ،"1000 ملـ " اسـم تحم  التي التحقيقات إطار في ظهرت الجديدة القضية أن بال كر جدير     
 ميلشــــان، أرنــــون  األمري ــــي الســــينما ي المنــــتج بيــــنهم، مــــن ولسياســــات  لــــ  مؤّيــــدين أثريــــاء مــــن لهــــدايا نتنيــــاهو

 .باكر جايم  األسترالي والملياردير

  التحرير لمنظمة التنفيذية اللجنة اجتماع

 المجلــ " وضــع لدراســة قانونيــة لجنــة تشــ ي  عبــاس الــر ي  اقتــر  مــؤخرا ، هللا را  فــي اجتماعهــا خــال       
 وأّنــ  قا مــا ، يــزا  ال المتحــدة الواليــات مــع التخاطــب بــرفض القــرار أن موضــحا   كاّفــة، الفصــا   ليشــم " الــوطني
ــــى أوعــــز ــــي  إل ــــرفض الحمــــدهللا، رامــــي الح ومــــة، ر  ــــة ب ــــة األميركــــي المبعــــوث مقابل  جيســــون  التســــوية، لعملي

 .بروكس  في المانحة للدو  األخير االجتما  خال  غرينبالت،

 نتــا ج أن خاصــة ،"للســال  دوليــة آليــة" مــن جــزءا   تكــون  أن مــن واشــنطن منــع يســتطيع ال ذلــ  مــع وأنــ       
 قمـة عقـد فـي فشـلنا: "مضـيفا   نتيجـة، إلـى تخلص لم المحتلة القدس بشأن ترامب دونالد الر ي  قرار بعد جوالت 
 هللا عبــد( األردنــي) الملــ  حضــر... يريــد ال ومــن الحضــور يريــد مــن ســواء اجتمعــوا، مــا أنهــم واألحســن عربيــة،
 لروســيا، زيــارة أمــا  اآلن وأنــا إســالمية، دولــة 86 حضــرها األزهــر قمــة ثــم العربيــة، القمــة باســم اإلســالمية القمــة
 األحـوا ، كـ  فـي: "وتـابع". تعطيلهـا على األمري ان سيعم  ربما األمن مجل  في كلمة إللقاء سأذهب وبعدها

 ".نوعها كان مهما مرفوضة القرن  وصفقة ،(نيويور  في) أميركي أ  ألتقي لن
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 تضــمن  2018 -2-3 فــي اجتماعهــا عقــب بيــان الفلســطينية التحريــر لمنظمــة التنفي يــة اللجنــة أصــدرت     
 فـورا   البـدء المطالبـات، تلـ  أهـم وللسـلطة،" الـوطني الوفـاق" لح ومـة مطالبـات صـورة على جاءت التي مقرراتها
 قــرارات لتنفيــ  عليــا لجنــة تشــ ي  إلــى إضــافة   المســتويات، كافــة علــى االحــتال  مــع االرتبــاط فــ  خطــط ب عــداد

 ســلطات ســيطرة مــن واألراضــي الســ ان ســجلي تحريــر وضــرورة .ب ســرا ي  االعتــرا  تعليــق فيهــا بمــا المركــز ،
 مـــن والتقـــّد  الســـلطة، منـــاطق فـــي المقيمـــين جميـــع علـــى الفلســـطينيين والمحـــاكم القضـــاء واليـــة ومـــدّ  اإلحـــتال ،
 .االحتال  تجاوزات في قضا ي تحقيق لفتح إحالة بطلب الدولية الجنا ية المح مة

 :األخير اجتماعها في التنفي ية اللجنة علي  أّكدت  ما جملة ومن     

 علـى مطروحـة تعـد لـم القـدس بـأن ترامـب دونالـد األمري ـي الـر ي  وتصـريحات لتهديدات الحاز  الرفض -    
 المســــاعدات وقــــ  أو المفاوضــــات لطاولــــة العــــودة إّمــــا خيــــارين أمــــا  الفلســــطينيين وبــــأن المفاوضــــات، طاولــــة

 لالبتزاز تخضع ال الفلسطينية الوطنية والمصالح الحقوق  أن وأّكدت الفلسطينية، الوطنية السلطة عن األمري ية
 . والمساومة

 بــدور القيــا  عــن نفســها عزلــ  قــد االميركيــة اإلدارة بــأن المواقــ  هــ ه ضــوء فــي التنفي يــة اللجنــة أّكــدت -    
 كامــ  دولــي مــؤتمر عقــد إلــى ودعــ  الصــرا ، لتســوية سياســية عمليــة أّيــة لرعايــة مؤّهلــة تعــد ولــم النزيــ  الوسـيط

 والقضــــية اإلســــرا يلي – الفلســــطيني بالصــــرا  الصــــلة ذات الدوليــــة الشــــرعية قــــرارات أســــاس علــــى الصــــالحيات
 الرعايــة ينهــي واإلســرا يلي الفلســطيني الجــانبين بــين الســال  مفاوضــات لرعايــة دولــي إطــار وتشــ ي  الفلســطينية،
 وجــدو  عليهــا ُمّتفــق آليــات وفــق الدوليــة، الشــرعية قــرارات تطبيــق علــى ويعمــ  للمفاوضــات األحاديــة األميركيــة

 الصـلة، ذات الدوليـة الشـرعية لقـرارات اسـتنادا   للصـرا  ومتوازنـة شاملة   تسوية   إلى التوّص  بهد  لتنفي ها زمني
 المحتلـة أراضـيها جميـع علـى فلسـطين دولـة فيهـا بمـا لمنطقـةا ودو  شـعو  لجميـع واالستقرار األمن يوّفر وبما

 .فلسطين وشعب لدولة األبدية العاصمة القدس مدينة منها القلب وفي 1967 بعدوان

 وكالـــة خــدمات تصــفية إلــى وتــدعو األميركيــة اإلدارة عـــن تصــدر التــي المواقــ  التنفي يــة اللجنــة أدانــ  -    
 الحفــا  إلــى ودعــ  الوكالــة، بموقــ  نفســ  الوقــ  فــي ورّحبــ  ،(اونــروا) الفلســطينيين الالجئــين وتشــغي  غــوث
 (.   302) القرار بموجب لها الممنو  للتفويض وفقا   وم انتها دورها على
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 عبــاس الــر ي  يقـو  أن المقــّرر مـن حيــث المتحـدة، لألمــم العامــة والجمعيـة األمــن لمجلـ  التوّجــ  قـررت -    
 القــانون  علــى الفلســطيني الموقــ  ثبــات علــى فيــ  يؤّكــد الجــار   الشــهر خــال  األمــن مجلــ  أمــا  خطــا  ب لقــاء
 بعاصـــمتها المســـتقلة فلســـطين دولــة وإقامـــة اإلســـرا يلي االحــتال  إنهـــاء يضـــمن وبمــا الدوليـــة، والشـــرعية الــدولي
 2334 األمــن مجلــ  قــرار تطبيــق العــالم دو  وطالبــ . 1967 حزيــران مــن الرابــع حــدود علــى الشــرقية القــدس
 للقــانون  واالمتثــا  بــاالحتال  القا مــة القــوة باعتبارهــا التزاماتهــا احتــرا  إلــى اســرا ي  دفــع أجــ  مــن 2016 للعــا 
 مــن فلســطين دولــة وتم ــين الفلســطيني للشــعب الدوليــة الحمايــة تــوفير وكــ ل  الدوليــة، الشــرعية وقــرارات الــدولي

 إحالـة بطلـب الدولية الجنا ية المح مة من التقّد  قررت كما. المتحدة األمم في الكاملة العضوية على الحصو 
 مســاءلة أجــ  مــن الصــام ، العرقــي والتطهيــر العنصــر   والتمييــز االســتيطان جــرا م فــي قضــا ي تحقيــق لفــتح

 الثامنة للمادة وفقا   الدولية العدالة إلى وجلبهم اإلسرا يليين واألمنيين والعس ريين السياسيين المسؤولين ومحاسبة
 التـي الرابعـة، جني  التفاقية وفقا   حر  جريمة االستيطان تعتبر التي الدولية، الجنا ية للمح مة روما نظا  من
 .الحتاللها الخاضعة األراضي إلى مواطنيها نق  باالحتال  القا مة الدولة على تحّر 

 أو مشرو  لطر  الهادفة ترامب الر ي  سياسة برفض المركز   المجل  قرارات  تنفي  على عزمها أّكدت -    
 عـن والكـ ّ  سياسـتها مراجعـة إلـى األميركيـة اإلدارة ودعـ  الصـرا ، لحـ  الدوليـة الشـرعية قـرارات تخال  أفكار

 الكــونغرس قــرار إلغــاء ضــرورة علــى نفســ  الوقــ  فــي وأّكــدت اإلمــالءات، بلغــة الفلســطيني الجانــب مــع التعامــ 
 بــ غالق األميركيــة الخارجيــة وزارة وقــرار ،1987عــا  منــ  إرهابيــة منظمــة الفلســطينية التحريــر منظمــة باعتبــار
 الم تـب ر ي  بوضع األميري ية المالية وزارة وقرار ،17/11/2017 في واشنطن في  .ت.  مفوضّية م تب

 (.اإلرها  قا مة على هنية أسماعي )  حماس لحركة السياسي

 بمــا وواشــنطن، والقــاهرة، أوســلو، فــي الموّقعــة االتفاقيــات عليهــا نّصــ  التــي االنتقاليــة الفتــرة بــأن أّكــدت -    
 التزامـات مـن عليهـا ترتّـب مـا لمجمـ  اإلسـرا يلية الح ومـة لتنّكـر نتيجـة قا مـة تعـد لم التزامات من علي  انطوت
 ارتبـاط فـ ّ  لخطـوات والمشـاريع الخطـط ب عـداد فورا   البدء الح ومة من ذل  أساس على وطلب  لالتفاقات، وفقا  
 علـــى وعرضـــها واألمنّيــة، واالقتصـــادية واإلداريـــة السياســية المســـتويات علـــى اإلســرا يلي االحـــتال  ســـلطات عمــ

 قيــود مـن والتحـّرر اإلسـرا يلي، الجانـب مــع األمنّيـة العالقـات تحديـد مـن بــدءا   عليهـا، للمصـادقة التنفي يـة اللجنـة
 مـع القسر   الربط تِبعات من والتحّرر الوطني، باالقتصاد النهوض متطّلبات يلّبي بما االقتصاد  باري  اتفاق

 مــع والتجاريــة االقتصــادية العالقــات ودعــم الــوطني باالقتصــاد للنهــوض األولويــة وإعطــاء اإلســرا يلي، االقتصــاد
 الســـلع تـــداو  تحـــريم نفســـ  الوقـــ  وفـــي. األوروبـــي االتحـــاد ودو  الصـــديقة والـــدو  واإلســـالمية العربيـــة الـــدو 
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 الوطنيـة المنتجـات مـن لهـا بـدا   بتـوفير االسـرا يلية المنتجـات مقاطعـة نطاق وتوسيع المستوطنات في المنتجة
 .الصديقة واألجنبية العربية البلدان ومنتجات

 بدولـة االعتـرا  تعليـق يشم  وبما المركز   المجل  قرارات لتنفي  عليا لجنة تش ي   التنفي ية اللجنة قررت    
 ووقـــ  الشـــرقية القـــدس ضـــم قـــرار وإلغـــاء 1967 عـــا  حـــدود علـــى فلســـطين بدولـــة اعترافهـــا حـــين إلـــى إســـرا ي 

 واليـة ومـدّ  االحـتال  سلطات سيطرة من األراضي وسج  الس ان سج  تحرير وضرورة أهمية وعلى االستيطان
. االحـــتال  تحـــ  فلســـطين دولـــة أراضـــي علـــى المقيمـــين جميـــع علـــى الفلســـطينية والمحـــاكم الفلســـطيني القضـــاء
  للشـرو  والمقترحـات والمشـاريع الدراسـات ب عداد البدء االختصا  جهة وإداراتها ووزاراتها الح ومة من وطلب 
   .1967 حزيران بعدوان المحتلة أراضيها على سيادتها ممارسة من فلسطين دولة تم ين إلى ُتفضي بخطوات

  األونروا

 ُمعانـــاة َيتحّمـــ  لــن   العـــالم أنّ  كرينبـــو ، بييــر ،"أونـــروا" فلســـطين الجئــي وتشـــغي  غـــوث وكالــة مفـــوض قــا     
 كرامـة على للحفا  مثا    وهي .فلسطين الجئي مأساة تطّور على شاهد"  األونروا" أنّ  مضيفا   فلسطين، الجئي
 يستســـلم لـــن  : "كرينبـــو  وتـــابع. الصـــرا  حـــ ّ  فـــي العـــالم إخفـــاق ُتتـــابع" األونـــروا" أنّ  موضـــحا   فلســـطين، الجئـــي
 الـ ين بالشـبا  نهتم نحنُ : "موضحا   المسلحة، الصراعات ضحايا أو  هم األطفا  وإنّ  ،"الفلسطينيون  الالجئون 
 الالجئــين أطفــا  ُتشــجع واألونــروا.. وُيقدرونــ  بــالتعليم يهتمــون  الفلســطينيون : "قــا ال   ،"مجهــوال   مســتقبال   ُيواجهــون 

 ".التعليم من الالجئين أطفا  ِحرمان الدولي للمجتمع يحقُ  وال.. التعليم على

 الكهربــاء فــي حــاّدا   نقصــا   ُتعــاني غــزة وأنّ  تحــّديا ، وُتمثــ  ُمتــدهورة غــزة فــي األوضــا  أنّ  كرينبــو ، وأوضــح    
 الالجئـين وأنّ  األونـروا، تمّيـز مجـا  فقـط هـو لـي  التعليم وأنّ  الفلسطينيين، جرا  تجاه  ُيم ن ال وأّن  والمياه،

 عالقـة أنّ  وقـا . الفلسـطينيين حقـوق  عـن الـدفا  مـن ُبـدّ  ال أّن ُ  متابعا   وكرامتهم، بالتعليم ُمتمّس ونَ  الفلسطينيين
ـــروا ـــدعم األونـــروا وأنّ  جـــّدا ، ُمهّمـــة الفلســـطينية والســـلطة األون ـــ  فـــي الفلســـطينية الســـلطة ت  وأنّ  الدوليـــة، المحاف
 تّتفـق التعلـيم منـاهج وأنّ  التعليم، مناهج في الفلسطينية ؤيةالر  وتتبّنى للخدمات، المالية ِباألعباء تتكّف  األونروا

 .الفلسطينية القيم مع

 األونــروا وأنّ .. اقتصـادّيا   ُيـدّمرها غــزة حصـار وأنّ .. التـاريخ فــي األكبـر هـي الفلســطينيين معانـاة بـأنّ  وأشـار    
 ..    واالحتال  الحصار قضايا اإلسرا يليين مع ونبحثُ  األوضا ، بتغيير إسرا ي  إقنا  على تعم ُ 
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   اإلسالمي الشباب عاصمة القدس

 اإلسـالمي الشـبا  عاصـمة القـدس قـرار حسـين، محمـد الشيخ الفلسطينية والديار للقدس العا  المفتي اعتبر    
 البنــاء معــدالت ارتفـا  عبــر تهويـد، محــاوالت مــن المقّدسـة المدينــة لـ  تتعــّرض لمــا االنتبـاه للفــ  جـاء  ،2018

 .جميعها حياتهم وجوانب معاشهم في ومحاربتهم وهدمها، المقدسيين مناز  ومصادرة االستيطاني،

 الفلسـطينية، والـديار للقـدس العـا  المفتـي حسـين محمـد الشـيخ بر اسـة ُعقـدت التـي ،160 الــ جلسـت  وخال     
 الهوية على يحافظوا حتى ن،للمقدسيي الالز  الدعم تقديم بضرورة المجل  طالب األعلى، اإلفتاء مجل  ر ي 
 سياسـاتها لتمريـر والعـالم المنطقـة فـي يجـر   مـا باسـتغال  االحـتال  لح ومـة السما  وعد  الفلسطينية، الوطنية
 العربــي الصــم  ظــ  فــي االحتاللــي االســتيطاني مشــروعها واســتكما  وتهويــدها، المدينــة علــى للســيطرة الهادفــة
 .والدولي

 فـي الخامسـة للمـرة دراسـيتين غـرفتين" المدنيـة اإلدارة" بــ يسـّمى ومـا االحـتال  سـلطات هد  المجل  استنكر    
 اإلنسـانية والقيم الدولية والمعاهدات المواثيق ب ل  منته ة   المحتلة، القدس شرق  البدو   النوار أبو تجمع مدرسة
 .للشعو  التعليم بحقوق  الخاصة

 ُتضا  جديدة جرا م ه ه أنّ  مبّينا   القدس، في مقدسية مؤسسات ب غالق المتعّلقة باألوامر المجل  نّدد كما    
ـــة فـــي ومؤّسســـاتها، المدينـــة بحـــقّ  االحـــتال  يرتكبهـــا التـــي الجـــرا م سلســـلة إلـــى ـــر محاول  ُمَمنهجـــة سياســـة لتمري

 .اإلنسان بحقوق  الخاصة الدولية والقوانين للمواثيق ومنافية وعربيا ، فلسطينيا   مرفوضة

 مسـتوى  يع ـ  االنتهـا  هـ ا أن معتبـرا   يافـا، مدينـة فـي بي  حسن مسجد على يهود متطّرفين اعتداء وأدان    
 وصـمودا   ثباتـا   إال يزيـدنا لـن االعتـداء هـ ا أن مؤكـدا ، ومقّدسـات ، الفلسـطيني للشـعب وكراهيتـ  المحتـ  عنصـرية
 .ومقدساتنا أرضنا في ورباط ا  

 

  للعدو الداخلية الجبهة
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 فـي( أسـدود) أشـدود مدينـة بلديـة وعّمـا  مـوظفي علـى 2018-2-5 فـي توزيعهـا تمّ  رسمّية، وثيقة كشف      
 إعـداد باحتمـا  تُـوحي جـّدا ، خطيـرة   أمـورا   اآلال ، مئـات إلـى سـ انها عدد يص  والتي المحتلة، فلسطين جنو 
 والتـزّود الطـوار،، لفترة باالستعداد السّ ان لجميع صارمة   تعليمات   وشمل . غّزة قطا  على جديد   لعدوان   العدو
 علــى بهــدوء   والعمــ  الهســتيريا، مــن حالــة فــي الــدخو  عــد  الُمــواطنين عينــ  الوقــ  فــي ُمطالبــة   اللــواز ، بجميــع
 مـع كامـ    بتنسـيق   يعمـ  والـ   البلديـة، فـي األمـن قسـم ب عـدادها قـا  التي الوثيقة، في الواردة التعليمات تطبيق
ـــة الجبهـــة قيـــادة ـــ ّكر اإلســـرا يلّي، الجـــيش فـــي الداخلّي  كـــ ّ  علـــى الحصـــو  بضـــرورة المدينـــة، فـــي الُمـــواطنين وُت

 البي  يجع  أن شأن  من ما التزّود الجنو  في السّ ان على ينبغي وأّن . الطوار،  ألوقات الحياتّية الُمستلزمات
 كهربـــاء، بـــدون  ُتشـــحن وبطاريـــات المحمولـــة، للهواتـــ  بطاريـــات ذلـــ ، فـــي بمـــا الطـــوار،، لوضـــع وآمنـــا   جـــاهزا  

 أّيـا ، لعّدة تكفي المعدنّية بالمياه التزّود السّ ان على ينبغي أّن  على كهرباء،وشّددت بدون  تعم  لي  ومصابيح
 حالـة فـي األّوليـة اإلسـعافات تقـديم ولـواز  أدويـة، الطـوار،، وقـ  فـي لالستخدا  ومجّف  محفو  أك  ومنتجات
 .اإلصابة

 سـ ناهم م ـان مـن وحتـى بيـوتهم مـن بـ خال هم قـرار اّتخـاذ حالـة فـي مختلفـة، لـواز  تحتـو   بحقا ـب والتـزّود    
 فــي جديــدة   حــر    نشــو  حالــة فــي الجنــو  ســّ ان إلخــالء خطــة   أقــّرت العــدو ح ومــة أن العلــم مــع أيــا ، لعــّدة

 حـز  مـع جديـدة مواجهـة حـدوث حـا  فـي الشـمالّية المنطقة لسّ ان مماثلة خّطة الح ومة أقّرت ك ل  الجنو ،
 .هللا

، اشـتعا  حـا  فـي ال اتّيـة اإلطفـاء بلواز  بالتزّود السّ ان الوثيقة ُتلِز  كما      قـّوات أرقـا  بهواتـ  وقا مـة حريـق 
 فعلـــى آمنـــة، منطقـــة وجـــود عـــد  حـــا  فـــي وأّنـــ  أيضـــا ، والجيـــران واألصـــدقاء، العا لـــة وألبنـــاء المختلفـــة، اإلنقـــاذ

 وجـوازات الهوّيـات الطبّيـة، بالوثـا ق والتـزّود نسـبّيا ، آمنـة منطقـة أكثـر فـي االختبـاء: أمـر وفـق العمـ  الُمواطنين
 .الطوار،  وق  في عليهم التعّر  بهد  أخرى، شخصّية وثا ق إلى باإلضافة عليهم، للتعّر  السفر

 ح م إسقاط أج  من غّزة، قطا  على جديدة   حر    بشن   األخيرة التهديدات وقع على الوثيقة أهمّية   وتتأّتى     
 بـأنّ  والسياسـيّ  األمنـيّ  الُمسـتويين مـن االحـتال  دولـة وأركـان لقـادة الُمسـتّمر والتأكيـد القطـا ، في حماس حركة
 .سابقاتها من وأّشد أقوى  ستكون  المّرة ه ه الضربة

 يتعّلق فيما أبيب ت  في للح ومة القضا يّ  للُمستشار توصياتها تقديم نّيتها اإلسرا يلّية الشرطة إعالن ومع     
 األمانـة خيانـة الرشـاوى، تلّقـي بـتهم للمحاكمـة بتقديمـ  والقاضـية نتنيـاهو، بنيـامين الـوزراء ر ـي  مـع بالتحقيقات
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 غـّزة، علـى العـدوان طريـق عـن وُيحاو  الداخلّية، أزمت  يستّغ  قد نتنياهو بأنّ  الترجيح ُيم ن أخرى، فساد وتهم
 .السياسية حيات  نهاية إلى تقود قد والتي فساد، قضايا في توّرط  عن األنظار صر 

   للعدو طائرة إسقاط تداعيات 

 خــال  تكــّررت التــي الصــهيونية اإلعتــداءات مواجهــة فــي الســورية االســتراتيجية فــي تحــّو  علــى مؤّشــر   فــي     
 كانـا الل ين الطيارين وإصابة سورية، بنيران إسرا يلية" F-16" مقاتلة تحطم العدو جيش أعلن سوريا، في األزمة
 جهت  من  السور   الجيش أعلن فيما ؛2018-2-10 السب  يو  المحتلة، األراضي في وسقوطها متنها، على
 الوسـطى، المنطقـة في عس رية قاعدة على جديد إسرا يلي لعدوان تصّدت الجيش في الجو   الدفا  وسا ط أن"

 ".F16 نو  من إسرا يلية طا رة وأسق 

 الــدفا  منظومــة ضــد واســعة غــارات شــّن  الجــو ســال  مقــاتالت أن اإلحــتال  جــيش بلســان النــاطق وقــا      
 جـو   دفا  بطاريات 3 في هدفا   12 استهدا  تمّ  وأن  سوريا، في إيرانية أهدا  إلى باإلضافة السورية، الجو  
 مضـــادة لنيــران الغـــارات خــال  تعّرضـــ  اإلســرا يلية المقــاتالت أنّ  النـــاطق واعتــر  إليـــران، أهــدا  4و ســورية

 فـي الجـيش وأن اإلسـرا يلية،" للسـيادة" خـرق  حـدث مـا أن معتبـرا   الشـما ، مناطق في الصافرات تفعي  استدع 
 مضادا   صاروخا   20 إلى 15 بين ما إطالق تمّ  فقد بالمجم  أّن  وأضا . السيناريوهات لمختل  جاهزية حالة

 جميـــع أن مضـــيفا   أضـــرارا ، يحـــث أن دون  إســـرا ي  فـــي ســـقط الطـــواريخ هـــ ه شـــظايا مـــن جـــزء   وأن للطـــا رات،
 الســــور   الجـــيش إطـــالق أن واعتبـــر .بســـال  قواعـــدها إلـــى عــــدت الثـــاني الهجـــو  فـــي شـــارك  التـــي الطـــا رات
 حــدِّ  علــى اإليرانــي، اإلســرا يلي االشــتبا  فــي فعــال   تتــدّخ  أن قــّررت ســوريا أن يعنــي الطــا رات، ضــد الصــواريخ
 .وصف 

 مضــيفة   الجــوالن، فــوق  مقاتلــة لطــا رة إســقاط مــن جــرى  عمــا المســؤولة هــي إيــران أن العــدو ح ومــة وأّكــدت     
 المنطقــة تجــرّ  إيــران وأن التصــعيد، نريــد ال ولكننــا بالنــار تلعبــان وســوريا إيــران" أن وأضــاف  الــثمن، ســتدفع أّنهــا
 أعقــا  فــي أمنيـة، مشــاورات نتنيـاهو، بنيــامين العـدو ح ومــة ر ـي  وأجــرى ". سـتنتهي كيــ  تعلـم ال مغــامرة إلـى

 .سوريا في جوية عس رية بعملية للقيا  األخضر الضوء الكابين  وأعطى الشمالية، الحدود على التطورات

ــــة العــــدو، إعــــال  تنــــاو  وع ــــ        المحافــــ  أصــــاب  التــــي والمفاجــــأة الصــــدمة حالــــة الطــــا رة إســــقاط لحادث
 .المختلفة اإلسرا يلية
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 تــدهور بوقــ  وروســيا المتحــدة الواليــات طالبــ  إســرا ي  أن العبريــة الثانيــة القنــاة ذكــرت ذاتــ ، الوقــ  فــي     
 .األوضا 

 اســـتهدف  التـــي" اإلســـرا يلية" الغـــارات مـــن الشـــديد قلقهـــا عـــن الروســـية، الخارجيـــة وزارة أعربـــ  حـــين فـــي     
 المعنّيـــة األطــرا  جميــع ودعــ  التصــعيد، وقــ  منــاطق فــي كبيــر تــوّتر   مــن  إليــ  أّدت ومــا ســوريا األراضــي
 الكامــ  االحتــرا  ضــرورة وأّكــدت الوضــع، تــرّد  إلــى تــؤّد  أن شــأنها مــن خطــوات أ  وتجّنــب الــنف  لضــبط
 خلـــق اإلطـــالق علـــى المقبـــو  غيـــر مـــن: "وأضـــاف  المنطقـــة، دو  مـــن وغيرهـــا ســـوريا أراضـــي وســـالمة لســـيادة
 أجـ  مـن الشـرعية ح ومتهـا مـن لـدعوة تلبيـة سـوريا فـي المتواجدين الروس العس ريين وأمن حياة على تهديدات
 ".اإلرهابيين ضد الحر  في مساعدتها

 وسـيقاب  عنـ  السـ وت يـتم لـن سـوريا علـى صـهيوني اعتـداء أ  أن" سـوريا حلفـاء عمليـات غرفة"  وأّكدت     
 .السور   العربي الجيش تمّ   جديدة حماقة على اإلقدا  من االحتال  جيش وح رت قاسي، برد ّ 

 واسـتهداف  السـورية العربيـة الجمهوريـة علـى المسـتمرّ " اإلسـرا يلي العـدوان" بشّدة" هللا حز " أدان جهت  من     
 للطـا رات ببسـالة تصـّدى الـ   السور   العربي الجيش بيقظة وأشاد والمدنية، العس رية وبناها لمنشتتها المتكرر

 مرحلـة بدايـة عـن يعلـن األمـر هـ ا" أن ورأى ،"16 أ " طـراز من مقاتلة إسقاط من وتمّ ن الُمعادية اإلسرا يلية
 قـاطع   بشـ     تعنـي اليـو  تطـورات أنّ  مؤّكدا   ،"السورية واألراضي األجواء الستباحة حّدا   تضع جديدة استراتيجية

 .القديمة المعادالت سقوط

 االحـتال  عـدوان علـى السـور   بـالرد نشـيد: "قـا  رضـوان، إسـماعي  حمـاس، حركـة فـي القياد  جهت  من     
 خطـر مواجهـة في صفوفها لتوحيد واإلسالمية العربية األمة وندعو اعتداءات، أ  ضد جانب  إلى وقوفنا ونؤكد

 ".االحتال 

 والتأكيـد الصـهيونية، والغطرسـة العـدوان مواجهـة فـي لسـوريا دعمها الفلسطينية، الفصا   أغلبّية أّكدت وقد     
 .لها التصّد  دون  ُتتر  ال أن يجب غطرست  وأنّ  القوة، لغة سوى  يفهم ال العدو أن على


