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 المحاور:

 صفقة القرن 

رت عنــب بعــف صــحو العــدوب حيــم كت ــ  كــ  مــن هــو مــا ع  ــ صــفقة القــر   إحســاب بفشــ      
ــــ   ــــا الســــ ب أو تحمي ــــدب وأر عت ــــوعا واهــــفرت ا عــــن موأــــر الفشــــ  المتزا  صــــحيفتيس اإســــرامي  الي

ـــادة الفلســـطيني ـــرفف الفلســـطيني ومقاطعـــة القي ـــى ال ة للوفـــد ايمري ـــيب وارأ همـــا فـــ   المســـوولية إل
 الشعور بالفش  هو المحرك للحراك ايمري ي للتركيز على ايزمة اإلنسانية في قطاع غزة.

عــات كوأــنير حــون فــرص نجــاق اصــفقة القــر ا باتــ    توق  أصــحيفة اإســرامي  اليــوعا أعلنــ       
 م أنـب لـم يسـمع مـنهم كالمـا  ما بعد ما سمعب خالن  ولتب بين العواصـم العرايـةب حيـضعيفةب السي  

ب وأ  العـــــرض  رفضـــــو  أو ال يســـــتطيعو  الموافقـــــة علـــــى تجـــــاوز الفلســـــطينيينب ونقلـــــ  مشـــــجعا  
الصحيفة أ  الملك ع د هللا )الذي زار واأنطن الشهر الماضي( أبلغ ايمري ا  بـن  نشـر خطـتهم 

 دو  تعاو  فلسطيني سيش   كارثة.

روا الوفـــد ايمري ـــي مــــن   ممثلــــي بلـــدا  عرايـــة حــــذ  أمـــن  هتهـــاب قالــــ  صـــحيفة اهـــفرت ا      
عـات الفلسـطينيينب واذا لـم تشـم  القـدب والال  ـينب تداعيات الكشـو عـن الخطـة إذا لـم ترتـوق لتوق  

 يات داخليـة ك يـرة وصـراعا  وأنها بذلك ستكو  بمثابة زلزانب السـيما وأ  هـذا اينةمـة تخـود تحـد  
 مع إ را .

أ   بمها اليهوديــــا  الصــــهيونيا  كوأــــنير وغــــرين التالتــــي ســــيتعل  ورامــــا أحــــد أهــــم الــــدروب     
اينةمــة العرايــة الفاســدة والفاأــلة والعــا زة قــد تمنحــب كــ  أــيء داخــ  اليــر  الميلقــةب لكنهــا فــي 

صــاحب القضــية  وا  تجــاوز إ إال   .العلــن لــن تجــرت علــى تجــاوز الخطــوض الحمــراء لقضــية العــرض
انق ــ  مــا تق ــ  بــب القيــادة الفلســطينيةاب ومارســوا  ايونب وهــي القيــادة الفلســطينيةب لــذلك قــالوا دومــا  

عليهـــا لتق ـــ  بمـــا يم ـــنهم ق ولـــبب وتحميـــ  المســـوولية للفلســـطيني بذريعـــة أنهـــم لـــن ي ونـــوا  ضـــيطا  
 فلسطينيين أكثر من الفلسطيني.
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الممثلــة بــالرمي  ع ــاب  -  القيــادة الفلســطينية الحاليــة وي ــدو أ  خي ــة أمــ  كوأــنير هــو أ      
ب أـي،ب حتـى لـو قطعـوا كـ  التمويـ  عـن السـلطة بات  غير قابلة للضيطب فلم يعـد  هم ـ - تحد دا  

قـ  بـب القيـادة التـي ى ذلك إلى التهد د بانهيارهاب ومـا  زيـد إح ـاض كوأـنير أ  هـذا الموقـو طو  وأد  
 سترث ع اب.

  تضـطر أ هتهـا تعت ـر الـرابأل ايك ـرب فقـد أخـذت مـا أرادتـب مـن الصـفقة دو  إسرامي  مـن       
حتـــى إلـــى نقـــاؤ تفكيـــك بـــورا اســـتيطانية فـــي عمـــو المـــد  الفلســـطينيةب ورامـــا إســـرامي  واينةمـــة 
العراية تشـتركا  ان  وتتقاطعـا  فـي تحويـ  مجـرى االهتمـاع ايمري ـي بـالملو اإل رانـي علـى كـ  

رهــاب ة مضــاعفاتب بــ   وســع قاعــدة الشــراكة وي ر  هــو ملــو ال يحمــ  لهــم أي ــمســتوياتب وتفرعاتــبب ف
ز منةوماتــبب وهــو  تماأــى مــع م ــدأ أولويــة العالقــة ايمنيــة اإلقليميــة ويعم ــو التعــاو  ايمنــي ويعــز  
 على ما سواها من عالقات.

فــي إقنــاع ث ضــابط إســراميلي خ يــر فــي الشــوو  العرايــةب عــن افشــ ا اإلدارة ايمري يــة وتحــد      
أنـــب يجـــري االســـتعداد  ى اصـــفقة القـــر اب كاأـــفا  الفلســـطينيين والـــدون العرايـــةب بــــاالق ونا فيمـــا يســـم  

إلعــــادة تقيــــيم الخطــــة ايمري يــــةإل وأوضــــأل الضــــابط اإلســــراميلي الســــابو فــــي  هــــاز االســــتخ ارات 
فــي إقنــاع  العســ رية اأمــا اب  ــوني بــن منــاحيمب أ  إدارة الــرمي  ايمري ــي دونالــد ترامــب افشــل 

علـى مـا ورد فـي تقـارير وسـام  اإلعـالع  الفلسطينيين والدون العرايـة بـالق ون بصـفقة القـر اإل وانـاء  
ايمري يةب ذكر أ  الم عوثين ايمري يين لعمليـة السـالعإل  ـارد كوأـنير و يسـو  غـرين التب عـادا 

ة القـــر  بشـــ لها لواأــنطن امح طـــين مـــن الزيـــارة ايخيـــرة للمنطقـــةب حيــم باتـــ  فرصـــة تنفيـــذ صـــفق
وأ  االس ي  الوحيد إلنقاذ هي ة الرمي  ايميركيب أ  يعلـن عـن إعـادة تقيـيم  الحاليب ت دو ض يلةا.

أنـب ايجـب علـى ترامــب أ   إلـى الخطـة وطـرق تعـديالت عليهـا فـي ضـوء التطــورات ايخيـرةاب الفتـا  
تفـتأل صـفحة  د ـدة مـع  نتةر حتى اسـتقالة ع ـابب واختيـار قيـادة فلسـطينية  د ـدة يم ـن لهـا أ  

 واأنطنب بحيم تدمج في المشاورات بشن  المخطط النهامي لصفقة القر ا.



 
 15/07/2018  

فلسطين()ملف  التقدير نصف الشهري  
(67رقم )   

    
  
 

5 
 

ولفــ  الضــابط اإلســراميليب إلــى أهميــة إأــراك ترامــب لالتحــاد ايورواــي فــي صــياغة اصــفقة     
القــــر ا وا ــــراء التعــــديالت عليهــــاب وأخــــذ القــــرارات الدوليــــة التــــي تتعلــــو بشــــن  القــــدب والال  ــــين 

 طينيين في الحس ا .الفلس

كمــا أأــار إلــى أ  اللقــاء الــذي  مــع ع ــاب مــع رمــي  الــوزراء الفلســطيني ايســ وب ســـالع       
ع بــــاعالقات دوليـــة واســـعةب كمـــا يمتلـــك عالقـــات وثيقـــة مـــع صـــناع القـــرار فـــي فيـــادإل الـــذي  تمت ـــ

  عـن مصـادر فـي الواليات المتحدة واالتحاد ايورواـي وايمـم المتحـدةاب وفـو بـن منـاحيم الـذي نقـ
حركــة افــتألاب تنكيــدها أ  اع ــاب يحتــاد إلــى مســاعدة فيــاد مــن أ ــ  تقليــ  الضــرر الــذي تســ  ب 

 سياساتب لح ومة ترامبا.

كشـــو فيـــب تفاصـــي  خطـــة  ا الفرنســـي تقريـــرا  Mediapartكشـــو موقـــع ا  خـــرى أ مـــن  هـــة       
ووصـــو  مستشـــار الـــرمي  ايمري ـــي وصـــهرا  اريـــد كوأـــنرب التـــي وصـــفها الموقـــع بــــاالصادمةا.

ــ   إلــى اصــفقة القــر اب بننهــا تنحــاز بشــ   ك يــر التقريــرب الخطــة التــي يعمــ  عليهــا كوأــنر للتوص 
ـــة الم اســـب التـــي تحققـــ  خـــالن عقـــد ن مـــن المفاوضـــات ـــى الجانـــب اإلســـراميليب متجاهل بـــين  إل

 الطرفينب والمعطيات التاريخيةب عالوة على السياق الجيوسياسي.

ــ      م بشـ   أساســي مــن ق ــ  ثالثــة أأــخاص وهــم م ق واـي ن الموقــع أ  امشــروع هــذا الصــفقة قــد ص 
كوأــنر و يســو  غــرين الت وســفير الواليــات المتحــدة لــدى إســرامي  ديفيــد فريــدما ب بينمــا ال يمتلــك 

لوماســية وال معرفــة بخصوصــيات المنطقــة العرايــةب إذ أنهــم ليســوا مــدركين هـذا الثالثــي أي خ ــرة دب
 سوى للمصالأل اإلسراميليةا.

ومــن خــالن التســري ات الدبلوماســية لمحــة أوليــة عــن مــا وصــفها التقريــرب االوثيقــة الصــادمةاب      
مــن هــذا  واــدال   إلــى حــ  قيــاع دولتــين. م اأــر   التــي تتمثــ  أولــى أساســياتها فــي عــدع إأــارتها بشــ    

الحــ ب تقتــرق خطــة كوأــنرب أ  تكــو  الضــفة اليرايــة اأــ ب دولــةا منزوعــة الســالقب وذات ســيادة 
 محدودةب ولن تكو  عاصمتها القدب.
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لوضــع حــدود الكيــا  اإلقليمــي الفلســطيني الــذي  1967ولــن  ــتم االعتمــاد علــى حــدود ســنة      
لــةاب بــ  تقتــرق الخطــة اتخــاذ بلــدة أبــو ســيتم إنشــاتاب كمــا لــن تكــو  القــدب عاصــمة لهــذا اأــ ب الدو 

 دي  الواقعة أرق القدبب موقعا لعاصمتها المستق ليةب وفقا لما ورد في هذا الخطة.

ـــ       ـــين الفلســـطينيينب فالخط  ـــب بالنســـ ة لقضـــية الال   ـــى مـــا   ـــدو ال تق ـــ  وأفـــاد الموقـــع أن ة عل
ذا الملـو عـن طريـو دفـع منحـة بعودتهم إلى ديارهم ولو بش   رمزيب ب  تفترد أ  تتم تسوية ه

 االستقرار في بلد المنفى أو إعادة التوطين في بلد آخرب بدعم مالي من دون الخليج.

وتتحــدث الخطــة أيضــا عــن حلــون لقطــاع غــزة الــذي يعــاني أوضــاعا ا تماعيــة واقتصــادية        
  ا  القطاع.كارثية في ظ  استمرار الحصارب مركزة على ضرورة تقديم المساعدة اإلنسانية لس

د طـرق وتـواريد دفعهـا ي الدفوعات ايولىب التي لـم تحـد  وحسب مشروع كوأنرب يجب أ  تل        
ـ ة وأ  تسـتثمر فـي تهدمـة الوضـع ايمنـي وتـوفير الكهراـاء وخلـو منـا  بوضوقب االحتيا ـات الملح 

 مالمم للنةر في خطة ال ي  ايبيف الجد دة بخصوص الشرق ايدنى.

ثمار  د ـد تصـ  قيمتـب إلـى مليـار دوالرب علـى أ  تدعمـب الـدون الخليجيـة أيضـاب وخالن است     
ان ب فــي  تحــدث فريــو كوأــنير عــن إنشــاء امنطقــة حــرةا ظــ  وضــعها القــانوني غامضــا إلــى حــد ق 

 مد نة سيناء المصريةب بين حدود غزة ومد نة العريش المصرية.

طــة لتحليــة ميــاا ال حــر ومحطــة توليــد واحســب الموقــع الفرنســيب ستشــم  هــذا المنطقــة مح      
عـن خمـ  منـاطو صـناعية سـيعم  فيهـا  علـى الطاقـة الشمسـيةب فضـال   الطاقة الكهراامية اعتمـادا  

آال  ايأخاص. كما ستضم أيضـا  مينـاءب يحـ  محـ  المينـاء الـذي لـم تسـمأل إسـرامي  أبـدا ب نامـب 
 دوليا. في غزةب ومطارا  

ت وقلــو حتــى مــن الح ومــات العرايــة التــي لهــا عالقــات  يــدة ةــاوقوالــ  هــذا الخطــةب بتحف        
مع الواليات المتحدةب ما عزاا التقرير ق ـ  كـ  أـيء إلـى اصـعواة تسـويو هـذا الصـفقة المنقوصـة 

ـــي ترامـــب إلـــى ضـــرورة التـــرو  او  فـــة للشـــارع العراـــيا.جحق والم   ي بشـــن    مصـــر وايرد  دعـــوا ممثل
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ردنـــي ع ـــد هللا الثـــانيب عـــن قلقـــب مـــن اســـتنتا ب أنـــب تط يـــو هـــذا الخطـــةب فيمـــا أعـــرض العاهـــ  اي
باســتثناء المــانب لــم تتضــمن الخطــة أي اقتراحــات حلــون لقضــية الال  ــين. أمــا العاهــ  الســعودي 

ر مـن  ان ـب عـن عـدع موافقتـب ال علـى الخطـة ايمري يـة وال الملك سلما  بن ع د العزيـزب فقـد ع  ـ
د لهــذا المشــروعب الــذي  تعــارد بشــ   تــاع مــع علــى الــدعم الــذي منحــب ابنــب ووولــي عهــدا محمــ

 باسم الملك السعودي 2002الم ادرة العرايةب المطروحة عاع 

كشو مسوون إسراميلي ك يـرب عـن تفاصـي   د ـدة بشـن  عـزع إدارة الـرمي  ايمري ـي دونالـد      
اتعطيــ  عــر  باســم اصــفقة القــر اب والتــي تتطلــب وفــو كاتــب إســراميلي ترامــبب تمريــر مــا بــات ي  

الليم اليزياإل وأ  االخطة اإلنسانية التي ت نيها اإلدارة ايمري ية لقطـاع غـزةب هـي المرحلـة ايولـى 
وأ  ااإلدارة ايمري يـةب قـررت ان   من اصفقة القـر ا التـي يعـدها ترامـب إلسـرامي  والفلسـطينيينا.

ســلطة الفلســطينية وضــع ثقلهــا لتحســين الوضــع فــي قطــاع غــزةب مــن أ ــ  نقــ  رســالة إلــى رمــي  ال
علـــى مقاطعـــة ع ـــاب الشـــاملة  ا  محمـــود ع ـــابإل أنـــب مـــن المم ـــن المضـــي قـــدما بدونـــباب وذلـــك رد  

 لألمري يينا.

ـــةب أ  تشـــ          ـــين إســـرامي   سياســـيا   كـــا    تحر  وكـــا  المقصـــود مـــن اصـــفقة القـــر اب منـــذ ال داي ب
سـطينيةب نقلـ  الواليـات المتحـدة ع مـع السـلطة الفلوالفلسطينيينب ولكن بس ب عدع القدرة على التقد  

مـن فـوق    تنفيـذ خطـة السـالع اإلقليميـة سـتتم  أالتركيز إلى قطاع غـزة كرسـالة إلـى ع ـاب مفادهـا 
وأنــب افــي هــذا المرحلــةب لــي  مــن الواضــأل مــا إذا كانــ  الــدون  رأســب بالتعــاو  مــع العــالم العراــي.

أ  اخطـة الواليـات المتحـدة لتحسـين   ـرة  العراية ستوافو على التعاو  مع تجاوز الفلسـطينييناب معت
 مهما لمصرا. الوضع االقتصادي وال نيوي في قطاع غزةب تعد دورا  

اإسرامي  اليوعاب إلى أ  العاه  ايردني ع د هللا الثانيب أعرض خالن زيارتـب  وأأارت صحيفة     
أل أ  اتقـديم خطـة إلى واأنطنب ق   أس وعينب عن معارضتب الشد دة لتجاوز الفلسطينيينب وأوضـ

أ  رغــم موقــو الملــك هــذا لكنــب الــم يعتــرد علــى  هــا  سياســية فــوق رتوســهم ســي و  كارثــةاب منو  
 التحركات لتحسين الوضع اإلنساني )المزعوع( في قطاع غزةا.
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بن  الدون العراية التي « فتأل»أعضاء اللجنة المركزية لحركة  محمود عباسوأبلغ الرمي         
ى اصـفقة القـر ا ع ايميركـي أخيـرا ب رفضـ  االنخـراض فـي مشـروع التسـوية المسـم  زارها فريو السـال

صـات الشـهداء وايسـرى علـى رغـم قـرار الح ومـة د علـى أ  ح ومتـب ستواصـ  دفـع مخص  كما أد  
اإلســراميلية اقتطــاع هــذا ايمــوان مــن الضــرامب التــي تجمعهــا نيابــة عــن الســلطة الفلســطينيةب فــي 

اإلسـراميلية بنيـامين نتانيـاهو نحـو التصـوي  علـى مشـروع قـانو  ا هوديـة وق  دفع رمي  الح ومة 
 الدولةا ق   دخون الكنيس  في اإل ازة السنوية.

وقان مسوون فلسطيني بـارز لــ صـحيفة الحيـاة اللندنيـةب إ  الـرمي  ع ـاب أرسـ  موفـدا  إلـى       
ا  اريــد كوأــنيرب والم عــوث الــدون العرايــة التــي زارهــا المستشــار الخــاص للــرمي  ايميركــي صــهر 

الخاص للشرق ايوسط  يسو  غـرين التب موضـحا  أ  هـذا الـدون أبليـ  الموفـد الفلسـطيني أنهـا 
رفض  االنخراض في أي عملية تسوية من دو  مشاركة الفلسطينيين. وتابع أ  ع اب مرتاق  ـدا  

ط عـا  »تمامـا . وأضـا   للموقو العرايب وأنب بات على قناعة تامـة بـن  المشـروع ايميركـي فشـ  
ا  بالمنطقةب وال مهمة لب سـوى العمـ  نعر  أ  لدى الرمي  ايميركي )دونالد ترامب( فريقا  مختص  

 «.هناب لكننا ندرك أ   هودا وصل  إلى طريو مسدودب وأ  عليب تييير هذا الجهود

طاولـــــة وكشـــــو مســـــوون آخـــــر محـــــاوالت أميركيـــــة حثيثـــــة إلعـــــادة الجانـــــب الفلســـــطيني إلـــــى      
المفاوضــــاتإل وقــــان إ  الفريــــو ايميركــــي طلــــب مــــن وســــطاء عــــرض وغيــــر عــــرض إقنــــاع الــــرمي  

و فــي أورواــاب لل حــم فــي عــودة الفلســطينيين الــى أالفلســطيني بعقــد لقــاءات مشــتركة فــي المنطقــة 
أبلغ الـرمي  ع ـاب الوسـطاء أ  ايميـركيين »ة. وأضا   عملية التسويةب لكن ع اب رفضها بشد  

وأ  ك  هدفهم هو استدراد الفلسطينيين إلى قلب المشروعب لي ونوا تاليـا   سـرا  إلسـرامي    ناورو ب
 «.مع العالم العرايب لذلك أغلو الطريو في و وههم

  المشــروع ايميركــي فــي قطــاع غــزة  وا ــب فشــال  حيــم أاــو  مــن الــرمي  ع ــاب وقــان مقر       
يحــاون ايميركيــو  االلتفــا  علــى الســلطة الفلســطينية فــي قطــاع غــزة مــن ال ــاض اإلنســانيب وع ــر 

ــاموسســات إنســانية مثــ  ايمــم المتحــدةب  لــى تفاهمــات عميقــة مــع الم عــوث الخــاص إلنا لكننــا توص 
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ي مشـــروع فـــي غـــزة مـــن دو  إأـــرا  أ ـــتم عمـــ   لألمـــم المتحـــدة ني ـــوالي مالد نـــو  تقضـــي بـــنال  
ليــ  « فــتأل»ا تمــاع للجنــة المركزيــة لحركــة  وكــا  ع ــاب أعلــنب فــي مســته    ا.الســلطة الفلســطينية

نحــب أ  نوكــد أ  أأــقاءنا العــرض »وقــان  «. لــن نســمأل لصــفقة القــر  أ  تمــر»اإلثنــين   -ايحــد 
العــالمب فــي أورواــا وآســيا وافريقيــا هنــاك دون فــي »وأضــا   «. أكــدوا لنــا أنهــم ضــد صــفقة العصــر

 «.ن بن  صفقة العصر ال يم ن أ  تمروغيرها أيضا ب بدأت تت ي  

    

 وروبي االتحاد ال 

ـنـب سـي  أوأعلـن االتحـاد ايورواـي اليـوع االثنـين       مــاع أ  التـي  نتهجهـا   التـدخ     عيد النةـر فـي س 
فــي المنطقــةإل وســيقوع ممثلــو دون االتحــاد اإســرامي ا والســلطة الفلســطينية فــي تعزيــز حــ  الــدولتين 

ل يــا  صــادر  ووفقــا   .فــي منتــدى وزراء خار يــة االتحــاد ض آبعــرد اســتنتا اتهم فــي نهايــة أــهر 
  هــذا العمليــة أعـن المتحدثــة باسـم وزيــرة السياسـة الخار يــة لالتحــاد ايورواـي فيــدري ا مـوغرينيب 

واية وفرنانـدو  نتلينـي المسـوون عـن الشـرق سيقودها كريستيا  دانيلسو ب مسوون المفوضية ايور 
والذي عمـ  حتـى وقـ  قريـب الم عـوث الخـاص للشـرق ايوسـطإل  بايوسط في الخدمات الخار ية

وسيجتمع االثنا  أيضا هذا ايسـ وع مـع ممثلـين مـن الح ومـة اإلسـراميلية والسـلطة الفلسـطينية فـي 
ت هــذا العمليــة بالمنطقــة ودعــم حــ  الــدولتين. وأقــر    االتحــاد ة لتــدخ  دة ومســتمر  طــار مرا عــة مجــد  إ

 .2017خالن ا تماع وزارة خار ية االتحاد أيضا في س تم ر 

ــــ يهــــذا العمليــــة بحســــب بيــــا  المتحدثــــة مايــــا كوتشنشــــكب هــــ         ط يعــــة التــــدخ  أد مــــن للتنك 
لـى إة ونا حـةاب افعالـ–ب مساعدات مالية وغيرها د  لوماسيا   ايورواي بالمنطقةب الذي يشم  عمال  

نـب بحسـب أ  في قطاع غزةب حيم لى التدخ  إق قصى حد مم ن لتعزيز ح  الدولتين. ال يا  تطر  أ
 أ من الدولة الفلسطينية المستق ليةا.ال  تجز     ا زءا  ال يا  مع الضفة اليراية يش   
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ـــ  المســـتوى أ علـــى د االتحـــاد ايورواـــيويشـــد         ـــد هم أي نوايـــا لتقلي الحـــالي مـــن نـــب ال تو ـــد ل
مـــا اســـماع مواقـــوا ن  إالتمويـــ  أو تيييـــر سياســـاتب بخصـــوص عمليـــة الســـالع فـــي الشـــرق ايوســـطب 

نـب ند االتحـاد ايورواـي مـع ذلـك بايطرا  بشن  العق ات نحو السالع وتط يو ح  الدولتين. ويشـد  
 مم.نب الح  المثالي الوحيدا لتحقيو سالع عادن ودانابو بصرارا بهذا الح  ابقي ملتزع ب

        

(  إ  إدارة الـــرمي  ترامـــب تشـــعر ب ح ـــاض ك يـــر تجـــاا احتمـــاالت صححححيفة قالقحححدسوقالـــ        
إطالق م ادرتها لتسوية الصـراع الفلسـطيني اإلسـراميليب وفـو الخطـة التـي أسـمتها )صـفقة القـر (ب 

وأصـ أل مـن وأنها ابات  أ ب مقتنعة بن  خطة الرمي  ترامب المتعثرة وصل  إلـى طريـو مسـدودب 
 إطالقها في الوق  الراهنا. -الصعواة بم ا ب إ  لم ي ن مستحيال  

لعب طلب عدع ذكراب الذلك يقوع مستشـاروا )الـرمي  وأضاف  الصحيفةب نقال  عن مصدر مط       
ترامب(ب صـهرا  اريـد كوأـنرب و يسـو  غـرين التب )مستشـارا للمفاوضـات الدوليـة( بالعمـ  علـى 

عا  من صفقة القر ب لمعالجة ايوضاع اإلنسانية المنساوية فـي )قطـاع( صياغة صفقة أكثر تواض
غـــزة ولكنهـــا مهمـــة وحساســـةب حيـــم  تفـــو الجميـــعب بمـــن فـــيهم إســـرامي  علـــى أ  غـــزة علـــى وأـــك 

ـــــة مـــــن الحـــــروض والصـــــراع واإلدارة الســـــي ة والتشـــــاحن الفلســـــطيني ـــــار بعـــــد ســـــنوات طويل  -االنهي
يزمــة اإلنســانية المخيفــةب ســتطان حلفــاء الواليــات المتحــدة الفلســطينيب وأ  تــداعيات انفجــار هــذا ا

 في إسرامي  وراما مصرب وتزيد من التعقيدات المتفاقمة حاليا ا.

وتنسـب صـحيفة )واأـنطن بوسـ ( لمسـوولين إسـراميليين قـولهمب إنهـم  رح ـو  بـنهج اغـزة أوال       
الفلســـطينية المتنافســـة مـــع  كوســـيلة لممارســـة الضـــيط علـــى حمـــابب وانتةـــار تالأـــي أثـــر القيـــادة

حمـــاب فـــي الضـــفة اليرايـــةاب التـــي تشـــارك إســـرامي  ومصـــر بفـــرد حصـــار علـــى غـــزةإل ويضـــيو 
المسوون اإلسـراميلي لــ )واأـنطن بوسـ ( أ  اإسـرامي  تويـد دعـم النـاب )إنسـانيا ( فـي غـزة كمرحلـة 

ة القــر (ب لــذا فقــد صــفق -أولــىب ي  الفلســطينيين ليســوا علــى اســتعداد للنةــر فــي )االقتــراق ايك ــر
 بدتوا في تركيز المزيد من االهتماع على الوضع اإلنساني في غزةا.
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 تصعيد العدو ضد القطاع 

أعلن رمي  ح ومة العدو بنيامين نتنياهو إغالق مع ر اكرع أبو سالما مع قطاع غـزةب وقـان       
يستخدمها الفلسطينيو  فـي إأـعان أ  إغالق المع ر  اء بس ب ال الونات والطامرات الحارقة التي 

 الحرامو في االراضي الزراعية.

من  هتبب صر ق المتحدث باسم الجـيشب أنـب سـيتم تكثيـو إ ـراءات الضـيط والعقواـات ضـد      
ضــا  صـدرت تعليمــات أو  .حمـاب فـي غــزة إذا اسـتمرت فــي إطـالق الطـامرات وال الونــات الحارقـة

مـدادات اإلنسـانية )بمـا فـي ذلـك المـواد اليذاميـة وايدويـة( ب غالق مع ر كـرع أبـو سـالم باسـتثناء اإل
 على حدة من ق   منسو اينشطة الح ومية في المناطو. والتي سيتم الموافقة عليها ك   

كمــا ســيتم منــع عمليــات االســتيراد والتصــد ر لقطــاع غــزةب إلــى  انــب تقلــي  مســاحة الصــيد      
 يش.مي . وفو الناطو باسم الج 6مي  إلى  9من 

ـــ        حرونـــوت( أ  قـــرار إغـــالق مع ـــر أبـــو ســـالمب  ـــاء فـــي أدت ) ـــديعوت فـــي هـــذا الســـياقب أك 
هتهـــا المعارضـــة اإلســـراميلية لسياســـة الح ومـــة تجـــاا حمـــابب ة التـــي و   أعقـــاض االنتقـــادات الحـــاد  

 والتنكيد بن  نتنياهو اعا زا عن موا هة الطامرات الورقية.

دة الســـلمية فـــي قطـــاع غـــزة أســـلوض إطـــالق الطـــامرات الورقيـــة وابتكـــر نشـــطاء مســـيرات العـــو       
ــ ا تســ ب وال الونــات الحارقــة باتجــاا مســتوطنات ومــزارع االحــتالنب مســتفيد ن مــن حركــة الريــاقب مم 

بخسامر ك يرة  راء احتراق آال  الدونماتب ويستخدمو  تلك الحيلة لتشتي  قـوات االحـتالن التـي 
 مسيرات العودة.تفتك بالمتةاهرين المشاركين في 

الثانية أ  قرار بنيامين نتنياهو ووزيـر حراـب أفييـدور لي رمـا  بتضـييو الخنـاق  ةوذكرت القنا      
علــى قطــاع غــزةب  ــاء خالفــا  لــرأي االشــاباكا ومنســو أــوو  المنــاطو فــي قيــادة  ــيش االحــتالنإل 

 يجابية لصالأل اإسرامي ا.إنتي بنتامج تحيم أ  الشاباك  رى أ  قرارات نتنياهو ولي رما  لن 
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ب أ  هنــاك خالفــات بــين وزيــر الجــيش أفييــدور صحححيفة معححار  خــرى ذكــرت أ ومــن  هــة         
لي رمــا  والقيــادة العليــا للجــيش بشــن  تنفيــذ عمليــة عســ رية ضــد قطــاع غــزةإل حيــم  رغــب لي رمــا  

ـــادة وتيـــرة التصـــعيد العســـ ري وضـــرض عمـــو حمـــاب فـــي غـــزة ردا   طـــالق علـــى اســـتمرار إ فـــي زي
أ  ك ــــار قــــادة الجــــيش  رفضــــو  الــــدخون فــــي تصــــعيد أو عمليــــة  الطــــامرات الورقيــــة الحارقــــةب إال  

 عس رية من أ   الطامرات.

فـــيهم رمـــي  ايركـــا   ـــرو  أ  التصـــعيد ســـييرق  ننـــ  الصـــحيفة أ   قـــادة الجـــيش بمـــواي         
يم ــن أ  تســتخل  المنطقــة فــي مزيــد مــن الصــراعات ليســ  بحا ــة لهــاب وال  و ــد نقطــة واضــحة 

 .من أي عملية عس رية بيزة حاليا  

ويــدعو قــادة اي هــزة ايمنيــة اإلســراميلية إلــى االكتفــاء بــاإل راءات العقابيــة اإلســراميلية فقــطب       
 خةب غير الحرض.للطامرات الورقية الحارقة وال الونات المفخ   واستمرار الجهود إليجاد ح   

إسرامي  لحـرض مـع حمـاب. ويـدعو لي رمـا  إلـى  بب ويسعى لجر  ويرفف لي رما  هذا التو          
فـي أـمان إسـرامي   ضـد الحركـة وقاداتهـاب حتـى لـو كل ـو ذلـك تصـعيدا   وايالما   عمليات أكثر حزما  

 .)على الحدود مع سوريا ول نا (

هـا اقواعـد وال يعت ر لي رما  ايمر مجرد طامرات ورقية كما  راها ايمن اإلسراميليب بـ  يعت ر       
ب إلــى  انــب تعزيــز قــوة فشــي ا    د ــدة تفرضــها حمــابب تــودي إلــى غيــاض الــردع اإلســراميلي أــي ا  

 حمابا.

علــى الطــامرات الورقيــة الحارقــة وال الونــات المفخخــةب  د  ويقــون لي رمــا  إ  التخل ــو عــن الــر        
لقفـز فـي الميـاا ان ب   اامن المفض   سيضاعو الثمن الذي ستدفعب إسرامي  في المستق  ب مضيفا  

 على أ  نستمر في سياسة التن ي ب التي تصب في صالأل حمابا.
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ا الـذهاض فـي عمليـة عسـ رية أو إم ـ بد نتنيـاهوأ  القـرار ان  أصـ أل بي ـ إلـى ولفتـ  الصـحيفة     
تصعيد محدودب أو أ  يستمر في التعام  بهدوء مع تلـك القضـية فـي ظـ  االهتمـاع بالوضـع علـى 

 الشمالية.الج هة 

       

النقــاض عــن أســ اض مــا قــان إنــب اعــدع رد  مصححدر أمنححي ئسححرائيليكشــو  خــرى أ مــن  هــة        
 يش االحتالن على اختراق الحدودب واطالق الطامرات وال الونات الحارقـةا مـن قطـاع غـزة باتجـاا 

بوضــع غــزة  قــةهمــا تســارع المفاوضــات المتعل  مســتوطنات اليــال إل وأ  ذلــك  ر ــع إلــى ســ  ينب أول  
ـــ ـــود اإلســـراميليين ايســـرى بشـــ   خـــاصب أم  ا ايمـــر انخـــر فهـــو مـــرت ط بشـــ   عـــاع ووضـــع الجن

 بالتصعيد العس ري القامم على الحدود الشمالية.

بـو سـالم التجــاريإل لـم ي ـن خطـوة مفا  ــةب أي لمع ـر كـرع غالق أـ ب كل ــ القـرار التصـعيدي بـ      
منية والسياسيةب منها الذي يحـدث بشـ   كات ايوالتحر   حداثة من ايلب  هو نتيجة تراكمية لسلس

صــابع وتحســين أــروض التفــاود وتع يــد علــى اي ذا القــرار هــو  ــزء مــن معركــة العــف  هــعلنــيإل و 
منـي أبعـاد اسـتراتيجيةب وهـي سـ اق بـين مـا هـو انسـاني ومـا هـو أخرى ذات أماع خطوات أالطريو 

 وما هو استراتيجي.

 ــ  أيم ــن وضــعها فــي ســياق تحري ــي للضــيط علــي حمــاب مــن  لــذلك هــذا الخطــوة فقــط      
 ـ  أوكذلك من  بعن الحدود بقاءها بعيدا  اطالق الطامرات الورقيةب ووقو مسيرات العودة و إوقو 

طالق ســراق معتقلــين فلسـطينيين قــابعين فــي الســجو   و بــي ثمــن  تعل ـأاسـتعادة  نودهــا دو  دفــع 
 سراميلية.اإل

ـــك إ  أأـــك  ومـــا مـــن         تـــدخ  فـــي ميـــامرات أوال تريـــد  ي حلـــون عســـ ريةبأســـرامي  ال تمل
ــإ و تج رهــا علــى أطهــا تور    ب  مســوولية م اأــرة الثنــي مليــو  فلســطينيعــادة احــتالن القطــاع وتحم 
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ي فصـي  فلسـطيني آخـر ال  رغـب أمنية لهذا الخطـوةإل بالمقابـ  فحركـة حمـاب و عدا التداعيات اي
 زمة االنسانية في غزة.و من ايوالياب ب وتعم  خضر تحرق اي ةفي موا هة  د د

       

صة ب طالق ال الونات والطـامرات الورقيـة المتخص   وحدة أبناء الشهيد محمد الزواري أعلن        
الحارقـــة الـــى مســـتوطنات االحـــتالنب أنهـــا ســـتكثو إطـــالق ال الونـــات الحارقـــة لـــيال  ردا  علـــى قـــرار 

غـــزةإل وأـــددت الوحـــدة علـــى أنهـــا ســـتحي  ليـــ  مســـتوطني  االحـــتالن بتشـــد د الحصـــار علـــى قطـــاع
 غال  قطاع غزة الى  هنمب بعد قرار تكثيو إطالق ال الونات الحارقة ليال.

       

 ــراءات االحــتالن إ للقــوى الوطنيــة واإلســالمية فــي قطــاع غــزةب أ    لجنححة المتاةعححةاعت ــرت       
الشـــعب الفلســـطيني بمثابـــة خــــرق  ااإلســـراميليا لتشـــد د الحصـــار وفـــرد عقواـــات  ماعيــــة علـــى

 عال  حرض  د د على القطاع.ا و  2014واضأل التفاق الهدنة التي تم توقيعها عاع 

  فـوري مـن ق ـ  الراعـي المصـري الـذي أأـر  ب تـدخ  وأوضح  أ  إ راءات االحتالن تتطل       
ء الحصـار علـى إنهـا واضـأل   بشـ     والذي ن    2014على اتفاق التهدمة بعد العدوا  الياأم في 

 وضما  استمرار فتأل المعابر وتدفو السلع وال ضامع إلى قطاع غزة.

وأكدت على استمرار مسيرات العودة وكسـر الحصـار وتطويرهـا كمسـيرات أـع ية سـلمية تع ـر     
عــن معانــاة الشــعب الفلســطيني نتيجــة االحــتالن والحصــار واال ــراءات الةالمــة علــى ابنــاء أــع نا 

 في قطاع غزة.

       

هم ب فشــان بــن  رمــي  الســلطة محمــود ع ــاب مــت   ةححالم" إلارسححرائيليإلزعــم  هــاز مــا يســمى      
الجهود لتحسين الوضع االنساني في قطاع غزةب وقال  صـحيفة هـفرت  خـالن مقـان نشـرتب اليـوع 

هـاع اإسـرامي ا لع ـاب ت ـدو كمحاولـة إلعفـاء اإسـرامي ا مـن مسـووليتها   ات  أعلى صفحتها الرميسـية 
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غــالق الوحشــي الــذي تفرضــب منــذ قرابــة اثنتــي مليــونين مــن المــواطنين الــذ ن يعــانو  مــن اإل تجــاا
 عشر سنة.

جــري مفاوضــات غيــر م اأــرة مــع حمــاب مــن خــالن   اإســرامي اب التــي ت  أوتابعــ  الصــحيفة     
لقــي عليهــا داريــة عــن غــزةب بــ  وت  إخــرىب ال تعتــر  فقــط بم انــة حمــاب كمســوولة أمصــر ودون 

  منـذ زمـن عـن مطال ـة ع ـاب بالمسوولية واالـذنب علـى كـ  موا هـة عنيفـة معهـا. وقـد كف ـ يضا  أ
ومصــر وحتــى الواليــات المتحــدة  تعــاطو  مــع غــزة  اســرامي إا وا  بممارســة صــالحياتب علــى غــزة.

لمـزاعم االحـتالنب ومـن الحيـوي  الضـفةب وفقـا   عـن حـ    منفصـال   ب حـالا كح م ذاتي فلسطيني  تطل ـ
ع   تعمــ  علــى التقــد  أاإســرامي ا عــن أ  ت حــم لنفســها عــن معــاذ ر واتهامــاتب و    تكــو  أبالتــالي 
 ء الحدود الجنواية.ىواحدب كي تهد   كا  من طر   ااالقتصاديب حتى و  ق  بالح   على اي

 

 احتجاز سفينة الحر ة

صــ  أكــدت الهي ــة الوطنيــة العليــا لمســيرات العــودة وكســر الحصــارب أ  الحــراك سيتواصــ  وسي   
 ذروتب السابع عشر من أ لون القادع في موعد انعقاد موتمر الجمعية العامة لألمم المتحدة.

 اء ذلكب خالن إطالق الهي ة ومعها اهي ة الحراك الـوطني لكسـر الحصـارا اسـفينة الحريـة       
د اب مـــن مينـــاء غـــزة غـــرض المد نـــةب وذلـــك فـــي محاولـــة منهـــا لكســـر الحصـــار اإلســـراميلي المشـــد  2
عامـا ب علـى متنهـا مرضـى وطـالض وذوي احتيا ـات ضـرورية  12مفرود على قطاع غزة منـذ ال

ـــة لموا هـــة الحصـــار اإلســـراميلي المشـــدد علـــى  للســـفر. ـــة اإلنســـانيةب تـــنتي كمحاول وأ  هـــذا االرحل
القطاعب والذي  هد  إلى إخضاع الشـعب الفلسـطيني تمهيـدا لتمريـر صـفقة القـر  المشـ وهةب مـن 

 ية الفلسطينيةا.أ   تصفية القض

بحارهــاإل إب وطاقمهــاب بعـد وقــ  قصـير مــن 2علنـ  بحريــة االحـتالن احتجــاز سـفينة الحريــة أ و      
نهم خرقوا الطوق ال حـري حـون قطـاع غـزةب و ـرى اقتيـاد السـفينة لقاعـدة ذراع ال حريـة علـى أبزعم 
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معةمهـم مــن المرضـى والجرحــى  فلســطينيا   مواطنـا   11ويضـم طــاقم السـفينة  ســدود.أأـاط، مد نـة 
ي العـالد ومـن اسـتكمان دراسـتهمب من ذوي االحتيا ات الخاصة م نعوا من السفر ومن تلق ـ وطالبا  

ـــ ـــة لكســـر الحصـــار وتلق  ـــأ ي العـــالد فـــي الخـــاردإل والحقـــا  فـــي محاول اض طلقـــ  قـــوات االحـــتالن رك 
 .السفينب واعتقل  الق طا 

لسطينية من ميناء الصياد ن في مد نـة غـزة باتجـاا أحـد وكان  قد انطلق  أون رحلة بحرية ف     
يـار الماضـيب لكـن بحريـة االحـتالن اإلسـراميلية أ 29إلى اكسـر الحصـارا فـي  موان، ق رص سعيا  

 إلى قطاع غزة. 17عيد ركابب الـاعترضتهاب واقتادت القارض إلى مرفن أسدودب ق   أ  ت  

 

 الطائرات الورقية وأزمة الحلول ارسرائيلية

ـــد الحرامـــو فـــي مســـتوطنات غـــال  غـــز ةب الناأـــ ة عـــن الطـــامرات الورقيـــة الحارققـــةب دفعـــ       تزا  
اإسرامي ا بالعم  على خطين متوازيين لمحاراة هذا الةاهرة الشع ية للمقاومةب حيم فـي المسـتوى 

لدر ــة أ  ايونب حاولــ  أ  تجــد حــال  تكنولو يــا  لمحاراــة الطــامرات الورقيــة الحارققــة وال الونــاتب 
قيـــادة الجـــيش طال ـــ  أـــركة رفاميـــ  للتصـــنيع العســـ ري بصـــناعة منةومـــة تقنيـــة العتـــراد هـــذا 

حيــم أعلنــ  أــركة رفاميـــ  للتصــنيع العســ ري أ  هنــاك منةومــة دفاعيــة مـــن  الطــامرات الورقيــة.
ســــالق الليــــزر فــــي طــــور االخت ــــار للتصــــد ي لل الونــــات والطــــامرات الورقيــــة الحارققــــةب ناهيــــك عــــن 

رات مـــن دو  طي ـــار الصـــييرة التـــي تمـــ  تجراتهـــا فـــي إســـقاض الطـــامرات الورقيـــة وال الونـــات الطـــام
 الحارققة.

استدعاء وحـدات االحتيـاض فـي الـدفاع المـدنيب والشـرطةب واعـف  أما المستوى الثاني فلقد تم       
امـو وحدات الجيش الصهيونيب التي تعم  فـي الـدفاع عـن الج هـة الداخليـة مـن أ ـ  م افحـة الحر 

ـــة الحارققـــةب بمـــا يشـــ ب )أمـــر ا ـــاض فـــي 8الناتجـــة مـــن الطـــامرات الورقي ا( الخـــاص باســـتدعاء االحتي
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الجيش الصهيونيب ناهيك عن إصدار الجيشب وقيادة الج هة الداخلية تعليمـات تحذ ريـة وارأـادية 
 لمستوطني غال  غز ة في كيفية التعام  مع خطر الطامرات الورقية الحارققة.

ولــة االحــتالن علــى ضــوء هــذا المحــاوالت الفاأــلة حتــى ان  فــي م جابهــة الطــامرات باتــ  د      
ة خيارات   الورقية وال الونات الحارققةب أماع عد 

أوال . الق ــــون باســــتمرار حــــان فقــــدا  ايمــــن لــــدى مســــتوطني اليــــال ب وتفكــــ  صــــورة الــــردع       
ومسـمع مـن اإلقلـيم ب ليتـبب وهنـا الصهيونيةب لي  أمـاع المقاومـة فـي غـز ة وحسـبب بـ  علـى مـرأى 

ال تقـــاب الخســـامر اإلســـراميلية بالتكلفـــة الماديـــةب التـــي مهمـــا بليـــ  ت قـــى متواضـــعة أمـــاع الخســـامر 
 النفسيةب والو دانية واإلعالميةب وهذا خيار صعب أ  تق   بب اإسرامي ا.

 ا بقصـــو أو اغتيـــان ثانيـــا . التعامـــ  مـــع الطـــامرات الورقيـــة الحارققـــة كســـالقب فت ـــدأ اإســـرامي      
مطلقـــي ال الونـــات الحارققـــةب ولكنهـــا تـــدرك أ  هـــذا بمثابـــة قـــرار بالـــدخون فـــي موا هـــة مفتوحـــة مـــع 
ــ ة بمعادلــة القصــو بالقصــوب والــدع بالــدعب لكــن اإلســراميلي غيــر  ــاهز  المقاومــة فــي غــز ة المتمس 

نــة لمســتوطنيبب لهــا علــى ضــوء مشــاك    هتــب الداخليــةب مــن خــالن الــنق  الحــاد بــالمال ، انم
باإلضـافة  بوايهم توتر   هة الشمان ايكثر تنثيرا  على موازين القو ة لدولة االحتالن فـي المسـتق  

هـــذا المشـــروع الـــذي   نـــي عليـــب  .إلـــى رغ تـــب باســـتكمان الجـــدار )تحـــ  أرضـــي( لمحاراـــة اينفـــاق
كثــر إرهاقــا  لهــمب ناهيــك الجــيش اإلســراميلي اســتراتيجيتب فــي مجابهــة اينفــاق الهجوميــةب الســالق اي

عــــن الحــــراك السياســــي تحــــ  الرعايــــة ايميركيــــة فــــي المنطقــــةب تجعــــ   ــــد انتنيــــاهوا ميلولــــة فــــي 
م ضد غز ةب خاصة مـع الـرأي العـاع الـدولي المعـارد ل  ـراع الصـهيوني الم مـنهج  التصر   الياأق

الواليـات المتحـدة ضد المتةاهرين السلميين في مسيرات العودة وكسر الحصارب ما سيضع حلفاء 
في المنطقة في حرد أد د أماع أعواهمب وخاصة أننا نتحد ث عن طامرات ورقية أـع ية واالونـات 

 .35بموا هة طامرات إ  

ثالثا . يحاون الجـيش الصـهيوني أمـاع هـذا الخيـارات إيجـاد حـ  أـام  ليـز ةب بمـا فيهـا إنهـاء        
يـــات فعلهـــا الشـــع يب الـــذي أراـــك كـــ  إحـــدى تجل   مســـيرات العـــودةب التـــي تعت ـــر الطـــامرات الورقيـــة
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حسابات دولة االحتالنب خاصة إذا أتى الح  فـي سـياقات التخطـيط ايميركـي للمنطقـةب وللقضـية 
ة هــذا الحــ  أنــب ســيحاون معالجــة كــ  اإلأــ اليات الفلســطينيةب التــي ت عــر   بصــفقة القــر ب خاصــي  

جنـــود ايســرى لـــدى المقاومـــةب تحـــ  عنـــوا  الصــهيونية فـــي غـــز ة رزمـــة واحــدةب بمـــا فيهـــا قضـــية ال
 التخفيو من ايزمة اإلنسانية في غز ة.

المســتوى السياســي فــي دولــة االحــتالن مازالــ  حســاباتب الحزايــةب ورهاناتــب االنتخابيــة تقــو       
ع في هذا الحـ  الشـام  الـذي  ت ن ـ اا المسـتوى العسـ ري المهنـي فـي الموسسـة حجر عثرة أماع التقد 

ــفــي دولــة االحــتالنب باإلضــافة إلــى مخاوفــب مــن أ     ايمنيــة  ر فلســطينيا  إلــى أي تخفيــو علــى نة 
غــز ة فــي المســتوى الحيــاتي ك نجــاز حق قتــب مســيرات العــودة وكســر الحصــارب مــا  زيــد مــن زخمهــاب 
ويساعدها على مراكمة نجاحاتها خاصة على صعيد الوصون إلى هدفها المرحلـي كسـر الحصـار 

ي فـــي قطـــاع غـــز ةب وحتـــى علـــى صـــعيد أهـــدا  مســـيرة العـــودة االســـتراتيجيةب عـــن مليـــوني فلســـطين
 تجل ــى الهــا   اإلســراميلي ايساســي بــن  يشــعر الفلســطيني الال ــ، فــي غــز ة وغيرهــا مــن المــد  
الفلســـطينية ســـواء فـــي الضـــفة أو فـــي بلـــدا  اللجـــوءب بنجاعـــة مســـيرات العـــودة النضـــالية فـــي ظـــ  

تصـر إأـ الية اإسـرامي ا علـى كيفيـة مجابهـة اسـتمرارية مسـيرات طوفا  صـفقة القـر ب حينهـا لـن تق
اها إلى موا هتها فـي منـاطو أكثـر حساسـية علـى  العودة على الحدود الشرقية ليز ة فقطب ب  ستتعد 

 أمن دولة االحتالن ستنتق  إليها تلك المسيرات.

يــة الجــيشب ومــا بــين رتيــة توافقيــا  مــا بــين رت  رابعــا . حاولــ  دولــة االحــتالن أ  تخلــو حــالا        
المســتوى السياســيب مــن خــالن الــرد العســ ري المحــدود علــى الطــامرات الورقيــةب بمعنــى االقتصــار 
ة هــذا االســتهدا  طرديــا  مــع ات ســاع ظــاهرة  علــى االســتهدا  غيــر الم اأــر لم طلقيهــاب وازديــاد حــد 

ر المشـــهد ايمنـــي ي مـــع م ـــادرات ومقترحـــات كـــ  ذلـــك بـــالتواز  بالطـــامرات الورقيـــة الحارققـــةب وتطـــو 
إســراميلية سياســية للتخفيــو مــن أزمــات غــز ة اإلنســانيةب تطــرق فقــط علــى اإلعــالع مــن أ ــ  خلــو 
ـــ  مـــن الصـــورة الدعاميـــة للح ومـــة اليمينيـــة اإلســـراميليةب وي حـــاون أمـــاع الـــداخ   حـــراك وهمـــيب ي جم 

و المقاومـة الفلســطينية الصـهيوني والمجتمــع الـدولي أ  العــامو ايسـاب بو ــب إنهـاء أزمــات غـز ة هــ
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الكـــرة فـــي ملعـــب المقاومـــة وتحـــاون تحويـــ  الضـــيط الشـــع ي  يلقـــولـــي  دولـــة االحـــتالنب واـــذلك ت  
 الفلسطيني وحتى الدولي بتجاهها.

ــ  الحــ  التــوافقيب ينــب يمنحهــا الوقــ  وال يج رهــا علــى        مـن الواضــأل أ  دولــة االحــتالن تفض 
وقــــ  ذاتــــب يمنحهــــا المرونــــة فــــي التعــــاطي مــــع التيي ــــرات خــــاذ قــــرار نهــــامي بشــــن  غــــز ةب وفــــي الات  

 المتالحقة سواء على المستوى السياسي أو على المستوى ايمني

   

 يعيد نفسه اآلن 2014سينار و حرب غزة 

قــان كاتــب إســراميلي إ  االهــدوء الــذي تحقــو منــذ انتهــاء حــرض غــزة ايخيــرة الجــر  الصــامد       
د والتفك ب  2014 في ظ  صدور مزاعم إسراميلية بنننا أقوياء أكثر من أي وق   مضـىب بدأ بالت د 

وال حا ـــة لنـــا ب يجـــاد حـــ   اســـتراتيجي طويـــ  المـــدى مـــع غـــزةب وان مـــا حـــ   تكتي ـــي موقـــ ب مـــا قـــد 
 وصـلنا إلــى وضــع كنـا فيــب ق ــ  أراـع ســنوات ق يــ  انـدالع الحــرض ايخيــرةب وهـي التــي تو ــد حاليــا 

 في الزاويةب ونراها عن قرضا.

وأضـــا   وســـي ميلمـــا ب الخ يـــر ايمنـــي اإلســـراميلي بصـــحيفة معـــاري ب أنـــب ابينمـــا يحيـــي       
ب الحرض اإلسراميلية الثالثة على غـزةب رامـا ي ونـو  2014الفلسطينيو  واإلسراميليو  ذكرى حرض 

علـــى موعـــد مـــع الحـــرض الرابعـــةب صـــحيأل أ  حمـــاب أصـــي   بـــالردع فـــي أعقابهـــاب لكنهـــا لـــم تعـــد 
 الياا.مردوعة ح

وأوضأل أ  االحرض ايخيرة اندلع  دو  أ  ي و  للطرفين رغ ة بالـذهاض إليهـاب ال إسـرامي        
وال حمــابب بــ  إنهــم اســتدر ا إليهــا مــن خــالن تصــعيد بــدأ بفعــ  ورد فعــ ب وايخطــر أنــب لــم ي ــن 

تب تــم لهــا وقـو إطــالق النــار لعشـر مــرالـد هما خطــة إلنهــاء هـذا الحــرض بعــد انـدالعهاب حيــم تخل  
 االتفاق عليهاب ثم خرقها مرة بعد أخرىا.
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وأأار إلى أ  االحرض ايخيرة كشف  حدود القوة للطرفينب النابعة في ايساب من ضـعو        
ـــةب قابلتهـــا قـــوة محـــدودة  وقـــوة كـــ  منهمـــاب ففـــي حـــين امتلـــك الجـــيش اإلســـراميلي كثافـــة ناريـــة هامل

تـــي انتهجتهـــا حمـــابب وقـــد   ـــ  الحـــرض أثمانـــا لموا هـــة حـــروض العصـــابات واينفـــاق الدفاعيـــة ال
 2200 ــــريألب مقابــــ   2400بشــــرية باهةــــة مــــن الجــــان ين  أكثــــر مــــن ســــ عين قتــــيال إســــراميليا و

 )أهيد( فلسطيني وآال  الجرحىا.

قذيفـــة صـــاروخية باتجـــاا إســـرامي ب تســـ    بـــ عف  4600كمـــا أ  الحـــرض أـــهدت اإطـــالق       
ة لهاب لكن أياما طويلة عاأتها إسرامي  وهي في حالة أـل  ايضرارب بفض  تصدي الق ة الحد دي

كامــ إل ي  بعــف القــذامو التــي ســقط  فــي وســطها تســ    بتعطيــ  المطــار الــدولي الوحيــد لمــدة 
ساعةب بعد أ  رفضـ  أـركات الطيـرا  الدوليـة الوصـون خشـية مـن الحـرضب فـي حـين كانـ   24

 ألـو مـن سـ انها هجروهـا بفعـ  الحـرضا. 400أضرار غزة ك يرة وهاملةب آال  ال يوت تهـدم ب و

واســتطرد ميلمــا ب وثيــو الصــلة بالموسســة ايمنيــة اإلســراميليةب بــن  االحــرض ايخيــرة ســجل  عــدة 
إنجــازات إلســرامي ب منهــا أ  حمــاب أدركــ  القــوة الناريــة للجــيش اإلســراميليب وأ  الق ــة الحد ديــة 

ت  د دة لموا هة تحدي اينفاقب وتـم اكتشـا  طرأ عليها تحد ثات كثيرةب وطورت إسرامي  إم انيا
ــــــ  مفعــــــون أحــــــد أســــــلحتها  15 ــــــذ انتهــــــاء الحــــــرضب وأدركــــــ  حمــــــاب أ  إســــــرامي  أبطل ــــــا من نفق

اإلســتراتيجيةب كمــا أ  الضــيط المصــري تواصــ  لمنــع حمــاب مــن تهريــب ايســلحةب فضــال عمــا 
خـــالن الســـنوات  أفرزتـــب الحـــرض مـــن زيـــادة فـــي التنســـيو ايمنـــي والعســـ ري بـــين مصـــر واســـرامي 

 الماضيةا.

فــي المقابــ ب يقــون ميلمــا  إ  احمــاب تعلمــ  مــن الحــرض دروســا عد ــدةب أهمهــا أنهــا بحثــ       
عن أسلحة  د دة لموا هة إسرامي ب ومنها القذامو الصاروخية قصـيرة المـدىب وتنهيـ  المزيـد مـن 

الســا  رب وق ــ  ذلــك  كــوادر الكومانــدو والوحــدات الخاصــة ال حريــةب واقامــة ســالق  ــويب ووحــدات
واعدا اكتشا  سالق الطامرات الورقية والقناب  الحارقةب واس ب ك  ذلك توا ب إسرامي  صعواات 
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في التصدي لهذا ايسلحةب وعدع إيجاد حلون لهاب وترفف االنصـياع للـدخون فـي عمليـة سياسـية 
 اقتصادية تجاا غزةا.

التــي تجــد نفســها فــي الشــهور ايخيــرة فــي ووصــ  الكاتــب إلــى خالصــة مفادهــا أ  احمــابب      
أرك خطيرب قد تتخذ قرارا ميامرا بالذهاض لموا هة عس ريةإل ينها بات  أقـ  خشـية مـن تكلفتهـاب 

 على اعت ار أ  هذا الموا هة هي الكفيلة فقط ب نقاذها من ت عات هذا الشركا.

ة بن  تسقط حماب من الـداخ ب ع ـر إخـراد النـاب وختم بالقون إ  اإسرامي  راما ت دو معني        
فــي غــزة للمطال ــة باإلطاحــة بحمــابب كــ  ذلــك يعنــي أننــا قــد نجــد أنفســنا فــي الوضــع الــذي عشــناا 

 مع حماب ق   أراع سنواتب  ولة موا هة  د دة من الحرض الدامية ال  ريدها أحد مناا. 

بننــب  ــرفف أ  تتو ــب  موشححيه كحلححون مــن  هتــب قــان وزيــر الماليــة فــي ح ومــة االحــتالنب       
  هنـــاك أ اإســـرامي ا لحـــرض  د ـــدة ضـــد قطـــاع غـــزةب بســـ ب الطـــامرات الورقيـــة الحارقـــةإل وأضـــا  

عناصر كثيرة داخ  وخارد الكنيس ب تضيط باتجاا دفع الح ومةب لفتأل حراـا   د ـدة ضـد حمـاب 
ي مقتـــرق  تعلـــو بفـــتأل أ  حزاـــب ســـيعارد أ بيـــزةب بســـ ب الطـــامرات وال الونـــات الحارقـــةإل موضـــحا  

حراا  د دة علـى قطـاع غـزةب بسـ ب الطـامرات الورقيـةإل وتـابع  افـي الحـرض سـيقت   نـود كثيـرو ب 
 وسي و  لها ثمنا باهظب وسنخرد للحرض ضد غزةب عندما نكو  مضطرين لذلكا.

عالع ع ريةب عن حجم وقيمة خسامر اقتصـاد العـدو نتيجـة الطـامرات الورقيـة إ وكشف  وسام       
وال الونــات الحارقــة التــي يطلقهــا الشــ ا  مــن قطــاع غــزةإل وذكــرت إذاعــة اكــا ا الع ريــةب أ  خســامر 
االقتصاد نتيجة الحرامو التـي تنـدلع  وميـا بفعـ  الطـامرات الورقيـة وال الونـات الحارقـةب بليـ  حتـى 

 مليو  دوالر(. 2.5مليو  أي   ) 8.5ان  نحو 

ب إلـى امصــلحة الضــرامب اإلســراميليةا مــن ق ــ  مــزارعين طلــ 100نـب تــم تقــديم أكثــر مــن أو        
 ومســتوطنين  هــود يطــال و  فيهــا بتعويضــهم عــن الخســامر التــي لحقــ  بهــم نتيجــة هــذا الطــامرات.

دونــم مــن الحقــون الزراعيــةب واتــال  معــدات  5000وأضــاف ب أ  هــذا الطــامرات أدت إلــى إحــراق 
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هــذا ال يانــات ال تشــم  ايضــرار التــي لحقــ   زراعيــة خــالن ايأــهر الثالثــة الماضــيةب مضــيفة أ 
 باليابات والمحميات الط يعية وال نى التحتية ايخرى.

رت أرطة العدو سـ ا  مـد  ومسـتوطنات فـي عمـو المنـاطو التـي تقـع تحـ  سـيطرتها وحذ        
من خطر ابالونات مفخخةا أطلق  من غـزةإل واحسـب إذاعـة اريشـ  كـا ا الع ريـةب فـ   ابالونـاتا 

  امـــــواد متفجـــــرةا وصـــــل  إلـــــى منطقـــــة اماتيـــــب  هـــــوداا القري ـــــة مـــــن ابيـــــ  أـــــيمشاب غـــــرض تحمـــــ
واـــدأت أــرطة االحـــتالن حملـــة إعالميــة واســـعة تحــذر فيهـــا مـــن االقتــراض مـــن الطـــامرات   القــدبإل

 الورقية الحارقة وال الوناتب خشية من أ  تكو  امفخخةا.

  

 

  المصالحة مجددا  

مـن المتوقـع أ  يطــرق المسـوولو  المصـريو  المشــرفو  علـى ملـو المصــالحةب حلـوال  د ــدة        
لتجــاوز الخالفــات بــين حركتــي فــتأل وحمــاب حــون ملــو اتم ــين الح ومــةاب مــن العمــ  فــي قطــاع 
غــزةب فــي ظــ  اســتمرار الخــال  حــون هــذا النقطــة بــين الطــرفينب وذلــك مــع وصــون وفــد رفيــع مــن 

بنـاء  رة يقـودا نامـب رمـي  الم تـب السياسـي للحركـة صـالأل العـاروريإل حماب إلى العاصمة القـاه
 على الدعوة التي و ه  سابقا لقيادة الحركة من  هاز المخابرات العامة المصرية.

ــــو الفلســــطيني فــــي إدارة  هــــاز         وتشــــير مصــــادر مطلعــــة أ  المســــوولين الجــــدد عــــن المل
عمليـةا  ـتم مـن خاللهـا إنجـاز بعـف الملفـات التـي المخابرات المصريةب  ريدو  ال دء بــ اخطـوات 

 ــــرى تن يــــ  حلهــــا خــــالن ايأــــهر الماضــــيةب والمقترنــــة  ميعهــــا بملــــو االتم ــــيناإل وتكمــــن هــــذا 
القضايا المرت طة بالتم ين في ملو استيعاض موظفي غزة الذ ن عينتهم حركة حمابب واعتمـادهم 

تحوي  أموان الج اية من غزة إلـى حزينـة بش   كام  في سلم وظامو السلطة الفلسطينيةب وكذلك 
 السلطة الفلسطينية.
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و ــرى اإلعــال  خــالن اييــاع الماضــيةب عــن إي ــان رمــي   هــاز المخــابرات المصــرية اللــواء      
مــن اللــواء ســامأل  ع ــاب كامــ ب ملــو فلســطين فــي الجهــازب إلــى اللــواء أحمــد ع ــد الخــالوب بــدال  

لماضــيةب التــي أــهدت توقيــع اتفــاق تط يــو المصــالحة  ــوع كامــ ب الــذي أدار الملــو خــالن الفتــرة ا
تشـــرين ايون الماضـــيب حيـــم قـــاع المـــد ر الســـابو للملـــو بعـــدة زيـــارات إلـــى قطـــاع غـــزةب    12

 ل أرا  بنفسب على تنفيذ االتفاق.

ك الجد ــد مــن ق ــ  المصــريين بعــد التوقــو الــذي أصــاض عجلــة المصــالحةب منــذ ويــنتي التحــر       
يب الـــذي أـــهد حادثـــة تفجيـــر موكـــب رمـــي  الح ومـــة الـــدكتور رامـــي الحمـــد هللاب آذار الماضـــ 13

خالن زيارتب إلى قطاع غزةب حيم و ه  الرماسة الفلسطينية وحركة فتأل وقتهـا االتهامـات لحركـة 
حمابب وت ع العملية خرود الوفـد ايمنـي المصـري مـن غـزةب واتخـاذ السـلطة الفلسـطينية إ ـراءات 

 حماب في القطاع. د دة إلضعا  حركة 

ك الجد د مـع رمـي  وفـد حركـة فـتأل للمصـالحةب عـزاع االحمـد وناقش الطر  المصري التحر        
الــذي زار مصــر فــي وقــ  ســابوب خاصــة وأ  القــاهرة ال ترغــب بــني خطــوات تتخــذ مــن أي فريــو 

 قساع.فلسطيني في المرحلة المق لةب لعلمها بن  ذلك سيزيد من حجم الخال  ويزيد من هوة االن

واــــين  ــــدي المســــوولين المصــــريين اتفاقــــا  للمصــــالحةب ايون الموقــــع برعــــا تهم فــــي عــــاع       
تشــرين ايون الماضــيب 12ب ويشــم  حلــوال لملفــات الخالفــات  ميعــاب والثــاني الموقــع فــي 2011

 الذي يشم  خريطة طريو لتط يو االتفاق ايساسي.

من أعضـاء اللجنـة  13تحرير الفلسطينية والم ونة من لتها منةمة الم أ  اللجنة التي أ   لق وع       
التنفيذيــة وايمنــاء العــامين للفصام بســتطرق تصــورها لحــ  الخالفــات الداخليــة وانجــاز المصــالحةب 
بمــا فــي ذلــك اإل ــراءات الوا ــب اتخاذهــا حــان اســتمر الخــال  وتعثــرت  هــود المصــالحةب علــى 

 رر عقدا الشهر القادع.ا تماع المجل  المركزي لمنةمة التحريرب المق
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ـــنتي التحر         كـــات علـــى وقـــع اســـتمرار تحـــذ ر حركـــة فـــتأل لحركـــة حمـــابب بتســـليمها كامـــ  وت
المســوولية عــن قطــاع غــزة وت عــات ذلــكب فــي حــان رفضــ  تط يــو بنــد اتم ــين الح ومــةاإل وأعلــن 

إذا أرادوا لــبب أو إذا أرادت حمــاب المصــالحة اف مــا أ  نســتلم كــ  أــيء ونتحم    الـرمي  ع ــاب أنــب
هم أ   تسلموا ك  أيء فعليهم أ   تحملوا ك  أيءاإل والمعرو  أ  هذا النقطـة أـ ل  خالفـات 

    تنفيذ االتفاق كامال.ل  س  ك يرة في المواقو بين الحركتين خالن الفترة الماضيةب وعط  

د الــرمي  ع ــاب علــى ضــرورة عقــد ا تمــاع المجلــ  المركــزي لمنةمــة التحريــر الشــه      ر وأــد 
 المق  ب لمناقشة هذا القضاياب ليتم ات خاذ ااإل راءات التي تتناسب مع هذا ايوضاعا.

واســتيرض الم تــب السياســي لحمــاب محاولــة الســلطة لتعطيــ  هــذا الجهــود تحــ  وهــم بــن          
التخفيو عن غزة هو  زء من صفقة القر اإل وقان  اإ  الحصار الذي تسـهم فيـب السـلطة وفـرد 

ب وهـو أ  السـلطة واحـدا   وقطع الرواتب واعاقة الحراك اإلقليمي والدولي ال يعني إال أي ا  العقواات 
بهــذا السياســة بقصــد أو بــدو  قصــد تســاعد وتســهم فــي الفصــ  بــين غــزة والضــفة وتمهــد لتط يــو 

رغ تــب فــي تحقيــو المصــالحة والوحــدة الوطنيــة علــى أســاب مــن الشــراكة فــي  دا  جــدق  م   صــفقة القــر ا.
ة وفــي القــرارإل وأ  االةــر  ايمثــ ا لتحقيــو المصــالحة  تمثــ  فــي رفــع العقواــات الةالمــة المقاومــ

ب واعــــادة بنــــاء منةمــــة التحريــــر مــــن خــــالن مجلــــ  وطنــــي توحيــــدي  د ــــد حســــب عــــن غــــزة فــــورا  
ب باإلضـــافة إلـــى التط يـــو الكامـــ  والشـــام  وايمـــين التفـــاق القـــاهرة عـــاع 2017مخر ـــات بيـــروت 

 ا تزاء أو انتقاء.ع رزمة واحدة دو  2011

  

 أزمة الونروا

أعلن  وكالة ايمم المتحـدة ليـوث وتشـيي  الال  ـين الفلسـطينيين )ايونـروا(ب أ  اقتطاعـات       
مــن برامجهــا ايساســية فــي قطــاع غــزة والضــفة اليرايــة المحتلــة فــي ايســابيع  ماليــة ستشــم  عــددا  

 لمساهمة المالية ايميركية.ر تيطية العجز النا م عن تجميد االمق لةب إذا تعذ  
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الماليـــة تضـــم التوظيـــو واإلســــ ا     ال ـــرامج التـــي  توقـــع أ  تشـــملها االقتطاعـــات أفيـــد أو       
ــــة االقتطاعــــات ال ــــرامج المخصصــــة للضــــفة  والصــــحة النفســــية وغيرهــــاإل ويتوقــــع أ  تشــــم  غال ي

ليذاميـــة بخاصـــة فـــي اليرايــةإل وأعلنـــ  ايونـــروا أنهـــا ستســعى للمحافةـــة علـــى بـــرامج المســاعدات ا
قطــاع غــزة الفقيــرب إال أ  تلــك ال ــرامج قــد توا ــب بــدورها اقتطاعــات فــي ايأــهر القادمــب إذا تعــذر 

 إيجاد تموي  إضافي.

وقــان المفــود العــاع لألونــرواب بيــار كرن ــونب فــي الرســالة المو هــة إلــى المــوظفين إنــب دعــا      
مــن اتيطيــة مــا ت قــى مــن العجــز الــذي   لــغ  المــانحين إلــى زيــادة مســاهماتهم لكــي تــتم ن الوكالــة

واصـــفتي مفوضـــا عامـــا للوكالـــةب ال  مليـــو  دوالرإل وهـــو ايعلـــى فـــي تـــاريد ايونـــرواإل 217حاليـــا 
 .اعلى تموي  إضافي يسعني إخفاء المخاطر الك رى التي توا ب خدماتنا إذا لم نحص  سريعا  

ا كانــ  ســتفتأل المــدارب التــي تــد رها وســتقرر الوكالــة فــي النصــو ايون مــن آض القــادع مــا إذ    
مع بداية العاع الدراسي بعد العطلة الصيفيةب ويشـار إلـى أنـب  ـدرب أكثـر مـن نصـو مليـو  طفـ  

 % من موازنتها المالية على قطاع التراية. 54في مدارب ايونروا وتنفو الوكالة 

قــدع مســاعدات يكثــر ب بعيــد نك ــة الشــعب الفلســطينيب وت1949وتنسســ  وكالــة اونــروا عــاع      
مــن ثالثــة مال ــين فلســطيني مــن أصــ  خمســة مال ــين مســجلين ال  ــين فــي ايراضــي الفلســطينية 

وايرد  ول نـا  وسـورية  تحـدرو  مـن م ـات آال  الفلسـطينيين الـذ ن هجـروا  1967المحتلة عـاع 
 عاع النك ة.

للترا ـــع الفــــوري عــــن حملــــة حــــاد المـــوظفين بوكالــــة اأونــــروااب إدارة الوكالــــة مـــن  هتــــب دعــــا ات      
التقليصات التي تطان الخدمات ايساسية لها في قطاع غزةب وتهدد كافة الال  ـينإل وقـان االتحـاد 

اأننــا تلقينــا معلومــات صــادمة تطــان  فــي بيــا  لــبب انــب التقــى مــع مــد ر عمليــات الوكالــة ب موضــحا  
  ــين وتهــدد بعــدع بــدء العــاع  ميــع العــاملين بالوكالــة وتهــدد بوقــو الخــدمات المقدمــة لجميــع الال

ألـو موظـو فـي كافـة المنـاطوب ووقـو كامـ   22الدراسيا إل و سـتطان التقليصـات وقـو رواتـب 
 للمساعدات المقدمة في الدورة الرابعة واحتمان تحويلها إلى قسامم أرامية.
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 956وتــابع االتحــاد أ  االخطــر ايك ــر هــو ب رســان رســام  فــي نهايــة أــهر تمــوز الحــالي لـــ      
موظفــا علــى ميزانيــة الطــوارف تتضــمن فصــ  عــن العمــ  وتحويــ  الــ عف لعمــ   زمــي أو تمد ــد 

 ب وكذلك تحوي  لف ة قليلة منهم إلى برامج أخرىا.2018موق  لل عف للعم  حتى نهاية عاع 

واعت ــــر هــــذا الخطــــوة مجــــزرة وظيفيــــة بحــــو مــــن خــــدموا الوكالــــة لســــنواتإل ومقدمــــة لتقلــــي       
ودعـا االتحـاد كـ   ألو موظو علـى الميزانيـة العامـةإل 13وسيت عها مجزرة أخرى بحو  الخدماتب

أطيا  الشعب الفلسطيني من قوى وطنية واسالمية ولجا  ال  ين ومجال  أولياء ايمور لتحمـ  
 دورهم الوطني في هذا القضية ومنع المجزرة بحو الموظفين وتقلي  الخدمات.

 

 الحمراالستيطان في الخان 

ع  ـر المنســو اإلنسـاني  يمــي ماكيولـدريكب ومــد ر العمليـات فــي وكالـة ايمــم المتحـدة إلغاثــة     
ـ وت أندرسـو ب ورمـي  م تـب مفـود  وتشيي  الال  ين الفلسطينيين )ايونروا( بالضفة اليراية سس

هــــدع ايمــــم المتحــــدة الســــامي لحقــــوق اإلنســــا   ــــيم  هينــــا ب عــــن قلقهــــم ال ــــالغ إزاء عمليــــات ال
 وايحداث المرت طة بها في التجمعات الس انية الفلسطينية الضعيفة في وسط الضفة اليراية.

  قــوات االحــتالن كانــ  قــد أــرع ب بتجريــ  طــرق الوصــون ألــى إأــاروا فــي بيــا  مشــترك أو     
ب أخصـا   180أبو الحلو ال دوي الفلسطينيب الذي  ووي ما  زيد علـى -داخ  تجمُّع الخا  ايحمر

ـــدا   95 لمـــا   توقـــع مـــن هـــدع هـــذا التجمـــع  % مـــنهم ال  ـــو  فلســـطينيو إل ويـــنتي هـــذا العمـــ  تمهي
بجــروق واعتقلــ  آخــرينب  فلســطينيا   35وقــد أصــاب  القــوات اإلســراميلية  الســ اني عــن ب ــرة أبيــبإل 

بمن فيهم أأخاص من س ا  التجمع نفسبب خالن الموا هـات التـي انـدلع  بينمـا كانـ  الجرافـات 
وأعلنـــ  ســـلطات اإلحـــتالن االخـــا  ايحمـــرا . ع نقـــاض الـــدخون والخـــرود فـــي التجمـــعتجـــر    ميـــ

ا مشددة على تنقُّ  س انب وتمنع دخون غيرهم إليب.  منطقة عس رية ميلقةب كما تفرد قيود 
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وتثيـــر عمليـــات الهـــدع هـــذا االســـتياء علـــى نحـــو خـــاص ينهـــا تســـتهد  تجمعـــات تعـــيش فـــي      
وتســودها مســتويات عاليــة مــن االحتيا ــات اإلنســانيةإل ودعــا ايصــ  فــي ظــرو  صــع ة لليايــةب 

ســـلطات اإلحـــتالن مـــرة أخـــرى إلـــى وقـــو عمليـــات الهـــدع  ب يمـــي ماكيولـــدريك بالمنســـو اإلنســـاني
 عن مناطو س ناهم. وغيرها من التدابير التي قد تفضي إلى ترحي  الفلسطينيين قسرا  

ـــوتـــنتي هـــذا ايحـــداث فـــي ضـــوء مو ـــة مـــن عمليـــات الهـــ      ذت فـــي مختلـــو أنحـــاء دع التـــي ن ف 
حادثـةب أدت إلـى  11تمـوزب وقعـ   1الضفة اليراية على مدى ايياع القليلـة الماضـيةإل فمنـذ  ـوع 

ومــن  .آخــرين 200ب وألحقــ  الضــرر بمــا  راــو علــى طفــال   37ب مــن بيــنهم فلســطينيا   59تهجيــر 
أبـو نـوار ال ـدوي الفلسـطيني م نىب بمـا فيهـا تسـعة منـازنب فـي تجم ـع  19 ملة هذا الحوادث هدع 
% مــنهم ال  ــو (. ونتيجــة لــذلكب فقــد  ــرى تهجيــر  88فلســطينيب  600)الــذي يقطــن فيــب نحــو 

آخرب بمن فـيهم خمسـة  أخصا   13ب ولحق  ايضرار الم اأرة بـطفال   33ب من بينهم أخصا   51
 أطفانب بعد أ  د م قرت ممتلكات أسرهم. 

والتـــي  –يد ايحـــداث علـــى مـــدى اييـــاع القليلـــة الماضـــية مـــن  هتـــب قـــان أندرســـو  اإ  تصـــع     
ــ ع الخــا  ايحمــر منطقــة عســ رية أــهدت عمليــات الهــدع فــي تجمــع أبــو نــوارب واإلعــال  عــن تجم 

يجعــــ  الحيــــاة فــــي هـــــذا  –ميلقــــةب والعنــــو وتوا ــــد القــــوات المســــلحة اإلســـــراميلية بنعــــداد ك يــــرة 
ــذ بهــد  عــات غيــر محتملــة. وتثيــر المســتجدات ايخيــر التجم   ة القلــو ال ــالغ ينــب مــن الجلــي أنهــا تنف 

نقــ  التجمعــات المتضــررةب وتتســ ب فــي معانــاة خطيــرة للســ ا  الضــعفاء الــذ ن يشــاهدو  مــا   ــدو 
 بمثابة تحضيرات لهدع تجمعاتهم. 

ــروا فــي ايصــ   –وتتــنلو هــذا التجمعــات الرعويــة فــي معةمهــا مــن ال  ــين فلســطينيين       ه ج ق
 هم وأ ــدادهم فــي النقــبإل فــال يجــوز أ  ي فــرد علــيهم التهجيــر مــرة أخــرى رغمــا  مــن أراضــي آبــام

 عنهم.

ــ  بــدورا قــان هينــا       ز تــداعيات خطيــرة علــى حقــوق اإ  عمليــات الهــدع فــي هــذا التجم  ع ســتفرق
مــــن منــــاطو  ق  تمثــــ  فــــي إخــــالء ايفــــراد قســــرا  حــــدق اإلنســــا  والقــــانو  اإلنســــانيإل فهنــــاك خطــــر م  
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ســ ناهمب وتــدمير الممتلكــات الخاصــة واســتفحان ال ي ــة القســرية التــي يعــيش أبنــاء التجمــع المــذكور 
 .افي ظلها في ايص ب مما  زيد من خطر الترحي  القسري 

ب إ  عمليــات الهــدع التــي تنفــذها إســرامي  فــي المنــاطو االتحححاد الوروبححيوقــان النــاطو باســم      
والخا  ايحمراب إضافة إلى خطط بناء مستوطنات  د دة في المنطقة ذاتهـاب ال دوية اأبو النوارب 

تــودي إلــى تزا ـــد التهد ــداتب التــي توا ـــب قابليــة حـــ  الــدولتين للحيــاةب وتقـــود المســاعي لتحقيـــو 
 السالع الدامم.

وأوضأل الناطو في بيا  صحفيب حـون عمليـات الهـدع فـي المنطقـة ادا فـي الضـفة اليرايـة       
 ةب أ  اأبـــو النـــوارب والخـــا  ايحمـــراب تقـــع فـــي المنطقـــة اداب وهـــي بالتـــالي تعت ـــر عنصـــرا  المحتلـــ

أضــــا   ااســـتنادا  إلــــى موقـــو االتحــــاد . و حاســـما بالنســـ ة لتواصــــ  الدولـــة الفلســــطينية المســـتق لية
ايورواي المعرو  بالنس ة لسياسة إسرامي  االستيطانيةب التي تعت ر غير قانونيـة بمو ـب القـانو  

خـــــذة فـــــي هـــــذا الســـــياق كعمليـــــات الترحيـــــ  القســـــري واإلخـــــالء والهـــــدع لـــــدوليب وأي إ ـــــراءات مت  ا
واالســتيالء علــى المنــازنب فــ   االتحــاد  توقــع مــن الســلطات اإلســراميلية العــدون عــن هــذا القــرارات 

 واإلحتراع الكام  اللتزاماتها كقوة احتالنب وذلك وفو القانو  اإلنساني الدوليا.

يفة )هفرت (ب أ  مجموعة من الدون ايوروايـةب انضـم  إلـى النضـان ضـد قـرار أكدت صح     
 إسرامي  هدع قرية )الخا  ايحمر( ال دويةب بالقرض من مستوطنة )كفار أدوميم(. 

ع أ  تنضم إليهـا دون أخـرىب وقـان توق  ودان  بريطانيا وفرنسا وا رلندا هذا الخطوةب ومن الم        
إ  بـــالدا احتجـــ  لـــدى إســـرامي  حـــون هـــذا الخطـــوةب  ب  الشـــرق ايوســـطالـــوزير ال ريطـــاني لشـــوو 

وطال   متحدثة باسم وزارة الخار ية الفرنسية إسرامي  باالمتناع عن اأي خطوة تهد  إلى توسـيع 
كمــا انضــم االتحــاد ايورواــي أيضــا  إلــى إدانــة  المســتوطنات فــي ايراضــي المحتلــة أو ترســيخهاا.

تحـــاد ايورواـــي  اإ  عمليـــات الهـــدع هـــذاب إلـــى  انـــب مخطـــط إقامـــة القـــرارب و ـــاء فـــي بيـــا  اال
مســــتوطنة إســــراميلية  د ــــدة علــــى نفــــ  ايردب تزيــــد مــــن التهد ــــدات التــــي توا ــــب إم انيــــة حــــ  



 
 15/07/2018  

فلسطين()ملف  التقدير نصف الشهري  
(67رقم )   

    
  
 

29 
 

الــــدولتينب وتقــــود احتمــــاالت تحقيــــو ســــالع دامــــماب وانضــــم م عــــوث ايمــــم المتحــــدة إلــــى الشــــرق 
 ايوسطب ني والي ميالد نو ب إلى اإلدانة.

وقـــان الـــوزير ال ريطــــاني أليســـتر بيــــرتب خـــالن نقــــاؤ برلمـــانيب إ  مندواــــة بريطانيـــة كانــــ       
مو ودة في القرية عندما بدأت الجرافات بالعمـ ب تمهيـدا  إلخـالء القريـةب وقـان اإننـا نتنسـو ونـد ن 

ي وأضا  أ  السـفير ال ريطـاني فـ هذا الخطوة التي تقود احتماالت ح  الدولتين في المستق  ا.
إســرامي ب دافيــد كــوريب نقــ  احتجــاد المملكــة إلــى مستشــار ايمــن القــومي م يــر بــن أــ اتب وقــان 

 بيرت  اهذا أمر يجب أال يحدث.. نحن قلقو  للياية بشن  هذا العم  وتوقيتبا.

وأكــد نــواض آخــرو  تحــدثوا فــي اال تمــاعب أنهــم  نةــرو  إلــى إســرامي  علــى أنهــا أــريك مهــمب     
ا في الـدفاع عـن الـنف ب لكـنهم قلقـو  مـن التحركـات ايخيـرة فـي غيـاض عمليـة وأنهم  دعمو  حقه

وقــان آخــرو  إ  علــى بريطانيــا أ  تعتــر  بالدولــة الفلســطينية مــن  انــب  ســالع مــع الفلســطينيينب
واحـــد ردا  علـــى إخـــالء القريـــةب وعـــدع رغ ـــة رمـــي  الـــوزراء بنيـــامين نتنيـــاهوب بـــاالعترا  بالقـــانو  

 الدولي.

إ  بـــاري  تـــد ن بـــدء العمـــ  اســـتعدادا  للهـــدع وتعـــرض عـــن قلقهـــا ا  المتحدثـــة الفرنســـية  وقالـــ     
القــرى تقــع فــي منطقــة حيويــة الســتمرارية الدولــة الفلســطينية المســتق ليةب  بالعميــو إزاء هــذا الوضــع

وكـــذلك إلم انيــــة حـــ  الــــدولتينب الـــذي تقوضــــب الســـلطات اإلســــراميلية بقـــرار تــــدميرهاب هـــذا الهــــدع 
 مع القانو  اإلنساني الدوليا.  تعارد

ودا  وزيــر الخار يــة اإل رلنــديب ســيمو  كفــانيب القــرارب وقــان  اإ  إخــالء العــامالت وتــدمير     
منـــازلهمب  تـــرك صـــدى عميقـــا  فـــي تـــاريد إ رلنـــداب وهـــذا العمـــ  لـــي  مناســـ ا  إلســـرامي ب لقـــد ســـ و 

 .اب أ  تحميهم سلطات االحتالنوطردت إسرامي  قسما  من أكثر الناب ضعفا ب وكا  من المناس

ووقعـــ  فــــي القريـــة موا هــــات عنيفـــة بــــين المتةــــاهرين وقـــوات ايمــــن اإلســـراميليةب مــــا أســــفر     
متةـــاهرا ب وفقـــا  للهـــالن ايحمـــر الفلســـطينيب وتـــم نقـــ  أراعـــة مـــن  11واعتقـــان  35إصـــابة  عـــن 
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ثالثــة مــن أفرادهــا أصــي وا المصــابين إلــى المستشــفىب وفــي المقابــ  قالــ  الشــرطة اإلســراميلية  إ  
 بجراق طفيفة.

 ـاء ذلــكب فــي أعقـاض قيــاع ر ــان اإلدارة المدنيــةب ق ـ   ــومينب بتعليــو أوامـر فــي القريــةب تــنمر     
ــــة أمــــاع  ــــ غالق المنطق ــــوت تمهيــــدا  لهــــدمهاب وقامــــ  الســــلطات اإلســــراميلية ب ــــ خالء ال ي الســــ ا  ب

 قرار المح مة العلياب الذي أرع هدع القرية. الجمهورب حتى نهاية الشهر الجاريب تمهيدا  لتنفيذ

بتعليو هدع الخا  ايحمرب  اء هـذا   د دا   وأصدرت المح مة العليا اإلسراميليةب أمرا احترازيا      
القرار بعد أ  قدع فريو من المحامين مستندات  د دة تث   أ  ايراضـي التـي أقـيم عليهـا التجمـع 

ي أراد بملكيــة فلســطينية خاصــة ومســجلةب تــم تن يرهــا فــي مطلــع خمســينيات القــر  الماضــي هــ
 للس ا  وليس  أراد عامة تم االستيالء عليها.

وقد أمهل  المح مة سلطات االحتالن حتى السادب عشر من الشهر الجاريب تموز الحـاليب     
حيـم شار إلى أ  الحد م عن التماب هو الثاني في ظر  أي ـاع قليلـةب ي   .للرد على هذا االلتماب

يطالـب ســلطات االحــتالن بتفسـير موقفهــا بــرفف  إلاحترازيــا   كانـ  المح مــة ذاتهـا قــد أصــدرت أمـرا  
 طل ات س ا  التجمع تقديم مخطط لتنةيم ال ناء فيب.

  

 الصي" تقدم مساعدات ةالماليي" للسلطة

يب مليــو  دوالر أمري ــ 100أفيــد أ  الصــين تعتــزع تقــديم مســاعدات يراــع دون عرايــةب بقيمــة    
مــا  وحســب .وســتكو  الســلطة الفلســطينية مــن بــين الجهــات المســتفيدة منهــاب باإلضــافة إلــى ســوريا

أوردتــب وكالــة انوفوســتيا الروســيةب فهــي تريــد تقــديم ه تهــا إلــى ســوريا وايرد  والــيمن وفلســطينب 
على أ   مساعدات إنسانيةإل ونقل  الصـحيفة عـن الـرمي  الصـيني أـي  ـين بينـغب إأـارتب إلـى 

مليـو  دوالر( لــادعم  هـود السـلطة  15مليـو   ـوا  ) 100الجانب الفلسطيني بنحـو  ة بالدا مد  ني  
 الفلسطينية الرامية إلى تحفيز التنمية االقتصاديةا.
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وأوضــأل الــرمي  الصــيني أنــب ســيعم  علــى امســاعدة الشــعب الفلســطيني فــي الســاحة الدوليــة     
 على تعزيز مصالحب الدبلوماسيةا.

لك بعدما أوقفـ  واأـنطن المسـاعدات عـن السـلطة الفلسـطينية فـي وقـ  سـابو بمو ـب ينتي ذ    
مشــروع قــانو  صــادق عليــب الكــونيرب ايمري ــيإل هــذا فــي الوقــ  الــذي تشــتي  فيــب حــرض تجاريــة 
بــين الصــين وأمري ــاب بــدأها ترامــبب فــي أك ــر حــرض تجاريــة يشــهدها التــاريد االقتصــاديب بحســب 

 ية.وصو وزارة التجارة الصين

وأتــ  تصــريحات الــرمي  الصــيني خــالن افتتــاق المنتــدى الثــامن للتعــاو  الصــيني العراــي اليــوع    
 90.6مليــو   ــوا  ) 600فــي ب ــينإل وقــان إ  االصــين ســتقدع للشــعب الســوري وايردنــي واليمنــي 

 مليو  دوالر( مساعدات إنسانيةا.

أــمل   2016الســوري فـي  ي شـار إلـى أ  الصــين سـ و أ  قــدم  مسـاعدات عســ رية للجـيش    
توســـيع برنـــامج تـــدريب  يشـــبب إال أنهـــا هـــذا المـــرة أعلنـــ  أ  المســـاعدات ســـتكو  إنســـانية فقـــطب 

 وللشعب السوري.

  

 في النصف الول م" العام الجاري  3533ئعتقال 

ـــــوات االحـــــتالن اإلســـــراميليب       ـــــ  ق ـــــةب مـــــن ايرد الفلســـــطينية  3533اعتقل ـــــا ومواطن مواطن
 4امـرأةب و 63طفـالب و 651حزيـرا إل بيـنهم  30ب وحتـى 2018داية العـاع الجـاري المحتلةب منذ ب

صــحفيينإل وتشــير موسســات ايســرى وحقــوق اإلنســا  )نــادي ايســيرب وموسســة الضــمير لرعايــة 
ايســير وحقـــوق اإلنســـا ب وهي ــة أـــوو  ايســـرىب ومركــز الميـــزا  لحقـــوق اإلنســا (إل ضـــمن ورقـــة 

( مواطنــا خــالن أـــهر حزيــرا ب مـــن 449االحــتالن اعتقلـــ  )حقــامو أصــدرتها ب إلـــى أ  ســلطات 
( 75( مواطنـــا مـــن محافةـــة راع هللا وال يــــرةب و)55( مواطنـــا مـــن مد نـــة القــــدبب و)117بيـــنهم  )

( 51( مواطنــا مــن محافةــة  نــينب ومــن محافةــة بيــ  لحــم )29مواطنــا مــن محافةــة الخليــ ب و)
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ــــاب و) ــــابل ب ومــــن محاف49مواطن ــــا مــــن محافةــــة ن ــــ  )( مواطن ــــاب 30ةــــة طــــولكرع اعتقل ( مواطن
( 6( مــواطنين مــن محافةــة طواــابب واعتقلــ  )7( مواطنــا مــن محافةــة قلقيليــةب و)14واعتقلــ  )

( مواطنـــا مـــن 12( مـــواطنين مـــن محافةـــة أريحـــاب و)4مـــواطنين مـــن محافةـــة ســـلفي ب واعتقلـــ  )
 قطاع غزة.

نحـــــو  2018زيـــــرا  ح 30واـــــذلك بلـــــغ عـــــدد ايســـــرى فـــــي ســـــجو  االحـــــتالن حتـــــى تـــــاريد      
( فتيــات قاصــراتب فيمــا بلــغ عــدد المعتقلــين ايطفــان فــي 6( ســيدةب بيــنهن  )61(ب مــنهم )6000)

 ( طفال.350سجو  االحتالن نحو )

     

 االعتقال ارداري 

ـــ      ة بحـــو في  وتواصـــ  قـــوات االحـــتالن اســـتخداع سياســـة االعتقـــان اإلداري كسياســـة اعتقـــان تعس 
ممنهج وواسع النطاقب فقد بلغ عدد أوامر االعتقـان اإلداري منـذ بدايـة  ميع ف ات الشعب واش   

( أوامـر اعتقـان  د ـدة 197(ب مـنهم )502حتى نهاية أهر حزيـرا  حـوالي ) 2018العاع الجاري 
بحو معتقلين  ددب ويواص  المعتقلو  اإلداريو  مقاطعة المحاكم العسـ رية للشـهر الر ابـع  واصـ  

ـــن المعتقلـــو  معـــتقال إدار  430حـــوالي  ـــا مقاطعـــة محـــاكم االحـــتالن ب افـــة مســـتوياتهاب حيـــم أعل ي
في بيا  لهمب أنهم سيشـرعو  بمقاطعـة  2018اإلداريو  في سجو  االحتالن منذ منتصو أ اض 

 المحاكم العس رية الخاصة باالعتقان اإلداري وهم مستمرو  في خطواتهم.

    

 نيي"غالبية يهودية تعتقد ةالحل العسكري مع الفلسطي

% 65بــي ن اســتطالع للــرأي أ ــري لـــامنتدى الشــرق ايوســط وخطــة االنتصــار اإلســراميليا أ       
فـي الموا هـات  وحسـما   من اليهود في إسرامي  يعتقدو  أ  يجب علـى إسـرامي  أ  اتحقـو انتصـارا  

ات العس رية مع الفلسطينيينا من أ   إنهاء الصـراعإل ويـنتي هـذا االسـتطالع علـى خلفيـة تصـريح
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ك ار المسوولين في أ هزة ايمنب والتي  اء فيهـا أ  إسـرامي  علـى مفتـرق طـرق إزاء قطـاع غـزةب 
 حيم عادت فيها مسنلة االحسما إلى  دون ايعمان.

% من المستطلعين  وافقو  على أنب في الجولة القتالية القادمة مع حمـاب أو 77وت ين أ        
  ريا وادعوا الجيش  نتصرا.حزض هللا يجب السعي إلى االحسم العس

وعلــــى المســــتوى السياســــيب ت ــــين أ  اإلســــراميليين ليســــوا قلقــــين مــــن خطــــة اإلدارة ايميركيــــة      
% مــــــن 59وت ــــــين أ    بمري يــــــةللســــــالع )صــــــفقة القــــــر ( والشــــــروض التــــــي ستعرضــــــها اإلدارة اي

% ع ـروا عـن قلقهـم 25 اإلسراميليين  رو  في ترامب أكثر رمـي  أميركـي داعـم إلسـرامي ب مقابـ  
 من إم انية أ  يسعى ترامب إلى ثمن لقاء دعمب إلسرامي .

ـــ      ـــة فلســـطين وتكـــو  عاصـــمتها 21ر وع   ـــة أ  يعتـــر  ترامـــب بدول % عـــن قلقهـــم مـــن إم اني
 % إنهم ال يعتقدو  أ  ذلك سو  يحص .62القدبب بينما قان 

المحتلــةب فـــ   غال يــة اإلســـراميليين ال  ورغــم قــرار اإلدارة ايميركيـــة نقــ  الســـفارة إلــى القـــدب      
 زالـــو  يعتقـــدو  أ  قضـــيتي القـــدب والال  ـــين ال تـــزان العق ـــة ايصـــعب فـــي الصـــراعب حيـــم قـــان 

% إ  25% من اليهود المستطلعين أ  القدب هـي العق ـة ايصـعب لحـ  الصـراعب بينمـا قـان 24
 قضية الال  ين هي العق ة ايصعب على الح .

 –عاما على أوسـلو  25هذا النتامج سو  تعرد في الكنيس ب تح  عنوا  ا شار إلى أ ي       
% مــن المســتطعلين وافقــوا علــى أ  امســيرة 68ن االســتطالع أ  حــا  الوقــ  لتفكيــر  د ــداإل واــي  

 أوسلو للسالع كان  إخفاقاا.

ي المطلــو عـــن مقولـــة اايرد مقابـــ  ن االســـتطالع معطـــى آخــر مهمـــاب وهـــو التخل ـــكمــا بـــي        
% مــن اليهــود ال يعتقــدو  أ  هــذا المعادلــة تشــ   أساســا لمفاوضــات 67لســالعاب حيــم ت ــين أ  ا

 مستق لية بين الطرفين.
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ب  يـرد رومـا ب فـ   انتـامج االسـتطالع ت عـم اواحسب المد ر العاع لـامنتدى الشـرق ايوسـط     
يـوع لحـ  الصـراع يجـب أ  برسالة واضحة للقيادة اإلسراميلية مفادها أ  التو ب الذي اعتمد حتى ال

 تييرإل فنحن نشهد عملية صحوة عابرة لألحزاض مقاب  القوب السياسي الـذي فقـد الثقـة بالعمليـات 
الحــد م عــن دعــوة مدويــة للجمهــور  السياســية مثــ  أوســلوب ويــدركو  الحا ــة لالنتصــار والحســمإل

 لياا.اليهودي في إسرامي  الذي يطلب من القيادة أمرا بسيطا  انتصارا إسرامي

أ  غال يـة اليهـود فــي إسـرامي  يعتقـدو  أ  االنتصــار والحسـم مهمــا   ن االسـتطالع أيضــا  واـي       
% مـــن 58مـــا فـــي الجانـــب الفلســـطيني أيضـــاب حيـــم قـــان لـــي  فقـــط فـــي الجانـــب اإلســـراميليب وان  

 المستطلعين أ  ااعترا  الفلسطينيين بالهزيمة هو أرض ضروري إلنهاء الصراعا.

االســتطالع أنــب بنةــر الجمهــور اليهــوديب فــ   الســ ب الرميســي لـــاعداء الفلســطينيين وأظهــر       
المتواص ا تجاا إسرامي  لي  العالقات بين الطرفينب وانما فـي نةـرة العـالم اإلسـالميب حيـم قـان 

%  نســـ و  العـــداء لنةـــرة 38% مـــن اليهـــود إ  االحـــتالن هـــو الســـ ب الـــرمي  للعـــداءب مقابـــ  21
 % فقط أ  المستوطنات هي الس ب الرمي .3يب بينما يعتقد العالم اإلسالم

على سوان حون طرق تحقيو االعترا  الفلسطيني ب سرامي  كـادولة الشـعب اليهـودياب  ا  ورد        
فــ   المفاوضــات السياســية والعمليــات الدبلوماســية ال تــزان الطريــو ايفضــ  لــذلك. واحســب نتــامج 

ين يعتقـــدو  أ  المفاوضـــات هـــي الطريـــو للحصـــون علـــى % مـــن المســـتطلع39االســـتطالعب فـــ   
ــــرا  فلســــطينيب مقابــــ   ــــدو  أ  هزيمــــة اإلرادة الفلســــطينية أو الضــــيوض 23% و 28اعت % يعتق

 االقتصادية سو  تحققا  الهد ب على التوالي.

عضــــو  26شــــار إلــــى أ  اللــــواي لـــــاالدفع بــــوعي االنتصــــار اإلســــراميليا  نشــــط بمشــــاركة ي         
الفلسطيني  نتهي فقط عندما تعتر  القيادة الفلسـطينية  –تقدو  أ  الصراع اإلسراميلي كنيس ب يع

ب ســـرامي  كدولـــة قوميـــة للشـــعب اليهـــوديب وتعتـــر  بهزيمتهـــا فـــي حراهـــا منـــذ ســـنوات طويلـــة ضـــد 
 تـــرأب اللـــواي عضـــو الكنيســـ  عود ـــد فـــورير )يســـرامي  بيتينـــو( إليعيـــزر أـــطير  )يـــش  إســـرامي .
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 Theنيوسا )اللي ود(ب وتعم  بالتنسيو مـع لـواي مـواز فـي الكـونيرب ايميركـي ) عتيد( وأفراهاع 

Congressional Israel Victory Caucus.) 

   ئتهام فرنسي بتهر ب أسلحة للضفة

  موظــو قنصــلي فرنســي مــتهم بتهريــب أســلحة مــن غــزة الــى الضــفة اليرايــة فــي ســيارة ث ــم        
يوا ــب  قنصــلية رســمية أمــاع مح مــة اســراميلية االثنــينب لكــن محاكمتــب أر  ــ  إلــى ا لــون القــادعإل و 

الفرنســي رومــا  فرانــك الموظــو فــي القنصــلية الفرنســية وعــدد مــن الفلســطينيين اتهامــات باالنتمــاء 
 وأ اض الماضي. 2017الى أ  ة تهريب باع  أسلحة لتجار سالق بين تشرين الثاني 

سـمية لتهريـب ايسـلحة مـن قطـاع غـزةإل ويشـت ب بانـب هم فرانك باسـتخداع سـيارة قنصـلية ر وات         
أــارك فــي أــ  ة  ــد رها تجــار فلســطينيو  ل يــع االســلحة مقابــ  م اســب ماليــةإل وأكــدت الســلطات 
االسراميلية أ  فرانك تصر  بش   فردي ومن دو  علم القنصليةب مشددة أ  العالقات مـع فرنسـا 

 لم تتنثر.

لــى قطــاع غــزة ويخر ــو  منــب ع ــر مع ــر إ ريــز مــع ويخضــع ايأــخاص الــذ ن  ــدخلو  إ       
 ـــراءات المعتمـــدة علـــى دة مـــن ق ـــ  ســـلطات اإلحـــتالن تتجـــاوز اإلمنيـــة مشـــد  أ ـــراءات إســـرامي  إل

   هذا اإل راءات تكو  مخففة بالنس ة للدبلوماسيين.أ ال  إالمعابر الدوليةإل 

سـلحة ونقلهـا مـن قطـاع غـزة تتحدث عـن تفاصـي  تهريـب اي بندا   13وأمل  المحة االتهاع       
ساســية هــي تهريــب الســالق لــى مد نــة راع هللا فــي الضــفة اليرايــة. والــتهم ايإلــى القــدب بدايــةب ثــم إ

 ونق  سالق غير مرخ  واالحتيان على الحدود واستيالن حصانة القنصلية .

قابــ  دوالر م 5500و ــاء فــي المحــة االتهــاعب ا  الفرنســي قــد ي ــو  تقاضــى مــا مجموعــب        
مسدســــا   70اعمــــان التهريــــب التــــي قــــاع بهــــا. وهــــو معتقــــ  منــــذ أــــ اض الماضــــيإل واتهــــم بتهريــــب 

 وسالحين آليين في خم  رحالت.
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 المقاومة ةغزة تبتكر تطبيقات للتجسس على جنود االحتالل

زعم  يش االحتالنب أ  حركة حماب إبتكرت بايأهر الماضـية تط يقـات للهواتـو المحمولـة     
تســتخدع للتجســ  علــى  نــود االحــتالنب حيــم إنتشــرت مــوخرا عــددا مــن تط يقــات التعــار  بــين 
 نود ومجندات االحتالن ت ين فيما بعد أ  هدفها إختراق أ هزة الجنود والوصون لمعلومات أمنيـة 

 خطيرة.

نــب بعــد حــذ  تط يقــات التعــار  مــن متــا ر تحميــ  التط يقــات قامــ  حركــة حمــاب ب بتكــار أو     
 يقات أخرى رياضية لمشاهدة م اريات كنب العالمإل وأ  هذا التط يقات التي قاع بعـف الجنـود تط

ــــة للجنــــودب و  ــــى إختــــراق اي هــــزة الخلوي   حركــــة حمــــاب إســــتخدم  أبتحميلهــــاب أيضــــا تعمــــ  عل
حســابات وهميــة علــى مواقــع الفيســ وك وتط يــو اواتــ  آضا تحمــ  أســماء إســراميلية للتعــر  علــى 

% مــن  نـودا قـاموا بتحميـ  تط يقـات اإلختــراق 2  أم واختـراق أ هـزتهم الخلويـةإل و الجنـود واغـرامه
ن %مــن الجنــود وافقــوا علــى التعــار  مــع أخصــيات وهميــة ت ــي  5علــى أ هــزتهم النقالــةب وحــوالي 

 أنها عناصر في المقاومة. الحقا  

ي  ـيش االحـتالن موا بالغـات لوحـدة القرصـنة اإللكترونيـة فـوكا  عدد من  نود االحتالن قـد      
حــون تعرضــهم لتط يقــات مشــ وهة قــاموا بتحميلهــا علــى أ هــزتهم الخلويــةب واعــد تحقيقــات طويلــة 
أ رتها الوحدة ت ين أ  لدى التط يقات قدرة ك يرة إلختراق الهواتو والوصون إلى كافـة المعلومـات 

 والملفات المحملة عليب.

  

   االتحاد الوروبي ير د اقتصاد فلسطيني مستدام

أعلــن م تــب االتحــاد ايورواــي فــي ايراضــي الفلســطينيةب تدأــين خطــة االســتثمار الخــار ي      
تهــد  إلــى تمهيــد الطريــو ل ي ــة عمــ  أفضــ  وتعزيــز التنميــة االقتصــاديةب وفقــا لمــا كشــفتب الوكالــة 
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ـــ ـــاء اإليطاليـــة لألن ـــاءب آكـــيب ودأ  ن االتحـــاد ايورواـــي والســـلطة الفلســـطينية خطـــة تهـــد  إلـــى بن
اقتصاد مستداع وتعزيز التنمية االقتصادية. وقان م تب االتحاد ايورواي في راع هللا اتنتي ضـمن 
التزاع االتحاد ايورواي القوي بدعم فلسطين لتم ينها من بناء اقتصاد سليم أام  ومسـتداعب حيـم 

لـــو ســـتعم  الخطـــة لالســـتثمار الخـــار ي علـــى تشـــجيع االســـتثمارات التـــي تعـــزز النمـــو الشـــام  وخ
فــرص العمــ  والتنميــة المســتدامةب ومعالجــة بعــف العق ــات الداخليــة امــاع االســتثمارات مــن خــالن 

 حوار حون السياسات المتعلقة بقضايا بي ة ايعمان في فلسطينا.

تدأـــين الخطـــة خـــالن حفـــ  فـــي راع هللاب بحضـــور وزيـــر الماليـــة والتخطـــيط الفلســـطيني  وتـــم        
فلســطينيةب أــركات القطــاع الخــاصب والموسســات الماليــة الدوليــةب أــ ري بشــارة وممثلــي الســلطة ال

ـــ ـــات امـــاع الوصـــون إلـــى فـــرص حيـــم تـــم مناقشـــة الفـــرص االســـتثمارية وطـــرق التيل  ب علـــى العق 
 التموي .

وقـــان المـــد ر العـــاع للمفوضـــية ايوروايـــة لمفاوضـــات الجـــوار والتوســـعب كريســـتيا  دانيلســـو       
لالســتثمار الخـــار ي علـــى تـــوفير أمــوان بهـــد  االســـتثمار فـــي  استســاعد خطـــة االتحـــاد ايورواـــي

القطاعــــات الرميســــية لالقتصــــاد الفلســــطيني. وســــتعم  الخطــــة علــــى تم ــــين ودعــــم رواد ايعمــــان 
المحليينب كما أنها ستخلو فرص عم  مناس ة في فلسـطين. سيسـاعد هـذا الـنهج الجد ـد والم تكـر 

مـا كـا  لهـا أ  تكـو  مم نـة علـى اإلطـالق أو كانـ  أيضا على توفير مشاريع للتنميـة المسـتدامة 
 ستكو  على مستوى أصير ب ثيرا.

  خطـــة االتحـــاد ايورواـــي لالســـتثمار الخـــار ي تعتمـــد أولفـــ  م تـــب االتحـــاد ايورواـــي إلـــى     
ب ســيوفر الصــندوق ايورواــي الجد ــد للتنميــة المســتدامة مــا مقــدارا أوال  اعلــى ثــالث ركــامزب وقــان  

 ـــورو لـــدعم التنميـــة المســـتدامة فـــي دون أفريقيـــا والجـــوار ايورواـــيب كمـــا أنـــب سيســـمأل مليـــار  4.1
ب ثانيححا  و للمشــيلين مــن القطــاعين العــاع والخــاص باالســتفادة مــن نقــاض القــوة لــدى بعضــهم الــ عف.

ســتم ن المســـاعدة التقنيــة والفنيـــة مــن تحســـين  ـــودة المشــاريع وتجنيـــد االســتثمار مـــن الموسســـات 
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 المســاعدةب ســتعم  وثالثححا  سســات العامــةب إضــافة للمســتثمرين مــن القطــاع الخــاص. الماليــة والمو 
ــــى تعزيــــز  اإلضــــافية للســــلطات العامــــة عمــــ  أــــاملة وأكثــــر مالءمــــة  مــــن خــــالن تطــــوير ة بیئعل

 صا.اخلع ااضلقاع موار حلافي ن ضفت وسن تشريعات أاساسیلا

ــــغ المخصصــــات ال واســــتنادا         ــــى االتحــــاد ايورواــــي ات ل ــــين إل م رمجــــة لفلســــطين للفتــــرة مــــا ب
مليار  ورو في إطار أداة الجوار ايورواـيب اضـافة للـدعم  2ب2 – 8ب1ما قيمتب  2014-2020

( وعـــــدد مـــــن المشـــــاريع ذات النطـــــاق ECHOمـــــن المفوضـــــية االوروايـــــة المســـــاعدات اإلنســـــانية )
 اإلقليميا.

ابالمجمـــ ب مـــن المتوقـــع  مـــع وأضـــا  م تـــب االتحـــاد ايورواـــي فـــي ايراضـــي الفلســـطينية      
مليــار  ــورو بمو ــب خطــة االتحــاد ايورواــي لالســتثمار الخــار ي فــي الفتــرة مــا بــين  44حــوالي 
 لك  من دون أفريقيا والجوار ايوروايا. 2020وحتى  2017

   

 آلية اقتحام أعضاء الكنيست للمسجد القصى 

ققـب  قـرار رمــي  ح ومـة العـدو بنيــامين نتنيـاهو ال      سـماق يعضــاء الكنيسـ  باقتحـاع المســجد ع 
 ايقصىب وز ع مسوون ايمن في الكنيس ب وثيقة تعليمات لألعضاء بشن  اقتحاع المسجد.

ووفقا  للقنـاة الع ريـة السـابعةب فـ   رمـي  الكنيسـ  بـولي إدلشـتا ن الـذي أمـر بتوزيـع الوثيقـةب       
دخون الحرع القدسـيإل وتـن  التعليمـات أكد أنب يحو يعضاء الكنيس  مث  أي مواطن إسراميلي 

ساعةب كما يمنـع  24أ  على عضو الكنيس  الذي  رغب باقتحاع ايقصىب تقديم طلب مس و بـ 
عليـــب إلقـــاء الخطـــب والتصـــريحات واالحتكـــاك بعـــرض أو إســـراميليينب بحســـب مـــا  ـــاء علـــى موقـــع 

 )القدب العراي(.
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 التوجهات الدراسية للطلبة في فلسطي"

الجهــــاز المركــــزي ل حصــــاء الفلســــطينيب إ  ايعمــــان التجاريــــة واإلداريــــة مــــن أعلــــى  قــــان      
ســـنة( الحاصـــلين علـــى أـــهادة الـــدبلوع المتوســـط أو  29-20التخصصـــات التـــي درســـها ايفـــراد )

 ال  الوريوب خالن السنوات الثمانية الماضية.

العامـة اإنجـــــازا للعـاع الدراسـي  وحون الطل ة الـذ ن تقـدموا المتحـا  أـهادة الدراسـة الثانويـة       
سنة الحاصـلين  29-20ب توزع  تخصصات ايفراد 2017ب الى أنهى في العاع 2017/2018

 على أهادة الدبلوع المتوسط أو ال  الوريوب على النحو انتي 

%(ب 10%(ب الصـــحة )15%(ب علـــوع تراويـــة واعـــداد معلمـــين )27ايعمـــان التجاريـــة واإلداريـــة )
 %(.31%(ب باقي التخصصات )8%(ب العلوع اال تماعية والسلوكية )9نية )علوع إنسا

ـــــين ايفـــــراد       ـــــة ب ـــــاع معـــــدن ال طال  2017فـــــي عـــــاع   ســـــنة 29-20وأفـــــاد ااإلحصـــــاءا بارتف
% 41%ب بواقـع 56الحاصلين على موهـ  دبلـوع متوسـط أو ب ـالوريوب فـي فلسـطين إلـى حـوالي 

% فــي 54فــي حــين بلــغ معــدن ال طالــة بيــنهم حــوالي % فــي قطــاع غــزة. 73فــي الضــفة اليرايــة و
% فـــي العـــاع 45ب بينمـــا بلـــغ هـــذا المعـــدن حـــوالي 2015% فـــي العـــاع 52وحـــوالي  2016العـــاع 
2010. 

سنة الحاصالت علـى أـهادة الـدبلوع المتوسـط  29-20سج  أعلى معدن بطالة بين اإلناث      
تخصـــ  العلــــوع الط يعيـــة بــــين % مقارنـــة ب83أو ال  ـــالوريوب فـــي تخصــــ  الحاســـوض بنســــ ة 

 %54الذكور بنس ة 

ســنة الحاصــلين علــى أــهادة  29-20وســجل  أعلــى معــدالت لل طالــة بــين ايفــراد الــذكور       
 في مجاالت الدراسة انتية  2017الدبلوع المتوسط أو ال  الوريوب في فلسطين في العاع 
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%(ب 47تراويـة واعـداد معلمـين ) %(ب علـوع49%(ب الرياضيات واإلحصاء )54العلوع الط يعية )
 %(.43%(ب العلوع اال تماعية والسلوكية )45الصحافة واإلعالع )

ســنة الحاصــالت علــى أــهادة  29-20وفــي حــين بليــ  أعلــى معــدالت لل طالــة بــين اإلنــاث      
 في مجاالت الدراسة انتية  2017ال  الوريوب أو الدبلوع المتوسط في العاع 

%(ب العلــــــوع 77%(ب علــــــوع تراويــــــة واعــــــداد معلمــــــين )80إنســــــانية ) %(ب علــــــوع83الحاســــــوض )
 %(.75%(ب الخدمات الشخصية )76اال تماعية والسلوكية )

ســـنة الحاصـــلين علـــى أـــهادة دبلـــوع  29-20وســـجل  أعلـــى معـــدالت لل طالـــة بـــين ايفـــراد       
 بالمجاالت انتية   في قطاع غزة 2017متوسط أو ب الوريوب في العاع 

ـــــوع إ ـــــوع تراويـــــة واعـــــداد معلمـــــين 77%(ب ايعمـــــان التجاريـــــة واإلداريـــــة )79نســـــانية )عل %(ب عل
 %(.74%(ب العلوع اال تماعية والسلوكية )75%(ب العلوع الط يعية )77)

ســنة الحاصــلين علــى أــهادة  29-20فــي حــين ســجل  أعلــى معــدالت لل طالــة بــين ايفــراد      
 في الضفة اليراية بالمجاالت انتية  2017دبلوع متوسط أو ب الوريوب في العاع 

%(ب العلـــوع اال تماعيـــة والســـلوكية 59%(ب علـــوع تراويـــة واعـــداد معلمـــين )65العلـــوع الط يعيـــة )
 %(.49%(ب علوع إنسانية )51%(ب الحاسوض )58)

والــــــغ عــــــدد المتقــــــدمين المتحــــــا  أــــــهادة الثانويــــــة العامــــــة ااالنجــــــازا فــــــي العــــــاع الدراســــــي       
ألــــو طال ــــا  وطال ــــةب وي لــــغ عــــدد خريجــــي موسســــات التعلــــيم العــــالي  77لي حــــوا 2017/2018

آال   8ألـــو خـــريج وخريجـــة ســـنويا . ويســـتوعب الســـوق المحلـــي بمعـــدن  40الفلســـطينية بمعـــدن 
 سنة(. 29-20فرصة عم  لألفراد )

   

 االحتالل ينشئ وحدة للحرب تحت الرض 
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ح  ايرداب وذلك فـي أعقـاض الكـم الهامـ  يعم   يش االحتالن على إقامة وحدة اللحرض ت     
مــن المعلومــات الــواردة مــن أ هــزة االستشــعار المث تــة فــي العــامو التكنولــو ي المصــمم الكتشــا  

من قطاع غزة المحاصرب والتـي أكمـ  االحـتالن بنـاءا خـالن  48اينفاق التي تع ر إلى مناطو الـ
 اوالالا. ايأهر الماضية من العاع الحاليب بحسب ما أفاد موقع

 وأأـار التقريــر الــذي أوردا موقــع اوالـالا اإلســراميلي إلــى أ هــزة االستشـعار والمجســات التــي تــم      
دمجها بالعامو التكنولو ي والجدار العـازن الـذي بنـي تحـ  ايرد علـى طـون المنطقـة الحدوديـة 

المعلومــــات تــــرد هــــامال  مــــن  لقطــــاع غــــزةب كلفــــ  خزانــــة وزارة ايمــــن مال ــــين الــــدوالراتب وأ  كمــــا  
بواســطتها وأ  تــراكم المعلومــات دفــع قيــادة لــواء غــزة فــي  ــيش االحــتالن إلــى إقامــة اوحــدة الحــرض 

 تح  ايردا.

وتشم  الوحدةب التي ترتكـز علـى  مـع المعلومـات وتحليلهـا وتقـديمها للقيـادة العسـ ريةب أقسـاع     
 يولـــــو يينب وضـــــ اض فـــــي مخت ريـــــة تـــــدعى االمـــــدا التـــــي تتضـــــمن مســـــوولين فـــــي وزارة ايمـــــنب 

المخـابراتب مخططــو  إســتراتيجيو ب وخ ــراء محتــوى ومستشــارين مــن الجــيش والقطــاع المــدني فــي 
 مختلو المجاالت.

ويسعى  يش االحتالن إلـى إنشـاء غرفـة عمليـات خاصـة تعنـي بالمعلومـات الـواردة مـن قسـم      
ارات المختلفـــةب مـــن أ ـــ  اســـت عاد االمـــدا وتحليلهـــاب ونقـــ  المعلومـــات إلـــى الميـــدا  إل ـــراء االخت ـــ

إم انيات حفر اينفاق والمساعدة في رسم الخرامطب وتحييد اينفاق التي  ـتم حفرهـا بالفعـ  وصـوال 
 إلى تدميرها.

ر إنشــاء مدرســة خاصــة لتــدريب المجنــدات علــى إدارة غرفــة العمليــات التــي تعنــي ومــن المقــر       
ق ان المعلومــات وتخزينهـــا والتركيـــز علـــى المعلومـــات بالمعلومــات الواردةبالكتســـاض مهـــارة فـــي اســـت
 للعامو وأ هزة االستشعار التي يحتويها. ايكثر أهمية الواردة من التقنية المتطورة فعال  
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كمــا تضــم وحــدة اللحــرض تحــ  ايردا مجموعــة قتاليــة  ــتم اســتجالبها مــن مختلــو وحــدات      
ة مـن الجهوزيـة والمهـارةب وتقـرر تجنيـد مقـاتلين وألوية  يش االحـتالن اإلسـراميلي وفـو معـا ر عاليـ

من وحدات مختلفـةب بمـا فـي ذلـك خ ـراء فـي المراق ـة واالسـتطالع واالسـتخ اراتب الـذ ن سيشـ لو  
 النواة لوحدة القتان في غزة.

أنفــاق أرضــية تابعــة  5وخــالن ايأــهر ايخيــرة أعلــن  ــيش اإلحــتالن عــن اكتشــا  وتــدمير      
ب فـي بنـاء 2016المنطقة الحدوديةإل وكا   يش االحتالن قـد أـرع فـي نهايـة لكتاض القساعب على 

ب واتكــاليو قــد تصــ  إلــى مليــار دوالرب لموا هــة كيلــومترا   65 ــدار تحــ  ايرد وفوقهــا بطــون 
ة ضــد  مواقــع  ــيش  ــذت منهــا عملي ــات عســ ري ة عــد  اينفــاق علــى الحــدود الشــرقية لقطــاع غــز ةب ونف 

 .2014ع اإلحتالن خالن عدوا  عا

  

 ليبرمان يعل" قناة القدس إلمنظمة ئرهابيةإل

وق ــع أفييــدور لي رمــا ب علــى أمــر عســ ري  د ــد يقضــي بــ عال  قنــاة القــدب الفضــامية والتــي      
للقناة السابعةب ف   لي رما  أقدع علـى المصـادقة  تعم  من ل نا  على أنها امنةمة إرهابيةاإل ووفقا  

الشــاباك والهي ــة القوميــة لم افحــة مصــادر تمويــ  ااإلرهــاضا  علــى هــذا ايمــر بتوصــية مســ قة مــن
علـى المعلومـات االسـتخ ارية الدقيقـة  التي تت ـع لـوزارة الجـيشإل هـذا وأفـاد م تـب لي رمـا  بننـب بنـاء  

والوثيقة ف   قناة القدب الفضامية ع ارة عن ذراع دعامي واعالمي لحمابب وتعت ر منصـة مركزيـة 
 لم.لنشر رسام  الحركة للعا

 

 فرص الحرب في الشمال ضئيلة

قــان المحلــ  العســـ ري عــاموب هرميــ  عشـــية ا تمــاع انتنيــاهوا مـــع ابــوتينا بــن  انتنيـــاهوا       
سيوص  رسالة للـروب أ  اإسـرامي ا سـو  تعمـ  علـى إخـراد اإل ـرانيين مـن سـوريا حتـى لـو كنـتم 
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امــن الخ ــرة الســابقة يم ــن أ  ي ــو  للهجــوع اإلســراميلي أبعــاد   ضــا أو  متــردد ن فــي القيــاع بــذلك.
إللحـاق الضـرر بشـحنة  د ـدة مـن ايسـلحة أو نةـاع ايسـلحة -هـي التكتي يـة  الولىاسـتراتيجيةإل 

الـــذي بـــدأ للتـــوفي االنتشـــارإل وقـــد أعراـــ  اإســـرامي ا علنـــا  عـــن قلقهـــا بشـــن  التحـــرك اإل رانـــي لنشـــر 
يز نفسها عسـ ريا  بشـ   مسـتمر فـي سـورياب وأعلنـ  أنهـا سـتعم  أنةمة من أننها الدفاع عن تعز 

هو إأارة استراتيجية  فالتفجير يحدث خالن ايس وع الـذي يعيـد فيـب  الثانيالسياق  على إح اطها.
نةــاع ايســدب بمســاعدة روســية وا رانيــةب احــتالن  نــوض ســوريا ويســتعد للعــودة إلــى الــركن الجنــواي 

الجوال  السـوريةإل وكـو  أ  الهجـوع وقـع ق ـ  أيـاع مـن ا تمـاع ابـوتين  اليراي من ال الدب مرتفعات
نتنياهوا في موس وب  رس  رسالة مفادها أ  اإسرامي اب علـى افتـراد أنهـا وراء الهجـوعب مصـممة 

 .اعلى الدفاع عن مصالحها وال تخا  من التحفةات الروسية أو الرد اإل راني

يلية والتلميحــات الروســية فــي ايأــهر ايخيــرةب لــم  ــتم وعلــى النقــيف مــن التســري ات اإلســرام     
التوص  إلى ترتيب سياسي  د د في  نوض سورياإل لقد أكمل  اإسرامي ا استعدادها لعـودة الجـيش 
الســوري إلــى الجــوال بوال تنــوي التــدخ  لصــالأل المجموعــات المحليــة التــي تعمــ  فــي القــرى القري ــة 

 من حدودها في مرتفعات الجوال .

إزالـة اإل ـرانيين مـن كـ  سـورياب  -وتستمر قيادة االحتالن في التركيز على اهتمامها المعلن       
 80وخاصــة مــن  نــوض الــ الدب وقــد ألمحــ  موســ و إلــى أنهــا ســتعم  علــى إبعــادهم حتــى مســافة 

كيلومترا  عن الحدودب لكن مستوى التزامهـا غيـر واضـألب حتـى لـو كـا  الـروب والـرمي  ايسـد أقـ  
مــا كــا  فــي الماضــي للتعــاو  مــع اإل ــرانيينإل  تضــأل ذلــك مــن خــالن الرضــو  الروســي حماســة م

 الواضأل للهجمات من ق   إسرامي  ضد ايهدا  اإل رانية في سوريا.

الذريعــة التــي ي ررهــا انتنيــاهوا كثيــرا  مــوخرا ب هــي أنــب ال ي فــي رســم خــط مصــطنع علــى بعــد      
نةمـــة ايســـلحة اإل رانيـــة أطـــون مـــن المســـافة التـــي عشـــرات الكيلـــومترات مـــن الحـــدودإل إ  نطـــاق أ

يستعد الروب للنةر فيهاإل وأنب ما داع هنـاك و ـود عسـ ري إ رانـي علـى ايراضـي السـوريةب حتـى 
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بعيـد المـدى ويشـير إلـى  ويطـرق انتنيـاهوا مطل ـا   ولو بش   غير م اأرب ف نهـا تـرى نفسـها مهـددةإل
  نطوي عليها.أنب  نوي تط يقب رغم المخاطر الك يرة التي 


