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 أهداف المركز الرئيسية:

 ـ إعادة فلسطين إلى موقعها الحقيقي كقضية مركزية لألمة. 1
 ـ الترويج للقيم الجهادية والنضالية في إطار استراتيجية تحرير فلسطين. 2
 ـ بناء عالقة متينة مع النخب والشخصيات المعنية بالقضية الفلسطينية. 3
 ذات بعد استراتيجي وتحليلي.ـ إصدار دراسات وأبحاث وتقارير  4

 

 باحث للدراسات
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فلسطينتحليل نصف شهري للتطّورات السياسية واألمنية في   
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 التهدئة ومسيرات العودة 

 
 

عـــالل العـــدو أا وتنيـــابو تفامـــل بـــرفل طمـــال للدفعـــة القطريـــة ال ال ـــة مـــن إ أكـــدت مصـــادر       
( دقـاق،  5لـى تنفيـذ القـرار بعـد هرومـج مـن ملسـة ال )ينـ     إاألموال؛ وأا وتنيابو الذي سارع 
بالغ القيادة فـي غـزة بموافقتهـا علـى وقـو األمـوال مـن إغزة  و لى إطيث طلب من العمادي الذبا  

لـى تصــعيد ر برغــب بــج وتنيـابو فــي بــذا الوقــ  الحسـال  ل ــن قــرار طمــال إأمـو عــدل الوصــول 
 كاا مفامئًا لج.

وكاو  طكومـة ارطـتالل ت)ن ـ  توصـيات الجـيا ومهـاب الشـابال بتحويـو الدفعـة ال ال ـة مـن       
 .إلــى قطــاع غــزة؛ لتجن ــب التصــعيد مــع قطــاع غــزة والمحاف ــة علــى الهــدوء أمــوال المنحــة القطريــة

وتــزامن قــرار طكومــة ارطــتالل مــع إعــالا طركــة طمــال رفضــها اســتالل الدفعــة الماليــة ال ال ــة مــن 
المنحــــة القطريــــة لقطــــاع غــــزة؛ وأعلــــن القيــــادي بالحركــــة هليــــو الحيــــة  أا طمــــال أبل ــــ  الســــفير 

أا ت ــوا غــزة عرالــة لالبتــزاب السياســي فــي المعركــة اروتخابيــة القطــري محمــد العمــادي رفضــها 
اإلســـراقيلية؛ وأالـــانا بقلنـــا بشـــكو واالـــي للســـفير العمـــادي أونـــا وـــرفل اســـتق)ال المنحـــة القطريـــة 
ال ال ـــة ردا علـــى ســـلول ارطـــتالل ومحاورتـــج بـــالتملي مـــن التفابمـــات التـــي رعتهـــا مصـــر وقطـــر 

ـــاًل ارطـــتالل ا  لمســـيولية ال املـــة عـــن أي تـــداعيات لهـــذا اربتـــزاب السياســـي.واألمـــم المتحـــدةب  محم 

وشـــدد علـــى أا مســـيرات العـــودة وكســـر الحصـــار مســـتمرة طتـــى تســـترد وتنتـــزع الحقـــو  الوطنيـــة 
 الفلسطينية  وتحق، األبدان التي أقيم  من أملها.

ير اسـتمر وكاا رقيس طكومة العدو قد قرروقو أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة بعـد تـله     
 أسابيع  ومدل سياسي بشلا األوالاع على طدود قطاع غزة ما أمو وقلها أك ر من مرة.

وكاوــ  اللجنــة الماليــة التابعــة لل نيســ  قــد وافقــ  علــى طلــب طكومــة العــدو ب عفــاء الوقــود       
وأوالــي  القطـري المخصـي لتشـ يو محطـة توليــد ال هر ـاء فـي غـزة مــن الـري)ة القيمـة الم ضـافة؛
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أمني بلا الهدن من ذلك تش يو محطة ال هر اء فـي غـزة  والمسـابمة فـي ت )يـ  وتحقيـ، مصدر 
يشار إلـى أا قطـاع غـزة  بكافـة مسـتوياتج  يعـاوي مـن عـدة أبمـات   .ارستقرار األمني في القطاع

وتيجة وقي الوقود  هاصة قطاع الصحة  طيث أعلنـ  وبارة الصـحة ب ـزة  عـن توقـد الخـدمات 
 مستشفيات وتيجة لنقي الوقود.في العدبد من ال

فيما بعم الناط، باسم ميا ارطتالل افيخاي ادرعي أا الجهاد ارسالمي يحـاول مـر غـزة       
إلــى موامهـــة مــع بإســـراقيوب  وقــال أا وشـــاطات طركــة الجهـــاد علــى الحـــدود  تهــدد ارســـتقرار فـــي 

يسسـة ارسـتخ)ارية بعمهـا وكاو  وساقو اإلعالل الع)رية وقل  في وق  ساب، عـن الم .قطاع غزة
 أا عناصر الجهاد بم من قاموا بقني الضابط اإلسراقيلي على طدود غزة.

ركــاا ارطــتالل مــن طركــة أوقــال رووــي داويــو المحلــو العســكري اا القلــ، ارك)ــر فــي بيئــة       
مــور لــى تصــعيد األإســال والتــي قــد تلجــل ســالمي التــي تــرفل المنحــة القطريــة مــن األالجهــاد اإل

 وميج الر ات مفامئة إلسراقيو.وت

اســتنفار عســكري واســتعدادات مدبــدة علــى طــدود قطــاع غــزة   علــن مــيا ارطــتالل عــنأ و       
تشــمو بطاريــات مدبــدة مضــادة للصــواري  مــن الق)ــة الحدبــدة وبال)ــاتريوت ب لحمايــة المســتوطنات 

 والمدا وكذلك مطار اللد في ظو رفل طركة طمال رموال المنحة القطرية.

قال ميا ارطتالل بنصب بطاريات في منطقة بغـو  دااب هشـية  و حسب تلفزيوا العدو       
وهاصـــة اا طمــال رفضـــ  الشـــروة ارســراقيلية الجدبـــدة التــي قـــال عنهـــا  والــاع؛مــن تـــدبور األ

بل ـ  السـفير القطـري بـلا أابهودي عاري محلـو الشـيوا العر يـة فـي تلفزيـوا العـدو؛ بـلا اسـراقيو 
يجب صرفها على ال)نية التحتية في قطاع غزة  وليس علـى رواتـب مـوظفي طمـال  مليوا  15الـ 

 وها تريد الم)لغ لموظفيها وليس لل)نية التحتية.وبو ما رفضتج الحركة أل

وكاا ارمين العال لج)هة النضال الشع)ي الفلسـطيني عضـو اللجنـة التنفيذيـة لمن مـة التحريـر     
إا اســتراتيجة ارطــتالل تقــول علــى التهدقــة مــع قطــاع غــزة با قــد قــال الفلســطينية اطمــد مجــدروي 

مقابــو تمريــر ارمـــوال القطريــة  والتصـــعيد فــي الضــفة ال ر يـــة ومدبنــة القـــدل  لتقــويل الســـلطة  
 .بتمهيدا ريجاد شريك فلسطيني لتمرير ما تسمى صفقة القرا 
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كي)وتسات غالن غزة بحامة إلـى بسكاا  بلا فيما قال  رقيسة طز  بالحركةب تسي)ي ليفني      
  واتهم  الحكومة الحالية بالفشـو فـي طمايـة وتـلمين سـكاا المسـتوطنات مـن بأمن وطماية طقيقية

ـــة الحكومـــة فـــر  األمـــن مـــن هـــالل الحقاقـــب  فصـــاقو المقاومـــة فـــي غـــزة  مشـــيرة إلـــى اار محاول
 القطرية إمراء ر بوفر الحماية. 

 
 مستقبل المصالحة الفلسطينية 

ر بالـــ  تـــدور فـــي طلقـــة مفرغـــة؛ والتراشـــ،  وجاببـــا ب)ـــدو أا المصـــالحة والجهـــود الم)ذولـــة إل     
باإلتهامــات ر بتوقــد علــى مــدار الوقــ  رغــم مــا توامهــج القضــية الفلســطينية مــن طصــار وســعي 

 .  للقفز عليها من الالع)ين ارقليميين والدوليين
ي ســلول أالفلســطيني والنــاط، باســمج وتــرفل وهــا المم ــو للشــعب أقيــادة رال ت تصــر علــى      

طــار تشـــكيو إلــى التوســع فـــي مشــاركة فصــاقو من مــة التحريــر فــي إبهــز بــذا ارطت ــار وتســعى 
 .طكومة من فصاقو المن مة

مــن مهتــج قــال طســين الشــي  منســ، الشــيوا المدويــة مــع ارطــتالل وعضــو اللجنــة المركزيــة      
ـــة القادمـــة بـــي مر  ـــات لحركـــة فـــتي؛ إا المرطل ـــ مراء أي اوتخاب ـــن وســـمي ب ـــة معركـــة القـــدل  ول طل

  وســنقاتو مــن امــو ذلــك  ولــن 2006بــدووها؛ويجب أا تجــري فيهــا اروتخابــات كمــا مــرت عــال 
وقالا بالرقيس امتمع مـع  وسمي بومود فراغ بالميسسات التشريعية بال)لد وغيابها أالر ك يرا فيناب.

ين هـالل أسـ)وع وطلـب منـج ال)ـدء بكـو ارمـراءات رقيس لجنة اروتخابات المركزية طنا واصر مرت
التحضيرية إلتمال اروتخابات ال)رلماوية وأا بتواصو مع كو األطران واألطيـان  وأا بتومـج ل ـزة 
وأا يفتي طوارا صريحا مع طمال وأا بدعوبا لق)ول الدعوة إلمـراء اروتخابـات ال)رلماويـة والق)ـول 

 ب رادة الشعبب.

ـــ       ـــات  وال ـــو وشـــدد الشـــي  عل ـــا امـــراء اوتخاب ـــب من ـــة والسياســـية تتطل ى أا ال ـــرون الداهلي
مطالـــب أا يشـــارل بهـــا  ووتمنـــى مـــن الجميـــع المشـــارل بهـــذا ارســـتحقا  الـــداهلي فـــي ظـــو ومـــود 

ن أا الـرقيس محمـود ع)ـال  أبلـغ طنـا واصـر أوـج و ـي   اروقسال كحقيقة واقعة وتيجـة تعنـ  طمـال.
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مــابز لتشـكيو قاقمــة وطنيـة مشــتركة مــع طركـة طمــال وغيربــا كـرقيس لفــتي وللشـعب الفلســطيني  
وتمنـــى أا يكـــوا بنـــال موافقـــة مـــن طركـــة طمـــال علـــى  مـــن ال تـــو السياســـية مهمـــا كـــاا طجمهـــا.

اروتخابــات  ألا بــذا تحــدي لهــا إذا كاوــ  تــيمن بالديمقراطيــة وطكــم الشــعب وصــندو  ارقتــراع  
وتخابـات مهمـا كاوـ  النتـاقج ومـن فـاب سـيحكم وبنال الماوة مـن الـرقيس وفـتي أا تق)ـو بنتـاقج ار

ودعا الشي  إلى تشكيو طكومة سياسية فصاقلية من مكووات من مة التحرير ولـيس طكومـة  ال)لد.
وأشـار  وفا  وطني  والجميع مدعو للمشاركة في تشكيلها  مشـددا علـى اا تشـكيلها سـيكوا قري)ـا.

مليــوا  100فقــط تــدفع األمــوال  وتــدفع  2014إلــى أا طكومــة الوفــا  الــوطني التــي شــكل  عــال 
 ور تمارل أي مهال أهرى.  دورر شهريا لقطاع غزة

مــين ســر اللجنــة التنفيذيــة لمن مــة التحريــر؛ إا دولــة ارطــتالل ر أ  وقــال صــاقب عريقــات      
تريـــد المصـــالحة الوطنيـــة أا تـــتم وتعمـــو علـــى اســـتمرار اروقســـال وفصـــو قطـــاع غـــزة عـــن الضـــفة 

وأكد أا القيادة الفلسطينية في طالة امتماع داقم على أك ر من مستوى بلمناقشـة اسـتعادة ال ر ية؛ 
على طمال أا تتحمو المسيولية ال املة لما يحـدث ألبنـاء و  وطدتنا الوطنية واستعادة قطاع غزةب؛

وأالــان أا الــرقيس ع)ــال فــي بيارتــج إلــى القــابرة مــيهرا ولقاقــج الــرقيس  شــع)نا فــي قطــاع غــزة.
وصـور لصـندو   2017اكتـو ر  12ري ع)د الفتاح السيسـي  طـرح وقطـة كيفيـة تنفيـذ اتفـا  المص

وقــال عريقــات إا بوقطــة اررت ــاب فــي ارســتراتيجية الفلســطينية بــي اســتعادة قطــاع غــزة   ارقتــراع.
 وليس الياعج أو استخدامج أو قهره أو استمراره طصاره أو الت ني بج لمصالي طز يةب.

وقـــ  الـــذي ربالـــ  الحكومـــة المصـــرية تواصـــو إغـــال  مع)ـــر رفـــي ؛ بعـــد ســـحب بـــذا فـــي ال     
 السلطة الفلسطينية لموظفيها من المع)ر.

 
 صفقة القرن 

ا هطـــة الســـالل ارمريكيـــة قـــد تـــم مناقشـــة أ  مايـــك بومييـــو  مريكـــيكشـــد وبيـــر الخارميـــة األ     
إلطـــالل الســـالل بـــين ا مهـــود طكومـــة ترامـــب أو  مـــزاء منهـــا مـــع عـــدة دول فـــي الشـــر  اروســـط؛أ

إســــراقيو والفلســــطينيين ستســــتلود فــــور اوتهــــاء اروتخابــــات اإلســــراقيلية؛ موالــــحا اوــــج بفــــي وهايــــة 
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المطان سيتعين على اإلسراقيليين والفلسطينيين التوصو إلى اتفا    ل ننا وعتقـد أا األسـس التـي 
علـى الـرورة تشـجيع  وشدد والعنابا ستهيئ ال رون التي يمكننا من هاللها إمراء طوار م مرب.

إا عمليـة إطـالل السـالل فـي وقـال ب الطرفين على الجلول سويا إلوهاء الجمود في عملية السـالل.
 .بالشر  األوسط تحتاج إلى تحالفات لضماا ارستقرار

فيما أكد سفير الوريات المتحدة لدى دولـة ارطـتالل بديفيـد فريـدمااب أا اردارة ارمريكيـة لـن      
هــالل األشــهر القادمــة  وأشــار بفريــدمااب إلــى أا ســ)ب بــذا القــرار بــو   بصــفقة القــرابتعلــن بنــود 

  موعـــد اوتخابـــات طكومـــة ارطـــتالل  واســـتمرار رفـــل القيـــادة الفلســـطينية مشـــروع بصـــفقة القـــراب؛
ويــلتي بــذا بعــد أا قــدم  طكومــة ارطــتالل تقــدبرًا رســميًا لقيمــة الممتل ــات اليهوديــة المفقــودة فــي 

مليــار دورر فــي تــووس  50ج تلفزيــوا العــدو قــدر الم)لــغ بــلك ر مــن وفــي تقريــر ب  ــ .عر يــةالــدول ال
مليـار دورر عمـا قريـب؛ وقـد  250ولي)يا  وسيتم تقديم إممالي التقـدبرات فـي الـدول العر يـة بم)لـغ 

تــم إعــداد بــذا التقــدبر كجــزء مــن ارســتعدادات لخطــة الســالل األمريكيــة  صــفقة القــرا( وعــزل دولــة 
 ارطتالل على المطال)ة بتعويضات عن الممتل ات اليهودية المت)قية في الدول العر ية.

علنـــ  رفضـــها للوســـاطة ارمريكيـــة فـــي طـــو الصـــراع أ الجـــدبر بالـــذكر أا القيـــادة الفلســـطينية      
قــرار اردارة األمريكيــة سلســلة مــن القــرارات المنحــابة لصــالي إالفلســطيني ارســراقيلي  وهاصــة بعــد 

مة ارطتالل  منها ارعتران بالقدل عاصمة لالطتالل  ووقو السفارة األمريكية من تـو أبيـب طكو 
 ووروا  وغيربا من القرارات التعسفية.الى القدل  وايقان التمويو ارمريكي لأل

ا القيــادة لــن أكــد أمــين ســر اللجنــة التنفيذيــة لمن مــة التحريــر صــاقب عريقــات  أمــن مهتــج      
ت ييــر م)ــادرة الســالل العر يــة او التالعــب بهــا  ســواء مــن اميركــا أو مــن أي مهــة تق)ــو او تســمي ب

كاوــ ؛ ومـــاء ذلـــك  تعقي)ـــا علــى المـــيتمر الـــدولي  الـــذي تن مـــج اميركــا فـــي بولنـــدا بحضـــور دولـــة 
الـان أو  ارطتالل واطران عر ية واورو ية  قاقالا بإا الهدن بو تعميـ، الخالفـات فـي المنطقـةب.

فلسطين ومن مة التحرير  بما المكلفتاا للتفـاو  باسـم شـع)نا الفلسـطيني ولـم  عريقاتا باا دولة
ت لــد أي مهــة كاوــ  للحــدبث باســمج  مضــيفا ببنــال موقــد عر ــي مم ــو بم)ــادرة الســالل العر يــة 

ومقرراتهـا  واذا كـاا بنـال اي طـدبث عـن مفاوالـات تتعلـ، بالقضـية الفلسـطينية    وقمة ال هراا
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مم ــو الشـرعي والوطيـد للشـعب الفلســطيني  وبـو من مـة التحريـر ولــيس اي الـذي يقـول بـذلك بـو ال
 مهة اهرىب.

ـــى إشـــار عريقـــات أو      ـــة ارلتفـــان علـــى أا العـــالم أممـــع أل درل اللع)ـــة ارميركيـــة  وبـــي محاول
من مــة التحريـــر بتســاو  بعـــل ارصـــوات فــي داهلنـــا الفلســطيني مـــع بـــذه المــيامرة  مســـتن را مـــا 

ثناء ومود الرقيس محمود ع)ال لتسلم مجموعـة السـ)ع وسـ)عين والصـين  أقام  بج طركة طمال 
ا الهــدن أوتــابع عريقــات  ا الــرقيس فاقــد للشــرعية.أميسســة تقــول  80ب رســال رســالة موقعــة مــن 

هـــرين يســـتطيعوا التفـــاو  باســـم الشـــعب مـــن ذلـــك بـــو التمهيـــد للحلـــول ارقليميـــة  والقـــول إا اآ
هرامهــا مــن الدولــة إت فصــو الضــفة ال ر يــة عــن قطــاع غــزة و ا محــاورألــى إالفلســطيني  مشــيرا 

الفلســطينية لتــدمير المشــروع الــوطني الفلســطيني  وبنــال مــن يســابم ماليــا  وسياســيا  واقتصــاديا  
 وف ريا بهذا الدفع طسب تعليمات وتنيابو وترمب.

ا التسـري)ات أ مـين سـر اللجنـة التنفيذيـة لمن مـة التحريـر تلكيـده علـىأد من مهـة أهـرى  مـد       
هر  عما تسـمى صـفقة القـرا بـي ببالووـات اهت)ـار ور تسـتح، التعليـ،ب  ارميركية بين الحين واآ

ا و)قى في ف  التعلي، وارمابة على بالووات اهت)ـار  ألا الموقـد الفلسـطيني أمضيفاا بر يجب 
 معرون وبو ما أعلنج الرقيس ع)ال باا السالل لن يكوا بلي ثمنب.

مين العال لج)هـة النضـال الشـع)ي الفلسـطيني عضـو اللجنـة التنفيذيـة لمن مـة التحريـر األ قال     
الفلسطينية اطمد مجدروي  إا استراتيجة ارطتالل تقول على التهدقـة مـع قطـاع غـزة مقابـو تمريـر 
ارمــوال القطريــة  والتصــعيد فــي الضــفة ال ر يــة ومدبنــة القــدل  لتقــويل الســلطة  تمهيــدا ريجــاد 

طريــ، الســـالل واالــي  وم)نـــي علـــى بوأالـــانا  يك فلســـطيني لتمريــر مـــا تســمى صـــفقة القــرا.شــر 
ســس قــرارات الشــرعية الدوليــة ذات الصــلة بالقضــية الفلســطينية  وغيــر ذلــك مجــرد أوبــال مــا بالــ  أ

ادارة ترمب وطكومة ارطـتالل تسـعى لتسـويقها  وأا المجتمـع الـدولي بتحمـو المسـيولية تجـاه اوقـاذ 
الل؛ وأردنا علــــى العــــالم أا بــــدرل ط)يعــــة وهطــــورة المرطلــــة  ولين ــــر ل)ــــرامج كافــــة عمليــــة الســــ

ارطــزا  ارســراقيلية فــي اروتخابــات المق)لــة التــي تخلــو مــن أي ذكــر للســالل ولحــو الــدولتين  بــو 
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تتعمــد التصــعيد الــد أبنــاء شــع)نا كورقــة اوتخابيــة  مشــيرا إلــى أا مــا ستشــهده المرطلــة المق)لــة أمــر 
 .بعو ةب اية الص

ا أي هطـــة ســـالل ر تتضـــمن إقامـــة أالنـــاط، الرســـمي باســـم الرقاســـة و)يـــو أبـــو ردبنـــة؛ قـــال      
ســـيكوا  1967الدولـــة الفلســـطينية المســـتقلة وعاصـــمتها كامـــو القـــدل الشـــرقية علـــى طـــدود عـــال 

مصــيربا الفشــو؛ وأالــان أا اســتمرار بــث ارشــاعات والتســري)ات طــول مــا يســمى بمالمــي صــفقة 
تتحـــدث عنهـــا اإلدارة األميركيـــة  إالـــافة إلـــى ارســـتمرار فـــي محاولـــة ايجـــاد أطـــران  العصـــر التـــي

إقليمية ودوليـة تتعـاوا مـع بنـود بـذه الخطـة بـي محـاورت فاشـلة ستصـو إلـى طريـ، مسـدود  ألا 
العنــواا لتحقيــ، الســالل العــادل والــداقم بــو القيــادة الفلســطينية التــي تيكــد أا أيــة طروطــات تتعلــ، 

وم)ـدأ طـو الـدولتين إلقامـة الدولـة   ياسية يجب أا ت وا علـى أسـال الشـرعية الدوليـةبالمسيرة الس
 الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدل الشرقية.

يمـر مـن هـالل الشـرعية   وشدد أبو ردبنة على أا طري، تحقي، السالل في المنطقـة واالـي      
ت الشــــعب الفلســــطيني بالحريــــة الفلســــطينية  وأيــــة مشــــاريع تهــــدن لاللتفــــان علــــى  مــــال وتطلعــــا

وارســـتقالل لـــن يكتـــب لهـــا النجـــاح وســـتنتهي  وسينتصـــر شـــع)نا مهمـــا كـــاا طجـــم بـــذه المـــيامرات 
 والتحديات على قضيتنا وثوابتنا الوطنية.

 إسرائيل ترفض "صفقة القرن" 

 ويتوقع أا ترفل إسراقيو هطة السـالل المعروفـة باسـم بصـفقة القـراب؛ وفـي المقابـو  طـذرت     
 السلطة الفلسطينية من هطة دولة ارطتالل إلسكاا مليوا مستوطن في القدل والضفة ال ر ية.

وقالــ  وبيــرة ال قافــة فــي طكومــة العــدو  ميــري ري ــد  المقر ــة مــن رقــيس الحكومــة  بنيــامين       
ر وتنيابو  وتع)ر عن مواقد طز  الليكود الحاكم  إا إسراقيو ترفل قيال دولة فلسـطينية بـين وهـ

وقالــ  ري ــدا بأبهــا الــرقيس ترامــب  إســراقيو بــي لمصــلحة مواطنيهــا   األردا وال)حــر المتوســط؛
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ـــين ال)حـــر والنهـــر ســـت وا  ـــج ب ق)ـــو أي شـــيء؛ وين) ـــي أا يلهـــذ أي اتفـــا  مســـتق)لي بالحســـ)اا أو
   القومية اليهودية فقط ولن ت وا بنا دولة فلسطينيةب.

فــاده أا بــذه الخطــة األميركيــة تقضــي ب قامــة دولــة وشــرت تقريــرا أمــس م 13وكاوــ  القنــاة       
% مــن مســاطة الضــفة ال ر يــة  وأا تشــكو أمــزاء فــي القــدل الشــرقية عاصــمة 90فلســطينية فــي 

لها  من دوا ال)لدة القديمـة ومحيطهـا  التـي سـت)قى محتلـة  ومـن دوا ذكـر لقطـاع غـزة والالمئـين 
    الفلسطينيين.

األممــي لعمليــة الســالل فــي الشــر  األوســط؛ أكــد مجــددا علــى ويكــوري ميالدبنــون الم)عــوث       
الــــرورة إيجــــاد رييــــة سياســــية مــــن أمــــو الســــالل منعــــا لتــــدبور الوالــــع  مشــــيرا إلــــى أا اســــتمرار 
األوالــاع كمــا بــي بــدوا مراق)ــة ومتابعــة سياســية ســييدي إلــى صــراع ر وهايــة لــج وسيتســ)ب فــي 

د السياســـي الحـــالي  ســـيتم تقـــويل مهـــود دا القلـــ،  ألوـــج فـــي إطـــار المشـــهجـــد  صـــعود التطـــرن؛ م  
 مميع األطران التي تسعى إلى سد الفجوة بين الفلسطينيين واإلسراقيليين.

 
  
 
 

 األسرى في سجون االحتالل

أعلــن مكتــب إعــالل األســرى  أوــج تــم التوصــو  لتفابمــات بــين األســرى وإدارة الســجوا  علــى       
ســجن عــوفر وكافــة المعــتقالت  و مــا يحفــ  ال رامــة  أا بــتم اروتهــاء مــن طالــة التــوتر القاقمــة فــي

 والحقو  لألسرى.

بـــدوربا  قالـــ  الهيئـــة القياديـــة ألســـرى طركـــة طمـــال فـــي ســـجوا ارطـــتاللا بشـــع)نا مـــا بال       
ب )  أوج طجر الزاوية في كو صراع  و تنا على يقين أا شـع)نا بخيـر أك ـر مـن أي وقـ  مضـى  

الهيئة  وقفة الشعب الفلسـطيني الصـامد فـي كـال منـاط، توامـده  فـي وأوج ر بترل أسراهب؛ وثمن  
 بذه المعركة التي هاالتها الحركة األسيرة موطدة؛ وصرة لألسرى في سجن  عوفر(.
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فــي ســجن بعــوفرب قــد اعلنــوا إالــرابهم عــن الطعــال  بســ)ب ت ــرار ارعتــداء   ســرى وكــاا األ      
بعــوفرب أصـــي)وا بجــراح متفاوتــة الخطــورة؛ مـــراء أســير فــي  100وأفــاد وــادي األســـير  إا  .علــيهم

اعتـــداء قـــوات قمـــع ارطـــتالل علـــى أقســـال األســـرى  موالـــحا اوهـــا اســـتخدم  فـــي اعتـــداقها علـــى 
ويـــذكر أا  األســـرى الرصـــاا المطـــاطي  وقنابـــو ال ـــاب  وقنابـــو الصـــوت  والهـــراوات  وال ـــال .

 ألسرى األطفال.أسير من بينهم أقسال هاصة با 1200سجن عوفر يق)ع فيج قرابة 

داوــ  وبارة الخارميــة والم تــر ين  ارعتــداء الوطشــي وعلميــات القمــع والتن يــو ال)شــعة التــي أو      
ارت )تها قوات ارطتالل في سجوا بعوفرب وبوفحةب وبمل)وعب وأقسامها المختلفة؛ واعت)ـرت أا بـذا 

ي  وال ـــاب المســـيو التصـــعيد العنيـــد والهمجـــي الـــد األســـراى  واســـتخدل هاللـــج الرصـــاا المعـــدو
للــدموع  وغــاب الفلفــو  وارعتــداء علــيهم بــالهراوات والعصــي  وإطــال  ال ــال  ال)وليســية  مــا أدى 

أسير  يعد ترممـة لخطـط وقـرارات اطتالليـة عنصـرية تفـاهر بهـا سـابقا  100الى اصابة أك ر من 
ن ومــة ارطــتالل مــا ي ســمى بــوبير األمــن الــداهلي بملعــاد أردااب  وتــلتي أيضــا فــي ســيا  ت ــول م

ـــاء الشـــعب  ـــوطني واإلوســـاوي ألبن ـــى الومـــود ال برمتهـــا و تشـــكيالتها كافـــة فـــي طر هـــا المفتوطـــة عل
الفلســـطيني  ســـواء أكـــاووا داهـــو معـــتقالت وأق)يـــة ارطـــتالل  أو فـــي أمـــاكن ســـكنابم التـــي طولهـــا 

لـــى ســـجوا ارطـــتالل بفعـــو ارســـتيطاا وال)وابـــات الحدوديـــة واألبـــراج العســـكرية وطـــوامز المـــوت ا
 ك)يرة.

وطال)ــ  الــوبارة الصــليب األطمــر الــدولي والمن مــات الحقوقيــة واروســاوية المختلفــة ســرعة التحــرل 
ـــدفاع عـــن مـــا ت)قـــى مـــن مصـــداقية أمميـــة لومودبـــا وممارســـتها لـــدوربا  والعمـــو الفـــوري لوقـــد  لل

مــن هاللهــا  الجريمــة التــي ترت )هــا طكومــة ارطــتالل وقواتهــا بحــ، األســرى األبطــال  التــي تحــاول
 إدهال المنطقة في دوامة من العند والتوتر.

فيمــا طــذرت لجنــة األســرى للقــوى الوطنيــة واإلســالمية فــي قطــاع غــزة  مــن اوتفاالــة فلســطينية     
تنــدلع مــن ســجوا ارطــتالل تحــر  األهضــر واليــابس وتيجــة للسياســات والممارســات واروتهاكــات 

صـلحة السـجوا بحـ، األسـرى الفلسـطينيين فـي سـجن عـوفر والجراقم العدواوية التي ترت )ها إدارة م
وفي بقية السجوا  في طين أعلن األسرى في سجن بعـوفرب  إالـرابهم عـن الطعـال  بسـ)ب ت ـرار 
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ارعتداء عليهم؛ وأكدت لجنـة ارسـرى علـى مابزيـة الحركـة الوطنيـة الفلسـطينية األسـيرة مـن كافـة 
طــرا  األهضــر واليــابس وكســر كــو القــرارات الفصــاقو لخــو  بروــامج وضــالي مدبــد قــادر علــى إ

والقــواوين العنصــرية للطــتالل؛ وكشــف  بــلا الخطــوة األولــى فــي ال)روــامج النضــالي لألســرى بــدأت 
في سجن عوفر ب رماع وم)ـات الطعـال وإغـال  األقسـال وبنـال هطـوات وضـالية قادمـة سـون بـتم 

 اإلعالا عنها وف، األسرى.

 لعليــا ألســرى طركــة الجهــاد النفيــر العــال فــي كافــة ســجوا اإلطــتالل؛وأعلنــ  الهيئــة القياديــة ا     

علــى هلفيــة اعتــداء قــوات المتســادا علــى ســجن النقــب ميكــدة بــلار باعتــداء ارطــتالل فــي عــوفر لــن 
 وأورها لن تق)و أا ت وا السجوا ساطة للدعاية اروتخابية اإلسراقيليةب. يمر دوا عقا ؛

اقيلية تابعــة إلدارة ســجوا ارطــتالل بــي  متســادا  درور  يمــال  وكاوــ  أر ــع وطــدات قمــع إســر     
يمــاب( اقتحمــ  مدمجــة باألســلحة والهــراوات وال ــال  ال)وليســية وقنابــو الصــوت وال ــاب القســمين 

ـــين  دوا معرفـــة األســـ)ا .12و 11 واقتحمـــ     وع) ـــ  بمقتنيـــات األســـرى واعتـــدت علـــى المعتقل
ب واعتـدت علـى األسـرى وططمـ  مقتنيـاتهم  ثـم 15لقسـم رقـم بقوات القمـع المسـماة بمتسـاداب فجـًرا ا

قمعـــ  األســـرى فــــي مميـــع أقســـال المعتقــــو  مـــا تســـ)ب بحالــــة مـــن الســـخط والتــــوتر فـــي صــــفون 
عـ  د  اوبعم  قوات ارطتالل أو ها ال)ط  بواتد هلوية وسـكاكين فـي سـجن عـوفر؛ و  األسرى؛ 

ســــكاكين  فــــي معــــتقالت  3ب  وبمف ــــات 9بواتــــد هلويــــة  وشــــاطنات بواتــــد  و 3الع ــــور علــــى 
األســرى؛ وغال)ــًا مــا تــدعي قــوات ارطــتالل الع ــور علــى بواتــد وقالــة وأدوات طــادة فــي معــتقالت 

أســـير  1200ويق)ـــع وحـــو  األســـرى الفلســـطينيين  كذريعـــة للتضـــيي، علـــيهم الـــمن إمـــراء مخطـــط.
 فلسطيني بينهم أطفال في أقسال سجن بعوفرب قر  رال ت.

مـا يسـمى بـــ بوبيـر األمـن الـداهليب بحكومـة ارطـتالل  ملعـاد أرداا  األسـرى بـدد من جهته      
ا مصـلحة أو  الفلسطينيين في سجن بعوفرب بعدل السماح لهم تمرير أي إوجاب على إدارة المعتقو.

 ؛رالسجن قادرة على التعامو مع إعالا األسرى الفلسطينيين اإلالرا  عن الطعال في سجن عـوف
اإلالـرابات السـابقة التـي اوتهـ  دوا تحقيـ، أي إوجـاب  سـنتعامو مـع اإلالـرا  وم لما فعلنـا فـي ب
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الحــالي دوا استســاللب؛ ولفــ  أرداا إلــى أا اقتحــال الوطــدات الخاصــة للســجن كــاا الــد تهريــب 
 الهواتد والوساقو المح ورة.

  

 االستيطان و خطة "تبييض المستوطنات"

الم)عـــوث األممـــي لعمليـــة الســـالل فـــي الشـــر  األوســـط  سياســـات   بـــامم ويكـــوري ميالدبنـــون    
ووشــاطات ارطــتالل؛ هاصــًة العســكرية فــي المنــاط، الفلســطينية؛ طيــث أعــر  فــي إطاطــة قــدمها 
أمـال مجلـس األمــن طـول الوالــع الفلسـطيني  عــن قلقـج مـن تزابــد عمليـات ارطــتالل العسـكرية فــي 

تزابــد الموامهــات واألطــداث بزيــد مــن العنــد وي يــر فــي الضــفة ال ر يــة؛ معت)ــرا أا  Bو  Aمنــاط، 
تسايرت بين الفلسطينيين طول مدى ومـدوى أبميـة ارتفاقيـات التـي تـم التوقيـع عليهـا ومنهـا اتفـا  

 أوسلو.

وقال ببذه العمليات تيدي إلى تعطيو طياة المدويين وتزيـد مـن التـوتر  وتقـو  ثقـة الجمهـور     
 بعة لهم  وكذلك معنويات الموظفين الفلسطينيين تلك القواتب.الفلسطيني في قوات األمن التا

وطــــدة اســــتيطاوية فــــي  3100وأشــــار إلــــى أا إســــراقيو ســــمح  هــــالل الفتــــرة الماالــــية ب)نــــاء     
وطـدة اسـتيطاوية أهـرى  وعطـاءات لحـوالي  2500مستوطنات بمناط،  ج(  وتجهز هططا ل)ناء 

اء غال)يتهـا بمنـاط، فـي عمـ، الضـفة  والعدبـد وطدة أهرى في مسـتوطنات مختلفـة  سـيتم بنـ 650
منها في مناط، معزولة بمناط، وابلس والخليو  إلى ماوب إالـفاء الشـرعية علـى بـيرة اسـتيطاوية 

 في الخليو.

ولفـــــــ  إلـــــــى أا بنـــــــال مســـــــاع لتط)يـــــــ، قـــــــاووا مصـــــــادرة األراالـــــــي الفلســـــــطينية وت)يـــــــيل     
 66؛ مشيرا إلـى أا القـاووا سـيط)، علـى المستوطنات؛ ما ب ير المخاون من الضم في المستق)و

 بيرة استيطاوية.

وشدد على موقد األمم المتحدة والمجتمع الدولي بـلا المسـتوطنات غيـر قاووويـة وتم ـو عق)ـة     
أمال السالل؛ وأشار إلـى اسـتمرار عمليـات بـدل منـابل الفلسـطينيين فـي الضـفة والقـدل المحتلتـين  
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ــــى  مــــا معــــو الهــــدل وتشــــريد الفلســــطينيين مــــن منــــابلهم بحجــــة عــــدل التــــرهيي التــــي يصــــعب عل
 الفلسطيني الحصول عليها  يشكالا تهدبدا مستمرا لحياة السكاا بنال.

واعت)ر أوج و مرور الوق   تتضاءل فرا إمكاوية إقامة دولة فلسـطينية قابلـة للحيـاة ومتصـلة     
 بشكو منت م من هالل الحقاق، على األر .

ر ــع قــرا مــن ارســت مار فــي عمليــة الســالل و نــاء الدولــة  أا بــذبو وأالــان بيجــب أا ر وســمي ل
ويضيع تح  ال ط العند والتطـرن والمعاوـاة  يجـب اطتـرال ارتفاقيـات والم)ـاد  التـي تـم إقراربـا 

 سنة األهيرة من ق)و الجميع  فالسالل فرصة للجاو)ينب. 25هالل الـ 

نهو  مــن هــالل توســيع فــرا التجــارة وأكــد علــى الــرورة الســماح لالقتصــاد الفلســطيني بــال    
الحــرة  وتحســين وترتيــب الوالــع المــالي للســلطة لتوســيع هــدماتها التــي تقــدمها للفلســطينيين  وأا 

 يستمر التنسي، األمني.

واعت)ـــر أا م ـــو ذلـــك لـــن يشـــكو بـــديال عـــن مفاوالـــات الوالـــع النهـــاقي علـــى أســـال القـــاووا     
شــاركة فــي إوجــاب تلــك الخطــوات  يجــب أا تــوفر الــدولي. مضــيفا بعلــى الــرغم مــن ذلــك  فــ ا الم

بعل المسـاطة السياسـية وارقتصـادية التـي يحتـاج إليهـا النـال بشـدة مـن أمـو اسـتعادة ثقـتهم فـي 
 طو سلمي وعادل للنزاعب.

وأالــان ببالنســ)ة للمجتمــع الــدولي  مــن المهــم أيضــا معرفــة أا كــال الجــاو)ين يجــب أا ب)قيــاا    
 لترتي)ات ال ناقية القاقمةب.التزامهما بارتفاقيات وا

وتطــر  رعتــداءات المســتوطنين  معر ــا عــن قلقــج مــن تصــاعد عنــد المســتوطنين هــالل العــال    
 الماالي ما يشكو مصدر قل، للعالم؛ 

ب الراميــــة إلــــى 2020مــــن ماو)هــــا  طــــذرت وبارة الخارميــــة والم تــــر ين مــــن الخطــــة التهويديــــة ب   
 يــة والقــدل المحتلتــين ؛ وقالــ  مســاعدة وبيــر الخارميــة إســكاا مليــوا مســتوطن فــي الضــفة ال ر 

والم تـــر ين للشـــيوا األورو يـــة  أمـــو مـــادو  هـــالل اســـتق)الها الم)عـــوث اإلســـ)اوي للشـــر  األوســـط 
وشيوا المتوسط  السفير الفووسو لوثيني  والوفد المراف، لج  إا أي هطـة سـالل ر تتضـمن إقامـة 

 ا مصيربا الفشوب.بسيكو  1967دولة مستقلة على طدود عال 
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 تخطيط إلقامة كتلة استيطانية جديدة وسط الضفة

من ماو)ج قال المكتب الوطني للدفاع عـن األر  ومقاومـة ارسـتيطاا التـابع لمن مـة التحريـر    
الفلســطينية  إا بإســراقيوب ت خطــط لتنفيــذ مشــروع كتلــة اســتيطاوية مدبــدة تع)ــر وســط الضــفة ال ر يــة 

األغــوار الفلســطينية؛ وأوالــي أا بلجــاا التخطــيط وال)نــاء فــي الحكــم العســكريب المحتلــة فــي اتجــاه 
صــادق  علــى مشــروع توســيع العدبــد مــن المســتوطنات فــي هاصــرة الضــفة ال ر يــة لتشــكيو كتلــة 

 استيطاوية يصو وفوذبا الحدود األردوية ومسر الملك طسين.

ر ارســتيطاوية المحيطــة بهــا وأالــان أوــج ســت وا مســتوطنة بمعاليــج مخمــالب وعــدد مــن ال)ــي     
م و بمتس)يج داويب وبوفي إبربب مركز بذه ال تلـة  بعـد أا تـم ت)يـيل بـذه ال)ـير ارسـتيطاوية ق)ـو 
بضــــعة أشــــهر وفــــ، القــــاووا اإلســــراقيلي المعــــدل و توميهــــات مــــن الحكومــــة ارســــراقيلية اليمينيــــة 

م في الحكم العسكري مـع األطـزا  وأشار إلى أا وبيرة القضاء اإلسراقيلي ولجاا التن ي المتطرفة.
الدبنية وارسـتيطاوية ومجلـس  يشـع( تـدفع باتجـاه التنـافس الـداهلي ق)ـو اروتخابـات القادمـة  طيـث 

وأا  يجــري التنــافس علــى مــن يكســب رالــا ودعــم المســتوطنين علــى طســا  األراالــي الفلســطينية.
فيتـو األمريكـي  طيـث توسـع ذلك بتم ذلك برعاية أمريكية واالحة  وغطاء دولـي فـي ظـو طمايـة ال

بإســراقيوب ال)نــاء ارســتيطاوي فــي وطــا  الخطــة التــي كــاا الــوبير اإلســراقيلي بي ــال  لــوا عرالــها 
٪ مـن مسـاطة الضـفة  مـن منـاط، ج(  40ق)و عقود لحصر الومود الفلسـطيني وارسـتيالء علـى 

لـذي تنـوي بطكومـة وبـذا لـيس الت تـو ارسـتيطاوي الوطيـد  ا ٪ من مساطة الضـفة.62والتي تشكو 
ارطـــتاللب إقامتـــج فـــي هاصـــرة الضـــفة ال ر يـــة  إذ مـــن المعـــرون أا ســـلطات ارطـــتالل تنفـــذ منـــذ 
سنوات أعمال تهويد وت يير للطابع الفلسطيني لمحاف ات الضفة  من هالل التوسـع ارسـتيطاوي  

 وش، الطر   فيما تمنع الفلسطينيين من ال)ناء والتوسع العمراوي.

ــا أطلقــ  عليــج بعــابر الســامرةب  بــر ط مدبنــة بتــو  ه إلــىووــو      أا بإســراقيوب كاوــ  قــد شــق  طريًق
أبيــبب بمحاف ــة األغــوار وشــيدت علــى ماو)يــج عشــرات المســتوطنات  وأمــرت تعــديالت وت يــرات 
وتوسيع على الطري، أدت لت ير معالم المنطقة؛ ويقـع الطريـ، علـى أراالـي محاف ـة سـلفي  فيمـا 
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مســتوطنة  وي)ــدأ مــن بلــدة كفــر قاســم 15)ع أرقيــوب ارســتيطاوي الــذي يضــم يســمى إســراقيلًيا بإصــ
  مــروًرا ب)لــدات ســلفي  طتــى مفتــر  بعتــرة إلــى الجنــو  مــن 1948داهــو األراالــي المحتلــة عــال 

 مدبنة وابلس  وصوًر لألغوار الفلسطينية ليضم في طريقج كتلة استيطاوية ك)يرة.

  
 صعبة وساخنة على األونروا.. 2019  

صـــررح النـــاط، الرســـمي باســـم وكالـــة غـــوث وتشـــ يو الالمئـــين ســـامي مشعشـــع بـــلار قـــرار دولـــة    
ارطتالل طول إغال  مدارل باألوورواب في القدل  اعت)اًرا من مطلع العال الدراسـي القـادل  مجـرد 
ـــم بـــتم تلكيـــده بشـــكو رســـمي طتـــى اللح ـــة؛ وأكرـــد أار األووـــروا تســـعى  طـــدبث إعالمـــي إســـراقيلي ل

 حصول على تواليي رسمي طول طقيقة إغال  مدارل األووروا ومنشآتها.لل

وأوالـــي أار الوكالـــة تتعـــر  لهجمـــة تســـعى إلوهاقهـــا ولـــيس فقـــط إالـــعافها فـــي القـــدل وكافـــة     
 المناط، الخمس التي تعمو بها في الشر  األوسط.

وإفشالها  دفـع ارطـتالل  وأشار إلى أار ردر المجتمع الدولي على الهجمة الشرسة على األووروا    
للتركيز بقوة على القدل كمحاولة لتهويد ال)لدة القديمة  ومـن ثـمر اوتقلـ  إلـى مخـيم شـعفاة وطـاول 

 ارطتالل بلي طريقة طرد الوكالة منج وفشو بذلك.

 وطــذرر مشعشــع مــن م )ــة اســتخدل ورقتــي القــدل واألووــروا لزيــادة األصــوات فــي اروتخابــات؛    

( وفــــي القــــدل منــــذ 1950مــــا تتعــــر  لــــج األووــــروا التــــي تعمــــو علــــى الميــــداا منــــذ   واعت)ــــر أار 
 (  أمًرا مقلًقا وهطيًرا.1967 

دة بــاإلغال  فــي القــدل الــمن محيطهــا الم)اشــر  وعــدد مــن 6ولفــ  إلــى أار       ( مــدارل مهــدر
وقالا بالتهدبد  المدارل ب)اقي القدل  إالافة للعيادات والخدمات الصحية واإلغاثية واإلمتماعية.

( 100يطال ومود الوكالة ككو وليس فقط الخدمات  علًما بلار الخدمات فـي القـدل محصـورة لــ  
وأالـان أار ملـد الالمئـين يعـاوي األمـرين منـذ سـنوات سياسـياا واقتصـادياا وامتماعياـا  ألد رمـئب.

ار لـدى ارطـتالل ويرـة م)يرتـة وأكرد أ في ل)ناا وسوريا واألردا وطرماوهم من أبسط الحقو .  وهاصة
ولفـ  إلـى أار الوكالـة بعـد اوهاقهـا للعجـز المـالي بقيمـة  ( ساهًنا.2019بجعو ملد الالمئين في  
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( مليوا دورر العال الماالي  سيكوا لها مهود إلطال  وداء است اثة للضفة وغـزرة والقـدل 446 
رة طتى اللح ـة.وسوريا من أمو الحصول على الدعم المالي  ميك ًِّدا أ وأالـان أورـج  ار األمور م)ش 

ســيتم تجدبــد وريــة األووــروا بــذا العــال  و التــالي ســت وا بــذه الســنة مهمــة وصــع)ة عليهــا؛ وصــررح 
بومــود تفاعــو دولــي مــن المت)ــرعين والــدول المضــيفة  مميعهــا تقــد وراء األووــروا بقــوة وتعــزب مــن 

د تحر ل ك)ير ليس فقط على مسـتوى ردود الفعـو ويوم ومودبا في القدل أمال محاورت إالعافها.
 بو من هالل التحركات الناشطة لدعم األووروا سياسياا ومادياا.

وعــن اطتماليــة تنفيــذ ســلطات ارطــتالل لقراربــا بــ غال  المــدارل  عقــب قــاقاًلا ببومــد اتفاقيــة     
موقـع فيهـا  فـ ا لـم ملزمة على الرورة طمايـة طصـاوة عمـو الوكالـة فـي القـدل وارطـتالل طـرن 

 تلتزل بها سيت)ع ذلك ردود فعو قويةب.

( قــد ذكــرت أار قــرار اإلغــال  مــاء بعــد أســابيع مــن امتمــاع ســر ي لمجلــس 13وكاوــ  القنــاة      
األمــن القــومي فــي مكتــب رقــيس طكومــة ارطــتالل   بنيــامين وتنيــابو  إلقــرار هط ــة إلغــال  وطــرد 

 القدل المحتلة.الميسسات التي تدبربا األووروا من 

بــذكر أار الوكالــة الدوليــة تــدبر مخــيم شــعفاة شــمالي القــدل  وبــو المخــيم الوطيــد فــي المدبنــة      
 ول ن لها عشرات العيادات الط)ية والميسسات التعليمية وعشرات المدارل في المدبنة وفسها.

ــــة      ارطــــتالل وفــــي تشــــرين أول الماالــــي  كشــــف  وســــاقو إعــــالل إســــراقيلي ة عــــن مخطــــط بلدي
اإلســراقيلي فــي القــدل  بهــدن إلــى ســلب مميــع صــالطيات األووــروا وإوهــاء عملهــا وإغــال  مميــع 
ميسســــاتها فــــي المدبنــــة المحتلــــة  بمــــا فــــي ذلــــك المــــدارل والعيــــادات ومراكــــز الخــــدمات المعنيــــة 
باألطفـال  باإلالـافة إلــى سـحب تعريـط شــعفاة كــبمخيم لالمئـينب ومصــادرة مميـع األر  المقــال 

 ها المخيم.علي

ب ــذكر أار رقــيس بلديــة ارطــتالل فــي القــدل الســاب،  ويــر بركــات  كــاا قــد صــر ح بدايــة أبلــول      
ومـــن المتوقـــع أا تـــيث ر  ســـ)تم)ر الماالـــي  أوـــج ســـيعمو علـــى طـــرد األووـــروا مـــن المدبنـــة المحتلـــة.

 ( طالـــب فـــي مدرســـتين لل)نـــات وأهـــرى 1200إمـــراءات ارطـــتالل بشـــكو م)اشـــر وأساســـي علـــى  
ــا وطال)ــة فــي مدرســة الوكالــة اربتداقيــة فــي وادي الجــوب  150لل)نــين فــي شــعفاة  وعلــى   ( طالً)
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ـــات فـــي ســـلواا التـــي تضـــم طـــوالي   ـــة اربتداقيـــة لل)ن ـــى مدرســـة الوكال ( طال)ـــة  100باإلالـــافة إل
 ( طال)ة.350ومدرستي الوكالة اربتداقية وال اووية لل)نات في صور بابر اللتاا تضم اا وحو  

ـــة الســـالل فـــي الشـــر  األوســـط  أكـــد     ـــج ويكـــوري ميالدبنـــون الم)عـــوث األممـــي لعملي ومـــن مهت
األووــروا عــزبت قــدرتها علــى دعــم تنفيــذ مشــاريع طيويــة علــى أر  الواقــع  وأوهــا تعمــو طاليــا مــع 
مميــع أصــحا  العالقــة الرقيســيين للنهــو  بالتــدهالت ارمتماعيــة وارقتصــادية واإلوســاوية طيــث 

وشــدد علــى دعمــج للعمــو الهــال  الماوحــة علــى دعــم تلــك المشــاريع والجهــود الجاريــة. طــث الجهــات
الــذي تقــول بــج األووــروا فــي غــزة والضــفة والقــدل وكافــة منــاط، الشــر  األوســط  داعيــا المــاوحين 

 لمواصلة دعمهم للخدمات األساسية التي تقدمها األووروا.

و  الالمئـــينب فـــي ل)نـــاا علـــي بويـــدي مـــن ( للـــدفاع عـــن طقـــ302وطـــذرر مـــدبر عـــال بالهيئـــة      
الوقــــوع فــــي مصــــيدة اإلدارة األمريكيــــة بالتــــدر"ج فــــي بتعريــــبب وكالــــة باألووــــرواب مــــن هــــالل تحويــــو 
ـــو مـــن المســـيولية الدوليرـــة طيـــال قضـــية  ميزاويتهـــا إلـــى الـــدول العر يـــة  فـــي هطـــوة بـــراد منهـــا التنص"

فلســطينية  إذ بــادرت دوًر عر يــة بالمســابمة الالمئــين وطقــوقهم  ع)ــر تحويلهــا إلــى قضــية عر يــة و 
ودعــــا بويــــدي القمــــة  (.2018%( مــــن العجــــز المــــالي للوكالــــة لســــنة  25فــــي ســــداد أك ــــر مــــن  

( كــاووا ال ــاوي الجــاري تســعى إلــى تــوفير 20اإلقتصــادية العر يــة التــي عقــدت فــي بيــروت بــول  
تلكيــــد علــــى ومودبــــا فــــي منــــاط، وال المزيــــد مــــن الــــدعم السياســــي والدبلوماســــي لوكالــــة باألووــــرواب
( مليــوا رمــئ فلســطيني  وعنصــر 6عملياتهــا الخمســة كحامــة إوســاوية الــرورية لمــا بزيــد عــن  

 .أماا وإستقرار في المنطقة

أا ممارســات ارطــتالل ومحاورتــج أســرلة   صــ)ري صــيدل  أكــد وبيــر التر يــة والتعلــيم العــالي     
التطهير العرقي  هاصًة بعـد مـا تناقلتـج بعـل وسـاقو التعليم في القدل  تلتي كجزء من سياسات 

اإلعــــالل باإلســــراقيليةب طــــول عــــزل ســــلطات ارطــــتالل إغــــال  مــــدارل وميسســــات وكالــــة بأووــــرواب 
بالقـــدل ؛ وشـــدد علـــى أا الـــوبارة بكامـــو بيئاتهـــا وطواقمهـــا  تقـــد بكـــو قـــوة أمـــال بـــذه السياســـات 

 لمدبنة الم قدسة ومحو الهوية الفلسطينية منها.التهويدية الرامية لضر  المن ومة التعليمية في ا
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ودعا صيدل أولياء األمور في القدل ومميع الميسسات والفعاليـات الوطنيـة للت ـاتد ومسـاودة     
مهـــود الـــوبارة  إلط)ـــاة كافـــة مخططـــات وسياســـات ارطـــتالل وصـــد بجمتـــج الشرســـة الـــد قطـــاع 

 دسة.التعليم وكو مكووات الهوية الوطنية في المدبنة المق

وأكد وبير التر ية على أا الوبارة ملتزمة بدعم المـدارل المقدسـية  والوقـون عنـد مسـيوليتها       
ولفـــ  إلـــى الجهـــود  فـــي طمايـــة التعلـــيم فـــي القـــدل  باعت)ـــار بـــذه القضـــية علـــى رأل األولويـــات.

ة التعلـيم فـي الم)ذولة بالتعاوا مع الشركاء الوطنيين والدوليين والجهات ذات العالقـة لتـدعيم طمايـ
المدبنـــــة المقدســـــة وموامهـــــة بـــــذه السياســـــات التهويديـــــة  وارســـــتمرار بتنفيـــــذ الخطـــــوات المضـــــادة 

وقــال بإا م ضــي ارطــتالل واســتمراره بتنفيــذ بــذه المخططــات تشــكو اســتهداًفا  لسياســات ارطــتالل.
يـ، الدوليـة وطقـو  واالًحا وم)اشـًرا لحـ، األطفـال فـي التعلـيم  بمـا بتنـافى مـع كافـة القـواوين والمواث

 اإلوساا.

    
 التطبيع مع العدو 

التسوية مع الفلسطينيين ودعم تومهج بعـدل ر ـط التط)يـع بتسـوية   في محاولة للقفز عن مسار    
ب)ــذل وتنيــابو مهــودا ك)يــرة لشــ، مســار التط)يــع؛   القضــية الفلســطينية كمــا اكــدت الم)ــادرة العر يــة؛

كشــد رقــيس طكومــة العــدو  بنيــامين وتنيــابو  معلومــات مدبــدة بشــلا التقــار  مــع الــدول  طيــث 
هــــالل طفــــو تســــليم قيــــادة الجــــيا للجنــــرال أفيــــد كوهــــافي  هلفــــا للجنــــرال غــــادي  وقــــال يــــة  العر 

للجـيا  عــن لقــاءات أقيمـ  بــين رقــيس األركـاا فــي عهــد  22أبزو ـوت  ليصــ)ي رقـيس األركــاا الـــ
أبزو وت وريساء أركاا ميـو  عر يـة  لـرقيس بيئـة األركـاا العامـة لجـيا الـدفاع المنتهيـة وربتـج 

أبزو وتا بطولنا إسراقيو إلى قوة عالمية صاعدة فلو  كنـ  شـابدا علـى ذلـك أثنـاء الفري، غادي 
لقاءاتـــك مـــع ريســـاء أركـــاا الجيـــو  العر يـــة. قـــد رأبـــ   كيـــد عـــاوقتم بعضـــكم الـــ)عل وطتـــى تـــم 
تصوير ذلك؛ ولقـد كنـ  مـزءا مـن تقـر  دول عر يـة مـن إسـراقيو ع)ـر لقاءاتـك مـع ريسـاء أركـاا 

 معاوقتهم لنا  طتى أمال ال اميراتب.ميو  عر ية. لقد شعرت ب
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وأالـــانا ببفضـــو قـــدراتنا ارســـتخ)اراتية والت نولوميـــة والميداويـــة وطـــدوا عالقاتنـــا مـــع العـــالم       
 العر ي. دول إسالمية باربة تقتر  منا. بذه الدول تعلم أا إسراقيو ليس  عدوا  بو سنداب.

مــن مـرة إا عمليــة بتط)يــعب  تجـري مــع العــالم  ومـدبر بالــذكر أا بنيـامين وتنيــابو  قــال أك ـر      
العر ــي  دوا تحقيــ، تقــدل فــي العمليــة الدبلوماســية مــع الفلســطينيين؛ وقــالا بمــا يحــدث فــي الوقــ  
الحالي بـو أونـا فـي عمليـة تط)يـع مـع العـالم العر ـي دوا تحقيـ، تقـدل فـي العمليـة الدبلوماسـية مـع 

 الفلسطينيينب.

لتوقــع بــو أا التقــدل أو تحقيــ، اوفرامــة مــع الفلســطينيين ســيفتي لنــا وأالــان وتنيــابوا بكــاا ا      
عالقــات مــع العــالم العر ــي  كــاا بــذا صــحيحا لــو طــدث  و ــدا كمــا لــو أوــج كــاا علــى وشــك أا 
يحدث مع عملية أوسلو  اتفا  السالل مع من مة التحرير( ول ـن مـا طـدث بـو أا رفـل العـر   

 شخي وشطب بذا األموب. 2000نا تقري)ا من)ا إلى منب مع إربا  اروتفاالة  كلف

وتابع وتنيابوا باليول وحن ومضي إلـى بنـال  التط)يـع( دوا تـدهو الفلسـطينيين  وبـو أقـوى       
بك يــر ألوــج ر يعتمــد علــى وــزواتهم  الــدول العر يــة ت)حــث عــن روابــط مــع األقويــاء  وقــاة القــوة فــي 

ســراقيلي بــذا التطــور  بحامــة بالعــالم العر ــي إلــى الزراعــة تعطينــا قــوة دبلوماســيةب؛ و ــرر الــزعيم اإل
الت نولوميــا واربت ــارب  مشــيرا إلــى أا ببنــال صــلة متناميــة مــا بــين الشــركات اإلســراقيلية والعــالم 

 العر يب.

وع قــد فــي مصــر اللقــاء األول لمنتــدى غــاب شــر  المتوســط الجدبــد   بالتعــاوا مــع إســراقيو       
  األردا  والســلطة الفلســطينية. مفوالــية الطاقــة التابعــة لالتحــاد مصــر  إيطاليــا  اليووــاا  ق)ــرا

   .ويتضمن المنتدى دور مصن عة ومستهل ة لل اب الط)يعي األورو ي بي المراق)ة على المنتدى؛
بـذا بـو بقال وبير الطاقـة اإلسـراقيلي  بوفـال شـتابنتس  الـذي شـارل فـي اللقـاء فـي القـابرة        

اقــدة مــن تطــوير مجم عــات ال ــاب بــي ليســ  اقتصــادية و يئيــة فحســب  بــو إث)ــات  هــر علــى أا الف
فاقدة ميوسياسية وسياسية. في الواقع  يجري الحدبث عن التعاوا ارقتصـادي األبـم بـين إسـراقيو 

 .بومصر منذ التوقيع على اتفاقية السالل بين الدول
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اد قررتـا اسـتئنان العالقـات سـراقيو وتشـإمـن  ا كـالا ألعـة علن  مصادر مط  أ هرى أمن مهة       
الدبلوماســية فيمــا بينهمــا؛ وقــال بنيــامين وتنيــابو  إوــج أه)ــر الــرقيس التشــادي  أا بيارتــج إلــى دولــة 
تشاد لها مدلول هاا  ل ووها دولة ذات أغل)ية إسالمية تسـعى إلقامـة عالقـات مـع إسـراقيو  فـي 

 ت ريدة لج على تويتر.

لنا  بنال درلة هاصة فـي كـوا تشـاد دولـة ذات أغل)يـة إسـالمية بالنس)ة ب االان وتنيابوأو       
؛ وكتـب وتنيـابو فـي تدوينـة أهـرىا بإسـراقيو تـدهو بتسعى إلى إقامة أواصـر الصـداقة مـع إسـراقيو

إلــى العــالم اإلســالمي  وبــذه بــي وتيجــة عمــو مك ــد قمنــا بــج علــى مــدار الســنوات األهيــرة. وحــن 
 وة عالمية صاعدةب.وصنع التاري  ووحول إسراقيو إلى ق

ــ ومــن ماوــب          محمههد  ههن سههلمانكيــاا العــدو دعــوة إلــى ولــي العهــد الســعودي    ج هــر وم 
للمشاركة بميتمر للطيـراا ي عقـد فـي تـو أبيـب؛ وهاطـب مـدياا بـار  رقـيس رابطـة طيـاري الخطـوة 

لســـعودي الجويـــة اإلســـراقيلية  فـــي رســـالتج التـــي وشـــرتها صـــحيفة  ميـــروباليم بوســـ ( ولـــي العهـــد ا
معرفـــًا بنفســـج باســـمي ميـــداا بـــار  ولـــدت وترعرعـــ  فـــي إســـراقيو  عملـــ  طيـــارًا فـــي ســـالح الجـــو 

ومــاء فــي بـــذه  اإلســراقيلي  وأعمــو فــي الوقـــ  الحــالي طيــارًا فـــي شــركة الخطــوة الجويــة العـــالب.
الرســالة المطولــة أيضــًاا بصــاطب الســمو المل ــي  ولــي العهــد  لقــد طــاا الوقــ  إلطــداث ت ييــر  

ـــة يجـــب  علينـــا أا وقـــود التحـــول ر أا ونقـــاد للـــريي.. الطيـــاروا الســـعودبوا بتحـــدثوا الل ـــة الدولي
للطيـــراا المـــدوي تمامـــًا م ـــو و ـــراقهم اإلســـراقيليين  وبـــم يســـتخدموا وفـــس المصـــطلحات المهنيـــة  
 ويوامهوا تحديات مشتركة  كما أا قمرة القيادة بي مساطة هالية وس)يًا من الضجيج السياسيب.

وأفادت الرسالة  أا رابطة طياري العال ستعقد في أيار المق)و بميتمر الطيـراا فـي إسـراقيو       
وبــو أبــم مــيتمر للطيــراا فــي الشــر  األوســط  وــدعو طيــاري الممل ــة العر يــة الســعودية لالوضــمال 
ـــرابم يشـــاركوا فـــي المناقشـــات بكامـــو  ـــا كضـــيون شـــرن  وســـيكوا مـــن دواعـــي ســـروروا أا و إلين

يمكننــا أا وتحــاور طــول التحــديات المشــتركة التـي بوامههــا كالوــا  ويمكننــا معــًا ال)حــث الجلسـات.. 
 عن طلولب.
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   التجسس على تحركات قيادات المقاومة
الحر  األمنية بين المقاومة الفلسـطينية والعـدو؛ تتواصـو فـي مسـار تصـاعدي  منـذ الموامهـة     

قطاع غـزة  كاوـ  تسـعى إلـى التجسـس علـى العسكرية األهيرة التي تل  كشد قوة هاصة منو  
الشـــ)كة الداهليـــة للمقاومـــة؛ وبـــذه المـــرة  كشـــف  المقاومـــة مخططـــًا الـــخمًا للتجســـس علـــى ك)ـــار 

 قادتها  ع)ر أمهزة إل ترووية متطورة وغير معهودة.

وكشــد أمــن المقاومــة تفاصــيو هطيــرة طــول مخطــط ك)يــر طــاول العــدو مــن هاللــج التجســس      
  رواا عيسى  باستخدال مجموعـة مـن األمهـزة المتطـورة التـي ر «كتاقب القسال»على قاقد أركاا 

ــك أمهــزة برعهــا أطــد العمــالء فــي منــزل أتعتمــد علــى تت)ــع ارتصــارت فقــط؛ و  ا أمــن المقاومــة ف  
هـة صـو  المنـزل رلتقـاة  مجاور لمنزل عيسى في مخيم ال)ريج  وسط قطاع غـزة(  إذ كاوـ  موم 

ي تصدر منج  ثم ت) ج ألمهزة استق)ال داهو األراالي المحتلة  وبـو مـا ي عـد  المومات الصوتية الت
   غير مس)وقة.«وقلة ووعية في عمليات التجسس»

والجهــاب الــذي اكتشــد هــالل عمليــات مســي شــاملة للمنطقــة  طــاول بــج العــدو تجــاوب امتنــاع     
ـــر أمهـــزة ارتصـــال العاديـــة والخاصـــة هـــالل  ـــادي عيســـى عـــن الحـــدبث ع) ـــة األهيـــرة  القي المرطل

استطاع  المقاومة اعتقـال العميـو الـذي برع الجهـاب  ثـم تمكنـ  مـن كشـد من ومـة »مستدركةا 
 «.تجسس متعددة برعها العميو وفسج في المنطقة ومناط، أهرى 

فـي وقـ  متـزامن  كشـد أمـن المقاومـة عـن مهــاب تجسـس  هـر برعـج عميـو فـي سـيارة أطــد      
ترن العميو بلوج تسل م الجهـاب الصـ ير مـن ارطـتالل ثـم والـعج فـي مرافقي القيادي عيسى؛ إذ اع

ـــن بـــداهو  منطقـــة مخفيـــة داهـــو الســـيارة  كمـــا ت)ـــين أوـــج كـــاا مخصصـــًا للتجســـس صـــوتيًا علـــى م 
 السيارة  باإلالافة إلى مهاب تعقب.

المصادر ر ط  بين ال شد عن مخطط التجسس على القيادي  الـذي يم ـو الـذراع التنفيذيـة      
محمـــد الضـــيد  و ـــين تف يـــك ال تاقـــب أمهـــزة تجســـس برعـــ  علـــى شـــ)كتها « القســـال»يول لمســـ

ـد  فـي المنطقـة الوسـطى  السل ية الخاصة منتصد العال الماالي   علمًا بلا أهطربا بـو مـا ك شِّ
 أيضًا  طيث استشهد هالل ذلك ستة من مهندسي المقاومة.
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األمنيــة فــي غــزة بعــد تســلو القــوة الخاصــة الالفــ  أا الضــر ة األمنيــة التــي ومهتهــا األمهــزة      
عمياًل لالطتالل  كاا لها أثربا في كشد معلومات الخمة؛ إذ اعتـرن  45ق)و شهرين  باعتقال 

  «ســـرايا القـــدل»  و«القســـال»عـــدد مـــن العمـــالء بالتجســـس ورصـــد تحركـــات قيـــادات بـــاربين فـــي 
وتـتهم إسـراقيو عيسـى بلوـج  ة.  هالل األشهر الماالـي«الجهاد اإلسالمي»الجناح العسكري لحركة 

إلــى مشــروع األوفــا   « طمــال»القاقــد الفعلــي لل تاقــب  ومــن ميسســي التن ــيم  وأوــج مــن  أوصــو 
مدبـدة  وفـ، مـا « كوماوـدوب»و ادر بالتواصو مـع إبـراا. كمـا ب ـتهم بالمسـيولية عـن إقامـة وطـدات 

 .الع)رية منتصد العال الماالي« ريش »وشره الملح، العسكري في ش)كة 
  

 نتنياهو يلمح لعدم التمديد للبعثة الدولية في الخليل

ألمي رقيس طكومـة العـدو  بنيـامين وتنيـابو  إلـى أوـج يعتـزل عـدل تمدبـد وريـة بالتوامـد الـدولي      
الميق  في الخليوب  بع ة تيد(  العال المق)و  ولـم بـذكر وتنيـابو أسـ)ا  قـراره عـدل التمدبـد لل)ع ـة 

حة  التـــي تشـــرن علـــى اروتهاكـــات اإلســـراقيلي ة فـــي الخليـــو منـــذ مجـــزرة الحـــرل المدوي ـــة غيـــر المســـل  
 .1994اإلبرابيمي عال 

وباممــــ  وبارة الخارمي ــــة اإلســــراقيلي ة بع ــــة بتيــــدب أك ــــر مــــن مــــر ة  واتهمتهــــا بتقــــديم روايــــات      
ا األساسـي ة بأطادية الجاوبب طـول األوالـاع فـي الخليـو؛ ووفًقـا للموقـع الرسـمي لل)ع ـة  فـ ا مهمتهـ

بي أعمال المراق)ة وكتابة التقارير عن الوالع في الخليو في المناط، الخاالعة لعمو ال)ع ة فـي 
المدبنة ؛ وتني ارتفاقية على أا ال)ع ة تساعد في أعمال المراق)ة وكتابة التقارير من أمو إعـادة 

مــاا عنــد الفلســطينيين فــي الحيــاة الط)يعيــة إلــى مدبنــة الخليــو  بو التــالي هلــ، الشــعور بــاألمن واأل
الخليـــوب ؛ وتقـــول ال)ع ـــة بكتابـــة التقـــارير عـــن هروقـــات القـــاووا الـــدولي اإلوســـاوي وطقـــو  اإلوســـاا 
الدولية وكذلك هروقات ارتفاقيـات الموقعـة طـول مدبنـة الخليـو ؛ وتشـارل ال)ع ـة بـذه التقـارير مـع 

ــ  المشــاركة  وبــي  الســلطات الفلســطينية واإلســراقيلية بمــا بتصــو بالتقــارير وكــذلك مــع الــدول السر
 الدومارل وإيطاليا والنرويج والسويد وسويسرا وتركيا.
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وتحـــاول بع ـــة بتيـــدب الحفـــام علـــى توامـــد مرقـــي فـــي مدبنـــة الخليـــو وهاصـــة فـــي المنـــاط،      
الساهنة م و ال)لدة القديمة  تو الرميدة  طار  بن بياد  وم)و موبر  وتسيِّ ر دوريات بوميـة طيلـة 

 وذلك من أمو المالط ة والمراق)ة للوالع في المدبنة. السنة

ب بطـرد بع ـة التوامـد جلعهاد اددانمن مهتج طالب وبير األمن الـداهلي فـي طكومـة ارطـتالل ب    
الدولي الميق  من مدبنة الخليو؛ وأرسو رسالة رسمية إلى مكتب بوتنيابوب بزعم فيهـا بلوـج طصـو 

لتوامــد الميقــ  باإلســاءة إلــى المســتوطنين وقــوات ارطــتالل قيــال واشــطي بع ــة ا  علــى تقريــر بيكــد
وادعــى باردااب أوهــم برت )ــوا سلســلة مــن ارمــراءات التــي وصــفها بلوهــا بغيــر  فــي مدبنــة الخليــو.

قاووويـــةب  منهــــا تعكيـــر صــــفو قــــوات ارطـــتالل عنــــد وقـــاة التفتــــيا المنت مــــة فـــي مدبنــــة الخليــــو  
ا السياســـية لتقـــديم شـــكاوى الـــد مـــيا وشـــرطة ارطـــتالل واســـتعاوة الفلســـطينيوا بالمن مـــة و راقهـــ

واتهـم باردااب مـوظفي ال)ع ـة باسـت الل رواتـ)هم  بس)ب اوتهاكات طقو  اإلوساا وارعتداء والعند.
المرتفعـة والمشـاركة فـي فعاليـات تـدعم القضـية الفلسـطينية  مشـيًرا إلـى أوهـم يجسـدوا سياســة دول 

 داعمة لهم في مقاطعة باسراقيوب.ايطاليا والنرويج والسويد وتركيا ال

  
 وقف كافة المساعدات االمريكية للفلسطينيين

كشــد أمــين ســر اللجنــة التنفيذيــة لمن مــة التحريــر الفلســطينية صــاقب عريقــات  عــن فحــوى      
رسالة أرسلتها القيادة الفلسطينية بتعليمات الرقيس ع)ال إلـى اإلدارة األمريكيـة؛ قـال فيهـا أو ـم مـا 

روا علــى تنفيــذ قــاووا مــا يســمى بمكافحــة ارربــا ب فــي ال ــوو رل والــذي يخــول م برفــع دمــتم تصــ
قضـــايا الـــد الدولـــة التـــي تتلقـــى مـــن م مســـاعدات فـــنحن ر وريـــد تلقـــي أي مســـاعدات مـــن م. و ـــي ن 

مليــــوا دورر عــــن الشـــــعب  844عريقــــات أا امريكــــا قطعــــ  العــــال الماالـــــي مســــاعدات بقيمــــة 
صـــومات األمريكيـــة  وإلـــى ماوـــب المســـاعدات األورو يـــة والعر يـــة الفلســـطيني؛ وأوالـــيا ببعـــد الخ

مليـوا دورر تنفـ، علـى  100وقـال عريقـات إا ب مليوا دوررب. 196لدبنا   والضراقب والجمارل 
وأكــد علــى أا الــرقيس ع)ــال طــريي  مليــوا تنفــ، فــي قطــاع غــزةب. 96الضــفة ال ر يــة والقــدل و
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ن وكالـة غـوث وتشـ يو الالمئـين الفلسـطينيين   األووـروا بشكو داقم على اسـتمرار الـدعم المقـدل مـ
.) 

وفيمــــا بتعلــــ، باألو)ــــاء التــــي تحــــدث  عــــن ويــــة أميركــــا قطــــع كافــــة المســــاعدات التــــي تقــــدمها      
الوريـــات المتحدثـــة قطعـــ  كافـــة المســـاعدات عـــن شـــع)نا فـــي العـــال   لفلســـطين  قـــال عريقـــات إا

مليــــوا دورر عــــن وكالــــة ارووــــروا  359بــــدءا بقطــــع مليــــوا دورر   844وال)ــــالغ قيمتهــــا  2018
  usaidمليوا دورر كاو  تقدل ع)ـر الوكالـة ارميركيـة للتنميـة الــ 231لتدمير قضية الالمئين  و

 هرى.أمور أمليوا دورر عن مستشفيات القدل و  90و

ريكيـة الـى وأفادت صحيفة بميروبلم بوس ب وقاًل عن ديط باردا الـرقيس السـاب، لل)ع ـة ارم     
تنـــوي وقـــد تمويـــو كافـــة المشـــاريع فـــي  USAIDالمنطقـــة اا الوكالـــة ارمريكيـــة للتطـــوير الـــدولي 

ا وقد المساعدات يلتي في اعقا  تمرير بقاووا مكافحـة اإلربـا ب أو  مناط، السلطة الفلسطينية.
بـذا  ويشـترة الذي تم  المصادقة عليج في ال وو رل ارمريكي في شهر تشرين ال اوي الماالي.

بالقاوواب تقديم المساعدات ارمريكية للسـلطة الوطنيـة بوقـد صـرن رواتـب ومخصصـات ارسـرى 
 والجرطى والشهداء وعاقالتهم.

فـي الضـفة ال ر يـة  USAIDا موظفين مـن وكالـة المسـاعدات ارمريكيـة أوأفادت الصحيفة       
المـوظفين عـن تقـديم المشـاريع وقطاع غزة غادروا ميهرا مع عاقالتهم  ما يشير الـى توقـد بـيرء 

 والمساعدات والدعم.

مـن مهتــج قــال رو ـرت ســاتلون المــدبر التنفيـذي لمعهــد واشــنطن لسياسـة الشــر  األدوــى إوــج       
إذا كاوــ  األه)ــار طــول إوهــاء مشــاريع الوكالــة األمريكيــة للتنميــة فــي الضــفة ال ر يــة وقطــاع غــزة 

وســـتقول الوكالـــة األمريكيـــة للتنميـــة  ن وراء ذلـــك.فســـيكوا مـــن الصـــعب فهـــم المنطـــ، ال ـــام  دقيقـــة
الدولية  التي تشرن على بذه المشاريع بتسريي مع ـم موظفيهـا المحليـين فـي غضـوا أشـهر كمـا 

 يقول المسيولوا األمريكيوا. 
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وفي الضفة ال ر ية  سيتم دفن ش)كة مياه مجاري ت لفتهـا مالبـين الـدوررات فـي أريحـا تحـ        
مليـوا دورر فـي منطقـة بيـ  لحـم  1.4ا وسيتم ترل بناء مدرسة قيد اإلوشاء بقيمة األسفل  وتركه

 وفقا لوثيقة طدب ة من الوريات المتحدة.

مليــوا دورر مـــن أمـــوال  17وصــاغ مســـيولو المعووــة طلً)ـــا للحكومــة للموافقـــة علــى طـــوالي       
سـاعدات التنميـة والتـي سـيتم مستمدة من مجموعـة مـن األمـوال المسـماة م  الطوار  لهذه المشاريع

 السماح بها بمومب قاووا مكافحة اإلربا .

وأبل ــ  الســلطة  الفلســطيني ة اإلدارة  األميركي ــة  أوــج ابتــداًء مــن شهرشــ)اة لــن تق)ــو أير دعــم        
قـــاووا صــــاد  عليــــج ال ـــوو رل العــــال الماالـــي يمــــني المحــــاكم  بســــ)ب  مـــالي أميركــــي  و ذلـــك 
بارســتحواذ علــى األمــوال مــن أي كيــاا بتلقــى دعمــا مــن الوريــات المتحــدة  األميركيــة الصــالطية 

باإلالــافة إلــى أا  القــاووا يســمي للمــواطنين األميــركيين بمقاالــاة الســلطة الفلســطينية بتهمــة بدعــم 
وتتلقـــى الســـلطة الفلســـطيني ة دعًمـــا م)اشـــًرا بمالبـــين  اإلربـــا ب  طتـــى لـــو كـــاا ذلـــك فـــي الماالـــي.

ـــ، أمنًيـــا مـــع مـــيا ارطـــتالل اإلســـراقيلي  الـــدوررات ســـنوًيا ل ألمهـــزة األمنيـــة الفلســـطيني ة  التـــي تنس 
 ومهاب األمن العال  الشابال(.

وطاولــ  اإلدارة األميركيــة فــي األشــهر األهيــرة الــدفع بتعــدبو  للقــاووا يســت ني أمهــزة األمــن        
لـى بطريـ، مسـدودب مـع دهـول الفلسطيني ة  ويتيي استمرار دعمها  إر أا محاولة التعدبو وصل  إ

وقــال مصــدر فــي  الوريــات المتحــدة اإلغــال  الحكــومي المســتمر  منــذ وهايــة كــاووا أول الماالــي.
ال وو رل على صلة بمحـاورت تعـدبو القـاووا لــببآرتسب اا ببنالـك إرادة طقيقي ـة فـي اإلدارة لحـو 

 كيد سنط) ، ذلكب. بذه المشكلة  طتى ر بتضرر التنسي، األمني  ل ن  أطًدا ر يعرن

ر مــــيا ارطــــتالل عــــن قلقــــج مــــن تضــــرر التنســــي، األمنــــي مــــع أمهــــزة أمــــن الســــلطة وع) ــــ       
بـــ لزال الســـلطة بتعـــويل   الفلســـطينية  وذلـــك فـــي أعقـــا  القـــاووا األمريكـــي الجدبـــد؛ الـــذي يقضـــي

 ريكية.الحايا العمليات من األمريكيين الذبن رفعوا دعوى قضاقية الد السلطة في المحاكم األم
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وكشــف  مصــادر إســراقيلية عــن أا رقــيس الحكومــة وتنيــابو قــد تــدهو شخصــيا لمنــع إقــرار        
القاووا  طيث تومج إلى ال)ي  األبـيل بطلـب تعـدبو القـاووا أو إيجـاد طـو  هـر يسـمي باسـتمرار 

 الدعم األمريكي ألمهزة أمن السلطة الفلسطينية.
  

 مجلس األمن يناقش القضية الفلسطينية

عقــد مجلــس األمــن الــدولي  ملســة مفتوطــة لمناقشــة األوالــاع فــي الشــر  األوســط  مــن بينهــا      
القضـــية الفلســـطينية  وطضـــر الجلســـة التـــي عقـــدت برقاســـة ممهوريـــة الـــدومينيكاا  رقـــيس مجلـــس 

وألقى المندو  الـداقم لدولـة فلسـطين لـدى  .48األمن لهذا الشهر  دول ك يرة و لغ عدد المتحدثين 
متحدة السفير ريا  منصور كلمة سلط فيها الضوء على اروتهاكات اإلسراقيلية المسـتمرة األمم ال

والتـي تطـال أبنـاء الشـعب الفلســطيني بوميـا وقـد ابدادت وتيرتهـا بشــكو ملحـوم فـي الفتـرة األهيــرة. 
وقال الدكتور منصور إا إسراقيو تضع العراقيـو أمـال السـالل وتحقيـ، طـو الـدولتين مـع اسـتمراربا 

ي اســـتهدان المـــدويين ومواصـــلة التوســـع ارســـتيطاوي  إذ أعلنـــ  فـــي العـــال الماالـــي عـــن إقامـــة فـــ
وطـــدة ســـكنية مدبـــدة فـــي الضـــفة ال ر يـــة والقـــدل الشـــرقية وذلـــك بهـــدن ت ييـــر الوالـــع  600 5

 الديم رافي للسكاا في المنطقة وارستيالء على المزيد من األراالي.

لــى ارلتفــات للمناشــدات والمحــاذبر المت ــررة واتخــاذ الســفير منصــور مجلــس األمــن ع وطــث        
التــدابير الجديــة لتط)يــ، القــرارات الصــادرة عنــج ولرفــع الحصــاوة عــن إســراقيو لحمايــة مــا ت)قــى مــن 

 أمو في إطالل السالل وتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالشلا الفلسطيني.

اطتــرال القــاووا وصــووج ع)ــر ارمتنــاع عــن ودعــا منصــور الــدول إلــى تحمــو مســيولياتها فــي      
تقــديم أي دعــم لألوشــطة اإلســراقيلية غيــر القاووويـــة  بمــا فيهــا اإلمــراءات اإلســراقيلية فــي القـــدل  
وع)ـــر محاســـ)ة إســـراقيو علـــى أفعالهـــا والـــدفع قـــدما وحـــو تحقيـــ، الســـالل. وواشـــد الـــدكتور ريـــا  

مهـا فـي الحصـول علـى عضـوية كاملـة منصور  مجددا  الدول على ارعتران بدولة فلسطين ودع
فــي األمــم المتحــدة  وذلــك بمــا بتماشــى مــع القــرارات المتعلقــة بحــ، الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر 
المصــير والحصــول علــى ارســتقالل. وشــدد علــى التمســك بالمقاومــة الســلمية وتحقيــ، الســالل ع)ــر 
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طـــة الطريـــ، التـــي والـــعتها المفاوالـــات المقامـــة علـــى م)ـــاد  مـــيتمر مدريـــد والم)ـــادرة العر يـــة وه
 الر اعية الدولية.

دعـ  إودوويســيا إلــى مــني فلســطين عضــوية كاملــة أســوة بالــدول األهــرى فــي األمــم المتحــدة        
وقال  وبيرة هارمية إودوويسيا برتنو مرصوديب هالل النقا  الشهري لمجلس األمـن طـول الشـر  

عــــن دعــــم إودوويســــيا ال ابــــ  للقضــــية األوســــط ببنــــال قصــــد مــــن وراء ومــــودي بنــــا؛ إوــــج التع)يــــر 
الفلســطينيةب؛ وأصــ)ح  إودوويســـيا فــي مطلـــع الشــهر ولمـــدة عــامين عضـــوًا غيــر داقـــم فــي مجلـــس 
األمــن؛ وأالــاف  بأا ت ــوا فلســطين عضــوًا كامــو العضــوية فــي األمــم المتحــدة بــو أمــر ط)يعــي 

ـــ  الـــوبيرة بإا القضـــية الفلســـطينية تحـــدد مصـــداقية المجلـــسب    ومهـــمب مســـتن رة بارعمـــال ؛ وقال
تح ـــى فلســـطين اآا  ارســـتفزابيةب اإلســـراقيلية وبالتوســـع المســـتمر للمســـتوطنات غيـــر الشـــرعيةب.

بوالـــع مراقـــب  وللحصـــول علـــى والـــع دولـــة عضـــو يجـــب أا ت رفـــع توصـــية بـــذلك إلـــى الجمعيـــة 
 العامة من مجلس األمن  طيث للوريات المتحدة ط، الفيتو.

 
 في حال وجهت تهم الفساد لنتنياهواستطالع: "الليكود" سيتراجع 

ظهــرت وتـــاقج اســـتطالع اوتخــابي وشـــرتج إذاعـــة مـــيا ارطــتالل  اا طـــز  الليكـــود الحـــاكم أ      
مقعــدا فقــط فــي  25المتطــرن بزعامــة بنيــامين وتنيــابو  سيخســر مــن قوتــج اروتخابيــة ويترامــع الــى 

قـديم رقحـة اتهـال لنتنيـابو تشـمو طال قرر المستشار القضـاقي لحكومـة ارطـتالل  الناقـب العـال  ت
 تهمة الرشوة.

وماء في المرت)ة ال اوية من طيث عدد المقاعد التي سيحصو عليها وفقا لنتـاقج ارسـتطالع       
كو من طز  بيا عتيدب  بنال مستق)و( بزعامة ياقير ربيد  وكذلك الحز  الجدبـد للجنـرال بينـي 

ويــلتي طــز  بالعمــوب  مقعــدا. 14رة  ول ــو منهمــا غــاوتس الــذي بــدهو المعتــرل السياســي ألول مــ
الــذي فســ  تحالفــج مــع طــز  بالحركــةب برقاســة تســي)ي ليفنــي  فــي المرت)ــة الرابعــة وسيحصــو وفقــا 

ويصــطد بعــد ذلــك كــو مــن طــز  باليمــين الجدبــدب بزعامــة  مقاعــد برلماويــة. 9لالســتطالع علــى 
مقاعـد برلماويــة  بلـيهم مــن طيـث عــدد  7وفتـالي بينــ   وكـذلك طــز  ببهـدوت بتــوراةب ول ـو منهمــا 
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مقاعـد وبـي بشـالب للمتـدبنين الشـرقيين  وطـز  بكوروـوب بزعامـة  6المقاعد عدة أطزا  ل و منهـا 
وبير المالية كحلوا  وبيسـراقيو بيتينـوب بزعامـة الـوبير السـاب، لي)رمـاا  وتحـالد قـاقمتين عـر يتين 

ة اإلســالمية معــا  ول ــو مــن بــذه األطــزا  بالج)هــةب وبالتجمــعب معــا  وتحــالد الطي)ــي مــع الحركــ
 5مقاعــد  وي)قــى فــي المرت)ــة ق)ــو األهيــرة وفقــا لهــذا ارســتطالع طــز  ميــرتس ولــج  6والتحالفــات 

 مقاعد. 4مقاعد وكذلك طز  ال)ي  اليهودي ولج 

  
 الغادديان: إسرائيل تقتل دون خوف من عقاب وتكذب دون قلق

ويــة  أا  إســراقيو مســتمر ة فــي اوتهــاج سياســة غيــر أهالقيــة وشــرت صــحيفة بال ارديــااب ال)ريطا     
تسمي لجنـود ميشـها بـ طال  النـار واسـتخدال ال ـاب والقـذاقد  وأوهـا تقتـو الفلسـطينيين دوا هـون 

وأا إسـراقيو قتلـ  فـي الشـهور التسـعة  أو عقا  من أطد  كما أوهـا ت ـذ  دوا قلـ، مـن العواقـب.
لــج شــخي كـــو بــول  ك يــر مــنهم مــن األطفــال  علــى امتـــداد األهيــرة مــن العــال الماالــي  مــا  معد 

الســياج الحــدودي الــذي يفصــو بــين إســراقيو وغــزة  وكــاا مــن بــين القتلــى مســعفوا وصــحفيوا ؛ 
وقال  الصحيفة إا  إسراقيو استمرت فـي اوتهـاج سياسـة غيـر أهالقيـة وغيـر قاووويـة تسـمي لجنـود 

اقد  وقتـو المت ـابرين  بمـا فـي ذلـك أولئـك الـذبن لـم ميشها  ب طال  النـار واسـتخدال ال ـاب والقـذ
 يشكلوا أي تهدبد بذكر.

وأشــارت الصــحيفة إلــى أا  إســراقيو تقــول بتجابــو ســافر لمعاوــاة النــال فــي غــزة  علــى أســال      
اوعدال المحاس)ة  فتقولا إذا كاا ب مكاا المـرء أا يقتـو دوا أا يخشـى المسـاءلة والمحاسـ)ة فهـو 

   دوا أا يخشى العواقب؟ب مكاوج أا يكذ

وعر مـــ  الصـــحيفة علـــى التصـــريحات التـــي تفـــاهر بهـــا رقـــيس بيئـــة األركـــاا العامـــة الســـاب،      
لجيا ارطتالل الجنرال بيني غاوتس  طين قال في فيدبو للدعاية اروتخابيـة  إوـج أعـاد أمـزاء مـن 

 غزة بإلى العصر الحجريب.
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تــايمزب األمريكيــة وشــرت ق)ــو أيــال  مقــاًر للمحاميــة  تجــدر اإلشــارة إلــى أا  صــحيفة بويويــورل    
والناشـــطة الحقوقيـــة األميركيـــة ميشـــيو أل ســـندر  اوتقـــدت فيـــج السياســـات األمريكيـــة الـــد  فلســـطين  

 بعنواا بطاا وق  كسر الصم  طول فلسطينب.

  
  لغت أوضاع العمال مؤشرات كادثية بفعل الحصاد 2018عام 

ت عمـال فلسـطين فـي بيـاا لـج؛ بـلا عمـال قطـاع غـزة يعيشـوا ظروفـًا أكد ارتحاد العال لنقابـا    
عامــًا منــذ فــر  الحصــار اإلســراقيلي علــى قطــاع غــزة والــدمار  12صــع)ة وكارثيــة منــذ أك ــر مــن 

الهاقو الذي هلفتج الحـرو  فـي ال)نيـة التحتيـة فـي مميـع القطاعـات واألوشـطة ارقتصـادية وتخلـي 
 وفر  العقو ات تجاه قطاع غزة . طكومة الوفا  عن تحمو مسيولياتها

ه ارتحاد بومـود بيـادة غيـر مسـ)وقة فـي وسـب ال)طالـة ومعـدرت الفقـر  طيـث وصـل  الـي ووو      
% كميشـــر هطيـــر يع)ـــر عـــن تـــردي الوالـــع 80% ومعـــدرت الفقـــر فاقـــ   54.9مـــا بزيـــد عـــن 

المتعطلــين عــن ارقتصــادي وتــدبور القطاعــات الحياتيــة المتعــددة فــي غــزة  فــي طــين بل ــ  أعــداد 
 .2018ألد عامو هالل العال  295العمو ما بزيد عن 

كما طالب المجتمع الدولي بالض ط علي ارطتالل لرفـع الحصـار ال ـالم ووصـرة قطـاع غـزة      
ودعــا الســلطة الفلســطينية برفــع العقو ــات عــن قطــاع غــزة  وطالــب بضــرورة تــوفير مشــاريع اغاثيــة 

وواشـــد الميسســـات  والـــاع ال ارثيـــة للعمـــال فـــي قطـــاع غـــزة.وتنمويـــة تســـابم فـــي التخفيـــد مـــن ار
الدوليـــة وكـــو أطـــرار العـــالم بتحمـــو مســـئولياتهم تجـــاه قطـــاع غـــزة وأا يقفـــوا بجاوـــب بـــيرء العمـــال 
لتخفيــد مــن معــاوتهم  ودعــي ارتحــاد مصــر الشــقيقة بضــرورة فــتي المع)ــر ادهــال المــواد الالبمــة 

 للقطاع .

  
 القمة العربية األودوبية
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ا القضــية الفلســطينية ســت وا أقــال ع)ــد الــرطيم الفــرا ســفير فلســطين لــدى ارتحــاد األورو ــي       
على رأل أعمـال القمـة العر يـة األورو يـة المقـررة فـي الرابـع مـن شـ)اة المق)ـو  وذلـك ع)ـر التلكيـد 

غيـــر شـــرعي  وإا  67واعت)ـــار كـــو ارســـتيطاا بعـــد عـــال  علــى أا القـــدل الشـــرقية مدبنـــة محتلـــة؛
مماعــا أورو يــا علــى طــو الــدولتين واشــارة صــريحة لــرفل كــو ارمــراءات التــي قامــ  بهــا إبنــال 

 بعل الدول بشلا القدل وعدل المسال بالوالع القاقم.

وأوالي إا امتماع السفراء العر  في بروكسـو والـذي اسـتمر لسـاعات طويلـة  وـاقا مشـروع     
واف، عليج عر يا فـي وقـ  بـتم فيـج اآا مناقشـتج مـع ال)ياا الختامي للقمة العر ية األورو ية وتم الت

وأشار إلى أا ال)ياا الختامي للقمـة سـتتخللج دعـوة واالـحة وصـريحة ل ـو دول  الجاوب األورو ي.
 العالم بعدل وقو سفاراتها للقدل  وعدل المسال بالوالع القاقم مع التزال أورو ي بهذا الطرح.

 
 2018ن  ه ألف انتهاك إسرائيلي بحق الفلسطينيي32

وفذت هالل  أفاد مركز القدل لدراسات الشلا اإلسراقيلي والفلسطيني بلا سلطات ارطتالل      
( اوتهاًكــــــا بحــــــ، الفلســــــطينيين فــــــي الضــــــفة ال ر يــــــة والقــــــدل 32252المنصــــــرل    2018العــــــال 

وأا قـــــوات ارطـــــتالل ك فـــــ  هـــــالل العـــــال الماالـــــي مـــــن اوتهاكاتهـــــا بحـــــ، اإلوســـــاا  المحتلتـــــين؛
سطيني في الضفة بما فيهـا القـدل  طيـث اسـتهدف  أرواح الفلسـطينيين وممتل ـاتهم ومقدسـاتهم الفل

علـــى مـــرأى ومســـمع مـــن العـــالم؛ وأشـــار إلـــى أا وتيـــرة اروتهاكـــات التـــي مارســـها ارطـــتالل بشـــكو 
ممنهج ومن م للتضي، على طياة الفلسطينيين  اشتدت لتقتـو العشـرات مـنهم وتهجـر المئـات مـراء 

نـــــابلهم  فضـــــاًل عـــــن التـــــدويس المســـــتمر للمقدســـــات وأمـــــاكن الع)ـــــادة  وإطـــــال  العنـــــاا بـــــدمها لم
 للمستوطنين لينفذوا إمراءاتهم العنصرية بارعتداء على المواطنين وممتل اتهم.

ن أوج هالل العال المنصرل واصل  سلطات ارطتالل ممارسة إمرامها بالعقـا  الجمـاعي و ي       
عاقالت بلكملها وبم  بهم فـي بوابينهـا  كعاقلـة وعـالوة  وال)رغـوثي(  بح، األبالي  طيث اعتقل  

( اوتهاًكـا شـمل  32252كما واصل  سياسية بدل منابل المقاومين؛ ورصد المركـز مـا مجموعـج  
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قتو وإصابة واعتقال عدد من الفلسطينيين  باإلالـافة إلـى اعتـداءات مسـتوطنين وعمليـات مدابمـة 
 ع سفر  ومصادرة العدبد من الممتل ات  وتدويس مقدسات.واقتحال مناط، ومنابل  ومن

و حسب التقرير  ف ا عدد الشهداء الذبن تم قتلهم على بـد قـوات ارطـتالل ومسـتوطنيج سـواء      
بــــ طال  النــــار علــــيهم أو ب عــــدامهم ميــــداوًيا تحــــ  ذراقــــع وابيــــة أو بقنصــــهم أو بارعتــــداء علــــيهم 

غ عــدد الجرطــى الــذبن أصــي)وا مــراء تعرالــهم للصــابة بكافــة ( شــهيًدا ؛ فيمــا بلــ49مســدًيا  بلــغ  
أوــواع األســلحة  ومنهــا الرصــاا الحــي أو مــراء ارعتــداء علــيهم بالضــر  الم)ــرح مــن ق)ــو منــود 

 ( مصاًبا.3567ارطتالل أو المستوطنين بلغ  

وســاء ( فلســطينًيا مــن بيــنهم أطفــال و 5538وأشــار التقريــر إلــى أا قــوات ارطــتالل اعتقلــ        
وك)ــار فــي الســن  وكــاا أبــرب بــذه ارعتقــارت الحملــة التــي طالــ  عــدد مــن النســاء فــي الخليــو  

 وكذلك الحملة التي طال  عاقالت مطاردبن كعاقالت  وعالوة وال)رغوثي و شكار(.

وذكر أا معدل الحـوامز العسـكرية التـي أقامهـا ارطـتالل فـي الطـر  الرقيسـة أو علـى مـداهو     
( طـــامًزا  فـــي طـــين بلـــغ معـــدل 4464ى والمخيمـــات  ســـواء الميقتـــة أو الداقمـــة بلـــغ  المـــدا والقـــر 

 ( اقتحاًما.6434ارقتحامات لمناط، مختلفة في الضفة والقدل  

( منــزًر 66( منــزًر  تــم بــدل  136   2018وأوالــي أا قــوات ارطــتالل بــدم  هــالل العــال     
 ( منزًر.3361بمها منود ارطتالل  في القدل وطدبا  فيما بلغ عدد المنابل التي دا 

( عمليـة تـدمير لممتل ـات المـواطنين فـي 381وفي السيا   وفذت قوات ارطتالل مـا معدلـج       
 ( عملية مصادرة لممتل ات تعود لفلسطينيين.369الضفة والقدل  وتم تنفيذ  

بـذه ارعتـداءات ( طالة اعتداء وفذبا مسـتوطنوا هـالل العـال الماالـي  مع ـم 762ورصد       
( 3429وفــذتها مجموعــات بتــدفيع الــ منب  فيمــا بلــغ معــدل مــا تــم رصــده مــن طــارت منــع ســفر  

 طالة.

( 2129وأالــان أا معــدل عمليــات إطــال  الرصــاا الحــي مــن ق)ــو منــود ارطــتالل بلــغ       
يين ( فلسـطين206طادث إطال  وـار اسـتهدف  فلسـطينيين  رفتًـا إلـى أا قـوات ارطـتالل أبعـدت  
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عن القدل والمسجد األقصى الم)ارل؛ في طين بلغ عـدد المـواطنين الـذي تعرالـوا إلبـذاء مسـدي 
 ( مواطًنا. وف، التقرير82من ق)و المستوطنين أو منود ارطتالل  

( طالــة اقتحــال وتــدويس لمقدســات  كــاا وصــيب المســجد األقصــى منهــا 291وســجو التقريــر       
 ( مستوطًنا.26351من   ( طالة اقتحال من ق)و أك ر268 

( وشاًطا استيطاوًيا تنوع ما بين بنـاء وطـدات اسـتيطاوية ومخططـات ل)نـاء أهـرى  91ورصد       
إلــى مصــادرة وتجريــط  رن الــدوومات  وشــ، طــر  وتوســعة وإقامــة بــير اســتيطاوية ومعســكرات 

 للجيا اإلسراقيلي.

( طالـة تـم فيهـا تعطيـو التعلـيم منهـا 45ولف  إلى استهدان قطاعي التعليم والصحة بمعـدل       
 طالتي اعتداء على طواقم ط)ية.

وأوالــي أا منــاط، رال ت والقــدل ووــابلس والخليــو  األك ــر تعراًلــا لالوتهاكــات اإلســراقيلية      
 ( اوتهاًكا على التوالي.3903  4092  4510  4545هالل العال الماالي  بواقع  

  
 وا"ويؤكد حق العودة والتمسك بالقدسعالن  يروت يرفض انهاء "األونر إ

عالا بيروت الصادر عن القمة العر ية التنمويـةا ارقتصـادية وارمتماعيـة  طـ، العـودة إ أكد      
والتعـــويل لالمئـــين الفلســـطينيين وذريـــتهم وفقـــًا لقـــرارات الشـــرعية الدوليـــة  هاصـــة قـــرار الجمعيـــة 

ل الدولي الممنوح لوكالة األووروا وفقًا لقـرار   والتلكيد على التفوي1948( لعال 194العامة رقم  
 إوشاقها  ورفل أي قرار بهدن إلوهاء أو تقليي دوربا.

ودعـــا بيـــاا قـــادة الـــدول العر يـــة المجتمعـــوا فـــي مـــيتمر القمـــة العر يـــة التنمويـــةا ارقتصـــادية      
اليــــة الالبمــــة وارمتماعيــــة فــــي دورتــــج الرابعــــة بمدبنــــة بيــــروت   لتــــلمين المــــوارد والمســــابمات الم

لموابواتها بشكو يمكنها من مواصلة القيال بـدوربا ومسـيولياتها تجـاه الالمئـين الفلسـطينيين  داهـو 
المخيمــات وهارمهــا فــي كافــة منــاط، عملياتهــا  بمــا فيهــا القــدل المحتلــة  إلــى أا بــتم طــو قضــية 

لعـال  194المتحـدة رقـم الالمئين الفلسطينيين طال عادر وشامال وف، قـرار الجمعيـة العامـة لألمـم 
 .2002  وم)ادرة السالل العر ية لعال 1948
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كمـــا دعـــا مميـــع الـــدول إلـــى ارلتـــزال بالقـــاووا الـــدولي وقـــرارات الشـــرعية الدوليـــة ذات الصـــلة      
ــــة القــــدل الشــــريط  وعــــدل ارعتــــران بهــــا عاصــــمة لالطــــتالل  ــــة الخاصــــة بمدبن ــــة القاوووي بالمكاو

ليهــا  ميكــدا العــزل علــى اتخــاذ إمــراءات سياســية واقتصــادية إباء أي ارســراقيلي أو وقــو الســفارات إ
 قرار يخو بالمكاوة القاوووية بمدبنة القدل الشريط.

وشـــــدد ال)يـــــاا  علـــــى الـــــرورة دعـــــم صـــــمود الشـــــعب الفلســـــطيني فـــــي موامهـــــة ارعتـــــداءات      
تيــة  والــرورة ت ــاتد ارســراقيلية المتزابــدة ومــا أعق)هــا مــن تــدمير لالقتصــاد الفلســطيني و نيتــج التح

مميــع الجهــات المعنيــة وحــو تــوفير التمويــو الــالبل باشــرال المن مــات والجهــات ذات الصــلة لتنفيــذ 
 -2018المشــــروعات الــــواردة فــــي الخطــــة ارســــتراتيجية للتنميــــة القطاعيــــة فــــي القــــدل الشــــرقية  

الحفــام علــى الهويــة (  إيماوــًا بالمســيولية العر يــة وارســالمية الجماعيــة تجــاه القــدل ب  يــة 2022
 العر ية ارسالمية والمسيحية  للقدل الشريط.

  
 التحديات التي تنتظر دئيس األدكان الجديد كوخافي

قالـــ  دراســـة إســـراقيلية  صـــادرة عـــن بمعهـــد أبحـــاث األمـــن القـــوميب أا بنـــال عشـــرة تحـــديات     
فـــي ظـــو فتـــرة  تنت ـــر رقـــيس األركـــاا الجدبـــد للجـــيا أفيـــد كوهـــافي؛ وأكـــدت أا كوهـــافي يعمـــو

عاصفة وغيـر مسـتقرة مـن الناطيـة األمنيـة  وذلـك ألا ال)يئـة ارسـتراتيجية التـي يعمـو فيهـا الجـيا 
اإلســراقيلي مــا بالــ  تتميــز باوعــدال الوالــوح   وثمــة اطتمــارت عاليــة  لنشــو  طــر  هــالل وريــة 

إلـى منصـ)ج   كوهافي  الذي تنت ره عشـرة تحـديات مركزيـة بتعـين عليـج التعامـو معهـا فـور دهولـج
التهدبـــد اإلبراوـــي النـــووي والتقليـــدي واعت)رتـــج الدراســـة التهدبـــد األك)ـــر الـــذي  -1  وأبـــرب التحـــدياتا

ــــــالقر  مــــــن إســــــراقيو فــــــي  بوامــــــج إســــــراقيو هــــــالل وريــــــة كوهــــــافي   والتوامــــــد العســــــكري لهــــــا ب
ل مـــرة  فـــي ســـوريا.واعت)رت الدارســـة  أا وريـــة كوهـــافي ت)ـــدأ فيمـــا إســـراقيو وإبـــراا مومودتـــاا  ألو 

موامهـــة م)اشـــرة تشـــمو مصـــابين إبـــراويين فـــي ســـورية  وبـــذا الوالـــع بلـــزل بلـــورة اســـتراتيجية عمـــو 
توالــي هطــوة إســراقيو الحمــراء وتصــر عليهــا مــن دوا الوصــول إلــى موامهــة واســعة فــي الج)هــة 
الشـــمالية  مـــا مـــن شـــلوج أا بـــدفع إبـــراا إلـــى ممارســـة القـــوة مـــن أراالـــيها الـــد إســـراقيوب. وطـــذرت 
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إسراقيو وإبراا  فـي القـدرة علـى العمـو العسـكري  فقـد   اسة من ومود والع غير مت افئ  بينالدر 
بنــ  إبــراا قــدرة صــاروهية ك)يــرة تســمي لهــا بضــر  إســراقيو  مــن محيطهــا القريــب ومــن األراالــي 

  اإلبراوية أيضا. بينما عملية بجومية إسراقيلية في إبراا بي عملية معقدة ومليئة بالمخاطر. 
تمرار الهجمـــات اإلســـراقيلية علـــى ســـورياا ودعـــ  الدراســـة إلـــى إمـــراء بحـــث م)ـــدقي طـــول اســـ -2

النجاعة الشاملة في مجهـود منـع  أو تقلـيي  هطـوات تعـاظم القـوة التقليديـة للعـدو  م ـو بمشـروع 
دقة الصواري ب لدى طز  ت. ومن شلا وقـو مركـز ال قـو لهـذا المشـروع مـن سـوريا إلـى ل)نـاا أا 

ي الماثو أمال إسراقيو وقد يقـود إلـى موامهـة بـين إسـراقيو وطـز  ت  الـذي أوالـي أا ب)رب التحد
 سياسة رد فعلج لهجمات في ل)ناا ست وا مختلفة قياسا بالماالي.

ارســـتعداد لحـــر  متعـــددة الج)هـــات وقالـــ  الدراســـة  إوـــج بومـــد ردع مت)ـــادل بـــين إســـراقيو  -3  
ذلــك  تــدل التجر ــة علــى أوــج فــي والــع كهــذا أيضــا ثمــة وطـز  ت  منــذ طــر  ل)نــاا ال اويــة. رغــم 

اطتمال لحدوث تدبور قد يقود إلى طر  ثال ة في ل)نـاا  التـي سـت وا أشـد مـن سـابقاتها.وتوقع  
الدراســة أا وتــاقج الحــر  األبليــة فــي ســوريا مــن شــلوها أا تقــود إلــى موامهــة مختلفــة بــين إســراقيو 

 إبراا والعرا   والج)هة الفلسطينية.و   وطز  ت. ممكن أا تتسع لتشمو سوريا

بناء القوة العسكرية لالمتياح ال)ري ب)حث الجيا اإلسراقيلي  منذ عقـود  فـي معنـى بالحسـمب  -4 
وباروتصــــارب واطتمــــارت تحقيقهمــــا فــــي الفتــــرة الحاليــــة بواســــطة والــــع رييــــة معدلــــة  تالقــــم وــــوع 

 حسب الدارسة  ف ا إستراتيجية الجـيا الحرو  الحالية  التي ر تدور بين ميو  و امية فقط. و 
  تجيب على ذلك باإليجا . وبي تصد الرييـة المعدلـة رسـتخدال القـوة 2018اإلسراقيلي  للعال 

كحــر  تســتند إلــى الــر ات متحــددة األبعــاد وتــدمج بــالتزامن بــين ويــراا دقيقــة الــد  رن األبــدان 
علــى أوــج عنصــر بــال  مــن هــالل  وامتيــاح بــري ســريع وفتــال. وتن ــر بــذه الرييــة إلــى ارمتيــاح

 التوغو إلى أراالي العدو والسيطرة عليها واعت)ار ذلك قيمة بامة.

طمـــال فـــي قطـــاع غزةاومـــاء فـــي الدراســـة  أا طركـــة طمـــال فـــي قطـــاع غـــزة ليســـ  معنيـــة  -5 
وأا طمــال    بحــر  مــع إســراقيو  وأوــج فــي الوقــ  وفســج الــعد الــردع اإلســراقيلي أمامهــا مــيهرا 

 ــال  مســتعدة اليــول رســتخدال قوتهــا فــي ظــرون مالقمــة لها.وأالــاف  الدراســة  أا علــى ســ)يو الم
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اإلســتراتيجية اإلســراقيلية الخاصــة بقطــاع غــزة تعــاوي مــن ابدطــال فــي األبــدان  م ــو اطت ــال داقــم 
بين الجيا اإلسراقيلي ومت ابرين علـى طـول السـياج  والوالـع ارقتصـادي السـيء فـي المنطقـة  

زة  التـــــي تزيـــــد اطتمـــــارت التصـــــعيد والوصـــــول إلـــــى موامهـــــة فـــــي وهايـــــة وطمـــــال والفصـــــاقو ب ـــــ
األمر.وأشارت الدراسـة  الـى أا الوالـع بلـزل أا ت ـوا لـدى الجـيا اإلسـراقيلي  هطـة عمـو ت)ـرر 
وجاعتهــا وثمنهــا  بحيــث تــيدي  فــي طالــة الموامهــة  إلــى ردع طمــال مــن شــن بجمــات متواصــلة 

 العسكرية.وتوميج الر ة للحركة  هاصة إلى ذراعها 

منع تدبور في الضفة ال ر يـةاواعت)رت الدراسـة أا الوالـع األمنـي مسـتقر وسـ)يا فـي الضـفة  -6 
ال ر يـة  ولــذلك ب)ــرر مواصــلة النشــاة العســكري الحــالي  مــن هــالل بــذل مهــد للحفــام علــى وســيج 
 الحيـــاة المدويـــة فـــي بـــذه المنطقة.وطـــذرت الدراســـة مـــن غيـــا  قـــرار سياســـي إســـراقيلي تجـــاه بـــذه
المنطقة  وأوج بتعـين علـى الجـيا ارسـتعداد إلمكاويـة طـدوث بعزعـة وتف ـك أمنـي وتيجـة تطـورات 
محتملـــة  يصـــعب تقـــدبر طراكهـــا والتحـــذبر منهـــا. وذلـــك فـــي طـــال غيـــا  أبـــو مـــابا عـــن المشـــهد 
السياســي. ومــا ســيترتب عليــج مــن ســيناريوبات متعــددة م ــوا صــراع قــوى  داهــو فــتي أو بــين فــتي 

وهيــار اإلطــار األمنــي فــي المنطقــة  وتوقــد التنســي، األمنــي  أو اوــدرع أطــداث وطمــال  وطتــى ا
ــــات الجــــيا  ــــى عالق ــــ  الدراســــة ال عنــــد واســــعة الــــد إســــراقيو والســــلطة الفلســــطينية معا.وتطرق
بــالجمهور اإلســراقيلي  وعالقــة رقــيس األركــاا بالمســتوى السياســي فــي إســراقيو  وميزاويــة الجــيا 
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