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 مسيرة العودة مستمرة

ن عملهــا فــي مخيمــات ومســيرة العــودة أنيــة لمســيرة العــودة وكســر الحصــار  قالـ  الهيةــة الوط     
وأكـــدت علـــى  وكســـر الحصـــار ســـوف يســـتمر وفقـــا  للمر ـــامج الـــية تنعمـــ  الهيةـــة الوطنيـــة العليـــا 

ح التضـحيات الطابع الشعمي والسلمي لهيا الحـرا  تتـى تحق يـ  أدـداف وطموتـات نـعمنا الـية قـدض
ودع  الهيةـة للتحشـيد والمشـاركة فـي  الغالية على مدار سنوات االنتما  مع ديا المحتل المجرح.

كــل الفعاليــات التــي ستشــهددا الضــفة وكــل المــدن فــي اايــاح القادمــة  كمــا  ــددت الهيةــة الــدعوة 
افعـات زـزة  معتمـرة  امتـداد القطـاش نـرقي مح للمشاركة في صالة العيـد فـي مخيمـات العـودة علـى

 معــة التــراتم والمســاواةس ومناســمة للتواصــل مــع عوازــل الشــهداء و يــارة الجرتــى فــي  معــة العيــد  
 المستشفيات والميوت وفاء  لتضحياتهم.

ســاتة الجنــدة المجهــوم وســغ مدرنــة زــزة  ار المنــارة فــي مدرنــة راح    و وكــان قــد نــهد دو      
  معــادرات موتــدة ومتزامنــة للمطالمــة برفــع اع ــراءات العقابيــة 2018-6-10ااتــد  مســاء رــوح

لـرزي  وردد المشـاركون دتافـات تطالـب ا عـن أدـالي قطـاش زـزة  التي تفرضها السلطة الفلسـطينية
 مــرددرن نــعارات تــوم الوتــدة الوطنيــة  ومعا ــاة أدــالي القطــاش.   عمــاب برفــع العقوعــات عــن زــزة

التعـــادرة مـــن قمـــل  تـــرا  رفـــع العقوعـــات عـــن زـــزة   ودـــو تـــرا  واســـع يضـــم أكـــاديميين مـــ  عض  و   
وصــحافيين وكتابــا  وفنــا ين وأســر  محــررين و شــطاء ومــواطنين  قــرروا كســر تالــة الصــم  العــاح 

 تجاه اع راءات العقابية التي تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاش ززة.

لــ المعهد اعسـرازيلي للديمقراطيـة  و امعـة تـل  " الشررر  مؤشرر السر  قـام   خر  أمن  هة      
أبيــب  إن زالميــة اعســرازيليين الســاتقة رــدعمون الــرد العســعرة اعســرازيلي علــى فعاليــات مســيرات 
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العـــودة  تيـــ  قالـــ  الغالميـــة إ هـــا تعتقـــد أن القـــوة العســـعرية التـــي يمارســـها  ـــي  االتـــتالم ضـــد 
 . ياج الحدودة دي  متناسمةالمتعادرين الغزيين العزم قرب الس

% مــــن اليهــــود يعتقــــدون أن  معالجــــة الجــــي  لالتتجا ــــات الفلســــطينية قــــرب 61وأظهــــر أن     
 . السياج الحدودة صازمة  وأن القوة التي يقوح بتفعيلها ضد المتعادرين صازمة أيضا

تــتالم % مــن العــرب فــي الــداخل الفلســطيني يعتقــدون أن  ــي  اال92فــي المقابــل  تمــين أن     
 .يستخدح قوة مفرطة  دا

% مــنهم يعتقــدون أن المعــادرات خططــ  لهــا تركــة 68وعينــ   تــازج المبنــر بــين اليهــود أن     
% مـن العـرب أن المعـادرات كا ـ  علـى خلفيـة  اليـسب   بحسـب  مبنـر 62تماب  بينمـا يعتقـد 

  .السالح

 صــا اعســرازيليين يعتقــدون أ ــ  نســمة لمعيشــة ســعان قطــاش زــزة  فقــد بــيضن المبنــر أن الأمــا ب    
على السلطات أن تعمل من أ ل التخفيـا مـن ضـازقة سـعان زـزة مـن خـالم تسـهيالت فـي تريـة 

 .التنقل وإدخام المضازع

إلــى ذلــن  تنــاوم المبنــر مســسلة  يــادة عــاح علــى واليــة المفــت  العــاح للشــرطة  رو ــي ألشــي       
% من اعسـرازيليين إ ـ  يجـب تمدرـد 41الشسن. وقام وتدخل رزي  الحعومة  بنيامين  تنيادو بهيا 

 .% قالوا إ   يجب تعيين مفت  عاح  درد32مدة والرت   مقابل 

كما تناوم المبنر التوتر اعقليمي في المنطقة  وخاصـة الموا هـة بـين إسـرازيل وإرـران والقـو      
ا ـــدالش تـــرب نـــاملة مـــع % مـــن اعســـرازيليين يعتقـــدون أن اتتمـــاالت 43المواليـــة لهـــا  وتمـــين أن 

 .إرران أو  هة عسعرية أخر  في العاح القريب عالية
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وقـــام أكمـــر مـــن  صـــا المســـتطلعين إ هـــم يعتقـــدون أن أ عمـــة الطـــوار  فـــي إســـرازيل  ـــادزة     
 .لحماية المواطنين في تام ا دالش ممل ديه الحرب

  

  غزة بين التردئة والمواجرة 

لـين العسـعريين والسياسـيين اعسـرازيليين لتطـورات ااوضـاش عع  التناقض في التقدررات للمحل   
الماضـي  ععـ  تالـة التخـمغ التـي  في قطاش ززة على وقـع مسـيرات العـودة المتواصـلة منـي  ذار

تعيشــها المبسســة اعســرازيلية بعــل مــا رتعلــ  بحســم الملــا عســعريا بعــد اســتمعاد التســوية السياســية 
اطـراف برعايـة مصـرية والتـي زالمـا مـا رـتم ا تهاكهـا لتـيكر مع تماب رزم تفادمات التهدزة بين ا

 ااتداث بهشانة الوضع وإمعا ية تجدد الموا هة.

تنقسـم ارراء بالسـاتة اعسـرازيلية مـا بـين خسـارة تمـاب لمعركـة مسـيرات العـودة ووصـولها إلـى    
تــداعياتها تمهــد ح زيــر ذلــن  وتشــير إلــى أن مســيرة العــودة و طريــ  مســدود وعــين ارراء التــي تــر ض 

 لموا هة ناملة.

ولتفـــــادة إمعا يـــــة الموا هـــــة العســـــعرية الشـــــاملة مـــــع قطـــــاش زـــــزة  رواصـــــل المجلـــــ  الـــــو ارة    
اعسرازيلي المصغر للشبون السياسية واامنية 'الكابيني '  ا تماعات  لمح  الوضـع اع سـا ي فـي 

عــدة مقترتــات لتخفيــا زــزة وإمعا يــة التوصــل إلــى تســوية سياســية فــي قطــاش زــزة  تيــ  بحــ  
الحصـــار علــــى زــــزة  والتــــي بلــــور بعضــــها المنســـ  ااممــــي الخــــا  بالشــــر  ااوســــغ   يعــــوالة 
مالدرنــوف  ودــي المقترتــات التــي قملــ  إســرازيل دراســتها عقــب الضــغوطات الدوليــة والتحــيرر مــن 

 عاما. 12كارثة إ سا ية بالقطاش بفعل الحصار المتواصل مني 
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 الف عامــل مــن زــزة للعمــل  6المطروتــة للنقــاأ مســسلة الســما  ب دخــام مــن بــين المقترتــات    
ء أسـدود وتسـهيالت في إسرازيل  وتحويل تا ز بي  تا ون  إرر   لمعمـر تجـارة ورعطـ  مـع مينـا

مـن  داخـل المبسسـة اامنيـة اعسـرازيلية ودعمـا   خجـوال   وتلقى المقترتات ترتيمـا   .أخر  لسعان ززة
د نروط  بمنح قطاش ززة التسهيالت مقابل تسـليم ن أفيغدور ليمرمان   دض الجي   بينما و ير اام

  مامين الجنود اعسرازيليين المحتجزين لد  تركة تماب.

محلـــل الشـــبون العســـعرية فـــي صـــحيفة  رـــديعوت أترو ـــوت   ألـــيع  فيشـــمان   عـــم أن تركـــة    
د  تمـاب المزيـد مـن بـراءات :  لـي  لـتماب استنفيت كافة اعمعا يـات وعطاقـات المنـاورة  قـازال  

ى دــو التعمةــة الشــعمية المســتمرة لضــمان اســتمرارية الموا هــات االختــراش لتحســين وضــعها  ومــا تمقضــ
 والحفاظ على التوتر العسعرة في موا هة إسرازيل .

بـــدون  عـــى أ ـــ  بعـــد عشـــرات القتلـــى و الف الجرتـــى  وصـــل  تمـــاب إلـــى طريـــ  مســـدود  دض او    
طيني بالقطــاش  تيــ  تاولــ  تمــاب للمصــالحة مــع الســلطة الفلســطينية  إ ابــات للجمهــور الفلســ
لـ  إلـى مصـر وكا ـ  خيمـة أمـل  تاولـ  الهد ـة مـع إســرازيل  هـ  وتحوض لكـن ذلـن فشـل  كمـا تو ض 

كمــا تاولــ  اســتممار  مســيرات العــودة  علــى الســياج  وثمــ  أن دــيه الخطــوة لــم تســفر عــن  تــازج 
  عم . سياسية  على تد ض 

ااتداث على طوم السـياج اامنـي  ة على عجز إسرازيل في موا هة مسيرات العودة و وللتغطي   
 هــا فــي أ مــة تعــم  لكنهــا أأ هــا تخســر المعركــة و   جــا  تمــاب   اعمــا  إختــار فيشــمان التقليــل مــن ا

ضــرعة تقيقيــة مــن إســرازيل مــن نــس ها أن تعطيهــا  تمقــى علــى قــدميها  ويعتقــد أن تمــاب لــم تتلــ   
منـ  للمبسسـة العسـعرية لتو يـ  ضـرعة قاضـية إلـى  عاح تعمها في خطر  في إنـارة  الشعور بسن  

 تماب.
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ولـــيلن فـــ ن فشـــل مشـــروش مســـيرات العـــودة فـــي اانـــهر ااخيـــرة  يجعـــل تمـــاب تركـــة أكمـــر     
راديعالية  ودي تمح  عن طري  إلى المحور اعررا ي  ما يعني أن التـوتر كمـا الفوضـى ستسـتمر 

 مني مع القطاش .على طوم السياج اا

لهيا الطر   يعتقد المحلل العسعرة في صحيفة  دآرت    عـاموب درزيـل  أن الهـدوء  وخالفا      
د وا تهـــى  تيـــ  مـــن النســـمي الـــية ســـاد منـــي ا تهـــاء العمليـــة العســـعرية  الجـــرف الصـــامد  قـــد تمـــدض 

مــزيج  درــد مــن أن لــد  تمــاب  نــا  ع أن تواصــل تركــة تمــاب التعــادرات فــي الصــيا  مميض توق ـالم  
الوســازل  المعـــادرات التــي تـــيدب للموا هــة والمفرقعـــات الناريــة والصـــواري  فــي بعـــض ااتيـــان  

 للحفاظ على  ار المقاومة.

ويقــوم لــي  مــن المبكــد أن  رتحــوم الوضــع إلــى موا هــة عســعرية نــاملة  لكــن ذلــن ال يعتمــد     
يلية إلـى تلخـيم معـادرات رـوح فقغ على تركة تماب  إذ سارع  بعض وسازل اععالح اعسـراز

الجمعـة الماضــية باعتماردــا فشــال ذريعـا  لحمــاب. وكــان عــدد المتعــادرين فـي الواقــع أقــل ممــا كــان 
وفقــا لتقــدررات الجــي  اعسـرازيلي  ولــم رــتم اختــرا  الســياج علــى طــوم  10000متوقعـا  أكمــر مــن 
 تدود قطاش ززة .

العســـعرة  لكـــل مـــا رتعلـــ  بـــالترا ع فـــي أعـــداد ة تفســـيرات محتملـــة  تســـب المحلـــل دنـــا  عـــدض     
بـــالتعرف التوضـــيحي لمعـــادرات  المشـــاركين فـــي مســـيرات العـــودة  قـــازال:  قـــد يعـــون دـــيا مرتمطـــا  

الجمعة مع إرران  التي وعدت بتو يع ااموام على المتعادرين  وفي  ف  اليوح  بدأ  روح القـدب  
ين من اعبـال  بسـمب ارتفـاش عـدد القتلـى بنيـران أن يعون الناب خازف اعررا ي. ومن الممعن أيضا  

الجــي  فــي المعــادرات الســابقة  وفــي ظــل التهدرــدات اعســرازيلية المحــددة للهجــوح مــن الجــو علــى 
 قطاش ززة .
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ت لكــن مــن منعــور أوســع للمحــل العســعرة درزيــل  فــ ن قيــادة تمــاب فــي قطــاش زــزة قــد مــرض     
  درــدا   اتهــا ضــد إســرازيل. لــد  تمــاب ارن مزيجــا  بالمحاكمــة والخطــس بطريقــة زيــر فعالــة فــي كف

مــن الوســازل  المعــادرات الجماديريــة التــي تتحــوم إلــى موا هــات  قنابــل تارقــة وأتيا ــا صــواري   
 للحفاظ على  ار المقاومة.

علــــى الجا ــــب اعســــرازيلي  يقــــوم درزيــــل:  التو يــــ  السياســــي الــــية رو هــــ  رزــــي  الحعومــــة      
ب تـرب فـي زـزة والجـي  يعمـل الجي  اعسرازيلي واضح   تنيادو رريـد تجنضـ بنيامين  تنيادو  إلى

وفقا ليلن  وعندما ا ته  أتداث الجمعة االخيرة  روح القدبس مع مقتـل أرععـة فلسـطينيين  مقار ـة 
ـــ  قتــيال فــي معــادرات رــوح النكمــة فــي منتصــا أيــار   مــن المعقــوم أن  فتــر  أن ااوامــر  60ب

ران القناصــين علــى الجا ــب اعســرازيلي قــد تــم منحهــا دــيه المــرة علــى  حــو والتصــاريح الخاصــة بنيــ
 ضةيل .

ولضمان عودة الهدوء النسمي قمل اتتمام الموا هة الشـاملة  رـرادن فيشـمان علـى عطلـة عيـد     
الفطر ونهر المو ديام من أ ل عودة الهدوء علـى طـوم السـياج اامنـي  قـازال:  مـن المعقـوم أن 

م عطلـة عيـد الفطـر دـيا ااسـموش  ومـع بـدء مماريـات المو ـديام  سـوف تضــعا  فتـر  أ ـ  بحلـو 
 الموا هات وتترا ع المشاركات بمسيرات العودة .

لكـــن  ثـــم تـــستي أنـــهر الصـــيا  عنـــدما تنفجـــر ااتـــداث إلـــى مســـتويات مختلفـــة  إلـــى در ـــة     
ان:  لقد  في سـال  الجـو الموا هة الكاملة  ودو اع ماش واالتفا  بين فيشمان ودرزيل  يقوم فيشم

ة ااســموش الماضــي بر امجــا قتاليــا متوا يــا علــى  مهتــين  التوقيــ  لــي  مصــادفة  وأتــى علــى خلفيضــ
تقييمـات الوضـع  إذ أمـر رزـي  ديةـة ااركـان الجـي  بالتحضـير لموا هـة فـي الشـمام مـع ا ــدالش 

الشــمام  وذلــن  موا هـات فــي زـزة  ودــو الوضــع الـية يشــعل الصـراش فــي قطــاش زـزة أيضــا يشـعل
 على ضوء العالقات المتنامية بين تماب وتزب   وإرران .
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ويقـــدح فيشـــمان النصـــازح لــــ الكابيني   بحـــام أراد تســـم ملـــا زـــزة  فمـــن و هـــة  عـــره إذا أراد     
خــاذ بعــض ن علــى الحعومــة اتض الجــي  تغييــر الوضــع المتــوتر القــازم علــى الســياج اامنــي  ســيتعيض 

م توصـية الجـي  بتخفيـا الحصـار للسـما  لحمـاب بتقـديم إ جـا   علـى سـميل القرارات  أوال  قمـو 
الممـــام  مـــن خـــالم الســـما  للجـــي  ب تضـــار  الف العمـــام مـــن قطـــاش زـــزة للعمـــل داخـــل الكيـــان 

فــي المشــروش الــية يقــوده ممعــوث  قــدما   ويمعــن لمجلــ  الــو ارة المصــغر أيضــا أن يقــرر المضــيض 
 ززة  متجاو ا تماب والسلطة الفلسطينية.اامم المتحدة لتحويل ااموام إلى 

 اجتماع الكابنيت بشأن قطاع غزة:

د بالغرفـة المو ـودة تحـ  ق ـخيـر الـية ع  عمرية  أن ا تماش  الكابني   اا وذكرت وسازل إعالح    
 14خــي أة قــرارات بشــسن الوضــع اع ســا ي فــي قطــاش زــزة  وقالــ  القنــاة ر  فــي القــدب لــم رتض اا

العمريـــة  إن الكابنيـــ   ـــاق  خـــالم اال تمـــاش تنفيـــي مشـــاريع إ ســـا ية فـــي قطـــاش زـــزة علـــى المـــد  
 والطويل.القصير والمتوسغ 

أوضـح خـالم اال تمـاش   أفيغـدور ليمرمـان  وأنار مسـبوم رفيـع المسـتو  إلـى أن و يـر اامـن    
والطويــل يجــب أن تكــون مشــروطة بعــودة أن  ميــع مشــاريع المنيــة التحتيــة علــى المــد  المتوســغ 
وأن  .ا  مختلفـ ا  لـو  ـي  اعتـتالم موقفـح مممض الجنود والمد يين المحتجـزين لـد  تمـاب  فيمـا لـم يقـدض 

مطلقـــي الطـــازرات الورقيـــة ا هـــا تطلـــ  مـــن عمـــ   ممملـــي  ـــي  اعتـــتالم أكـــدوا صـــعوعة معافحـــة
لو ـود خـوف مـن إطـال  النـار علـيهم ان  ـزء كميـر ممـن يسـتخدمها دـم مـن    إضـافة  ش زـزةقطا

 المرادقين أو ااطفام.

  

 الطائرات الورقية الحارقة
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انــتدت الخالفــات فــي أوســاة القيــادة السياســية ـ اامنيــة تــوم طريقــة التعامــل ضــد مطلقــي     
للقنــاة العانــرة  طلــب و يــر اامــن  ووفقــا   الطــازرات الورقيــة التــي أضــرم  النيــران فــي زــالف زــزة 

الداخلي  لعاد أردان التعامل مـع مطلقـي الطـازرات الورقيـة كــ إردابيين  وازتيـالهم  كمـا رـتم ازتيـام 
قــــاطع  تيــــ  أوضــــح   فــــض الجــــي  مطالــــب الــــو ير أردان بشــــعل  ر   دــــيا و طلقــــي الصــــواري م

 هـا مـن بــين المنـا م وااتيـاء  فــال مصـادر عسـعرية بـسن مطلقــي الطـازرات الورقيـة مــن زـزة يطلقو 
يمعن قصا المنا م في كل مرة رتم فيها إطال  الطازرات الورقية  وأن الحدر  رـدور عـن أطفـام 

ـــية ســـيتمخض  ـــى اعضـــرار بصـــورة  إســـرازيل   اامـــر ال ـــالهم إل ض عـــن صـــغار  تيـــ  ســـيبدة ازتي
 .أضرار أخطر من أضرار الطازرات الورقية الحارقة

  أن  ــي  االتــتالم بــدء بتجنيــد عشــرات المتطــوعين للعمــل  إســرازيل اليــوح وذكــرت صــحيفة     
د ق ـع   ا  إسـرازيلي ا  مـبتمر  نأو  في وتدة محارعة الطازرات الورقية الحارقة  التي تنطل  من قطاش زـزة 
ــــ   مل موا هــــة الطــــازراتبمشــــاركة طيــــارين مــــد يين وخمــــراء فــــي الصــــناعات العســــعرية  لمحــــ  س 

ين سيعملون على تحلي  طـازرات دون طيـار والعمـل علـى إسـقاة الطـازرات وأضاف   أن المتطوع
الورقيـة فـور إطالقهــا مـن زـزضة  فيمــا سـيقوح  ــي  االتـتالم باعتمـار المتطــوعين كجنـود االتتيــاة  
 اعمــة أن الطــازرات بــدون طيــار  جحــ  ب ســقاة عشــرات مــن الطــازرات الورقيــة وعالو ــات الهيليــوح 

 حملها.عمر قطع الخيطان التي ت

كامــل   عــن منــع الطــازرات الورقيــة بشــعل   ا  يفة أن  ــي  االتــتالم مــا  ام عــا ز وأكــدت الصــح    
  ويخشى  ي  االتـتالم ارن مـن ا    روميتتى أصمح  تشعل أتد التحديات التي روا هها الجي

بالو ــــات الهيليــــوح المفخخــــة  والتــــي يمعنهــــا تمــــل عمــــوات  اســــفة تصــــل لمســــافات طويلــــة داخــــل 
 ااراضي المحتلة وارتفاعات قد تصل إلى مةات اامتار.
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دت  الف دو ـم لالتـتالم  وكمضـ 9وتسمب الطازرات الورقية الميرلة بمواد مشتعلة  ب ترا   حو     
ة لهــــا  هــــاح تعــــومتهم بفشــــل التصــــدض االتــــتالم خســــازر فادتــــة  وســــغ اســــتمرار المســــتوطنين باتض 

 تد أدم أساليب المقاومة التي ال يمعن االستها ة بها.للصناعة الفلسطينية وأ ا  واعتماردا فخر 

  

   :أهم الحلول لطائرات غزة الورقية

تعـي  المسـتويات اامنيـة والسياسـية فـي إسـرازيل تالـة مـن الضـغغ الميـدا ي  بسـمب اســتمرار     
الطــــازرات الورقيــــة المشــــتعلة التــــي يطلقهــــا الفلســــطينيون مــــن قطــــاش زــــزة  حــــو الحقــــوم الزراعيــــة 

ســرازيلية الحدوديــة  وتســممها بحرازــ  واســعة  و قــل موقــع القنــاة الســابعة التــابع للمســتوطنين عــن اع
و يــر اامــن الــداخلي  زلعــاد أردان  قولــ  إن  الحرازــ  التــي تســفر عــن إرســام دــيه الطــازرات دــي 

الحقـــوم رة تطـــام ب إطـــال  النـــار باتجـــاه مـــن يطلقهـــا  ان  ثاردـــا المـــدمض محـــاوالت قتـــل  مـــا رتطلضـــ
  أ ـ   ال ن  ودـو و يـر الشـبون اعسـتراتيجيةد أرداوأكضـ . الزراعية في مععم مستوطنات زالف ززة

مــن المحــ  عــن تلــوم تكنولو يــة خالقــة لوقــا تهدرــد الطــازرات الورقيــة  بجا ــب و ــود سياســة  بــدض 
ـــار علـــى مطلقـــي دـــيه الطـــازرات  والتعامـــل معهـــم تمامـــا كمـــن يطلـــ   واضـــحة تخـــم إطـــال  الن

وأضــاف أ ــ   ال فــر  بــين االثنــين  فــالحراز  دــي محاولــة   .يازا الصــاروخية باتجــاه إســرازيلالقــ
قتـل  وفــي الوقــ  الــية أصــدرت تعليمــاتي للشــرطة فــي القــدب بمعاملــة رانــقي الحجــارة علــى أ هــم 
يعرضون تياة اعسرازيليين للخطر  ف  ي أتوقـع أن رتعامـل الجـي  مـع مرسـلي دـيه الطـازرات مـن 

خطــورة مــن يطلــ  صــاروخا أو قييفــة  ان دــيه الطــازرة تشــم  القنملــة الموقوتــة  ويجــب  زــزة بــيات
 . اة خطر قد يقع التعامل معها في الوق  المناسب منعا  
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ااممل لوقا ظـادرة الطـازرات  الجنرام رو ين إرتسين قام في صحيفة إسرازيل اليوح إن  الحلض     
فــ ن تيــاة المــزارعين  عرة اعســرازيلي علــى اار   وإالض الورقيــة المشــتعلة رتممــل فــي التوا ــد العســ

عــن  ال  بو المســتو  السياســي اعســرازيلي مســ اعســرازيليين ســيغلب عليهــا التشــوي  والقلــ   مــا يجعــل
  ا   ال يمنح الجي  صالتية تنفيي إقامة منطقـة عا لـة علـى تـدود القطـاش  وأضـاف  استمراردا

ـــأن  دنـــا  صـــعوعة  دض  مـــع دـــيه الطـــازرات الورقيـــة  التـــي تـــبدة لحرازـــ  تضـــرب ة فـــي التعامـــل يض
كميــرة  ولــيلن فــ ن المســبولية عــن اســتمراردا تقــع  ب بسضــرار  االقتصــاد الزراعــي اعســرازيلي  وتتســمض 

 ال يمعـن منـع إرسـام أة طـازرة ورقيـة مـن  وخـتم قـازال   . على عات  المسـتو  السياسـي اعسـرازيلي
 ــود قــوات عســعرية علــى اار   والســيطرة الميدا يــة علــى مــن خــالم و  زــزة باتجــاه إســرازيل إالض 

 المنطقــة العا لــة  لكــن عمليــة دجوميــة مــن دــيا النــوش تتطلــب موافقــة مــن المســتو  السياســي  وإالض 
لن رتغير  ومع مرور الوق  سوف تتحوم الحقوم الزراعية الخضراء إلـى سـجادة سـوداء  نيةا   ف نض 

  .بسمب الحراز 

ح  إتصــاءات رقميــة دقيقــة عــن تجــم ااضــرار النا مــة عــن ونــي  كحلــون  قــدض و يــر الماليــة  م    
ظــادرة الطــازرات الورقيــة المشــتعلة  تيــ  بلغــ  مســاتة الحقــوم الزراعيــة المحترقــة قرابــة خمســة 

وأضـاف أن  القطـاش                    . الف دو ـم  مـا يعنـي تو يـ  ضـرعة قويـة القتصـاد الدولـة
فــي ارو ــة ااخيــرة تحــ  تهدرــد دجمــات مركــزة  وسلســلة ال تتوقــا مــن  الزراعــي اعســرازيلي بــات

إطــــال  دـــــيه الطــــازرات  ولـــــيلن قـــــررت اعتمــــار أصـــــحاب الحقـــــوم المحروقــــة ضـــــحايا الهجمـــــات 
عادية  ويستحقون الحصوم على التعويض مـن الدولـة بهـيا التوصـيا  ومـنحهم الممـالل الماليـة الم  

  .المادعةالال مة للتغلب على ديه الخسازر 
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منح المزارعين المتضررين من ديه الطازرات   أورة أريةيل  ر و ير الزراعة اعسرازيليوقد قرض     
مليون نيعل  كجزء من خطة تقوح بها عدد من الو ارات الحعومية لموا هة دـيا التهدرـد  16مملل 
تقـة الطـازرات الورقيـة م في استخداح طـازرات ترعيـة لمالوأن  دنا  فكرة تم تداولها تتلخض  .الجدرد

المشتعلة المرسلة من قطاش ززة  وعمو ب الفكرة رتم إرسام كل طازرة قتالية  حو الطازرة الورقيـة  
وعمجــرد االقتــراب منهــا فــ ن مســاردا ســينحرف مــن نــدة الــدخان المنمعــ  مــن محركــات الطــازرات 

  .القتالية

مـــة عـــن عـــدح إيجـــاد تلـــوم ســـريعة وأضـــاف  أ ـــ   فـــي ضـــوء تالـــة اعتمـــاة اعســـرازيلية النا     
لمحــ  الخيــارات المتاتــة مــع  طارزــا   للطــازرات الورقيــة  فقــد عقــد معتــب رزــي  الحعومــة ا تماعــا  

 . استمرار ديه العادرة  ولكن بعد فحم الفكرة من الناتية التطميقيـة فقـد ثمـ  فشـلها وعـدح  ـدواه 
طاش أمـــوام التعويضـــات للمـــزارعين وأنـــار إلـــى أن   تنيـــادو أصـــدر تعليماتـــ  لـــو ير الماليـــة الســـتق

اعســرازيليين مــن أمــوام الضــرازب الخاصــة بالســلطة الفلســطينية  ودــي خطــوة تعترضــها صــعوعات 
 . قا و ية وعملية كميرة

   

  كارثة في غ ف غزة

وأفاد موقع  سرو يمس اعسـرازيلي  أن كارثـة تقيقـة وقعـ  فـي منـاط  زـالف زـزة  مـع ا ديـاد     
يجــة الطــازرات الورقيــة التــي يطلقهــا الشــمان مــن قطــاش زــزة  باتجــاه المســتوطنات رقعــة الحرازــ   ت
وقام الموقـع: اامـر زيـر طميعـي  تسـعة ترازـ  متزامنـة  فـي زـالف زـزة بفعـل  .المحاذية للقطاش

 .الكمير من العشب ااخضر  بل اللون ااسود دو سيد الموقا طازرات ورقية تارقة  لم رم   
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العســـعرية فـــي إســـرازيل  ع صـــحيفة  رـــديعوت أترو ـــوتس  القيـــادة السياســـية و بـــدوره  قـــام موقـــ    
للطــازرات الورقيــة  أمــا دا ــي عطــار رزــي   لأل فــا  وقــيازا الهــاون  ولــم يجــدوا تــالا  و ــدوا تلــوال  

ــ د أ هــم سيقاضــون تركــة تمــاب بســمب ااضــرار الميةيــة التــي الصــندو  القــومي اليهــودة  فقــد أكض
 .زالف ززة  بفعل الطازرات الورقية الحارقةألحقتها بالغابات في 

أفـــاد مصـــدر عســـعرة بـــسن دنـــا  تغييـــر فـــى سياســـة  ـــي  االتـــتالم لـــوأد  التـــ    وفـــي وقـــ       
  وقــام المصــدر العســـعر  ةالحارقـــ ةالطــازرات الورقيضــ يطلقــب ســـتهداف م   عــا  مســيرات العــودة  متوقض 

  وذلــن عنــد تحدرــد المعــان الــي  ةالورقيــنقوح ب  هــاء خطــر الطــازرات ســ  ــدا   :  قريمــا  0404لموقــع 
 . لمنع إطالقها ةستقوح قواتنا ب طال  النار علي  بدقض  ةمن  الطازرات والمالو ات الحارق تنطل 

 

  تعويضات أضرار الحرائق

ح بـــ  رزـــي   عـــة للكنيســـ وصـــادق  لجنـــة الخار يـــة واامـــن التاب     باع مـــاش  علـــى مقتـــر  تقـــدض
يـادو  القتطـاش أمـوام التعويضـات التـي تـدفع لسـعان زـالف قطـاش زـزة تعومة العـدو  بنيـامين  تن

بســـــمب أضـــــرار الحرازـــــ  التـــــي ا ـــــدلع  دنـــــا  مـــــن أمـــــوام الضـــــرازب التـــــي تحـــــوم إلـــــى الســـــلطة 
م   الــية يحــوض ستي عــن طريــ  االتــتالمالفلســطينية  و ــزء كميــر مــن ميزا يــة الســلطة الفلســطينية يــ

دفعـــات ضـــريمية تقـــوح بجمارتهـــا مـــن المضـــازع الفلســـطينية التـــي ت نقـــل عمـــر المـــوا    للســلطة نـــهريا  
والمعـــابر اعســـرازيلية  ويملـــل متوســـغ قيمـــة إرـــرادات المقاصـــة  الضـــرازب الشـــهريةس  التـــي تجميهـــا 

مليـــون دوالر أميركـــي  وفـــ  أرقـــاح و ارة الماليـــة  180لهـــا للســـلطة الفلســـطينية   حـــو إســـرازيل وتحوض 
ة  وعــدون دــيه اامــوام لــن تســتطيع الحعومــة الفلســطينية اعيفــاء بالتزاماتهــا الماليــة تجــاه الفلســطيني

 الموظفين والمبسسات الحعومية  وف  تصريح ساب  لرزي  الو راء الفلسطيني  رامي الحمد  .
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 بوادر خطة دولية للتخفيف عن غزة

يـــة وورقيـــة  درـــدة إلـــى ت  قدذكـــرت إذاعـــة  ـــي  اعتـــتالم  أن إســـرازيل قـــررت إدخـــام عمـــال    
   سيتم إدخام كميات كميـرة مـن تلـن اامـوام إلـى المنـو  فـي قطـاش زـزة السـتمدالها أقطاش ززة  و 

 .بالعمالت القديمة مشيرة  إلى أ   سيتم إدخام أيضا أورا   قدية  دردة من الدوالر

الواليــات المتحــدة  ذاعــة فهــيه الخطــوة تــستي فــي إطــار خطــة واســعة النطــا  تقوددــاوتســب اع    
  ويشار إلى أن الحـدر  رـدور .اامريعية لتخفيا الحصار على المواطن المسيغ داخل قطاش ززة

عـــن خطـــة نـــاملة بمماركـــة كـــل مـــن و يـــر الجـــي  ليمرمـــان ورزـــي  ااركـــان أرز كـــوت  مـــن أ ـــل 
رنــار للخطــة المــيكورة بنقــل مليــون د وســتقوح ااردن وفقــا   .تخفيــا الحصــار عــن مــواطني القطــاش

أرد ـــي  قـــدا  إلـــى قطـــاش زـــزة كمـــا ســـتقوح الواليـــات المتحـــدة اامريعيـــة ب دخـــام مالرـــين الـــدوالرات 
 .الورقية  قدا إلى قطاش ززة أيضا

مطلـــ   كمـــا أ ـــ  يضـــع  عمـــاب يعـــار  تطميـــ  دـــيه الخطـــة بشـــعل   لـــى أن الـــرزي إنـــارت أو     
  .الحوا ز والعراقيل أماح تنفييدا

اللند ية عن مصدر أممي قول  إ    ال رو د أة نيء تقيقي أو ملمـوب  قل  صحيفة الحياة     
تتــى ارن لــد  اامــم المتحــدة أو مالدرنــوف  بشــسن زــزة  وأن  أة تــل أو خطــة يجــب أن تحعــى 
بموافقــة ااطــراف المالثــة الرزيســة  ودــي  إســرازيل  والســلطة الفلســطينية ومصــر  فضــال  عــن تركــة 

يجـب أن يعـون  وأن أة تـل  تتـى ولـو كـان إ سـا يا    القطـاش  تماب  التـي تحعـم قمضـتها علـى 
 في إطار تل سياسي نامل وعادم ومستندا  إلى قرارات الشرعية الدولية وقرارات اامم المتحدة .

و دنــا  مســارات و هــات تمحــ  عــن تلــوم لأل مــات اع ســا ية فــي القطــاش  مــن بينهــا دوم      
 قات قوية مع إسرازيل وتماب .قريمة وأخر  بعيدة  سميا  ترعطها عال
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وتســـب الصـــحيفة اللند يـــة  رراقـــب الفلســـطينيون فـــي قطـــاش زـــزة عـــن كمـــب  ومـــن دون رفـــع      
عــــاتهم  الحـــرا  والتطـــورات الجاريــــة فـــي إســـرازيل واعقلــــيم وعلـــى المســــتو  ســـقا أتالمهـــم أو توقض 

 الدولي عيجاد تلوم لألوضاش الكارثية زير المسموقة في القطاش.

ويخـيم التشـا،ح  أو علـى ااقـل عــدح التفـا،م  بقـرب ا فـراج أ مــات مفتوتـة علـى المجهـوم منــي     
 العقوعـــات  التـــي تفرضـــها عســـرازيلي  واال قســـاح الـــداخلي  وســـنوات طويلـــة  مـــن بينهـــا الحصـــار ا

الســـلطة الفلســـطينية علـــى القطـــاش  والكهرعـــاء والميـــاه  والصـــحة والتعلـــيم  والمنـــى التحتيـــة والمطالـــة 
 والفقر وترية الحركة  وف  الصحيفة.

وعلــــى أدميــــة الحلــــوم اع ســــا ية واالقتصــــادية  يخشــــى مليو ــــا فلســــطيني فــــي القطــــاش مــــن أن     
تفر   إسرازيل  والواليات المتحدة عليهم تلوال  إ سا ية أو اقتصادية بعيـدا  عـن تـل سياسـي رنهـي 

ودة والحريـة وإقامـة الدولـة المسـتقلة وعاصـمتها عاما   ويحق  لهم تلم الع 51اتتالال  إسرازيليا  داح 
القــدب  ويســود القلــ  فــي صــفوف الفلســطينيين رســميا  وتزعيــا  ونــعميا  مــن أن تكــون خطــغ  إ قــاذ 
زــزة  أو تقــديم إســرازيل أة تســهيالت للقطــاش فــي إطــار تنفيــي  صــفقة   ســيعلنها الــرزي  ااميركــي 

فلسـطين  وإقامـة كيـان مسـتقل فيـ  تحـ  تعـم  على أر  الواقع  وأن رـتم فصـل القطـاش عـن بقيـة
 تركة  تماب   على رزم أن الحركة تنفي بشدة التساو  مع الصفقة أو ديه المشاريع المشمودة.

خطــة كميــرة لمنــاء مصــا ع وعنيــة  وكا ــ  صــحيفة  معــاريب  العمريــة قالــ  إن  مالدرنــوف  يعــدض     
مـن الـدوم الما حـة  وقالـ  مصـادر سياسـية  تحتية ععادة إعمار القطاش مـن أمـوام سـيتم تجنيـددا

ـــ ا ع جـــا  تلـــن الخطـــة التـــي ترتكـــز فـــي إســـرازيلية للصـــحيفة: إن  مالدرنـــوف يعمـــل مـــن دون توقض
ـــ   الجنـــرام رـــوأف موردخـــاة مععمهـــا علـــى الخطـــة التـــي وضـــعها الحـــاكم العســـعرة ااســـم  المنسض
صــا ع وعنـــى تحتيــة فــي زـــزة  المنتهيــة والرتــ  قمــل أكمـــر مــن نــهرس  والحــدر  رـــدور عــن إقامــة م

 وأيضا  في سيناء بسموام رتم تجنيددا من المجتمع الدولي .
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  عـن فييية لمنعمة التحرير الفلسطينيةوفي ديا اعطار  كشا صالح رأف  عضو اللجنة التن    
قشــة الوضــع اع ســا ي فــي ا تمــاش مصــرة إســرازيلي فلســطيني دعــا لــ  مالدرنــوف  مــن أ ــل منا

 أ    تم رفض ذلن من قمل القيادة الفلسطينية . إلى ا  ززة  مشير 

  عــن بعــض التســهيالت التــي قــد ت قــدح لقطــاش زــزة  و وقشــ  فــي كشــف  صــحيفة  دــآرت س     
ومـن  .ا  يـادو  كابينـ س والتـي سـتناق  التقـا تماش المجل  السياسي اامني المصغر بحعومة  تن
للتيـار الكهرعـازي  بهـدف مضـاعفة كميـة  بين الخطغ إ شاء محطة لتحلية المياه  إ شاء خغ  درـد

الكهرعاء لقطاش ززة  مد خـغ أ ابيـب للغـا  الطميعـي مـن إسـرازيل إلـى زـزة  إقامـة منشـسة الصـرف 
 الصحي وموقع لجمع النفايات إضافة إلى تطوير منطقة  إرر سالصناعية  وزير ذلن.

ا مـبخرا  مـن ا هيـار اقتصـادة رو وكان كمـار المسـبولين فـي الجهـا  اامنـي اعسـرازيلي  قـد تـيض     
نـ س الوضـع  ـاق   الكابي را  ومـبخض   مطل س في قطاش ززة  وخاصة نمعات المنية التحتيـة المد يـة.

مـا خاذ قرارات بشسن التسهيالت اع سا ية  وإ ض اتض    وخالم المناقشة لم رتمض االقتصادة في قطاش ززة
ين   في مجام المنية التحتية  وكـان بنيـام رت مناقشة الخطغ التي تم  الموافقة عليها في الساب

إن إسرازيل تدرب كيفية منع اال هيار اع سـا ي فـي قطـاش  وروعية:  تنيادو قد قام خالم  ولت  اا
 .  ززة

ومنـــع التمـــارن بـــالمواقا والخالفـــات بـــين أعضـــاء المجلـــ  الـــو ارة المصـــغر للشـــبون اامنيـــة     
قرارات  ودرية بمنح التسهيالت لقطاش ززة والتي مـن نـس ها خاذ أة والسياسية  الكابيني    من اتض 

 عاما. 12أن تسهم إلى تخفيا الحصار المفرو  على القطاش مني 

ـــاو      خـــاذ    لســـة  الكابينيـــ   التـــي عقـــدت فـــي المقـــر الســـرة تحـــ   مـــام القـــدب دون اتض  فضض
القصـير والتـي صــود  القـرارات  بينمـا ركـزت الجلسـة علـى خطـوات إ ســا ية ارتجاليـة علـى المـد  
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في مجاالت المياه والكهرعاء والصحة والعمل ولم رـتم انـتراة تنفيـيدا باسـتعادة  على بعضها سابقا  
 ااسر .

دت  مــام بعـض الـو راء وأعضــاء  الكابينيـ   الــيرن توقعـوا  لســة وعا عـداح قـرارات  ودريــة تمـدض     
 رة سياسة إ اء قطاش ززة.تاسمة للنعر في تلوم إستراتيجية على المد  المعيد لملو 

  

 % من سكان غزة يعتمدون على المساعدة اإلنسانية80)أونروا(: 

قال  منعمة اامم المتحدة عزاثة وتشغيل الال ةين الفلسطينيين في الشـر  ااد ـى  أو ـرواس      
% مـــن الســـعان فـــي زـــزة يعتمـــدون علـــى المســـاعدة اع ســـا ية   ويوا ـــ  قطـــاش زـــزة  وفـــ  80 إن 
ر للمنعمة ااممية  أ مة إ سا ية تزداد سوءا   ويمقـى الحصـار المـرة والمحـرة والجـوة الشـامل تقري

  إلــى  ا ــب اال قســاح الفلســطيني والقيــود 12المفــرو  مــن قمــل إســرازيل  والــية رــدخل عامــ  الـــ 
المفروضــة مــن قمــل الســلطات المصــرية علــى معمــر رفــح  المســمب ااساســي فــي تــردة ااوضــاش 

 االقتصادية في ززة المزدتم بمليو ي إ سان.-واال تماعية اع سا ية

دة وقالــ :  فــي ا تهــا  إســرازيل اللتزاماتهــا القا و يــة تحــ  القــا ون الــدولي  فــ ن القيــود المشــدض     
على تركة اافراد والمضـازع تسـتمر فـي عقـاب السـعان بشـعل  مـاعي والتـسثير بشـعل سـلمي علـى 

 د في تحقي  تقو  اال سان ااساسية . ميع مناتي الحياة في ززة وتهد

فـ ن الفلسـطينيين  وعحسب  شـرة صـدرت مـبخرا  عـن معتـب تنسـي  الشـبون اال سـا ية  أوتشـاس     
سـاعة روميـا   ويحصـلون علـى معـدم  20في ززة روا هون معدم ا قطاش فـي الكهرعـاء يصـل إلـى 

 100مـة الصــحة العالميـة ودــو لتـر ميــاه للفـرد فقــغ مقار ـة مــع الحـد ااد ــى الـية تددتــ  منع 72
 لتر للفرد في اليوح.
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لتــر مــن ميــاه الصــرف الصــحي  108,000  تــم تصــريب 2018 ــ  فــي إبريــل ألــى إوأنــارت     
ودــو مبنــر لمســـتويات  -زيــر المعالجــة إلــى المحــر روميــا   مســممة   الحا ــة الحيويــة لألكســجين  

ميليغراح/للتر  إضـافة إلـى  60عيار العالمي ميليغراح/اللتر مقار ة بالم 242بمقدار  –تلوث المياه 
% مــن طلمــات المرضــى للخــروج مــن زــزة عمــر إســرازيل تصــل  علــى موافقــة فــي 58ذلــن  فقــغ 

 % تم تسخير أو رفض طلماتهم.42بينما  2018الرعع ااوم من عاح 

ى   فــــي  فــــ  فتــــرة إعــــداد التقريــــر  ا دادت مســــتويات المطالــــة العامــــة فــــي زــــزة إلــــ ضــــأنــــ  وعيض     
 % من السعان في ززة يعتمدون على المساعدة اع سا ية.80%  وأصمح 49.1

   

 جولة بالمنطقة لتسويق صفقة القرن 

ن مـن أفادت صحيفة  القدبس  أن فري  الرزي  ااميركي دو الد ترامب لعمليـة السـالح  المعـوض     
 اريــد كونــنير صــهر الــرزي   وممعوثــ  للمفاوضــات الدوليــة  يســون زــرينمالت  ومــاررا ريعــاردم  
 ازمــــة مستشــــار الــــرزي  ااميركــــي لشــــبون اامــــن القــــومي  ــــون بولتــــون  ســــيمدأ اعتمــــارا مــــن رــــوح 

تزيـــران   وذلـــن لتســـوي   25تزيـــران    ولتـــ  فـــي المنطقـــة والتـــي ستســـتمر تتـــى  20 اارععـــاء 
 لقرنس وتشد الدعم لها والضغغ على الفلسطينيين وااردن للقموم بها. صفقة ا

من مصـر وااردن والسـعودية   ع أن رزور الوفد ااميركي إلى  ا ب إسرازيل  كالا ومن المتوقض     
ومن زير المتوقع أن رلتقي الوفد أة مسبوم فلسطيني فـي دـيه الجولـة  تيـ  أن الفلسـطينيين لـم 

عومة ااميركي مني إعالن ترامـب اعترافـ  بالقـدب المحتلـة عاصـمة عسـرازيل رـوح رلتقوا بممملي الح
مـــن اع ـــراءات بهـــدف تركيـــع  خـــيت اعدارة ااميركيـــة عـــددا  الماضـــي  واتض  2017كـــا ون ااوم  6

الفلســـطينيين وإ هـــاء القضـــية الفلســـطينية مـــن بينهـــا قطـــع المســـاعدات عـــن  وكالـــة زـــوث وتشـــغيل 
مـن القـوا ين  عـدد    أو رواس وقطع المساعدات عن السلطة الفلسـطينية  وسـنض  الال ةين الفلسطينيين
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ح الـدعم المـالي في الكـو غرب لمحاصـرة الفلسـطينيين ممـل تمريـر قـا ون  تـارلور فـوربس الـية يجـرض 
اســر الشــهداء وااســر  الفلســطينيين  ومحاولــة تمريــر قــوا ين فــي الكــو غرب مــن نــس ها أن تجــريم 

زيل والنشــاطات التــي يقــوح بهــا مناصــروا القضــية الفلســطينية  خاصــة فــي تــرح تركــة مقاطعــة إســرا
 الجامعات ااميركية المختلفة.

نيـــ  اعدارة ااميركيـــة بهـــزازم متعاقمـــة علـــى المســـتو  الـــدولي  خاصـــة فـــي مجلـــ  اامـــن وم      
وتـدفع  كامـل   عل  ى مواقا االتتالم بشوالجمعية العامة في اامم المتحدة  بسمب قراراتها التي تتمنض 

وم مـن تزيـران فـي اا ااميركي في مجل  اامـن  لتنفيي اا ندة االستيطا ية  وكان  خردا الفيتو
م  ب  الكويـ  لحمايـة الفلسـطينيين مـن الجارة تين صوت المجل  على مشروش القرار الية تقدض 

وواتد ضـد   صـوت أصوات مع   10ن المشروش الكويتي تصل على أ المط  اعسرازيلي  علما  
الواليــــات المتحــــدة فقــــغس فيمــــا امتنــــع أرععــــة أعضــــاء عــــن التصــــوي   بريطا يــــا  بولنــــدا   دولنــــدا 

 واثيوعياس.

داراة يــــة دوليـــــة للشــــعب الفلســــطيني زضـــــب اعثــــار المشــــروش الكــــويتي الهـــــادف تــــوفير تماأو     
اصــا  ااســموش ميركيــة  تيــ  كشــف  مصــادر دبلوماســية فــي العاصــمة ااميركيــة عــن لقــاء  عاا

الماضي بين  اريـد كونـنر مستشـار الـرزي  ااميركـي وصـهره  وعـين سـفير الكويـ  فـي وانـنطن 
الشي  سالم عمد   الجابر الصما   عمضر في  كوننر عن ا زعا   من موقا الكوي  فـي مجلـ  

 اامن بشسن التطورات ااخيرة في فلسطين.

  مع السـفير الكـويتي  عاتمـ  فيـ  علـى  دا   لهيه المصادر  ف ن كوننر عقد لقاء  قصيرا   ووفقا      
أمـاح مسـبولي  ن موقا الكويـ  دـيا  أتر ـ  نخصـيا  سبلغ  بأمجل  اامن  و الموقا الكويتي في 

أ    كوننرس كـان يعمـل مـع السـعودية ومصـر  عيا  اعدارة ااميركية وأماح دوم صديقة اميركا  مدض 
 إ جا  بيان مشتر  عرعي أميركي  رتعل  بااوضاش في ززة. على
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ن الكويــ  خــارج اع مــاش العرعــي  مــع إي معــر  اتهاماتــ  لســفير الكويــ :  وقــام كونــنر  فــ    
ل الكتلــة العرعيــة فــي مجلــ  اامــن   وأضــاف:  أ ــتم بهــيا الفعــل دفعتمو ــا إلــى عي أ هــا تممضــهــا تــدض أ ض 

 تتضح لنا الر،ية .تس يل ديا الموقا المشتر  تتى 

 

 جولة نتنياهو االوروبية

  وفــي الــدوم المالثــة ا يــا ار بنيــامين  تنيــادو ثــالث دوم إوروعيــة  دــي: ألما يــا وفر ســا وعريط    
لسياســات   ودعــوة ععــادة النعــر بخياراتــ  السياســية علــى أكمــر مــن مســتو  وصــعيد   وا ــ  رفضــا  

وخاصــة فــي الملفــين الفلســطيني واعررا ــي  دــيا باعضــافة لمــرو  تنــاقض فــي المواقــا بينــ  وعــين 
ـــ ن رـــرفض دعـــاه ا امســـبولة ملـــا السياســـة الخار يـــة فـــي دوم اعتحـــاد ااوروعـــي  مـــوزريني  ممض

    .ا أعلن  عن إلغاء  يارة لها عسرازيلاللقاء بها  وعدورد

ــوفــي المســازل الخالفيضــ      واضــح   د المســبولون ااوروعيــون بشــعل  ة  التــي نــهدتها المحادثــات  أكض
هــم مــع خيــار المحافعــة علــى اعتفــا   ومواصــلة  ض أ رتعلــ  بــالملا النــووة اعررا ــي فيمــا  وصــريح  

ية واعقتصــــادية واامنيــــة ااوروعيــــة والعالميــــة  هــــات السياســــ ــــ  يخــــدح التو ض س  ا1+5العمــــل بــــ   
   .اعتفا  علي  في عمليات التخصيب ويحوم دون إقداح إرران على تجاو  ما تم

ــــ ال    فــــسوض ما  ومتشــــعض  مــــا علــــى الصــــعيد الفلســــطيني فكــــان اعخــــتالف واســــعا  أ     د  ميــــع الزعمــــاء أكض
   ثا يـا  1967ود الرابـع مـن تزيـران ااوروعيون على ضرورة التمسن بخيار تل الـدولتين علـى تـد

ـــة فلســـطين المحتلـــة  وطـــالموا  رفضـــوا مواصـــلة عمليـــات اعســـتيطان اعســـتعمارة فـــي أراضـــي دول
  تنيادو بوقا عمليات الهدح للقـر  والتجمعـات المدويـة الفلسـطينية فـي خـان ااتمـر وزيردـا  ثالمـا  

 ا  يين اابريــاء  الــيرن رتعــادرون ســلميض رفضــوا وأدا ــوا عمليــات القتــل المجا يــة للمــواطنين الفلســطين
ـــام والنســـاء لأل ـــات القتـــل لألطف ســـموش الحـــادة عشـــر فـــي مســـيرات العـــودة. وإســـتنكروا بشـــدة عملي
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والصحفيين  وخاصة ما تصل فـي عمليـة القتـل الجما ـة لمـال  الرتمـة  ر ان النجـار. ودعـوا فـي 
 ذات الوق  لرفع الحصار عن قطاش ززة. 

أبــداه القــادة ااوروعيــون مــن مواقــا داعمــة لخيــار الســالح وتــل الــدولتين علــى دميــة مــا أ وعلــى     
  وعالتــالي رفــض اعســتيطان اعســتعمارة  ورفــض عمليــات القتــل 1967تــدود الرابــع مــن تزيــران 

إلــى مســتو  الطمــو   تيــ  كا ــ   ن تلــن المواقــا لــم تــر   أ جما ــة للمــواطنين الفلســطينيين  إالض ال
ميعـا  التلـويح ب سـتخداح ورقـة العقوعـات اعقتصـادية والتجاريـة فـي تـام لـم تملي الضـرورة علـيهم  

تستجب تعومت  المارقة للقا ون وااعـراف ومر عيـات عمليـات السـالح  وأيضـا الممـادرة ل عتـراف 
بدولــة فلســطين  ودعــم التو هــات الفلســطينية فــي اامــم المتحــدة لرفــع معا ــة فلســطين لدولــة كاملــة 

 المتحدة.  العضوية في اامم

ر ماكرون  في لقاز  مع  تنيادو   ميـع ااطـراف مـن  تصـعيد  قـد رـبدة إلـى ا ـدالش وقد تيض      
  ــزاش  بعــدما أعلنــ  إرــران خطــة لزيــادة قــدرتها علــى تخصــيب اليورا يــوح  بينمــا دعــا  تنيــادو إلــى 

ــممارســة  ضــغوة قصــو   علــى طهــران لمنعهــا مــن امــتال  ســال  ذرة   درــد د مــاكرون مــن   وأكض
تمسن ااوروعيين باالتفا  النووة مع إرران على الرزم من ا سحاب الواليات المتحدة منـ  واعتمـار 

فــا  عمــر تض ودعــا إلــى اســتكمام اع إســرازيل الــنم زيــر فعــام لمنــع إرــران مــن امــتال  قنملــة  وويــة 
 .المح  مع إرران في  شاطاتها المالستية وتسثيردا اعقليمي

صــا مــاكرون  القــرار ااميركــي بــ عالن القــدب عاصــمة  عســرازيل  بس ــ  خــر   و أ مــن  هــة      
 .د أن فر سا لن ترد على ديا القرار باعتراف أتادة بفلسطينخطس  لكن  أكض 

  ودــو أن ااتاديــة التــي ال تحتــرح ارخــرين وقــام إن  تجرعــة ااســابيع الماضــية كشــف  نــيةا       
داميــة التــي تلــ  اعتــراف وانــنطن بالقــدب عاصــمة تســمب العنــا   فــي إنــارة إلــى الموا هــات ال
كهــيا ويمــوت  ــاب  ال اعتمــر ذلــن اتتفــاال   فــي  عســرازيل  وأضــاف  عنــدما رــتم االتتفــام بحــدث  
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فلسطينيا فـي اليـوح الـية كا ـ  الواليـات المتحـدة تحتفـل فيـ  بنقـل سـفارتها  64إنارة إلى استشهاد 
 .من تل أبيب الى القدب

 

   وروباتذمر إسرائيلي من أ

  ودــي تتـــابع ااوروعيـــة علــى تغطيـــة صــحافة العـــدوســيطر التـــوتر فــي العالقـــات اعســرازيلية      
وروعيـــــة  وذكـــــر المراســـــل السياســـــي لصـــــحيفة رـــــديعوت ة بنيـــــامين  تنيـــــادو لـــــمعض الـــــدوم اا يـــــار 

أترو ــوت إرتمــار  يخنــر أن  التــوتر فــي العالقــات وصــل ذروتــ  بــ عالن  تنيــادو رفضــ  اســتقمام 
فيــدريعا مــوزيريني و يــرة خار يــة االتحــاد ااوروعــي خــالم  يارتــ  المزمعــة ااســموش القــادح  اامــر 

لع أن  مواقا مـوزيريني باتـ  و قل عن مصدر سياسي إسرازيلي مطض   الية دفعها علغاء الزيارة  
وكسـل  عسرازيل  مما ربكد أن تل أبيب تجد  فسها في مرتلة موا هـة عاصـفة مـع بر  عادية  دا  م  

لســممين اثنــين: المعارضــة ااوروعيــة لال ســحاب مــن االتفــا  النــووة مــع إرــران  ورفــض االعتــراف 
 بالقدب عاصمة عسرازيل  و قل السفارات ااوروعية إليها .

وأضـــاف أن  االتحـــاد ااوروعـــي منـــع ســـفراءه فـــي إســـرازيل مـــن المشـــاركة فـــي تفـــل افتتـــا        
هر الماضي  ويواصل االتحـاد إدا ـة إسـرازيل بصـورة دازمـة بسـمب السفارة اامريعية في القدب الش

استمراردا في المناء االستيطا ي  فضال عن الموقـا ااوروعـي مـن الموا هـات الـدازرة علـى تـدود 
 قطاش ززة .

مــ  علــى المــبتمر الصــحفي الــية عقــده  تنيــادو فــي  يســان/ وخــتم بــالقوم أن  مــوزيريني عقض       
مشروش النووة اعررا ي أن  تنيادو لم يقدح خروقات إررا ية لالتفـا  الموقـع مـع أبريل توم أسرار ال

  .2015الدوم الععمى توم مشروعها النووة الموقع في 
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وكا ــ  صــحيفة رــديعوت أترو ــوت قــد قامـــ  بتغطيــة موســعة لزيــارة  تنيــادو إلــى بريطا يـــا       
  فـي لنـدن  قـام فيـ   إن policy exchangeلهـا مشـاركت  فـي مـبتمر دراسـي لمبسسـة  التـي تخلض 

ــــد مــــن المريطــــا يين  ــــيت أروا  العدر ــــة أ ق ــــرة للقــــارة ااوروعي ــــة كمي ــــدم  مســــاعدات أمني إســــرازيل ق
وااوروعيين  ومع ذلن ف  ي أعلم أن دنا  سـوء فهـم فـي المواقـا بـين إسـرازيل وأوروعـا لمـا يحـدث 

 في ززة والشر  ااوسغ عموما .

ب فــي بريطا يــا تنعــر بصــورة منطقيــة للصــورة كاملــة لمــا يحــدث مــن   مــل أن النــا :وأضــاف      
ان زـــرب أوروعـــا مـــا  الـــ  لـــم تســـتوعب أن العـــالم رتغيـــر  لقـــد منعـــ   تطـــورات المنطقـــة والعـــالم 

إسرازيل دجمات مسلحة دامية كا   سـتقع فـي عواصـم أوروعيـة بفضـل تعاو هـا اامنـي مـع أ هـزة 
 االستخمارات الغرعية .

لة السياســية لموقــع ويلــال اعخمــارة تــام نــاليا قالــ  إن   يــارة  تنيــادو إلــى أوروعــا المراســ      
زت بتحشيد ألما يا  فر سا  بريطا يا  لموا هة النفوذ اعررا ي فـي سـوريا  رزـم العـداء ااوروعـي تركض 

أن   تنيــادو   وأضــاف  المعلــن لنتنيــادو الــية يصــفو   فــي االتحــاد بس ــ  صــدر  ترامــب الحمــيم .
ن  اللقـاء ة اكمر من سـمب: فقـد تضـمض دة وإنعاليض ع أن تكون  يارت  لدوم االتحاد ااوروعي معقض وقض ت

ااوم لـ  مــع ميركـل فــي ألما يـا  ومــاكرون فــي فر سـا  ومــاة فـي بريطا يــا  منـي ا ســحاب الواليــات 
الشخصـي المتحدة من االتفا  النووة مع إرران  تي  يعتمر ااوروعيـون أن  تنيـادو دـو الممعـوث 

 لترامب  ومارب ضغوط  على واننطن التخاذ ديا القرار اعنعالي .

وأوضح  أن  إسـرازيل التـي تسـتعد لجولـة موا هـة  درـدة فـي زـزة  روا ههـا موقـا أوروعـي       
وأن  ره مــن ارتفــاش أعــداد الشــهداء الفلســطينيين بنيــران الجــي  فــي المعــادرات ااخيــرة .مــدة تــيمض ر  

ــ الجــا مين  اعســرا مــا ال أن رمحمــا خــالم  يــارة  تنيــادو القواســم المشــتركة ويتجنض زيلي وااوروعــي  فضض
أن  تنيــادو لــم يطلــب مــن تلــن العواصــم اال ســحاب مــن االتفــا    قــاة الخــالف  فقــد بــدا واضــحا  

النـووة اعررا ــي  رزـم تدرمــ  عــن تهدرـد التوا ــد اعررا ـي فــي ســوريا  فيمـا لــم تحـاوم أوروعــا فــر  
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ن مــع الفلســطينيين خــالم المماتمــات مــع  تنيــادو  تتــى أن كلمــة  مســتوطنات  بالكــاد تــل الــدولتي
 .سمع   مع استمرار توافد المتعادرين ااوروعيين المبيدرن للفلسطينيين في الشوارش ااوروعية

ث عــن أن  الفجــوات القازمــة بــين إســرازيل تحــدض   أريةيــل كها ــا  الكاتــب بصــحيفة إســرازيل اليــوح     
عا ا تقل  من الزعماء إلى الجمادير في الجا مين  وفي تـين نـهد الجا ـب اايمـن مـن نـارش وأورو 

دوا ينــل ســتري  خــالم لقـــاء  تنيــادو مــع مـــاة  معــادرة صــغيرة مــن اليهـــود الــيرن يحملــون أعـــالح 
إسرازيل  فقـد كـان فـي مـوا هتهم معـادرة كميـرة مـع مطموعـات وميعروفو ـات وأصـوات عاليـة ممـن 

وأضـاف بـسن مـن الشـعارات  ح فلسـطين  ودـم مـن الفلسـطينيين وداعمـيهم ااوروعيـين .يحملون أعال
ر كلمــا التــي رفعــ  فــي المعــادرة   تنيــادو قاتــل  يجــب قتــل المســتوطنين   ودــيه المعــادرات تتكــر 

  كما تكرر اامـر ذاتـ  فـي المعـادرة المبيـدة للفلسـطينيين قمالـة قصـر تغ  تنيادو رتال  في لندن
باري   تي  ا تمع  تنيادو مع ماكرون  تتى في المـبتمر الصـحفي الـية عقـده مـع  اعليزي  في

 ميركل في برلين و ه  إلي  أسةلة معادية  ودي أتداث أظهرت أن إسرازيل كما لو أ ها تنزف.

ة يضـعاديـة عسـرازيل تبكـد أن ااخيـرة تجـد  فسـها فـي مشـعلة  دض  كل ديه اا ـواء ااوروعيـة الم       
ة ع قـاذ تيـاة العدرـد مـن ااوروعيـين فـي أة العـاح ااوروعـي  رزـم أ هـا تـوفر معلومـات أمنيضـأماح الر 

 العواصم التي تشهد أ واء معادية لها .

  

 سيناريوهات الحل النرائي مع الفلسطينيين

معهــد أبحــاث اامــن القــومي التــابع لجامعــة تــل أبيــب  مشــروش دراســي موســع عمــل عليــ   أعــدض      
ــــى صــــعيد تــــل الصــــراش خــــالم العــــاح  الماضــــي  ويهــــدف إلــــى بحــــ  الســــيناريودات المتوقعــــة عل

 الفلسطيني اعسرازيلي.
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  وضــع ســتة خيــارات وعــدازل أساســية فــي  عرتــ  المســتقملية لحــل الصــراش مــع  ضــأوقــام المعهــد     
الدولتين  عمليـة إسـرازيلية لال فصـام  الفلسطينيين  ودي:  استمرار الوضع القازم  على أساب تلض 

عن الفلسطينيين  ضم المستوطنات  أو ضم كل مناط  سي في الضـفة الغرعيـة  دولـة واتـدة مـع 
تقــو  كاملــة للفلســطينيين  دولــة واتــدة مــع تقــو  محــدودة للفلســطينيين  وقــد تــم بحــ   ميــع دــيه 

اعقليمــي  والــدولي  بمــا فــي ذلـــن  الســيناريودات بــالنعر إلــى الواقــع المحلــي الفلســطيني  والعرعــي
 فحم الفر  والتهدردات لكل خيار على إسرازيل .

ومن الخيارات التي بحمها المعهد الية رترأس  الجنرام عاموب يادلين  الرزي  الساب  لجهـا      
 تيـ   تـراو  التقيـيم مسرتقلل الع قرة مرع السرلطة الفلسرطينيةاالستخمارات العسعرية اعسـرازيلية  

أرععة اتتماالت: سلطة قوية متعاو ة مع إسرازيل  سلطة معادية عسرازيل  سلطة فانـلة زيـر  بين
 مسيطرة على اار   قطاش ززة كعيان مستقل ومنفصل عن الضفة الغرعية .

عتـــا مـــع إســـرازيل وأوضـــح المعهـــد أن المشـــروش  بحـــ  مســـتقمل العالقـــة مـــع الـــدولتين اللتـــين وقض     
وااردن  و اق  إمعا ية اسـتمرار العالقـة معهمـا كمـا دـي اليـوح  بمـا فـي اتفا  سالح ودما: مصر 

 ذلن التعاون االستراتيجي  أو تحولهما بسمب بعض التطورات إلى دولتين معادرتين عسرازيل .

وقــام المعهــد إن  العدرــد مــن دــيه الســيناريودات تصــل فــي  هاياتهــا إلــى واتــد مــن اثنــين مــن     
تقمل الصـــراش: إمـــا تـــل الـــدولتين بنشـــوء دولـــة فلســـطينية كاملـــة الســـيادة  أو الخيـــارات النهازيـــة لمســـ

 منقوصة السيادة  أو دولة واتدة مع مساواة كاملة في الحقو   أو عدح مساواة فيها .

مــن  رزــم مضــي الكميــر علــى الجــدار  فمــا  ام موضــوعا  لحررل الرردولتين  وأوضــح أ ــ  بالنســمة    
ان اامـر منـوة بقيـادة  م  تطمي  دـيا الحـل صعض  ى اار  ل  فر  تقاز  علالوق  الية تخلض 

خاذ قرارات تا مة وصعمة  إضافة لدور الدوم العرعية المرازماتيـة ب  جـا    القادرة على اتض الشعمين
 بناء الدولة الفلسطينية .
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ــ سرريناريو االنفلررالوعنـد الحـدر  عــن      م اعسـرازيلي عــن الفلسـطينيين  قــام المعهـد المتخصض
مجـــاالت نـــبون اامـــن القـــومي والجـــي   والصـــراش  والتـــوا ن العســـعرة فـــي الشـــر  ااوســـغ  فـــي 

ــ والحــرب اعلكترو يــة  إ ــ  قــد رــتم  ســواء بشــعل     معهــم  أو بصــورة أتاديــة الجا ــب مــن قمــل منسض
إسرازيل  ودو خيـار سـيحافع علـى المصـالح الحيويـة عسـرازيل  فـي الوقـ  الـية تشـهد فيـ  عمليـة 

ادا فــي اافــ   ممــا قــد يمنــع الوصــوم فــي الحــام إلــى اتتماليــة تــددور اامــور لخيــار الســالح ا ســد
 الدولة الواتدة .

 ضم المستوطنات

  مع مرور الوقـ   فـي وينتقل المعهد بالحدر  عن  خيار ضم المستوطنات  فهو  خي بالتعزض     
ا قـد يسـفر عـن كـن  ممضـتام تحول  السلطة الفلسطينية إلى كيان معاد   أو أن يعـون مصـيردا التف

تقوية تركة تماب والمجموعات السلفية في السـاتة الفلسـطينية  ويشـعل خطـرا علـى عـدح صـعود 
العناصــر المعتدلــة فــي تركــة فــتح  ولــيلن فــ ن خيــار ضــم المســتوطنات قــد يقــرب أكمــر فــسكمر مــن 

خيـار الضـم قـد  سيناريو الدولة الواتدة  ويحمغ أة إمعا ية ع جا  تـل الـدولتين للشـعمين  مـع أن
 يحمل ضمنيا فرضية تعز  خيار الدولة الواتدة دون إعالن رسمي .

قــد يشــعل الخيــار ااكمــر  اسررتمرار الوضررع القررائمويصــل المعهــد فــي خالصــت  إلــى القــوم أن      
  ا ـــ  أكمـــر عمليــة  فـــي ظـــل اا ــواء الســـازدة فـــي الســاتة الفلســـطينية والشـــر  ااوســـغ  تفضــيال  

لسياســي فــي إســرازيل  مــع العلــم أن دنــا  اتتماليــة لنشــوء تطــورات سياســية فضــال عــن المشــهد ا
علــــى اار  مــــن نــــس ها تقويــــة فــــر  تــــل سياســــي يقــــوح علــــى الفصــــل بــــين كيــــا ين سياســــيين 

 منفصلين .
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ويضيا أ    من مصلحة إسرازيل بقـاء السـلطة الفلسـطينية قويـة ومسـبولة  يقـوح معهـا تنسـي      
عـات المســلحة وعلـى رأسـها تمــاب  ان تقويـة طــرف فلسـطيني ملتــزح أمنـي فعـام  لموا هــة الجما
 لمصالح إسرازيل . ل دعما  بالعملية السياسية يشعض 

ويعتــرف المعهــد الــية رنشــر أبحاثــ  فــي أ حــاء العــالم  بــسن  المجتمــع اعســرازيلي مــا  ام رــدعم     
  مــن أفــ  تــوم موافقــة بسزلميتــ  اال فصــام عــن الفلســطينيين  وتــل الــدولتين للشــعمين  ولــي  دنــا
لكـن المجتمـع اعسـرازيلي  اعسرازيليين على منح الفلسطينيين تقوقا كاملـة فـي تـل الدولـة الواتـدة 

 ة للدفع باتجاه الحل السياسي مع الفلسطينيين .يض بما في  الكفاية لتقديم تنا الت  دض  لي   اضجا  

يو مــن الســيناريودات الســتة لمســتقمل ر المشــروش المحمــي اعســرازيلي  أ ــ   فــي كــل ســينار ويقــرض     
الحل مع الفلسطينيين تمر  ثالثة تهدردات أمنية: ااولى تهدردات منعمة عمـر قيـاح خاليـا مسـلحة 
ب طال  النار على طر  الضفة الغرعية باتجـاه الجـي  والمسـتوطنين  وعمليـات ا تحاريـة فـي قلـب 

إســـــرازيلية ممـــــل مطـــــار بـــــن زوريـــــون   المـــــدن اعســـــرازيلية  واســـــتهداف مواقـــــع تيويـــــة اســـــتراتيجية
وتهدرــدات علــى نــعل دمــات نــعمية فلســطينية ضــد اســتمرار الســيطرة اعســرازيلية علــى ااراضــي 
الفلســطينية  بمــا فــي ذلــن عــودة ظــادرة العمليــات الفرديــة  وتهدرــدات قــد تصــل تــد التــددور إلــى 

 لسطينية .وضع تصعيد عسعرة بمشاركة منعمات مسلحة تتشار  مع أ هزة اامن الف

 الفرص والترديدات

ووضـــع المـــاتمون  ملـــة توصـــيات فـــي  هايـــة مشـــروعهم المحمـــي للتعامـــل اعســـرازيلي مـــع دـــيه     
التهدردات اامنية بسنعالها المالثة  وتقوح على عشر من اادوات والحلوم التالية: ااوم الحد مـن 

كـــة للجـــي  اعســـرازيلي فـــي عمـــ  تســـليح اا هـــزة اامنيـــة الفلســـطينية  والمـــا ي تعزيـــز تريـــة الحر 
لعمليــات تفكيــن المنــى التحتيــة للمنعمــات المســلحة  والمالمــة توثيــ   ااراضــي الفلســطينية اســتمرارا  
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التنسي  اامني مع اا هزة اامنية الفلسطينية  والرابعة تحسـين قـدراتها فـي مجـام اامـن الـداخلي 
   من ذلن .في الضفة الغرعية  وفي المستقمل قطاش ززة  إن تمعن

وأضــاف المشــروش أن  ااداة الخامســة لموا هــة التهدرـــدات اامنيــة تكمــن فــي تعزيــز الســـيطرة     
اامنيــــــة والعســــــعرية اعســــــرازيلية الكاملــــــة علــــــى زــــــور ااردن  فــــــي المجــــــاالت: الجويــــــة والمريــــــة 

لتعــاون والكهرومغناطيســية  والسادســة الفحــم اامنــي علــى المعــابر الحدوديــة  والســابعة تنســي  ا
ـــة  والمامنـــة اســـتكمام الجـــدران  اامنـــي مـــع مصـــر وااردن  خشـــية تهريـــب أســـلحة وعناصـــر قتالي
اامنية وإزال  المغرات فيها  والتاسعة تحسين ظـروف العمـل للعمـام الفلسـطينيين داخـل إسـرازيل  
فــــي أوقــــات الهــــدوء  والعانــــرة القيــــاح بــــ  راءات اقتصــــادية ا تماعيــــة وتشــــغيلية لتحســــين ظــــروف 

 الفلسطينيين بهدف تهدزة ااوضاش اامنية .

  

 الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

إن ا تماعــات تميمــة  قــد قــام:  منــدوب فلســطين لــد  اامــم المتحــدة  الســفير ريــا  منصــور    
دت لتحدرــد خطــوات التحــر  بعــد اســتخداح الواليـــات المتحــدة لحــ  الــنقض  فيتــوس فــي مجلـــ  ق ــع  

  وأوضح أ   تم التواصـل مـع  للشعب الفلسطيني قرار توفير الحماية الدولية اامن  على مشروش 
اللجنــة المعنيــة بــالتحقي  فــي الممارســات اعســرازيلية ضــد المــد يين فــي ااراضــي المحتلــة  والتــي 
تترأسها سيرال كا وتضم بعضويتها ماليزيا والسنغام  الفت ا إلى أ ـ  تـم توصـية دـيه اللجنـة بالـيداب 

 .ش ززة لالطالش على  رازم االتتالم المرتكمة في الفترة االخيرةالى قطا

ـــــلـــــى ا تمـــــاعين ع  إنـــــار أو      دا لمجلـــــ  الســـــفراء العـــــرب  ولمجلـــــ  ســـــفراء منعمـــــة التعـــــاون ق 
مـم المتحـدة مـين العـاح لألعقـد مـع اا   ر  االتفا  على خط  عمـل تتضـمن لقـاء ي  سالمي  وأ ض اع
لعامــة عقــد مــع رزــي  الجمعيــة ا خــر م فــي الموضــوش  ولقــاء ادات  للــدخو  ــل مناقشــة اســتعدأمــن 
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 ـــل الســـالح لطـــر  ألـــى الجمعيــة العامـــة  للتحـــر  تحـــ  بنـــد متحــدون مـــن إ لمحــ  مســـسلة الـــيداب
مشـــروش قـــرار الحمايـــة للتصـــوي  فـــي الجمعيـــة العامـــة  كمـــا لفـــ  التفـــا  علـــى عقـــد لقـــاءات مـــع 

 .والدعم لمشروش القرار ريدسقليمية المختلفة من ا ل تشد التالمجموعات اال

ــ      جررل أمشررروع متحرردون مررن مــم المتحــدة تحــ  بنــد علــى الجمعيــة العامــة لأل   المشــروشر  وط 
ــفــي  لســة الجمعيــة العموميــة لألالسرر     ح منــدوب فلســطين لــد  اامــم المتحــدة مــم المتحــدة  ور ض

الدوليـــــة للشـــــعب الحمايـــــة فـــــي  يويـــــور  الســـــفير ريـــــا  منصـــــور  اعتمـــــاد مشـــــروش قـــــرار تـــــوفير 
  وأوضح أن اعتماده يعني بقاء ديا الملا تيا  ضمن مناقشات المجتمـع الـدولي  ومـن الفلسطيني

نــس   تقــديم اامــين العــاح توصــيات واقتراتــات ضــمن تقريــره  الــية ســيقوح ب عــداده عقــب اعتمـــاد 
 درـد م لـزح  العتماددـا فـي مشـروش قـرار  طرتـ  مـرة أخـر  للنعـر فـي مقترتاتـ مشروش القرار  ليتم

 للتنفيي.

ــ      د أن اال تماعــات متواصــلة مــن قمــل المعمــة الفلســطينية والمجموعــة العرعيــة  قميــل ا عقــاد وأكض
الدورة الطارزة العانرة للجمعية العامـة لألمـم المتحـدة تحـ  بنـد  متحـدون مـن أ ـل السـالحس لطـر  

أنــار إلــى عقــد ا تمــاعين علــى و  مشــروش القــرار تــوم تــوفير الحمايــة الدوليــة للشــعب الفلســطيني  
مســـــتو  مجموعـــــة الـــــدوم اعســـــالمية  و خـــــر للمجموعـــــة العرعيـــــة  لالتفـــــا  علـــــى االســـــتراتيجيات 
والتكتيعــــات  التــــي ســــيتم اللجــــوء إليهــــا خــــالم الجلســــة المرتقمــــة للجمعيــــة العامــــة  الفتــــا  إلــــى عقــــد 

الــدوم اافريقيــة مــن ا تمــاعين  خــرين مــع مجلــ  ســفراء دوم االتحــاد ااوروعــي  و خــر لمجموعــة 
أ ــــل أن رتحمــــل المجتمــــع الــــدولي مســــبوليات   لتــــوفير الحمايــــة الدوليــــة لشــــعمنا   ــــراء ا تهاكــــات 

 االتتالم اعسرازيلي المتواصلة.

  

 مشاورات لعقد مؤتمر وطني فلسطيني
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ن   أ2018-6-12دا الصــادريوح المالثــاءقالــ  صــحيفة الشــر  ااوســغ اللند يــة  فــي عــدد      
هـ  دعـوات ممدزيـة  هـا و ض فـي زـزة  وأ تماب أ ه  مشاوراتها لعقد مبتمر وطنـي فلسـطينيتركة 

لعقد ممـل دـيا المـبتمر بعـد عطلـة عيـد الفطـر  تشـار  فيـ  فصـازل فلسـطينية ونخصـيات مسـتقلة 
 واعتمارية  لمناقشة الوضع الفلسطيني.

ديال  للمجلـ  الـوطني  وتحاوم  تماب   بحسب المصادر  فسها  إيجاد  سم قيادة يطـر  بـ     
إذا لــــم تســــتجب القيــــادة الفلســــطينية لــــدعوات ا عقــــاد مجلــــ  وطنــــي  درــــد  تشــــار  فيــــ   تمــــاب  

 و الجهاد اعسالمي  و ميع الفصازل ااخر .

وأكــدت المصــادر أن مســبولين فــي الحركــة ا تمعــوا مــع مســبولين فــي الفصــازل الفلســطينية       
كـــــة  فـــــتح اال تفاضـــــة   والجمهـــــة الشـــــعمية  والجمهـــــة فـــــي زـــــزة وعيـــــروت  ونـــــمل  اللقـــــاءات  تر 

عقناعهم بتشعيل مبتمر وطنـي ادة العامةس  والجهاد اعسالمي  الديمقراطية  والجمهة الشعمية  القي
قيــادة  يقــرر فــي الشــبون الوطنيــة  بمــا فــي ذلــن مســتقمل الســلطة والمنعمــة والحصــار المفــرو  

بتمر المـــيكور فــي تشـــعيل  ــواة تسسيســـية لمجلـــ  علــى قطـــاش زــزة  وتسمـــل  تمــاب  أن رـــنجح المــ
وطني  امع  وقال  إن  تماب  أبلغ  قـادة الفصـازل أ هـا تريـد  عقـد مجلـ  وطنـي تقيقـي علـى 

 قاعدة الشراكة . 

ــ      زت  تمــاب  علــى ضــرورة عقــد مــبتمر وطنــي  ــامع  وإ هــاء الحصــار المفــرو  علــى وركض
رفضـها المطلـ   وفصـازل أخـر   لمخر ـات الـدورة قطاش ززة  ويـستي تو ـ   تمـاب  علـى قاعـدة 

 يسـان الماضـي  وا تخمـ  لجنـة تنفيييـة  للمجل  الوطني  التي عقدت في راح    هايـة نـهر 23
 درــدة لمنعمــة التحريــر  ورســم  خطوطــا  عريضــة للسياســة الفلســطينية  والــية وصــفت  بـــ مجل  

التفـرد والديعتاتوريــة   وقالــ  إن مخر ــات  المقاطعـة والمجلــ  اال فصــالي   وتقـوم إ ــ  ثمــ   تالــة
 المجل  ال تممضل الشعب الفلسطيني.
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ــ         علــى ضــرورة واعتمــرت ا عقــاد المجلــ  ااخيــر مخالفــا  لكــل االتفاقــات الوطنيــة التــي  صض
ي طموتــات نــعمنا كافــة لتجســيد الوتــدة والشــراكة وموا هــة عقــد مجلــ  وطنــي  درــد منتخــب  رلمضــ

 .2017ن  خردا مخر ات لقاء بيروت كا ون الما ي التحديات  التي كا

وكا ــ  فصــازل فلســطينية  بمــا فيهــا الجمهــة الشــعمية المنضــوية تحــ  إطــار منعمــة التحريــر       
رفضــــ  بــــدوردا  عقــــد  لســــة المجلــــ  الــــوطني  ولــــم تعتــــرف بمخر اتــــ   لكنهــــا ومعهــــا الجمهــــة 

 لسطيني  درد.الديمقراطية  تحفعتا على تحر   تماب   حو عقد مبتمر ف

وقال  المصـادر إن  تمـاب  توا ـ  مشـعلة فـي رفـض الفصـازل الفلسـطينية التعـاطي مـع أة      
خطـــوة يمعـــن أن تقـــود أو تفســـر علـــى أ هـــا بدايـــة لخلـــ  أ ســـاح موا يـــة لمنعمـــة التحريـــر  وكا ـــ  
  تمـــاب  دعمـــ  عقـــد مـــبتمرات موا يـــة أثنـــاء ا عقـــاد المجلـــ  الـــوطني  وقالـــ  إ هـــا ليســـ  بـــديال  

 لمنعمة التحرير  لكن السلطة وتركة فتح اتهمتادا بمحاولة خل   سم بدرل للمنعمة.

  
    هنية مقابلة مع "سلوتنيك" 

ة فــي يضــهــم رزــي  المعتــب السياســي لحركــة تمــاب إســماعيل دنيــة الــرزي  عمــاب بعــدح الجدض اتض      
ـ وأعمازهـا  واالسـتةمار بـالقرار م مـن زـزة أ ـ  رهـدف مـن وراء ذلـن للـتخلض  دا  تطمي  المصالحة  مبكض

ة من ااخ أبـو مـا ن فـي تطميـ  المصـالحة  فهـو دعـيا  قلنا إن دنا  عدح  ديض  الفلسطيني  وقام:
م مـن زـزة  وأعمازهـا  وإلقازهـا فـي تجـر تمـاب  والمـا ي يضرب عصـفورين بحجـر  ااوم الـتخلض 

لقــرار السياسـي  واســتمرار عـدح تمعـين تمــاب  التـي تققـ  أزلميــة برلما يـة  مــن أة مشـاركة فـي ا
ب رزاســة تركــة فــتح فــي كــل االســتةمار بــالقرار الفلســطيني   ولفــ  إلــى أ ــ  لهــيرن الســممين  تتهــرض 

محطــة مــن اســتحقاقات المصــالحة متيرعــة بــيرازع مختلفــة كــل مــرة  وال رو ــد لــدرهم اعرادة الجــادة 
 ع هاء اال قساح  ولتحقي  نراكة تقيقية .
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ــأ ومــن  هــة       ــا  إلــى خــر  أكض د أن تركتــ  ال تــدعم أة محــور عرعــي أو إقليمــي ضــد  خــر  الفت
وتــوم الــدعم اعررا ــي  و ــود عالقــات  يــدة مــع إرــران وقطــر  وإلــى تحســن العالقــات مــع القــادرة.

 اسـتراتيجيا   عـدا  للحركة قام:  إرران دولة محوريـة مهمـة فـي المنطقـة وعالقتنـا معهـا تكتسـب أيضـا ب  
ـــ  الماســـلة و تقـــاطع فـــي مـــا رتعلـــ  بالشـــسن م  الكميـــر لصـــاوقـــد قـــدض  لح نـــعمنا الفلســـطيني ومقاومت

ـــزة  ـــة ممي ـــوح فـــي مرتل الفلســـطيني فـــي الر،يـــة والو هـــة ويمعـــن أن  قـــوم أن العالقـــة مـــع إرـــران الي
 ومتقدمة .

فتــا  إلــى و ــود عالقــات  يــدة مــع ورفــض مقولــة أن تمــاب تــبا ر محــورا  عرعيــا  ضــد  خــر ال     
 حـــن ال  ـــدخل فـــي محـــاور ضـــد محـــاور أخـــر    حـــن أصـــحاب قضـــية  وأوضـــح  ة ااطـــراف فضـــاك

جـ  فيـ  والتـي تحتـاج إلـى دعـم مـن الجميـع  لـيلن فـي الوقـ  الـية  تض    امعة دي قضـية فلسـطين
مــن   حــافع فيــ  علــى عالقــات قويــة مــع قطــر وإرــران  ولســنا فــي تــرف   لعالقــات قويــة مــع مصــر 

أن تقـــــا إلـــــى  ا ـــــب الحـــــ   مـــــع أة دولـــــة تـــــودض أمر ـــــا أن  ســـــتغني عـــــن أة نـــــعل مـــــن العالقـــــة 
صحيح إ ها معادلة صعمة ولكنها ممعنة ووا ب تنفييدا   نس  بس فسـنا عـن الخالفـات  الفلسطيني 

اعقليميــــة  و ســــعى لتحقيــــ  اع مــــاش العرعــــي واعســــالمي تــــوم قضــــيتنا الوطنيــــة التــــي يجــــب أال 
 يختلا عليها اثنان .

  بنفســها عــن اعنــعاالت الداخليــة فــي ســوريا  مشــددا  علــى أن د أن الحركــة أرادت أن تنــسوأكضــ    
ت لشـعل العالقـة الحـالي بـين تمـاب ودمشـ   وقـام:   حـن لـم  قطـع العالقـة موضـوعية أدض  ظروفا  

مــع ســوريا ولكــن الكميــر مــن العــروف الموضــوعية أدت إلــى نــعل العالقــة الحــالي  و حــن  عتمــر 
 كـل مـا أرد ـاه  متابعـا   إلـى  ا ـب الحـ  الفلسـطيني   ا  سوريا دولة نقيقة وقا نعمها و عامها دوم

 أن  نس  بس فسنا عن اعنعاالت الداخلية  التي تجرة في سوريا .
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بقطـــع  خــيت الـــدوم العرعيــة قـــرارا  وتــوم قـــرارات الــرزي  اامريعـــي دو الــد ترامـــب  قــام:  لـــو اتض     
لتغيــر الموقــا اامريعــي تمامــا   العالقــات مــع اعدارة اامريعيــة أو فــر  المقاطعــة االقتصــادية 

 .ة لد  اامة ولكن لالسا اعدارة االمريعية كا   تدر  مسمقا تجم الرد وتالة التردض 

  

 خلم اموال االسرى واسر الشرداء

علـــى مشـــروش لخار يـــة واامـــن التابعـــة للكنيســـ   بـــالقراءتين الما يـــة والمالمـــة  صـــادق  لجنـــة ا    
ولهـــــا إســـــرازيل للســـــلطة أمـــــوام مـــــن العازـــــدات الضـــــريمية التـــــي تحالقـــــا ون الـــــية يســـــمح باقتطـــــاش 

متــ  قدض  ورفضــ  اللجنــة اقتراتــا  . بمقــدار مــا تدفعــ  الســلطة لألســر  وعــازالت الشــهداءالفلســطينية  
ن بيـده الحـ  فـي تنفيـي الحعومة بتر  المرو ة في التصـرف وتقـدرر الموقـا للكابينـ   الـية سـيعو 

ى أن يخصـم و يـر ماليـة االتـتالم مـن أمـوام الضـرازب  الممـالل المقتـر  علـ وينمض     االستقطاش
التي تحولها السـلطة الفلسـطينية إلـى ذوة الشـهداء وااسـر  الفلسـطينيين  و ـاء فـي تفسـير اقتـرا  

 300مليــار نــيقل   1.1تقــدر بنحــو  -% مــن ميزا يتهــا7القــا ون  أن الســلطة الفلســطينية تحــوم 
ا ااكمـــر مـــن المســـاعدات ااميركيـــة وااوروعيـــة  لـــدفع رواتـــب م بجززهـــالتـــي تمـــوض  -مليـــون دوالرس

وتمويل لألسر  الفلسطينيين اليرن  فيوا عمليات  خالم فترة اعتقالهم وععد إطال  سـراتهم  ودفـع 
 مخصصات لعازالت الشهداء والجرتى.

ــ  عــن تفاصــيل ا تمــاش فلســطيني إســرازيلي  ع  وكا ــ  إذاعــة  ريشــ  كــانس قــد كشــف       د بــينق 
   مسـبولين مـن الجـا مين بشــسن قـرار اقتطـاش أمـوام مــن عازـدات الضـرازب الفلسـطينية  المقاصــةس

وعقد اال تمـاش بـين مونـي  كحلـون  و يـر ماليـة العـدو  و عيـره الفلسـطيني نـعرة بشـارة  وتسـين 
   .الشي  و ير الشبون المد ية
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مشـاريع اع سـا ية بغـزة  والتهدرـد وقال  اعذاعة  أن اال تماش بح  رزمة إسرازيل في تعزيـز ال    
اعســـرازيلي باقتطـــاش أمـــوام مـــن عازـــدات الضـــرازب فـــي تـــام لـــم تـــدفع الســـلطة الفلســـطينية رواتـــب 

 .موظفيها كاملة في ززة  إلى  ا ب قرار اقتطاش أموام أخر  لتعويض إسرازيل عن الحراز 
فــي زــزة  وأن إســرازيل وكشــف  اعذاعــة أن اال تمــاش تنــاوم موضــوش رواتــب مــوظفي الســلطة     

دـــددت بخصـــم أمـــوام الضـــرازب المســـتحقة للســـلطة الفلســـطينية  فـــي تالـــة عـــدح صـــرفها رواتـــب 
وأن الجا ـب اعسـرازيلي  أبلـل  عريـ  الفلسـطيني رزمـ   وفـ  اعذاعـة  مـوظفي السـلطة فـي القطـاش 

 .إسرازيل في دفع مشاريع إ سا ية في قطاش ززة في ظل الوضع السي  للقطاش
 

 هو يطالب باالعتراف بريرودية إسرائيلنتنيا

ة دفـــع رواتـــب دـــا م رزـــي  و راء العـــدو بنيـــامين  تنيـــادو  الـــرزي  عمـــاب  وذلـــن علـــى خلفيضـــ    
ااسر  والشهداء من ميزا ية السـلطة الفلسـطينية  وقـام  تنيـادو  خـالم كلمـة لـ  فـي لقـاء المنتـد  

روا مـاذا كـان يحـدث لـو مدرنـة القـدب:  تصـوض العالمي  الية عقده المـبتمر اليهـودة اامريعـي فـي 
أن الــرزي  عمــاب لــم يصــرف مةــات المالرــين مــن الــدوالرات ســنويا  علــى دفــع الرواتــب لألســر   

  .اليرن قتلوا مد يين أبرياء واسردم   وف  تعميره
ـــو اســـتممر الـــرزي  عمـــاب دـــيه اامـــوام فـــي مشـــروش وأضـــاف:  تصـــوض      روا مـــاذا كـــان يحـــدث ل

لــو تــدث ام فــي راح   أو تتــى فــي زــزة  و روا لــو اســتممر الفلســطينيون دــيه اامــو وض الســالح  تصــ
ذلن لتغير العالم  كـان ب معـان الفلسـطينيين  أن يطمحـوا ليصـمحوا علمـاء وأطمـاء  وعـدال  مـن ذلـن 
إ هم يقيمون  صما  تيكارية للقتلـة  دـيا مـا يحـدث عنـددم  دـل تـرون ممـل دـيه العـادرة دنـا أو فـي 

 .ن  خر؟ كال   تسب  عم أة معا
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ودــيا الصــراش لــم رــدر قــغ علــى إقامــة دولــة فلســطينية بــل علــى و ــود الدولــة اليهوديــة  وأدعــو     
عن دفع الرواتب لألسر  وأدـالي الشـهداء  الفلسطينيين إلى االعتراف بالدولة اليهودية  وإلى الكاض 

 .واالستممار في السالح
ومحـــامي الـــرزي  اامريعـــي دو الـــد ترامـــب الســـلطة  فـــي تـــين دـــا م رودة  يوليـــا ي  مســـاعد   

ــ أمــاح مــبتمر  لــية يطغــى علــى عمليــة الســالح  وقــامادــا مســبولية الجمــود اإيض  ال  الفلســطينية  م حمض
ســو  رأب المــام الــية تنعمــ  صــحيفة   لــوع س اعســرازيلية فــي تــل أبيــب:  ال رو ــد الكميــر ممــا 

النهايـــة إال الـــدفاش عـــن  فســـها  وتسكيـــد أ هـــا ال  يمعـــن أن تفعلـــ  إســـرازيل لتحقيـــ  ســـالح واقعـــي فـــي
ب ال  ريــد دولــة فلســطينية إردابيــة  رتــدرض  :  ــوار دولــة إردابيــة   وخــتم بــالقوميمعــن أن تعــي  إلــى 

 . فيها الشماب على أن يقتلو  ويقتلو ي  وإدارة ترامب لن تقمل بيلن
 

  عريقات يراجم إدارة ترامب
أمــــين ســـــر اللجنـــــة التنفيييــــة لمنعمـــــة التحريـــــر الفلســـــطينية  اعدارة   دــــا م صـــــازب عريقـــــات    

 أن تحقي  سالح عادم يحتاج إلى ر ام دولة ولي  ر ام عقارات. اامريعية الحالية  مبكدا  

هــم اعدارة اامريعيــة الحاليــة بالقيــاح بــدور المــدافع الرزيســي عــن إســرازيل فــي ســح  تقــو  واتض      
ن إدارة ترامـــب تمـــارب التحـــريض علـــى الحقـــو  الوطنيـــة أاع ســـان  و لشـــعب الفلســـطيني وتقـــو  ا

 واع سا ية لشعب فلسطين وتخالا قرارات الشرعية الدولية.

وأضاف:  ال يمعن أن يستند السالح في الشر  ااوسغ إلى  رازم الحرب وا تهاكـات القـا ون      
 51فلســطين الــية طــام أمــده لـــ اع سـا ي الــدولي  بــل بوضــع تــد لالتــتالم العسـعرة اعســرازيلي ل

 عاما اليوح .



 
 15/06/2018  

فلسطين()ملف  التقدير نصف الشهري  
(65رقم )   

    
  
 

37 
 

 دجومـا   وكان ممعوث الرزاسة اامريعية الخا  إلى الشر  ااوسغ  يسـون  ـرينمالت  نـنض      
ب فـي الكميـر تسـمض  وقـام ان عريقـات    هم  بس    أكمر مـن رتحـدث بـال أة  تـازجعلى عريقات  واتض 

أن تصــــريحات  السياســــية ااخيــــرة و  بولة  اادــــم بتصــــريحات  زيــــر المســــمــــن اا مــــات بسياســــات  و 
 من االتجاه للسالح . د بدال   تحريضية والهدف منها فقغ دو إثارة الفلسطينيين ودفعهم إلى التمرض 

ورد عريقـــــات بـــــسن  صـــــفقة القـــــرن  التـــــي تعمـــــل عليهـــــا إدارة ترامـــــب لمحاولـــــة تـــــل الصـــــراش      
ا و يــــة وا تهاكــــات إضــــافية للقــــا ون الفلســــطيني اعســــرازيلي  ليســــ  ســــو  إمــــالء سياســــات زيــــر ق

 الدولي  بما في ذلن  قل السفارة اامريعية إلى القدب .

 ت إدارة ترامــب الفوضـــى وقوضــ  المعادــدات الدوليــة  و عزعــ  المنعمـــات وقــام  لقــد عــزض      
 الدولية المعلفة بتنعيا الفوضى اعسرازيلية .

ســطين فلــن تكــون قريمــة تتــى مــن تحقيــ  وأضــاف  مهمــا اقترتــ  إدارة ترامــب تلــن علــى فل     
ســــالح عــــادم ودازـــــم  بــــل ســــتكون اســـــتمرارا  وترســــيخا  لالســــتعمار اعســـــرازيلي وسياســــات الفصـــــل 
ـــ   وفـــي الحريـــة  ـــ  فـــي الو ـــود فـــي وطن ـــ  تحـــرح نـــعب فلســـطين مـــن تق العنصـــرة التـــي مـــا  ال

 والكرامة .

رف اا عــار عــن المشــعلة واعتمــر عريقــات أن تصــريحات الممعــوث اامريعــي  تهــدف إلــى تــ     
الحقيقيـــــة. فـــــالجهود الفلســـــطينية لتحريـــــر فلســـــطين مـــــن االتـــــتالم ال تتعلـــــ  بالقيـــــادة الفلســـــطينية 

 وأعضازها بل تتعل  باالتتالم  فس  وعسولةن اليرن ردعمون إطالة أمده وترسيخ  .

ح مــــع ويطالــــب الفلســــطينيون عقــــب ذلــــن بآليــــة دوليــــة متعــــددة ااطــــراف لرعايــــة عمليــــة الســــال    
 كمدرل عن االتتكار اامريعي لها. 2014إسرازيل المتوقفة مني العاح 
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   حركة المقاطعة

ه  تركة المقاطعة بالشعر لألر نتين  و جم منتخمها  ليو يل ميسـي  بالشـعر علـى إلغـاء تو ض     
أعقـاب تملـة يـة التـي كا ـ  مقـررة مـع إسـرازيل فـي القـدب المحتلـة  ويـستي اعلغـاء فـي المماراة الودض 

ـ   االتحـاد الفلسـطيني ضغوطات أطلقتها الحركة و انطيها في اار نتين وإسـما يا وزيردـا  كمـا و ض
ـــ ب العضـــو المبســـ  فـــي الحملـــة لكـــرة القـــدح دعـــوة للمنتخـــب وكابيـــ  الفريـــ  علغـــاء الممـــاراة  ورتض

بقــرار المنتخــب    عمــر المرزــوثي  (PACBI) الفلســطينية للمقاطعــة ااكاديميــة والمقافيــة عســرازيل
االسـتيطا ي والفصـل العنصـرة نـعل مـن أنـعام التواطـب  -أن  اللعـب مـع دولـة االسـتعمار معتمرا  

ال ســـيما بعـــد ارتكـــاب االتـــتالم مجـــزرة متدتر ـــة فـــي زـــزة ضـــد المتعـــادرين المطـــالمين بالحريـــة 
  .ااساسية والكرامة وتقهم بالعودة

منعمــة  أمهــات ميــدان مــارو  للنــداء  كمــا تــم تنعــيم   النقابــات اار نتينيــة إلــى  ا ــب وا ضــمض     
فــي العاصــمة اار نتينيــة  بــوين   رــرب   (AFA) اتتجا ــات خــارج  ــادة اار نتــين لكــرة القــدح

 .ااسموش الماضي

و عمــ  و يــرة المقافــة والرياضــة  ميــرة ريغيــا  أن قــرار اتحــاد كــرة القــدح اار نتينــي  ب لغــاء     
ر عقــددا فــي مدرنــة القــدب المحتلــة   ــاء  تيجــة زيل التــي كــان مــن المقــرض الممــاراة الوديــة مــع إســرا

لتهدرــدات أمنيــة   افيــة أن تكــون تركــة المقاطعــة الدوليــة وســحب االســتممارات وفــر  العقوعــات 
 .  قد أثرت على قرار االتحاد اار نتيني للكرة(BDS) على إسرازيل

بنيـامين  تنيـادو  إلـى أن الضـغوة السياسـية التـي رـتم بدوره  ألمح رزي  الحعومة اعسرازيلية      
ممارستها من تركات المقاطعة في مختلا أ حاء العـالم  مـن نـس ها أن تـبدة إلـى إلغـاء فعاليـات 
و شــاطات أخــر  مــن المقــرر إقامتهــا فــي المدرنــة المحتلــة  فــي إنــارة إلــى اتتماليــة إلغــاء مســابقة 

 .لمقمل  والتي من المتوقع أن تقاح في إسرازيلاازنية ااوروعية  روروفيجن  للعاح ا
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:  دنـا  اتتمـام أن وقام  تنيادو:  قرار المنتخب اار نتيني مبسا ومخيب لآلمـام   مضـيفا      
  تــبدة الضــغوة إلــى إلغــاء أتــداث أخــر  فــي مجــاالت مختلفــة  و حــن ســوف  فعــل مــا  عتقــد أ ــ

ش الرزي  اار نتينـي بالعـدوم عـن قـرار إلغـاء   وأنار  تنيادو إلى أ   تاوم إقنامناسب لمنع ذلن
 ا  لتــسثير علــى القــرار. دــيا لــي  قــرار أن ااخيــر أوضــح لــ  أ ــ   لــي  لــدة أة وســيلة ل الممــاراة  إال  

من قمل الرزي   ال أستطيع المساعدة . وأعلن اتحـاد كـرة القـدح اار نتينـي  اليـوح  رسـميا   ا  سياسي
 .ده مع المنتخب اعسرازيليإلغاء المماراة الودية لمنتخب بال

ر ع  ريغيا أن  قرار اار نتينيين رنمع من التهدردات اعردابيـة لحيـاة الـنجم ميسـي  وتقـرض وادض     
ظهــر  ا  وعرضــ  ريغيــا صــور  .  التهدرــدات ضــد ميســي وعازلتــ -إلغــاء الممــاراة فقــغ لســمب واتــد 

الصــور مــن اعردــابيين الــيرن بالــدماء  و عمــ :  دــيه  لــنجم اار نتينــي ودــو ملطــ فيهــا قمــيم ا
رهـــددون تيـــاة ميســـي وعازلتـــ  وأعضـــاء المنتخـــب اار نتينـــي ... دـــيا اعردـــاب الـــية تســـمب فـــي 

  .عملية ميو ي 

عــن  ا  راة فــي مدرنــة القــدب المحتلــة  عوضــو فــ  ريغيــا أن يعــون إصــراردا علــى إ ــراء الممــا    
مـن رسـازل سياسـية رمزيـة تـوم سـيطرت لهـاس  وذلـن لمـا يحملـ  ذلـن  ا  ة تيفا  كمـا كـان مقـرر مدرن

ر على قرار االتحاد اار نتينـي  وقالـ : االتتالم على المدرنة المحتلة وتوم دوية المدرنة  قد أثض 
 المسسلة ال تتعل  بالقدب أو تيفا  التهدردات أ مـرتهم علـى التخلـي عـن اللعـب فـي إسـرازيل  إ هـا 

  .بية على تياة المنتخب الوطني اار نتيني  إ ها تهدردات تقيقية  تهدردات إرداBDS ليس 

لعـة  إلـى قلـ  عـن مصـادر مطض  وعلى صعيد  خر  أنارت صحيفة  دـآرت   اعسـرازيلية   قـال      
مسبولي ديةة اعذاعة والم  ااوروعية من اتتمـام تنعـيم المسـابقة الغنازيـة  رـوروفيجن  فـي مدرنـة 

أن المنعمين يخشـون مـن  الضـرر الـية قـد رلحـ   القدب المحتلة  العاح المقمل  وأكدت الصحيفة
 .بالمنافسة والعالمة التجارية الخاصة بها بسمب النزاعات السياسية  على المدرنة المحتلة
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وطالمــ  الجهــة المنعمــة مــن الجا ــب اعســرازيلي تقــديم عــر  استضــافة مفصــل  توضــح مــن     
لهـا  وسـغ تلميحـاتهم إلـى أن القـدب معـان خالل  التـاري  المقـر  لتنعـيم المسـابقة والموقـع المحـدد 

 .المقمل 2019زير مناسب لتنعيم المسابقة ااوروعية في عاح 

  

 ليلرمان ُيعقب على خلومات راوتب موظفي السلطة بغزة

أن تحســين الوضــع اع ســا ي لــد  الســعان فــي قطــاش زــزة لــن   قــام الــو ير أفيغــدور ليمرمــان    
أن مــن يعتقــد بــسن االتتكاكــات وإطــال  الطــازرات الورقيــة  و  ر مــن الوضــع اامنــي ولــن روقــايغيضــ

على أن  إسرازيل  بحلوم  هايـة العـاح الجـارة سـتنجح  دا    مبكض  للض ض   مخط  وم   فهواامن سيسود 
 .في إ الة تهدرد اا فا  والقضاء عليها بشعل كامل

ة مسـتقملية لتحسـن ى الـرزي  عمـاب فـي أة خطـو يجـب علينـا أن  تخطضـ وأضاف ليمرمان بس ـ      
ااوضاش في قطاش ززة  تي  إن رزي  السلطة محمود عماب يضع الحوا ز والعراقيـل أمـاح أة 

% فقــغ مــن 50  مشــيرا  إلــى أ ــ  قــاح بصــرف  ممــادرة لتحســين ااوضــاش المعيشــية فــي قطــاش زــزة
 ألـا موظـا بـالرزم مـن تلـوم78رواتب موظفي السلطة في قطاش ززة اليرن يصل تعداددم إلى 
 .نهر رمضان  متهما  إياه بس   سمب تددور ااوضاش في ززة

وقــد أعــرب ليمرمــان فــي كلمتــ  عــن معارضــت  الشــدردة للتوصــل إلــى تهدزــة طويلــة اامــد مــع      
 . تماب   موضحا  بسن  تماب  ستستغل ديه الهد ة في تطوير وتعاظم قدرتها العسعرية

أسـرش وأكمـر  مجـام اابحـاث والتقـدح والتطـوير بشـعل  ح فـي وأضاف ليمرمان بسن  تماب  تتقدض      
بعميــر مــن تنعــيم تــزب   اللمنــا ي وذلــن  عــرا  ان ااخيــر يعتمــد فــي تســليح  علــى التهريــب مــن 
ســوريا وإرــران  فــي تــين تعتمــد تمــاب فــي تســليحها علــى التطــوير والتصــنيع المحلــي  ولــيلن فــ ن 

رات التــي يمتلكهــا تــزب   اللهــا ضــعا القــدســنوات مــن الهد ــة كفيلــة بــسن تمتلــن تمــاب خ 10
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ـوتطرض  .تاليا علـى أن  إسـرازيل  لـن تسـمح بـسن تمقـى أة قـوات  دا    للوضـع فـي سـوريا وإرـران  مبكض
إررا يـــة أو نـــيعية فـــي ســـوريا تتـــى وإن كا ـــ  بعيـــدة عـــن الحـــدود خاصـــة  أن تلـــن القـــوات تمتلـــن 

 .صواري  رملل مدادا مةات الكيلو مترات

 


