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وترافد  ذلدم مدع  ،للحددي  عدن اقعقداد المجلدس الدوطني دا  ر الرئيس عباس العودة مجدد  قر   الفتة   في خطوة        

 .سدرائيليبدين الجداقبين الفلسدطيني واإل دا  طالق العملية السياسية مجدد  مريكية إلالحدي  عن تعثر المحاوالت األ

 هوالعمد  علدى محاصدرت ،راءات وقدرارات السدلطة فدي را  ج تجداا قطدا   دزةجدإوفي موازاة ذلدم تتواصد  

سددالمية فيهددا كددا  شددراا الفصددائ  اإلإفالحدددي  عددن إعددادة تفعيدد  منرمدة التحريددر و ،فشدا  تفاممددات القددامرةإو

ي الدرئيس عبداس رئاسدة السدلطة وعلدى وجده الخصدوع بعدد تدول   ،في ك  جلسدات الحدوار الفلسدطيني حاضرا  

ر فيهدا فاقدات المصدالحة التدي تكدر  وات   ،سرى(، ووثقية الوفاق الوطني ) وثيقة األ2005واقعقاد لقاءات القامرة 

ة   كاف دة جديدة تمث دعادة تفعي  المنرمة من خال  تجديد المجلس الوطني ليقو  باقتخاب لجنة تنفيذي  إالتأكيد على 

دإه وتحول د ققسدا لكن بسبب اسدتمرار اإل. الطيف الفلسطيني ة مدع قدرارات الدرئيس لدى مدا يشدبه االقفصدا  خاص 

 ياب حكومة را  ج عن دورما  دارية إلدارة قطا   زة في ظ   ة وتشكي  حركة حماس للجنة اإلعباس العقابي  

فقدد  ،شعرت الرئيس عباس بالمخاطر التي تسدتهد  قيادتدهأوما جرى في القامرة من تفاممات  ،في قطا   زة

اقتقدادات  فدي ظد    ،قجداز المصدالحةإ  لفكدرة عقدد المجلدس الدوطني الفلسدطيني دو  اقتردار على استعجا هتوج  

اس والجهاد والشعبية. وك  ذلم والحدي  يتزايدد عدن مرحلدة مدا مة الفلسطينية كحطرا  السياسي  واسعة من األ

 في وجده مشدرو  حد    يز من ذلم االقسداد السياسيعز  و ،حياقا ما بعد السلطة الفلسطينيةأو ،بعد الرئيس عباس

 الدولتين وتراجع مكاقة القضية الفلسطينية.

دد    أويبدددو        ددقيددادة المنرمددة أمددا  خيددارين  إم  لددى حددين إقجدداز المصددالحة إ  اقعقدداد المجلددس الددوطني ا أ  تؤج 

دوالواقع يؤك د ،الشاملة وتستجيب لنداءات الفصائ  قهداء إلدى المصدالحة وإ  فدي المددى القريدب د صدعوبة التوص 

ا ،االققسا  واقترار تطورات ، واضحة من القوى  لبية  أالدعوة لعقد المجلس الوطني بصيغته الحالية بغياب  وإم 

 جديدة. ة  بهيئ الى تفاممات على عقدإمن شأقها أ  تؤدي 

 وقدد اسدتب  ذلدم ،مريكي للقاء طرفي الصرا تمث  في وصو  الوفد األ فيما شهدت مسيرة التسوية حراكا        

رد  والسلطة الفلسدطينية قددو  الوفدد فيما استبقت ك  من مصر واأل ،رد بزيارة ك  من السعودية ومصر واأل

صدا  رد  باالت  وقا  ولدي العهدد السدعودي وملدم األ .بعقد لقاء للتشاور والتنسي  على مستوى وزراء الخارجية

علدى مدا يبددو بمسدتوى جهدود  دة  شداإفدي  ،وقبيد  لقداء عبداس للوفدد ،مريكديبالرئيس عباس بعد لقدائهم للوفدد األ

ة قجدا  الجهدود مكاقي دإ  بؤتراجع التفدا ظ   في  ،مريكيةالفلسطينيين على التفاع  مع الجهود األ ح   ل  و، التنسي 

 العتبارات مختلفة عن اآلخر. طر  وك  ،سواء سرائيليين على حد   الفلسطينيين واإل هوالذي يبدي ،مريكيةاأل

  من استحالة قيا  الدولة الفلسدطينية عبدر المزيدد مدن التي تعم   جراءات العدو  إتتواص   ىخرأ قاحية   منو      

وتصدعيد المسدتوطنين واليمدين ، سدا  حمدالت االعتقداالتمدد  المنداز  وات  وقامة الجدرا  العازلة إاالستيطا  و

من حكومة  ذلم يجري بدعم   ك   .ين وأمالي القدسقصى والتضيي  على المصل  الديني من عمليات االقتحا  لأل

 رضداء  إومدو  .اهدا  ضدد  هامدات ضدد رئديس حكومدة العددو والمطالبدة بتقدديم الئحدة ات  جواء االت  أوفي  ،االحتال 

ة العاجلدة لمطالدب القدوى اليميني د ة  علدى اإلسدتجابقدد  ي   ،ن به في وجة المعسدكر اآلخدروالتحص   ئتال  الحاكملإل

 والمستوطنين.

وإثدارة المخداو   ،  لصدال  محدور المقاومدةيحص  في سوريا من تقدد   قيادة العدو استيعاب مافيما تحاو        

ايدرا  باعتبارمدا خطدر وجدودي  والتصدعيد ضدد  ، يراقي وتثبيته في سوريا وعلى حدود الجدوال من الوجود اإل

ي أبدة علدى طر المترت  لى الواليات المتحدة لتوضي  المخداإه وفد أمني رفيع ولذلم توج   ،على الكيا  الصهيوقي

  وكدذلم قدا  قتنيدامو بزيدارة لموسدكو والتقدى الدرئيس بدوتين .يراقي فدي سدورياإلى تكريس وجود إي فاق يؤد  ت  إ

 لى موسكو لنفس الهد .إمني رفيع أر ذماب وفد ومن المقر   ،لنفس الغرض

 

 تطور مسار التسوية
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خددددال  األسددددابيع األخيددددرة  اضددددبا  جدددددا  مددددن  االددددرئيس عبدددداس بددددد    أمصددددادر فلسددددطينية  عددددد ة فددددادتأ     

دلدى الجمعي دإه ة، من بينها التوج  ه يدرس خيارات سياسية وديبلوماسية عد  ق  أة، وة ودولي  محلي   جهات ةعد   ة ة العام 

السدلطة الفلسدطينية، بمدا فيهدا  ومن بين الخيارات أيضدا  حد    .لألمم المتحدة لمن  دولة فلسطين العضوية الكاملة

لى إع بها السلطة وتمارسها والمجلس التشريعي و يرما، وإعادة ك  السلطات والصالحيات التي تتمت  الحكومة 

 ة الوحيدة.ة التنفيذي  ة التي قد تصب  المرجعي  منرمة التحرير الفلسطينية، خصوصا  لجنتها التنفيذي  

رتلى جاقب إ      الرئيس عبداس  عة، وسط توق  الدولي  ة لى المحكمة الجنائي  إالسلطة تفعي  خيار اللجوء  ذلم، قر 

قه الفلسطينيو  في مدينة القدس الذي حق   "اإلقجاز"خذ حكومة العدو خطوات وإجراءات جديدة في أعقاب أ  تت  

لكتروقيدة أو الالت تصدوير بوابدات اإلالي إل دالق المسدجد األقصدى ومندع تركيدب عبدر التصدد   ،الشهر الماضي

 ذكية.

 "حمدداس"حركددة  اإلدارة األميركيددة ورفضددها إجراءاتدده ضددد   " تدددخ  "الددرئيس عبدداس  اضددب مددن  أ   كمددا     

  باألزمات التي تعصف بمليوقي فلسطيني، بمدا فيهدا اقتطاعدات الرواتدب وإحالدة الال  وقطا   زة في ما يتعل  

 واألوبئة. الموظفين على التقاعد المبكر، والكهرباء و يرما، وخشيتها من اقتشار األمراض المعدية

وجاسدو   درينبالت  ،صدهرا جاريدد كوشدنرو ،وينترر الرئيس عباس من مبعوثي الدرئيس دوقالدد ترامدب     

سدتيطا  فددي الضدفة الغربيددة، وقدف اإل"لدى طاولددة المفاوضدات المتمثلدين فددي إا  مكتوبدا  علدى مطلبيدده للعدودة رد  

 ."الدولتين والعم  على ح   

جاريد كوشنير مستشار الرئيس األميركي دوقالدد ترامدب  والذي يضم   ،السال وص  الوفد األمريكي لعملية      

 ،وصددهرا، باإلضددافة إلددى مبعددوث عمليددة السددال  جيسددو   ددرينبالت وقائبددة مستشددار األمددن القددومي دينددا بدداو 

  لبح  استئنا  عملية السال  بدين الفلسدطينيين واإلسدرائيليين مدن خدال ة دو  عربية والتقى بمسؤولين من عد  

بشدأ   متفدائلين كثيدرا   االطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي ليس    ألى إشارة ز المفاوضات، مع اإلفاق إقليمي يعز  ات  

 اللقاء بطرفي المفاوضات.يتم  حا  في فلسطين المحتلة والر      يحط  أقب   ،قجا  جهود الوفد

ى رئديس السدلطة حيد  تلق د، وفدد الحاليدةقجدا  جولدة الإعربية بالجاقب الفلسدطيني بهدد   صاالتوجرت ات       

أطلدع الدرئيس  من ولي عهد السعودية األمير محمدد بدن سدلما ، الدذي  ا  صاال ماتفي  الفلسطينية محمود عباس، ات  

 في المنطقة. عباس على قتائج لقاءاته مع الوفد األميركي الخاع بعملية السال  الذي يقو  بجولة  

خاللده بحد   مدع الدرئيس عبداس، تدم   ا  ماتفي د صداال  ردقدي عبددج الثداقي، ات  أجرى الملدم األ ة  أخرىومن جه     

 بين الجاقبين. الجهود المستهدفة تحريم عملية السال ، وذلم في إطار التنسي  المستمر  

دد أ   ، مريكدديوقددا  وزيددر الخارجيددة المصددري سددام  شددكري بعددد لقدداء الوفددد األ     ة للقضددي لددى حدد    إ  التوص 

عدن  بدا  عر  م   ،وسدطر بمنطقدة الشدرق األالفلسطينية من شأقه أ  يسهم في تحقي  اإلستقرار ووقف العندف والتدوت  

عهدا لتكثيدف سدرائيلي وتطل  تقدير مصر للجهود األمريكية مدن أجد  تحقيد  السدال  بدين الجداقبين الفلسدطيني واإل

فد  الطرفدا  علدى أمميدة اسدتمرار التشداور وات    .دارة األمريكية لجهودما خال  الفترة القادمدة فدي مدذا الشدأاإل

والتنسددي  بددين مصددر والواليددات المتحدددة خددال  المرحلددة المقبلددة مددن أجدد  الدددفع بعمليددة السددال  واسددتئنا  

 المفاوضات بين الجاقبين الفلسطيني واإلسرائيلي.

وزراء خارجيدة كد  مدن  ضدم   ،المنطقةلى إلقاء ثالثي تشاوري في القامرة قبي  وصو  الوفد  د  ق  وكا  قد ع       

د اللقاء على ضرورة التنسي  والتشاور بين األطرا  الثالثة، فضدال  عدن العمد  ك  أو ،رد  وفلسطينمصر واأل

د بين الجاقبين الفلسطيني واإلسرائيلي إلقهاء االحتال ، وصدوال  على إطالق مفاوضات ضمن إطار زمني محد  

 ة.ة الدولي  رات الشرعي  ع قضايا الح  النهائي، وذلم وف  مقر  فاق شام  يعالج جميإلى بلوغ ات  

الدولتين" بإقامة الدولة الفلسدطينية المسدتقلة ذات السديادة والقابلدة  االجتماعات التنسيقية على "ح    تدوشد        

 ، وعاصمتها القدس المحتلة.1967للحياة، وف  حدود الرابع من حزيرا / يوقيو 
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الجددوالت التددي أجرامددا كدد  مددن كوشددنر، و ددرينبالت، لددم تثمددر حتددى اآل ، عددن قتددائج  أ    شددار منددا إلددىوي       

 سرائيلي.مريكي للموقف اإلواإلقحياز األ ،ت اإلسرائيليالتعن     العملية السياسية، في ظ   ملموسة بشأ  تقد  

رأت أ  مذا مدي الفرصدة و  ،في الوقت الذي تناولت وسائ  إعال  العدو، الزيارة المرتقبة للوفد األمريكي      

وسط الحدي  عن اقتراب قهاية الرئيس عباس السياسية، ، األخيرة للرئيس عباس من أج  تحريم عملية السال 

ف عدن الدرفو والتعبيدر عدن وتوجد لده اآل  فرصدة لدن تتكدرر، ومدي تحريدم عجلدة التداري  مدن خدال  التوق د

وبدذلم  "يمكنده تغييدر الصدفحة فدي كتداب التداري   ،وطدنهم" "اليهود ليسوا صدليبيين فدي االقفتا  واالقتنا  بأ   

را كزعيم أخرج أبناء شعبه من داخد  أقفداق الحيداة تذك   التي تعتبرا استمرار )لإلرمابي( ياسر عرفات، كي يتم  

 المرلمة، وإذا لم يتم ذلم اآل ، فلن يتم أبدا".

  

 أزمة قطاع غزة
  بنداء الجددار حيد  يشدك   ،منديقفجدار األلدى اإلإمرين قد يقدودا أ    أتجاا  زة تقو  على  تقديرات قادة العدو     

دمدا  األأتحت األرض وقطع الطريد   ي وعسدكري لدف عامد  وفن دأكثدر مدن أا يسدتوجب وجدود قفداق القتاليدة مم 

فعد   مدر الدذي قدد يسدتدرج ردوداأل ،و الخطدفأللقنص  ةسرائيلي على طو  الحدود مع  زة سيكوقو  عرضإ

 لى مواجهه شاملة.إطرا  المختلفة يتدحرج من قب  األ

خيددرة، خاصددة بعددد اسددتمرار شددهر األقسدداقي السددائد فددي قطددا   ددزة خددال  األمددر اآلخددر مددو الوضددع اإلاأل     

جدراءات القاسدية التدي لدى اإلإ ضدافة  إ ،مدر طبيعدي وجدزء مدن المشدهدأه صدب  وكأق دأسرائيلي الذي الحصار اإل

لدى التقاعدد إحالدة الال  المدوظفين إ  بدالموظفين والصدحة والتعلديم والكهربداء وعباس فيما يتعل  خذما الرئيس ات  

د٪ مدن رواتدبهم، األ40لدى إ  سب  ذلم خصومات وصلت أالمبكر بعد  قتصدادية زمدة اإل  مدن األمدر الدذي عم 

ضدها تفاممدات عو    تأمدن  قسى وأسدر  أجراءات الرئيس عباس تأثير بحي  كا  إل قساقية في قطا   زة.واإل

جراءات الرئيس عباس التي إضرار الجسيمة التي قتجت عن التي لم تستطع حتى اآل  التقليص من األ ،القامرة

 د بالمزيد منها. ويتوع   ،تتواص 

ي حمداس عدن السدبب المباشدر القتدرا  كتائدب القسدا ، بضدرورة تخل د وازدياد حالة االحتقا  في  زة كاقت     

مدذا االقتدرا  مدو مبدادرة إللقداء كدرة اللهدب     أومن الواض   ،مناا ة تجاا  زة وترا فراغ  داريمسؤوليتها اإل

طداق. لدم يعدد ي   لدى حدد  إوضدا  وصدلت األ ومي رسالة تأكيد بدأ    ،في وجه االحتال  والسلطة والمجتمع الدولي

مصدراعيه لكد  االحتمداالت ص في إحداث حالة فراغ سياسي وأمني بغدزة، قدد يفدت  البداب علدى و"الخطة تتلخ  

إحدداث حالدة مدن الفدراغ  -1  "وتتكدو  مدن أربعدة بندود ،بما في ذلم حددوث مواجهدة عسدكرية مدع اإلحدتال "

تكل دف الشدرطة المدقيدة بددورما  -2 "حماس" عن أي دور في إدارة القطا . يالسياسي واألمني في  زة، وتخل  

 -3 ات المحليددة بتسديير الشددؤو  الخدماتيددة للمددواطنين.فدي تقددديم الخدددمات المنوطدة بهددا، وتقددو  بعدو المؤسسدد

األجهددزة األمنيددة فددي وزارة  -4. تتددولى "كتائددب القس ددا "، وأجنحددة المقاومددة ملددف السدديطرة الميداقيددة األمنيددة

 ."ستكل ف بمتابعة األمور الميداقية المدقية فقط ،الداخلية

سدرائي  إعسكرية شاملة مع  ة  تدخ  في مواجهأس مو ر فيه حما  تفك  أالخر ما يمكن   لى أ   إمع اإلشارة      

ة بدذلم، حمداس  يدر معني د ،مدا لهدذا المواجهدة، فدر م كد  الردرو  القاسديةو تجر  أسرائي  إو تبادر مي لتدفع أ

 ق  حتى اآل .على األ

قيدة حددوث مكاإر عدن ، الذين يتابعو  ك  صغيرة وكبيرة، ور م الحدي  المتكر  ينسرائيليا من قاحية اإلم  أ     

فهم مدن وجدود   تخدو  ذا تحق دإ ال  إلدى مدذا الخيدار إالمؤسسة العسكرية ال تسدار  بالدذماب     أ مواجهه وشيكة إال  

ات الكاشددفة لألقفدداق، حينهددا سددتكو  المواجهددة مسددألة احتكدداا علددى الحدددود قتيجددة بندداء الجدددار و ددرس المجس دد

 محتملة.
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 ةواصددلمسددواء عبدر   ،قفجدارجدد  مندع اإلأدو  القيدا  بدأي خطددوة مدن  ،العددو يريدد تحقيدد  كد  أمدافدده وأل       

مدن  ال  إ زة واالستجابة لطلدب الدرئيس عبداس بتقلديص كميدة الكهربداء ورفدو تزويدد  دزة بالكهربداء  حصار

 ال  العما  للعم  في حقو   ال   زة.الدخا  إد في ترد  الخال  السلطة و 

  كا  الثمن اقفجار الوضع إحتى و ،عتبارإاته لخن   زة دو  اي في خطو الرئيس عباس مستمر      أ يبدوو    

 سرائي .إو حرب مع أة قساقي  إوحدوث كوارث 

مددنهم أر علدى قفجدار فددي  دزة سدديؤث  إي أ    أ الددذي يددرا جيدددا   ،ف مدو الجاقددب المصدرييبقدى العامد  المخف دد    

سرا  في المساممة في إيجاد حلدو  للتخفيدف مدن وذلم بإعادة فت  معبر رف  بأسر  وقت ممكن، واإل ،القومي

 زمة الكهرباء.أ

مدع القيدادة  مشدروعا   17إقدرار  ه تدم  ق دأ، صالح  الرروويال فيما قا  عضو المكتب السياسدي لحركدة حمداس،      

وأ  وفد لجنة التكاف   من اإلمارات عبر القامرة. مليو  دوالر شهريا   15المصرية إل اثة قطا   زة، وبتكلفة 

تي معبر رف  والكهرباء، متابعا   "المخابرات المصرية قالوا إ  الجتماعي قاقش مع المخابرات المصرية قضي  ا

وا بفدت  بعدد حددوث أمدن كامد  فدي سديناء، وأقده بعدد حدوارات جاقبيدة، أقدر   إال   ،كامد  فت  بشك   معبر رف  لن ي  

 ع للمعبر على فترات متقاربة عقب اقتهاء أعما  الترميم".متقط  

إلدى  ،فت  بعد عيد األضدحى بشدك  كامد على القو  بأ  المعبر سي   في رد    ،شارت صحيفة مآرتسأفي حين     

ب العدودة إلدى اتفاقيدة دائم يتطل د معبر رف  مو أداة من أدوات الحصار بالنسبة إلسرائي ، وفت  المعبر بشك    أ   

دو  موافقدة إسدرائيلية مدن قاحيدة، وموافقدة مصدرية  ه ال يمكن فتحدهق  أما يعني  .أو اتفاقية جديدة مماثلة 2005

 ومذا بالتأكيد مرتبط بمطالب كليهما من حركة حماس الحاكمة في  زة. ،ثاقية من قاحية  

مصددر ملتزمددة بفددت      أالجاقددب المصددري ذكددر صددراحة لقيددادات فلسددطينية " وكشددفت مصددادر فلسددطينية أ       

على وجود السلطة على  للمعابر، وبروتوكو  باريس التجاري الذي ينص   2005معبر رف  ولكن وفقا  التفاقية 

 المعبر، لكن ذلم ال يعني عد  فتحه بين الفينة واألخرى أما  الحاالت اإلقساقية".

  

 خحف على شك  االستيطان 
ر القضددائي لحكومددة العدددو وبددين وزيددر األمددن أ  رئدديس الحكومددة مددن خالفددات قائمددة بددين المستشددا سددتد   ي      

ة بفددرض قددواقين التخطدديط والبندداء اإلسددرائيلي علددى البندداء ووزارات أخددرى، خاصددة وزارة األمددن  يددر معني دد

 ص  بالمباقي  ير القاقوقية، بنرر القاقو  اإلسرائيلي.االستيطاقي في الضفة الغربية المحتلة، بما يت  

ما على شك  االسدتيطا ، فالوضدع القدائم يسدم  باسدتمرار الخالفات ليست على االستيطا ، وإق   فإ   الي التوب    

البناء االستيطاقي، حتى بدو  وجود أي ميئة تعم  على إقفاذ قواقين التخطيط والبناء لدولة االحتال ، باسدتثناء 

 اللجا  المسؤولة من قب  مجالس المستوطنات قفسها.

   ير معنيو  بإقامة وحدة تعم  على إقفاذ قواقين التخطديط وحكومة اإلحتال  والمستوطن واض  أ   من الو    

 والبناء اإلسرائيلية على البناء االستيطاقي في الضفة الغربية.

وأشار مندلبليت إلى أقه "من  ير المعقو  استمرار الوضع الحالي، حي  ال يوجد أي ميئة تعم  على إقفداذ     

قده أوقدا   في المستوطنات، باستثناء اللجا  المسدؤولية مدن قبد  مجدالس المسدتوطنات قفسدها". قواقين التخطيط

وطلدب منددلبليت إقامدة مدذا الوحددة  ،وضع يوجد فيه "مبا   ير قاقوقية" ال أحدد يملدم الصدالحية بشدأقها ئقش

لتخطديط فدي داخد  الخددط مماثد  لتلدم القائمدة فدي وزارة الماليدة، والمسدؤولة عدن إقفداذ قدواقين ا الخاصدة بشدك   

م الطلدب، األخضر. في المقاب ، فإ  ليبرمدا ، الدذي تقدع مسدؤولية إقامدة مثد  مدذا الوحددة فدي وزارتده، قدد تسدل  

 ولكن لم يستجب له بعد.
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وققلت صحيفة "مآرتس" عن مصادر مطلعة على تفاصي  المباحثات التدي جدرت حدو  إقامدة مدذا الوحددة      

ههدا األو  ألداء الحكومدة ة االقتقادات التدي وج  بين مندلبليت وبين ليبرما ، على خلفي  ة ه حصلت مواجهة حاد  أق  

 بهذا الشأ .

لغدرض  مندلبليت طلب تشكي  مذا الوحدة، في حين أ  ليبرمدا  طالدب بمدوارد ماليدة ضدخمة جددا   أ    فيد  أ  و     

ه يعدر  أ  مرلة وزارة األمن، وذلم ألق  طلب ليبرما  كا  يهد  لعرقلة إقامة مذا الوحدة تحت      أو ،إقامتها

 وزارة المالية لن تستجيب لمطلب الميزاقية الضخمة.

لهدا، أ  االحدتال  الصدهيوقي بصددد إعتمداد  خرى ذكدرت صدحيفة "جيدرزاليم بوسدت" فدي تقريدر  أ من جهة      

 والقددس المحتلدة.وحددة اسدتيطاقية جديددة بالضدفة  4000قاقو  "تنريم المستوطنات" الدذي يدأذ  بإقشداء قحدو 

يدتالئم مدع  ،سدتيالء علدى ممتلكدات فلسدطينية خاصدة  اإلوأوضحت أ  قاقو  "تنريم المستوطنات" الذي يشدر  

دحدالنائب العدا  "أفي دة أ   المعايير القاقوقية الصهيوقية والدولية"، مؤك  " ه التمداس إلدى محكمدة اي منددلبليت" وج 

 القاقو . جماعة  ير حكومية ضد 13العد  العليا من قب  

"إ  حكومدة االحدتال  تدرفو محاولدة الملتمسددين   صدها للوثيقدةوقالدت وزارة "العدد  الصدهيوقية" فدي ملخ      

 يقا  الحكومة ومسؤوليها على أساس أ  ]القاقو [ ينتهم القاقو  الدولي".إ

خاصدة، فدي حدين  وحدة استيطاقية جديدة ستبنى على ممتلكدات فلسدطينية 4 000ويأذ  القاقو  بإقشاء قحو     

ا الكنيسدت فدي دت المحكمدة التشدريع الدذي أقدر  أ  مالكي األراضي الفلسطينيين يعوضو  ماليا  فقدط، وإذا مدا أي د

ي" علدى الممتلكدات الفلسدطينية فدي شباط / فبراير الماضدي، فدإ  ذلدم سديكو  "أكبدر تغييدر فدي عمليدات التعدد  

 الضفة الغربية خال  السنوات األربعين الماضية.

لزمددة أساسددا  تجدداا الحكومددة م  واقددتال  المسددتوطنات ووقفهددا لدده تددداعيات خطيددرة، "    أويقددو  االحددتال      

 جراءات الحكومية".ة اإلالمواطنين الصهاينة الملتزمين بالقاقو  والذين ال يشعرو  بحسن قي  

ا مددال   علدى أ    "القداقو  يدنص    االحدتال  قدا  وذكدر التقريدر الدذي قشدرته صدحيفة "جيدرزاليم بوسددت" أ        

لديهم خيارمم الوحيدد ومدو الحصدو  علدى  ،قشاء الوحدات االستيطاقية عليهاإاألراضي الفلسطينيين التي سيتم 

 تعويضات مالية الستخدا  العقار".

 

 وحدة استيطانية بُنيت فوق أرض بملكية خاصة لفلسطينيين 3455  

وحددة اسدتيطاقية بالضدفة الغربيدة  3455التابعة لجيش االحتال  بوجدود من جهتها اعترفت اإلدارة المدقية      

 والتي أقيمت فوق أراضي بملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين.، المحتلة

سدات عامدة لسدلطات منداز  للمسدتوطنين ومؤس   "جميدع مدذا المبداقي التدي تضدم      أرتس آوقالت صحيفة مد     

تدراخيص مدن اإلدارة المدقيدة، وبالتدالي فهدي  يدر قاقوقيدة مدن  االحتال  والجيش أقيمدت دو  أ  تحصد  علدى

والتدي تسدعى لتسدوية األمدر وتدرخيص مدذا المبداقي  ،وجهة قرر مؤسسات التنريم والتخطيط التابعدة لالحدتال 

بالمحكمة العليدا اإلسدرائيلية التدداو  باقتهداء سدريا   والوحدات االستيطاقية من خال  قاقو  المصادرة الذي يتم  

 مذا القاقو ".

الكشف عن مذا اإلحصائيات وظامرة البناء االستيطاقي دو  تصاري  فوق أراضدي بملكيدة  "تم    وأضافت     

   ضدد  د   ق دمته الدولة واإلدارة المدقية للعليا بخصوع االلتماس الذي الذي قد   د  خاصة للفلسطينيين، من خال  الر  

 ة القاقوقية وسريا  قاقو  المصادرة".اقتهاء المد  

 1285محداور، المحدور األولدى يشدم   3وحددة اسدتيطاقية تقسدم إلدى  3455وبحسب اإلدارة المدقية، فإ       

دت فوت أرض بملكية خاصة للفلسطينيين، ومذا المبداقي أقيمدت عقدب التوقيدع علدى اتفاقيدة ي  وحدة استيطاقية ش  

علدن عنهدا ولدن تعدر  علدى أقهدا أراضدي دولدة يمكدن ، وقائمة علدى أراض فلسدطينية خاصدة والتدي لدم ي  أوسلو

 مصادرتها، وعليه أصدرت أوامر مد  وإخالء ضد مذا المباقي.



 
 30/08/2017  

فلسطين()ملف  التقدير نصف الشهري  
(46رقم )   

    
  
 

8 
 

وحدددة اسددتيطاقية التددي أقيمددت علددى أراضددي بملكيددة خاصددة للمدددواطنين  1048والمحددور الثدداقي يضددم       

ن سدلطات االحدتال  وضدع اليدد ا بالساب  وعن طري  الخطأ أراضي دولة مدا مك دالفلسطينيين، والتي أعلن عنه

 عليها.

وحدة استيطاقية قائمة قب  أكثر من عشرين عاما وقب  التوقيع على  1122أما المحور الثال  والذي يضم       

ز اإلدارة المدقيددة مددا حف ددقددواقين البندداء والتنردديم مددن قبدد   فيهددا  طب ددنيددت بددالفترة التددي لددم يكددن ي  اتفدداق أسددلو، وب  

الجماعات االستيطاقية لوضع اليد على المزيد من األراضي الفلسطينية وبناء الوحدات االستيطاقية وإقامة بدؤر 

 استيطاقية.

  

  ذكرى إحراق األقصى  

(، وسدط اشدتداد األزمدات علدى 1969-8-21) ت الذكرى الثامندة واألربعدو  إلحدراق المسدجد األقصدىمر      

طدات التقسديم بعدد يدو  للوصدو  إلدى فدرض مخط   طاتده يومدا  واألقصى، ومواصدلة العددو فدي تنفيدذ مخط  القدس 

من الوقو  في وجده جريمدة االحدتال ،  ن أم  القدستمك   ذلم جواءأوفي             الزماقي والمكاقي لألقصى.

جبار االحدتال  علدى التراجدع إو لة في إ الق بوابات المسجد األقصى ومنع الصالة واألذا  في المسجد، المتمث  

 عن إجراءاته.

( منشدآت )منداز  105واخدر تمدوز الماضدي قحدو )أاالحتال  منذ بداية مدذا العدا  وحتدى مدمت قوات وقد      

( منددزال  ومنشددأة، 214ومنشددآت تجاريددة( فددي مختلددف قددرى وبلدددات القدددس المحتلددة، وأقددذرت بالهددد  قحددو )

ما ة تستهد  فيها الوجود الفلسطيني بالقدس، السدي  با  سياسات تصعيدي  ات  وواصلت أجهزة االحتال  الصهيوقي 

 االعتقا  والقت  واإلعدا  الميداقي في بعو الحاالت.

ة، تنفيذ سلسدلة مدن المشداريع التهويدي د من خال  يواص  االحتال  فرض السياسات االستيطاقية في القدسو     

د  إلغاء الوجود الفلسطيني العربي في القدس، والعمد  علدى تفريد  وبناء اآلال  من الوحدات االستيطاقية، به

( وحددة اسدتيطاقية 6377حيد  قدا  ببنداء ) ،سة من أملها، بهدد  تسدكين قطعدا  المسدتوطنين فيهداالمدينة المقد  

( 1330  فدي العديدد مدن المسدتوطنات بالقددس، إضدافة إلدى بنداء )2017خال  األشهر السبعة األولى من عا  

لددى جاقددب مواصددلة إ اسددتيطاقي ا فددي مخدديم قلنددديا. مصددنعا   12ندقيددة اسددتيطاقية فددي منطقددة جبدد  المكبددر ووحدددة ف

ى الهيك  المزعو ، حيد  وقدع اقهيدار ا يسم  عم   االحتال  أعما  الحفريات أسف  أساسات المسجد األقصى، بحثا  

ة اقهيارات أخرى حصلت في ت عد  ة إلى المسجد األقصى، وحصلكبير في بلدة سلوا ، بسبب شبكة أقفاق ممتد  

 المباقي األثرية الوقفية المالصقة للجدار الغربي للمسجد.

  

 السلطة تحاول عرقلة التفاهمات األخيرة مع مصر

السددلطة بمحاولددة عرقلددة التفاممددات  ،أحمددد بحددر ،هددم النائددب األو  لددرئيس المجلددس التشددريعي الفلسددطينيات       

ة فدي محاوالتهدا مسدتمر    السدلطة    أوقدا   بتقديم تسدهيالت لسدكا  قطدا   دزة.خيرة مع مصر والتي تقضي األ

 لعرقلة التفاممات التي جرت في مصر، والقاضية بتقديم تسهيالت إلى قطا   زة .

المجلس التشريعي يسعى باتجاا فت  حوار وطني شام  وجامع يستهد  ترتيب البيدت الفلسدطيني  د أ   وأك        

مددا إلددى أصددلها فددي إطددار ومتينددة، ويعمددد إلددى معالجددة األزمددة الوطنيددة مددن جددذورما، ورد  سددس راسددخة علددى أ  

 مشرو  المقاومة والتحرر الوطني.

د بحر علدى وقدو  المجلدس التشدريعي مدع أي مبدادرة حقيقيدة لترتيدب البيدت الفلسدطيني الدداخلي عبدر وشد       

واسدتدرا قدائال  "لكنندا فدي  يدة وتحقيد  الشدراكة.األزمدة الوطن تحقي  المصالحة وإقهداء االققسدا  كمددخ  لحد   

توجيده الضدغوط الوطنيدة وينبغدي د أ  مكمن الخل  يتمث  فدي السدلطة الفلسدطينية وحركدة فدت ، الوقت ذاته قؤك  
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عليهمددا للتسددريع بتطبيدد  اتفاقددات المصددالحة الوطنيددة كخطددوة أولددى مددن أجدد  تفكيددم عقددد األزمددة فددي السدداحة 

اإلجددراءات العنصددرية والعقوبددات الجماعيددة التددي تسددتهد  أبندداء شددعبنا والمرضددى الفلسددطينية، والتوقددف عددن 

 والموظفين و يرمم".

  

 الف موظف بغزة مهدو باجراءات السلطة 30

خرى على سلطة حماس في قطا   زة، أالرئيس عباس ينوي فرض عقوبة     أ قا  مصدر فلسطيني رفيع      

ه ينوي مواصدلة ق  أو تدفع السلطة رواتبهم، الى التقاعد المبكر. لف موظفأ 30خراج حوالي إو أتقضي بفص  

فرض العقوبات ضد سلطة حماس في  زة، بك  قوة، طالما واص  التنريم رفو تطبيد  اتفداق المصدالحة مدع 

لي حكومة الوحدة لى ممث  إدارة قطا   زة وقق  صالحيات السلطة في القطا  إفت ، ولم يعم  على تفكيم لجنة 

لددى إعددادة السدديطرة علددى  ددزة إو ،رئدديس السددلطة ينددوي تركيددز جهددودا علددى محاربددة حمدداس    أو ية.الفلسددطين

يصدا  إطار محاولدة إخرى في أقرار فص  الموظفين مو خطوة  بأ    دا  حكومة الوحدة الفلسطينية والسلطة مؤك  

العدا  فدي  دزة إذا لى دفع رواتدب مسدتخدمي الدولدة والقطدا  إة االقكسار، أل  حماس ستضطر لى حاف  إحماس 

 رادت منع الفوضى واقهيار سلطتها في القطا .أ

 إلدى لى الفوضى بد  حتدىإقود يس ،رت حركة حماس من أ  استمرار العقوبات االقتصاديةفي المقاب  حذ         

بينمدا  ،حمداس علدى قمدط حيداة اعتيدادي فدي قطدا   دزة مدو حركدة  ا  و"مدا يحدافع عملي د ،عال  حالة الطوارئإ

بحمدداس وقحددن ال قنسددى لدده مطالبتدده إلسددرائي  بددالتوقف عددن تزويددد  الددرئيس عبدداس يحدداو  بكدد  الطددرق المددس  

فدالرئيس عبداس يلعدب بالندار والرسدالة  ،الكهرباء للقطا ، وبالتالي تزويد الكهرباء لثالث سداعات بالكداد يوميدا

 لقطا ". بناء شعبه في اأف عن معاقبة   يتوق  أليه مي إققلها  التي تم  

  

 مسارالتحقيق مع نتنياهو
الفضائية مخاوفها من تصعيد خطير في األوضا  علدى جبهدة قطدا   دزة  218ة لقناة أبدت مصادر  ربي        

التحقيقات التي تجريهدا الشدرطة اإلسدرائيلية ضدد رئديس الدوزراء اإلسدرائيلي  أو على الحدود مع لبنا  في ظ   

 بنيامين قتنيامو.

حت ا      قتنيامو سيحاو  الهروب من التحقيقيات الحالية التي تجريها شرطة االحدتال  والتدي  لمصادر أ   ورج 

د اإلعدال  تجن د ه في السجن في ظ   إلى اإلطاحة به وزج   ي حتما  همه وزوجته بالفساد وخياقة األماقة، ما سيؤد  تت  

 بتسريع إجراءات محاكمته. اإلسرائيلي ضدا والمرامرات التي يجريها اليسار اإلسرائيلي للمطالبة

ا إلددى ي عملي ددقددد تددؤد   "قتنيددامو"هددات خطيددرة لددـوأوضددحت أ  األجهددزة األمنيددة الغربيددة حددذرت مددن توج        

 حتم  على جبهة  زة وحزب ج في لبنا .م   زعزعة االستقرار في المنطقة عبر تصعيد  

فدة ومندع إجدراء السدبي  الوحيدد لمندع إسدقاط قتنيدامو وحكومتده اليمينيدة المتطر   وأشدارت المصدادر إلدى أ         

اقتخابات جديدة يكمن في قدرة قتنيامو على توجيه بوصلة الحدث السياسي اإلسرائيلي صوب التصدعيد وإعدادة 

 له حماس وحزب ج ومن ورائهم إيرا .مخاو  اإلسرائيليين من التهديد الذي تشك  

 

 منية على حدوو مصرالترتيرات األ
خددال  مددؤتمر صددحفي عقدتدده لجنددة الداخليددة واألمددن فددي المجلددس التشددريعي علددى  ،قاشدددت حركددة حمدداس      

وقالدت . قحدرا لمحاصدرة ظدوامر اإل  مصر باإلسرا  في التخفيف عدن سدكا  قطدا   دزة ،الشريط الحدودي

المجلس التشدريعي  "مسدتمرو  فدي الحفداظ الحركة من خال  ممثليها في كتلدة التغييدر واإلصدال  البرلماقيدة بد

 بجيرتهم وقعتبر أمنهم أمننا ودمهم دمنا". على أمن جيراقنا من إخواقنا المصريين الذين قعتز  
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د رئيس لجندة األمدن والداخليدة والحكدم المحلدي فدي المجلدس التشدريعي بغدزة النائدب إسدماعي  األشدقر، ك  أو     

لحددود فدي حفدع الحددود بدين  دزة ومصدر مدن كد  "عابد  أو عميد  أو استمرار قوات األمن الفلسطيني على ا

 منحر ".

و  مدن الترتيبدات تمدا  الجدزء األإ ،مدن الدداخلي فدي قطدا   دزةمددير عدا  قدوى األ ،د توفيد  أبدو قعديموأك        

بدراج لحفدع أضداءة وإبصدد وضع سياج شائم وكداميرات وأقهم والتسوية على الحدود المصرية الفلسطينية، و

وطالدب بالددعم  مدن.فدراد األأسفرت عن استشهاد قضدا  الجعفدري أحدد أما  بعد عملية التفجير التي من واألاأل

 دالق المعدابر إ أ    الكام  والوقو  بجاقب  زة وفت  المعابر ورفع الحصدار للعمد  والتعلديم والعدالج باعتبدار

 والحصار سبب رئيسي للفكر اإلرمابي للشباب.

 

 زمة السورية إسرائي  واأل
بترتيبدات مدا بعدد اقتهداء الحدرب السدورية ومزيمدة "داعدش"، والتدي كدا  مدن  را  اقشغلت قيادة العدو مدؤخ        

فاق فاق تخفيو التوتر على جبهة جنوب سوريا القريبة من الحدود مع إسرائي  ومع األرد ، واالت  مؤشراتها ات  

 عته روسيا وأمريكا بحضور األرد .الذي وق  

لجنة الخارجيدة واألمدن التابعدة للكنيسدت استعرضدت الحالدة األمنيدة السياسدية فدي سدوريا، كدذلم قوقشدت        

ي موقددف يراعددي المصددال  األمنيددة   بدددفع أمريكددا باتجدداا تبن ددالموقددف المتبلددور يتمث دد    أداخدد  الكابينددت، ويبدددو 

 اإلسرائيلية.

قدة   الوفد لألمريكا  تقارير والكثير مدن المعلومدات الموث  وقد  مني رفيع بزيارة الواليات المتحدة أوقا  وفد       

اسة حسب صحيفة "يديعوت احروقوت" عن الدور والنفوذ والنشاط اإليراقي بشك  عا ، وعدن قشداطهم والحس  

ههم لبناء رصديف خداع في سوريا بشك  خاع، بما في ذلم بناء قوات موالية لهم على حدود الجوال ، وتوج  

وأعربوا عن قلقهم من تزايد النفدوذ اإليراقدي  ،ن وصو  إيرا  إلى البحر األبيوطرطوس، ليؤم   بهم في ميناء

ها إلى دولة إقليمية خرجت منتصرة من المواجهة اإلقليمية وتبح  عن تعزيز دورمدا، الوفدد اإلسدرائيلي وتحول  

 دور حزب ج في سوريا وقرب الحدود االحتال . عرض على األمريكا  أيضا  

  تلتز  أمريكا بضما  خروج إيرا  وحزب ج من سوريا عندد أ، ومو رئيسيا   الوفد اإلسرائيلي حم  مطلبا      

المنحدى اإليجدابي    يتم توقيعه بين روسيا وأمريكا إذا مدا اسدتمر  أحتم  توقيع اتفاق إقهاء الحرب، الذي من الم  

  يحص  على الضماقات المطلوبة، ب  أوفد لم يستطع ال    أ إال   ،ة المعاراالحالي القخفاض التوتر وتراجع شد  

د لدديهم قتيجدة اللقداءات ا  أمريكدا متلعثمدة فيمدا إقهم عادوا ولديهم شعور بدالقل  النداتج عدن االقطبدا  الدذي تول د

يتعلدد  بسددوريا، وليسددت لددديها أيددة خطددة، وال تتصددر  كالعددب رئيسددي، ومدددفها األو  مددو مزيمددة "داعددش" 

إال أقده ال يندوي  ،، وأقه بر م مصادقة الرئيس ترامب علدى مجموعدة عقوبدات ضدد إيدرا واالقسحاب تدريجيا  

فعال فت  مذا الملف، حي  اقشغاله بالملف الكوري والفنزويلدي والملفدات الداخليدة األمريكيدة والتحقيقدات بشدأ  

 العالقة الروسية.

القدومي العليدا، فهدي تضدعه علدى طاولدة وأل  األمر يقع بالنسدبة إلسدرائي  ضدمن أولويدات سياسدات أمنهدا      

النقاش الدائم، سواء داخ  الكابينت أو داخ  المؤسسات ذات الصلة مث  لجنة الخارجيدة واألمدن، وعلدى طاولدة 

علددى طاولددة االمتمددا  الدددولي. وحمدد  قتنيددامو ذات الملددف وذات الطلددب إلددى  الددرأي العددا  اإلسددرائيلي، وأيضددا  

بوتين، مو السادس  –شار إلى أ  لقاء قتنيامو بناء  على طلب قتنيامو، وي   لذي تم  وا ،بوتين اجتماعه مع الرئيس 

 .2015من قوعه منذ أيلو /سبتمبر 

  وجود إيرا  فدي سدورية يشدك  "  لقائه مع الرئيس الروسي، فالديمير بوتين لبوتين وقا  قتنيامو في مسته       

على إسرائي  والشرق األوسط والعالم كله"، مضيفا أقه "ال يمكننا أ  قنسى حقيقدة أ  إيدرا  تهددد يوميدا  تهديدا  

بالقضاء على إسرائي "، وأ  إيرا  "تبادر لعمليات إرمابية، وتسدل  وتمدو  منرمدات إرمابيدة وتسديطر بشدك  
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تد   بحسدب مصدادر العددو، فدإ   و .فعلي عما يحدث في لبنا  ومي في طريقهدا للسديطرة علدى العدراق والديمن"

خدذ االحتياجدات أليه في سوريا، حيد  أقده لدم يإالذي تم التوص   أبيب  ير راضية عن اتفاق وقف إطالق النار

سرائي  على توجيه ضدرباتها األمنيدة بالحريدة التدي اعتادتهدا إد قدرة فاق يقي  سرائي  بالحسبا ، فاالت  إنية في ماأل

 في الساب .

ده يجدب العمد  علدى إخدراج القدوات اإليراقيدة وحدزب ج مدن سدورية، كمدا حدذ  قتنيامو على أق دد وشد        ا ر مم 

ه "من أج  منع قشوب حرب في المسدتقب  فدي المنطقدة يجدب االمتمدا  بدذلم فدي ق  أوقا   ،أسماا "لبننة سورية"

 التوص  إليها بعد الحرب األملية في سورية". أي تسوية يتم  

أق ه بادر إلى مذا اللقاء، كما بادر إلى إرسا  وفد أمني إلى البيدت األبديو، األسدبو  الماضدي،  وقا  قتنيامو    

وذلم "بسبب حقيقة أ  الواقع في سورية يتغير بسرعة فدي األسدابيع األخيدرة، فدي أعقداب اقهيدار تنرديم الدولدة 

فتدرة معدين سديفقد تنرديم داعدش  "مدن  يدر المبدال  بده االعتقداد بدأ  خدال   وقا  قتنيدامو اإلسالمية )داعش(".

معاقلدده الجغرافيددة فددي سددورية"، وأضددا  أ  "مندداا إمكاقيددة أسدده  لتقلدديص أمددد الحددرب الحاليددة ومنددع حددرب 

 مستقبلية إذا لم تكن إيرا  في سورية".

قده عدرض معلومدات موجدودة لددى أوخال  حديثه مع المراسلين، بعد اقتهاء اللقاء مدع بدوتين، قدا  قتنيدامو      

النرا  اإليراقدي معندي بخلد   أ   بفيد ائي  بشأ  ترسي  التواجد اإليراقي في سورية، وأقه عرض تقديرات ت  إسر

تواص  بري حتى البحر المتوسط، وقق  قوات عسكرية، بينها قطع بحرية وطائرات حربية والال  الجنود إلى 

 قواعد ثابتة في سورية.

او  إجراء عملية لبننة لسورية، والسيطرة عليها بواسطة ميليشيات "إيرا  تح  وتابع قتنيامو أقه قا  لبوتين    

 شيعية مثلما فعلت مع حزب ج في لبنا ".

ه ضد إسدرائي ، وأقهدا بالتدالي لدن تقدف مكتوفدة األيددي، وأقده أوضد  لبدوتين مددى ذلم موج      أوقا  أيضا      

وطهدا الحمدراء التدي تضدعها، وعنددما خطورة ذلم في قرر إسرائي ، وأقها "ستعم  حي  يجب، وبموجب خط

سدرائي  عدن االتفداق إولكن عدد  رضدا  فعلت ذلم في الساب  لم تطلب إذقا من أحد، ولكنها أوضحت سياستها".

سددرائي  تددرى أ  االتفدداق إلدده مخدداو  أكبددر وأعرددم مددن قدددرتها علددى تسددديد الضددربات فددي الددداخ  السددوري، ف

ة، للبقدداء قريبددة مددن إسددرائي ، ومددذا مددا ترفضدده تدد  أبيددب وبشددد   مكاقيددةاألمريكددي سدديعطي إيددرا  اإل -الروسددي 

سدرائي  أ  تسدتيقع لتجدد قفسدها جدارة  إليدرا  التدي إفاالتفاق لم يكن في حسابات القادة اإلسرائيليين، ولم تتوقع 

 متد قفوذما وسيطرتها في الداخ  السوري.ي

ى التهديدد اإليراقدي يكمدن فدي حكومدة العددو بمدا يسدم  أحد االسباب والدوافع التي تزيد من مستوى اقشدغا        

استخدا  قتنيامو واليمين للتهديد اإليراقي إلثارة الفز  والخو  داخ  المجتمع اإلسدرائيلي، وأقده الوحيدد القدادر 

الستعراض رئيس "الموساد" كومين داخ   على التصدي لهذا التهديد، فكا  من الملفت أ  يقد  قتنيامو تلخيصا  

فدي جملدة بسديطة  "سأقد  لكم ملخصا    الخارجية واألمن أما  قشطاء "الليكود" في مدينة أسدود، حي  قا لجنة 

واحدة  داعش خرج، وإيرا  تأتي، وقحن قتحدث في الغالب عن سوريا"، وأضا  "إ  سياسدتنا واضدحة، إقندا 

 من إسرائي ".قعارض بشدة الحشد العسكري إليرا  ووكالئها، وسنبذ  ك  ما بوسعنا لحماية أ

 

  مع حزب هللا   إسرائي  تدفع بـ"اليونيفي " للمواجهة
حداث تغييرات في مها  قدوات تسعى قيادة العدو وبالتنسي  مع اإلدارة األميركية في أروقة األمم المتحدة إل     

حدزب ج لمواجهدة  الهدحفع السال  اليوقيفيد  فدي جندوب لبندا ، عبدر منحهدا المزيدد مدن الصدالحيات التدي تخو  

 .عسكريا  
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الوفدد ضدباط مدن جديش االحدتال   طار، وص  وفد عسكري إسرائيلي إلى األمم المتحدة، وضدم  وفي مذا اإل     

د اسدتعراض  ا يجدري فدي الجندوبي اللبنداقي، كمدا تدم  الذين شرحوا لسفراء األمدم المتحددة الموقدف اإلسدرائيلي مم 

   به قوات حفع السال .النشاط الذي يقو  به حزب ج وبالمقاب  ما تقو

  قشاط حدزب ج فدي الجندوب "ال يمكن لألمم المتحدة تحم   وقا  داقي داقو  سفير العدو في األمم المتحدة      

اللبندداقي، فعدددا عددن تعدداظم قوتدده العسددكرية واقتشددار قواتدده، فهددو يسددتخد  مندداز  المدددقيين كثكنددات ومعسددكرات 

  تلتز  الصمت حيا  مذا المخاطر، لقد حا  الوقت أ  تعم  قوات حفدع لقواته، بحي  ال يمكن لألمم المتحدة أ

 السال  من أج  االستقرار بالمنطقة".

من جلسة من أج  مناقشة قشاط قوات حفع السال  بغيدة تجديدد الصدالحيات   يعقد مجلس األأع ومن المتوق       

ن أجد  توسديع صدالحيات قدوات حفدع السدال  لها، بيد أ  إسرائي  وأميركا، تسعيا  إلحداث تغيير في البندود مد

  داقدو  إلدى أعضداء مجلدس األمدن قائمدة المطالدب وقد   .ليكو  لديها اإلمكاقية لمواجهة حزب ج حتى عسكريا  

اإلسرائيلية بغية إحداث تغيير في مها  قوات اليوقيفي  في لبنا ، ومن بين المطالب السما  لقوات حفدع السدال  

وكذلم إعادة االقتشار وتوسيع الجدوالت الميداقيدة للقدوات  ،سيطر عليها عناصر حزب جالدخو  للقرى التي ي

للوضدع الحدالي بحيد  يقتصدر دور القدوات التبليد  للجديش  الدولية وتكثيدف الفحوصدات الميداقيدة، وذلدم خالفدا  

 اللبناقي ليقو  بالفحص.

مباشرة لمجلس األمن عن األحدداث أو أي اقتهداا  كما وتطالب إسرائي  أ  تقو  قوات حفع السال  بالتبلي       

فحص أي حدادث أو خلد  أو إطدالق قدار  يتم   حي للوضع الحالي  ، وذلم خالفا  1701لقرار وقف إطالق النار 

 مها إسرائي .بعد شكاوى تقد  

مدن بهدذا مذا المطالب تحرى بدعم وموافقة من اإلدارة األميركية التي تدعم قشداط إسدرائي  فدي مجلدس األ      

  قددوات اليوقيفيدد  إلددى خددتم الخصددوع، وبحسددب وسددائ  اإلعددال  اإلسددرائيلي، فددإ  واشددنطن تددرفو أ  تتحددو  

 مطاطي.

خدال  بدين إسدرائي  والجديش اللبنداقي وقدوات حفدع السدال  مدي  أمدم القضدايا التدي مدي محد    شار إلى أ   ي       

وكيفية تعام  تلم القوات مع عناصر  ،ش اللبناقيتعليمات وقواعد إطالق النار من قب  قوات حفع السال  والجي

فإسدرائي  تريدد مدن قدوات حفدع السدال  أ  تقدو   حزب ج المسلحين في المنطقة الواقعدة جندوب قهدر الليطداقي.

بتجريد أي عنصر من حزب ج من سالحه إذا ما واجهته أثناء عمليات الدورية والمراقبة، والمبادرة إلى إيجاد 

"قدوات حفدع السدال  مدي بمثابدة   ر مصدر إسرائيلي عن خيبة أمله قائالوعب   .التابعة لحزب ج مخاز  السال 

ضدت إلطدالق قدار كددفا  عدن الدنفس. ويبددو أقهدا لدن تسدعى إلدى تفريد  قوات شرطة، تطل  النار فقدط إذا تعر  

اولدة إقنداعهم بدإخالء مرامرات قشطاء حزب ج بدالقوة بمحداذاة الشدريط الحددودي، بد  سدتكتفي بالتواجدد ومح

 المكا ".

تشددكي  ميئددة للتنسددي  فددي الحدداالت الطارئددة علددى الحدددود، وقالددت جهددات عسددكرية  وتريددد إسددرائي  أ  يددتم       

 ،ن مدن التعامد  مدع التطدورات فدي زمنهدا الفعلديبحيد  تدتمك   ،هم سيطلبو  ميئة على مستوى عدا   إسرائيلية أق  

هات إسرائي  لتمشيط مناط  تعتقدد أقده يلبناقي وقوات حفع السال  لتوجأ  تستجيب قوات الجيش ال وتريد أيضا  

 يتواجد فيها عناصر من حزب ج أو مخاز  سال .

 


