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سرات بالنسر ة للفلسرطينيينف فري الرين المقد   برز قضايا الصررا  مرع اتالرتالفف ففيهرا أ رم  أمدينة القدس من 

ة التري ععلررل الحركرة الصررهيو ية ات التوراتي ررسررات لهرمف بحسررب الروايرات والسرردي  يفتقرد اسسرراليليوأ أم مقد  

معركررة  ا  فمررا يجرررم فرري القرردس الالي رر .يقو ررة العهرردينف القررديم والجديرردوالكنررالا المسرريحية الصررهيو ية منهررا أ

م برر  عررن مقد سررهم الترراريخي واليررات الضرر   والررتحك   ةف يخوضررها الفلسررطينيوأ باعت ررار م دررع اف دفاعررا  مصرريري  

وسيادتهم علي ف فري مواعهرة عردواأ سرافر علرى كامر  الرع والشرعب والروطن الفلسرطينيف يسرتهد  فررع 

سرةف فري محاولرةد عديردةد لفررع مرا اسرتطا ف معالمهرا المقد   تالفف لريا علرى المدينرةف بر  وعلرى أ رم  سيادة اتالر

وبالقوةف سيادة ت الق  ل  فيهاف على ما  جح في فرع سيادةف ولو عزليةف علرى الحررا اسبرا يمري فري الخلير ف 

 ع ر تقسيم زما ي ومكا ي.

ر فقد كسر الفلسطينيوأف كشرعبد  وفري .سراتهافررع سريادة اتالرتالف علرى القردس ومقد   دف قيرود محاولرةموال 

عرادة تر ف سة داملة للوضع الفلسطيني برم  فمن الضرورة العم  على مراععة وطني   فعواء عدا ا تهاء المعركةأ

سرتجدالي الرذم بردف المسرار اس فوتفعي  مقاومة تليق بعدالة  ذه القضريةف ر وطنية تحر  ة كقضي  اتعت ار للقضي  

 مني.مة منها التنسيق الوسلووفي المقد  أة فرضت  معادل

رة من قيرود اس منريف فاعر ت الرتالف وضرطوط السرلطة الفلسرطينية وتنسريقها اللكن إرادة المقدسيين المتحر 

الررتالف علررى تنكرريا رايررة سرريادتها علررى المرراكن المقدسررةف وا تصرررت سرريادة الجميررعف وأع رررت الكومررة اس

 المقدسيين.

عرادة تعرويم دوره إالعمر  علرى  دا  ة القدس فرضل على القوى الفلسطينية مجد  قضي   أ  أفي ذات الوقل ي دو 

و ذه المرة من خرالف العرودة للحردين عرن المصرالحة التري تقاذفتهرا سلسرلة مرن  فزمةخالف ال  الذم ث ل ضعف

هللا.  طرا  السرلطة فري رااأ بو من عا أ ةفطرا  المستقلو من الأالتصريحات والم ادرات سواء من الماس 

ة دخروف مكا ي رإو فةوس  الحدين عن م ادرة مصرري   فيضا  أردأ دخلوا على خ  المصالحة الومصر  أ  أوي دو 

 ردأ على خ  عهود المصالحة.ملك ال

ترافقل مرع تسرري ات بر أ  فاقتراب التحقيقات مع رليا الكومة العدو الوف قضايا فساد يضا  أوفي المشهد 

سرراليلي علرى اك ضرطوط يمارسرها الجا رب اسن  أ  أو فالحرب مع ل ناأ وغزة زمت  الداخلية باتجاهأيهرب من 

هرات لحركرة فرتح وس  الحردين عرن توع   فةمنح الموافقة على مث   ذه الخطوة العدوا ي    الوتيات المتحدة بهد

ة لتث يرل الشررعي فوالرليا ع راس للهرروب مرن الضرطوط باتجراه عقرد المجلرا الروطني الفلسرطيني فري راا هللا

رادة فررتح وع رراس إ وتجديررد ا علررى المسررتوى الفلسررطيني العرراا لعررزف المحرراوتت الخارعيررة لفرررع وقررالع ضررد  

دارة درارات قويرة بفشر  محراوتت اسإوسر   كر  ذلرك عواء العالقات بين الماس ومصر ودالرالأ.أخاصة في 

ر ودرركوى وتررذم   فوضرراتسررراليلي علررى طاولررة المفااآلأ فرري عمررع الطرررفين الفلسررطيني واس مريكيررة لحررد   ال

 يها للرؤية والموقف الصهيو ي.مريكية وت ن  دارة الفلسطيني من ا حياز اس

  

 د دعمه لفلسطين والرئيس عباسالملك األردني يؤك  

خاصرة التقرى خاللهرا برالرليا ع راسف ل حرن  وص  الملك الرد ي ع رد هللا الثرا ي إلرى راا هللا فري زيرارةد 

التطورات الخيرة التي دهدتها القضية الفلسطينية عقب أالداث القصىف وقاف النراطق الرسرمي باسرم الرلاسرة 

أ  ذه الزيارة الهامة ت تي استمرارا  لسياسة التنسيق والتشاور المستمرف لمواعهرة "إالفلسطينية   ي  أبو ردينة: 

د فري القمرة ال لدين على قاعدة العم  العربي المشرترك الرذم تجس ر في العديد من القضايا التي تهم   ةيات كاف  التحد  

 ."العربية الخيرة التي عقدت في ال حر الميل
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غايرة  في إأ  ذه الزيارة ت تي في وقل: "من عا   ف قاف وزير خارعية السلطة الفلسطينية رياع المالكي

قصرى فري القردس ومحاولرة تطييرر سراليلية على المسجد العتداءات اسمشكلة اسال مية سعراء تقييم مشترك ل

 ."قصىالواقع القالم في المسجد ال

 ر  درخر رلريا  ر  إسررالي ف ومرن ق  عهرا مرن ق  وعرى تقييم التجربة والتحضير لمراللة قادمرة  حرن  توق  

ة أزمرة مشرتركة تتواصر  فيمرا بينهرا لتقيريم فرا  علرى تشركي  خلي راتت   وترم   الحكومة اسسراليلية بنيرامين  تنيرا و.

 يات قد  واعهها في المسجد القصى.المراللة الماضية والدروس والع ر وتقييم أم تحد  

ات السياسية والجهود الم ذولة لدفع عملية السالاف والتنسيق الفلسطيني الرد ري وبحن اللقاء اخر المستجد  

المسار السياسيف والعالقرات برين ال لردين وسر   تنميتهرا وتطوير را يات في والجهد المشترك لمواعهة ك  التحد  

 الوصروف إلرى الر د   ف وأأ  "على المحك  "مستق   القضية الفلسطينية  ردأف أأ  واعت ر ملك ال ى المجاتت.في دت  

د   ."يزداد صعوبة"للصرا  الفلسطيني اسسراليلي  سلمي 

رد ري إلرى الرع الفلسرطينيةف وكا رل اخرر زيرارة لر  عراا  ذه  ي الزيارة الخامسرة للملرك ال ر أأ  ذك  وي   

 ف الين التقى الرليا ع اس في راا هللا.2012

اليرن  قلرل صرحيفة معراريف فعواء الحدين عن الصار مفروع على الررليا ع اسأعاءت الزيارة في 

المقاطعرة  على الرليا ع اس وتمنع  من مطرادرة مقرر   بيب تفرع الصارا  أت   أ  أعن مصادر فلسطينية قولها 

 لي .إعن ية من الوصوف وتمنع الوفود ال

 أ  أ ت  إ فةعن ي رأة و  لمطرادرة راا هللا فري زيرارة لردوف عربي رالررليا ع راس كراأ يخط ر أ  أوقالل المصرادر 

غيرراب  أ   لرى تصررريحات مسرنولين ك ررار فري السرلطة الفلسررطينية "برإ سررالي  تررفا السررما  لر  بررذلك مشريرة  إ

 يكمن وراء عالج الرليا في راا هللا بدت من عماأ".مني التنسيق ال

اليرن يههرر فري  هرر الجمهرور الفلسرطيني فري  فصع ة وقاتا  أالرليا ع اس يعيش  أ  أضافل معاريف أو 

ردأ ة "مصررر والة العربي ررا عالقترر  مررع الرباعي ررز   سرررالي  فيمررا تتررإالضررفة كمررن يحاصررر غررزة بالشررراكة مررع 

سررالي  إر العالقرة مرع تي تروت   ولير فرفضر  التصرالح مرع النالرب محمرد دالرالأ بسر ب فمرارات"والسرعودية واس

 .مني ليزيد من الضطوط على الرليا الفلسطيني وعزلت ف التنسيق الوتوق  

 قسرراا الفلسررطيني  هرراء اسإفرري موضررو   كررا  رد رري قررد ي رردأ تحر  العا رر  ال أ  أ فررادت مصررادر فلسررطينيةأو 

وضرا  فري المنطقرة علرى ال قرد ترنعكا سرل ا   ةقن لرة موقوتر أصر ح باعت رار القطرا  فوضا  في قطرا  غرزةوال

 ردأ ومصر بصفة خاصة.والدوف المحيطة كال

 فرد ريلى اعتما   اا للجنرة المركزيرة لحركرة فرتح عقرب زيرارة الملرك الإدعوة الرليا ع اس  أ  أفيد أ  و 

من الملفات وسريجرم تقيريم زيرارة  اسمة بخصوص عددد خاذ قرارات الة تت  ة  ام  لى مناقشة ملفات داخلي  إ د  

 رد ي ع د هللا الثا ي وا عقاد المجلا الوطني والعالقة مع الفصال  الفلسطينية.الملك ال

 فرد ريالتري قراا بهرا الملرك ال فالزيرارة السرريعة والنرادرة إلرى راا هللا أ  أورأت صحيفةعيروزاليم بوسل 

و ذه  ففا الوقلف السب قوف سفير العدو السابق لدى مصر يتسحا  ليفا وأة عهات في  لل رسالة إلى عد  دك  

 ة فري الردأف والسرلطة الفلسرطينيةف وأيضرا  الركرة المراس.إسرالي  ودالرة الملك المحلي ر دة تضم  الجهات المتعد  

 رذه  أ  إواضرحف و أ ا ذا رب إلرى أبرو مرازأ رلريا السرلطة الفلسرطيينة بشرك د "الملك يقوف:   أ  ب السفير ضا أو

"لرم يكرن  نراك  :وقراف ر الذم كاأ الاصال  خالف الشهر الماضي الوف المسجد القصى".الزيارة مرت طة بالتوت  

  يردعم السرلطة الفلسرطينية ويردعم أبرا مرازأ والقررارات س ب يدعوه إلى الذ اب لراا هللا اآلأف والرسالة  ي أ   
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   رذه الرسرالة إلرى الفلسرطينيين الرذين أغضر هم رس  أأ ت     كاأ من المهم     أوضح أو خذ ا خالف الزمة".التي ات  

هكا ل  ناك أيضرا  رسرالة واضرحة إلرى المراس    ألى إ شيرا  م   قرار اسفراج عن الارس أمن السفارة اسسراليلية.

ب أَّ ع د هللا يقف بجا ب السلطة الفلسطينية في المعركة الدالرة بين الماس من عهة والسلطة الفلسطينية والركة 

مرع  صرافد فقرد "ذ رب الملرك إلرى راا هللا فيالوقرل الرذم يعرر  فير  أأ المصرريين علرى ات   تح مرع عهرة أخررى.ف

خذ خطوات لوقف إمدادات الكهرباء إلرى غرزةف فضرال  عرن وقرف دفرع الرواترب أبا مازأ يت   دالالأف في الين أأ  

المريررة  رو أيضرا  رسرالة   ذا التناقا الواضرح فري عا رب منافسرات الركتري فرتح والمراس أ  أواعت ر   ناك".

رسرالة أخررى  ردفل إلرى تعزيرز الترتي رات الكاملرة   نراك وأأ   ي أيضا .هة إلى عمهور الملك ع د هللا المحل  موع  

علير  كمرا  رو منصروص  ف  الرد يوأ المسنولية الكاملة عن الموقرع كوصريد  على المسجد الٌقصى الين يتحم  

تعيرين  ة للموقع تقع في أيدم الوقا  اسسالمية التي يتم  ن اسدارة اليومي  فا  السالا مع إسرالي . ولكعلي  في ات  

  على الرغم من أالداث الشرهر الماضري د من أ     يريد الت ك  وأ   . أعضالها والدفع لها من ق   السلطة الفلسطينية

المراس تريرد  أأ   نيةف إت   ذا الترتيب مق وف من ق   ع اس والسلطة الفلسطي الوضع لم يتطير. في الين أأ   إت أأ  

ة سعادة ع اس إلى زيارة ع د هللا مهم   أ  إو أأ ترى الفلسطينيين يسيطروأ على الموقع دوأ أم مشاكة أرد ية.

إلرى  شريرا  م   فك ير خالف الزمرة قة بالمسجد القصىف وأوضح أأ أبا مازأ قد تم تهميش  إلى الدد  الصورة المتعل  

رأ    مضريفا  أأ الالع رين الرليسريين كرا وا إسررالي  والردأ وأميركرا ومصرر  فمرازأ"  أالرد إلرى أبري   "لم يتوع 

وللقروف  فمرا تركيرا. وبزيارتر  إلرى راا هللاف أعراد ع رد هللا الررليا الفلسرطيني إلرى اللع رة والسعوديوأف وإلى الدد  

 أ الردأ معك.إلع اس ت تقلق 

الردأ "يرردرس الخيررارات الدبلوماسررية" فرري  أأ  ة رد ي ررأة مصررادر الكومي رر فيرر  دت ررذا فرري الوقررل الررذم أك رر

على التزاا  ة الارس السفارة اسسراليليةف التي را  ضحيتها مواطناأ أرد ياأف "بناء  رات قضي  التعام  مع تطو  

ر العالقة الدبلوماسية لقى بهالل  على توت  أوالمسار القا و ي في القضية  إسرالي  بالمسار القا و ي في القضية".

  عرن ق رو    فضرى الترى اآلأ إلرى عردا عرودة السرفيرة اسسرراليلية وطراقم سرفارتها إلرى عمراأ.أجرا  ين مرا بين ال

الردأ "يعت رر  رذا اسعرراء خطروة  أ  أرد يةف الدكتور محمرد المرومنيف قولر  الناطق الرسمي باسم الحكومة ال

وأأ  فلقا وأ الدولي المعني بتلرك القضرايا"فق مع اع مواصلة العملية القضالية بما يت  جاه الصحيحف ويتوق  في اتت  

 ناك بعا المور الدبلوماسية "لرم  إلى أأ   شيرا  الادثة السفارة اسسراليليةف م   ا  ودبلوماسي   ا  الحكومة تتابع قا و ي  

 ن عنهاف والحكومة وضعل خطة قا و ية للتعام  معها".عل  ي  

ة طال رل برالغال  السرفارة اسسرراليلية فري عمراأف وطررد رة  يابي رعروا مرذك   ال ا كا وا وق   78 أ  ألى إشار وي  

علررى عريمررة الحررارس اسسررراليلي بقترر   ا  بيرربف رد  أالسررفيرة اسسررراليلية واسررتدعاء السررفير الرد رري لرردى ترر  

 الرد يين.

  

 جهود التسوية تتعثر

ذا تراععرل الخيررة إ القيرادة الفلسرطينية سرترفا أم  تنسريق أمنري تطل ر  إسررالي  إت   أ  أدت المصادر ك  أ 

طرال  النرار واسرتخداا إل عرن اسرتمرار عن اعتداءاتها اليومية علرى منراطق السرلطة والمردأ والمخيمراتف وكف ر

أأ   المصررادر وقالررل .طفررافالمسررتعربينف واتقتحامرراتف واختطررا  المسررنولين و ررواب ال رلمرراأف واعتقرراف ال

سروة بالتواعرد أسرطينيين بالتواعرد علرى عسرر  هرر الردأ  فاذ وعودة الق الفلإالمطالب الفلسطينية تشم  أيضا  

 فاقيات.ت  ل علي  اسالرد ي واسسراليلي بحسب ما تم  
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د قاضي القضاة ومستشار الرليا الدكتور محمود اله اش وعود محاوتت إسرراليلية للتواصر  في الين أك  

أأ  القيادة ت تما ع استئنا  المفاوضات إذا كا ل إسرالي   موضحا   فمنيمع القيادة من أع  استئنا  التنسيق ال

عررة بررين فاقيررات الموق  ت  عررادة الترتي ررات علررى الرع وفررق اسالة بررذلكف لكررن ذلررك مشررروط بررالتزاا الخيرررة بمعني رر

وسررلو تحررل سرريادة أ"أأ تكرروأ المنرراطق المصررنفة "أ" السررب اتفاقيررة ف ة  قرراط مررن بينهرراالطرررفين مررن خررالف عررد  

  إسرررالي  فرري  ررذه ووقررف ترردخ   كامرر ف وأأ تكرروأ مراكررز السررلطة لهررا المايررة قا و يررة ودوليررةف بشررك د السررلطة 

  المواطن الفلسطيني دوأ قيود أو دروط واتلتزاا بحق السلطة فري السريطرة علرى المناطق وضماأ الرية تنق  

الي  عردا اتالتررااف فلرن  كروأ رادت إسررأاالتراا اتتفاقيرات يجرب أأ يكروأ مت رادت ف وإذا  أ  أ المعابر".مضيفا  

   منها.الطر  الواليد الذم يتنص  

وف  رو موقفر  ال عابة على سرنالين:ميركي اس ذا في الوقل الذم طلب في  الرليا ع اس من الفريق ال 

فف وذلرك ق ر  راضي الفلسطينية بال توق  ستيطا ي الجارم في الع اسالدولتينف والثا ي موقف  من التوس   من ال   

عابرة إم أالتى اآلأف لم يحمر  الفريرق الميركري "ميركية تعادة إطال  المفاوضات. وموافقة على الدعوة الال

 ."سئلة الرلياأدافية على 

ف اليرن سرراليلي مرن الصرفرلى المفاوضرات مرع الجا رب اسإمكنها العودة يالقيادة الفلسطينية ت  كما أك د أأ  

لرى إ  في ال  الدولتينف فمن الصرعب علرى الجا رب الفلسرطيني العرودة ة للمفاوضات تتمث  من دوأ مرععي  قاف: "

ع اتسرتيطا ي وإيهراا العرالم للتوس ر سراليلي غطاء  ها الجا ب اسمفاوضات من الصفرف مفاوضات مفتوالة يستطل  

 ."ةة سياسي  بوعود عملي  

مرن   راس ق ر  أقر   التقى الرليا ع فوكاأ المستشار الخاص للرليا دو الد ترامبف صهره عاريد كودنير

  سينق   ذه الرؤية والمطالب ةف وأبلط  ب    ة السياسي  لى مطال   في د أ العملي  إدهرين في راا هللاف واستمع من  

 سئلة الرليا ع اس.أكودنير لم يعد ب م عواب على  أ  ألي . وقاف مسنولوأ فلسطينيوأ إلترامبف ويعود 

عضراء الكرو طرسف أثنراء لقالر  عرددا  مرن أبا  لكودنير  مسر  ياا تسجيال  أميركية ق   أعالا إو شرت وسال  

سرراليلية بسر ب عردا اس -طرال  المفاوضرات الفلسرطينيةإعادة أ ترامب عدف عن فكرة تقديم م ادرة سأقاف في  

ميركري الخراص للشرر  الوسر  الم عروث ال أ  أ قالرلة ة غربي رلكرن مصرادر دبلوماسري   فوعود فرصرة لنجاالهرا

طرال  إعرادة ميركيرة سألى صوغ م رادرة إعيسوأ غرين الت يعم  على توسيع فريق  ويواص  عهوده الرامية 

 سراليليف والحيلولة دوأ وقو  ا فجار بينهما.المفاوضاتف وتحسين العالقة بين الجا  ين الفلسطيني واس

ف مررن كودررنيرف وغرررين التف ميركرريف المنل ررلسررالا الفريررق ا أ  أد مسررنولوأ فلسررطينيوأ فرري الررين ينك رر 

الررد أسررراليلي. وقرراف ظهررر ا حيررازا  غيررر مسرر و  للموقررف اسأوالسررفير الميركرري فرري ترر  أبيررب ديفيررد فريرردماأف 

ضرا : أ. و"سراليلينا في لقاء مع الفريق اس   أميركي دعر ا في لقاءاتنا مع الفريق ال": "الحياة"المسنولين لـ 

لرى إسرر السررى والشرهداءف أليناف من المطال رة بوقرف رواترب إميركي  سخ مواقف  تنيا و والملها الفريق ال"

فرري المقابر ف وعرد  ررذا "ضرا : أ. و"عرالالرى ضرر   وسرال  اسإالمطال رة بمراععرة الكترب والمنررا ج التعليميرةف 

ساسرا  للمفاوضراتف أالردولتين  عرالأ عرن الر   لرى مطال نراف مثر  اسإستجابة ب اسعذار لتجن  الفريق الكثير من ال

ة تتضراءف يومرا  طرال  العمليرة السرلمي  إعرادة إميركري فري فرص  جرا  الفريرق ال أ  أ. ورأى "ستيطاأووقف اس

 وراء يوا.

لمشررو  قرا وأ يقل رر التموير  الميركري  "مرا لرى الردد  "إبيا عن دعمر  في موازاة ذلك أعرب ال يل ال

لى العم  مع الكو طرس لضماأ عردا تر ثير إسرى والشهداءف لكن  دعا ال سرأللسلطة الفلسطينية بس ب رواتب 

 سراليلية.اس -طال  المفاوضات الفلسطينيةإعادة ميركية س ذا القرار على الوساطة ال
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صروتا  فري  17والاز مشرو  القا وأف في تصويل في لجنة الشنوأ الخارعية فري مجلرا الشريوعف علرى 

الترى  "عميرع الردوف الما حرة إلرى وقرف الردعم الم ادرر لمواز رة السرلطة"ودعا  صوات.أمقاب  معارضة أربعة 

 سرى.مواف لسر الشهداء والف عن دفع التتوق  

عر  اسرتئنا  المفاوضراتف أوأفادت مصادر فلسطينية ب أ الوضع الحالي يجع  ك  الجهود الم ذولرة مرن  

 حررا   تنيرا و  حرو اليمرين بسر ب التحقيقراتف لرى ذلرك قلرق السرلطة مرن اإضرا  مس لة زالدة وغير مناس ة "ي  

 فلسطيني في المستق  ". –سراليلي إفا  لى ات  إ  والقياا بخطوات تزيد من صعوبة التوص  

 المصالحة الفلسطينية عود على بدء

ف عرد زيرارة وفرد مرن الركرة المراس فري  فسلسلة من التصريحات والم رادرات درهد ا موضرو  المصرالحة

 رؤيرة المراس لحر    عرن علن صال  ال ردوي  عضرو المكترب السياسري لحركرة المراسفأ فالضفة للرليا ع اس

اسلطاء الفورم لك  اسعراءات التي ف رضل على غرزة "ها تكوأ من خالف    أالخالفات المتفاقمة مع فتحف وقاف 

اسرتالا الكومرة ف وأعلن استعداد الحركة س هراء اللجنرة الحكوميرةف فرور "ة تشكي  اللجنة اسدارية الحكوميةبحج  

وعلى رأس  ذه المهاا استيعاب وتسكين كر  المروظفين القرالمين علرى "الوفا  لمسنولياتها كافة في قطا  غزة 

د علرى وأك ر ف ودعا للشرو  الفورم في الوار وطنيف ومشاورات لتشكي  الكومرة والردة وطنيرة."رأس أعمالهم

ة   المنوطة ب ف والتحضير ت تخابرات تشرريعي  ام  ضرورة تفعي  المجلا التشريعي الفلسطيني بالتوافق لداء مه

 ل لمنهمة التحرير.لإلطار القيادم المنق   "اعتما  فورم"ة وا تخابات المجلا الوطنيف وطالب بعقد ورلاسي  

الركررة المرراس وافقررل علررى م ررادرة للمصررالحةف  دررار مصرردر مسررنوف فرري المرراسف برر أ  أوفرري ذات الوقررل 

الم رادرة  د أأ  وتررد   .ت باليجابية على الم ادرةف وتنتهر موقف الركرة فرتحالحركة رد   مصرف وأأ   را  متها منخ  قد  

بحرق غرزةفوتمكين  را  خذتها السلطة منخ  اللجنة اسداريةف ووقف اسعراءات التي ات   المصرية الجديدة تشم  ال   

ف اسرتيعابهم فري في المراسف مرن الرالمشركلة مروظ   إلرى الر    ة فري غرزةف إضرافة  الكومة التوافق من العم  بحري ر

  قسراا بشرك د ةف وقياا مصر برعاية الوارات على أراضيها س هاء اسالسلطة الفلسطينيةف وإعراء ا تخابات عام  

  هالي.

تنرادم بوالردة الموقررف  مصرر كا رل دومرا   أ  أ معت ررا   فالمرد وعرود م رادرة مصررريةفري الرين  فرى عرزاا ال

النراطق باسرم الركرة فرتح أسرامة  دك رأ كمرا .ة بش أ المقاومة رم  الم  فاقات وتط يق اتت  ف  قساا هاء اسإالفلسطيني و

: قالال   فةها ليسل م ادرة ب  دروط تعجيزي      طلقتها الركة الماس للمصالحة بأالم ادرة التي على أأ   فالقواسمي

تضرع درروطا الحركرة    أعلرى  دا  مشرد   فة لعرقلة المصالحة الفلسرطينية"ما دروط تعجيزي  " ذه ليسل م ادرة وإ   

ى  قساا وفص  قطا  غزة والرذ اب لتحالفهرا مرع محمرد دالرالأ لفصر  غرزةف تحرل مرا يسرم  ة لتعميق استعجيزي  

نل ثرالث المراس تررفا م رادرة الررليا ع راس التري تضرم   أ  أالمشرو  اسسراليلي سيجاد قيادات بديلة. وقاف 

 فلعم  في قطرا  غرزة والرذ اب لال تخابرات"اللجنة اسدارية دوأ دروط وتمكين الحكومة من ا ال   ":  ي  قاط

 ما وضع العصري فري دواليرب المصرالحةف و رو دلير  علرى أأ  مل ب  الماس ليسل م ادرةف وإ   "ما تقد   ضاف أ  أو

 أأ   علرى دا  منك ر ف فصرالي قسرامي اسفري مشرروعها اس ر وأأ الركرة المراس ماضرية قردما  الركة الماس لرم تتطي ر

الركرة المراس  أ  أ"التجربرة الماضرية تقروف  وقراف: لررأم العراا الفلسرطيني"."م ادرة الماس تهد  إلى تضلي  ا

تدعو الحكومة تستالا عملها في قطا  غرزةف وعنردما يصر  الروزراء تقروا باعتقرالهم أو ضرربهم أو بتحرريا 

اللجنرة  المطلروب منحمراس "أأ توافرق علرى الر    أأ   إلرى مشيرا   الناس عليهم وتمنعهم من الوصوف للوزارات".

  تخابات". إلاسدارية دوأ دروطف وتمكين الكومة الوفا  الوطني في قطا  غزة دوأ دروطف والذ اب ل
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 إلنهاء االنقسام "نداء القدس"مبادرة 

 رداء "م ادرة  )فدا(ف ز يرة كمافف عن  ر   "اتتحاد الديمقراطي الفلسطيني"أعلنل المينة العامة لحزب 

عررل عليرر  أكثررر مررن مئترري دخصررية الف مررنتمر صررحافي عقررد بمدينررة راا هللاف وق  س هرراء ات قسررااف خرر "القرردس

ة الفلسطينية والمجتمع المد يف وكذلك من الشخصيات التري ة والسياسي  هات التنهيمي  فلسطينية من مختلف التوع  

 قادت    ة القدس الخيرة.

قرد اعتمرا  لمسجد القصرىف وقرد ع  عن ا الم ادرة عاءت على ضوء ا تصار أ الي القدس دفاعا   دت أأ  وأك  

من دخصيات قيادية وطنية وأخررى  واسعةد  ف وبمشاركةد "وطنيوأ س هاء ات قساا"في مدينة ال يرةف بدعوة من 

ر"الماس"و "فتح"سياسية من الفصال ف بما فيها الركتا  ة ةف وأطرر  سروي  ة ومجتمعي رة ومقدسري  ف ودخصيات عام 

 ة.ود ابي  

 أربعة بنود: علىوتنر الم ادرةف التي عاءت  

اللجنة اسدارية  دعوة الركة الماس والكومة السلطة الفلسطينية إلى اسعالأ الفورم المتزامن عن ال   " - 

 . "خاذ ا تجاه قطا  غزةات   في قطا  غزةف وفي الوقل  فس  إلطاء كافة القرارات اسدارية والمالية التي تم  

فلسررطيني محمررود ع رراس إلررى ال رردء الفررورم فرري إعررراء مشرراورات مررع القرروى والكترر  دعرروة الرررليا ال" - 

لقرررارات اللجنررة التحضرريرية  ال رلما يررة والشخصرريات الوطنيررة المسررتقلةف لتشرركي  الكومررة والرردة وطنيررةف تنفيررذا  

يرةف تها الرليسية تعزيز صمود الشعب الفلسرطيني فري الضرفة الطربللمجلا الوطني بهذا الخصوصف تكوأ مهم  

وخاصة في القدس والغوارف وكافة المناطق المهددة من الجدار واتستيطاأف ورفع الحصار عرن قطرا  غرزةف 

ررروتواليرررد منسسرررات السرررلطةف ودعرررم المقاومرررة الشرررع يةف والتحضرررير سعرررراء اس ة ة التشرررريعي   تخابرررات العام 

 ."ةوالرلاسي  

لرردعوة العاعلررة لعقررد اعتمررا  اللجنررة الطلررب مررن رلرريا المجلررا الرروطنيف سررليم الزعنرروأف توعيرر  ا" - 

ة القوى في صنع القررار الروطنيف التحضيرية تستئنا  عملهاف ولمتابعة اعتما  بيروتف وضماأ مشاركة كاف  

  مسنولياتها الوطنيرة الجامعرة فري إطرار منهمرة التحريرر الفلسرطينيةف وإقررار إعرراء ات تخابرات العامرة وتحم  

 ."ة ت تتجاوز السنةف فترة زمني  للرلاسة والوطني والتشريعي خال

تواليررد الجهررد الرروطني فرري الرروطن والشررتاتف ودعررم وإسررناد "ف كررذلكف إلررى " ررداء القرردس"دعررل م ررادرة -

ة وعدوا رر  المسررتمرف والعمرر  علررى إسررناد وتعزيررز دور طاترر  التوسررعي  المقاومررة الشررع ية ضررد اتالررتالف ومخط  

ة ات الديني رمتها المرععي  من مختلف القطاعات الشع يةف وفي مقد  ة التي  هضل بمشاركة فاعلة ة الوطني  المرععي  

التي قادت  ضاف المواطنين خالف    ة القدس الخيرةف والت كيد على استمرار وقف عميع اتتصاتتف وخاصة 

 ة فري الروطن والشرتاتف. ودعل أيضا  أبناء وبنات الشعب الفلسطيني وقرواه الحي ر"التنسيق المنيف مع اتالتالف

  خراط والمشاركة في أوسع الراك دع ي وعما يرم للضط  س هاء ات قساا واستعادة الوالدة.لإل

ا للتط يررق رزمررة مقررد   " ررداء القرردس"مضررموأ  ف فرروز خليفررةف أأ  "وطنيرروأ س هرراء ات قسرراا"ق د منس رروأك رر

ةف ومرا لقضرايا الخالفي ردة تناوف مجم  اما عرى من الوارات متعد   ف وأأ  "التقسي "واالدةف وليا للتعام  مع  بـ

ف وكررذلك اللقرراءات الخرررى فرري بيررروتف خاصررة اللجنررة "المرراس"مررن لقرراءات بررين الرررليا ع رراس والركررة  تررم  

ف وال ردء بالتحضرير ت تخابرات ة فرورا  التحضيرية للمجلا الروطنيف أقرر  بضررورة تشركي  الكومرة والردة وطني ر

 ذا النداء ي تي كنهرة  فلسطينية. وأدار خليفة إلى أأ  ة في إطار منهمة التحرير التشريعيةف وعقد دورة تواليدي  

 أة عن بعضها ال عا.داملة ومترابطة وليسل مجز  
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مكو رات  رذا النرداء  د عضو المجلا التشريعي الفلسطيني عن الركة الماسف أيمن دراغمرةف أأ  بدورهف أك  

ار وإزالة القيود والعق ات التري تمنرع  ي قواسم مشتركةف وتشك  الحدود الد يا التي يمكن ال ناء عليها ل دء الحو

بدء لقاءات المصالحةف داعي ا عميع الطرا  تلتقاط  رذه الفرصرة التاريخيرةف خاصرة بعردما سرط ر أ ر  القردس 

 ات تصارات الخيرة.

ت توعرد ضرما ة "ف مصطفى ال رغوثي: "الم ادرة الوطنية الفلسطينية"من عا   ف قاف المين العاا لحركة 

ر الرذم ل الم رادرة مرع الشرار  الفلسرطينيف ولكرن التطرو  ة الطررا  التري ت ن ركل كاف رالم ادرةف إت إذا تحر  لهذه 

تنا د ذلررك فرري إ هرراء  زيررف ات قسرراا فرري قضرري  عرررى فرري الفترررة الخيرررة أث ررل أأ للشررعب رأيرر ف و ريررد أأ  جن رر

 ."الوطنية

 

 نتنياهو وقضايا الفساد

رلريا الكومرة اتالرتالفف بنيرامين  تنيرا وف لريا  أ  أعدو إييليل دراكيدف قالل وزيرة القضاء في الكومة ال 

 هراا ضرد    فري الراف تقرديم تلحرة ات  وأضرافل أ  ر فههراا ضرد  ت  إستقالة من منصر   فري الراف تقرديم تلحرة باس ملزما  

 .الكومة اتالتالف ر ال   أفعات خطيرة فق  يمكن أأ ت ر   هااف وأأ   تنيا و ين طي دراسة تفاصي  اتت  

هف ارم ع مدير مكت ر  السرابق وأمرين سرر  ويقف بنيامين  تنيا وف أماا ثالثة سيناريو ات مختلفةف بعد أأ وق  

 د بعد.التماف غير منك  فا  دا د ملك مع النيابةف وازداد االتماف إدا ة  تنيا وف لكن  ذا اس اروف ات  

 تنيا و يملك خيار عدا اتستقالة  ب أ   وقالل صحيفة "عيروزاليم بوسل" اسسراليلية الناطقة باس جليزيةف

ل  وما سيفعل ف والسيناريو الثا ي  و تنحيت  من ق   الوزراء والذ اب ت تخابات م كرةف أما اف و و ما يفض  الالي  

 .2018التى عاا  الثالن فهو ا تهار قرار النالب العااف أم الذم من الممكن أأ يمتد  

 مقابل ترك السياسةهامات السيناريو األول: إسقاط االت  

  لدى  تنيا وف والذم بموع   لن يق    تنيا و اتستقالةف في الين تواصر  الشررطة تحقيقاتهراف و و المفض  

ب عليها اتستما  لشهادة عردد مرن رعراف العمراف ة ليسل قصيرةف إذ سيتوع  ق من دهادة  ارو مد  وي خذ التحق  

 الوتيات المتحدة. الذين يتواعد معهمهم خارج ال الد وغال يتهم في

هاا التى  هاية   بموعب  ذا السيناريو لن يكوأ بالمكاأ الشرطة التوصية بتقديم تلحة ات     أوقالل الصحيفة 

  ذا العاا.

ف فسيخضع  تنيا و لجلسات اسرتما  تسرتطر  2018  في الاف عاءت  ذه التوصية مطلع عاا وأضافل أ   

اتتهراا إلرى    توعي ع  نالي للحكومةف أفيخام مندل ليلف ما إذا كاأ سير المستشار القضف وقد ت يقر  طويال   وقتا  

أيلوف/ س تم ر المق  ف إذ يص ح  تنيا و بعرد  رذا التراريخ صراالب أطروف فتررة الكرم فري  23 تنيا و إلى ما بعد 

 ومررع مرررور  ررذا الترراريخف وق رروف الرررليا الميركرريف دو الررد   علررى بررن غوريرروأ.ترراريخ إسرررالي ف إذ سرريتفو  

الترى علرى التفراوع  ترامبف  صيحت  بمنع إيراأ من اليازة السرلحة النوويرةف فعنرد ا قرد يكروأ  تنيرا و قرادرا  

 ه مقاب  ترك  للسياسة.هامات ضد  على صفقة سسقاط اتت  

 السيناريو الثاني: معلومات ثمينة من هارو
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عليهررا تقرردا توصررية للمستشررار د  ررارو الشرررطة بمعلومررات ثمينررةف وبنرراء بموعررب السرريناريو الثررا يف يررزو   

ضا  لتوصية الشرطة دعوات عهرات هاا ضد  تنيا و الشهر المق  ف ومن الممكن أأ ت  القضالي بتقديم تلحة ات  

 باتلتال  الحكومي لتنحية  تنيا و.

لتال  من  تنيا و الرالير ف بحين يطلب دركاء اس ة عدا  ة ضار    "يمكن أأ تكوأ الدل     أوقالل الصحيفة  

ة يجرم تصويل ثقة على الحكومة في تشرين الثرا ي/  روفم ر المق ر  بعرد عرودة الكنيسرل مرن عطلتر  الصريفي  و

 لتال  الحكومي في إسقاط الحكومة من خالف التصويل ضد ا.ويساعد أالد أطرا  اس

الردعوة إلرى  ن عضو اخر من أعضاء الكنيسل من تشكي  الكومرةف لرذلك سرتتم  ح أأ يتمك  ومن غير المرع   

وتابعل أ   يمكرن إدا رة  ةف وسيسعى أالد قادة الليكود إلى است داف  تنيا و بمنصب رلاسة الحزب.ا تخابات عام  

  تنيا و بنهاية العااف ولكن محاكمت  ستستمر لفترة طويلة عدا.

 السيناريو الثالث: األكثر واقعية

واعت رت الصحيفة السناريو الثالن  و الكثر واقعيرةف والرذم بموع ر  يسرتطر  النالرب العراا ثالثرة الترى  

 . 2018ستة أدهر لتقديم توصية بتقديم تلحة اتهاا ضد  تنيا وف و و ما ي قي  في الحكم التى ربيع 

 

 تصاعد الحراك المطالب بتقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو

مرل مهرا رة در يهة ه   ق الة منزف المستشار القضالي للحكومرة أفيحرام منردل ليلف    في الين تها راآلت  

موقعا في عميع أ حاء الكياأ التي تطالب المستشار القضالي التعجي  بال هاء التحقيق مع  تنيرا و وتقرديم  15في 

 ه.هاا ضد  لوالح ات  

يق مكاسبف كاأ مرن الصرعب أأ لتال  إلى استطالف وضع  تنيا و الحرج من أع  تحقوتسعى أالزاب اس

ة ضد  تنيا و. ولفترل تقرارير إعالميرة إسرراليلية إلرى أأ قها ق    شوء الوضع الحاليف أم التحقيقات الجنالي  تحق  

لرتال ف وبينهرا دعوتر  إلرى فررع ى مواقف تطرالها أالزاب اسة قضايا وت ن  مواقف  من عد   را   تنيا و غي ر منخ  

  باسم "قا وأ عر  ر  تنيا و منخرا عن ت ييده لما ي  دينوا بتنفيذ عمليات. كما ع   أ   عقوبة اسعداا على فلسطينيين

عضواف مرن أعر  المصرادقة علرى ا سرحاب إسرراليلي  80القدس" الذم يشترط ت ييد ثلثي أعضاء الكنيسلف أم 

 من القدس المحتلة أو مناطق منها.

 تخابرات لالع رين فري الحل رة السياسرية يردركوأ أأ اسعميرع ا أ  أوقالل القناة الثا ية للتلفزيروأ اسسرراليلي 

 لتال  ستحاوف تحقيق مكاسب لمصلحة  اخ يها.أالزاب اس ق لة قد تكوأ قري ةف ولذلك فالأ  ة الم  العام  

فير  مرن أعر  تحقيرق مكاسرب  م رال د  بشرك د  لرتال  ضرطوطا  ع أأ تمرارس أالرزاب استوق  رغم ذلكف فال   ت ي  

 ظ على الحكومة الحالية التي يروأ أ ها عيدة بالنس ة لهم.كهذهف وذلك من أع  الحفا

ورفضل وزيرة القضاءف أييليرل دراكيدف مرن "ال يرل اليهرودم"ف الردعوات الصرادرة عرن كتلرة "المعسركر 

  في الاف تقرديم تلحرة اتهراا فرالأ أالرزاب    أالصهيو ي" المعارضة والتي تطالب  تنيا و باتستقالةف لكنها قالل 

 رس الوضع في الين .لتال  ستداس

ة بتقديم تلحرة إلى أأ الشرطة اسسراليلية باتل قري ة من التوصية أماا النيابة العام   ا  عات الالي  وتشير التوق  

ع إفادات وتوقيع اتفا  "دا د ملك" مع مردير يف في أعقاب تجم2000و 1000اتهاا ضد  تنيا و في القضيتين 

فير  بنيرامين  تنيرا و علرى تفراؤف مسرنولين فلسرطينيين  قرل الرذم رد  فري الو مكتب  تنيا و السرابقف أرم  راروف
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 "إسررالي " فري م إلرى اسرتقالت ف وتطييرر فري الهررا السياسريالتحقيقات سرتند   ثوا إلى مواقع ع رية الوف أأ  تحد  

 ." ذا لن يحدث"وبالتالي أفق سياسي عديد بين الجا  ين بالقوف: 

تفا  الذم أص ح بموع   مدير مكتب  تنيا و السابقف أرم اس التقدير الساسي  و أأ   عالا إلى أأ  اسأدار 

 هاا ضد  تنيا و.النيابة العامة تعتزا تقديم تلحة ات    اروف "دا د ملك" يعني أأ  

ز  رذا التقرديرف إبرالغ الشرررطة المحكمرةف بر أ الشر هات ضرد  تنيررا و  ري الردروة واتالتيراف وخيا ررة وعرز  

 عات ب أ وتية  تنيا و ستنتهي عاعال أا اعال.التوق   الما ةف

الفضالية مخاوفها من تصعيد خطير في الوضا  على ع هة قطا  غزة  218وأبدت مصادر غربية لقناة 

حرل  التحقيقرات التري تجريهرا الشررطة اسسرراليلية ضرد بنيرامين  تنيرا و. أو على الحدود مع ل ناأ في ظر    ورع 

همرر  سرريحاوف الهررروب مررن التحقيقيررات الحاليررة الترري تجريهررا درررطة اتالررتالف والترري تت  المصررادر أأ  تنيررا و 

رروزوعتر  بالفسراد وخيا رة الما ررةف مرا سريند   د اسعررالا تجن ر   فري السرجن فرري ظر   م التمررا إلرى اسطاالرة بر  وزع 

 مت .اسسراليلي ضده والمها رات التي يجريها اليسار اسسراليلي للمطال ة بتسريع إعراءات محاك

إلرى زعزعرة اتسرتقرار  ا  م عملي رقد تند   " تنيا و"هات خطيرة لـالعهزة المنية الطربية من توع  والذ رت 

 في المنطقة ع ر تصعيد محتم  على ع هة غزة والزب هللا في ل ناأ.

وأدارت المصرادر إلرى أأ السر ي  الواليرد لمنرع إسرقاط  تنيرا و والكومتر  اليمينيرة المتطرفرة ومنرع إعرراء 

يكمن في قدرة  تنيا و في توعي  بوصلة الحدث السياسي اسسراليلي صروب التصرعيد وإعرادة  فتخابات عديدةا 

 ل  الماس والزب هللا ومن ورالهم إيراأ.مخاو  اسسراليليين من التهديد الذم تشك  

 

 فلسطينياً من القدس 14595إلغاء إقامة 

فادت منهمة " يومن رايرتا ووترش" أعراءات اتالتالف للمضايقة على فلسطينيي القدس الين إتتواص  

 14,595ف إقامة 2016والتى  هاية  1967أ "إسرالي " ألطل منذ بداية االتاللها للشطر الشرقي للقدس عاا أ

 من القدس على الق ف بحسب وزارة الداخلية. ا  فلسطيني  

 أأ إلطاء "إسرالي " إقامات ات  الفلسطينيين في درقي القدس علرى مرر  لها  وأضافل المنهمة في تقريرد  

ة علررى  ررات درراق  ذه فرري المدينررةف اليررن يفرررع  هرراا اسقامررة متطل  السررنين يوضررح النهرراا المررزدوج الررذم تنف رر

 الفلسطينيين للحفاظ على إقاماتهمف فضال عن عواقب وخيمة لمن يخسرو ها.

هرم عمليرات اسلطرراء علرى أسراس عردا إث رات المقدسريين "محررور رت معوأوضرح أأ سرلطات اتالرتالف برر  

 عماعيرةد  لهرم وكعقوبرةد  همين بمهاعمرة إسرراليليين كعقوبرةد الياتهم"ف لكنها "ألطل الديثا أيضا إقامة فلسطينيين مت  

 همين".ضد أقارب المت  

النهاا التمييزم يدفع العديد من الفلسطينيين إلى مطادرة مردينتهم فيمرا يصر  إلرى عمليرات  وأدارت إلى أأ  

 ترالي  قسرمف كا تهاك خطير للقا وأ الدولي.

"إسررالي  ترد عي معاملرة القردس كمدينرة  :وقالل مديرة قسم الشر  الوسر  فري المنهمرة سرارة ليرا ويتسرن

د ضد فلسطينيي القدسف بما في ذلك لفلسطينيين. يزيد التمييز المتعم  موالدةف لكنها تحدد قوا ين مختلفة لليهود وا

 سياسات اسقامة التي تهدد وضعهم القا و يف من ا سالخهم عن المدينة".
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ع ة الحجرج والم رررات مثر  رفرا تجديرد اسقامراتف إلرى عا رب عقرود مرن التوس روالسب التقريرف فالأ كاف  

ى إلرى زيرادة اتسرتيطاأ القيود المفروضة على ال ناء في المدينرةف أد  اتستيطا ي غير المشرو  و دا المنازف و

و رذا يعكرا  غير المشرو  من عا ب اسسراليليين بالقدسف مع تقييد  مو السكاأ الفلسرطينيين فري الوقرل ذاتر .

في "الحفراظ علرى أغل يرة يهوديرة قويرة فري المدينرة"ف كمرا عراء فري الخطرة  ةلأ دا  الحكومة اسسراليلية المتمث  

 "(ف والحد من عدد السكاأ الفلسطينيين.2000الرليسة ل لدية القدس )"مخط  القدس لعاا 

ف بدأت إسرالي  بتط يق قا و ها الداخلي على المدينة وعملل 1967"منذ االتالف القدس عاا  :وقاف التقرير

مل لهم إقامة دالمةف  فا على فلسطينيي القدس وقد   1952قل قا وأ دخوف إسرالي  لعاا ف ط   ها إليهاعلى ضم  

إلى أأ "إسرالي " ت تمنح الجنسية لك  مرن  التقرير وأدار اسقامة الممنوالة لعن ي يريد العيش في إسرالي ".

ألررفف ووافقررل  330أصرر  ألررف فلسررطيني مرن  15ا طلررب الجنسررية  حرو ف قررد  2003يتقردا بالطلرربف فمنررذ العراا 

ولفل إلى أ   على مدى عقرودف ألطرل سرلطات اتالرتالف إقامرة  ات  منهم. 6السلطات اسسراليلية على أق  من 

سررنوات أو أكثررر دوأ تجديررد تصرراريح خررروعهم أو عنررد  7ات  المقدسرريين الررذين اسررتقروا خررارج الرر الد فترررة 

 وا ب .قر  الصولهم على إقامة دالمة أو عنسية ال لد الذم است

ف بعرد إعرادة 1995ل بعد العاا معهم عمليات إلطاء اسقامة وسحب الهويات تم   دت المنهمة الدولية أأ  وأك  

للسما  باللطراء إقامرة أولئرك الرذين لرم يعملروا للحفراظ  1952وزارة الداخلية تفسير قا وأ دخوف "إسرالي " لعاا 

 على القدس "كمحور لحياتهم".

ف بدأت سلطات اتالتالف أيضا باللطاء إقامة المقدسريين الفلسرطينيين الرذين يعيشروأ وبموعب التفسير الجديد

 ن درسوا أو عملوا في الخرارج لفتررات طويلرة.في أعزاء أخرى من فلسطين خارج الدود بلدية اتالتالف أو مم  

تهم" للمحافهرة   ت يتوعب على المقدسيين من الملة الجنسية اسسراليلية بر اأ أأ القردس "محرور اليرا   أوقاف 

 على وضعهم القا و ي.

فترع أأ يكو وا محميرين فري ظر  إلطاء إقامات الفلسطينيين من القدسف الذين من الم   أأ   المنهمة وذكرت

 ما يرغمهم على مطادرة اسقليم الذم يعيشوأ في . اتالتالف اسسراليلي بموعب "اتفاقية عنيف الرابعة"ف كثيرا  

ب برالنزو  إلرى أعرزاء أخررى مرن الراضري عنردما يتسر    ا  قسرري     تراليال  تشك   ذه الممارسات  دت أأ  أك  و

"ت تسرمح اتفاقيرة عنيرف بهكرذا  المنهمرة: وقالرل الفلسطينية المحتلةف وترالي  عنردما يحردث إلرى خرارج الر الد.

يفرري  ة. عرردا الحفراظ علرى القردس كرـ "محرور للحيراة" تل ولسر اب عسركرية التمي رتردابير إت علرى أسراس منق ر

  ترالي  أم عزء من سكاأ الراضي المحتلة أو  قلهم وأضافل أ   يمكن أأ يشك   ة لالتفاقية".بالمعايير التقييدي  

 قسرا عرالم الرب بموعب " هاا روما الساسي" لمحكمة الجنالية الدولية.

أ فلسرطينيي ف الين قضل محكمة العردف العليرا اسسرراليلية بر 2017واستند التقرير إلى ما صدر في اذار 

عوأ "بوضع خاص"ف باعت ار م "سكاأ ال الد الصرليين"ف ين طري للسرلطات أأ ت خرذه فري الحسر اأ القدس يتمت  

 عند تحديد وضعهم.

  

 يران عالقة متجددةإحماس و

درقف وعضروية كر   مرن  ا  قيادي   "وفدا   أ  أقالل الركة الماس  ت الر  من المكتب السياسي للحركة برلاسة عز 

ر  مف وزا رر ع رارينف وأسرامة المرداأفصالح العرارور لردعوة مرن  إلرى العاصرمة اسيرا يرة طهرراأف تل يرة   توع 

هل تسماعي   نية رليا المكتب السياسري للحركرة وقيرادة الحركرةف وذلرك  ع   الجمهورية اسسالمية اسيرا يةف و 
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لحضور مراسم أداء اليمرين الدسرتورية لررليا الجمهوريرة اسسرالمية اسيرا يرة المنتخرب للردورة الثا يرة عشررة 

لما تقروا بر  إيرراأ مرن دور ك يرر فري  مستوىف تقديرا  مشاركة الماس بوفد عالي ال أ  إو الرليا السن روالا ي.

دعم صمود الشرعب الفلسرطيني ومناصررة القوقر  وإسرناد مقاومتر  ال اسرلةف وت كيردا  علرى الررص الحركرة علرى 

 ت  العادلة".تعزيز العالقة مع الجمهورية اسسالمية اسيرا يةف وتطوير ا خدمة للشعب الفلسطيني وقضي  

أأ عالقرة  دا  الردعم اسيرا ري للشرعب الفلسرطيني ومقاومتر ف منك ر فزت الردرقعر فودكر رليا وفد الماس

 ة خدمرة   رات المرة اسسرالمية كاف رالماس بطهراأ ت تي في سيا  ال مية التي توليها الحركرة للتواصر  مرع مكو  

لم وقرراف: "المرراس تررنمن بضرررورة والرردة العررا للقضررية الفلسررطينية باعت ار ررا القضررية المركزيررة لهررذه المررة.

 اسسالمي و  ذ الخالفات وتوعي  الطاقات  حو العدو المشترك للجميع و و اتالتالف".

مشرترك  د الجا  اأف وفق بياأ الماسف على فتح صفحة عديدة في العالقات الثناليرة  حرو مواعهرة عردود  وأك  

 و صرة فلسطين والقصى والمقاومة.

ما وقرد اعئرة لردى كثيرر مرن الوسراط السياسريةف تسري  الزيرارة إلرى طهرراأ لرم تكرن مف أ  ألى إشير والواقع ي  

الفترررة الخيرررةف بعررد قمررة الريرراع الترري وصررفل خاللهررا الحركررة  فرري فررةف زادت وتيرتهرراسرر قها ترتي ررات مكث  

 باسر ابف مرورا  بحصار قطر.

ماا طر  عملة أسئلة الوف السابات الماس تجاه اللفالهاف و   اضرطرت المراس ألكن الزيارةفتحل ال اب 

ة بينهمررامف ومراذا بشر أ قطرر وتركيرام ومراذا عرن مصررر  ف أأ تردفعا أثما را  و إيرراأف أو كلتا مرا معرا  أ روَّ ْسرر اله  لج 

 سعياأ منخرا  للتخفيف من أزمات غزة ع ر القيادم المفصوف من الركة فتح محمد دالالأمتأ اواسمارات اللت

تعيش في أزمة على مستوى قطا  غزةف وأزمة بالنس ة لحلفالهراف اليرن  را  أ الماس منخ  ألى إدارة مع اس

خسرت الكثير من الحلفاء بدءا  من سوريا والزب هللا وتروترت عالقتهرا براليراأ فتررة مرن الفترراتف واآلأ قطرر 

 ربما تعيد النهر في عالقاتها باسضافة إلى مصر.

 فة الحصرارف مرن الرد  أ يخف رأ م طر  يمكن في  ذه المناخات الركة الماس تحاوف أأ تنسج عالقة مع أ 

ويطي  من عمر سلطتها في قطا  غزةف فحماس التي تقاربل مع دالرالأ واسمرارات منخرا فتردخ  فري مراللرة 

لى المطامرة ع ر فرتح العالقرة مرع إيرراأ اليرن تردخ  فري مطرامرة قرد ترنثر علرى تقاربهرا إقرب أالساسة ودقيقة 

لرى  سرج عالقرات إتسرعى ف خيررةالسرب وثيقتهرا ال فا  هرا  هري ر   أرغرم  .الخير مع مصر واسمرارات والسرعودية

 و  ناك.أ دا  الحركة بعيدا عن التموضع  نا أتخدا 

  

  العدو سياسة بناء الجدران

ة لرروزير دفررا  العرردو أفيطرردور لي رمرراأ تقضرري يناقشررالكابينل )المجلررا الرروزارم اتمنرري المصررطر( خط رر

في دماف وعنوب  وثلن مساالة المناطق المحتلة فعدراأ الفص  في القدسبمحاصرة الوعود الفلسطيني داخ  

رر لررى مشرار  أريحرراإعنوبررا  وتصرر   الضرفة الطربيررة ت رردأ مررن منطقررة "عرين عرردم" ع )فررارد اريحررا(ف ومررن التجم 

لى غرب بيل لحم التى غررب راا هللا ومسرتوطنة بيترار عيليرل إدماف الخلي ف  اتستيطا ي "غوش عتصيوأ"

ة التري طرالرل فري مني رال لخطرة لي رمراأف التري تعت رر توسرعة لخطرة )ألروأ( ى قري رة منهراف وفقرا  ومناطق أخر

س عينيات القررأ الماضري لحصرر الوعرود الفلسرطيني فري الضرفة الطربيرة برين خطرين متروازيين درر  وغررب 

مرن  رذه ويهرد  لي رمراأ  فرد يرةكرم بعيردا  عرن الحردود ال10كم من غرب الخر  اتخضرر و10الضفةف بعمق 

 الخطة منع وقو  عمليات فلسطينية. 
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ة مردعومين مررن الررزب ال يرل اليهررودم باعت ررار أأ مثر   ررذه الخطرروة تعنرري ويعرارع المسررتوطنين الخط رر 

لحرردود "إسرررالي "ف و ررو مررا يرفضرر  المسررتوطنوأف الررذم يحرراوف الررزب ال يررل اليهررودم كسررب   هاليررا   تحديرردا  

 .cولى مناطق واسعة من مناطق الالضفةف وفي المراللة  أصواتهم والدفع بضم  

 

 جدار على حدود قطاع غزة

في  فا اتجاة بناء الجردراأ يعمر  عريش اتالرتالف علرى إقامرة سرياج فصر  علرى طروف الحردود مرع قطرا  

غررزةف بحيررن يرتفررع بنحررو سررتة أمتررار فررو  الرعف وإقامررة عرردار إسررمنتي علررى عمررق عشرررات المتررار تحررل 

 "فدررارت لرر  صررحيفة " رر رتاأ ررذا مررا  ة.علررى ال فررا  المقاومررة الهجومي رر د  الرعف وذلررك بهررد  ترروفير الررر  

 .2018توقع أأ ينتهي العم  ب  في  هاية العاا مليار ديك ف وي   3ر بنحو تكلفة سياج الفص  تقد   فادت أأ  أو

ن المشرررو  الحررالي تقويررة وتطرروير السررياج الحرردودم القررالمف وإقامررة سررياج اخررر إلررى الشررر  منرر  ويتضررم   

طر   ة تسمح للجيش بنشر دبابات في المنطقةف ودق  وضع أكواا ترابي   ارتفا  ستة أمتار. وبين السياعين سيتم  ب

ك قروات الجريش والقيراا ب عمراف تيح للجيش القياا بدوريات غررب السرياج الجديردف وكرذلك دررق  لتسرهي  تحرر  ت  

 الصيا ة للسياج.

ة الترري علررى تهديررد ال فررا  الهجومي رر د  ياج الفصرر   ررذا الررر  ر سرروت مرر  العهررزة المنيررة اسسررراليلية أأ يرروف  

تختر  الحدود تحل الرعف الين أأ الجيشف وإضافة إلى السياج المعد ي المرتفع لستة أمترار فرو  الرعف 

ات تطلرق ح تحل الرع بعمق عشرات المتارف ويشتم  علرى مجس ريعم  على إقامة عدار من اسسمنل المسل  

 الاف اتقتراب من الجدار.إدارات إ ذار في 

روالجدار الم     صرب  م بحيرن يتريح تردمير ال فرا  القالمرة علرى الحردود اليروا. وترم  م   قاا تحل الرع قد ص 

ر ال فرا  فري الراف وعردتف وذلرك مرن ماكنات ضخمة في المنطقة تحفر على أعما  ك يررة فري المنطقرةف وتردم  

 جيش معرفة ما إذا كاأ  ناك أ فا  في المنطقة أا ت.لل حمواد ساللة تدعى "با تو ايل" تتي خالف صب  

خدا ك ساسرات للجردارف سرت  ة ضخمةف ت  إدخاف أقفاص الديدي   وعاء أ   في الاف العثور على  فقف فسو  يتم  

إقامرة  اسسرمنل فري الجردار تحرل الرعف سرتتم   ات إ ذار. وبعد صرب  ويكوأ بداخلها أ ابيب تحتوم على مجس  

 رع على إرتفا  ستة أمتار.سياج معد ي فو  ال

ف إقامررة غررر  عمليررات فرري المنطقررةف يمكررن بواسررطتها تفعيرر  ويتضررمن مشرررو  وزارة المررنف أيضررا   

تيح للعامالت في الرصد إطال  النار من موقع إطال  منصوب على سارية علرى منهومات إطال  النار التي ت  

 الخ  الحدودم.

ياج تحل المياه في المنطقة ال حرية بين إسرالي  وبين قطا  عيش اسالتالف ينوم وضع س شار إلى أأ  وي   

 غزةف كما سيقوا ب ناء كاسر أمواج على طوف بضع كيلومترات.


