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تصددددرت المواجهدددات فدددي القددددا المشدددهد الفلسدددطيني ،حيدددد أدت إجدددراءات العددددو التدددي أعق ددد مقتددد
شرطيين وإصابة ثالد في الحرم القدسي على يد الثالثدي محمدد ج دارين ،إبتدداء بد غالق المسدجد اققصدى إلدى
تأجيج التحدي عند أبنداء القددا ،ثدم جداء بصدب ال وابدات ارلنتروبيدة دافعدا إضدافيا لتصدعيد المواجهدات حيدد
شهدت المنطقة حدو الحدرم صاصدة بداس اقسد اط مواجهدات أصد ح يوميدة وبعدد مدرور أسد ول علدى عمليدة
ارغالق تداعى الفلسطينيون إلى يوم الغضب حيد أقيم صالة الجمعة في المدبية القديمدة عندد بداس اقسد اط.
وأصذت اقمور تتصاعد في مواجهات متواصدلة أشدارت إلدى أن اقمدور تتجد إلدى إبتفاضدة واسدعة ،يجدو أن
بسميها "الربيع ارسالمي فدي القددا" ،حيدد يأصدذ المقدسديون علدى عداتقهم إدارة معركدة اققصدى ،فيمدا كدان
واضحا دور المرجعيات ارسدالمية المحليدة ،وسد تضدامن أبنداء مدن مختلدا ا تجاهدات بمدا فديهم المسديحيين
وحضورهم في أماكن المواجهات رعالن ابدماجهم في الن المقدسي في مواجهة غطرسة ا حتال .
وبدأت حركة تضدامن واسدعة مدع اققصدى فدي المددن الفلسدطينية وصدار فلسدطين وفدي أوسداط الجاليدات
الفلسددطينية فددي أوروبددا .فددي هددذا اقثندداء وفددي الوقد الددذي كددان يسددعى فيد الجميددع إلددى إبهدداء اق مددة ،صاصدة
اقردن ،حدث أن قت حارا السفارة عاملين أردبيين داص سنن السفارة وهو ما قاد إلى أ مدة دبلوماسدية بدين
العدو واقردن وإستدعى إرسا الرئيس اقمريني م عوثا صاصا لد للعمد علدى تطويد اقحدداث المتسدارعة،
وس دعدوات دوليدة ،ومدن القيدادات اقمنيدة ارسدرائيلية بضدرورة إيجداد حد ق د حلدو الجمعدة الثابيدة صشدية
تصاعد اقوضال وصروجها عدن السديطرة وتأثيراتهدا علدى المنطقدة برمتهدا .فدي هدذا المناصدات قدرر المجلدس
الو اري اقمندي ارسدرائيلي المصدغر "النابيند " بعدد سلسدلة مدن ا جتماعدات ،وبدالتزامن مدع يدارة رئديس
الشاباك ارسرائيلي لألردن ،إ الة ال وابات ارلنتروبية واسدت دالها بمعددات تصدوير متطدورة سديجري تركي هدا
صال ستة شهور ،وصال هذا المدة سديجري تعزيدز قدوات الشدرطة وحدرا الحددود داصد المديندة القديمدة فدي
القدا ،وتراف ذلك مع سماح اقردن لنافة العاملين في السفارة ارسرائيلية في عمان بمغادرة اقردن بما فديهم
القات الذي س وأن أصر اقردن على التحقي مع .
المؤشرات تفيد أن اقردن قدم صش ة الخالص لنتنيداهو ،الدذي صدر رابحدا مدن صدال الحد ع در اقردن،
بحيد بدا أن التراجع عن إقامة ال وابات لم يأت على صورة تراجع أمدام المقدسديين وإصدرارهم ،وإبمدا مقابد
ثمن دفع اقردن .كما جرى التأكيد على أن عالقة للسلطة الفلسطينية بالقدا من صال است عادها بهائيا عدن
مضمون ماجرى بين اقردن وإسرائي .
في أجواء المواجهات تراجع ا هتمام بمسدار التسدوية ،مدع أهميتد  ،واسدتحوذت قضدية اققصدى علدى
أغلب ا تصا ت ،فيما تواص العم على تط ي مسار تفاهمدات القداهرة بدين حركدة حمداا والقيدادي السداب
في حركة فتح محمد دحالن ،فعقد المجلس التشريعي جلسة شارك فيها محمد دحالن للمرة اقولدى مندذ 2007؛
فيما جرى تشني لجنة المصالحة المجتمعية ،مع تواص العم على تجهيز مع ر رفح ليتسع لع ور المزيد مدن
اقفراد ،وع ور شاحنات ال ضائع.
مواجهات المسجد االقصى
بعددد  12يومددا مددن المواجهددات سددطر المقدسدديون ابتصددارا ك يددرا بصددمودهم وإصددرارهم علددى إ الددة
ا حددتال لنافدة ارجددراءات التددي اتخدددها بعددد  14مددن تمددو  ،لينددون لهددم مددا أرادوا حيددد أ ا ارحددتال كافدة
ال وابات والناميرات التي وضدعها فدي باحدات المسدجد اققصدى ،وصدر الفلسدطينيون عدن بندرة أبديهم إحتفدا
باربتصار على المحت .
لنن بعد إقامة صالة العصر اقولى في اققصى بعدد إغالقد  ،وتددف قرابدة مائدة ألدا مصدلي ،بددا أن
العدو لم يتجرل الهزيمة فشرل في تعزيز تواجددا ،وهداجم المصدلين وسدعى إلدى إصدرا المصدلين مدن المسدجد
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اققصى ،في إجدراءات تعندس التخد والصدرال داصد القيدادة الصدهيوبية المربندة أمدام مدا يجدري ممدا يشدن
تحديا قاسيا للتوجهات التي يعم لها باعت ار القدا تح السيادة ا سرائيلية وعاصمة للنيان.
وفي التفاصيل أب بعد أس ول مدن المواجهدات المتواصدلة فدي القددا وجمعدة الغضدب ،التدي سدق صاللهدا
ثالثة شهداء ،جاءت عمليدة حلمديا التدي قتد صاللهدا ثالثدة مسدتوطنين ،لتشدع الضدوء اقحمدر أمدام القيدادتين
السياسية والعسنرية ارسرائيلية وتنذر ،ربما ،بنم جديد غير معهود من المقاومة الفلسطينية ،ابتفاضة وصفها
رئيس أركان جيا ارحتال  ،غادي آيزبنوت بقول إبها تختلا كليا عن التصعيد الذي راف ابطالق اربتفاضة
الشع ية في تشرين اقو  /أكتوبر .2015
وحذر من أن الوضع الحالي يمنن أن ينفجدر ع در عمليدات إطدالق بدار وطعدن ودهدس ،وهدو ضدع
يشد أحددداث  ،2015قبد يحم د بطياتد دوافددع دينيددة ،وهددو موقددا ع در عند أيضددا أحددد ك ددار ضد اط جدديا
ارحتال الذي قا أن قوات تشخص دوافع دينية با حتجاجات ،وهي دوافع لم تعهدها اقجهزة اقمنية من ق .
وكاب سلطات ارحدتال قدد بصد كداميرات ذكيد ة عندد بداس اقسد اط ،وجدرى الحدديد عدن إمنابيدة أن
تست د ال وابات ارلنتروبية ،ضمن عدة بدائ يجري مناقشتها ،كي تظهر حنومة بتنيداهو بمظهدر المستسدلم
أمام الضغوط الفلسطينية ،وذلك وس تحذيرات من جنرا ت با حتياط من احتما تصاعد المواجهات.
مصادر إسرائيلية قال أن قرار بصب "ال وابات ارلنتروبية" تم اتخاذا باستهتار ،بارضافة إلى كوب
" ينسجم" مع صطة  2014لوضع أجهدزة كشدا إلنتروبدي تتضدمن بصدب اقجهدزة علدى مسدافة مدن مدداص
مسجد اققصى بحيد تسمح ب جراء تفتيا ابتقائي وليس إصضال كافة المصليين للتفتيا.
ويأتي ذلك وس تزايد ا بتقادات قداء بتنياهو في موضول اتخاذ قرار إقامة ال وابات ارلنتروبيدة وقدرار
المجلس الو اري المصغر بعدم إ التها ،والذي كان س ا في إشعا موجدة ا حتجاجدات الحاليدة ،حيدد بقد أن
اتخاذ القرار جرى دون إجراء دراسة معمقة بمشاركة اقجهزة اقمنية لحيثيدات وتدداعيات هدذا القدرار وأبعدادا
السياسية واقمنية ،وأن القرار اتخذ بشن اعت اطي وجاء منعا لتعرض بتنياهو للمزاودة من ق اليمدين الدديني
المتمث بال ي اليهودي الذي يتزعم بيني .
وسائ ارعالم ارسرائيلية تحدث كيا أن قرار بصب ال وابات ،رغم حساسيت الن يدرة ،اتخدذ صدال
محادثة هاتفية جماعية ضم بتنياهو وبعض رؤساء اقجهزة اقمنية ،وليس في إطار جلسدة رسدمية عرضد
صاللها آراء وتوصيات تلك اقجهدزة ،وأشدارت إلدى الدو ن الن يدر والحاسدم لموقدا قائدد الشدرطة ارسدرائيلية،
روبي ألشيخ (وهو من أصحاس الق عات المنسوجة) ،دون اقجهزة اقمنية اقصرى التي عارضد أو تحفظد .
وفيما يتعل باتخاذ القرار على مستوى الشرطة ،أوردت وسائ ارعدالم تلدك ،أن الدو ير غلعداد إردان ،وقيدادة
الشرطة ،أجرت جلسة تشاور مقلصة تم فيها اتخاذ القرار بعد موافقة بتنياهو.
في غضون ذلك ،جاءت عملية السفارة ارسرائيلية في عمان ،لتضيا بعدا آصرا كان قد حدذر مند المحلد
العسنري في صحيفة "هآرتس" ،عاموا هارئي  ،الذي أشاد بدور بتنياهو صال السنوات السد الماضدية فدي
منع اربز ق إلى هاوية ما يحدث في الشرق اقوس  ،مشيرا إلى أن قضية اققصى تقود إسرائي بالض إلدى
هناك.
قرر المجلدس الدو اري المصدغر فدي اليدوم الحدادي عشدر مدن المواجهدات ،إ الدة ال وابدات واسدت دالها
بنظام الناميرات الذكية الذي سينتهي العم ب صال  6أشهر وبتنلفة تص إلى  100مليون شين  ،وجداء ذلدك
بالتوا ي مع السماح لموظفي سفارة العدو فدي اقردن بالمغدادرة بعدد أن كدان اقردن مصدرا علدى التحقيد مدع
القات  .وي دو أن ذلك جاء في إطار اتصا ت جرت بين الطرفين وبتدصالت الم عوث اقمريني.
وأصر الجابب الفلسطيني على مواصلة التصددي لالحدتال حتدى عدودة اقوضدال إلدى مدا كابد عليد
ق د  2017 -7-14وشدددد الددرئيس ع دداا علددى أن "ك د ارجددراءات ارسددرائيلية فددي القدددا يجددب أن تددزو ،
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وتعود اقمور إلى ما كاب علي ق الرابع عشر من تمو " .كما وأعلن استمرار قرار تجميدد التنسدي اقمندي
بين السلطة الفلسطينية وإسرائي  ،الذي أعلن في وق ساب .
وأمام ارصرار على رفض الناميرات عاد العدو وأعلن تفنينها في تساب مع الوق ق يوم الجمعة،
وفددي الددذهن تحددذيرات مددن السدديناريوهات المرع ددة التددي عرضددها الشدداباك علددى النابنيد  ،حيددد كشددف القندداة
الثابيددة ،أن ممثلددو جهددا الشدداباك عرضددوا علددى المجلددس الددو اري المصددغر "النابني د " عدددة سدديناريوهات
وصفوها بالمرع ة في حا لم تتم إ الة ال وابات ارلنتروبية والناميرات أيضا.
وقا الشاباك أن تلك السيناريوهات يمنن أن تفجر المنطقة ،ووافق على ذات الرأي قيادة الجيا ،مما
اد من صشية النابين من تدهور اقوضال ودفعها للق و ب الة ال وابات .وبحسب القناة ف ن السيناريو اقو
هو احتما أن تندلع إبتفاضة جديدة .والسيناريو الثابي أن يشارك تنظيم فتح فيها بقوة ويستخدم مقاتلوا اقسلحة
صاصة في الخلي  .أما السيناريو الثالد في حا بقاء ال وابات والناميرات وتصاعد اقوضدال فمدن الممندن أن
تتج الحرس بحو حزس هللا في الشما ما سينلا الجيا النثير من اقع داء فدي الوقد الحدالي صاصدة وأبد
يرغب بالتصعيد .بينما السيناريو الرابع هو احتما تشني اتحاد غير عادي مدن العدالم ارسدالمي يشدم إيدران
وتركيا ودو ك يرة.
على صعيد العدو سادت حالة من الغليان والسخ  ،سواء علدى صدعيد القيدادة أو الدرأي العدام ،تجداا قدرار
رئيس حنومة ا حتال بنيامين بتنياهو إ الة ال وابات ارلنتروبية والجسور الحديدية وكاميرات المراق ة ،فمدن
جاب  ،أكد و ير التعليم ،عيم ال يد اليهدودي بيفتدالي بيند  ،أن إسدرائي صرجد مدن أ مدة اققصدى ضدعيفة
جدا ،فقوة الردل "ارسرائيلية" تم المساا بها واقمر يش هروس "إسرائي " مدن ل ندان" ،ف دد مدن أن بقدوي
سيطرتنا على المسجد اققصى ضعفنا ،واقمر سيؤدي إلى عزعة السيادة ارسرائيلية".
فيما اعت ر و ير جيا ا حتال الساب موشي يعلون ،أن بتنيداهو فشد فدي مسدؤوليت اقمنيدة فدي الحدرم
القدسي.
أما العضو في الننيس ارسرائيلي عن حزس اللينود يوفا شدتاينتس ،فقدد كدان رأيد مخالفدا تمامدا ،حيدد
اعت ددر أن بتنيدداهو بف دذ تراجعددا اسددتراتيجيا تنتيني دا ،وأب د اتخددذ قددرارا شددجاعا قن اقمددور منددذ ال دايددة لددم تنددن
واضحة.
بدورا ،حذر قائد شرطة القدا من أب في حا تجدددت المظداهرات الفلسدطينية ،فسيسدق النثيدرون ،فدي
تهديد غير م اشر بنية القت للمحتجين.
وذكرت صحيفة معاريا بأن إسرائي تخشى التصعيد ،مشديرة إلدى أن مقدربين مدن الدرئيس ع داا دعدوا
للخرو إلى الشوارل للتظاهر ضد "إسرائي " بتشجيع من  .ووفقا للمصادر اقمنية "ارسدرائيلية" ،فدأبو مدا ن
يريد إشعا الوضع في الشارل الفلسطيني بالضفة المحتلة ضد "إسرائي  ".وأكدت المصدادر ذاتهدا ،أبد وقو
مرة يتوقا التنسي اقمني مع السلطة الفلسطينية بالفع  ،مشيرة إلى أن اقجهدزة اقمنيدة ارسدرائيلية فدي حالدة
تأهب ،على الرغم من إ الة الناميرات الذكية.
فدي حدين هددد مفددتا شدرطة القددا يدورام هليفددي ،الفلسدطينيين مدن مغ دة القيددام بمواجهدات مدع أفددراد
وجنود حرا الحدود ارسرائيلي المتمركزين على بوابدات المسدجد اققصدى ،مهدددا بدأن الدرد سدينون حا مدا،
وسيقع قتلى ،وأضاف قائال " :تخت روبا فنحن سنرد بن قوة وحزم".
وأشادت صحيفة "هآرتس" بالددور الدذي لع تد السدعودية واقردن ومصدر فدي "مندع حددوث اشدتعا فدي
العددالم ارسددالمي" بس د ب أحددداث المسددجد اققصددى ،وأوضددح أن الدددرا الهددام مددن القضددية الحاليددة هددو أن
إسرائي بحاجة إلى حلفاء عرس ومسلمين ،يخافون مثلهم مدن ا شدتعا فدي اققصدى "قن مدن شدأب أن يشدع
النار في شوارل المدن في الدو العربيدة" .وأشدارت إلدى الددور المجددي لند مدن اقردن ،مصدر والسدعودية،
والتي بذل جهودا دبلوماسية للح  ،كما أن عماء هذا الدو ودو عربية أصدرى منعدوا الجامعدة العربيدة مدن
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عقدد جلسددة طارئددة أو الددعوة بعقدداد مجلددس اقمددن ،وبالتدالي توسدديع ارطددار الدددولي الدذي يتدددص فيمددا يجددري
بالحرم".
وأضاف " :لقد صل التعاون بين إسرائي والدو العربية قو مرة بنية علنية للحوار في هذا الموضول
الحساا" ،كما رأت أن "لقاء المصالح هذا صل شراكة لحظية تفترض تطدويرا وتعميقدا ،و يمننهدا أن تندون
منقطعة عن المسيرة السياسية".
وتابع الصحيفة " :يمنن التوقع مدن الددو العربيدة أن تعطد برميد ال دارود المتفجدر بشدن عدام فدي
الحرم ،في الوق الذي ت ذ في إسرائي ك جهد مستطال كي تعي أو تفش المفاوضات السياسية الرامية إلى
حد الخالفدات فددي مسدألة اقمدداكن المقدسدة" .وأضدداف " :مسدؤولية رئديس الددو راء هدي تعزيددز هدذا الشددراكة،
وصل ال ربامج السياسي الذي يمنن على أساس ح اق مات مع الزعماء العرس".
المرجعيّات اإلسّّيمية فّّي ال ّّد  ،والتددي لع د دورا بددار ا فددي قيددادة المواجهددات ،دعد المصددلين فددي
القدددا والددداص  ،وك د مددن يسددتطيع الوصددو إلددى المسددجد اققصددى ،إلددى الدددصو ل احددات المسددجد اققصددى
الم دارك ،من درين ومهللددين ،كمددا دعد المصددلين إلددى "شددد الرحددا إليد فددي كد حددين وصاصددة فددي صددالة كد
جمعة".
وأكدت المرجعيات ،أن إج دار ا حدتال علدى سدحب ال وابدات ارلنتروبيدة والنداميرات الذكيدة وإبدزا مدا
بص من جسور" ،هو جزء من مطال نا العادلة والمتمثلة في إعادة مفاتيح باس المغاربة منذ العدام  ،1967مدع
ضرورة ا ستمرار بالمطال ة بتحقيقها".
وطالب صطيدب المسدجد اققصدى ،الشديخ عنرمدة صد ري ،جمداهير شدع نا "با سدتمرار بالحشدد بحدو
المسجد اققصى ،لتحقي المزيد من ا بتصارات واربجا ات".
و ير شؤون القدا ومحافظها عدبان الحسيني قا " :إب في حا أظهر تقرير اللجندة الفنيدة قيدام سدلطات
ا حدتال بددأي تعددديات فددي أقسددام المسدجد اققصددى الم ددارك مددن الددداص ف بد سدديتم اللجددوء للمؤسسددات اقمميدة
المختصة كـ (اليوبسنو) للقيام بدورها ،ومعاق ة إسرائي على ابتهاكاتها بح المسجد اققصى".
بينما أكد رئيس مركز ال ّد الّدوليح حسّا رّا ر ،أن سدلطات ا حدتال  ،أقددم إبدان سديطرتها علدى
المسجد اققصى الم ارك بعد العملية الفدائية ،على سرقة وثائ تاريخية ومهمة من أرشيا المسدجد ،فتدا إلدى
أن تلك الوثائ تتعل باقوقاف ارسالمية بالقددا والمسدجد اققصدى .إضدافة إلدى سدرقة كندو مدن المعلومدات
والوثائ التاريخية التي تتعل بالوقا ارسالمي الموجدود بالقددا ،إلدى جابدب شدهادات الوقدا وأسدرار تتعلد
بالمسجد اققصى ،مشيرا إلى أن التقرير الذي أعدت اللجنة الفنية المشدنلة مدن دائدرة اقوقداف بالقددا رصددت
سرقة ا حتال لتلك الوثائ .
وأوضح أن هناك تخوفا ك يرا لدى اللجنة مدن تعدرض المسدجد اققصدى لسدرقات شدمل وثدائ العدائالت
المقدسية وسجالت المحاكم والوقفيات في القدا ،منوها إلى أن اللجنة لدم تتوصد حتدى اللحظدة إلدى ط يعدة مدا
أقدم علي ارحتال فيما يتعل بتلك الوثائ .
وأضاف " :بعرف إن كاب سلطات ا حتال أصدذت بسدخا عدن تلدك الوثدائ أو سدرق أصدولها ،هدذا
أسرار صاصة بمدينة القدا والمسجد اققصى ،ومن المؤكد أن ا حتال ارسرائيلي حص على تلك اقسدرار،
صاصة وأن كافة اققفا واقدرا بمراف المسجد وجدت منسورة".
وتابع" :اللجنة لديها قناعة أب تم ارسدتيالء علدى ثدروة مدن المعلومدات المخزبدة والمؤرشدفة والتدي تمدس
الوقددا ارسددالمي بالقدددا ،وهددي تشددعر بددالقل الشددديد مددن أن يددتم توظيددا المعلومددات التددي تمد سددرقتها مددن
المسجد اققصى بتهويدد القددا وتزويدر الحقدائ التاريخيدة واللعدب بهدا" ،مشدددا علدى أن الهددف مدن ذلدك هدو
الحصو على أصو تلك الوثائ والمعلومات والعم على تزوير الحقائ .
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واسدتطرد" :ارحدتال مدن أهدم أهدافد ارسدتراتيجية ا سدتحواذ علدى تلدك الوثدائ واعت در أن الفرصدة قدد
أتيح ل من أج الحصو على تلك الوثائ  ،والسؤا اقهم ما الذي سيفعل ارحتال بتلك الوثائ ".
وشدددد صدداطر ،علددى أن المسددجد اققصددى يمثد منابددا للع ددادة فقد  ،بد يوجددد بداصلد أرشدديا للعددائالت
المقدسية ،ووثائ ملنية أراضي وقا بالقدا ،مشيرا إلى أن تلدك الوثدائ ظلد بعيددة عدن يدد ا حدتال صدال
السنوات الماضية .وبين ،أن ارحتال ارسرائيلي كسر صدال فتدرة إغالقد للمسدجد اققصدى ،والتدي اسدتمرت
ثالثة أيام ،ما يقارس الـ  60قفال وصزابدة تحتدوي وثدائ حدو أرشديا مديندة القددا ،مؤكددا أن لددى ارحدتال
أهدافا مس قة لم ينن يتمنن من تحقيقها ،واستغ فرصة اقتحام اققصى لتحقيقها.
استهداف الرئيس عبا
حذرت مصادر إسرائيلية من صطورة قرار القيادة الفلسطينية بالسدماح لحركدة فدتح بتصدعيد ا حتجاجدات
في الضفة والقدا ،وذلك ردا على إجراءات ا حتال في مدينة القدا والمسجد اققصى ،وحذر موقع "والدال
الع ري" من صطدورة مدا يمندن أن تصد إليد المظداهرت التدي سدتنظمها فدتح" ،و أحدد يعدرف كيدا سديتنهي
اقمر ،فيمنن أن ينتهي إلى معارك وجنود جرحى وقتلى ودمول".
وأشدددار الموقدددع إلدددى أن القيدددادتين الفلسدددطينية وارسدددرائيلية تسددديران بحدددو تصدددعيد اقوضدددال ،كمدددا أن
ا حتجاجات في القدا تتصاعد يوميا .جداء ذلدك علدى صلفيدة دعدوة مركزيدة فدتح أبنداء الشدعب الفلسدطيني إلدى
التصعيد الشع ي وإقامة صالة الجمعة القادمة في جميع الميادين.
فددي سددياق متص د اتهم د أمددس أيضددا مصددادر أمني دة إسددرائيلية الددرئيس ع دداا بتحددريض سددنان القدددا
الفلسطينيين على مواصلة ا حتجاجات ضد ارجراءات ارسرائيلية اقصيرة في ا قصى.
وقا موقدع يدديعوت أحربدوت أن "الدرئيس الفلسدطيني أصد ح والمتظداهرين فدي صد واحدد وأن رسدالت
كاب واضحة" .وبقل إذاعة جيا ارحتال عن مصادر أمنية قولها" :الرئيس ع اا قا للمشاغ ين واصدلوا
التمرد وا بتفاضدة والقتدا وأبدا معندم ولدن أتراجدع عدن تجميدد التنسدي اقمندي ،مدا يهددد بابتفاضدة شداملة فدي
اقراضي الفلسطينية".
وذكر موقع قناة ( )218الفضائية ،بقال عن مصدادر دبلوماسدية شدرق أوسدطية أن قدوات ارحدتال تندوي
اتخاذ سلسلة إجراءات ضد رئديس السدلطة الفلسدطينية ،وأن قيدادة العددو بسدق مدع اردارة اقميركيدة ،فدي ظد
قناعددة إسددرائيلية بددأن ع دداا ،وع ددر صطابد اقصيددر ،أعطددى "الضددوء اقصضددر" لنشددطاء حركددة فددتح بتصددعيد
ابتفاضددة ضددد قددوات ا حددتال فددي مدينددة القدددا ،وبدداقي مدددن الضددفة الغربيددة .كمددا ذكددر الموقددع أن الوسددائ
ارسرائيلية المتاحة في التضيي علدى السدلطة الفلسدطينية "متعدددة" ،وسدتناقا صدال سلسدلة اجتماعدات أمنيدة
وسياسية ،إذ من المرجح أن تشم تقييد حرية التنق والسفر لن ار المسدؤولين والمدوظفين فدي السدلطة ،إضدافة
إلدى مددا تصدف المصددادر تقييدد حركددة المسدؤولين والمددوظفين فدي العديددد مدن المجددا ت المدبيدة ،صصوصددا بعددد
إصرار ع اا على تجميد التنسي اقمني مع "إسرائي ".
وقال صحيفة "هآرتس" أن الو يدات المتحددة واقردن تعمدالن علدى مندع اشدتعا اقوضدال مجدددا فدي
الضفة الغربية ،بما في ذلك القدا ،وطل تا من ع اا العم على تهدئة اقوضال .وبقل عن مصادر ،وصفتها
بأبها مطلعة ،قولها أن مسدؤولين ك دار فدي اردارة اقميركيدة طل دوا مدن ع داا "وقدا التحدريض بشدأن الحدرم
المقدسي ،ووقا الدعوة للمشاركة في المظاهرات" ،بداعي أن إسرائي قام بخطوات تهدئة ،من صال إ الدة
كاشفات المعادن والناميرات التي بص على مداص الحرم المقدسدي .كمدا بقلد عدن مصددر فلسدطيني تأكيددا
أب كاب هناك محاو ت أميركية ،في اقيام اقصيرة ،لتهدئة اقوضدال فدي المنطقدة ،إ أن الجابدب الفلسدطيني
قرر مواصدلة تنظديم عمليدات ا حتجدا  ،مضديفا أن ع داا رفدض ا جتمدال مدع الم عدوث اقميركدي ،جيسدون
غرين الت ،بادعاء أن هذا ا جتماعات تقدم شيئا.
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من جاب ها أصرت مصادر أمنية إسرائيلية ،بحسب صحيفة "يسرائي هيوم" ،على تحمي رئيس السدلطة
الفلسددطينية ،محمددود ع دداا ،المسددؤولية عددن الغضددب الفلسددطيني مددن إجددراءات ا حددتال فددي الحددرم المقدسددي.
وكت الصحيفة أن أجهزة اقمن ارسدرائيلية تسدتعد لموجدة مواجهدات محتملدة ،الجمعدة ،وذلدك بددعم وتشدجيع
م اشر من رئيس السلطة الفلسطينية .وأضاف أن إسرائي تمنن في هذا المرة ،صالفا قحداث سابقة بدأت في
تشرين اقو  ،2015من التشخيص القاطع بأن ع اا هدو الدذي يقدا وراء هدذا المواجهدات ،ويحداو إشدعا
الشارل ،وبقل الصحيفة عن مصادر أمنية قولها أن "أبو ما ن معني ب حراق اقرض" .وقال المصادر ذاتها
أب " على ما ي دو ،يوجد أي مصلحة لرئيس السلطة الفلسطينية بتهدئة الوضع" .وأضاف " :بدالرغم مدن كد
الجهددود اقمني دة ،وجهددود التنسددي مددع السددلطة الفلسددطينية ،ف د ن هندداك مخدداوف مددن أن كددرة الددثلج ستواص د
التدحر  ،وتؤدي إلى ابفجار واسع في أبحاء الضفة الغربية".
وبقل الصحيفة عن مصادر للعدو قولها أن ع اا ،وصالفا لما كان يحص في الساب  ،قد أوقا التنسي
اقمني مدع إسدرائي  ،وجدرى التقيدد ميددابيا بهدذا التعليمدات ،باسدتثناء مسدائ محددودة ،وإن "مخداوف إسدرائي
تنمن في استمرار هذا ا تجاا ،حيد من الممنن أن تقدود أجهدزة اقمدن الفلسدطينية المظداهرات ،وبالتدالي لديس
مددن المسددت عد أن توجد أسددلحتها باتجدداا إسددرائي " .وأضدداف أن النددرة ا ن فددي ملعددب ع دداا ،وأن اقصيددر لد
مصلحة بتصعيد المواجهات الحالية ،بداعي أب يرغب في إث ات أب يزا قويا وذا صلة.
إلى ذلك ،أشدارت الصدحيفة إلدى أن أجهدزة اقمدن ارسدرائيلية تتدابع التطدورات فدي قطدال غدزة ،رغدم أن
تقديراتها تشير إلى أن حركة حماا ليس معنية حاليا بمواجهات عسنرية مع إسرائي .
عملية األقصى
شنل عملية القدا التي بفذها ثالثة ش ان من فلسطينيي  48بقلة بوعية جديددة ،حيدد جداء توقيتهدا مهمدا
من الناحية اقمنية والعملية والسياسية ،ومن باحية منان تنفيذها أيضا ،مما جع منها بقطة تحو تنطوي على
د ت عديدة.
أسددقط عمليددة القدددا ا عتقدداد السددائد لدددى أجهددزة أمددن ارحددتال بتالشددي ا بتفاضددة الثالثددة ،وبددأن
ارجراءات اقمنية المشددة قد بجح في الحد منها ،ومن ثم في إضعاف قدرة الش اس الفلسطيني على مواصلة
عمليات اربتفاضة ،فجاءت العملية لتؤكد أن ا بتفاضة مستمرة ،ولهذا كان بجاح العملية ضربة جديددة موجعدة
لمنظومة اقمن الصهيوبي في أكثر المواقدع رقابدة وتحصدينا مدا يث د أن العددو عداجز عدن حمايدة أمدن جندودا
ومستوطني  .بينما أكدت شرطة العدو عدم امتالكها أي معلومات عن احتما تنفيذ العملية.
وعمليا جاءت العملية بمثابة رد م اشر على تصاعد أعما ا ستيطان في مدينة القدا ،وللتأكيدد علدى أن
حماية القدا يمنن أن تتم إ ع ر المقاومدة المسدلحة ومواصدلة ا بتفاضدة ضدد ا حدتال  ،وأن جديا العددو
ومستوطني يفهمون سوى لغة القوة.
وسياسيا شنل العملية ردا على التحضيرات الجارية لعقد ما سمي بـ "صفقة القدرن" الهادفدة إلدى فدرض
اتفاق يتم ع را تصفية القضية الفلسطينية صدمة للمشرول الصهيوبي.
إضددافة إلددى ك د ذلددك ف د ن عمليددة القدددا ومددا س د قها مددن عمليددات مقاومددة فددي قلددب المدينددة ،التددي تددزدحم
بارجراءات اقمنية ارسرائيلية ،تميزت ،بهذا التوقي  ،بد ت هامة ،فهي تندر فدي سدياق تصداعد ملحدوظ،
منظم ومدروا ،في عمليات ا بتفاضة الثالثة المتواصلة ،عندس كد التوقعدات التدي تحددث عدن أبهدا تعددو
كوبها ه ة شع ية عفوية سرعان ما تخ و لعدم وجود قدوة منظمدة وعددم شدمولها كامد أرض فلسدطين المحتلدة.
غير أن تركد ز عمليدات المقاومدة وا بتفاضدة فدي القددا المحتلدة إبمدا يعدود إلدى كدون الصدرال فيهدا بدات أكثدر
احتدداما مدن أي مرحلدة سدابقة ،ومدا اشدتراك شد ان مدن أم الفحدم فدي تنفيدذ العمليدة إ مؤشدر علدى ذلدك ،وعلددى
ابخراط الش اس الفلسطيني من ك مناط فلسطين المحتلة في ا بتفاضة ،المسدتندة إلدى دعدم واحتضدان شدع ي
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واسع عنست التظاهرات الحاشدة في تشييع الشهداء وإقامة مجدالس العدزاء لهدم فدي أم الفحدم ،ورفدض الددصو
ع ر ال واب ات ارلنتروبية التي أقامها ا حتال بعد تنفيذ العملية الفدائيدة ،وإقامدة الصدالة علدى مدداص اققصدى
في تحد لسلطات ا حدتال الصدهيوبي التدي أصددرت مدؤصرا قدوابين تجدرم مدن يؤيدد المقاومدة .ويؤكدد ذلدك أن
عمليات ا بتفاضة تزيدد مدن حجدم المشداركة الشدع ية فدي فعالياتهدا ،وتعيدد الصدرال إلدى مربعد اقو  ،وبقطدة
الصفر باعت ارا صراعا على كام أرض فلسطين ،وليس على جزء من اقرض ،فالشدعب الفلسدطيني يدرفض
التسليم أو التنا لالحتال عن أي جزء من أرض أو التفري بحقوق الوطنية والتاريخيدة فدي فلسدطين .ولهدذا
ف ن العملية أسهم في تأجيج ا بتفاضة وتزصيم المشاركة الشع ية في التظاهرات والمواجهدات مدع ا حدتال ،
ووجه ضربة قوية لنهج أوسلو الذي تصر السلطة الفلسطينية علدى مواصدلت  ،وارمعدان فدي سياسدة التنسدي
والتعاون اقمني مع ا حتال ضد المقاومة وا بتفاضة ،وهدو مدا ع در عند رئديس السدلطة محمدود ع داا مدن
صال تنديدا بعملية القدا ،وذلك بزو عند رغ ة اردارة اقميركيدة والحنومدة الصدهيوبية فدي إدابدة العمليدات
الفدائية ،وجاء هذا الموقا المشين لـ ع اا في اتصا أجراا مع رئيس حنومة العددو بنيدامين بتابيداهو ،وع در
أبو ما ن ،عن رفض الشديد ،وإدابت للحادث الذي جرى فدي المسدجد اققصدى الم دارك ،كمدا أكدد رفضد قي
أحداث عنا من أي جهة كاب  ،وصاصة في دور الع ادة.
إلددى جابددب هددذا الددد ت المهمدة ،يمنددن القددو أيضددا أن عمليددة القدددا شددنل تطددورا وتحددو فددي مسددار
ا بتفاضة من صال بجاح منفذيها في ا شت اك مع جنود ا حدتال مدن مسدافات قصديرة جددا وتمندنهم مدن قتد
ثالثة جنود ،ق أن يستشهدوا .وهذا يمث دليال على مددى القددرة علدى القتدا وا شدت اك والمواجهدة مدع جندود
العدو ،وفي الوق بفس ا ستعداد الن ير للتضحية وا ستشهاد في س ي الددفال عدن اقرض والمقدسدات وعددم
ا ستسالم لسياسة اقمر الواقع واليأا وارح اط.
ال د والصراع الديمغرافي
تعم الحنومة ارسرائيلية على إحداث تغيير في الحدود التي تضعها للقدا ،رحداث تغييرات ديمغرافية
تعتمد على يادة عدد المستوطنين إلى الحدد اققصدى ،وتقلديص عددد الفلسدطينيين إلدى الحدد اقدبدى .وذلدك مدن
صال ضم مستوطنات إلى منطقة بفوذ بلدية ا حتال في القدا ،وإقامدة سدلطات محليدة جديددة قحيداء وبلددات
فلسطينية بهدف إصراجها من منطقة بفوذ بلدية ا حتال  ،وذلك بهدف ضمان أغل ية يهودية فيها.
وفي إطار هذا ارستراتيجية أعلن رئيس حنومة العددو بنيدامين بتنيداهو ،عدن بيتد دعدم اقتدراح قدابون
يسددمح بزيددادة منطقددة بفددوذ بلديددة ا حددتال فددي القدددا ،بحيددد تشددم المسددتوطنات "معالي د أدومدديم" و "بيتددار
عيلي " و"غفعات ئيا" و"أفرات" والنتلة ا ستيطابية "غوش عتيسون".
وكان قد بادر إلدى اقتدراح القدابون عضدو الننيسد يدوآف كديا ،مدن كتلدة الليندو ،حيدد اعت در أن اقتدراح
القابون يشتم على إحال السيادة ارسرائ يلية علدى المسدتوطنات ،بد سدت قى تعمد تحد الحندم العسدنري،
علما أن اقتراح القابون يعطي بلدية ا حتال صالحيات على اقراضي المقامة عليها المستوطنات.
وفي حا تم المصادقة على اقتراح القابون ،ف ب يضمن عمليا غال ية يهودية في ا بتخابات ال لدية،
حتى لو شارك الفلسطينيون فيها ،علما أبهم يقاطعوبها.
وفي هذا السياق ،تجدر ارشارة إلى أن الننيس كاب قد صادق على تعدي "قابون أسداا القددا"،
والددذي سددمح ب قامددة سددلطة إقليميدة جديدددة لقريددة كفددر عقددب ،ومخدديم شددعفاط لالجئددين ،مددع بقائهددا تحد السدديادة
ارسرائيلية.
وبقل صحيفة "هآرتس" عن مصدر في ارئتالف الحنومي ارسرائيلي قول أن احتما ت فصد هدذا
القدرى عددن القدددا أعلددى مددن احتمددا ت توسدديع حددودها .وبقلد الصددحيفة عددن مسددؤو فددي ارئددتالف قولد أن
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الحنومة تدرا بجدية بق القرى التي تقع صار الجدار من منطقة بفوذ بلديدة القددا إلدى سدلطة مسدتقلة صدال
شهور.
قا عضو الننيس  ،يوآف كيا ،أن المستوطنات ست قى مع استقاللية بلديدة ،بواسدطة مجدالس محليدة
مستقلة ،ولنن سنان هذا المستوطنات سيصوتون بأربع بطاقات ،اقولدى لرئاسدة بلديدة القددا والثابيدة لمجلدس
ال لديددة ،والثالثددة لددرئيس السددلطة المحليددة والرابعددة لعضددوية السددلطة المحليددة .و يشددتم اقتددراح القددابون علددى
تو يع صالحيات بين بلدية ا حدتال وبدين السدلطات المحليدة للمسدتوطنات ،إ أبد يخدو و يدر الداصليدة هدذا
الصالحية من صال التشاور مع لجنة الداصلية التابعة للننيس .
وكان بتنياهو قد طلب من كديا العمد علدى الددفع بداقتراح القدابون فدي بهايدة العطلدة الصديفية .وأعلدن
رئيس "ال ي اليهودي" ،بفتالي بيني عن دعم قتراح القابون الجديد.
ويستنم اقتراح القابون عملية ديمغرافية أصرى ،حيد يعم ارئتالف الحندومي علدى فصد اقحيداء
العربية التي تقع صلا جدار الفص عن بلدية القدا لصالح إقامة مجلس إقليمي لها ،حيد ينص علدى أن مخديم
شددعفاط لالجئددين وكفددر عقددب وعناتددا سدتتحو إلددى سددلطات محليدة صددغيرة تابعددة ل لديددة القدددا ،بشددن مماث د
قتراح القابون الذي صادق علي الننيس  ،اقربعداء ،والدذي يسدمح بفصد شدعفاط وكفدر عقدب عدن القددا،
ووضعهما ضمن سلطة إقليمية جديدة.
مسار التسوية
صال ا وبة اقصيرة كثر الحديد عن مدا بدات يعدرف بدـ"صفقة القدرن" التدي يرعاهدا الدرئيس اقمريندي،
معتمدا في تحقيقها على مدى قدرتد علدى إقندال حلفائد العدرس ،فيمدا أحدد يعلدم تحديددا المالمدح الناملدة لتلدك
الصفقة .و يدور الحديد عن ح الدولتين القائم على الم ادرة السعودية للسالم منذ عام  2002القاضية ب قامة
دولة فلسطينية إلى جابب إسرائي على حدود الرابع مدن يويندو -حزيدران  ،1967مقابد تط يدع كامد مدن ق د
العرس للعالقات مع إسرائي  ،فقد تغيرت الظدروف ،بد تغيدر وجد المنطقدة بثدورات أطاحد بأبظمدة وجداءت
بأصرى وابدلع حروس تزا شعوس المنطقة تنتوي بنيرابها ،واقهم ،جاء رئيس جديد لل ي اقبيض ،هذا
المرة رج أعما ينطل من روح السوق وقدرت على إتمام أية صفقة وإن بدت مستحيلة.
فيما يحنم إسرائي ائتالف يضم أحزابا دينية متشددة من أقصدى اليمدين كدـ"إسرائي بيتندا" و"شداا"،
و"ال ي اليهودي" ،و"يهودية التوراة" ،فضال عن حزس اللينود الذي يتزعم رئيس الحنومة بنيامين بتنياهو،
وتناصب هدذا الحنومدة العدداء لفندرة إقامدة دولدة فلسدطينية ،حتدى مجدرد الفندرة ،وتصدر فدي الوقد ذاتد علدى
"يهودية" إسرائي  ،ودائما ما تحذر من "الخطر الديموغرافي" الذي يشنل فلسطينيو  48أو من يسمون بعرس
الداص على هوية النيان ارسرائيلي.
وفدي الوقد الددذي كابد تشددهد فيد القدددا مواجهدات غيددر عاديدة ،عقدد اجتمدال للمنتددب السياسدي لحددزس
اللينددود برئاسددة رئدديس كتلددة الح دزس فددي الننيس د ومددا يسددمى بددو ير شددؤون القدددا " ئيددا النددين" ،وجددرى
التصددوي علددى قددرار يددرفض بددالمطل إقامددة دولددة فلسددطينية غربددي بهددر اقردن ،ودعددا لضددرورة ا سددتعداد
بهيار السلطة الفلسدطينية فدي الضدفة الغربيدة ،واليدوم الدذي يلدي ابهيدار السدلطة عقدب رحيد الدرئيس ع داا.
وطالددب قددرار اللينددود بتفعي د الضددغوط علددى السددلطة الفلسددطينية لمنددع بشدداطاتها فددي المنظمددات الدوليددة مث د
اليوبسنو واقمم المتحدة .وأكد اقعضاء المعارضة الشديدة لجميع الم ادرات السياسية مث الم ادرة العربيدة أو
الفربسية ،والتي تهدف إلى إعادة إسرائي إلى حدود  1967وإصالء المستوطنات وتقسيم القدا.
بينمددا كشددف صددحيفة هددآرتس فددي  2017 -7- 15معلومددات صطيددرة عددن"صّّف ة ال ّّر " كشددفها باش د
إسرائيلي يدعى "دابيا مورجابشتيرن" ،تح عنوان "ليس واحدة و اثنتين ب ثالثة" ،حيد أكد على سعي
الو يات المتحدة لتقسيم فلسطين بحيد تضم مصر قطال غزة إلى سيادتها ،مقاب حصو اقردن علدى أجدزاء
10

التقدير نصف الشهري (ملف فلسطين)
رقم ()44

2017/07/30

من الضفة الغربية ،وضم بداقي أجدزاء الضدفة رسدرائي  .وأشدار المقدا إلدى احتفدا فدي بيويدورك علدى شدرف
إسرائي  ،حيد تحدث جون بولتون الذي عم سفيرا للو يات المتحدة باقمم المتحددة ،واسدت عد تمامدا التصدور
السائد لح الصرال ارسدرائيلي -الفلسدطيني عدن طريد "دولتدين لشدع ين" ،وصدا حدال م تندرا :ثدالث دو -
مصر واقردن وإسرائي  :بحيد تت نى مصر قطال غزة ،وتفرض اقردن رعايتها السياسية وا قتصادية على
أجددزاء مددن الضددفة الغربيددة ،وتحددرص إسددرائي علددى بدداقي عددرس الضددفة الددذين سينضددمون لمددواطني إسددرائي
بمساواتهم في الحقوق والواج ات.
صطوط  1967هي صطوط وقا إطالق النار ،وليس منطقية من الناحية الجغرافية والجيوسياسية ،وهذا
الخطوط ليس مناس ة كأساا قية مفاوضات سياسية .تجربة الحياة المشدتركة بدين اليهدود والعدرس فدي أرض
إسرائي شهدت مدا وجزرا ،وليس هناك طريقة للفص بين عرس إسدرائي واليهدود ،وبدين مليدوبي عربدي فدي
الضفة الغربية و 430ألا يهودي (في مستوطنات الضفة).
يتمتع الفلسطينيون في المنطقة  Aبحنم ذاتي كامد  :بمدا فدي ذلدك الخددمات المدبيدة وارقتصداد والشدرطة،
باسددتثناء وجددود جدديا وكيددان سياسددي لدددى السددلطة الفلسددطينية ومجلددس تشددريعي ومحدداكم تعم د وفقددا للقددابون
اقردبي -العثمابي الذي كان ساريا عشية حرس اقيام الستة .ح الثالث دو هو بافذة فرص ربهاء الصرال.
ومفاتيح الح في أيدي الرئيس المصري ع د الفتاح السيسي والملك اقردبي ع د هللا ،مقاب الموافقة علدى
حصددو الددرئيس والملددك علددى سددريان جديددد لمعاهدددات السددالم مددع إسددرائي ودعددم مددادي مددن ق د ك د الدددو
المناصرة للسالم ،بالشن الذي يمننهما رفض .
سددي قى بهددر اقردن داص د الحدددود اقمنيددة لمملنددة اقردن ودولددة إسددرائي  ،مث د الحدددود ارسددرائيلية-
المصدرية ،وهدي الحددود التدي سدتنون تحد السديطرة اقمنيدة المشدتركة للجديا ارسدرائيلي والجديا اقردبددي
والجيا المصري ،على التدوالي .سدينون هدذا هدو أفضد اسدتثمار دولدي للددو الن درى لتصدفية بدؤرة صدرال
إقليمي با فة ،وينهي دفعة واحدة حنم ا حتال  ،والمخاوف من تحو إسرائي إلى دولة ثنائية القومية.
األوضاع في غزة
فددي إطددار تفاهمددات القدداهرة والتددي تضددمن تفعيددد المجلددس التشددريعي ،عقددد المجلددس جلسددة يدددوم
ا ربعاء2017-7-26؛ وقد شارك في الجلسة النائب من حركة فتح ،محمد دحالن ع ر فيديو كوبفربس ،قو
مرة منذ سيطرة حماا على قطال غدزة ،وأكدد أن "القددا والمقدسدات قن لدة موقوتدة ين غدي الع دد فيهدا أو
معها وشع نا موحد بن قواا وأطياف  ،والمقدسيون صاضوا أشرف وأب د معركدة لمواجهدة الواقدع الدذي يحداو
ا حتال فرض " ،كما حيى العمليات ال طوليدة الفرديدة والجماعيدة ،مضديفا" :ألمدس فدي ه دة أهد القددا همدة
صارقة تمتلك مقومات التواص وا ستمرار من أج إبهاء ارحتال ع ر مقاومة شع ية شاملة ومتصاعدة وذلك
يتطلب منا إبهاء اربقسام وتنريس الوحدة لنصرة أه القدا" .وشددد علدى أبد " يجدو إصتدزا ه دة شدع نا
بابهاء ارجراءات ارسرائيلية و يجب أن بسلم بالوضع القائم في القدا" ،داعيا إلى عقد إجتمال قيادي موسع
في القاهرة يحضرا قادة ك فصائ العم الدوطني وارسدالمي والشخصديات الوطنيدة الفاعلدة ،تخداذ مدا يلدزم
من قرارات لحماية ودعم القدا وربهاء اربقسام فورا" ،ف ن لم توحدبا القدا ،إذن ما الذي سيوحدبا؟".
وعن التفاهمات قا " :بذلنا جهودا مشتركة مع ارصوة في حماا قد تمنننا من إعادة اقمد قهد غدزة
اقبطا  .ووجدبا لدى حماا كما وجودوا لدينا ك ارستعداد والتفهم واريجابية وهذا التفاهمدات تعطدي ثمارهدا
ولنننا في بداية الطري  .سنعم بال كل من أج تعمي هذا التفاهمات لعلها تعطي بموذجا لقوى شع نا للتالحم
في إطار مؤسسات وطنية منتخ ة وفي إطار منظمة التحرير بعد هينلتها للن الفلسطيني فعال وليس قو ".
القيادي في حركة حماا محمود الزهار قا صال الجلسة" :إن ثوابتنا راسدخة و تتغيدر فدي مدان
أو منان ،هي اقرض كد اقرض التدي احتلد مندذ عدام  .. 48بتندا عدن شد ر واحدد منهدا مدا حييندا أبددا،
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موقفنا ثاب كج ا القدا يت د و يتغير  ..من يقو فص غزة عن الضفة هو يقو الحقيقة هدو يحداو
صدال الشعب ويخون الواقع  ..لن بتنا عن ش ر واحد من فلسطين التي احتل عام  ،48من ثوابتنا المقدسات
ارسالمية والمسيحية وهي جزء من عقيدتنا وتاريخنا وهي مسدتق التحريدر  ..إن شدع نا فدي أي مندان يتواجدد
في هو صاحب فلسطين شرعا وتاريخا وحاضرا ومستق ال و منان لمستوطن مهمدا كابد قوتد أن يملدك ذرة
من اقرض الفلسطينية  ..إن عقيدة ارسالم تسمح بأن بتنا عن ش ر من أرضنا وتدفعنا لمقاومدة ا حدتال
بن الوسائ المشروعة  ..قاومناا بالسجون ،باقمعاء الخاوية وبالسالح الذي منع أن يدص ش را واحدا داصد
قطال غزة".
ودعا الزهار الدرئيس ع داا وقيادتد التدي أسدماها "المتعاوبدة مدع العددو" إلدى أن توقدا هدذا التعداون
والخيابة ،ودراسة ملا تعاون هؤ ء مع المحتلين ،وقا " :بدعو لتنفيذ اتفاق القاهرة الذي يدعو لعقدد ابتخابدات
عامة ،وبحن على يقين أن الشعب سيختار بربامج المقاومة والصدمود" .ودعدا الفصدائ لدراسدة تشدني ج هدة
وطنيددة تواجددد مدددؤامرات العددددو ضدددد القددددا واققصددى ،مشدددددا علدددى أن "موافقدددة ا حدددتال علدددى ضدددم أي
مسددتوطنات للقدددا تحد اسددم القدددا الن ددرى تعنددي لنددا أي شدديء قبنددا بسددعى لتحريددر القدددا فقد ولنددن
لتحرير فلسطين ك فلسطين".
فيما اتفق عدة فصائ في غزة ،على تفعي اللجنة العليا للمصالحة المجتمعية بدين حركتدي فدتح وحمداا،
وجاء ذلك صال اجتمال حضرا ك من النائب ماجد أبو شمالة رئيس اللجنة الوطنية ارسالمية للتنمية والتناف
ا جتماعي ،وصالح ال ردوي عضو المنتب السياسي لحركة حمداا ،وممثلدين عدن حركدة الجهداد ارسدالمي،
ومنظمة الصاعقة ،والم ادرة الوطنية والج هة الشع ية .وباقا المجتمعون المصالحة المجتمعية وف التفاهمات
التي جرت مؤصرا بين حركدة حمداا والقيدادي الفلسدطيني محمدد دحدالن فدي القداهرة .واتفد المجتمعدون علدى
دعوة باقي الفصائ لإلجتمال اقو للمصالحة المجتمعية صال أيام قليلة.
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