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 المصالحة واالنتخابات الفلسطينية  
ــــدة   ــــو        ــــة ودوليــــة طتمــــاض المصــــالحة الفلســــطينية  و ــــما ات  د  دفعــــة عــــدة وســــاطات عرتي

إلــى إرســا  موافقــة  صــيسة للــرييي الفلســطيني محمــود «  مــا »اال تخابــات الفلســطينية  دفعــة  ركــة 
ـــى ريـــيي الم تـــب السياســـي عبـــا   تتنـــاا  فيهـــا عـــن إ راي هـــا بـــالتزامنب وتحســـب مصـــادر  مـــا  تلقس

للحركة  إسماعيل هنية  اتصاالت عد دة  من عدد من المسؤولين العرب واألتراك  إ ـافة إلـى مسـؤو  
د الرييي عبا  بإ راء اال تخابات الفلسطينية خال   روسي  لبحث قضية المصالحة وإبالغ الحركة تعهُّ

جهـود التشـرييية تليهـا الرياسـية وا تخابـات المجلـي الـوطني لــمنحمة التحريـربوأ  الستة أشهر بالتتـالي  
األخيـــرة شــــملة المصــــريين والقطــــريين واألتــــراك والـــرو   ويتوقــــع أ  ي صــــدر عبــــا   مرســــوما  رياســــيا  

ت ابـابالتواريخ واآلليات والمناطق التي ستجرى فيها اال تخابات  وذلك بعـد ا تماعـب بـرييي لجنـة اال تخ
 المركزية   نا  اصر  قبل وصو  األخير إلى قطاع غزسة لبحث الترتيبات مع  ما .

وعلـــى إاـــر الوســـاطات  أرســـل ريـــيي الم تـــب السياســـي لــــحما   قبـــل  ـــومين  رســـالة  خطيـــة إلـــى      
ـــرييي الفلســـطيني   ـــاتب رســـالة  قابلهـــا ال ـــب علـــى إ ـــراء اال تخاب ـــا   بلاـــب فيهـــا موافقـــة  ركت ـــرييي عب ال

ة أر ـــية عمـــل مشـــتركة لال طـــالن فـــي اتجـــا  بنـــاء الشـــرا »بالتر يــب  لنو هـــا تشـــ سل  بحســـب وصـــفب  
ـــة  ـــرسة  ـــة ديموقراطي ـــادة والقـــرار مـــن خـــال  عملي وإ هـــاء اال قســـاض  وتجســـيد و ـــدة الـــوطن والشـــعب والقي

علــى إ ــراء «  مــا »  وفــق مــا أفــاد بــب المستشــار اطعالمــي لهنيــة  طــاهر النو ــو. وتموافقــة «و زيهــة
إالس أ   أمامهـــا « فـــت »اال تخابـــات الفلســـطينية خـــال  ســـتة أشـــهر  تـــم تجـــاوا عقبـــات و ـــعتها  ركـــة 

الحركــــة تنتحــــر  بحســــب المصــــادر  صــــدور المرســــوض الرياســــي  الــــ   يشــــمل ت  يــــدا  وا ــــحا  ط ــــراء 
 اال تخابات على قاعدة التوالي والترابط في مدة أقصاها ستة أشهر.

ا    ومــ 45  توقــع أ  تبــدأ اال تخابــات بــالمجلي التشــريعي  علــى أ  تليهــا اال تخابــات الرياســية بعــد     
  وما . 30الوطني بعد والمجلي 

وأ د عضو الم تب السياسي لحركة " ما " ماهر عبيـد  إ  هنـاك  ـما ات روسـية ومصـرية وتركيـة  
 6 وقطرية بإ راء اال تخابـات التشـرييية والرياسـية والمجلـي الـوطني الفلسـطيني خـال  فتـرة ال تزيـد عـن

 أشهر.
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د. عبــدع عبــدع  عــن و ــود قــرار وفــي هــ   اال ــواء كشــم عضــو المجلــي ال ــور  فــي  ركــة فــت    
 والتقاعد الماليب وفق ا لآلليات ال الاة التالية  2005رياسي بحل قضيتي تفرياات 

 المعاشات. وصلوا الى سن التقاعد وسيتم تحويلهم للت مين و  2005بعض موظفي تفرياات  -1
 بعض الموظفين سافروا خارج قطاع غزة. -2
 .غزة سي و  لهم  ق األولوية وسيتم اعتماد بعض الموظفين داخل قطاع  -3

  وأشار إلى و ود قرارات بحل بعـض القضـايا فـي قطـاع غـزة قبـل الشـروع باال تخابـات القادمـة  مبين ـا أ
 بعض القضايا سيتم  لها بعد اال تخابات.

 
 مناورة "الركن الشديد"

وعهــــا وتحمــــل اســــم"الركن منــــاورة مشــــتركة لفصــــايل المقاومــــة فــــي قطــــاع غــــزة  وهــــي األولــــى مــــن      
 .2008الشد د" وت تي بالتزامن مع ذكرى العدوا  على غزة  هاية عاض 

ــا عســ ري ا هــم  " تايــب القســاض  وســرايا القــد   وكتايــب الشــهيد أبــو علــ 12 شااارف  اام المناااورة ي  نا  
ء والـــ -مصـــطفى  وألويـــة الناصـــر صـــالا الـــد ن  وكتايـــب المقاومـــة الوطنيـــة  وكتايـــب شـــهداء األقصـــى

العـــامود   و ـــيص العاصـــفة  ومجموعـــات الشـــهيد أيمـــن  ـــودة  وكتايـــب الشـــهيد عبـــدالقادر الحســـيني  
 وكتايب المجاهد ن  وكتايب األ صار  وكتايب الشهيد  هاد  بريل".

ا لجهودهـا  ي فـو المناورة "ت تي في إطار تعزيـز التعـاو  والعمـل المشـترك بـين فصـايل المقاومـة وتجسـيد 
ا لحجم االستعدادات القتالية التي تقوض بها".رفع  هوايتها الق  تالية بش ل دايم ومستمر  و تا  

  و ب إسماعيل هنية  رييي الم تب السياسي لحركة  ما   التحية والتقد ر لارفة العمليات المشتركةو
ل الفصــايوالقــايمين علــى منــاورة "الــركن الشــد د" بوأ ــال  ب  "هــ   المنــاورة ت نبســ  بمســتقبل وشــ ل عمــل 

ا علـى أ  شـعبنا متمسـك بخيارالمقاومـة  سـواء  في المستقبل من خال  غرفـة العمليـات المشـتركة"  مشـدد 
 في مرا مة القوة أو العمل أو تطوير أدوات ووسايل المقاومة.

 وهــ   المنــاورة التــي هــي األولــى مــن  وعهــا بــين فصــايل المقاومــة بهــي ت  يــد علــى الو ــدة الميدا يــة فــي
 اومة االستراتيجي و هواية الفصايل أل  تطورات من قبل العدو فـي إطـار  حريـة الـردع التـيخيار المق

 رسختها المقاومة.
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ة  واختتــاض منــاورات "الــركن الشــد د" أعلنــة الارفــة المشــتركة لفصــايل المقاومــة الفلســطينية فــي غــز      
و ــاءت بعــد فتــرة مــن التــدريب والتــي   فــ ت ألو  مــرة بــين كافــة األ نحــة العســ رية لفصــايل المقاومــة  

اورات العس ر  الم  م والمشتركب وقالة الارفة   إ  " مقاتلو المقاومة أبدوا بفضل ع خـال  هـ   المنـ
  فــاءة قتاليــة متقدمــة  ورو ــا تعر ــية عاليــة تؤكــد  هــوايتهم النبيــرة للقتــا  فــي كافــة الحرول"بوشــملة

يوهاتها بــــين التصــــد  لعمليــــات اال ــــزا  البحــــر  المنــــاورات كافــــة منــــاطق قطــــاع غــــزة  وتنوعــــة ســــينار 
و والجو  والتصــد  للقــوات المعاديــة المدرعــة والرا لــة  ــمن كمــاين  هاريــة وليليــة  واطغــارة علــى العــد

المتحصــن داخــل المنــاطق المبنيــة  و ــرب التحشــدات العســ رية  وعمليــات القــنر والرمايــات بالــ خيرة 
المشـــتركة علـــى  مواصـــلة المقاومـــة فـــي رفـــع  هوايتهـــا الدايمـــة الحيـــة بمختلـــم أ واعهـــا  وأ ـــدت الارفـــة 

 وكفاءة مقاتليها  والعمل على استمرارية وتطوير  الة التنسيق والتنامل  من الارفة المشتركة..
مــا وأفيـد "إ س الهــدل مــن المنـاورة  هــو تحد ــد األهـدال المر ليــة للمقاومــة خـال  الموا هــات والحــروب  ب

وا هة وآليات الضاط العس ر  على اال تال   إ افة إلى االتفان على تو يد في ذلك طرن توسيع الم
 أســـماء المعـــارك والبيا ـــات العســـ رية تحـــة محلســـة غرفـــة العمليـــات المشـــتركة لفصـــايل المقاومـــة  واألهـــمس 

 تنامل المهمات العس رية بين الفصايل".
داض لدى المقاومـة فحواهـا إم ا يـة إقـ وأ ال المصدر  "ت تي المناورة وسط معلومات استخبارية وميدا ية

لة اال ـتال  علـى خطـوة غــادرة قبيـل  هايـة واليـة الــرييي األميركـي ترامـب  ولـ ا تحمــل هـ   المنـاورة رســا
 باستعداد المقاومة وقدرتها على الردس والردع".

 وقــا  الــي ي ايشــما  المحلــل العســ ر   فــي صــحيفة " ــديعوت أ ر ــوت" إ  صــورايخ غــزة  ســتجبر    
"إســراييل" علــى ســماع رســالة غــزة ب و"المنــاورة هــي رســالة مــن غــزة ســتجبر إســراييل علــى ســماعها عبــر 

 الصواريخ التي ستطلق اليوض تجا  البحر".
وادعــة قنــاة ( ــا إ  أ  إ ــرا  طلبــة مــن  ركتــي  مــا  والجهــاد اطســالمي تنفيــ  تلــك المنــاورة  بهــدل 

 لجبهات لنل اعتداء.إيصا  رسالة مفادها أ هم  اهزو  على  ميع ا
وتــدورها  أشــارت صــحيفة " ــديعوت أ رو ــوت"  إلــى أ  المنــاورة العســ رية واســعة النطــان  ســتنو  لهــا 
مدلوالت ورسايل مهمة  وهدفها ردع "إسـراييل"بوأ ب "تمـة دعـوة وسـايل اطعـالض لتوايـق إطـالن صـواريخ 

خبـة" بـإ راء تمـارين استعرا ـية"ب كلـم  حـو البحـر  وسـتقوض الو ـدات الخاصـة "الن 100بمدى  زيد عـن 
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وتعمل تلك الفصايل  من ما يعرل بمنحومة "غرفة العمليات المشتركة" والتـي ظهـرت خـال  السـنوات 
القليلة الما ية  وعلى رأ  تلك األ نحة كتايب القساض الجناا العس ر  لحركة  مـا   وأ نحـة أخـرى 

 ركة فت .بعضها تتبع لنتايب شهداء األقصى الجناا العس ر  لح
 
  اإلرهاب اليهودي  م الضفة  

شــرطة اال ــتال  "فقــدت الســيطرة" فــي موا هــة "عنــم" تنحــيم "شــبيبة الــتال " اطرهــابي فــي الضــفة       
الارتية  وذلـك مـع تصـاعد اعتـداءات المسـتوطنين علـى الفلسـطينيين وأ هـزة أمـن اال ـتال   فـي أعقـاب 

 وليسية بعد فرار  من دوريـة شـرطة إاـر اعتـداء  بالحجـارةمصرع مستوطن با قالب سيارة خال  مطاردة ب
علــى فلســـطينيين قـــرب مد نــة راض عبوأ ـــد مصـــدر فــي أ هـــزة األمـــن أ  الشــرطة "فقـــدت ســـيطرتها" فـــي 
موا هــــات عناصــــر التنحــــيم اطرهــــابي اليهــــود  و"المســــتوطنين المتطــــرفين"  وشــــدد المصــــدر علــــى أ  

 لى "وقوع كاراة وسقوط قتلى".اطرهاب اليهود  في الضفة قد  نتهي إ
"إ  إ  عنــم المســتوطنين تصــاعد 11فــي  ــين  قــا  مصــدر أمنــي آخــر  تحــدث للقنــاة العامــة (" ــا  
 وتات يشمل "الضرب الفعلي وإلقاء الحجارة"  وغيرها من الوسايل.

وشدد على أ  "الشرطة مرتدعـة وعناصـرها يخشـو  الخـروج مـن الـدوريات ووقـم م يـر  الشـاب"  وأ ـد 
  لك أ  ذلك قد  ؤد  إلى"وقوع كاراة وسقوط قتلى". 

  قـادة المسـتوطنين باتخـاذ خطـوات عمليـة لمنـع ذلـك  مشـيرا إلـى اتسـاع رفعـة 11وطالب مصـدر القنـاة 
العنـم  معتبـرا أ  "قـادة المسـتوطنين يقفــو  صـامتين فـي و ـب العنـم  وفــي موا هـة الواقـع الحـالي  لــن 

 تخاذ إ راءات".الهناك  ا ة  -تنفي كلمات اطدا ة 
ـــاة  األمنـــي  إ  أ حـــاء متفرقـــة مـــن الضـــفة المحتلـــة شـــهدت أمـــي "أعمـــا  شـــاب  13وقـــا  مصـــدر القن

عنصـــر مــن "شـــبيبة الـــتال "   300واعتــداءات واســـعة" مــن شـــما  الضـــفة إلــى  نوتهـــا  بمشــاركة  حـــو 
وأو ــ  أ  الحــد ث  ــدور عــن "مجــرمين بــالاين  ليســوا مجــرد فتيــة"  معبــرا أ  اطصــرار علــى اعتبــارهم 

 مجرد فتية "غير منصم".
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وأ د أ  عنم المستوطنين  تصاعد تجا  الفلسـطينيين ويعتـدو  علـى سـيارات الفلسـطينيين بمـا فـي ذلـك 
ردا "األمـور تخـرج كليـا عـن السـيطرةب عناصـر التنحـيم أدركـوا أ  تلك التي تقـل عـايالت وأطفـا   مسـتط

 أ هزة األمن مرتدعة وأ ها توقفة عن العمل"  دهم.
لقـــي مســـتوطن مـــن تنحـــيم "شـــبيبة الـــتال " اطرهـــابي  مصـــرعب بعـــد ا قـــالب ســـيارتب  عقـــب مطـــاردة مـــع 

ســط و سـطينية بمنطقـة راض ع آخـرين بإلقـاء الحجـارة علــى سـيارات فل 4الشـرطة اطسـراييلية  بعـد ميامــب و
ة الضــفة الارتيةبو ــ سر  ــيص اال ــتال  مــن عمليســة محتملــة لعناصر"شــبيبة التال "اطرهابيســة تشــبب مجــزر 

   2015عايلة الدوابشة في قرية دوما عاض 
 ـات  ما ال تستبعد أ هزة اال تال  األمنيسة  سيناريو آخر ي تفي ايب العناصـر فـي هـ   المر لـة با تجا

 ة ومن امس  نتحرو  وقت ا قبل أ  يقوموا بعمليات إرهابيسة "قادرة على هزس المنطقة".عنيف
ا  يص اال ـتال   قـوات الفرقـة العسـ رية فـي الضـفة الارتيـة  وذلـك فـي أعقـاب تقيـيم للو ـع  ومـن  عزس

 أ ل  راسة المستوطنات والطرن في المنطقة.
فلــة عناصــر التنحــيم اطرهــابي اليهــود  و فــ وا وإاــر مصــرع المســتوطن الناشــط فــي "شــبيبة الــتال "  ا 

لـك ذسلسلة من االعتداءات على المتواصلة الفلسطينيين وأمال هـم  وتنفيـ   ـرايم "تـدايع الـ من" بمـا فـي 
م اقتاض بلدات فلسطينية وخط عبارات عنصرية وتدمير المحاصيل الزراعية ألهالي الضفة المحتلة ومنعه

ء الحجــارة باتجـــا  ســيارات فلســـطينية واقــب إطاراتهـــا واالعتــداء علـــى مــن الوصــو  إلـــى أرا ــيهم  وإلقـــا
 العما  الفلسطينيين ومها مة رعاة األغناض.

  تيان التالل ..   
"فتيا  التال " هو االسم ال   يطلـق علـى إ ـدى المجموعـات االسـتيطا ية التـي تتصـدر االعتـداءات    

سـتيطا ية وتعدس اليد الخفية التي يستخدمها اال تال  لتنفي  قرارات الضـم والمصـادرة  بـل وإقامـة البـؤر اال
يد ء ه   المنحمة ممن ال تز التي تتحو  ايما بعد لمستوطنات يشرعنها اال تال ب ويدفع اال تال  أعضا

 16عامـا  كـي ال يقـدموا للقـا و  اطسـراييلي الـ   ال يطبـق علـى مـن هـو تحـة سـن  16أعمارهم علـى 
عامـــا  وتالتـــالي ال يقـــوض بمحـــا متهم  علـــى ع ـــي مـــا يقـــوض بـــب  ـــد الفلســـطينيين   يـــث يقـــدض األطفـــا  

 للمحا مة مهما بلغ صار سنهم.
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ن  عشر سنوات  شاطها امتـدادا لمجموعـات "تـدايع الـ من"  وهـي تـرى مجموعة "فتيا  التال " ك فة م  
أ  رؤو  التال  الفلسـطينية يجـب أ  ي ـو  مسـيطرا عليهـا مـن قبـل المسـتوطنين  مهمـا كلـم ذلـك مـن 

 امنب و الهدل الرييسي ال   و دت أل لب ه   المنحمات هو إقامة بؤر استيطا ية على قمم التال .
بــؤرة اســتيطا ية وتحولــة إلــى بــؤر شــرعية قــد تتحــو  قريبــا إلــى  70  ــر مــن واقامــة هــ   المجموعــة أ

 مستوطنات كاملة.
  وتعــد المعاهــد الد نيــة داخــل المســتوطنات بــؤرة ا طــالن هــ   الجماعــات  وتحد ــدا "فتيــا  الــتال "     

 را يهم. يث تتخ  منها مصدرا اريا للتعليمات التي تا   كر  الفلسطينيين و رورة االستيالء على أ
 

 انتخابات العدو 
شــــهدت الســــا ة السياســــية للعــــدو مــــؤخرا تشــــ يل عــــدة أ ــــزاب سياســــية  د دةبوأ ــــدت صــــحيفة       

يـد "معاريف"  أ ب لم يسبق للسا ة السياسية في إسراييل  أ  كا ة منقسمة كما هي اليوض  فنـل وا ـد  ر 
ا أ  يشــ ل  زتــا وأ  ي ــو  علــى رأســبب وأ ــدت أ  " الســا ة السياســية فــي إســراييل التــي لــم تتميــز أبــد

بتـرا  صـفوفها  لــم يسـبق أ  كا ـة منقســمة بهـ ا القـدر م لمــا هـي اليـوض عشــية اال تخابـات الرابعـة فــي 
غضو  عامين"ب وشـهدت السـا ة السياسـية مـؤخرا تشـ يل عـدة أ ـزاب سياسـية  د ـدة منهـا  ـزب "أمـل 

بلديـة "تــل   د ـد" الـ   أقامـب المنشـق عـن "اللي ـود"  ـدعو  سـاعر  و ـزب "اطسـراييليين" برياسـة ريـيي
لداييب و زب "االقتصاد  الجد د" برياسة يارو  اليخا  و زب "تنوفا" برياسة عضو يافا" رو  خو -أبيب

 الننيسة عوفر شيل .
وأو ــحة صــحيفة "معــاريف" فــي مقــا  للناتــب اطســراييلي شــلومو شــمير  أ  مــا يجــر  فــي إســراييل    

كلمــات تخــرج تم ــل فيروســا فتا ــا   ــدمر أمــاض " قمــة تحطــم كــل رقعــة  ميلــة فــي السياســة اطســراييلية  
و  اظرينا كل أمل لتايير الواقع السياسي في إسراييل  وتخالل وتاء كورو ا  ال  ا ـة هنـا لفحوصـات أ

 دخو  إلى المستشفى".
ورأت أ  من يعا و  من الفيرو   هم أولئك ال  ن يعلنو  على رؤو  األشـهاد  "أ ـا س شـ ل  زتـا     

ة في اال تخابات القريبة القادمة  وأ ا أعرل كيـف أ ـل مشـا ل إسراييل"بوأشـارت إلـى أ   د دا  للمنافس
"ما يحصل مؤخرا فـي السياسـة فـي إسـراييل   ـ كر بمـا  صـل ليرتعـاض بـن  ـبط (هـو أو  مـن عـا ى مـن 
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 قمـــة "مـــن فـــي الـــرأ "إ  فمـــا الفـــرن لاـــرا هـــ ا الشـــ   أ ـــد ولو يا بـــين رو  خولـــدايي وعـــوفر شـــيل   
 ا أقاما  زتا  د دا".فنالهم

وتســـاءلة  "لمـــاذا ال  بقـــى غـــابي أشـــ ناا  إلـــى  ا ـــب بينـــي غـــا تي فـــي ميـــادة "أارن أبـــيض" وقـــرر 
اال سحاب  لماذا لم  نضم  رو  اليخـا لصـفول الحـزتين الجد ـد ن لخولـدايي أو شـيل   الجـواب بسـيطب 

  هـو فـي الـرأ " بوتابعـة  يخيـل لـي أ   قمـة "مـن فـي الـرأ "  يـة تـران  وكـل وا ـد ممـن ذكـروا أعـال
"ماذا إذ   السؤا ب هـو إذا كـا  هـ ا سـيعطي شـيئا مـا هامـا وقـابال لليـيص لمـن سـي و  فـي الـرأ   هـل 

 سيساعد ه ا إسراييل أو يساهم في  ل مشا لها وأاماتها ".
 وأ ـدت الصــحيفة أ  " السـا ة السياســية فـي إســراييل التـي لــم تتميـز أبــدا بتـرا  صــفوفها  لـم يســبق أ 

 ا ـة منقســمة بهــ ا القــدر م لمــا هــي اليــوض عشــية اال تخابــات الرابعــة فــي غضــو  عــامين"ب واعتبــرت أ  
ب "األمر المحز ب أ ب ال  و د لقاا لمرا "من في الرأ "  ولن  رى  تى محاولة طيجاد عالج لب  أل 

إيجــاد  ــل   مطلــوب لم ــل هــ   المحاولــة أ ــا  ال  تطلعــو  أل  ي و ــوا فــي الــرأ   يســعو  بحــق إلــى
 وليي إلى م ا  في الرأ ".

وشهدت السا ة السياسـية اطسـراييلية مـؤخرا تشـ يل عـدة أ ـزاب سياسـية  د ـدة منهـا  ـزب "أمـل  د ـد" 
الــ   أقامــب المنشــق عــن "اللي ــود" القطــب  ــدعو  ســاعر  وتــم بعــد اطعــال  عــن  ــزب "اطســراييليين" 

 .ا" رو  خولداييياف-برياسة رييي بلدية "تل أبيب
 مــا تــم اطعــال  عــن ت ســيي  ــزب "االقتصــاد  الجد ــد" برياســة يــارو  اليخــا  و ــزب "تنوفــا" برياســة 

 عضو الننيسة عوفر شيل .
بــيسن اســتطالع رأ  أ ــب علــى الــرغم مــن ترا ــع المشــتركة  إال أ ــب ال أصــوات مــن المجتمــع العرتــي      

  يعتــزض  جــز مقعــد مضــمو  فــي قايمــة للي ــود  خالفــا لمخطــط ريــيي الح ومــة  بنيــامين  تنيــاهو  الــ 
 27اللي ـــود لشخصـــية عرتيـــة  فـــي محاولـــة ط ـــعال القايمـــة المشـــتركةب ويعطـــي االســـتطالع اللي ـــود 

مقعــدا بينما يحصــل تحــالم أ ــزاب اليمــين  18مقعــداب و ــزب "تي فــا  داشــا" برياســة غــدعو  ســاعر  
ا  و"يص عتيد" على  14المتطرسل "يمينا" على  ا 13مقعد  مقاعـد   8بأمـا "شـا " فستحصـل علـى  مقعـد 

وهــو  فـــي  جـــم التم يـــل الـــ   تحصـــل عليــب " هـــدوت هتـــوراة"   ليهـــا  ـــزب "اطســـراييليين" برياســـة رو  
 مقاعد. 5مقاعد ومن ام "ميرتي" و" ا و  الفا " بـ 6مقاعد و"يسراييل بيتينو" بـ 6 ولدايي  بـ
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شـ لب  ــد  ا المحاسـب العــاض السـابق فــي واارة وأظهـر االســتطالع أ  الحـزب "االقتصــاد  الجد ـد" الــ   
% مـــن أصـــوات 2.8%إ ويحصـــل علـــى 3.25الماليـــة  يـــارو  اليخـــب  يفشـــل بتجـــاوا  ســـبة الحســـم (

 الناخبين.
%إ و ــزب 0.3%إ و ـزب "تنوفـا" برياسـة عضـو الننيسـة عـوفر شـيل  (1.5 مـا يفشـل  ـزب العمـل (

 لحسم.%إ و زب "غيشر"  بعبور  سبة ا0.3"البية اليهود " (
في وفحر االستطالع إم ا ية ا فصا   زب "االتحاد القومي" عن قايمة "يمينا" برياسة  فتالي بينية  و 

مقعــدا  علــى  ســاب اللي ــود الــ    ترا ــع  16هــ   الحالــة   رتفــع تم يــل بينيــة بمقعــد ن ويحصــل علــى 
 .17و زب ساعر ال    ترا ع إلى  26اللي ود إلى 

%إ 14%إ كـــال مـــن يـــايير لبيـــد (16رياســـة الح ومـــة  تجـــاوا ســـاعر (و ـــو  الشخصـــية األ ســـب ل    
% ايمـا قــا  27%إ ليحل(سـاعرإ اا يـا خلـم  تنيــاهو الـ   يحصـل علـى 4%إ وغـا تي (13وتينيـة (

% 10% من المستطلعة آراؤهم إ  أيا من األسماء المطرو ة غير مناسـبة لتـرؤ  الح ومـة  وقـا  14
 السؤا .إ هم ال يعرفو  اط ابة عن ه ا 

أظهرت  تـايج االسـتطالع األسـبوعي الـ   تجريـب صـحيفة "معـاريف"في ال ـامن مـن الشـهر الحـالي      
  مقعدا بالننيسة  فـي اال تخابـات القادمـةب 28 فاظ  زب اللي ود على قوتب اال تخابية  و صولب على 

 18  مقابـــل مقعـــدا 28وتحســـب االســـتطالع  الـــ    شـــرت الصـــحيفة  تايجـــب  سيحصـــل اللي ـــود علـــى 
مقعــدا   13مقعــدا  يمينــا  14لحــزب تنفــا  دشــا  (األمــل الجد ــدإ بزعامــة  ــدعو  ســاعرب  يــص عتيــد 

مقاعـــــد   7مقاعـــــد  يســـــراييل بيتتـــــا  7مقاعـــــد   هـــــدوت هتـــــوراة  8مقعـــــدا  شـــــا   10القايمـــــة العرتيـــــة 
 مقاعد. 4مقاعد  كحو  لفا   5  ميرتي 6اطسراييليو  

 
 التطبيع

بارات العــدو إ لــي كـــوهين  أ  المصــالحة الخليجيــة يم ــن أ  تشــ ل أر ــية هامـــة قــا  وايــر اســتخ    
لتطوير العالقات بين قطر وإسراييلب  واعتبر أ  المصالحة الخليجية هامة بالنسبة لالستقرار اطقليمـي  
وقــا   " حــن  راهــا خطــوة مهمــة قادتهــا الواليــات المتحــدة ومن خاللهــا قطرتتجــب أ  ر حــو الاــرب ب فــي 

ســنوات االخيــرة ال حنــا أ  قطــر تســعى للعــب فــي ملعبــين مــع دو  الاــرب والواليــات المتحــدة والــدو  ال
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ا مع إ را بوأ ال "  مل أ  تع ي ه   الخطوة تاير ا فـي سياسـة قطـر تجـا  دو  الاـرب  المعتدلة وأيض 
لعالقـات بـين و حو الـدو  العرتيـة المعتدلـة بهـ   خطـوة بالت  يـد يم ـن أ  تشـ ل أر ـية مهمـة لتطـوير ا

 قطر وإسراييل ايما بعد"  وفق تعبير .
ا وفــي تعليقــب علــى اتفاقــات التطبيــع األخيــرة التــي وقعتهــا إســراييل  قــا  كــوهين  " حــن  شــهد تاييــر      

  دو  7أو  6إقليمي ا  شهد ا اتفاميات مع اطمارات  المارب  البحرين والسودا   و حن على اتصا  مـع 
فــــي إفريقيــــا والخلــــيج العرتــــي وشــــرن آســــيا  ودو  إســــالمية وعرتيــــة"بو"هم يفهمــــو  أ  دولــــة إســــراييل 
شريك وهي شري تهم باالستقرار اطقليمي  وشريك فـي تحـالم أمنـي قـو  وهـاضب مـع إم ا يـات اقتصـادية 

ارات والبحــرين غيـر مســبوقةب حن  قــدر أ ــب فــي غضــو  عــدة ســنوات  اتفاميــة التجــارة بــين إســراييل واطمــ
سـة مليارات دوالر  ال تشمل االست مارات وال تشمل السيا ة"  وأ د أ ـب فـي  ـا  اسـتمرت السيا 5ستبلغ 

ا من اتفاميات التطبيع.  األمري ية الحالية  فإ  إسراييل ستشهد مزيد 
ال    د  قـايوتطرن إلى المخاول من التعامل مع اطدارة األمري ية الجد دة للرييي المنتخب  و با      

إ  "الواليات المتحدة أقرب  ليـف وصـد ق طسـراييلب  ـزب اللي ـود وريـيي الح ومـة  تنيـاهو عملـوا مـع 
 رؤساء من كال اطدارتين  وال تو د لد  أية ش وك أ نا سنعمل بش ل  يد ووايق مع إدارة با د ".

 12 ـو با ـد   أ حـر إلـى الــوأ ال كوهين  "أريد أ  أبعث رسالة مهمـة للاايـة هنـا للـرييي المنتخـب  
ة األرتـع سنة الما ـية  ال مـا ي سـنوات فـي إدارة أوتامـا لـم تلق ـد إلـى إ جـااات سياسـية إقليميـة مقار ـة بفتـر 

مي سنوات للرييي ترامب  كا  هناك  شاط  ااض  د إ را   ل لك إ  أرد ا الحفاظ على االستقرار اطقلي
 مهم أ  تستمر السياسة األمري ية الحالية  د إ را ".والتقدض بمزيد من اتفاميات السالض  من ال

قا   ايب رييي مجلي الـواراء وايـر الخار يـة القطـر  الشـيخ محمـد بـن عبـد الـر من آ   من جهته   
اــا ي  إ ــب "يجــب أ   ــتم إ هــاء اال ــتال    وإعــال  دولــة فلســطين مســتقلة عاصــمتها القــد  الشــرمية  

ك فـال طتمـاض السـالض و ـل الـدولتين وفـق المبـادرة العرتيـة أما غيـر ذلـ وعودة الال ئين لتنو  ب لك ركايز
داعي أل  تنو  دولة قطر مع المطبعين مع إسراييل"  وكا ة أرتـع دو  عرتيـة أعلنـة تطبيـع العالقـات 

ا من اطمارات ومن ام البحرين والسودا  وأخير ا المارب. 5مع إسراييل خال    أشهر بدء 
ــة      وأعلنــة تــو ي أ هــا "غيــر معنيــة" بإرســاء عالقــات دبلوماســية مــع إســراييل  و قالــة واارة الخار يس

التو سيسة في بيا  أصدرتب وذكرت ايب أ  " لس ما  روج من ادسعاءات بخصو  إم ا ية إرساء عالقـات 
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ة"  وأ ســب " تنـاقض  تمامــا مـع الموقــم دبلوماسـية بـين تــو ي والنيـا  الصــهيو ي  ال أسـا  لــب مـن الصـحس
الرســـمي المبـــديي للجمهوريـــة التو ســـية المناصـــر للقضـــيسة الفلســـطينية العادلـــة والـــداعم للحقـــون الشـــرعيسة 

 للشعب الفلسطيني".
أ ــزاب فــي البرلمــا  الموريتــا ي  ــدعو الــى ســن  3وفــي موريتا يــا صــدر بيــا  المشــترك عــن مم لــي     

اد ت عرتية وإسالمية مماالة لتجريم التطبيع ودعم وإسـنقا و  يجرض التطبيع مع اال تال ب ودعة لخطوا
 الحق الفلسطيني".

خزا ــة وأعلنــة الح ومــة الســودا ية رســميا  عــن توميعهــا إعــال  "اتفاميــات إبــراريم" خــال  ايــارة وايــر ال    
األمري ــي ســتيفن منوشــين إلــى الخرطــوضب وأشــار بيــا  الح ومــة إلــى أ  اطعــال   ــنر علــى " ــرورة 

  ا ي التسام  والحوار والتعايص بين مختلم الشعوب واألديا  بمنطقـة الشـرن األوسـط والعـالمترسيخ مع
 بما يخدض تعزيز اقافة السالض".

 د  التجـار  وقعة واارتا المالية اطسراييلية والمارتية  أو  اتفامية اقتصـادية  مـن شـ  ها ايـادة التبـا     
لـك وطيد التعـاو  فـي مجـاالت االسـت مار والتمويـلب يـ تي ذبين الجا بين إلى  صم مليـار دوالرسـنويا  وت

فتتـاا افي وقة  واصل ايب الوفد المارتي ايارتب طسراييل  اذ ت تخ  اط ـراءات اللو سـتية طقامـة مراسـم 
وا ـد ايـب مم لية المملنة لدى إسراييل قريب اب وتتم دراسة اطم ا ية طعادة اسـتخداض المبنـى الـ   كا ـة تت

  علمـا بـا    ومـة الرتـاط ال تـزا  صـا بة 2000الدبلوماسية للمملنة في تـل ابيـب  تـى عـاض  المم لية
 الملنية.

  
 المصالحة الخليجية

ـــــع قـــــادة دو  مجلـــــي التعـــــاو  الخليجي علـــــى البيـــــا  الختـــــامي للقمـــــة الخليجيـــــة رقـــــم       التـــــي 41وقس
بـين  استضافتها مد نة العال السعوديةبوأشاد األمير بن سلما  بالدورين النويتي واألميركي لرأب الصدع

ات دو  المنطقة واعتبرأ "األ شــطة اط را يــة تهــدل لزعزعــة االســتقرار بالمنطقــة"  وأ ــال  " وا ــب تحــدي
ن التضــامن" بوقعــة مصــر مم لــة الســلوك اط را ــي التخريبي"بمشــيرا إلــى أ  "إعــال  اليــوض سيســمى اتفــا

بــواير خار يتهــا ســام  شــ ر  علــى "بيــا  القمــة"بوي تي التوميــع المصــر  فــي "إطــار الحــر  المصــر  
 الدايم على التضامن بين دو  الرتاعي العرتي وتو ههم " 
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عبــرت الرياســة الفلســطينية عــن تر يبهــا وت مينهــا لمواقــم دو  مجلــي التعــاو  الخليجــي  ماان جهتهااا 
ض تة لدعم القضية الفلسـطينية وإدا ـة ممارسـات اط ـتال  فـي تاييـر طـابع وهويـة القـد  وسياسـة هـدال اب

 ودعـم "األو ـروا"  وكـا  2334المناا  ورفض الضم واالستيطا  والت  يد على تطبيق قرارمجلي األمن 
لي المجتمع الدو بيا  القمة الخليجية قد أ د على مركزية القضية الفلسطينية  وعلى  رورة تفعيل  هود 

لحل الصراع بما  لبي  ميـع الحقـون المشـروعة للشـعب الفلسـطينيبورفض أ  تو ـب إسـراييلي لضـم أ  
 و   زء في الضفة الارتية إلى إسراييل  معتبرا ذلك مخالفة صـريحة لمي ـان األمـم المتحـدة ومبـادا القـا

    والـرأ  االستشـار 2016لعـاض  2334الدولي وقرارات األمم المتحدة  بما فيها قرار مجلي األمـن رقـم 
 .1949  واتفامية  نيف الرابعة لعاض 2004لمح مة العد  الدولية لعاض 

  السعودية مصممة على إ هاء النزاع مع قطر بهدل التو ي  لبا د  أ ها معنية صحيفة هآرتس      
علــى قطــر عــاض بالســالض ومنفتحــة علــى الحواربواتفــان المصــالحة الخليجــي   نهــي  صــار مشــدد فــرا 

مــــن قبــــل الســــعودية  مصــــر  اطمــــارات والبحــــرينب وا ــــب "تــــم التوصــــل إلــــى االتفــــان بوســــاطة  2017
فـت  أمري ية وأعلنة النوية التوصل إلى اتفان تقوض بمو بب السلطات السعودية برفع الحوا زالحدوديـة و 

ض قطرعـدة طلبـات على األ واء بين الدولتين واشارت الصحيفة إلى أ  دو  الحصار األرتع"و ـعة أمـا
ن رأســـها االبتعـــاد عـــن إ ـــرا  وتركيـــا وإغالن قنـــاة "الجزيـــرة" وقطـــع العالقـــة مـــع  ماعـــة اطخـــوا  المســـلمي

ومنحمـــات أخـــرى  منهـــا  ـــزب ع"  وأ  "قطـــر رفضـــة هـــ   الطلبات واتهمـــة دو  الحصـــار بمحاولـــة 
وإ را  و حية بعالقة  يـدة   عضعة سيادتها"بوأ "قطر تالبة على المقاطعة بفضل العالقة مع تركيا

مع الواليات المتحدة"ب و"وافقـة الـدو  األرتـع علـى رفـع الحصـارعن قطر التـي تعهـدت مـن  ا بهـا بعـدض 
 مطالبتها بتعويضات عن األ رارالتي لحقة بها" معتبرة أ "ه   اختراقة عحيمة".

او  الخليجــي وهــي علــى أعلنــة الخار يــة التركيــة  أ  أ قــرة شــريك اســتراتيجي لمجلــي التعــ اام مااا    
ة استعداد لتعزيز التعـاو  المؤسسـي معـبب و  "يسـعد ا إعـال  إرادة مشـتركة لحـل الصـراع الخليجـي وإعـاد

 العالقات الدبلوماسية مع قطر".
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 إحياء يوم الشهيد الفلسطينم
هـو  ـوض ط يــاء ذكـرى شـهداء فلســطين  والـ   يصـادل الســابع مـن كـا و  ال ــا ي مـن كـل عــاض         

  بعـــد أرتعـــة أعـــواض علـــى ارتقـــاء أو  شـــهيد فلســـطيني بـــال ورة الفلســـطينية 1969وتـــدأ اال تفـــا  بـــب عـــاض 
ــ  عمليــة " فــق عيلبــو " الفداييــةب وافيــد ا ألــم  100  المســلحة (الشــهيد أ مــد موســى ســالضإ بعــد أ   فس

ا ية ألم منهم استشهدوا من  بداية اال تفا ة ال  11  و حو 2020شهيد  ارتقوا من  الننبة و تى  هاية 
 2,181شهيدا  منهم  2,240األ  ر دموية  وارتقى  2014إ و تى اليوض ب وكا  العاض 2000-2005(

فقد بلغ عدد  2019ال  عاض استشهدوا في قطاع غزة  غالبيتهم خال  العدوا  على قطاع غزة ب  أما خ
فلسـطينيا  وتلـغ عـدد   ـامين الشـهداء المحتجـزة لـدى  48  استشـهد 2020شهيدا   وعـاض  151الشهداء 

  ما  ـــا  ليرتفـــع عـــدد الج ـــامين المحتجـــزة خـــال  الســـنوات الخمـــي  13اال ـــتال  خـــال  العـــاض المنصـــرض 
ب  إ ــافة إلــى  73األخيــرة إلــى  فــي مــا ي ســمسى "مقــابر  1968  العــاض   ما  ــا محتجــزة منــ 254  مــا  

   ما  ا.  327األرقاض"  ليبلغ العدد اط مالي لج امين الشهداء المحتجزة لدى اال تال  
ل ويعتبــر الفلســطينيو  هــ ا اليــوض  ومــا وطنيــا تخليــدا  ألرواا الشــهداء الــ  ن  ــحوا ب  فســهم مــن أ ــ   

ألــم  20راقــو "   علــى اراعــة مــا  زيــد علــى فلســطينب وتشــمل الفعاليــات التــي  ملــة عنــوا  "أ يــاء  
ة علـى شجرة ايتو   تخليدا لشهداء فلسطين   وتدأت المبادرة بمد نة راض ع والبيرة بالوقول دميقة صم

أرواا شهداء فلسطين  واراعة عشرات أشتا  الزيتو  التـي تحمـل أسـماء الشـهداء فـي  ديقـة االسـتقال  
اراء اللجنتــين التنفي يــة لمنحمــة التحريــر والمركزيــة لحركــة "فــت " وو بمد نــة البيــرة  بمشــاركة أعضــاء مــن 

 ومسؤولين  وأعضاء من القوى الوطنية واطسالمية الفلسطينية  وأسر الشهداء والجر ى.
وقالـــة محـــافهللا راض ع والبيـــرة ليلـــى غنـــاض  إ ـــب رغـــم الحـــرول الصـــحية المنتشـــرة بســـبب تفشـــي فيـــرو  

أل ـرض االشـهيد تخليـدا لـ كراهم  و و ـب التحيـة ألسـر الشـهداء والجر ـى أل هـم " ورو ا" إال أ نا  حيي  وض 
 منا  ميعا  مشيرة إلى أ  أبناء شعبنا ال  نسو  الشهداء.

بـــدور   أ ـــد القيـــاد  فـــي  ركـــة  مـــا  أ مـــد الحـــاج علـــي   ـــرورة تعزيـــز الو ـــدة الوطنيـــة وتحقيـــق 
اء اال ــتال  بوأ ــال أ  شــهداء ا مــا االــوا المصــالحة  لبنــاء خارطــة وطنيــة وا ــدة وشــاملة  تضــمن إ هــ

يقدمو   موذ ا  يا لرفض اال تال   ال   يحاو   هب أر نا ومقدرات شعبنا ال   عا ى وال  زا  مـن 
 وط ة اال تال .
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فعالية  وفي القد   أ يا الفلسطينيو  بمشاركة الهيئات الرسمية والشعبية في مخيم قلنديا والسوا رة     
بزراعـة  مقبرة الشهداء بمخيم قلنديا  وفي األرا ي المهددة باالستيالء في بلـدة السـوا رة  وض الشهيد في 

 عشرات األشتا  من أشجار الزيتو   وأ د المشاركو  البقاء على عهد الشهداء والوفاء لهم.
    

 االستيطان
أفــاد محــافهللا قلقيليــة بــ   ســلطات اال ــتال  صــادقة فــي اطــار مخطــط اســتيطا ي  د ــد  علــى قــرار    

دو مــات  مــن أرا ــي المــواطنين قــرب مســتوطنة "الفيــب مناشــيب" المقامة علــى  1008باالســتيالء علــى 
و ـــدات اســـتيطا ية  1406أرا ـــي بلـــدات عزو  وكفر الـــث  والنبـــي اليـــا  شـــرن قلقيليةبوتهـــدل بنـــاء 

كــا و   22ب وأ ــال أ  المصــادقة علــى االســتيالء   ــمن المخطــط الجد ــد الــ   صــدر فــي   د ــدة
و ــدات اســتيطا ية  د ــدة  فــي منــاطق تعــرل باســم  1406ال ــا ي العــاض المنصــرض  والــ   يقضــي ببنــاء 

 واد  عسلة  وظهر المنال  وقطا ن السهل والملنافي.
 وسـط الضـفة الارتيـة المحتلـة  وقـا  ريـيي بلديـة واقتلعة قـوات اال ـتال     حـو ألفـي شـجرة ايتـو      

د ر بلوط بمحافحة سلفية  يحيى عودة  إ  "قـوة إسـراييلية شـرعة فـي عمليـة قلـع أشـجار ايتـو  غرتـي 
 بحسـب اتفــان أوســلو الموقــع ‘ج‘البلدة"بويـدعي اال ــتال  بــ   األشــجار مزروعـة فــي المنطقــة المصــنفة 

شــتلة ايتــو  مــن أرا ــي  150ان متسصــل  اقتلــع مســتوطنو   بــين منحمــة التحريــر وإســراييل ب وفــي ســي
 قرية  الود  نوتي  ابلي.

وصـــادقة ســـلطات اال ـــتال   علـــى مخططـــات اســـتيطا ية لالســـتيالء علـــى عشـــرات الـــدو مات مـــن     
أرا ــي محافحــة بيــة لحــم فــي الضــفة الارتيــة المحتلســة  كمــا  رفــة مســا ات واســعة مــن أرا ــي "خلــة 

  اال تال  "صادن على قرارات استيطا ية تتم ل في االستيالء علـى أراا  فـي  سا " غرب سلفيةب إ
مـن قسـيمة أض الطلـع  1من موقع الشفا  وواد  الهند  فـي بلـدة الخضـر  نوتـا  و ـوا رقـم  8 وا 

مـن موقـع المـروج فـي قريـة  5من موقـع وعـر أبـو مهـر والعقبـا   و ـوا  4في قرية أرطا   و وا 
المخططـــات االســـتيطا ية تؤكـــد  قيقـــة أ    ومـــة اال ـــتال  تـــ لل العقبـــات أمـــاض التعـــامرة شـــرقاب وهـــ   

 المستوطنين  لتسهيل االستيالء على أرا ي المواطنين.
 



 
15/01/1220  

فلسطين()ملف  التقدير نصف الشهري  

(712رقم )   
 

 
 

16 
 

 عملية هدم نفذها االحتالل هذا العام  م القدس120  
ـــور  إ  ســـلطات اال ـــتال         قـــا  مـــد ر مركـــز القـــد  للحقـــون االقتصـــادية واال تماعيـــة ايـــاد الحمس
عمليـــة هــدض هـــ ا العـــاض فــي القـــد بوأ  ا تها ــات ســـلطات اال ـــتال  بلاــة أ ـــعال العـــاض  120 فــ ت 

الما ـــي بمـــا فيهـــا االســـتيطا  واالعتقـــا  وعمليـــات الهـــدض  مـــا  ـــدلل علـــى صـــعوتة األو ـــاع  خاصـــة 
قتصــادية فــي القــد  المحتلــةب و ــ سر مــن تنفيــ  اال ــتال  لعمليــات هــدض  مــاعي مطلــع العــاض المقبــل  اال

 الم إخطار لمنشآت ومناا  للمقدسيين صادر بحقها أوامر بالهدض. 22 يث أ  هناك  حو 
 

 كاميرات االحتالل  م مدينة القدس المحتلة
 الناميرات تنتهك خصوصيات المقدسيين وقادرة على تصويرهم وهم في مناالهم        

وقــم الشــاب رامــي الفــاخور  علــى ســط  منــز  عايلتــب فــي  ــي بــاب  طــة  بالبلــدة القديمــة مــن القــد  
رعـة علـى شـرفتب كـامي را المحتلة  ليتفا   ب   المنز  المجاور الـ   اسـتولى عليـب المسـتوطنو  مـؤخرا ا 

 مبة مسلطة على بية العايلة  وعلى مقرتة منها كاميرا أخرى و  عة لتنشم ااوية مختلفة ب  وعلـىمرا
 ٦٠٠ه ا الحا  يييص أهالي المد نة من  عدة سنواتب  يث تزرع بلدية اال ـتال  فـي القـد  أ  ـر مـن 

هم داخــل آلــة مرامبــة تتــابع تحركــات الفلســطينيين بدقــة  بــل  تجــاوا األمــر ذلــك إلــى ا تهــاك خصوصــيت
ـــدة القديمـــة ومحـــيط المســـجد األقصـــى  ـــا البل ـــد منهـــا فـــي كـــل اواي منـــاالهم     يـــث ارع اال ـــتال  العد 

 المباركب بهدل إ  اض السيطرة على الم ا .
و"و ـــود آالت المرامبـــة فـــي القـــد  كـــا  متزامنـــا مـــع ا ـــتال  المد نـــة  لننـــب ااداد ب  ـــرة منـــ  عـــاض      

ة فـي المد نـةب  يـث تـ رع بـالحجج األمنيـة لينشـر المئـات منهـا     ين تصـاعدت الهبـات الشـعبي٢٠١٤
والتي تنشم كل ااوية خاصة في البلدة القديمة"ب وتتميز ه   اآلالت بالتقنيات العالية والدقة المتنارية  
 مـــا تســـتال طبيعـــة منـــاا  البلـــدة القديمـــة المتالصـــقة لنشـــم أ بـــر قـــدر مـــن التحركـــات داخلهـــا وفـــي 

مقدســيين فــي هــ   المنــاا  باتــة عر ــة لال تهــاك عــن طريــق هــ   النــاميراتب  يــث محيطهــاب و يــاة ال
تستطيع تصوير وتسجيل كافة التحركات داخل البيوت وتوايقها بو وا تاض  دو  أ  تراعـي أ   رمـةب 
والتــ اير الســلبي النبيــر لهــ   النــاميرات كا ــة ومــا االــة مصــدر قلــق لــدى عــايالت البلــدة القديمــة  التــي 

على الجلو  ب ريحية في سا ات المناا  أو فون األسط   لنن و ود آالت المرامبة والتصوير  اعتادت
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يحو  دو  ذلك  إ افة إلى كو ب يجعل الشخر مرامبا على مـدار السـاعة  "وكـ    اسوسـا"  لحـق بـب 
  حلب  كما يصفها المقدسيو .

لنواف  والستاير طيلـة الوقـة  تـى ويضيف الفاخور   "أصبحنا مقيد ن داخل مناالنا  و ضطر طغالن ا
خــال  فصــل الصــيف  والمعــرول أ  منــاا  البلــدة القديمــةب بســبب بنايهــا العتيــق  تنتشــر فيهــا الرطوتــة  

 وتحتاج إلى التهوية  لنننا ال  نترث لها بقدر ما  خشى من كشم خصوصيات  ياتنا".
 هـــم مراقبـــو  بشـــ ل كامـــل داخـــل ولنـــن مـــن  ـــدفع الـــ من األ بـــر لو ـــود هـــ   النـــاميرات هـــم التجـــار  أل

محالتهم التجارية  وتالتالي دخلهم و جم مبيعاتهم  ويجد التا ر  فسب مضطرا أل  يصرا عن عمليـات 
 البيع والشراء التي يقوض بهاب أل ب مو ود تحة  اط الناميرات.

يقــوض  واألخطــر مــن ذلــك أ  اال ــتال  يســتخدض النــاميرات لتبريــر  رايمــب بحــق المقدســيين  خاصــة مــن
بإعــدامهم ميــدا ياب  يــث يقــوض بنشــر مقــاطع مصــورة لمنفــ   العمليــات الفداييــة  لننــب ال يحهــر عمليــة 

 اطعداض أبداب كي ال  نقلب عليب الرأ  العاض.
ي والناميرات  تعمل  من ما تسمى دايرة مالقةب بحيث  بدأ مدى إ داها  ين  نتهي مدى النـاميرا التـ 

 الناميرات مو ود  تى داخل أ ياء مهمشة أو في اوايا مالقة. قبلها  الفتا إلى أ  تركيز
ويعتقد الشارع المقدسي بـ   هـ   النـاميرات تحتـو  علـى مجسـات تنصـة وتسـجيل صـوتي  وهـو األمـر 

 ال    زيد من ا تهاك خصوصيتهم  ويبقيهم في دايرة المرامبة مهما كا  م ا  توا دهم.
أعلــى مبــا ي  بــل الزيتــو   بحيــث تنشــم كــل  ركــة داخــل ويشــير إلــى أ  هنــاك كــاميرات م بتــة فــي 

المسجد األقصى المبارك  واالعتقاد السايد  اليا هـو أ  كـل أر ـاء المسـجد األقصـى قـد تنـو  مزروعـة 
بالناميراتبو"هناك عايالت متضررة بشـدة  ويـتم ا تهـاك خصوصـيتها عـن طريـق هـ   النـاميرات   تـى 

في سا ات المناا ب أل هن يعلمن أ  المرامبـة وا ـحة  وهـ ا  أ  بعض النساء يخشين من  شر الاسيل
 الو ع ال يقبلب أ د في العالم  ولنن في القد  العرتية اطسالمية يحدث كل  وض".

رينب وأل  ه   اآلالت باتة أ د أ بر اال تها ات التي توا ب المقدسيين أصبحة هدفا أمـاض الشـبا  ال ـاي
مــة تالفهــا بالحجــارة أو األدوات الحــادة  وهــو مــا يعتبــر  اال ــتال  تهفخــال  الموا هــات  ــتم تحطيمهــا وإ

 تو ب المحا مة واالعتقا  ألشهر عد دة.
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 قادة العدو واحداث الكنغرس
بعد ساعات طويلة من اقتحاض أ صار الرييي األميركي دو الد ترامب  للنو ار   و رى وصفب ب  ب    

  عـن سة  امتنع خاللها رييي الح ومة العدو  بنيامين  تنياهومحاولة ا قالب على  تايج ا تخابات الريا
م التعقيب عليها ووسط استهجا  سياسيين ووسايل إعالض  أصدر  تننياهو  بيا ا واهنـا وال يعبـر عـن  جـ

نــى الحــدث الصــادض  اعتبــر ايــب أ ــب  نباــي التند ــد بــ لكبوقا   نتيــاهو فــي بيا ــب المتــ خر إ  "اقتحــاض مب
اشــنطن كــا  مشــينا وينباــي اســتننار  بشــدةب وكا ــة الديمقراطيــة األميركيــة  علــى مــدار النــابيتو  فــي و 

 أ يـا   مصــدر إيحـاء للعــالم وإســراييل. وشـ لة الديمقراطيــة األميركيـة دايمــا مصــدر إيحـاء لــي. وأعمــا 
 الشاب العنيفة كا ة النقيض للقيم التي يقدسها األميركيو  واطسراييليو ".

ييليو  مب را  عن صدمتهم من األ داث في واشنطنب وها م رييي بلديـة تـل أبيـب وعبسر سياسيو  إسرا
 و ــزب "اطســراييليين"  رو   ولــدايي   تنيــاهو بســبب عــدض تعقيبــب  وقــا  إ ــب "لــيي صــدفة أ  تنيــاهو ال

يعقب على الحدث الصادض في واشنطنب ابحسب مفهـوض  تنيـاهو  بيبـي أهـم مـن الدولـةب وسـي و  تاييـر 
 ي إسراييل أيضاب والديمقراطية ستنتصر دايما".الح م ف

ــدمة  مــن مشــاهدة الهجــوض علــى النــو ار   وقــا  وايــر الخار يــة اطســراييلي  غــابي أشــ ناا   إ ــب "ص 
ركـي األميركي  معقل الديمقراطية العالمي. وينباي استننار ذلك بحزض... وأ ا وااق مـن أ  الشـعب األمي

الهجــوض والــدفاع عــن القــيم التــي ت سســة عليهــا الواليــات المتحــدة ومنتخبيــب ســيعرفو  كيــف يصــدو  هــ ا 
 والهامة لنا  ميعا".

وكتــب ريــيي  ــزب "أمــل  د ــد"  غــدعو  ســاعر  أ  "مشــاهدة الصــور مــن واشــنطن كــا  أمــرا محز ــا. 
 وتمــة إعــادة النحــاض وأ ــا وااــق مــن أ ــب ســي و  ا تقــاال منحمــا للســلطة فــي الواليــات المتحــدة  صــديقتنا

 في العالم. واأل داث تش ل ت كيرا هاما لمخاطر التقاطب والتطرل فـي المجتمـع. ويححـر علينـا النبرى 
 أبدا أ   عتبر الديمقراطية ومؤسساتها مفهومة تلقاييا".

ووصــم وايــر الطاقــة   وفــا  شــطا نيتي  األ ــداث ب  هــا "صــادمة  م يــرة للقلــق ومخيفــة". وكتــب ريــيي 
لبيـــد  فـــي "تـــويتر" إ ـــب " ـــزين  ـــدا ومصـــدوض مـــن المشـــاهد فـــي  المعار ـــة و ـــزب " ـــيص عتيـــد"  يـــايير

تنـو  لالواليات المتحدة. و ن مل أ   رى عودة النحاض وا تهاء عملية  قل السلطة. وعلى أميركا أ  تعـود 
  موذج تقليد للديمقراطية في أ حاء العالم".
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  والتقـارير مـن واشـنط يجـب أ وقا  رييي  زب "تيلم"  موشيب يعالو   إ  "الديمقراطية هشةب والمشاهد
ة تقلقنــا  ميعــاب وهــ ا قــد ي ــو   ال قــدر ع  بدايــة تــدهور خطيــر  تيجــة للتحــريض. و مايــة الديمقراطيــ
ض مقرو نــة قبــل أ  شــيء بقيــادة تنــو  ســلطة القــا و   براســا لهــا" فــي تلمــي  إلــى  تنيــاهو واليحــة االتهــا

 بمخالفات فساد  د .
لننيســة  يتســا  هوروفــويتي  إ  "هــ ا مــا يحــدث عــدما يحر ــو  وقــا  ريــيي  ــزب ميــرتي  عضــو ا

 نشــرو  أخبــارا كاذبــة  ويحقــرو  الديمقراطيــة. و تــى عنــدما طلــب ترامــب مــن المتحــاهرين العــودة إلــى 
بيوتهم  ي رر األ اذ ب الفحة ويرفض االعترال بهزيمتب السا قة. شخر  قير. وعيـب أ  ر ـال م لـب 

 وصل إلى البية األبيض.  
  
 خاوف إسرائيلية من استهداف حقول الغاز  م

نيـة أ د الخبير "دا  أركين" في مقالـب بمجلـة "يسـراييل ديفيـني" للعلـوض العسـ رية  و ـود مخـاول أم     
لدى أ هزة األمن والجيص  من استهدال  قو  الاـاا فـي عـرا البحـر  خـال  الحـرب المقبلـة  معتقـدا 

و  إســـراييل  وســيخططو  لضـــرتها"ب ويتــزامن الحـــد ث عـــن أ هــا "ســـتنو  أولويــة قصـــوى للــ  ن ســـيحارت
  مايــة  قــو  الاــاا مــع ا ضــماض اال ــتال  اطســراييلي لمنتــدى الاــاا اطقليمــيب وأشــار  إلــى أ  الجهــود

الحاليـة تتركــز علـى  مايــة منصـات الاــاا وأ  "سـالا البحريــة منـوط بــب وا ـب  مايــة المنشـآت والميــا  
 االقتصادية للدولة".

آفي" أ د قادة سالا البحرية المسؤو  عن هـ ا الملـم  قـا  إ  "أمـن منصـات الاـاا ومنشـآت الضابط "
الطاقــة اطســراييلية فــي البحــر المتوســط مســ لة أساســية أل هــا فــي صــلب موا هــة التهد ــدات فــون الميــا  
وتحتهـا  ويشــمل هــ ا النحــاض األمنــي تســيير دوريــات بحريـة و ويــة  وهــو  حــاض متطــور لنشــم واعتــراا 

ـــا للـــرد علـــى هـــ   التهد ـــدات  6الســـفن  وستنضـــم إليـــب قريبـــا قـــوة مـــن  ســـفن هجوميـــة مصـــممة خصيص 
 المعادية".

وأو   أ  "إسراييل لها  دود بحرية مـع أرتـع دو   لبنـا  ومصـر واألرد  وقطـاع غـزة. ولنـل مـن هـ   
ومقـر تنسـيق فـي الحدود البحرية تهد دات مستمرة  ومن أ ل معالجتهـا تو ـد قـوات فـي السـا ة البحريـة 

 الجيص اطسراييلي وهيئة األركا  العامة".
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 في الوقة ذاتب  كشفة محافل اقتصادية وأمنية إسراييلية أ  "الحد ث عن  ماية منصات الاـاا  تـزامن
مــع ا ضـــماض إســـراييل إلـــى منتــدى الاـــاا اطقليمـــي  يجلـــب لهـــا تعاو ــا تاريخيـــا مـــع دو  عرتيـــة وأوروتـــا  

لتصــــد ر الاــــاا الطبيعــــي إلــــى األرد  ومصــــر بعشــــرات المليــــارات مــــن  وســــول  توســــع بجا ــــب عقــــود
 الدوالرات".

وأ ـــافة هوديـــا كـــروي  زو ـــي فـــي تقريرهـــا بصـــحيفة "م ـــور ريشـــو " العبريـــة    أ  "اال ضـــماض لهـــ ا 
تـدى المنتدى يحمي المصال  البيئية طسراييل  وينقلها إلى عالم الطاقات المتجددة  ال    ـنع ي فـي من

الشـــرن األوســـط"ب وأو ـــحة أ  "إطـــالن منتـــدى الاـــاا اطقليمـــي  ـــاء بمبـــادرة مـــن وايـــر الطاقـــة غـــاا 
ي فـاطسراييلي  وفا  شتا نتي مع  حير  المصر  في  نا ر من العاض الما ي  وتم التوميع عليب رسـميا 

قبــر  ا لــو  الما ــي  وتشــمل الــدو  المشــاركة كــال مــن  إســراييل ومصــر وإيطاليــا واليو ــا  واألرد  و 
ر والســلطة الفلســطينية  ايمــا يعمــل االتحــاد األوروتــي كمراقــب  وســعة الواليــات المتحــدة واطمــارات  غيــ

 القريبتين من البحر المتوسط  لال ضماض كمراقبين".
 وأشارت إلى أ  "المازى اطسراييلي من إطالن ه ا المنتدى  هـو المسـاعدة فـي تطـوير واسـتاال  مـوارد

ت الاـــاا مــن  هـــة  وفـــي  هايـــة المطـــال تشــ يل تحـــالم  ـــد النشـــاط التركـــي الاــاا الطبيعـــي وصـــادرا
 المتزا د في شرن البحر المتوسط".

 
 2020التقرير السنوي لعام  

التحرير  أفاد التقرير السنو  الصادر عن مركز "عبد ع الحورا ي للدراسات والتوايق" التابع لمنحمة    
  2020أطفـا   برصـا   ـيص اال ـتال   خـال  عـاض  9يـنهم فلسـطينيا ب 43الفلسطينية ب ياستشهاد  

لى فلسطينيا باط افة إلى هدض  حـو ألـم مبنـى فلسـطيني ا   كمـا اسـتو  2785ايما اعتقل ما ال يقلس عن 
 فلسطينيا بجروا مختلفة   1650اال تال  على آالل الدو ماتبوأ صيب   

 سـاء برصـا   3أطفـا  و 9فـي غـزةإ بيـنهم  12فـي الضـفة و 31فلسـطينيا ( 43وأفاد التقرير بـ"مقتل 
 ".2020 يص اال تال  اطسراييلي في عاض 

بيتـــا ومنشـــ ة  976آخـــرو   كمـــا تـــم هـــدض  4600فلســـطينيا بجـــروا مختلفـــة  واعتقـــل  1650و"أصـــيب 
 إ".2020فلسطينية خال  العاض  فسب (
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را ـــي الزراعيـــة  دو مـــا مـــن األ 830آالل و 8وذكـــر أ  ســـلطات اال ـــتال  اســـتولة علـــى  حـــو     
 محميات طبييية في الضفة الارتية. 3دو ما من األرا ي طقامة  200ألفا و 11إ افة إلى 

 الة خال  العاض الما ي   1090 ما واق أيضا اعتداء المستوطنين على ممتلنات الفلسطينيين بواقع 
  سب التقرير ذاتب.

أ   اطسـراييلي لحقـون اط سـا  فـي األرا ـي المحتلـة "بتسـيلم" مركاز المعلوماات  في السيان  ذكر     
   بداعي البناء غير المرخسر.2020مبنى فلسطينيا خال  العاض  729سلطات اال تال   هدمة 

فلســطينياب و  2785  مــا ال يقــلس عــن 2020وأو ــ  المركــز أ  قــوات اال ــتال   اعتقلــة خــال  العــاض 
 منزال". 273قاصرا وذلك عقب هدض  519فلسطينيين بينهم  1006"شرسدت إسراييل بفعل سياساتها 

مبنــى  لايــر أغــراا الســ ن بضــمنها مرافــق  456"إ ــافة إلــى ذلــك  هــدمة إســراييل خــال  هــ ا العــاض 
 ومنشآت إ سا ية  يوية م ل شب ات الميا  والنهرتاء".

 قاصرين. 7فلسطينيا بينهم  27  2020و قتلة قوات اال تال  خال  العاض 
 علــى األقــل ق تلــوا 11 الــة قتــل فلســطينيين فــي الضــفة الارتيــة وتبــين أ  مــنهم  16 قسقــة بتســيلم فــي و"

دو  أ  مبرر إذ لم يش سل أ س منهم خطـرا علـى  يـاة عناصـر قـوات األمـن أو غيـرهم  سـواء فـي لححـة 
 إطالن النار عليهم أو عموما".

 سـراييليو  علـى فلسـطينيين  بالضـفة الارتيـةهجوما  ف ها مسـتوطنو  إ 248ولفة المركز إلى أ ب واسق 
 .2020المحتلة  خال  العاض 

وأشـــار إلـــى أ  الهجمــــات تنوعـــة مـــا بــــين هجمـــات  ســــدية ورشـــق  جـــارة  حــــو منـــاا  الفلســــطينيين  
 اداـــة إتـــالل أشـــجار ومزروعـــات أخـــرى  أســـفرت عـــن  80واســـتهدل مـــزارعين أو ممتلنـــاتهم بضـــمنها 

 شجرة. 3000إتالل أ  ر من 
"مـرة علـى  3000قـرى ومـد  فلسـطينية   2020أشار إلـى أ  قـوات اال ـتال  داهمـة خـال  العـاض  ما 

 منزال". 2480األقل  واقتحمة ما ال يقل عن 
 ــا زا فجاييــا إ ــافة إلــى  3524 صــبة قــوات األمــن مــا ال يقــل عــن  2020وأ ــال  "خــال  العــاض 

 الحوا ز ال ابتة"  بالضفة الارتية.
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 2020 لسطينيًّا خالل  4634االحتالل اعتقل نحو 
 128قاصــــرا  و 543فلســـطينيا    بيـــنهم  4634  2020اعتقلـــة ســـلطات اال ـــتال  خـــال  عـــاض     

ســـيدة  بحســـب بيـــا  مشـــترك صـــدر عـــن  ـــاد  األســـير الفلســـطيني  ومؤسســـة الضـــمير لرعايـــة األســـير 
 و قون اط سا   وهيئة شؤو  األسرى.

 أســيرا  4400د المعتقلــين فــي الســجو  اطســراييلية اط مــالي  بلــغ مــع  هايــة العــاض وذكــر البيــا  أ  عــد
 طفال. 170سيدة  و 40منهم 

يعـا و  مـن  10بيـنهم  700  ايمـا بلـغ عـدد المر ـى 380ووصل عدد المعتقلين اطداريـين  إلـى  حـو 
 من أمراا مزمنة. 300مرا السرطا   و

أ  اض بالسجن المؤتد  ليرفع عـدد المح ـومين بهـ ا الح ـم    خمسة2020وأصدرت إسراييل خال  العاض 
 أسيرا. 543إلى 

نيين وأشار البيا  إلى أ  السلطات اطسراييلية "صعسدت من اعتقاالتها التعسفية بحـق القاصـرين الفلسـطي
 والنساء  ومارسة بحقهم أ ماطا مختلفة من التسع  ب خال  وتعد اعتقالهم   

 
 سليمانمإحياء ذكرى الشهيد 

 أ ية  ماهير المقاومة في مناطق مختلفة من العالم ذكرى استشهاد الحاج قاسـم سـليما يبوأاارت     
صــورة الشــهيد  فــي شــوارع مد نــة غــزة بفلســطين غضــبا إســراييلياب المتحــدث باســم  ــيص العــدو  أايخــا  

قضــيتنم أدرعــي  و ــب "ســؤا  للســادة فــي غرة هــل تتوقعــو  مــن الشــارع العرتــي أ   تعــاطم مع ــم ومــع 
من يحتل  وهو  را م تنصبو  التماايل لقتلة السوريين والعراقيين واليمنيين واللبنا يين  كيف تتحالفو  مع

أرتع عواصـم عرتيـة"ب وتضـمنة الصـورة اقتباسـات مـن كلمـة ريـيي الم تـب السياسـي لحمـا  إسـماعيل 
 لقد ".هنية خال  مشاركتب في  نااة سليما ي  ال   وصفب هنية  ينها بـ"شهيد ا

أ   قايد فيلق القد  في الحر   4/1/2021أ د محمود الزهار اليوض االانين  وفي المهر ا  المركز   
ال ور  قاسم سـليما ي  ر ـل آمـن بال وابـة اطسـالمية الراسـخة  ومـن ا ـل الحفـاظ عليهـا قـدض رو ـب مـن 

اهب فـي اطسـالض  مشـيرا  ا ل القد ب وأو   أ َّ الشهيد لم ي ن يميز في دعم دولتب بين أصـحاب المـ 
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إلى أ  سليما ي كا  أو  من دعم   ومة المقاومة في غـزة بالمـا ب لـدفع الرواتـب وإعا ـة األسـر الفقيـرة 
 وعوايل الشهداء.

 وأشـار إلــى أ َّ الفريــق ســليما ي استشــهد فــي العــران أل ــب  ــؤمن أ  أرا المســلمين ال تحــدها  ــدود  وال
 النبير للمبعد ن الفلسطينيين المقاومين في مرج الزهور.تمنع تواصلها سدود  وقدض العطاء 

وقــا  الزهــار  " ســليما ي  مــل ســال ب إلــى مــا أم نــب مــن األرا اطســالمية  تــى قضــى فيهــا  كا ــة 
العــران هــي وطنــب يجاهــد ايــب للــتخلر مــن مجرمــي كــل عصــر مــن الصــها نة األمري ــا   والصــها نة 

 ا إسالمية".اليهود  والصها نة العرب ال  ن باعوا أر 
وأ ال  "لقد  سدت روا الشهيد قاسم  كما  سدت كل أرواا الشهداء من أ ل فلسـطين فـي الما ـي 

ل والحا ر ه   المعا ي اط سا ية اطسالمية الخالدة  فحملنا  حـن ر ـا  المقاومـة فـي فلسـطين  وفـي كـ
ب ـــل إبـــاء وشـــمم   أرا إســـالمية عقيـــدتنا فـــي قلوتنـــا خالصـــة مـــن كـــل ايـــف  و ملتهـــا أرواا شـــهداينا

و ســدتها ســواعد المقاومــة التــي تقــبض علــى ســالا التحريــر مــن هــ   الفصــايل الباســلة ومــن الشــعوب  
 وتحملنا مقدساتنا على األرا اطسالمية مسؤولية تحريرها".

و هلل وتيَّن أ َّ الفريق سليما ي قتل على  د أعتى المجـرمين  قـايال   " الـ   قتلـب صـهيو ي مسـيحي  وعـد
فــي ولب  وعــدو لالســالض والمســلمين ومــوالي لليهــود  وعــدو لشــيبب وللســالض العــالمي" بوااد الزهــار  "ولرســ

 ذكرى استشهاد الحج قاسم سليما ي مؤسي وقايد فيلق القد   جتمع اليوض كما في كل  وض لنجدد عهد ا
وا بوعــد ا   تحقــق أمــل ور ــاء الشــهيد صــا ب الــ كرى  أمــل وشــهداء فلســطين وكــل أرا إســالمية أمنــ

اآلخـــرة فـــي دورة  ضـــارية إ ســـا ية  د ـــدة ومتجـــددة" ب وقـــا  ممتـــد ا   ســـليما ي "الشـــهيد الحـــاج قاســـم 
 ـب سليما ي  ر ل من الر ا  ال  ن آمنوا بال وابة اطسالمية الراسخة  ومـن ا ـل الحفـاظ عليهـا قـدض رو 

  قتلـك يـا قاسـم دو الـد من ا ل القد "بوأ ال  "قل لي من قتلك يا قاسـم سـليما ي.. أقـل لـك مـن أ ـة
ترامـب  الــ   لفحــب شــيبب  واها ــب و قــر   فطــردو  شــرد طــردة  الــ   قتلــك هــو الــ    هــب أمــوا  العــرب 

 األغبياء  و اصر الفقراء  واذ  أعنان الملوك والرؤساء  وأ نر  قيقة الوتاء ف صابب ع بب".
  

 2021أبرز نتائج التقدير االستراتيجم اإلسرائيلم   
ب وتــيسن  2021 شــر معهــد دراســات األمــن القــومي اطســراييلي  التقــد ر االســتراتيجي خــال  عــاض        

 المعهد أبرا بنود التقد ر السنو   ملخصها في النقاط اآلتية 
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 .يجب كب  التعاظم العس ر  لحما  ورتما تو يب  رتة لل راع العس ر   2021في ا  - 
 ا  األمن القومي اطسراييلي. صل تدهور في ميز  2020في العاض  -
 من  افة القدرة النووية. ا سحاب إ را  من االتفان النوو  واقترابها 2021أبرا تحديات  - 
 يستمر التآ ل في التفون اطسراييلي مقابل إ را  التي تتقدض بمشروع دقة الصواريخ.س - 
 اتفان ابراهاض".ار "السماا لدو  بشراء سالا  وعي من واشنطن في إط 2021من تحديات  - 
 ناك  رورة لبناء عالقات سليمة مع إدارة با د  وتعزيز التحالم مع واشنطن.ه - 
 رورة توسيع دايرة التطبيع بين إسراييل و يرا ها.  - 
 جب مواصلة العمل  د التمركز اط را ي في سوريا.ي - 
 سوريا والعران وا را .لتهد د االستراتيجي ي من بآالل الصواريخ الدميقة من لبنا  و ا - 
 لى إسراييل أ  تستعد ال تمالية  رب على عدة  بهات.ع - 
 جب ب    هود أمنية وسياسية لمنع الحرب واستنفاذ البدايل لتحقيق أهدال إسراييل.ي - 
 جب بلورة سياسة متناسبة مع إدارة با د  وتبني أسلوب غير صدامي معها.ي - 
 شؤو  الصينية وتحسين إدارة المخاطر مقابلها.لعلينا توسيع قاعدة الخبرة با - 
 جب الحفاظ على الحوار مع موس و و رية العمل التي تعطيها لنا في سوريا.ي - 
 جب العمل على دمج مصر واألرد  والسلطة الفلسطينية في التعاو  اطقليمي.ي - 
 لية.جب تقوية السلطة الفلسطينية التي تش ل عنوا ا  شرعيا  لتسوية مستقبي - 

    
 آيزنكوت: إيران ليست تهديدا وجوديا ويجب التوصل الى اتفاق تهدئة بغزة

  ال قا  رييي األركا  السابق للجيص   اللواء ا تياط  اد  آ ز نوت  "إ  إ ـرا  وسـوريا ولبنـا        
ى يش لو  تهد دا و وديا على دولـة إسـراييل"ب  وأ ـال  التهد ـدات األمنيـة التـي تشـ لها هـ   الـدو  علـ

ـــى التعامـــل مـــع هـــ   ال ـــادرة عل ـــا  وإســـراييل ق ـــدا و ودي ـــد ها تفـــون إســـراييل  ال تعتبـــر تهد  ـــديات  ول  تهد 
 عس ر  على ه   الدو .

 وتابع آ ز نوت  اتفاميات التطبيع األخيرة  يدة  ولنن علينـا تطبيـق سياسـات صـارمة فـي الحفـاظ علـى 
 األمن  خصوصا  د الفصايل الفلسطينية بقطاع غزة.
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عــدض اطــالن وتالنســبة للقطــاع  طالــب آ ز نــوت التوصــل الــى اتفــان تهديــة طويــل المــدى باــزة  يضــمن  
الصواريخ  والتوصـل الـى صـفقة تبـاد  طعـادة الجنـود مـن القطـاع  ورتـط أ  تطـوير باـزة بنـزع السـالا 

 والصواريخ.
وعلـــى صـــعيد الضـــفة الارتيـــة  أ ـــد آ ز نـــوت أ  علـــى إســـراييل الحـــ ر مـــن اال ـــزالن الـــى دولـــة اناييـــة  

 على دولة إسراييل. القومية  من خال  السيطرة على س ا  الضفة  أل  ه ا سيش ل خطرا
ولفــة اللــواء ا تيــاط آ ز نــوت  الــى أ  علــى إســراييل اال فصــا  عــن الضــفة  خــال  اتفــان مــع الســلطة  

 يضمن المصال  األمنية  وو ود بؤر استيطا ية مركزية هناك.
 

 2020جيش االحتالل ينشر بيانات أمنية عن 
لعقد الما ـي  واأل جـ  مـن و هـة  حـر ب  ب األ  ر أما  ا خال  ا 2020وصم  يص العدو  عاض      

أمنيــة فــي ظــل المعطيــات والبيا ــات المتعلقــة بالو ــع األمنــي والعســ ر  علــى مختلــم الجبهــاتب وشــهد 
عــدد أقــل مــن  يــث الهجمــات وكــ لك الخســاير اطســراييلية مقار ــة بالســنوات الما ــية  مــع و ــود ايــادة 

والتي تهدل إلى وقم "تصاعد قوة العدو وصد  ملحوظة في عمليات استراتيجية "المعركة بين الحروب"
 المعركة المقبلة".

ة  وهــد  االســتراتيجية منــع التوا ــد اط را ــي فــي ســوريا  وو ــع  ــد أل  تعــاظم لحــزب ع ب ســلحة إ را يــ
 خاصة في كل ما  تعلق بما يعرل "المشروع الدقيق" الخا  بالصواريخ المو هة  حو إسراييل.

ا وق يفــة هــاو  مــن قطــاع غــزة   176  تــم إطــالن وخــال  العــاض الجــار      % منهــا باتجــا  90صــاروخ 
% مــن عمليــات اططــالن  مــن بــين الــرقم األخيــر 80منــاطق مفتو ــة  ايمــا اعتر ــة القبــة الحد ديــة 

 % كا ة باتجا  مناطق س نية.93
   تــم وتـم النشـم عـن  فـق وا ـد لحمــا  بفعـل الحـا ز الجد ـد الـ    بنـى علــى  ـدود قطـاع غـزة  والـ

هــدل فــي غــزة  300اال تهــاء مــن معحــم أ زايــب هــ ا العــاض ب وأ ــب تــم خــال  العــاض الجــار  قصــم  حــو 
 لو دها.
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ــا فــي بعــض الهجمــات   يــث تــم رصــد       وفــي الضــفة الارتيــة  أشــار التقريــر إلــى أ  هنــاك ا خفا  
  2018في عاض  1881  مقابل 2019في العاض الما ي  1469عملية رشق  جارة مقار ة  بـ  1500

 .2017في عاض  2549و
  2019فـي عـاض  290عملية إلقاء ا ا ات  ارقة تجا  مركبات للمستوطنين  مقار ة بـ  229وسجلة 

 .2018في  990و
فــي عــاض  19عمليــة إطــالن  ــار  وهــي ايــادة ملحوظــة مقار ــة  بـــ  31وخــال  العــاض الجــار   ســجل      

 العاض الما ي. 12ا العاض  مقابل عمليات طعن خال  ه  9  بينما سجل 2019
شـي ل مـن أمـوا  مــا أسـماها "اطهـاب" فــي  240 675وأشـارت بيا ـات الجـيص   إلــى أ ـب اسـتولى علــى 

 .2018مليو  شي ل عاض  2شي ل العاض الما ي  وأ  ر من  560 972الضفة الارتية  مقار ة  مع 
ا  اري ا  و 541وتم  بط  ا  و 603 ـين أ ـب  ـبط   فـي 2020س ين ا  خـال   330سال    521سـال  

 س ين ا العاض الما ي.
 وطرأ ارتفاع ملحوظ على إغالن وري ادعى اال ـتال  أ ـب  ـتم فيهـا ا تـاج األسـلحة فـي الضـفة الارتيـة 

 العاض الما ي. 14مقابل  50 يث تم إغالن 
ـا هـ ا العـاض   60لارتيـة اشـهدت الضـفة  -حسـب البيا ـات ب -وفي المجمـوع النلـي   51مقار ـة بــ هجوم 

 .2017في  75و  2018في  76  و 2019العاض الما ي 
 وتش   الجبهة الشمالية  اتسمة بتح  ر مطو  من إم ا ية تنفي  هجمات ا تقامية من قبل  ـزب       

 محاوالت تسلل من السياج. 10ع   وكا  هناك 
ـــا للجـــيص اطســـراييلي فـــي ســـوريا  ـــمن مـــا عـــرل باســـم  50وأشـــارت البيا ـــات إلـــى أ ـــب تـــم تنفيـــ   هجوم 

ا مـــن مرتفعـــات  ـــا وا ـــد  اســـتراتيجية "المعركـــة بـــين الحـــروب"  فـــي  ـــين أ   ـــزب ع  ـــاو  تنفيـــ  هجوم 
 الجوال  في آذار الما ي.

 
ا خال  هـ ا العـاض  دو  أ   و ـ  20ولفة إلى أ ب  ف   اصـيل تف  شاط ا عملياتي ا استراتيجي ا سري ا وفريد 

 أ  ر.
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را مـة وتين التقرير أ  العمليات الجوية للجيص شهدت ايادة كبيرة ولم  تم تخفيفها رغم وتاء كورو ا  وت
ألــم ســاعة طيــرا  تشــايلية  وعملــة علــى عــدة  بهات وأقصــى مــا وصــلة إليهــا طــايرات  35بحــوالي 

 الطبية لم افحة كورو ا.سالا الجو ويم ن اطعال  عنها كا ة الهند كجزء من عملية توريد المعدات 
وأشـــار إلـــى أ ـــب تعامـــل هـــ ا العـــاض مـــع هجمـــات النترو يـــة وأ بـــاط العشـــرات منهـــا  كمـــا أ ـــب أ شـــ  قســـم ا 

   وسفينة هجومية متطورة.F35طايرات  4مخصصا للارا في المناورة على  ميع السا ات  واستلم 
 

 اليمن و تحركات العدو  
ــــواء عبــــد ع يحيــــى الحــــا م رييي االســــتخبارات واالســــتطالع فــــي  ركة"أ صــــار ع"بإ هــــم      قــــا  الل

 رصـدو  تحركــات إسـراييل ومــا تخطــط لـب من"أعمــا  عدوا يــة" فـي اليمن وقــا  " حــن فـي أعلــى  اهزيــة 
 فـي التصـد  أمنية وعس رية ومعنويـة للقيـاض ب افـة األعمـا  والمهـاض النوعيـة لموا هـة مختلـم التحـديات

 للمعتد ن والمرتزقة ولموا هة النيا  الصهيو ي ".
وأ ال"  رقب كل تحركات النيا  الصهيو ي و رصد كل استفزاااتب وما يخطـط لـب مـن أعمـا  عدوا يـة 
إ راميــة"ب واعتبــر أ  "فشــل العــدوا  علــى بــاليمن هــو مــا  عــل العــدو يســتنجد بالصــها نة للتــدخل بشــ ل 

 ي مستنقع التطبيع".أ بر وسقوط بعض الدو  ف
وخــتم ريــيي اســتخبارات "أ صــار ع" تصــريحات بــالقو  إ  علــى إســراييل أ  تســتوعب " ديــة تحــ  راتنا 

 من أية أعما  متهورة أو طايشة أو ماامرة غير محمودة العواقب".
 فـي وخال  األياض القليلة الما ية  تصاعدت تح  رات "أ صار ع" طسـراييل مـن اطقـداض علـى أ  عمـل

الــيمن  وذلــك علــى خلفيــة تصــريحات للمتحــدث باســم  ــيص العــدو    هيــدا  ايلبرمــا   لموقــع "إ ــالل" 
أ   السعود  ب يث قا  إ  "إ را  قد تها م إسراييل من العران أو من الـيمن"  مضـيفا   "لـد نا معلومـات

 إ را  تطور هناك طايرات مسيرة وصواريخ ذكية تستطيع الوصو  إلى إسراييل".
 شار إلى "أ  قايـد األركـا  اطسـراييلي أايـف كوخـافي  عنـدما  ـ ر إ ـرا  مـن اطقـداض علـى أ  هجـوض وأ

بولفة قصد العران واليمن  وعندما تحدث عن دايرة الدو  ال ا ية كا  قصد الدايرة األولى لبنا  وسـوريا"
ن والعــران وإ ــرا  مــن الــيم 2019إلــى أ  "إ ــرا  كا ــة قــد ها مــة منشــآت أرام ــو الســعودية فــي أ لــو  

 مستخدمة عشرات الطايرات المسيرة والصواريخ المو هة عن بعد بدو  أ  ي شفها أ د".
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" فـــي الـــيمن أ هـــا لـــن تفـــرج عـــن الطيـــارين الســـعود ين حركاااة "أنصاااار هومـــن  هـــة اخـــرى أعلنـــة      
ا  المحتجـزين لـد هابوقاألسرى لدى قواتهـا إال بعـد إخـالء سـلطات المملنـة سـبيل "األسـرى الفلسـطينيين" 

ريـــيي لجنـــة شـــؤو  األســـرى عبد القـــادر المرتضـــى  فـــي إشـــارة إلـــى معتقلـــين مـــن  ركـــة " مـــا " فـــي 
خـر السعودية  سب اتهاض سابق و هب اعيم "أ صار ع"  عبد الملك الحواي للمملنة  "أ د ا للطرل اآل

 سطينيين في السعودية".أ  الطيارين السعود ين لن يخر ا من السجن إال مقابل األسرى الفل
وا تقــد المرتضــى أداء األمــم المتحــدة معتبــرا أ هــا "لــم تمــار  أ   ــاوط علــى الطــرل اآلخــر طقناعــب 
بالحضور إلى مفاو ات األسرى  مع أ  الطرل السعود  والطرل المم ل للجبهة الجنوتية وافقـا علـى 

 الحضور".
ا  الشـعبية (فـي إشـارة إلـى مقـاتلي الجماعـة وأ ال أ  "لدى اطمـارات المئـات مـن أسـرى الجـيص واللجـ
 والقوات الموالية لهاإ ال  ن أسروا في الجنوب أو السا ل".

وتــابع  "فــي  ــا  عــدض  ضــور اطمــاراتيين إلــى مفاو ــات األســرى فســنعتبر األســرى الســعود ين لــد نا 
 ا ا لديب".أسرى للتحالم بش ل عاض  ولن  تم التفاوا عليهم إال بعرا الطرل اآلخر  ميع أسر 

 
 تعاداد الفلسطينيين  م العالم

ة تشير تقد رات الجهاا المركز  لال صاء الفلسطيني إلى أ  عدد الفلسطينيين في فلسـطين التاريخيـ   
مليو  مـع  6.88  في  ين من المتوقع ا   بلغ عدد اليهود 2020مليو   هاية عاض  6.80بلغ  والي 
  وسيصـب  عـدد 2022الفلسـطينيين واليهـود مـع  هايـة عـاض    وسيتساوى عدد السـ ا 2020 هاية عاض 

مليــو  لنــل مــنهمب  وافيــد ا  أ  ــر مــن الــث الســ ا  يقيمــو  فــي قطــاع  7.1الفلســطينين واليهــود  ــوالي 
 2020غزة  هاية عاض 

مليــو  فــي الضــفة الارتيــة  3.1مليــو  فــردا ب  ــوالي  5.2قــدر عــدد الســ ا  فــي دولــة فلســطين بحــوالي 
% مـــن مجمـــل  42 حـــو  2017فـــي قطـــاع غـــزة.  وتلاـــة  ســـبة الســـ ا  الال ئـــين لعـــاض  مليـــو   2.1و

% فــي قطــاع 66% فــي الضــفة الارتيــة و26الســ ا  الفلســطينيين المقيمــين فــي دولــة فلســطينب بواقــع 
 غزة.

 ا خفاا في معدالت الخصوتة 
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 4.6ر ـــة مـــع مولـــودا   مقا 3.8إ إلـــى 2019-2017ا خفـــض معـــد  الخصـــوتة النليـــة خـــال  الفتـــرة (  
 مولودا  في قطاع غزة. 3.9مولودا  في الضفة و 3.8ب 1999مولودا  عاض 

 4.9ب بواقـع 2000فـردا  عـاض  6.1مقار ـة بــ  2019فـردا  عـاض  5.1وا خفض متوسط  جم األسـرة إلـى 
 فردا   في قطاع غزة. 5.5فردا  في الضفة الارتية و

طفــال  لنــل ألــم والدة  يــة  14وتلــغ معــد  وايــات األطفــا  دو  ســن الخامســة فــي دولــة فلســطين     
 في قطاع غزة. 14في الضفة الارتية و 15ب 2019-2015خال  الفترة 

 13فـي الضـفة الارتيـة و 12طفال  لنل ألم والدة  ية لنفي الفترةب  12وتلاة معدالت وايات الر ع 
البيا ــات الــى ا خفــاا فــي معــد  وايــات األطفــا  خــال  العشــرة ســنوات  طفــل فــي قطــاع غــزة. وتشــير

 طفال لنل الم والدة  ية. 15السابقة  وتلاة 
ـــة العمريـــة 13إلـــى أ   ـــوالي  2020وتشـــير النتـــايج لعـــاض      عامـــا   24-20% مـــن النســـاء فـــي الفئ

% مقابـل 11يـة  ـوالي عامـا  وتلاـة النسـبة فـي الضـفة الارت 18تزو ن للمرة األولى قبل بلوغهن سن 
اذ بلاـة  سـبة النسـاء  2014% فـي قطـاع غـزةب ويال ـهللا ا خفـاا هـ   النسـبة مقار ـة بعـاض 17 والي 

عامــا فــي فلســطين  حــو رتــع  18اللــواتي تــزو ن للمــرة األولــى قبــل بلــوغهن  24-20فــي الفئــة العمريــة 
 %إ.24النساء (

ار ــة بالفلســطينيات فــي ســوريا ولبنا ب يــث معــدالت خصــوتة عاليــة بــين الفلســطينيات فــي األرد  مق    
 2.5مقابــل  2010مولــودا  للعـاض  3.3بلـغ معـد  الخصــوتة النلـي للمــرأة الفلسـطينية المقيمــة فـي األرد  

 .2017مولودا  للفلسطينيات في لبنا  للعاض  2.7 في  ين بلغ المعد  2010مولودا  في سوريا للعاض 
  2020مليو  فلسطيني  هاية العـاض  63 والي . 1948أراضم   مبلغ عـدد الفلسطينيين المقدر      

% لال ـاث فـي الوقـة 31.4% مقابـل 32.4وتلاة  سبة األفراد ال كور دو  الخامسة عشرة من العمـر 
 % لال ـاث لعـاض5.4% مقابل 4.5سنة ف   رإ  65ال   بلاة ايب  سبة األفراد ال كور ال  ن أعمارهم (

2019. 
ب 2019مقار ــة بــالرتع ال الــث  2020ألــم عامــل فــي الرتــع ال الــث  82ا خفــاا عــدد العــاملين بمقــدار 

ألـم عامـل فـي  935الى  2019ألم عامل في الرتع ال الث  1,022 يث ا خفض عدد العاملين من 
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% عـن الرتـع ال الـث 17%   يـث ا خفـض العـدد فـي قطـاع غـزة بمقـدار 8بمقـدار  2020الرتع ال الث 
 % خال   في الفترة.5.5كما ا خفض في الضفة الارتية بمقدار   2019

ألم فـي  117الى  2019ألم في الرتع ال الث  99وارتفع عدد العاملين الاايبين عن عملهم من      
 19%  وقـــد يعـــود هـــ ا االرتفـــاع الـــى اســـباب مرتبطـــة بجايحـــة كوفيـــد 18بمقـــدار  2020الرتـــع ال الـــث 

 من ا تشار . واال راءات المتخ ة للحد
 2020وال الث   2019ا خفاا في عدد العاملين في السون المحلي بين الرتعين ال الث 

ألـم  800الى  2019ألم عامل في الرتع ال الث  881ا خفض عدد العاملين في السون المحلي من 
% كمــا ا خفــض فــي 17   يــث ا خفــض العــدد فــي قطــاع غــزة بنســبة 2020عامــل فــي الرتــع ال الــث 

 %5.9الضفة الارتية بمقدار 
  والي  صم المعيلين الرييسين لألسر العاملين تايبوا عن العمل خال  فترة االغالن

% من العاملين عن العمل خال  فترة اطغالن والممتدة مـن الخـامي مـن آذار  تـى الخـامي 47تايب 
% فــي 54الضــفة الارتيــة وقطــاع غــزة (  مــع تبــا ن وا ــ  بــين 2020والعشــرين مــن أيــار مــن العــاض 

 % في قطاع غزةإ.32الضفة الارتية  و
 أ  ر من  صم الطالب في الضفة الارتية شاركوا في األ شطة التعليمية عن بعد

فترة أدت اال راءات التي أقرتها الح ومة خال  فترة  ايحة كورو ا الى تعطل المؤسسات التعليمية في ال
لبـة عمـا فـاتهم إ الـى التحـو  الـى  حـاض التعلـيم عـن بعـد لتعـويض الط2020أيار/   25 -آذار  5من (

( ورو ـــاإ علــــى الحــــرول  19مـــن مــــواد دراســـية  ورغــــم ذلـــك أشــــارت  تــــايج مســـ  أاــــر  ايحـــة كوفيــــد 
% مــن االســر فــي دولــة فلســطين التــي لــد ها 51اال تماعيــة واالقتصــادية لألســر الفلســطينية  الــى أ  

بالتعليم قبل اطغالن شارك أطفالهم فـي أ شـطة تعليميـة عـن بعـد خـال   سنةإ وملتحقين 18-6أطفا  (
طــــاع % فــــي ق48.5% فــــي الضــــفة الارتيــــة  و53.3إ (2020أيــــار/   25 -آذار  5فتــــرة اطغــــالن (

 غزةإ.
 اسرتين من كل خمسة اسر ميمة تجرتة التعلم عن بعد ب  ها سيئة ولم تؤد  الارا منها

( ورو ــاإ علــى الحــرول اال تماعيــة واالقتصــادية لألســر  19وفيــد وأشــارت بيا ــات مســ  أاــر  ايحــة ك
% مــن األســر التــي شــارك أطفــالهم فــي أ  مــن األ شــطة التعليميــة عــن 40الــى أ   2020الفلســطينية  
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إ   ميمــوا التجرتــة با هــا ســيئة ولــم ت ــؤدس  الاــرا 2020أيــار/   25 -آذار  5بعــد خــال  فتــرة اطغــالن (
% التجرتــة با هــا  يــدة وأدت الاــرا منهــا ولنــن هنالــك مجــا  لتحســين 39منهــا  فــي  ــين مــيم  حــو 

 % ميموا التجرتة با ها  يدة وأدت الارا منها.21التجرتة  و
( ورو ـــاإ علـــى الحـــرول اال تماعيـــة واالقتصـــادية  19أظهـــرت بيا ـــات مســـ  أاـــر  ايحـــة كوفيـــد      

با ـب ا خفـض دخلهـا بمقـدار النصـم % مـن االسـر الفلسـطينية أفـادت 42 أ 2020لألسر الفلسـطينية  
 .2020ط إ   مقار ة مع شهر شبا2020أيار/   25 -آذار  5ف   ر وذلك خال  فترة اطغالن (

% مـن األسـر ا خفضـة  فقاتهـا الشـهرية علـى المـواد الا اييـة خـال  فتـرة  41أشارت إلى أ   حو      
% فــي قطــاع غــزةإ. 40الارتيــة  و% فــي الضــفة 42( 2020اطغــالن مقار ــة مــع شــهر شــباط/فبرا ر 

% مــن االســر إلــى ا  بــرامج التحــويالت النقديــة مــن أ  ــر التــدابير واال ــراءات التــي 29وأشــارت  حــو 
%إ  واألولويــة ال ال ـة تــوفير 21يجـب علـى الح ومــة القيـاض بهــا   لـي ذلــك تـوفير فـر  عمــل وتشـايل (

 %إ.19 وتو ات طعاض وطرود غ ايية وقسايم شرايية (

 


