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 أهداف المركز الرئيسية:
 ـ إعادة فلسطين إلى موقعها الحقيقي كقضية مركزية لألمة. 1
 ـ الترويج للقيم الجهادية والنضالية في إطار استراتيجية تحرير فلسطين. 2
 ـ بناء عالقة متينة مع النخب والشخصيات المعنية بالقضية الفلسطينية. 3
 ذات بعد استراتيجي وتحليلي.ـ إصدار دراسات وأبحاث وتقارير  4
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 اإلسرائيلية –"الرباعية" تلتقي لبحث سبل إحياء المفاوضات الفلسطينية 

 
بحــــث ممالــــو اللجنــــة الرلاريــــة لســــالا الشــــر  اووســــال حالو يــــات المتحــــدة وروســــيا وا تحــــاد      

اوورولـي واومـم المتحـدةسب سـحي إ يـاء ضمفاواــات ذات منـزلض بـين الفلسـطينيين ودسـرا يي بهــد  
 ـــــي الـــــدولتينل وقالـــــي اللجنـــــة الرلاريـــــة فـــــي بيـــــان عقـــــب ا تماعهـــــا إن كـــــال  مـــــن الفلســـــطينيين 

كاـر أيليية بحا ة إلى ضا متناع عن اإل راءات او ادية الجانب التـي تجعـي  ـي الـدولتين واإلسرا 
التــــي  لتقــــي فيهــــا م عو ــــون مــــن  2018صــــعولةضل  ــــذكر أن لــــذأل لــــي المــــرة اوولــــى منــــذ أ لــــو  

 أنطونيوو وووتير  الوسطاء اورلعةل وفي شهر ش اط الماايب قا  اومين العـاا لألمـم المتحـدة 
 عقد ا تماع رلاعي في اوسابيع المقحلةب بعد أن أص ح لناك ر يس  د د فـي الحيـي إنه يأمي في

 اوبيض.
ويســعى الفلســطينيون إلــى إنشــاء دولــة مســتقلة فــي الضــفة النرليــة وقطــاع  ــزةب عاصــمتها القــد  

ـــر يس 1967الشـــر،يةب علـــى  ميـــع اورااـــي التـــي ا تلتهـــا إســـرا يي فـــي عـــاا  ل كمـــا  ـــذكر أن ال
ابق دونالــد ترامــب فشــي فــي تمريــر وطتــه المعروفــة باســم ضصــفقة القــرنض التــي كانــي اوميركــي الســ

ـــة فـــي اورااـــي المحتلـــة كجـــزء مـــن إســـرا ييب  واشـــنطن ســـتعتر  بمو حهـــا بالمســـتوطنات اليهودي
% إاـــا ية مـــن اورااـــي الفلســـطينية المحتلـــةب مقابـــي ،يـــاا كيـــان 30وتعطـــي إســـرا يي  ـــق اـــم 

ين صــر ي إدارة الـــر يس الجد ــد  ـــو با ــدن بأنهـــا تــدعم  ـــي فلســطيني متقطــع اووصـــا ل فــي  ـــ
 الدولتين بين اإلسرا يليين والفلسطينيينب وستلني العد د من القرارات التي اتخذلا ترامب.

ـــع إلـــى ضإعـــادة اـــ ال العالقـــاتض مـــع الفلســـطينيين عحـــر وطـــة  ـــة إنهـــا تتطل وقالـــي اإلدارة اوميركي
ب والترا ـع عـن العد ـد مـن مواقـ  19-ة ولاء كوفيدمليون دو ر كمساعدة في موا ه 15تتضمن 

إدارة الر يس السابق دونالد ترامب التي فضلي التوسع ا ستيطاني اإلسرا يلي في الضفة النرليـةب 
وترا عـــي عــــن  ــــي الــــدولتينب وقطعــــي المســــاعدات عـــن وكالــــة اومــــم المتحــــدة إل ا ــــة وتشــــنيي 
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فلسـطينيةب وأ لقـي القنصـلية اوميركيـة فـي القـد ب الال ئين الفلسطينيين اوونرواب وعن السـلطة ال
 ومكتب بعاة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

دارة إوكشفي المذكرة بعنوان ضإعادة ا ال العالقات اومريكية الفلسـطينية والطريـق إلـى اومـااض أن 
لســـطينيين مليـــون دو رس للف 15با ـــدن تخطـــال لنعـــالن عـــن  زمـــة المســـاعدات المـــذكورة حبقيمـــة 

 تخص ولاء كورونا في أواور شهر آذار الجاري.
ــي المــذكرة التــي  صــزعم أنهــا مــن صــيا ة نا ــب مســاعد و يــر الخار يــة اوميركــي للشــ ون   كمــا تصفصل 

الفلســـطينية واإلســـرا يلية لـــادي عمـــر وططـــا  للترا ـــع عـــن سياســـات ترامـــب المختلفـــة التـــي تعتقـــد 
تين أكار صعولةب ماي إافاء الشـررية اوميركيـة علـى واشنطن أنها تجعي التوصي إلى  ي الدول

 المشروع ا ستيطاني.
وقالي إنها ستواصي  ث الدو  اوورل على تطحيع العالقات مع إسرا ييب لكنها شددت علـى أن 

 ذلك ليس بد ال  عن السالا اإلسرا يلي الفلسطيني.
 بتأ يــــدأل لعمليــــات التطحيــــع يشــــار إلــــى أن و يــــر الخار يــــة اوميركــــي أنتــــوني بليــــنكن صــــر  مــــرارا  

اإلسـرا يلي مــع دو  عرليـةب م يــدا  مـا  صنظــر إليـه علــى نطـا  واســع علـى أنــه أ ـد نجا ــات ترامــب 
حـي قالقليلة في السياسة الخار يةب  يث تمكَّن ترامـب مـن إبـراا اتفاقـات أواوـر العـاا المااـي مـن 

ع ان والمنــر س لتطحيــع العالقــات مــأرلــع دو  عرليــة حاإلمــارات العرليــة المتحــدة وال حــرين والســود
 إسرا يي.

  
 وراؤها: ملفا القدس والرقابة الدولية عقبتان تنتظران الحل إل2021االنتخابات الفلسطينية  

   ــزا  ملفــا القــد  والرقابــة الدوليــة عقحتــين تنتظــران الحــي للمضــي فــي إ ــراء ا نتخابــات       
العامة التي طا  انتظارلا بالنس ة للفلسطينيينل وأكد مس ولون فلسطينيون التمسك بضرورة إ ـراء 

ا  ا نتخابــــات فــــي شــــر  القــــد  وتمكــــين ســــكانها الفلســــطينيين مــــن المشــــاركة الفعليــــة فيهــــا ترشــــح
وتصــويتا ل ودن ضالموقــ  الفلســطيني  تمســك بضــرورة إ ــراء ا نتخابــات فــي القــد  ودتا ــة المجــا  
ـــحا  وتصـــويتا  بمو ـــب ا تفا،يـــات الموقعـــة و  ترا ـــع عـــن ذلـــكضل  لســـكانها بالمشـــاركة الفاعلـــة ترشي
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 وأكـــدت  ركـــة حفـــتحس أن القـــد  ضقلـــب الصـــراعض مـــع إســـرا ييب وأنضإ ـــراء ا نتخابـــات فـــي القـــد 
معركــة الحركــة والكــي الــوطني الفلســطينيب تكريســا  لحقيقتهــا وواقعهــا باعت ارلــا  ــزءا     تجــزأ مــن 

 الدولة الفلسطينية وعاصمتها اوبديةض.
 

 وأكـد و يــر الشــ ون المدنيــة وعضـو مركزيــة ضفــتحض  ســين الشـي  أن ضا نتخابــات الفلســطينية إنجــا 
ألميتــه    رتقــي إلــى مســتول اإلنجــا  السياســي ديمقراطــي كحيــر ونصــر ديمقراطــي داولــيب وعلــى 

حا  وتصويتا ض.  اوكحر في إ راء ا نتخابات في القد  ترشي
 ودعا الشي  إلى أن يكون اإل ماع الوطني الفلسطيني على ضإ راء ا نتخابات وفي مقدمة الـوطن

لفلســطينية قدســنا وعاصــمتناب والقــد  ليســي ذريعــة كمــا يقــو  ال عضضلوســحق أن أعلنــي الســلطة ا
ي في فحرا ر المااي أنها واطحي الحكومـة اإلسـرا يلية رسـميا بشـأن السـما  بـا راء ا نتخابـات فـ

 قة.القد ب لكنها لم تتلق ردا وااحا بشأن الموافقة على ذلك أسوة بما  رل في ا نتخابات الساب
اــــي الفلســــطينية بمــــوا اة ذلــــكب    ــــزا  ملــــ  وصــــو  بعاــــات المرا، ــــة الدوليــــة إلــــى اورا        

لنشــرا  علــى عمليــة ا نتخابــات يكتنفــه النمــوص فــي قــي عــدا صــدور موقــ  إســرا يلي بشــأن 
ـــة  ـــوفير الرقاب ـــد طعـــم   أن ت ـــة الفلســـطينية فري ـــات المركزي ـــاطق باســـم لجنـــة ا نتخاب ذلكلوأكـــد الن

لية الديمقراطيـةض الدولية ضأمر مهم  دا  إل راء ا نتخابات باعت ار أن ذلك يماي  طاء سياسيا  للعم
ل وقــا  إ إن لجنــة ا نتخابــات و هــي دعــوات لكـــي الهيئــات الدبلوماســية المعتمــدة لــدل فلســـطين 
ــــة  ــــدل لجن ــــي واومــــم المتحدةلوأواــــح أن ل ــــاتب بمــــا فيهــــا ا تحــــاد اوورول ــــى ا نتخاب ــــة عل للرقاب

أنـه تــم اعتمـاد أكاــر  ا نتخابـات العد ـد مــن طل ـات الرقابــة الدوليـة ونتوقــع تسـلم المزيــد منهـاب علمــا  
آ   مراقب من ممالـي م سسـات المجتمـع المـدني الفلسـطيني لنشـرا  علـى ا نتخابـاتل  8من 

مــن  هتــهب أكــد مســ و  اإلعــالا فــي مكتــب ا تحــاد اوورولــي فــي القــد  شــادي عامــان أنــه  تــى 
اـا إ ضإن اللحظة لـم تـرد أي معلومـات مـن إسـرا يي  ـو  موقفهـا مـن ا نتخابـات الفلسـطينيةل وأ

موقــ  ا تحــاد اوورولــي يقــوا علــى أن ا نتخابــات الفلســطينية يجــب أن تجــري فــي كــي اورااــي 
الفلســطينية بمــا يشــمي القــد ل ونتوقــع أن تعمــي كــي اوطــرا  ومــن اــمنها إســرا يي علــى اــمان 
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 إ ــراء انتخابــات نزيهــة وديمقراطيــة فــي كــي اورااــي الفلســطينية وعــدا عرقلــة ا نتخابــاتضل وذكــر
أن ضا تحـــــاد اوورولـــــي  ـــــرل أن لنـــــاك اتفا،يـــــات بـــــين الجـــــانحين الفلســـــطيني واإلســـــرا يلي وملـــــ  
ا نتخابات مو ـود فيهـا عحـر بنـود وااـحة تحـدد آليـات إ را هـا فـي شـر  القـد ضل وأشـار إلـى أن 
ا تحـاد اوورولـي طلـب منـذ أكاـر مـن شــهر مـن إسـرا يي السـما  بوصـو  بعاـة مرا، ـة استكشــا ية 

د لنشرا  على ا نتخابات لكن لم  تم تلقي أي رد  تى اآلن على ذلكل وأفاد بأن ا تحـاد لالتحا
اوورولي ض  حث في كي الخيارات الممكنة لضمان إ راء ا نتخابات في كي اورااي الفلسـطينية 

 وتمكين المجتمع الدولي من الرقابة على ا نتخابات وعدا واع أي عراقيي أماا ذلكض.
  

 ة ترشحت لالنتخابات التشر عيةقائم 36

تــي وأعلنــي لجنــة ا نتخابــات المركزيــة انتهــاء فتــرة الترشــح  نتخابــات المجلــس التشــريعيب وال    
آذارل وأواــحي أن المجمــوع الكلــي لطل ــات  31و تــى مســاء  ــوا  20اســتمرت مــن صــ ا   ــوا 

 قا مة.   36الترشح المستلمة بلغ 

ــــر ض     ــــة تراقــــب بحــــذر شــــد د وكشــــ  موقــــع ضمــــد ي ايســــي افي ــــرار العالمي ــــأن دوا ــــر صــــنع الق ب
ا نتخابــات الفلســطينية القادمــة ومقــدماتها ونتا جهــا وتأ يراتهــا ا قليميــة والدوليــة فــي قــي متنيــرات 
متســـارعة ســـت  ر فـــي المشـــهد الـــدولي بصـــورة أساســـيةل ويقـــو  متخصصـــون  رليـــون للموقـــع ضان 

بطلـــب دولـــي وتوافـــق إقليمـــي علـــى اـــرورة تجد ـــد  ا ندفاعـــة الفلســـطينية نحـــو ا نتخابـــات  ـــاءت
الشــرريات الفلســطينية وعــدا إ ــداث أي فــراة فــي الســا ة الفلســطينية فــي  الــة  صــو  تطــورات 
داوليــة ولضــمان اومــن وا ســتقرار فــي المنطقــةضل وأاــا  ضفــي قــي لــذا المشــهد المعقــد سياســيا 

ـــات الفل ـــا ج ا نتخاب ـــا فانـــه مـــن الوااـــح أن نت ـــاالث ضفـــتح إقليمـــا ودولي ســـطينية و صـــو  القـــول ال
و ما  والتيار ا صال يض على نجا ات ملحوقـة سـيجعي مـن تعقيـدات المشـهد الفلسـطيني إلـى 
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 ـد كحيـر مشـابهه لمـا  ــدث فـي ا نتخابـات ا سـرا يلية اوويـرة مــن  يـث صـعولة تشـكيي  كومــة 
 . فلسطينية واسعة دون مشاركة كافة مكونات الشارع السياسي الفلسطينيض

ة وأفيــد أن فــتح قــررت إعــادة النظــر فــي بعــض القــرارات والمعــا ير التــي اتخــذتها ســابقا  لعضــوي    
ي قا مــة  ركــة فــتحب ومنهــا عــدا ترشــح القيــادات الحاليــة والــو راءب مــا يشــير إلــى إمكانيــة أن تحتــو 

لـــو  قا مــة فـــتح ،يــادات وو راء ســـابقينل وأن عضــو اللجنـــة المركزيــة لحركـــة فــتح محمـــود العــالو 
أبر  المرشحين ليكون أو  القا مةل ولم تست عد المصادر أن  نضم عضـوين آوـرين للقا مـة وعـدد 
مــن أعضــاء المجلــس الاــوري للحركــة وو يــرين  ــاليينل وســتقدا فــتح قا متهــا مســاء ا رلعــاء قحيــي 
ساعات من إ ال  التسجيي وفـق قـرار لجنـة ا نتخابـات المركزيـةل وأعلـن عـدد مـن ناشـطي  ركـة 

فـــتحضب عـــن انســـحابهم مـــن المشـــهد ا نتخـــابي وســـ ا  مختلفـــةب بينهـــا عـــدا راـــالم عـــن تو يـــع ض
 المقاعد ومواقعهم في القا مة.

 
 إسرائيل لبنسودا: ال صالحية لديك للتحقيق وال تعاون معك

لـا علـى رسـالة المدريـة العامـة فـي المحكمـة الجنا يـة الدوليـة فـي      قررت  كومة العدوب فـي رد 
فاتو بنسوداب  و  التحقيق في  را م  ر  تشـت ه إسـرا يي بارتكابهـاب وـال  العـدوان علـى  لايب 

ب وكـذلك با سـتيطانب بـأن   صـال ية لـدل بنسـودا بـالتحقيق اـد إسـرا ييب 2014 زة في العـاا 
وأن إسرا يي لن تتعـاون معهـال وعقـد ر ـيس الحكومـة اإلسـرا يليةب بنيـامين نتنيـالوب اليـواب مـداو ت 

  شكي الرد علـى رسـالة بنسـوداب بمشـاركة و يـر اومـنب بينـي  ـانتسب وو يـر الترليـة والتعلـيمب  و 
 ـــــوآ   ا نـــــيب وو يـــــر الطاقـــــةب  وفـــــا  شـــــطا نيتسب والمستشـــــار القضـــــا ي للحكومـــــةب ا يحـــــاي 
منـــدلحلييب ور ـــيس مجلـــس اومـــن القـــوميب مئيـــر بـــن شـــ اتب والمـــدعي العســـكريب شـــارون ا يـــكب 

وتقـرر فــي نهايـة المـداو ت أن ضتواـح إســرا يي للمدريـة العامـة فـي المحكمــةب ومسـ ولين آوـرينل 
فاتو بنسوداب أن ليس لـد ها صـال يات للشـروع فـي تحقيـق اـد إسـرا ييب التـي لـن تتعـاون معهـاضب 
وكاني تقارير إسرا يلية قد توقعي في اوسـابيع اوويـرة أن قـرارا كهـذا أو امتنـاع إسـرا يي عـن الـرد 

نســوداب ســيدفع المحكمــة الدوليــة إلــى فــتح تحقيــق فــوري اــد إســرا يي  ــو  ارتكــا  علــى رســالة ب
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 را م  ر ب اومر الـذي سيسـتدعي إصـدار أوامـر اعتقـا  دوليـة اـد مسـ ولين إسـرا يليين ر يعـي 
 المستول.

وقــدا الجــيس اإلســرا يلي توصــية إلــى الحكومــة تقضــي بعــدا التعــاون مــع محكمــة  لــاي بادعــاء 
حهــا شــرريةب وأنـــه فــي  ــا  وافقــي إســرا يي علـــى التحقيــق مــع نفســهاب بــد  مـــن ا متنــاع عــن من

 تحقيق تجريه المحكمة الدوليةب فانها ستكون مطال ة با راء تحقيقـات أوـرل مـع نفسـها فـي أعقـا 
أنهـا عمليات عسكرية في المستقحي لوكان أماا إسرا يي وياران آورانب بأن تحلغ المحكمة الدوليـة ب

تـرا  اب لكن المس ولين اإلسرا يليين كانوا متردد ن  يا  لذا الرد ونه يعنـي ا عستحقق مع نفسه
بصــال يات المحكمــة الدوليــة وســتكون ملتزمــة بتســليم المحكمــة تقريــرا نصــ  ســنويا  ــو  واــع 

 التحقيق.
وكــان الخيــار الاالــث أن تطلــب ضتأ يــي تقنــيض فــي تســليم الــرد علــى رســالة بنســوداب بحجــة الواــع 

 وا تصا ت لتشكيي  كومة بعد انتخابات الكنيسي.السياسي 
 يشــار إلــى أن إدارة الــر يس اوميركــيب  ــو با ــدنب رفعــي مــ ورا العقولــات علــى المحكمــة الجنا يــة

الدوليــة التــي فراــها الــر يس الســابقب دونالــد ترامــبل واعتحــر نتنيــالو وــال  مراســم إ يــاء ذكــرل 
لتحقيـــق اـــد إســـرا يي بادعـــاء مهـــوو  اـــد  نودنـــا المحرقـــة النا يـــةب أن ضلـــذأل المحكمـــة تســـعى ل

دون وا اطنا الذ ن    و د أوالقيين أكار منهملقـادة الجـيس اإلسـرا يلي يحـارلون إ ـرانب ولـم  نـد
 بنا. يا له من نفا ض لوادعى نتنيـالو أن ضالمحكمـة فـي  لـاي تأسسـي بايحـاء مـن محكمـة نيرنحـرة

ة و لـــاي  ـــدث العكـــسل ليئـــة تأسســـي مـــن أ ـــي التـــي تحـــاكم مجـــرمين نـــا يينل لكـــن بـــين نيرنحـــر 
  ماية  قو  اإلنسان تحولي إلى ليئة تدو   قو  اإلنسانض.

 
 

 واشنطن تدعم حّل الدولتين
قـــــا  الحيـــــي اوبـــــيض إن الـــــر يسب  ـــــو با ـــــدنب نـــــاقس مـــــع ملـــــك اوردنب عحـــــد   الاـــــانيب      

ضالعالقــــات الانا يــــة الوطيــــدة بــــين اوردن والو يــــات المتحــــدة والــــدور المهــــم لــــألردن فــــي المنطقــــة 
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والتعاون الانا ي في مجا ت عدة سياسـية واقتصـادية وأمنيـةضل وكـرر با ـدن وـال  المكالمـة دعمـه 
ي الدولتينب بهد  واع  د للنـزاع فـي الشـر  اووسـالب ولـو محـدأ تحنـاأل المجتمـع الـدولي لوقـي لح

 طويي قحي أن  نقلب عليه الر يس اوميركي السابقب دونالد ترامب.
ــــدولتين كأســــا  لحــــي الصــــراع  ــــاد ن والتزامــــه بحــــي ال ور حــــي الر اســــة الفلســــطينية بتصــــريحات ب

ـــدا اللجنـــةالفلســـطيني اإلســـرا يليلوأكدت الر اســـ  ة ضاســـتعدادلا للعمـــي مـــع اوطـــرا  الدوليـــة وتحد 
الرلاريـــة الدوليـــة للوصـــو  إلـــى  ـــي سياســـي يضـــمن اومـــن وا ســـتقرار فـــي المنطقـــة باقامـــة دولـــة 
ــــب مــــع إســــرا ييضل و ــــددت الر اســــة  ــــى  ن ــــا إل ــــد  الشــــر،ية ت ــــيس  ن  فلســــطينية عاصــــمتها الق

و  مـع أساسـات الشـررية الدوليـةب واسـتعدادلا للتجـاالفلسطينية ضالتزامها بحي الدولتين القـا م علـى 
 أية  هود دولية للوصو  إلى لذا الهد ض.

وكشـــ  تقريـــر أميركـــي لشـــ كة ضآي.بي.ســـي نيـــو ض اوميركيـــةب أن إدارة با ـــدن رصـــدت ميزانيـــة    
ـــأن اإلدارة اوميركيـــ 75تصـــي إلـــى  ـــاد التقريـــر ب ة مليـــون دو ر لــــضدعم ا قتصـــاد الفلســـطينيض لوأف

مليـون دو ر  100د دة كافي ضبهدوءض مساعداتها للفلسطينيينب عحر تخصيص محلغ قريب مـن الج
للجانــب الفلســطينيب مشــيرا إلــى أنــه لــم  ــتم اإلعــالن إ  عــن  ــزء صــنير منهــالو قحــي ذلــك أعلنــي 

زة مليـون دو ر للمجتمعـات الفلسـطينية الضـ يفة فـي الضـفة النرليـة و ـ 15اإلدارة اوميركية مـنح 
 اعدة في مكافحة  ا حة كورونا.للمس
مليــون  100ب علــق ترامــب مســاعداته المقدمــة لموا نــة فلســطينب والمقــدرة بـــ 2017وفــي آذار     

 مليونا. 380دو رب ووصلي في سنوات سابقة إلى 
مليــون دو ر كمســاعدات للولــاءل ومــع  15مليــون دو ر يشــمي  75ولــم  تضــح مــا إذا كــان محلــغ 

 التمويـــي تحـــو  كحيـــرا فـــي نهـــج الو يـــات المتحـــدة تجـــاأل الفلســـطينيينب بعـــد ت ـــاد ذلـــكب تماـــي وطـــة 
 ا تهامات وال  سنوات ترامب.

 
 واشنطن تستأنف مساعدتها المالّية لفلسطين 
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لـر يس أعلني الو يات المتحـدةب اسـتئنا  مسـاعدتها للفلسـطينيينب التـي توق فـي إبـان و يـة ا       
ليًّاب مليـون دو رب فـي قـرارق لقـيض رفضـا إسـرا ي 235ترامبب على أن تحلغ  اوميركي السابقب دونالد

ةب مليــون دو ر مــن المســاعدات الم اشـــر  85وتر ي ــا فلســطينيًّاب ســريعيشنل ويشــمي القــرار اســتعادة 
مليـــــون دو ر مـــــن المســـــاعدات اإلنســـــانية لوكالـــــة  ـــــوث وتشـــــنيي الال ئـــــين الفلســـــطينيين  150و

 الخار يــــة اوميركــــيب أنتــــوني بليــــنكن فــــي بيــــانب إن ضالمســــاعدة اوميركيــــة ضأونــــرواض ل وقــــا  و يــــر
للشـــعب الفلســـطيني تخـــدا مصـــالح و،ـــيم الو يـــات المتحـــدةضلوذكر أن المســـاعدات ضتـــوف ر مســـاعدة 

ب - يويــة لمــن يحتــا ون اليهــا وتســهي التنميــة ا قتصــادية وتــدعم الحــوار اإلســرا يلي    الفلســطيني 
تحـدةب رارض ل مـن  انحهـاب عل قـي و ارة وار ي ـة العـدو علـى قـرار الو يـات الموتنسيق اومن وا سـتق

ــهض ل تصــديم الصــراع و  تســالم فــي  ل  ل مواــحة  أن موقــ  إســرا يي لــو أن ضالوكالــة بشــكلها الحــالي 
 مصحول ا بتنييراتل  ولري ةب واـروريةب فـي’ أونروا’وأاافيإ ضيجب أن يكون تجد د المساعدة لـ

يي وطريقــة تصــر   الوكالــةضل  وقــا  المتحــدث باســم الــو ارةب ليئــور  ي ــاط إن ضإســرا  طحيعــة وألــدا 
قــد تجــري  ــوارا مكا فــا مــع الو يــات المتحــدة فــي مجــا ت متنو عــة. وفــي مــا  تعل ــق بهــذا الســيا ل ف

أ ـــــار اوميركيـــــون قضـــــي ة تجد ـــــد المســـــاعدات اوميركيـــــة للفلســـــطينيينب وتأ يرلـــــا علـــــى المصـــــالح 
بــــين واشــــنطن وتــــي أبيــــبسضل بــــدورألب قــــا  الســــفير اإلســــرا يلي  لــــدل الو يــــات المتحــــدة المشــــتركة ح

امي ة المتحدةب  لعاد إردانب إن ضإسـرا يي تعـارص بشـدة اونشـطة المعاديـة إلسـرا ييب والمعاديـة للسـ
 ’ض.أونروا’التي تجري في منشآت 

حــي عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــرب أ مــد مجــد نيب بــ   القو  إن ضفلســطين تر ــب ور  
 باســتئنا  الو يــات المتحــدة مســاعداتها التنمويــة للشــعب الفلسطينيضلوأاــا إضاإلعالن اوميركــي

وطـــوة إيجابيــــة يمكـــن الحنــــاء عليهـــا  ســــتئنا  عالقـــات واشــــنطن مـــع القيــــادة الفلســــطينيةضلوتابعإ 
 رة اومريكيــة الســابقةبضالخطــوة قــد تمهــد إلعــادة بنــاء العالقــات علــى أســس مختلفــةب بخــال  اإلدا

 التــي عملــي علــى ابتــزا  القيــادة الفلســطينيةض لوأشــار إلــى أنــه ضمــن الممكــن رفــع مســتول العالقــات
ا السياســية بعــد معالجــة عــدة قضــايا  نا يــةب أبر لــا قضــية القــد ب ومجموعــة القــوانين التــي اتخــذته

 إدارة الر يس السابق دونالد ترامب تجاأل القضية الفلسطينيةض.
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 ماليين الوئ فلسطيني 6زار ني يدعو إلى دعم األونروا لتواصل مساعدة نحو ال 

الـة وص  المفـوص العـاا لألونـروا فيليـب   ارينـي قـرار اإلدارة اوميركيـة اسـتئنا  تمويـي وك     
لمتحـدة إ ا ة وتشـنيي الال ئـين الفلسـطينيين بـا وترا  المهـم واوو ـار الجيـدةلوقا  إإن الو يـات ا

وي صـــا ضب الوكالــــة منـــذ إنشــــا هاب ولعقـــود مــــن الزمنل ـــاءت تصــــريحاته وـــال  فعاليــــة شـــريك قــــ
ـــوان ضتقـــديم المســـاعدة الضـــرورية لال ئـــي فلســـطينإ التحـــديات والفـــر  فـــي ســـيا   افترااـــية بعن
 معقدضب عقدتهاب اللجنـة المعنيـة بممارسـة الشـعب الفلسـطيني لحقوقـه  يـر القابلـة للتصـر ب بهـد 

لحقــو    ئــي فلســطينب و شــد الــدعم السياســي والمــالي لألونروالوأشــار إلــى  تعزيــز الــدعم الــدولي
أن الوكالـــة ستواصـــي موا هـــة تحـــديات ماليـــة فـــي اوشـــهر المقحلـــةب  تـــى مـــع ا ســـتئنا  المـــأمو  
للــدعم مــن الو يــات المتحــدةب وســتأتي فــي وقــي مناســب لمســاعدة الوكالــة فــي الحفــا  علــى تقــديم 

ــيم والصــحة لأل شــهر المقحلــةضل وكانــي اوونــروا أعلنــي أنهــا علــى  افــة ا نهيــار فــي وــدمات التعل
ـــــة العـــــاا المااـــــيب  يـــــث كـــــان عـــــاا  مليئـــــا بالتحـــــدياتلوقا    ارينـــــيإ ضالال ئـــــون  2020نهاي

الفلســــطينيون فــــي المنطقــــة يعتمــــدون بشــــكي شــــ ه كامــــي علــــى الخــــدمات التــــي تقــــدمها اوونــــرواب 
 قي توا ه  يه محدودية في المواردض.ويطلحون من الوكالة أن تفعي المزيد في و 

 وتــأتي الفعاليــة اســت اقا لمــ تمر دولــي لــدعم الوكالــة يستضــيفه اوردن والســويد فــي وقــي   ــق مــن
لـــذا العـــااب ولهـــذا الشـــأن قـــا  مفـــوص اوونـــرواإ ضيجـــب علـــى المـــ تمر أن  نقـــي الوكالـــة مـــن إدارة 

 وصي إلى اتفا  سالا عاد  ودا مض.او مات اليوميةب إلى أونروا أكار استدامة  تى  تم الت
وشــدد علــى أنــه طالمــا    و ــد  ــي سياســي فــي اوفــقب ستواصــي اوونــروا ا ســتامار فــي التنميــة 

 مليون   ئ فلسطيني في المنطقة. 5.7ال شرية لـ 
ت وتـــأتي الفعاليـــة قحـــي ســـاعات مـــن إعـــالن و ارة الخار يـــة اوميركيـــة اســـتمرارتقديم المســـاعدا     

مليـــون دو ر  75مليـــون دو ر لوكالـــة اوونروابكمـــا تتضـــمن الحزمـــة  150يينبمن بينهـــا للفلســـطين
 مليون دو ر لدعم برامج بناء السالا. 10للضفة النرلية و زةب و
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مــن  انحهــاب ســلطي مــد رة عمليــات اوونــروا فــي الضــفة النرليــة  ــوين لــويسب الضــوء علــى تــأ ير 
لفلســطينية المحتلةبوواصــة علــى الال ئينلوقالــيإ ع فــي اورص اعلــى اوواــا 9- ا حــة كـــوفيد

 % من اوسر في الضفة النرلية شهدت انخفااـا فـي الـدوي40ضرأ نا تأ يرا كحيرا على ا قتصادب 
%ب وفــي  ـــزة 23بــأكار مــن النصــ ب وارتفعــي نســ ة ال طالــة فـــي مخيمــات الضــفة النرليــة إلــى 

 %ض.49بلني نس ة ال طالة 
% مــــن ســــكان قطــــاع  ــــزةب والطعــــاا لمــــا يصــــي إلــــى مليــــون 70لـــــ  وتقــــدا اوونــــروا وــــدمات    

شــخصلوقاليإ ض ميــع لــذأل الخــدمات اســتمرت ر ــم الهجمــات علــى الوكالــة ومحــاو ت تسييســهاب 
ة وقــد قادنــا ذلـــك إلــى تحــديات ماليـــة شــد دة وأود أن أشـــدد أننــا اســتنفدنا  ميـــع اإل ــراءات المتا ـــ

 لتخفيض الميزانية بدون قطع الخدماتض.
 
 
 

 نتنياهو للواليات المتحدة: "اتفاق مع إيران لن يلزمنا"
 ـــذ ر ر ـــيس  كومـــة العـــدوب بنيـــامين نتنيـــالو مـــن التو،يـــع علـــى اتفـــا  يســـمح إل ـــران بحيـــا ة      

ل وقـا إ أسلحة نوويةب قا ال إن اتفاق ا كهذا مـن شـأنه تمهيـد الطريـق لطهـرانل  مـتالك برنـامج نووي 
مناس ة تذكارية لضحايا الهولوكوسيل من كان ليصد  ذلك؟ لـذأل ضفي لذأل اللحظةب تقاا في دبي 

عالمــات علــى تنييــر مر ــب بــه فــي العالقــات بــين اليهــود والعــر  وــار  إســرا يي وداوــي الــحالد 
 أيضــاضل وأاــا إ ضلكــن مــع تقــدمنا. لنــاك أشــياء يمكــن أن تعيــدنا إلــى الــوراء. ا تفــا  النــووي مــع

ة لكــن التــاري  عل منــا أن ماــي لــذأل ا تفا،يــاتب مــع اونظمــ إ ــران مطــرو  مــرة أوــرل علــى الطاولــةب
فـة تســاوي ،يمــةض فــص   ــوا حللد لــة علــى أنهــا   تســاوي شــيئا بحســب مــا  رلسضلوتــابعإ ضك مــا المتطر 
حة أقو  وصدقا نا الجيد نب و   يكون لناك وطألا تفـا  مـع إ ـران سـيمهد الطريـق  مـتالك أسـل

ي اوشـكا ض لوقـا  نتنيـالوإ ضشـيء وا ـد فقـال  لزلمنـال حولـوس منـع أ نووية لن  لزمنا بـأي شـكي مـن
 شخص يسعى إلى تدميرنا من تنفيذ مخط طهض.
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زض وكاني تحليالت إسرا يليةب قد رلطـي بـين الهجـوا الـذي تعراـي لـه السـفينة اإل رانيـة ضسـافي    
ج فيينــا  ــو  الحرنــامفــي ال حــر او مــرب والــذي  صنســب إلــى إســرا ييب ولــين المحاد ــات الجاريــة فــي 

النــووي اإل رانــي والعقولــات اوميركيــة علــى طهــرانل فــي  ــين أشــار تقريــر إســرا يلي إلــى والفــات 
ل حريـة ابين او هزة اومنية اإلسرا يلية  و  الطريقة التـي  ـد ر فيهـا الجـيس اإلسـرا يلي الموا هـة 

 مع طهران.
 ـران إأن ضعـودة ا تفـا  النـووي الموقـع بـين  و اءت أقوا  نتنييالو بعد أن اعتحرت اومم المتحـدةب

ب سو  يستنر  وقتـا وأن لنـاك كايـر مـن العمـي  تعـين القيـاا بـهضب 2015س عاا 1+5ومجموعة ح
وذلك في مـ تمر صـحافي عقـدأل المتحـدث باسـم أمـين عـاا اومـم المتحـدةب سـتيفان دو ريـكب بمقـر 

 المنظمة الدولية في نيويورك.
  
 

 تحالف إيران والصين باعتباره "تهديدا وووديا"قلق إسرائيلي من 
مــع ضقــا  الخحيــر اإلســرا يلي ضدان شــيفتانضب ر ــيس برنــامج اومــن الــدولي بجامعــة  يفــال إنــه        

سـرا يي تحو  ا لتماا اإلسرا يلي العاا إلى السا ة السياسية الداوليـةب  تطـور تهد ـد اسـتراتيجي إل
 ي فـي التحـال  اإل رانـي الصـيني الجد ـدب بحيـث قـد يجـد الشـر  قد  تطور إلى أبعاد و وديـةب  تماـ

اووسال نفسه مرة أوـرل فـي  ـر  بـاردة بـين القـول العظمـىب بطريقـة تهـدد إسـرا ييضل قـا  الخحيـر 
ن أضدان شـيفتانضب ر ـيس برنـامج اومـن الـدولي بجامعــة  يفـاب فـي مقالـه بصـحيفة ضإسـرا يي اليــواضب 

قـاا بـه  ين ود ران فـي اويـاا اوويـرة  ـذكر اإلسـرا يليين بتهد ـد سـابقضا تفا  ا ستراتيجي بين الص
الـر يس المصــري  مـا  عحــد الناصـرب  ــين سـاعدأل الســوفييي بسياسـاته الراديكاليــة لتـأمين  يمنتــه 

لتهد ـد ااإلقليميةب وتهد د إسرا يي وكار من عقدب وأدت المحاولة اومريكية  ستراا ه لتفـاقم لـذا 
 ض. 1967صيف  الذي اندلع في

وأكــد أن ضمــا يحصــي  اليــا أمــاا نــواقر إســرا يي  تماــي فــي أن المســاعدات الصــينية الضــخمة     
تعنــي تقــديم الــدعم    ــرانب فــي محاولتهــا لفــرص  يمنتهــا علــى المنطقــةب كجــزء مــن  ــر  بــاردة 
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ها أن أوــرلب وقــد تتطــور مــع مــرور الوقــي بــين الو يــات المتحــدة والصــينب ولــذأل الهيمنــة مــن شــأن
 ض. 1973تشكي تحديا استراتيجيا إلسرا يي على نطا  لم تشهدأل منذ  ر   وا النفران 

وأواح أن ضإ ـران لـد ها توا ـد عسـكري مقلـق إلسـرا يي فـي سـوريا و ـر  العـرا ب والكـي  ـدرك أن 
 إسرا يي و دلا لـي التـي يمكنهـا كـ ح تطلعـات إ ـران للهيمنـةب مـن وـال  اسـتهدا  إسـرا يي لحنالـا

حتيـــة لردعهـــاب عحـــر تهد ـــد لا ـــي لمراكزلـــا الســـكانيةب وتـــدرك معظـــم اونظمـــة العرليـــة أيضـــا أن الت
 إسرا يي و دلا من تتمتع بالقوة والتصميم الكافي إليقا  إ رانض.

وأشار إلى أن ضإسرا يي نظرت لسياسات ترامب الحاسمة تجاأل التحدي اإل راني علـى نطـا  واسـعب 
عـد مـن قـالب بـي تهد ـدلا بالهيمنـة اإلقليميـة التـي سـترفع إ ـران قـوة أبليس بالنظر لتهد ـدلا النـووي ف

 الشر  اووسالب ما يمنحها  صانة نووية أماا ا ستفزا ات التقليديةض.
وأكـــد أنـــه ضفـــي عهـــد با ـــدنب  حـــدو المـــزيج المـــألو  الـــذي يعـــود إلـــى أيـــاا آ زنهـــاور وااـــحاب ولـــي 

لحي المنافســة فــي الو يــات المتحــدةب ورد فعــي تصــاالمشــاركة ا قتصــادية والعســكرية العميقــة للقــوة 
 600مـــراتب و ادت عـــن  10مـــن واشـــنطنب بحيـــث أن التجـــارة بـــين الحلـــد ن تضـــاعفي أكاـــر مـــن 

نب مليار دو ر في العقد الوا دب ون ا تفا،يـة الحاليـة تفضـي الصـين باسـتامارات اـخمة فـي إ ـرا
كــر ضا تفــا  ا ســتراتيجي اإل رانــي الصــيني ذفــي الحنيــة التحتيــة والحنــوك وا تصا تضلوأواــح أن 

إمكانيــة التــدري ات العســكرية المشــتركةب والمشــاركة فــي الصــناعات العســكريةب ولأســعار منخفضــة 
نسحياب وماي لذأل ا تفا،ية تحيد إلـى  ـد كحيـر الضـنال ا قتصـادي اومريكـيب وتعـز  بشـكي كحيـر 

 لجهـــود الهيمنـــة اإل رانيـــة فـــي المنطقـــةب ونالموقـــ  التفاواـــي اإل رانـــيب وقـــد  نـــذر بـــزوم متجـــدد 
م وتيـــرة تنفيـــذلا تعتمـــد بشـــكي أساســـي علـــى العالقـــات اومريكيـــة الصـــينيةضلووتم بـــالقو  إن ضالتقيـــي

اإلســـرا يلي لالتفـــا  اإل رانـــي الصـــيني يعتحـــرأل ورقـــة مســـاومة صـــينية مهمـــة فـــي الســـا ة العالميـــةب 
ها مجــددا كمــا  حــدو فــي عهــد با ــدنب وفــي صــحيح أنــه تــم تعليقهــا فــي عهــد ترامــبب لكــن تــم ســحح

 النهاية فان نتيجتها على إسرا يي تحدو مأساويةض.
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 ألول مرة في عهد بايدن .. اسرائيل تعتزم البناء االستيطاني في القدس
عـة وو  مرة في عهد الـر يس اومريكـي  ـو با ـدن ناقشـي لجنـة التخطـيال والحنـاء المحليـة التاب    

في القد  وطة لتوسيع الحناء وار  الخـال اووضـرل ووفقـا لصـحيفة لـآرتس فـان لحلدية ا  تال  
و ــدة اســتيطانية  د ــدة فــي  540وطــة الحنــاء مــن المتوقــع أن توافــق عليهــا اللجنــة ليصــار لحنــاء 

المنطقــة الواقعــة بــين  حــي ابــو  نــيم و فعــات لامــاتو  ب وفــي  فعــات لامــاتو  مــن المتوقــع أن 
و ـدة سـكنيةلووفقا للصـحيفة فـان الحنـاء يعتحـر  ساسـا  2000بـأكار مـن  حدأ الحناء في  ـي آوـر 

 بشكي وا . ففي عهد أولاماب كان با دن لو من انال على  كومة العدو لتجميد الحناء.
استولى مستوطنون على  الث عمارات سـكنية وقطعـة أرص بمسـا ة عـدة ومن  هة أورل       

ات اورلعــة التــي اســتولى عليهــا مســتوطنون تقــع فــي دونمــات فــي ســلوان بالقــد  المحتلــةل والعقــار 
 الحارة الوسطىب  يث تم تسريحها إلـى  م يـة ضعطيـرت كـولنيمض ا سـتيطانيةل وأفـاد مواطنـون بـأن

قوات معز ة من الو دات الخاصة وشرطة ا  ـتال ب قامـي بسـاعات الفجـر اوولـى مـن محاصـرة 
لحراســة لمجموعــة مــن المســتوطنين مــن أ ــي الحــارة الوســطى فــي بلــدة ســلوانب ووفــرت الحمايــة وا

عمارات سكنية وقطعة أرص تـم تسـريحها لصـالح الجم يـات ا سـتيطانيةل ولحسـب  3توطينهم في 
مركــز معلومــات وادي  لــوةب  ارتفــع عــدد الحــ ر ا ســتيطانية فــي  ــي بطــن الهــول فــي ســلوان إلــى 

ال  اوعـــواا المااـــيةب بـــ رة وقطعـــة أرصب ومعظمهـــا بنايـــات ســـكنية ســـرلي للمســـتوطنين وـــ 12
 أكحر عملية تسريب في سلوان. 2015و 2014وشهد عاا 

 
 العدو تعمد التصعيد باستهداف السفينة "سافيز" اإليرانية

أشارت صح  إسـرا يلية إلـى أن اسـتهدا  إسـرا يي للسـفينة ضسـافيزض اإل رانيـةب يشـكي تصـعيدا     
أن تشـــن إ ـــران لجومـــا مـــن أرااـــيها اـــد متعمـــداب وأن اســـتعدادات  اريـــة فـــي إســـرا يي   تمـــا  

ألــدا  فــي إسرا ييلو ســب صــحيفة ضلــآرتسضب فــان الهجمــات اإلســرا يلية الســابقة ضاســتهدفي ســفنا 
لــي  كانــي تهــر  الــنفال مــن إ ــران إلــى ســورية مــن أ ــي تمويــي أســلحة لحــز   ب وكــذلك ســفنا لر 

لعالقتـــه الم اشــرة بـــالحر  أســلحة إلــى  ـــز   ل لكــن الهـــد  الحــالي  يـــر مــألو  فـــي ألميتــه و 
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الاوري اإل رانيب ويحدو كتصعيد متعمدضلونقلي صـحيفة ضنيويـورك تـايمزضب عـن مصـادر فـي اإلدارة 
اوميركيــــة قولهــــا إن إســــرا يي أبلنــــي اإلدارة اوميركيــــة بــــالهجوا بعــــد تنفيــــذألب وأن ســــال  ال حريــــة 

ك. وأشــارت ضلــآرتسض إلــى أن اإلســرا يلي نفــذألل ورفــض  هــا  اومــن اإلســرا يلي التعقيــب علــى ذلــ
أقــوا  المصــادر اوميركيــة ضرلمــا تعكــس عــدا راــى أميركــي مــن الهجمــات اإلســرا يليةب و يمــا فــي 
الخلفية استئنا  ا تصا ت بين إ ـران والـدو  العظمـى  ـو  عـودة الو يـات المتحـدة إلـى ا تفـا  

 النوويض.
ي فـــــي مجـــــا   مـــــع المعلومـــــات و ســـــب أ هـــــزة اســـــتخ ارات العـــــدوب فـــــان الســـــفينة ضســـــافيزض تعمـــــ

ا ســتخ اراتية ومســ ولة عــن ،يــادة عمليــات عســكرية بحريــةب ولــي اــمن الــذراع ال حريــة للحــر  
 الاـــوري اإل رانـــي التـــي تراقـــب التجـــارة ال حريـــة اإل رانيـــة فـــي منطقـــة الخلـــيج ومســـ ولة عـــن إ ـــال 

ـــى أن إســـ ـــة وقـــي الحا ةلوأشـــارت الصـــحيفة اوميركيـــة إل را يي باســـتهدافها مســـارات إبحـــار مركزي
لـذي ضسافيزض تعمدت ضمعا، ـة اإل ـرانيينضب ونـه مـن لـذأل السـفينة انطلـق  ور  الكومانـدو  ال حـري ا

واــع اللنــم فــي الســفينة التــي يملكهــا ر ــي أعمــا  إســرا يلي لــدل توا ــدلا فــي ولــيج عمــانب قحــي 
وا ورب أن ض ايـة الهجـأسابيع قليلةلواعتحر المحلي العسكري في صحيفة ضيسرا يي ليواضب  وآ  ليمـ

لــــذأل المــــرة لــــي التواــــيح إل ــــران أن الهجمــــات اوويــــرة اــــد ســــفن مدنيــــة بملكيــــة ر ــــا  أعمــــا  
ااـى إسرا يليين كاني وار  قواعد الل  ةض لوأاـا  ليمـور أنـه ضباإلمكـان التقـد ر أن إ ـران لـن تتن

إل رانيــة باتجــاأل عــن الهجــوا اوويــر. ود ــدل اإلمكانيــات لــي إطــال  وســا ي قتاليــة مــن اورااــي ا
ن مـاورااي اإلسـرا يلية. ولامكـان اإل ـرانيين مها مـة إسـرا يي بصـواري ب واور ـح بطـا رة مسـلحة 

 كيلومتر أو أكارض. 2000طيار وذات مدل 
ولفــي إلــى أنــه ضوالفــا لمقــذوفات وصــواري  عاديــةب مالمــح التحليــق لوســيلة قتاليــة كهــذألب بســرعة 

 ا أماا اعترااها بالنس ة لسال  الجو اإلسرا يليض.بطيئة وقري ا من اورصب يضع تحدي
  وتابع ليمور أنه ضإذا عملي إ ران بشكي م اشر مـن أرااـيهاب فانهـا سـتنقي بـذلك وو  مـرة الحـر 

مع إسرا يي إلى وطوط معلنة وم اشرة. و تى اآلن دارت لـذأل الحـر  فـي الظـال  ولسـرية أو فـي 
 ليفة لها في سوريةض.أرص أ نحية ولاسطة أذرعب واصة القول الح
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مــن  ان ــهب أشـــار المحلــي العســـكري فــي صــحيفة ض ـــديعوت أ رونــوتضب ألـــيكس  يشــمانب إلـــى أن 
ضإســرا يي   تقــوا بــابالة  هــات أ نحيــة  ــو  عمليــات عســكرية تنفــذلا قواتهــا الخاصــة... وســرية 

والنشــر عــن عمليــة لــذأل العمليــات تســمح إلســرا يي نفــي عالقتهــا بهــا. والســرية لنــا لــي أداة عمــي. 
إسرا يلية واصة تلحق اررا مزدو اإ تكش  أسلو  عمي اومر الذي يمنع تكرارأل في المسـتقحيب 
وكــــذلك يســــتدعي رد فعــــي مــــن الجانــــب المســــتهد  و ــــر  دولــــيض لووصــــ   يشــــمان النشــــر فــــي 

 ـدث ضو ضنيويورك تايمزضب عن أن إسرا يي أبلني اإلدارة اوميركيـة باسـتهدا  السـفينة اإل رانيـةب لـ
وطيـــرضب وذلـــك ضعلـــى الـــر م مـــن تصـــدع الســـرية فـــي الســـنوات اوويـــرةض مـــن وـــال  تكـــرار تســـريب 
مصـــادر أميركيــــة معلومــــات إلــــى وســــا ي إعــــالا  ـــو  عمليــــات ســــرية بعــــد تلقــــيهم معلومــــات مــــن 

 مس ولين إسرا يليين.
ميــة باتــي لقو ا –وأشــار  يشــمان إلــى أن ضالحرا ــي التــي يفتــرص أن تحــافا علــى المصــالح اومنيــة 

اــ يفة وتخضـــع لمصــالح شخصـــيةل إاــافة إلـــى ذلــكب و راء اومـــن لنــا  تنيـــرون فــي الســـنوات 
اوويـــرة بســـرعة كالجرابـــاتب و   و ـــد أ ـــد يمســـك الرســـن. ولـــدأ لـــذا بالكشـــ  حمـــن  انـــب ر ـــيس 
 الحكومـــة اإلســـرا يليةب بنيـــامين نتنيـــالوس عـــن ســـرقة اورشـــيف النـــووي اإل رانـــيب واســـتمر با تيـــا 

م النـــووي اإل رانـــيب ووصـــلنا اآلن إلـــى فصـــي الكشـــ  عـــن عمليـــات الكومانـــدو  ال حـــري فـــي العـــال
 ال حر او مرض.

وفي أو  تعقيب من  انتس على استهدا  السفينة اإل رانيةل نفـى أن و يـر  ـيس اإل ـتال        
لسـفينة العحريـةب اون ـاء التـي تتحـدث عـن اسـتهدا  إسـرا يي ل 12بني  انتسب وال   د اه للقنـاة 

اإل رانيةب لكنه قا  ضيجب على دولة إسرا يي أن تسـتمر فـي الـدفاع عـن نفسـهاب نحـن   نخـر  فـي 
أي وقـــي مـــن اووقـــاتب و يامـــا نجـــد تحـــدي ا عملي ـــا و ا ـــة عملياتيـــةب سنواصـــي العمـــيضل وأاـــا  
 ــــانتس ضأنــــا   أشــــير إلــــى عمــــي لنــــا أو عمــــي فــــي الشــــما ب لكننــــا ملتزمــــون بالــــدفاع عــــن دولــــة 

ا ييضل وتابع إ وال   يارتـه ل طاريـة الق ـة الحد ديـة الواقعـة فـي وسـال الـحالد لال تفـا  بالـذكرل إسر 
السنوية العاشرة ل طارية الق ة الحد ديةب قا ال ضنحن لنا اآلن  يـث يقـوا علـى نظـاا الـدفاعب ولكـن 

ــا أعمــا   لجوميــة وســنف علها بأفضــي لــذا النظــاا الــدفاعي و ــدأل   يكفــيب يجــب علينــا أن ننفــذ أيض 
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مـــا فـــي وســـعنا ضلوكـــان مســـ و  أمريكـــي كحيـــر قـــا  لصـــحيفة نيويـــورك تـــايمزب إن إســـرا يي أبلنـــي 
ا علـــى  الو يـــات المتحـــدة بـــأن قواتهـــا لا مـــي الســـفينة اإل ــــرانية فـــي ال حـــر او مـــر بـــاومسب رد 

رل ضسـفينة العحرية أن سـفينة الشـحن اإل رانيـة لـي بـاو  12لجمات إ رانية سابقةضل و عمي القناة 
 تجسسض لصالح الحر  الاوري.

وعلــق ر ــيس معهــد دراســات اومــن القــومي اإلســرا يليب عــامو   ــدلينبعلى التقــارير العرليــة     
واومريكيــةب التــي تتحــدث عــن وقــو  إســرا يي ولــ  عمليــة مها مــة الســفينة اإل رانيــة فــي ال حــر 

إلمــــاراتب اــــد إ رانضلوأاــــا إ او مــــر ل بــــالقو إ ضمصــــالحنا تتقــــاطع مــــع مصــــالح الســــعودية وا
ضصراعنا مع إ ران لـيس بالمجـا  النـوويب واـد التمركـز العسـكري فـي سـوريا فقـالب صـراعنا كـذلك 
بـــال حر او مـــرب والمحـــيال الهنـــديب وفـــي مجـــا ت الجـــو والســـا حرضلوتابعإض تى اللحظـــة يحـــر  

الســفن أو التســحب  الطرفــانب إســرا يي ود ــرانب علــى عــدا الــدوو  فــي موا هــة شــاملةب وعــدا إ ــرا 
فـــي إصـــابات شخصـــيةضل ولحســــب  ـــدلينب ضكـــان التخطـــيال إللحــــا  الضـــرر بـــاإل رانيينب ودفشــــا  

ـــ ـــدون ا نـــز   للموا هـــة الم اشـــرة معهـــمض ل ولف ـــة والعســـكريةب ب ي اســـتخ اراتهمب ونشـــاطاتهم اومني
ي ى أن إسـرا ي دلين إلى أن مصالح إسرا يي تتقاطع مع مصـالح السـعود ين واإلمـاراتيينب مشـيرا إلـ

 تشخص و ود قدرة على مساعدة  لفا ها الجددب ولذأل نقطة مهمة.
 
 لعدو بصدد المصادقة على شراء أراض بمحافظتي نابلس وونينا

كاكا ضس تصوت علـى مشـروع قـرار ض–إدارة ضكيرن كييمي ليسرا ييض حالصندو  الدا م إلسرا يي     
توطنات معزولــةضب وــار  الكتــي ا ســتيطانية يســمح لهــا بشــراء أراص فــي منــاطق أ،يمــي فيهــا ضمســ

في محافظتي نابلس و نين في الضـفة النرليـة المحتلـةب وفـق مـا أفـادت صـحيفة ضلـآرتسضل ويـأتي 
التصويي على مشروع القرار لذاب في إطار التوسع ا ستيطانيب في أعقا  مصادقة إدارة ضكيرن 

ص فـــي الضـــفةلوتقرر  ينهـــا إ ـــراء كييمـــيضب فـــي شـــ اط المااـــيب علـــى قـــرار يســـمح بشـــرا ها أرا
تصــويي آوــر علــى المنــاطق التــي ســيتم شــراء أراص فيهــابضإلى  انــب تواــيح بعــدا شــراء أراص 
فــي قضــاءي نــابلس و نــينض  ســب الصــحيفةب ونــه ضفــي لــذ ن القضــاء ن  و ــد عــدد مســتوطنات 
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رل  ــذ  قليــيب ولمــا بعيــدان عــن أي إ مــاع سياســي فــي إســرا يي. وفــي مشــروع القــرار الحــالي  ــ
 لذا التحفاض.

وأشــارت الصــحيفة إلــى أن ا قتــرا  الحــالي  تحنــى موقــ  القااــي المتقاعــد  وســ  ألــونب ويــنص 
علــــى أن بامكــــان ضكيــــرن كييمــــيض العمــــي فــــي الضــــفة النرليــــة وأن تــــدفع فيهــــا ضم ــــادرات تشــــجير 

 وم ادرات مجتم ية وترلويةض.
ارة ضكيـــرن كييمـــيض قـــدموا موقفـــا ســـالض فـــي مجلـــس إدو  –وأاـــافي الصـــحيفة أن أ ـــزا  ضاليســـار 

مضــاداب كت ــه المحــامي شــا ر بــن مئيــرب ولمو  ــه تحليــي ألــون بمــا  تعلــق بــالتفويض الــذي تحنتــه 
ضكيـرن كييمــيض وــاطئل وفــي صــلب لــذا النقــا  تعريــف مجــا ت أنشــطة ضكيــرن كييمــيض مالمــا تــم 

ي منطقـــة تخضـــع تعريفهـــا فـــي مـــذكرة تأسيســـهاب وواصـــة تحليـــي التعحيـــر  ـــو  شـــراء أراص ضفـــي أ
 لنفوذ  كومة إسرا ييض.

  
 

 طانية الخاروية: إسرائيل تراهن على تآكل ردود األفعال الدولية في تنفيذ مشار عها االستي
قالـــــــي و ارة وار يـــــــة الســـــــلطة الفلســـــــطينيةب إن اســـــــرا يي تقـــــــوا بتنفيـــــــذ وارطـــــــة مصـــــــالحها      

يب  متصا  ردود فعي المجتمـع الـدول ا ستعمارية مرالنة على تآكي ردود الفعي والدوليةب وتلجأ
 ــم تقــوا بتنفيــذ مخططاتهــا بصــمي بعــد أن تكــون قــد تحــددت  يــوا ردود الفعــي الدوليــة أو انشــنا  
المجتمـــع الـــدولي بقضـــايا أوـــرلل وشـــددت الـــو ارة فـــي بيـــان لهـــابعلى أن المطلـــو  ا رتقـــاء إلـــى 

مـــن ا تحـــاد اوورولـــي  مســـتول أعلـــى مـــن ردود الفعـــيب وتحنـــي مواقـــ   ا مـــة علـــى مســـتول كـــي
ومجلــس اومــن ل عــث رســالة قويــة إلــى اســرا يي  يمــا  تعلــق بحقــو  الشــعب الفلســطيني فــي أرص 

ة و ــد 540وطنــه ومقدراتــهل وأدانــي الــو ارة إعــالن بلديــة ا  ــتال  فــي القــد  الموافقــة علــى بنــاء 
ر  القـــد ب اســـتيطانية  د ـــدة فـــي مســـتوطنة ضلار ومـــاض المقامـــة علـــى  حـــي أبـــو  نـــيم  نـــو  شـــ

س 2334واعتحرته مخالفا لكافة قرارات الشـررية الدوليـة التـي تـد ن ا سـتيطانب واصـة القـرار رقـم ح
 الذي أكد أن  ميع أشكا  ا ستيطان على اورااي الفلسطينية  ير شرعي.
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وقاليإ إن ما يجري في محيال القـد  ومـن  هاتهـا الـاالث يمكـن وصـفه بعمليـة توصـيي عمرانـي 
 ن كتي استيطانية اخمة  بتالع المزيد من ا رص و ضشدض الحـزاا ا سـتيطاني أكاـراستيطاني بي

 ــو  محــيال القــد  الشــر،يةب وصــو  الــى  ســم مســتقحي المد نــة مــن  انــب وا ــد ولــالقوة لصــالح 
  ا  تال  بشكي نها يب بما  ـ دي الـى ا ـال  ال ـا  نها يـا أمـاا دولـة فلسـطينية بعاصـمتها القـد

 الشر،ية.
  

 مستشرق إسرائيلي: يجب أاّل نعطي شيئا مقابل تطبيع مع الر اض
قـا  اوكــاديمي والمستشـر  ضمردوــاي كيـدارضب فــي مقالـه بصــحيفة مكـور ريشــونب إن علـى تــي     

أبيــب عــدا دفــع شــيء مقابــي العالقــة مــع الســعوديةب ون اوويــرة فــي واــع عســكري واقتصــادي 
 إ أن ضبنيــامين نتنيــالوب ر ــيس  كومــة العــدوب لــسب ولــي بحا ــة إســرا يي ولــيس العكــسل وأاــا

يةب التقى بولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي  د ر المملكة بالفعيب في مد نة نيـوا السـا ل
ويحتمــي أن تكــون مســألة ا عتــرا  المت ــاد  قــد أ يــرت فــي ا  تمــاعب لكــن نتنيــالو أصــيب بخي ــة 

 سي لو تهر  السعودية وووفهاض.أمي كحيرةل ون ذلك لم  تحققب والسحب الر ي
وأشــار كيــدارب المحااــر بقســم اللنــة العرليــة بجامعــة بــار إ ــالنب ومعلــق شــ ون الشــر  اووســالب 
إلـــى أنـــه ضر ـــم أن الســــعودية تتمتـــع بموقـــع ريــــادي فـــي الســـا ة العرليــــةب لكنهـــا اـــعفي عســــكريا 

 ووفهــا الحقيقــي القــا م واقتصــادياب وشــهدت فــي الســنوات اوويــرة ااــطرابات تهــدد اســتقرارلاب لكــن
لـو  أ  14من التطحيع العلني مع إسـرا يي  ـرت ال بخوفهـا مـن ا ـرانب ون المملكـة تتـذكر  يـدا ليلـة 

ب عندما لا مي إ ران منشـآتها النفطيـة الضـخمة بشـركة أرامكـوب وأ لقـي نصـ  صـادرات 2019
يجـب علـى إسـرا يي  النفال السـعودية لعـدة أشـهرض لوأواـح أن ضلنـاك  ملـة مـن ا سـتنتا ات التـي

ة استخالصـــها فـــي عالقتهـــا المســـتقحلية مـــع الســـعوديةب ألمهـــا أننـــا أمـــاا دولـــة تعـــاني بنيتهـــا التحتيـــ
ا قتصـادية مـن اــع  وااـحب وأعـداالا يحاصــرونهاب ويها مونهـا مـن  ميــع الجهـاتب ومكانتهــا 

 ولالتـالي يجـب الدولية سيئة للنايـةب والعالقـات مـع إسـرا يي أو  وقحـي كـي شـيء مصـلحة سـعوديةب
 على إسرا يي أ  تدفع لهم شيئاض.
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وأكد أنه ضيمكن إلسرا ييب بـي ويجـب عليهـاب واـع شـروط وااـحة للعالقـات مـع السـعوديةب أولهـا 
عتـرا  قطع عالقاتها اإليجابية تجاأل القضية الفلسطينيةب ودقامة السـفارة السـعودية فـي القـد ب وا 

 زاا بدعم إسرا يي في الم سسات الدوليةض.باسرا يي كدولة للشعب اليهوديب وا لت
وأاـا  أن ضاووسـاط اومنيــة اإلسـرا يلية تراقـب عــن كاـب تنفيــذ مزيـد مـن الهجمــات علـى منشــآت 
نفطية سعوديةب بما فيها قحـي شـهر فـي رأ  تنـورةب مـا يعنـي أن السـعودية تخـا  مـن إ ـرانب لـذلك 

نهـــك بســـحب الحـــر  الفاشـــلة التـــي فهـــي   تـــرد علـــى لجماتهـــاب فـــي  ـــين أن الجـــيس الســـعودي م
يخواــها منــذ ســي ســنوات فــي الــيمنب الــذ ن يضــرلون باســتمرار ألــدافا اســتراتيجية فــي الســعوديةب 
واصـــة المطـــارات والمنشـــآت النفطيـــةض لوأكـــد أن ضمـــا  تـــوفر مـــن معلومـــات إســـرا يلية عـــن الواـــع 

عــــن المااــــيب  ا قتصــــادي للســــعودية ليســــي  يــــدةب ر ــــم الــــنفالب نظــــرا  نخفــــاص ســــعرأل نســــحيا
النـا ب واستقال  الو يات المتحدة في مجا  الطاقةب والمنافسة الدوليـة الشـد دة بـين منتجـي الـنفال و 

وانتقا  الـدو  إلـى الطاقـة المنتجـة مـن مصـادر نظيفـة ماـي الريـا  والميـاألب وفـي اـوء ا نخفـاص 
 تصاد المملكةض.ب فقد تضرر اق2020الحاد في استهالك النفالب وتوق  الطيران المدني وال  

 
 وحدة سرّ ة للعدو للحرب المالية على المقاومة 

ا في تت ع مصادر تمويي وتسليح المقاومـة الفلسـطينيةب وتسـعى  الـدة      إلـى    تأ ص إسرا يي  هد 
ة تجفيف منابعها وقطع أي وسيلة إلمدادلا بالما  والسال ل وفي لذا اإلطار أنشأت إسرا يي و ـد

وأصطلـــق عليهـــا اســـم  2002وســـادض أسســـها ر يســـه اوســـحق مـــا ير دا ـــان عـــاا ســـري ة فـــي  هـــا  ضالم
ــا لوتعنــي كلمــة ض رلــونض  ض رلــونضب مــن أ ــي مهمــة وا ــدة ولــي محارلــة المقاومــة الفلســطينية مالي 

ة الحرلة ذات الخطافات  صطياد الفريسـةب وض رلـونض لـي التر مـة العرليـة لكلمـة ض سلسـا ض باللنـ
 العحرية.

لــذأل الو ــدة فــي كتــا  ض رلــونض للكــاتحين نيتســانا دارشــانب وســامويي كاتسبو ــاء  وتــم الكشــ  عــن
في الكتـا ب أن ر ـيس الموسـاد اوسـحق مـا ير دا ـان كـان  ـد ر و ـدة  رلـون بنفسـهب  يـث عصـر  
عنه قحي توليه منصب ر اسة الموساد بم ادراتـه فـي مواـوع محارلـة المقاومـة اقتصـادي ال وتتعـاون 
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ا ضي ضالشـاباكض وضأمـانض  وسـلطة الضـرا ب وو ارة الماليـة والشـرطة اإلسـرا يلية و دة  رلون مـع  هـ
 ومنسق أعما  الحكومة و هات أورل في كيان العدو.

وذكر الكتا  أن من بين الجهات التي تتعاون  بشكي ر يسي مع و دة  رلـون لتجفيـف مصـادر  
 2002ة تأسســـي عـــاا تمويـــي المقاومـــة لـــي م سســـة ضشـــورات لـــاد نض ولـــي م سســـة  يـــر رلحيـــ

ومقرلــا ضرمــات  ــانض ور يســة الم سســة لــي المحاميــة ضنيتســانا دارشــان ليتنــرضب  يــث تســتفيد و ــدة 
 رلـون مــن لـذأل الم سســة القانونيـة فــي رفـع الــدعاول والقضـايا علــى كـي مــن يسـاعد المقاومــة فــي 

 الجانب المالي.
نيسـان مـن  -نض في شـهرضي آذارولدأ التعاون بشكي فعلي بين و دة  رلون وم سسة ضشورات لاد 

بعــــد فتــــرة العمليــــات ا ستشــــهادية التــــي وقعــــي فــــي ضدولفيناريواضحنفــــذلا الحــــوتريسب  2002العــــاا 
ســال وعمليــة مقهىضمومنيضبالقــد  حنفــذلا الحــورانيسب وعمليــة فنــد  ضبــاركض بنتنايــا حنفــذلا عحــد ال ا

دة  ـين الـدو راتب كمـا قامـي الو ـعودةس لوتسححي و دة  رلـون بخسـا ر ماليـة للمقاومـة تصقـدر بمال
بالتعــاون مــع قــوات واصــة إســرا يلية نفــذت عمليــات مدالمــة لحنــوك لهــا عالقــة بالمقاومــةب وكــذلك 
تقوا الو دة با تيا  شخصيات ور ا  أعما  يمولون المقاومـة أو يسـاعدونها فـي وصـو  اومـوا  

 إليها.
ة  رلـونب لـي إ  ـار المصـريين علـى وكش  الكتا  أن مـن بـين المهـاا التـي قامـي بهـا و ـد    

ــا للحكومــة الفلســطينية عــاا  ب 2006إيقــا  ر ــيس  ركــة  مــا  إســماعيي لنيــة عنــدما كــان ر يس 
 قي ـة  25أ ناء عودته إلى قطاع  زة عحر معحر رفح الحريب  يث تـزعم الو ـدة أنـه كـان بحو تـه 

مليـون دو ر  35صـادرة مليون دو ر  صي عليها من إ ـرانب وقـد اسـتطاعي الو ـدة م 40تحوي 
عمان ومـن  ـم مصـادرتها بشـكي كامـي لوتـزعم الو ـدة أنهـا كانـي  –منها ود داعها في بنك القالرة 

عا مة على عدا السما  بادوا  اوموا  التي كانـي مـع لنيـة  تـى لـو تسـححي بعطـي فـي سـيارته 
اــد ض ــز   ض لكمــا تــزعم أنهــا قامــي بعمليــات اــد الــر يس الفلســطيني الرا ــي ياســر عرفــات و 

ود رانب وكحدتهم وسا ر ماليـةب باإلاـافة إلـى عـدا السـما  بـدوو  أسـطو  مرمـرة  تـى تقطـع أي 
 محاولة دعم اقتصادي لحما .
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 إمكانية التوّوه لمجلس األمن بشأن مشاركة المقدسيين باالنتخابات

ـــة الفلســـطينيةب بأن هـــا تـــدر  إمكانيـــة التو ـــه ل        ل ـــة مجلـــس اومـــن للمطاأفـــادت و ارة الخار ي 
 باتخــاذ قــرار بشــأن اــرورة الســما  بــا راء ا نتخابــات التشــري ية فــي القــد  المحتل ةلوأكــد و يـــر

الخار يــة والمنتــرلينب ريــاص المــالكيب أن ضالمعركــة اآلن مــع ا  ــتال  لــي معركــة القــد  عحــر 
راء لدوليــة وعد ــد مــن و  ا نتخابــاتضب مشــيرا إلــى ضاســتمرار ا تصــا ت الم اشــرة أطــرا  الرلاريــة ا

الخار ية ح...س للمطال ـة بالضـنال علـى إسـرا يي لعـدا عرقلـة ا نتخابـات واصـة فـي القـد ضلوقا  
 إ إن ضإ راء ا نتخابات الفلسطينية في القد  قضية في  اية اولميةب وعلى إسرا يي وقـ  وـر  

ز  عإ ضإسرا يي مااية في عـا تفاقات الموقعة مع منظمة التحرير بشأن مكانة مد نة القد ضلوتاب
ودأل القد  عن باقي اورااي الفلسطينية ومنع ا نتخابات فيها  يما المجتمع الدولي لـم  تـر م وعـ

 بالضنال على إسرا يي إل راء ا نتخابات العامة في القد ضل
ة وأشار إلى ضو ود ترتي ات للقياا بزيارة ل عض العواصم ومكونات مجلس اومن سـواء الـدو  دا مـ

ل ـة العضوية أو الم قتة للتأكيـد علـى لـذا المواـوعضب محينـا أنـه ضقـد  ـتم رفعـه لمجلـس اومـن للمطا
 باتخــاذ قــرار  ولهضلوأاــا إ ضأنــه  ــتم دراســة إمكانيــة التو ــه إلــى مجلــس اومــن الــدولي للمطال ــة

 باتخاذ قرار بشأن ارورة سما  إسرا يي با راء ا نتخابات الفلسطينية في القد ض.
  وأكــد المــد ر التنفيــذي للجنــة ا نتخابــات المركزيــةب لشــاا كحيــيب أن اللجنــة تســلمي مــا        

يم  تجاو  ومسة اعترااات و رل الرد عليها ودعالا المعترص بالنتيجـةب  فتـا  إلـى أن مر لـة تقـد
مــن نيســان الجــاريب أمــاا أي قا مــةب  29ا عترااــات انتهــيب علــى أن  ــتم إعطــاء الفرصــة  تــى 

ــــة ســــتنطلق فــــي إذا  ــــة ا نتخابي مــــن الشــــهر الجــــاريب  30ر حــــي با نســــحا ل وقــــا  إ إن الدعاي
 ــث و بــالتزامن مــع نشــر القــوا م النها يــة وأســماء المرشــحينب لتحــدأ لــذأل القــوا م بمخاط ــة  ماليرلــا 
سـل ا   الناوحين بالتصوييلوأكد بـأن اللجنـة لـم تتلـقض  تـى اللحظـة ردا  مـن الجانـب اإلسـرا يلي سـواء  

 ي الـى أوايجاباص بشأن إ راء ا نتخابات في القد  المحتلةب مشيرا  إلى أنـه سـيتم دعـوة كافـة الفصـا
 ا تماع للحد ث بالخصو .
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 الواليات المتحدة شّجعت إسرائيل على تزو د األردن بالمياه
ــةب شــجعي إســرا يي اوســحوع المااــيب علــى       ب بــأن  اإلدارة اوميركي  لــرد  اأفــاد تقريــر إســرا يلي 

بشـــكي إيجـــابي  علـــى طلـــب اوردن بتزويـــدأل بالميـــاألب ولـــو مـــا كـــان ر ـــيس  كومـــة العـــدوب بنيـــامين 
 وردنتنيالوب قد رفضهب مصع دا بذلك او مة في العالقات مع اوردنب ر ـم أن المسـ ولين عـن المـ

لونقــي موقــع ضوالــال ب قــد أوصــوا با ســتجابة للطلــب اوردني  ض المــا ي وفــي  هــا  اومــن اإلســرا يلي 
ه اوميركـي   ـاء علـى و ب عن مس ولين إسرا يليين ر يعي المستولب قولهمب إن التو   لفيـة اإلو اري 

 ين بـن عحـد  توتر العالقات بين تي أبيب وعم انب بشأن قضـي ة إلنـاء ولـي العهـد اوردنـيب الحسـ
ء الاــانيب  يارتــه إلــى المســجد اوقصــىب بمناســ ة اإلســراء والمعــرا ب بعــد أن  اولــي إســرا يي إ ــرا

.  تنييرات في الترتي ات اومني ة في الحرا القدسي 
وتصــــاعدت او مــــة بــــين الجــــانحين فــــي أعقــــا  إلنــــاء نتنيــــالو ســــفرأل إلــــى اإلمــــاراتب الشــــهر      

 ســــتنال  الزيــــارة إلــــى أبــــو قحــــي فــــي اويــــاا اوويــــرة لحملتــــه  المااــــيل وكــــان نتنيــــالو يخطــــال
ت ا نتخابيـــة. ور ـــم تحفـــا المســـ ولين اإلمـــاراتيين مـــن  يـــارة نتنيـــالوب كونهـــا تـــأتي عشـــية انتخابـــا
ةب الكنيسيب التي لم تكن قد  رت  ينهاب والتحسـب مـن اعت ارلـا تـدوال فـي ا نتخابـات اإلسـرا يلي

ة واصـة إل ضـارأل إلـى أبـو قحـيب وتوقفـي فـي اوردن لسـاعتين قحـي إ  أن اإلمارات أرسلي طـا ر 
تو ههــا إلــى إســرا ييب لكــن نتنيــالو قــرر إلنــاء الزيــارة بســحب تــأور وصــو  الطــا رة. وكانــي لــذأل 

 المرة الرابعة في اوشهر اوويرة التي  لني نتنيالو  يارته لنمارات.
ا ال  المجـا  الجـوي اإلسـرا يلي أمـاا وكشـفي صـحيفة ضمعـاريفض  ينهـا عـن أن نتنيـالو أوعـز بـ 

لطة سـالطا رات القادمة إلـى اوردن والمنادرةبوالفـا  تفا،يـة السـالا بـين الجانحينلوسـعى مسـ ولو 
 الطيران اإلسرا يلية إلى منع إ ال  المجا  الجوب إلى  ين ترا ع نتنيالو عن قرارأل.

ة هـا إلـى أن نتنيـالو واصـي وـر  اتفا،يـونقلي الصحيفة عن مصادر أمنية إسرا يلية وأردنيـة تلميح
تــي الســالا بــين الجــانحينل وتــنص ا تفا،يــة علــى أن تــزود إســرا يي اوردن بصــورة دا مــة بالميــاأل ال

تضــــخها مــــن نهــــر اوردنل ويطلــــب اوردن أ يانــــا  يــــادة كميــــة الميــــاأل بســــحب شــــحتها فــــي بهــــض 
 المواسمل و ال ا كان إسرا يي تستجيب لطل ات كهذأل.
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زء ير أن ضقضية إمدادات المياأل تشكي مصدر ا آور للتوتر بين الحلد نضب مواحا أنه ضكجـوذكر تقر 
ــــي كــــي عــــااب يطلــــب  ــــاألب وف ــــد اوردن بالمي ــــد نل تعهــــدت إســــرا يي بتزوي ــــين الحل ــــات ب مــــن ا تفا،ي
ـــاأل تتجـــاو  الحصـــة الســـنوية حالمت فـــق عليهـــا بـــين  اوردنيـــون مـــن إســـرا يي كميـــة إاـــا ية مـــن المي

ن أن ادة ما توافق إسرا يي على الفورضب وقا  التقريـر إن مسـ ولين إسـرا يليون  زعمـو الطرفينسب وع
و مــة ضالطلــب اوردنــي  مــن بــين العد ــد مــن القضــايا السياســي ة واومني ــة التــي  ــتم تأويرلــاب بســحب ا

 السياسي ة في إسرا يي حعدا تشكيي  كومة  ت ى اآلنس.
 

  ر ب أو بيع عقارات لجمعياٍت استيطانيةخطيب األقصى ُيصدر فتوى شرعية بشأن تس
أصــدر وطيــب المســجد اوقصــى الم ــارك الشــي  عكرمــة صــحريب فتــول شــررية بشــأن مــن       

إ وقـا  يقوا بحيع العقارات والحيوت في مد نة القد  المحتلـة لمسـتوطنين متطـرفين وسماسـرة  هـودل
   يكفــن و  يصــلى عليــه و   ــدفنضإن بــا ع اورص للجماعــات اليهوديــة أو السماســرةب   ينســي و 

فــي مقــابر المســلمينب ودن صــاا وصــلى و عــم أنــه مســلمب ودن دمــه يكــون لــدراب ويجــب مقاطعتــهل 
صلى   عليه وسلمإ ض  يحـي دا امـرم مسـلم يشـهد ان   الـه إ    –لقو  رسولنا اوكرا محمد 

زانـــيب والمـــار  عـــن الـــد ن التــــارك وانـــي رســـو    إ  با ـــدل  ـــالثإ الـــنفس بـــالنفسب والاي ـــب ال
 للجماعةض. 

 ـــذكر أن مجلـــس اإلفتـــاء الفلســـطيني قـــاا بتجد ـــد إصـــدار الفتـــول عقـــب تســـريب بيـــوت وممتلكـــات 
 عرلية ودسالمية في القد  المحتلة من قحي بعض اعا  النفو .

 
 صحة غزة تتحدث عن تطورات الحالة الوبائية  

أكد مد ر عاا مجمع الشفاء الطحي بنزة محمد أبو سلميةب على أن الحالـة الولا يـة فـي الوقـي     
ا علـــى أن و ارة  الحـــالي تحتـــا  إلـــى تكـــات  الجميـــع مـــن أ ـــي الخـــرو  مـــن مر لـــة الخطـــرب م كـــد 

 600الصــحة علــى أ  ــة ا ســتعداد للتعامــي مــع مختلــ  الحــا تل وأشــاردلى أن لنــاك أكاــر مــن 
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رون مراكــــز الفــــر  التنفســــي  ــــراء ا نفتــــا  الكحيــــر والطفــــرات وعــــدا التــــزاا المجتمــــع مــــريض  ــــزو 
 با راءات السالمة والوقاية.

ـــى الطـــواقم      ـــا إل اب منول  ـــد  ـــة و  وـــو  منهـــا أب ـــى أن التط يمـــات فـــي قطـــاع  ـــزة آمن وشـــدد عل
 ســتيعا  الصــحية متماســكة وتقــدا الرعايــة الطحيــة لجميــع المراــى و ــرل افتتــا  أســرة إاــا ية 

أعداد أكحر من الصـابينل وأفـاد بـأن كافـة الخيـارات مطرو ـة وفـي  ـا  أصـ ح العـبء كحيـر علـى 
 المنظومة الصحية وأص ح لناك وطر عليها ل سنذلب إلى إ القات ود راءات أكحر وأوسع.

وأواــح أن مــا  هــدا المنظومــة الصــحية فــي العــالم ككــي لــو قــدرتها علــى التعامــي مــع الحـــا ت 
 واليوا وصلنا إلى  تزا د مستمر في عدد الحا ت. الحر ةب

 
 تقدير إسرائيلي يرصد أهم التحديات لسينار و مهاومة إيران

قـــا ض إ هـــود عـــيالاض ال ا ـــث الســـابق فـــي ا ســـتخ ارات العســـكرية فـــي مقالـــه بمجلـــة ضيســـرا يي      
إذا  انيب إن أمكـنب لكـنديفينسضل إنه ضيفضي الخيار الدبلوماسي لحي مشكلة الحرنامج النووي اإل ر 

ا بالنس ة إلدارة الر يس اومريكي  و با دنب فرلما يكون لجوء إ سـرا يي فشي لذا الخيار اوقي سوء 
 إلى قصـ  إ ـران لـو السـيناريو المر حضلوأاـا إ أن ضمواصـلة إ ـران انتهـاك ا تفـا  النـووي لعـاا

نوويــةب يظهــر والفــات داوـــي ب مــع تكــديس المعرفــة والقـــدرة علــى طريــق إنتــا  اوســـلحة ال2015
-إسـرا يي  ــو  المــدة التــي ستسـتنرقها إ ــران إلنتــا  أســلحة نوويـةب وتجميعهــا علــى صــارو  أرص

 ـدن أرصب ونها تمتلك بالفعي لذأل الصواري  القادرة على وصو  إسرا ييضلوأشار إلـى أن ضإدارة با
ميــع ترفــع الو يــات المتحــدة   تحــاو  التفــاوص مــع إ ــران لكنهــا تحــدو عالقــةب  يمــا تريــد اوويــرة أن

مــن  العقولــات أو  ب لكــن واشــنطنب ور ــم كــي اســتعدادلا لتقــديم تنــا  تب بمــا فــي ذلــك إ الــة العد ــد
ت العقولاتب  ير مستعدة للقياا بذلك كخطوة افتتا يةب مما سيشجع إ ران على رفض تقديم تنـا  

 من تلقاء نفسها في ما  تعلق بالحرنامج النوويض.
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 اما ليوم األرض: ز ارات لعوائل الشهداء وزهور على أضرحتهمع 45
 ليوا اورصب فـي الـداويب بزيـارات فـي مد نـة سـخنين إلـى 45انطلقي مراسم إ ياء الذكرل الـ    

منــا   عــا الت شــهداء  ــوا اورصب  ــم  يــارة أاــر ة شــهداء  ــوا اورصب وواــع أكاليــي الزلــور 
ليــوا اورص ب ومــن  ــم ا نتقــا  عرابــةل  يــث الحرنــامج  علــى أاــر ة الشــهداء والنصــب التــذكاري 

المركــــزي   يــــاء الــــذكرللوألقيي كلمــــات عــــدة تخليــــدا لــــذكرل شــــهداء  ــــوا اورص الــــذ ن اــــحوا 
ل وفي النقب نظمي لجنـة التو يـه العليـا لعـر  1976آذار  30بأروا هم دفاعا عن اورصب  وا 

ج فعاليـات  ـوا اورص لهـذا العـااب ووصصـي النقب  يارات لقرل مسلولة ا عترا ب امن برنام
عــددا مــن الزيــارات الميدانيــة لقــرل مهــددة بــا قتالع باإلاــافة لمحااــرات ونــدوات ســتنظم وــال  

 اوسحوع الجاريل وشهدت عدد من الحلدات فعاليات ا ياء الذكرل.
لاــة ا رص والااوأ يــا الفلســطينيون فــي قطــاع  ــزة اليــوا الاال ــاء الــذكرل الخامســة وا رلعــين ليــوا 

لمســيرات العــودة وكســر الحصارلووصــي قــادة الفصــا ي الفلســطينية الــى مخــيم العــودة شــر   ــزة 
   ياء الذكري عحر  راعة أشجار الزيتون والتأكيد على استمرار المقاومة.

% 76و قا  الجها  المركزي لن صاء إن سلطات ا  تال  تستني بشكي م اشـر مـا نسـحته     
مــن مجمــي مســا ة الضــفة النرليــة المصــنفة ح سب والتــي تخضــع بالكامــي لســيطرتها علــى اومــن 

% منهــــاب  يمــــا بلنــــي 63والتخطــــيال والحنــــاءب إذ تســــيطر المجــــالس اإلقليميــــة للمســــتوطنات علــــى 
وذ في المستوطنات في الضفة حتشمي المسا ات المنلقـة والمخصصـة لتوسـيع مسا ة مناطق النف

ب وتماي ما نسـحته  ـوالي 2020كما لو الحا  في نهاية العاا  2كم 542لذأل المستوطناتس نحو 
% مـــن مســـا ة الضـــفة النرليةلوأواـــح ضاإل صـــاءضب فـــي تقريـــر لـــهب صـــدر لمناســـ ة الـــذكرل 10

أن المســـــا ات المســـــتولى عليهـــــا و ـــــراص القواعـــــد  ورصبالســـــنوية الخامســـــة واورلعـــــون ليـــــوا ا
% من مسا ة الضفة النرليـةب باإلاـافة إلـى 18العسكرية ومواقع التدريب العسكري تماي  والي 

 219% مـــن مســـا تهاب وتضـــرر مـــا  زيـــد علـــى 10 ـــدار الضـــم والتوســـع الـــذي عـــز  أكاـــر مـــن 
 8,830 تال  با سـتيالء علـى  ـوالي تجمعا فلسطينيا  راء إقامة الجدارب كما قامي سلطات ا 

دونمــا  تــم إعالنهــا كمحميــات طحي يــةب  11,200دونمــا مــن اورااــي الفلســطينيةب باإلاــافة الــى 
 لالستيالء عليها. تمهيدا  

 


