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"الرباعية" تلتقي لبحث سبل إحياء المفاوضات الفلسطينية – اإلسرائيلية
بح ــث ممال ــو اللجن ــة الرلاري ــة لس ــالا الش ــر اووس ــال حالو ي ــات المتح ــدة وروس ــيا وا تح ــاد
اوورولـي واومـم المتحـدةسب سـحي إ يـاء ضمفاواــات ذات منـزلض بـين الفلسـطينيين ودسـ ار يي بهــد
ـ ــي ال ـ ــدولتينل وقال ـ ــي اللجنـ ــة الرلاري ـ ــة ف ـ ــي بيـ ــان عق ـ ــب ا تماعه ـ ــا إن كـ ــال م ـ ــن الفلس ـ ــطينيين
واإلس ار يليية بحا ة إلى ضا متناع عن اإل راءات او ادية الجانب التـي تجعـي ـي الـدولتين أكاـر

ص ــعولةضل ــذكر أن ل ــذأل ل ــي المـ ـرة اوول ــى من ــذ أ ل ــو  2018الت ــي لتق ــي فيه ــا م عو ــون م ــن
الوسطاء اورلعةل وفي شهر ش اط الماايب قا اومين العـاا لألمـم المتحـدة أنطونيوو وووتير
إنه يأمي في عقد ا تماع رلاعي في اوسابيع المقحلةب بعد أن أص ح لناك ر يس د د فـي الحيـي
اوبيض.

ويســعى الفلســطينيون إلــى إنشــاء دولــة مســتقلة فــي الضــفة النرليــة وقطــاع ـزةب عاصــمتها القــد
الش ــر،يةب عل ــى مي ــع او ارا ــي الت ــي ا تلته ــا إسـ ـ ار يي ف ــي ع ــاا 1967ل كم ــا ــذكر أن ال ــر يس

اوميركــي السـابق دونالــد ت ارمــب فشــي فــي تمريــر وطتــه المعروفــة باســم ضصــفقة القــرنض التــي كانــي
واش ــنطن س ــتعتر بمو حه ــا بالمس ــتوطنات اليهودي ــة ف ــي او ارا ــي المحتل ــة كج ــزء م ــن إسـ ـ ار ييب
وتعطــي إس ـ ار يي ــق اــم  %30إاــا ية مــن او اراــي الفلســطينية المحتلــةب مقابــي ،يــاا كيــان
فلســطيني متقطــع اووصــا ل فــي ـين صــر ي إدارة الــر يس الجد ــد ــو با ــدن بأنهــا تــدعم ــي
الدولتين بين اإلس ار يليين والفلسطينيينب وستلني العد د من الق اررات التي اتخذلا ترامب.
وقال ــي اإلدارة اوميركي ــة إنه ــا تتطل ــع إل ــى ضإع ــادة اـ ـ ال العالق ــاتض م ــع الفلس ــطينيين عح ــر وط ــة

تتضمن  15مليون دو ر كمساعدة في موا هة ولاء كوفيد19-ب والت ار ـع عـن العد ـد مـن مواقـ

إدارة الر يس السابق دونالد ترامب التي فضلي التوسع ا ستيطاني اإلس ار يلي في الضفة النرليـةب
وت ار ع ــي ع ــن ــي ال ــدولتينب وقطع ــي المس ــاعدات ع ــن وكال ــة اوم ــم المتح ــدة إل ا ــة وتش ــنيي
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الال ئين الفلسطينيين اوونرواب وعن السـلطة الفلسـطينيةب وأ لقـي القنصـلية اوميركيـة فـي القـد ب
ومكتب بعاة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
وكشفي المذكرة بعنوان ضإعادة ا ال العالقات اومريكية الفلسـطينية والطريـق إلـى اومـااض أن إدارة

با ــدن تخطــال لنعــالن عــن زمــة المســاعدات المــذكورة حبقيمــة  15مليــون دو رس للفلس ــطينيين
تخص ولاء كورونا في أواور شهر آذار الجاري.
كمــا تص ل
فصــي المــذكرة التــي صــزعم أنهــا مــن صــيا ة نا ــب مســاعد و يــر الخار يــة اوميركــي للش ـ ون
الفلس ــطينية واإلسـ ـ ار يلية ل ــادي عم ــر وطط ــا للت ار ــع ع ــن سياس ــات ت ارم ــب المختلف ــة الت ــي تعتق ــد
واشنطن أنها تجعي التوصي إلى ي الدولتين أكار صعولةب ماي إافاء الشـررية اوميركيـة علـى
المشروع ا ستيطاني.

وقالي إنها ستواصي ث الدو اوورل على تطحيع العالقات مع إس ار ييب لكنها شددت علـى أن
ذلك ليس بد ال عن السالا اإلس ار يلي الفلسطيني.
يش ــار إل ــى أن و ي ــر الخار ي ــة اوميرك ــي أنت ــوني بلي ــنكن ص ــر مـ ـ ار ار بتأ ي ــدأل لعملي ــات التطحيـ ــع
اإلسـ ار يلي مــع دو عرليـةب م يــدا مـا صنظــر إليـه علــى نطـا واســع علـى أنــه أ ـد نجا ــات ت ارمــب
القليلة في السياسة الخار يةب يث َّ
تمكن ت ارمـب مـن إبـراا اتفاقـات أواوـر العـاا المااـي مـن قحـي
أرلــع دو عرليــة حاإلمــارات العرليــة المتحــدة وال ح ـرين والســودان والمنــر س لتطحيــع العالقــات م ـع
إس ار يي.
االنتخابات الفلسطينية  :2021ملفا القدس والرقابة الدولية عقبتان تنتظران الحل إلوراؤها
ـ از ملفــا القــد

والرقابــة الدوليــة عقحتــين تنتظ ـران الحــي للمضــي فــي إ ـراء ا نتخابــات

العامة التي طا انتظارلا بالنس ة للفلسطينيينل وأكد مس ولون فلسطينيون التمسك بضرورة إ ـراء
ا نتخاب ــات ف ــي ش ــر الق ــد
وتصــويتال ودن ضالموقـ

وتمك ــين س ــكانها الفلس ــطينيين م ــن المش ــاركة الفعلي ــة فيه ــا ترش ــحا

الفلســطيني تمســك بضــرورة إ ـراء ا نتخابــات فــي القــد

ودتا ــة المجــا

لس ــكانها بالمش ــاركة الفاعل ــة ي
ترش ــحا وتص ــويتا بمو ــب ا تفا،ي ــات الموقع ــة و ت ار ــع ع ــن ذل ــكضل
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ضقل ــب الصـ ـراعض م ــع إسـ ـ ار ييب وأنضإ ـ ـراء ا نتخاب ــات ف ــي الق ــد

معركــة الحركــة والكــي الــوطني الفلســطينيب تكريســا لحقيقتهــا وواقعهــا باعت ارلــا ــزءا

تج ـ أز مــن

الدولة الفلسطينية وعاصمتها اوبديةض.
وأكـد و يــر الشـ ون المدنيــة وعضـو مركزيــة ضفــتحض ســين الشـي أن ضا نتخابــات الفلســطينية إنجــا
ديمق ارطــي كحيــر ونصــر ديمق ارطــي داولــيب وعلــى ألميتــه
اوكحر في إ راء ا نتخابات في القد

ي
ترشحا وتصويتاض.

رتقــي إلــى مســتول اإلنجــا السياســي

ودعا الشي إلى أن يكون اإل ماع الوطني الفلسطيني على ضإ راء ا نتخابات وفي مقدمة الـوطن
قدســنا وعاصــمتناب والقــد

ليســي ذريعــة كمــا يقــو ال عضضلوســحق أن أعلنــي الســلطة الفلســطينية

في فح ار ر المااي أنها واطحي الحكومـة اإلسـ ار يلية رسـميا بشـأن السـما بـا راء ا نتخابـات فـي

القد ب لكنها لم تتلق ردا وااحا بشأن الموافقة على ذلك أسوة بما رل في ا نتخابات السابقة.
بمـ ـوا اة ذل ــكب
لنش ـ ار

ـ ـ از ملـ ـ

وص ــو بعا ــات المرا ،ــة الدولي ــة إل ــى او ارا ــي الفلس ــطينية

علــى عمليــة ا نتخابــات يكتنفــه النمــوص فــي قــي عــدا صــدور موق ـ

ذلكلوأك ــد الن ــاطق باس ــم لجن ــة ا نتخاب ــات المركزي ــة الفلس ــطينية فري ــد طع ــم

إس ـ ار يلي بشــأن
أن ت ــوفير الرقاب ــة

الدولية ضأمر مهم دا إل راء ا نتخابات باعت ار أن ذلك يماي طاء سياسيا للعملية الديمقراطيـةض
ل وقــا إ إن لجنــة ا نتخابــات و هــي دع ـوات لكــي الهيئــات الدبلوماســية المعتمــدة لــدل فلســطين
للرقابـ ــة علـ ــى ا نتخابـ ــاتب بمـ ــا فيهـ ــا ا تحـ ــاد اوورولـ ــي واومـ ــم المتحدةلوأواـ ــح أن لـ ــدل لجنـ ــة
ا نتخابـات العد ـد مــن طل ـات الرقابــة الدوليـة ونتوقــع تسـلم المزيــد منهـاب علمــا أنـه تــم اعتمـاد أكاــر
من  8آ

مراقب من ممالـي م سسـات المجتمـع المـدني الفلسـطيني لنشـ ار

مــن هتــهب أكــد مسـ و اإلعــالا فــي مكتــب ا تحــاد اوورولــي فــي القــد

علـى ا نتخابـاتل

شــادي عامــان أنــه تــى

اللحظة لـم تـرد أي معلومـات مـن إسـ ار يي ـو موقفهـا مـن ا نتخابـات الفلسـطينيةل وأاـا إ ضإن
موقـ

ا تحــاد اوورولــي يقــوا علــى أن ا نتخابــات الفلســطينية يجــب أن تجــري فــي كــي او اراــي

الفلســطينية بمــا يشــمي القــد ل ونتوقــع أن تعمــي كــي اوطـ ار
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إ ـراء انتخابــات نزيهــة وديمقراطيــة فــي كــي او اراــي الفلســطينية وعــدا عرقلــة ا نتخابــاتضل وذكــر

أن ضا تحـ ــاد اوورولـ ــي ـ ــرل أن لنـ ــاك اتفا،يـ ــات بـ ــين الجـ ــانحين الفلسـ ــطيني واإلس ـ ـ ار يلي ومل ـ ـ

ا نتخابات مو ـود فيهـا عحـر بنـود وااـحة تحـدد آليـات إ ار هـا فـي شـر القـد ضل وأشـار إلـى أن
ا تحـاد اوورولـي طلـب منـذ أكاـر مـن شــهر مـن إسـ ار يي السـما بوصـو بعاـة مرا ،ـة استكشــا ية
لالتحاد لنش ار

على ا نتخابات لكن لم تم تلقي أي رد تى اآلن على ذلكل وأفاد بأن ا تحـاد

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.
 36قائمة ترشحت لالنتخابات التشر عية
وأعلنــي لجنــة ا نتخابــات المركزيــة انتهــاء فت ـرة الترشــح نتخابــات المجلــس التش ـريعيب والتــي
اســتمرت مــن ص ـ ا

ــوا  20و تــى مســاء ــوا  31آذارل وأواــحي أن المجمــوع الكلــي لطل ــات

الترشح المستلمة بلغ  36قا مة.
وكش ـ ـ

موقـ ــع ضمـ ــد ي ايسـ ــي افيـ ــر ض بـ ــأن دوا ـ ــر صـ ــنع الق ـ ـرار العالميـ ــة ت ارقـ ــب بحـ ــذر شـ ــد د

ا نتخابــات الفلســطينية القادمــة ومقــدماتها ونتا جهــا وتأ يراتهــا ا قليميــة والدوليــة فــي قــي متني ـرات

متس ــارعة س ــت ر ف ــي المش ــهد ال ــدولي بص ــورة أساس ــيةل ويق ــو متخصص ــون رلي ــون للموق ــع ضان
ا ندفاعــة الفلســطينية نحــو ا نتخابــات ــاءت بطلــب دولــي وتوافــق إقليمــي علــى اــرورة تجد ــد
الشــرريات الفلســطينية وعــدا إ ــداث أي ف ـراة فــي الســا ة الفلســطينية فــي الــة صــو تطــورات
داوليــة ولضــمان اومــن وا ســتقرار فــي المنطقــةضل وأاــا

ضفــي قــي لــذا المشــهد المعقــد سياســيا

إقليم ــا ودولي ــا فان ــه م ــن الواا ــح أن نت ــا ج ا نتخاب ــات الفلس ــطينية و ص ــو الق ــول ال ــاالث ضف ــتح

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 سـ ار يلية اوويـرة مــن يـث صـعولة تشـكيي كومــة

فلسطينية واسعة دون مشاركة كافة مكونات الشارع السياسي الفلسطينيض.

وأفيــد أن فــتح قــررت إعــادة النظــر فــي بعــض القـ اررات والمعــا ير التــي اتخــذتها ســابقا لعضــوية

قا مــة ركــة فــتحب ومنهــا عــدا ترشــح القيــادات الحاليــة والــو راءب مــا يشــير إلــى إمكانيــة أن تحتــوي
قا مــة فــتح ،يــادات وو راء ســابقينل وأن عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فــتح محمــود العــالو لــو

أبر المرشحين ليكون أو القا مةل ولم تست عد المصادر أن نضم عضـوين آوـرين للقا مـة وعـدد

مــن أعضــاء المجلــس الاــوري للحركــة وو ي ـرين 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
ضف ــتحضب ع ــن انس ــحابهم م ــن المش ــهد ا نتخ ــابي وسـ ـ ا

مختلف ــةب بينه ــا ع ــدا را ــالم ع ــن تو ي ــع

المقاعد ومواقعهم في القا مة.
إسرائيل لبنسودا :ال صالحية لديك للتحقيق وال تعاون معك

قررت كومة العدوب فـي ردلـا علـى رسـالة المدريـة العامـة فـي المحكمـة الجنا يـة الدوليـة فـي

لايب فاتو بنسوداب و التحقيق في ار م ر تشـت ه إسـ ار يي بارتكابهـاب وـال العـدوان علـى
صـال ية لـدل بنسـودا بـالتحقيق اـد إسـ ار ييب

زة في العـاا 2014ب وكـذلك با سـتيطانب بـأن

وأن إس ار يي لن تتعـاون معهـال وعقـد ر ـيس الحكومـة اإلسـ ار يليةب بنيـامين نتنيـالوب اليـواب مـداو ت
و شكي الرد علـى رسـالة بنسـوداب بمشـاركة و يـر اومـنب بينـي ـانتسب وو يـر الترليـة والتعلـيمب
ـ ــوآ

ا نـ ــيب وو يـ ــر الطاقـ ــةب وفـ ــا شـ ــطا نيتسب والمستشـ ــار القضـ ــا ي للحكومـ ــةب ا يحـ ــاي

منــدلحلييب ور ــيس مجلــس اومــن القــوميب مئيــر بــن ش ـ اتب والمــدعي العســكريب شــارون ا يــكب
ومسـ ولين آوـرينل وتقـرر فــي نهايـة المـداو ت أن ضتواـح إسـ ار يي للمدريـة العامـة فـي المحكمــةب

فاتو بنسوداب أن ليس لـد ها صـال يات للشـروع فـي تحقيـق اـد إسـ ار ييب التـي لـن تتعـاون معهـاضب
وكاني تقارير إس ار يلية قد توقعي في اوسـابيع اوويـرة أن قـ ار ار كهـذا أو امتنـاع إسـ ار يي عـن الـرد

علــى رســالة بنســوداب ســيدفع المحكمــة الدوليــة إلــى فــتح تحقيــق فــوري اــد إس ـ ار يي ــو ارتكــا
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ار م ر ب اومر الـذي سيسـتدعي إصـدار أوامـر اعتقـا دوليـة اـد مسـ ولين إسـ ار يليين ر يعـي
المستول.

وقــدا الجــيس اإلس ـ ار يلي توصــية إلــى الحكومــة تقضــي بعــدا التعــاون مــع محكمــة لــاي بادعــاء
ا متنــاع عــن منحهــا شــرريةب وأنــه فــي ــا وافقــي إس ـ ار يي علــى التحقيــق مــع نفســهاب بــد مــن
تحقيق تجريه المحكمة الدوليةب فانها ستكون مطال ة با راء تحقيقـات أوـرل مـع نفسـها فـي أعقـا

عمليات عسكرية في المستقحي لوكان أماا إس ار يي وياران آورانب بأن تحلغ المحكمة الدوليـة بأنهـا
ستحقق مع نفسهاب لكن المس ولين اإلس ار يليين كانوا متردد ن يا لذا الرد ونه يعنـي ا عتـ ار

بصــال يات المحكمــة الدوليــة وســتكون ملتزمــة بتســليم المحكمــة تقري ـ ار نص ـ

ســنويا ــو واــع

التحقيق.
وكــان الخيــار الاالــث أن تطلــب ضتأ يــي تقنــيض فــي تســليم الــرد علــى رســالة بنســوداب بحجــة الواــع
السياسي وا تصا ت لتشكيي كومة بعد انتخابات الكنيسي.
يشــار إلــى أن إدارة الــر يس اوميركــيب ــو با ــدنب رفعــي مـ و ار العقولــات علــى المحكمــة الجنا يــة
الدوليــة التــي فراــها الــر يس الســابقب دونالــد ت ارمــبل واعتحــر نتنيــالو وــال م ارســم إ يــاء ذكــرل
المحرقــة النا يــةب أن ضلــذأل المحكمــة تســعى للتحقي ــق اــد إس ـ ار يي بادعــاء مهــوو
وا اطنا الذ ن

اــد نودن ــا

و د أوالقيين أكار منهملقـادة الجـيس اإلسـ ار يلي يحـارلون إ ـرانب ولـم نـددون

بنا .يا له من نفا ض لوادعى نتنيـالو أن ضالمحكمـة فـي لـاي تأسسـي بايحـاء مـن محكمـة نيرنحـرة
التــي تحــاكم مجــرمين نــا يينل لكــن بــين نيرنحــرة و لــاي ــدث العكــسل ليئــة تأسســي مــن أ ــي
ماية قو اإلنسان تحولي إلى ليئة تدو

قو اإلنسانض.

حل الدولتين
واشنطن تدعم ّ
قـ ــا الحيـ ــي اوبـ ــيض إن الـ ــر يسب ـ ــو با ـ ــدنب نـ ــاقس مـ ــع ملـ ــك اوردنب عحـ ــد

الاـ ــانيب

ضالعالقـ ــات الانا يـ ــة الوطيـ ــدة بـ ــين اوردن والو يـ ــات المتحـ ــدة والـ ــدور المهـ ــم لـ ــألردن فـ ــي المنطقـ ــة
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والتعاون الانا ي في مجا ت عدة سياسـية واقتصـادية وأمنيـةضل وكـرر با ـدن وـال المكالمـة دعمـه
لحي الدولتينب بهد

واع د للنـزاع فـي الشـر اووسـالب ولـو محـدأ تحنـاأل المجتمـع الـدولي لوقـي

طويي قحي أن نقلب عليه الر يس اوميركي السابقب دونالد ترامب.
ور حـ ــي الر اسـ ــة الفلسـ ــطينية بتص ـ ـريحات بـ ــاد ن والت ازمـ ــه بحـ ــي الـ ــدولتين كأسـ ــا
الفلس ــطيني اإلسـ ـ ار يليلوأكدت الر اسـ ـة ضاس ــتعدادلا للعم ــي م ــع اوطـ ـ ار

لحـ ــي الص ـ ـراع

الدولي ــة وتحد ــدا اللجن ــة

الرلاريــة الدوليــة للوصــو إلــى ــي سياســي يضــمن اومــن وا ســتقرار فــي المنطقــة باقامــة دولــة
فلسـ ــطينية عاصـ ــمتها القـ ــد

الشـ ــر،ية ت ـ ــيس ن ـ ــا إلـ ــى نـ ــب مـ ــع إس ـ ـ ار ييضل و ـ ــددت الر اسـ ــة

الفلسطينية ضالتزامها بحي الدولتين القـا م علـى أساسـات الشـررية الدوليـةب واسـتعدادلا للتجـاو مـع
أية هود دولية للوصو إلى لذا الهد ض.
وكش ـ

تقريــر أميركــي لش ـ كة ضآي.بي.ســي نيــو ض اوميركيــةب أن إدارة با ــدن رصــدت ميزانيــة

تص ــي إل ــى  75ملي ــون دو ر لـ ــضدعم ا قتص ــاد الفلس ــطينيض لوأف ــاد التقري ــر ب ــأن اإلدارة اوميركيـ ـة

الجد دة كافي ضبهدوءض مساعداتها للفلسطينيينب عحر تخصيص محلغ قريب مـن  100مليـون دو ر
للجانــب الفلســطينيب مشــي ار إلــى أنــه لــم ــتم اإلعــالن إ عــن ــزء صــنير منهــالو قحــي ذلــك أعلنــي
اإلدارة اوميركية مـنح  15مليـون دو ر للمجتمعـات الفلسـطينية الضـ يفة فـي الضـفة النرليـة و ـزة

للمساعدة في مكافحة ا حة كورونا.

وفــي آذار 2017ب علــق ت ارمــب مســاعداته المقدمــة لموا نــة فلســطينب والمقــدرة ب ـ  100مليــون

دو رب ووصلي في سنوات سابقة إلى  380مليونا.

ولــم تضــح مــا إذا كــان محلــغ  75مليــون دو ر يشــمي  15مليــون دو ر كمســاعدات للولــاءل ومــع
ذلــكب تماــي وطــة التمويــي تحــو كحي ـ ار فــي نهــج الو يــات المتحــدة تجــاأل الفلســطينيينب بعــد ت ــاد
ا تهامات وال سنوات ترامب.
المالية لفلسطين
واشنطن تستأنف مساعدتها
ّ
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مسـاعدتها للفلسـطينيينب التـي توقفـي إبـان و يـة الـر يس

اوميركي السابقب دونالد ترامبب على أن تحلغ  235مليـون دو رب فـي قـر قار لقـي رفضـا إسـ ار يليًّاب
ض
يعينل ويشــمي الق ـرار اســتعادة  85مليــون دو ر مــن المســاعدات الم اشــرةب
وتر ي ــا فلســطينيًّاب س ـر ش

و 150مليـ ــون دو ر مـ ــن المسـ ــاعدات اإلنسـ ــانية لوكالـ ــة ـ ــوث وتشـ ــنيي الال ئـ ــين الفلسـ ــطينيين
ضأون ــرواض ل وق ــا و ي ــر الخار ي ــة اوميرك ــيب أنت ــوني بلي ــنكن ف ــي بي ــانب إن ضالمس ــاعدة اوميركي ــة
للش ــعب الفلس ــطيني تخ ــدا مص ــالح و ،ــيم الو ي ــات المتح ــدةضلوذكر أن المس ــاعدات ضت ــوفر مس ــاعدة

يويــة لمــن يحتــا ون اليهــا وتســهي التنميــة ا قتصــادية وتــدعم الح ـوار اإلس ـ ار يلي  -الفلســطينيب

وتنسيق اومن وا سـتقرارض ل مـن انحهـاب علقـي و ارة وار يـة العـدو علـى قـرار الو يـات المتحـدةب
مواــحة أن موق ـ إس ـ ار يي لــو أن ضالوكالــة بشــكلها الحــاليل تصــديم الص ـراع و تســالم فــي لــهضل
وأاافيإ ضيجب أن يكون تجد د المساعدة لـ’أونروا’ مصحولا بتنييراتل ولريةب واـروريةب فـي
طحيعــة وألــدا

وطريقــة تصــر الوكالــةضل وقــا المتحــدث باســم الــو ارةب ليئــور يــاط إن ضإسـ ار يي

تجــري ـوا ار مكافــا مــع الو يــات المتحــدة فــي مجــا ت متنوعــة .وفــي مــا تعلــق بهــذا الســيا ل فقــد

أ ـ ــار اوميركيـ ــون قضـ ــية تجد ـ ــد المسـ ــاعدات اوميركيـ ــة للفلسـ ــطينيينب وتأ يرلـ ــا علـ ــى المصـ ــالح

المشـ ــتركة حبـ ــين واشـ ــنطن وتـ ــي أبيـ ــبسضل بـ ــدورألب قـ ــا السـ ــفير اإلس ـ ـ ار يلي لـ ــدل الو يـ ــات المتحـ ــدة
المتحدةب لعاد إردانب إن ضإسـ ار يي تعـارص بشـدة اونشـطة المعاديـة إلسـ ار ييب والمعاديـة للسـامية

التي تجري في منشآت ’أونروا’ض.

ور حــي عضــو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــرب أ مــد مجــد نيب ب ـالقو إن ضفلســطين تر ــب
باســتئنا

الو يــات المتحــدة مســاعداتها التنمويــة للشــعب الفلسطينيضلوأاــا إضاإلعالن اوميركــي

وط ــوة إيجابي ــة يمك ــن الحن ــاء عليه ــا س ــتئنا

عالق ــات واش ــنطن م ــع القي ــادة الفلس ــطينيةضلوتابعإ

ضالخطــوة قــد تمهــد إلعــادة بنــاء العالقــات علــى أســس مختلفــةب بخــال

اإلدارة اومريكيــة الســابقةب

التــي عملــي علــى ابتـ از القيــادة الفلســطينيةض لوأشــار إلــى أنــه ضمــن الممكــن رفــع مســتول العالقــات
السياســية بعــد معالجــة عــدة قضــايا نا يــةب أبر لــا قضــية القــد ب ومجموعــة القـوانين التــي اتخــذتها
إدارة الر يس السابق دونالد ترامب تجاأل القضية الفلسطينيةض.
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ال زار ني يدعو إلى دعم األونروا لتواصل مساعدة نحو  6ماليين الوئ فلسطيني
وص

المفـوص العـاا لألونـروا فيليـب

ارينـي قـرار اإلدارة اوميركيـة اسـتئنا

تمويـي وكالـة

إ ا ة وتشـنيي الال ئـين الفلسـطينيين بـا وت ار المهـم واوو ـار الجيـدةلوقا إإن الو يـات المتحـدة

شـ ـريك قـ ـوي ص ــا ض ب الوكال ــة من ــذ إنش ــا هاب ولعق ــود م ــن الزمنل ــاءت تصـ ـريحاته و ــال فعالي ــة
افت ارا ــية بعنـ ـوان ضتق ــديم المس ــاعدة الض ــرورية لال ئ ــي فلس ــطينإ التح ــديات والف ــر ف ــي س ــيا
معقدضب عقدتهاب اللجنـة المعنيـة بممارسـة الشـعب الفلسـطيني لحقوقـه يـر القابلـة للتصـر ب بهـد
تعزيــز الــدعم الــدولي لحقــو

ئــي فلســطينب و شــد الــدعم السياســي والمــالي لألونروالوأشــار إلــى

أن الوكالــة ستواصــي موا هــة تحــديات ماليــة فــي اوشــهر المقحلــةب تــى مــع ا ســتئنا

المــأمو

للــدعم مــن الو يــات المتحــدةب وســتأتي فــي وقــي مناســب لمســاعدة الوكالــة فــي الحفــا علــى تقــديم
وــدمات التعلــيم والصــحة لألشــهر المقحلــةضل وكانــي اوونــروا أعلنــي أنهــا علــى افــة ا نهيــار فــي
نهاي ـ ــة الع ـ ــاا الماا ـ ــيب ي ـ ــث ك ـ ــان ع ـ ــاا  2020مليئ ـ ــا بالتح ـ ــدياتلوقا

ارين ـ ــيإ ضالال ئ ـ ــون

الفلسـ ــطينيون فـ ــي المنطقـ ــة يعتمـ ــدون بشـ ــكي ش ـ ـ ه كامـ ــي علـ ــى الخـ ــدمات التـ ــي تقـ ــدمها اوونـ ــرواب

ويطلحون من الوكالة أن تفعي المزيد في وقي توا ه يه محدودية في المواردض.

وتــأتي الفعاليــة اســت اقا لمـ تمر دولــي لــدعم الوكالــة يستضــيفه اوردن والســويد فــي وقــي

ــق مــن

لــذا العــااب ولهــذا الشــأن قــا مفــوص اوونــرواإ ضيجــب علــى الم ـ تمر أن نقــي الوكالــة مــن إدارة
او مات اليوميةب إلى أونروا أكار استدامة تى تم التوصي إلى اتفا سالا عاد ودا مض.
وشــدد علــى أنــه طالمــا
ال شرية لـ  5.7مليون

و ــد ــي سياســي فــي اوفــقب ستواصــي اوونــروا ا ســتامار فــي التنميــة
ئ فلسطيني في المنطقة.

وتــأتي الفعاليــة قحــي ســاعات مــن إعــالن و ارة الخار يــة اوميركيــة اســتم اررتقديم المســاعدات

للفلســطينيينبمن بينهــا  150مليــون دو ر لوكالــة اوونروابكمــا تتضــمن الحزمــة  75مليــون دو ر
للضفة النرلية و زةب و 10مليون دو ر لدعم برامج بناء السالا.
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مــن انحهــاب ســلطي مــد رة عمليــات اوونــروا فــي الضــفة النرليــة ــوين لــويسب الضــوء علــى تــأ ير
ا حــة كــوفيد 9-علــى اوواــاع فــي اورص الفلســطينية المحتلةبوواصــة علــى الال ئينلوقالــيإ
ض أر نا تأ ي ار كحي ار على ا قتصادب  %40من اوسر في الضفة النرلية شهدت انخفااـا فـي الـدوي
بــأكار مــن النص ـ ب وارتفعــي نس ـ ة ال طالــة فــي مخيمــات الضــفة النرليــة إلــى %23ب وفــي ـزة
بلني نس ة ال طالة %49ض.

وتق ــدا اوونـ ــروا و ــدمات لـ ـ ـ  %70مـ ــن س ــكان قطـ ــاع ـ ـزةب والطعـ ــاا لمـ ــا يص ــي إلـ ــى مليـ ــون

شــخصلوقاليإ ض ميــع لــذأل الخــدمات اســتمرت ر ــم الهجمــات علــى الوكالــة ومحــاو ت تسييســهاب
وقــد قادنــا ذلــك إلــى تحــديات ماليــة شــد دة وأود أن أشــدد أننــا اســتنفدنا ميــع اإل ـراءات المتا ـة

لتخفيض الميزانية بدون قطع الخدماتض.

نتنياهو للواليات المتحدة" :اتفاق مع إيران لن يلزمنا"
ــذر ر ــيس كومــة العــدوب بنيــامين نتنيــالو مــن التو،يــع علــى اتفــا يســمح إل ـران بحيــا ة

أسلحة نوويةب قا ال إن اتفاقا كهذا مـن شـأنه تمهيـد الطريـق لطهـرانل مـتالك برنـامج نوويلوقـا إ
ضفي لذأل اللحظةب تقاا في دبي مناس ة تذكارية لضحايا الهولوكوسيل من كان ليصد ذلك؟ لـذأل
عالمــات علــى تنييــر مر ــب بــه فــي العالقــات بــين اليهــود والعــر وــار إس ـ ار يي وداوــي الــحالد

أيضــاضل وأاــا إ ضلكــن مــع تقــدمنا .لنــاك أشــياء يمكــن أن تعيــدنا إلــى الــوراء .ا تفــا النــووي مــع

إ ـران مطــرو مـرة أوــرل علــى الطاولــةب لكــن التــاري علمنــا أن ماــي لــذأل ا تفا،يــاتب مــع اونظمـة
تســاوي شــيئا بحســب مــا رلسضلوتــابعإ ضكمــا

المتطرفـة تســاوي ،يمـ ضة فــص ــوا حللد لــة علــى أنهــا
أقو وصدقا نا الجيد نب و يكون لناك وطألا تفـا مـع إ ـران سـيمهد الطريـق مـتالك أسـلحة

نووية لن لزمنا بـأي شـكي مـن اوشـكا ض لوقـا نتنيـالوإ ضشـيء وا ـد فقـال للزمنـال حولـوس منـع أي
شخص يسعى إلى تدميرنا من تنفيذ مخططهض.
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وكاني تحليالت إس ار يليةب قد رلطـي بـين الهجـوا الـذي تعراـي لـه السـفينة اإل رانيـة ضسـافيزض
فــي ال حــر او مــرب والــذي صنســب إلــى إسـ ار ييب ولــين المحاد ــات الجاريــة فــي فيينــا ــو الحرنــامج
النــووي اإل ارنــي والعقولــات اوميركيــة علــى طه ـرانل فــي ــين أشــار تقريــر إس ـ ار يلي إلــى والفــات
بين او هزة اومنية اإلس ار يلية و الطريقة التـي ـد ر فيهـا الجـيس اإلسـ ار يلي الموا هـة ال حريـة
مع طهران.

و اءت أقوا نتنييالو بعد أن اعتحرت اومم المتحـدةب أن ضعـودة ا تفـا النـووي الموقـع بـين إ ـران

ومجموعة ح1+5س عاا 2015ب سو

يستنر وقتـا وأن لنـاك كايـر مـن العمـي تعـين القيـاا بـهضب

وذلك في مـ تمر صـحافي عقـدأل المتحـدث باسـم أمـين عـاا اومـم المتحـدةب سـتيفان دو ريـكب بمقـر
المنظمة الدولية في نيويورك.

قلق إسرائيلي من تحالف إيران والصين باعتباره "تهديدا وووديا"

قــا الخحيــر اإلسـ ار يلي ضدان شــيفتانضب ر ــيس برنــامج اومــن الــدولي بجامعــة يفــال إنــه ضمــع

تحو ا لتماا اإلس ار يلي العاا إلى السا ة السياسية الداوليـةب تطـور تهد ـد اسـتراتيجي إلسـ ار يي
قد تطور إلى أبعاد و وديـةب تماـي فـي التحـال

اإل ارنـي الصـيني الجد ـدب بحيـث قـد يجـد الشـر

اووسال نفسه مرة أوـرل فـي ـر بـاردة بـين القـول العظمـىب بطريقـة تهـدد إسـ ار ييضل قـا الخحيـر
ضدان شـيفتانضب ر ـيس برنـامج اومـن الـدولي بجامعــة يفـاب فـي مقالـه بصـحيفة ضإسـ ار يي اليــواضب أن
ضا تفا ا ستراتيجي بين الصين ود ران فـي اويـاا اوويـرة ـذكر اإلسـ ار يليين بتهد ـد سـابق قـاا بـه

الـر يس المصــري مـا عحــد الناصـرب ــين سـاعدأل الســوفييي بسياسـاته الراديكاليــة لتـأمين يمنتــه
اإلقليميةب وتهد د إس ار يي وكار من عقدب وأدت المحاولة اومريكية ستراا ه لتفـاقم لـذا التهد ـد
الذي اندلع في صيف 1967ض.
وأكــد أن ضمــا يحصــي اليــا أمــاا نـواقر إسـ ار يي تماــي فــي أن المســاعدات الصــينية الضــخمة
تعنــي تقــديم الــدعم

ـرانب فــي محاولتهــا لفــرص يمنتهــا علــى المنطقــةب كجــزء مــن ــر بــاردة
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أوــرلب وقــد تتطــور مــع مــرور الوقــي بــين الو يــات المتحــدة والصــينب ولــذأل الهيمنــة مــن شــأنها أن
تشكي تحديا استراتيجيا إلس ار يي على نطا لم تشهدأل منذ ر

وا النفران 1973ض.

وأواح أن ضإ ـران لـد ها توا ـد عسـكري مقلـق إلسـ ار يي فـي سـوريا و ـر العـ ار ب والكـي ـدرك أن
إس ار يي و دلا لـي التـي يمكنهـا كـ ح تطلعـات إ ـران للهيمنـةب مـن وـال اسـتهدا

إسـ ار يي لحنالـا

التحتيــة لردعهــاب عحــر تهد ــد لا ــي لمراكزلــا الســكانيةب وتــدرك معظــم اونظمــة العرليــة أيضــا أن
إس ار يي و دلا من تتمتع بالقوة والتصميم الكافي إليقا

إ رانض.

وأشار إلى أن ضإس ار يي نظرت لسياسات ترامب الحاسمة تجاأل التحدي اإل راني علـى نطـا واسـعب

ليس بالنظر لتهد ـدلا النـووي فقـالب بـي تهد ـدلا بالهيمنـة اإلقليميـة التـي سـترفع إ ـران قـوة أبعـد مـن
الشر اووسالب ما يمنحها صانة نووية أماا ا ستف از ات التقليديةض.
وأكــد أنــه ضفــي عهــد با ــدنب حــدو الم ـزيج المــألو

الــذي يعــود إلــى أيــاا آ زنهــاور وااــحاب ولــي

المشــاركة ا قتصــادية والعســكرية العميقــة للقــوة المنافســة فــي الو يــات المتحــدةب ورد فعــي تصــالحي
مــن واشــنطنب بحيــث أن التجــارة بــين الحلــد ن تضــاعفي أكاــر مــن  10م ـراتب و ادت عــن 600
مليار دو ر في العقد الوا دب ون ا تفا،يـة الحاليـة تفضـي الصـين باسـتامارات اـخمة فـي إ ـ ارنب
فــي الحنيــة التحتيــة والحنــوك وا تصا تضلوأواــح أن ضا تفــا ا ســتراتيجي اإل ارنــي الصــيني ذكــر
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
الموق ـ

التفاواــي اإل ارنــيب وقــد نــذر بــزوم متجــدد لجهــود الهيمنــة اإل رانيــة فــي المنطقــةب ون

وتي ـرة تنفيــذلا تعتم ــد بشــكي أساس ــي علــى العالق ــات اومريكيــة الص ــينيةضلووتم بــالقو إن ضالتقي ــيم
اإلسـ ـ ار يلي لالتف ــا اإل ارن ــي الص ــيني يعتحـ ـرأل ورق ــة مس ــاومة ص ــينية مهم ــة ف ــي الس ــا ة العالمي ــةب
صــحيح أنــه تــم تعليقهــا فــي عهــد ت ارمــبب لكــن تــم ســححها مجــددا كمــا حــدو فــي عهــد با ــدنب وفــي
النهاية فان نتيجتها على إس ار يي تحدو مأساويةض.
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ألول مرة في عهد بايدن  ..اسرائيل تعتزم البناء االستيطاني في القدس

وو مرة في عهد الـر يس اومريكـي ـو با ـدن ناقشـي لجنـة التخطـيال والحنـاء المحليـة التابعـة
تال في القد

لحلدية ا

وطة لتوسيع الحناء وار الخـال اووضـرل ووفقـا لصـحيفة لـآرتس فـان

وطــة الحنــاء مــن المتوقــع أن توافــق عليهــا اللجنــة ليصــار لحنــاء  540و ــدة اســتيطانية د ــدة فــي
المنطقــة الواقعــة بــين حــي ابــو نــيم و فعــات لامــاتو

ب وفــي فعــات لامــاتو

مــن المتوقــع أن

حدأ الحناء في ـي آوـر بـأكار مـن  2000و ـدة سـكنيةلووفقا للصـحيفة فـان الحنـاء يعتحـر ساسـا
بشكي وا

 .ففي عهد أولاماب كان با دن لو من انال على كومة العدو لتجميد الحناء.

ومن هة أورل استولى مستوطنون على الث عمارات سـكنية وقطعـة أرص بمسـا ة عـدة

دونمــات فــي ســلوان بالقــد

المحتلــةل والعقــارات اورلعــة التــي اســتولى عليهــا مســتوطنون تقــع فــي

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

الحــارة الوســطى فــي بلــدة ســلوانب ووفــرت الحمايــة والح ارســة لمجموعــة مــن المســتوطنين مــن أ ــي
توطينهم في  3عمارات سكنية وقطعة أرص تـم تسـريحها لصـالح الجم يـات ا سـتيطانيةل ولحسـب

مركــز معلومــات وادي لــوةب ارتفــع عــدد الحـ ر ا ســتيطانية فــي ــي بطــن الهــول فــي ســلوان إلــى

 12ب ـ رة وقطع ــة أرصب ومعظمهــا بناي ــات ســكنية سـ ـرلي للمســتوطنين وـ ـال اوع ـواا الماا ــيةب
وشهد عاا  2014و 2015أكحر عملية تسريب في سلوان.
العدو تعمد التصعيد باستهداف السفينة "سافيز" اإليرانية
إسـ ار يلية إلـى أن اسـتهدا

إسـ ار يي للسـفينة ضسـافيزض اإل رانيـةب يشـكي تصـعيدا

أشارت صح

متعمــداب وأن اســتعدادات اريــة فــي إس ـ ار يي

تمــا أن تشــن إ ـران لجومــا مــن أ اراــيها اــد

ألــدا

فــي إس ار ييلو ســب صــحيفة ضلــآرتسضب فــان الهجمــات اإلسـ ار يلية الســابقة ضاســتهدفي ســفنا

كانــي تهــر الــنفال مــن إ ـران إلــى ســورية مــن أ ــي تمويــي أســلحة لحــز
أســلحة إلــى ــز

ل لكــن الهــد

الحــالي يــر مــألو
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الاوري اإل رانيب ويحدو كتصعيد متعمدضلونقلي صـحيفة ضنيويـورك تـايمزضب عـن مصـادر فـي اإلدارة
اوميركي ــة قوله ــا إن إسـ ـ ار يي أبلن ــي اإلدارة اوميركي ــة ب ــالهجوا بع ــد تنفي ــذألب وأن س ــال ال حريـ ــة
اإلس ـ ار يلي نفــذألل ورفــض هــا اومــن اإلس ـ ار يلي التعقيــب علــى ذل ـك .وأشــارت ضلــآرتسض إلــى أن
أقـوا المصــادر اوميركيــة ضرلمــا تعكــس عــدا راــى أميركــي مــن الهجمــات اإلسـ ار يليةب و يمــا فــي
الخلفية استئنا

ا تصا ت بين إ ـران والـدو العظمـى ـو عـودة الو يـات المتحـدة إلـى ا تفـا

النوويض.
و سـ ــب أ ه ـ ـزة اسـ ــتخ ارات العـ ــدوب فـ ــان السـ ــفينة ضسـ ــافيزض تعم ـ ـي فـ ــي مجـ ــا

مـ ــع المعلومـ ــات

ا ســتخ اراتية ومس ـ ولة عــن ،يــادة عمليــات عســكرية بحريــةب ولــي اــمن الــذراع ال حريــة للحــر

الاــوري اإل ارن ــي التــي ت ارق ــب التجــارة ال حري ــة اإل رانيــة ف ــي منطقــة الخل ــيج ومس ـ ولة ع ــن إ ــال
مس ــارات إبح ــار مركزي ــة وق ــي الحا ةلوأش ــارت الص ــحيفة اوميركي ــة إل ــى أن إسـ ـ ار يي باس ــتهدافها
ضسافيزض تعمدت ضمعا ،ـة اإل ـرانيينضب ونـه مـن لـذأل السـفينة انطلـق ور الكومانـدو ال حـري الـذي

واــع اللنــم فــي الســفينة التــي يملكهــا ر ــي أعمــا إس ـ ار يلي لــدل توا ــدلا فــي ولــيج عمــانب قحــي
أسابيع قليلةلواعتحر المحلي العسكري في صحيفة ضيس ار يي ليواضب وآ

ليمـورب أن ض ايـة الهجـوا

ل ــذأل المـ ـرة ل ــي التوا ــيح إل ـ ـران أن الهجم ــات اوويـ ـرة ا ــد س ــفن مدني ــة بملكي ــة ر ــا أعم ــا
إس ار يليين كاني وار قواعد الل ةض لوأاـا

ليمـور أنـه ضباإلمكـان التقـد ر أن إ ـران لـن تتنااـى

عــن الهجــوا اوويــر .ود ــدل اإلمكانيــات لــي إطــال وســا ي قتاليــة مــن او اراــي اإل رانيــة باتجــاأل
اورااي اإلسـ ار يلية .ولامكـان اإل ـرانيين مها مـة إسـ ار يي بصـواري ب واور ـح بطـا رة مسـلحة مـن
طيار وذات مدل  2000كيلومتر أو أكارض.
ولفــي إلــى أنــه ضوالفــا لمقــذوفات وص ـواري عاديــةب مالمــح التحليــق لوســيلة قتاليــة كهــذألب بســرعة
بطيئة وقري ا من اورصب يضع تحديا أماا اعترااها بالنس ة لسال الجو اإلس ار يليض.
وتابع ليمور أنه ضإذا عملي إ ران بشكي م اشر مـن أ اراـيهاب فانهـا سـتنقي بـذلك وو مـرة الحـر
مع إس ار يي إلى وطوط معلنة وم اشرة .و تى اآلن دارت لـذأل الحـر فـي الظـال ولسـرية أو فـي

أرص أ نحية ولاسطة أذرعب واصة القول الحليفة لها في سوريةض.
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مــن ان ــهب أشــار المحلــي العســكري فــي صــحيفة ض ــديعوت أ رونــوتضب ألــيكس يشــمانب إلــى أن
ضإس ـ ار يي

تقــوا بــابالة هــات أ نحيــة ــو عمليــات عســكرية تنفــذلا قواتهــا الخاصــة ...وس ـرية

لــذأل العمليــات تســمح إلسـ ار يي نفــي عالقتهــا بهــا .والسـرية لنــا لــي أداة عمــي .والنشــر عــن عمليــة
إس ار يلية واصة تلحق ار ار مزدو اإ تكش

أسلو عمي اومر الذي يمنع تك اررأل في المسـتقحيب

وك ــذلك يس ــتدعي رد فع ــي م ــن الجان ــب المس ــتهد

و ــر دول ــيض لووصـ ـ

ضنيويورك تايمزضب عن أن إس ار يي أبلني اإلدارة اوميركيـة باسـتهدا

يش ــمان النش ــر ف ــي

السـفينة اإل رانيـةب لـو ض ـدث

وطيــرضب وذلــك ضعلــى الــر م مــن تصــدع الس ـرية فــي الســنوات اووي ـرةض مــن وــال تك ـرار تس ـريب
مص ــادر أميركي ــة معلوم ــات إل ــى وس ــا ي إع ــالا ــو عملي ــات سـ ـرية بع ــد تلق ــيهم معلوم ــات م ــن
مس ولين إس ار يليين.
وأشــار يشــمان إلــى أن ضالح ار ــي التــي يفتــرص أن تحــافا علــى المصــالح اومنيــة – القوميــة باتــي

ا ـ يفة وتخضــع لمصــالح شخصــيةل إاــافة إلــى ذلــكب و راء اومــن لنــا تنيــرون فــي الســنوات
اووي ـرة بســرعة كالج اربــاتب و و ــد أ ــد يمســك الرســن .ولــدأ لــذا بالكش ـ

حمــن انــب ر ــيس

الحكوم ــة اإلسـ ـ ار يليةب بني ــامين نتني ــالوس ع ــن س ــرقة اورش ــيف الن ــووي اإل ارن ــيب واس ــتمر با تي ــا

العــالم النــووي اإل ارنــيب ووصــلنا اآلن إلــى فصــي الكش ـ

عــن عمليــات الكومانــدو ال حــري فــي

ال حر او مرض.
وفي أو تعقيب من انتس على استهدا
بني انتسب وال

السفينة اإل رانيةل نفـى أن و يـر ـيس اإل ـتال

د اه للقنـاة  12العحريـةب اون ـاء التـي تتحـدث عـن اسـتهدا

إسـ ار يي للسـفينة

اإل رانيةب لكنه قا ضيجب على دولة إس ار يي أن تسـتمر فـي الـدفاع عـن نفسـهاب نحـن

نخـر فـي

أي وقــي مــن اووقــاتب و يامــا نجــد تحــديا عمليــا و ا ــة عملياتيــةب سنواصــي العمــيضل وأاــا
ــانتس ضأن ــا

أش ــير إل ــى عم ــي لن ــا أو عم ــي ف ــي الش ــما ب لكنن ــا ملتزم ــون بال ــدفاع ع ــن دول ــة

إسر ييضل وتابع إ وال
ا

يارتـه ل طاريـة الق ـة الحد ديـة الواقعـة فـي وسـال الـحالد لال تفـا بالـذكرل

السنوية العاشرة ل طارية الق ة الحد ديةب قا ال ضنحن لنا اآلن يـث يقـوا علـى نظـاا الـدفاعب ولكـن
لــذا النظــاا الــدفاعي و ــدأل

يكفــيب يجــب علينــا أن ننفــذ أيضــا أعمــا لجوميــة وســنفعلها بأفضــي
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مــا فــي وســعنا ضلوكــان مس ـ و أمريكــي كحيــر قــا لصــحيفة نيويــورك تــايمزب إن إس ـ ار يي أبلنــي
الو ي ــات المتح ــدة ب ــأن قواته ــا لا م ــي الس ــفينة اإل ـ ـرانية ف ــي ال ح ــر او م ــر ب ــاومسب ردا عل ــى
لجمات إ رانية سابقةضل و عمي القناة  12العحرية أن سـفينة الشـحن اإل رانيـة لـي بـاو رل ضسـفينة

تجسسض لصالح الحر الاوري.
وعلــق ر ــيس معهــد د ارســات اومــن القــومي اإلس ـ ار يليب عــامو
واومريكيــةب التــي تتحــدث عــن وقــو

إس ـ ار يي ول ـ

ــدلينبعلى التقــارير العرليــة

عمليــة مها مــة الســفينة اإل رانيــة فــي ال حــر

او م ــر ل ب ــالقو إ ضمص ــالحنا تتق ــاطع م ــع مص ــالح الس ــعودية واإلم ــاراتب ا ــد إ رانضلوأا ــا إ

ضصراعنا مع إ ران لـيس بالمجـا النـوويب واـد التمركـز العسـكري فـي سـوريا فقـالب صـراعنا كـذلك

ب ــال حر او م ــرب والمح ــيال الهن ــديب وف ــي مج ــا ت الج ــو والس ــا حرضلوتابعإض تى اللحظ ــة يح ــر
الطرفــانب إسـ ار يي ود ـرانب علــى عــدا الــدوو فــي موا هــة شــاملةب وعــدا إ ـ ار الســفن أو التســحب
ف ــي إص ــابات شخص ــيةضل ولحس ــب ــدلينب ضك ــان التخط ــيال إللح ــا الض ــرر ب ــاإل رانيينب ودفش ــا
اس ــتخ اراتهمب ونش ــاطاتهم اومني ــة والعس ــكريةب ب ــدون ا ن ــز

للموا ه ــة الم اشـ ـرة معه ــمض ل ولفـ ـي

دلين إلى أن مصالح إس ار يي تتقاطع مع مصـالح السـعود ين واإلمـاراتيينب مشـي ار إلـى أن إسـ ار يي
تشخص و ود قدرة على مساعدة لفا ها الجددب ولذأل نقطة مهمة.
العدو بصدد المصادقة على شراء أراض بمحافظتي نابلس وونين

إدارة ضكيرن كييمي ليس ار ييض حالصندو الدا م إلس ار يي –ضكاكا ضس تصوت علـى مشـروع قـرار

يســمح لهــا بش ـراء أراص فــي منــاطق أ،يمــي فيهــا ضمس ـتوطنات معزولــةضب وــار الكتــي ا ســتيطانية
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

كييمــيضب فــي ش ـ اط المااــيب علــى ق ـرار يســمح بش ـ ار ها أ ارص فــي الضــفةلوتقرر ينهــا إ ـراء
تصــويي آوــر علــى المنــاطق التــي ســيتم شـراء أراص فيهــابضإلى انــب تواــيح بعــدا ش ـراء أراص
فــي قضــاءي نــابلس و نــينض ســب الصــحيفةب ونــه ضفــي لــذ ن القضــاء ن و ــد عــدد مســتوطنات
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قليــيب ولمــا بعيــدان عــن أي إ مــاع سياســي فــي إسـ ار يي .وفــي مشــروع القـرار الحــالي ـرل ــذ
لذا التحفاض.
وأشــارت الصــحيفة إلــى أن ا قتـ ار الحــالي تحنــى موقـ

القااــي المتقاعــد وسـ

ألــونب ويــنص

علـ ــى أن بامكـ ــان ضكيـ ــرن كييمـ ــيض العمـ ــي فـ ــي الضـ ــفة النرليـ ــة وأن تـ ــدفع فيهـ ــا ضم ـ ــادرات تشـ ــجير

وم ادرات مجتم ية وترلويةض.
وأا ــافي الص ــحيفة أن أ ـ ـ از

ضاليس ــار – وس ــالض ف ــي مجل ــس إدارة ضكي ــرن كييم ــيض ق ــدموا موقف ــا

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

تعريفهــا فــي مــذكرة تأسيســهاب وواصــة تحليــي التعحيــر ــو ش ـراء أراص ضفــي أي منطقــة تخضــع
لنفوذ كومة إس ار ييض.

الخاروية :إسرائيل تراهن على تآكل ردود األفعال الدولية في تنفيذ مشار عها االستيطانية

قالـ ـ ــي و ارة وار يـ ـ ــة السـ ـ ــلطة الفلسـ ـ ــطينيةب إن اس ـ ـ ـ ار يي تقـ ـ ــوا بتنفيـ ـ ــذ وارطـ ـ ــة مصـ ـ ــالحها

ا ستعمارية مرالنة على تآكي ردود الفعي والدوليةب وتلجأ متصا

ردود فعي المجتمـع الـدوليب

ــم تقــوا بتنفيــذ مخططاتهــا بصــمي بعــد أن تكــون قــد تحــددت يــوا ردود الفعــي الدوليــة أو انشــنا

المجتم ــع ال ــدولي بقض ــايا أو ــرلل وش ــددت ال ــو ارة ف ــي بي ــان له ــابعلى أن المطل ــو ا رتق ــاء إل ــى

مس ــتول أعل ــى م ــن ردود الفع ــيب وتحن ــي مواقـ ـ

ا م ــة عل ــى مس ــتول ك ــي م ــن ا تح ــاد اوورول ــي

ومجلــس اومــن ل عــث رســالة قويــة إلــى اس ـ ار يي يمــا تعلــق بحقــو الشــعب الفلســطيني فــي أرص
وطنــه ومقد ارتــهل وأدانــي الــو ارة إعــالن بلديــة ا

ــتال فــي القــد

الموافقــة علــى بنــاء  540و ــدة

اس ــتيطانية د ــدة ف ــي مس ــتوطنة ضلار وم ــاض المقام ــة عل ــى ح ــي أب ــو ن ــيم ن ــو شـ ـر الق ــد ب
واعتحرته مخالفا لكافة ق اررات الشـررية الدوليـة التـي تـد ن ا سـتيطانب واصـة القـرار رقـم ح2334س
الذي أكد أن ميع أشكا ا ستيطان على اورااي الفلسطينية ير شرعي.
19

التقدير نصف الشهري (ملف فلسطين)
رقم ()133

وقاليإ إن ما يجري في محيال القـد

2021/04/15

ومـن هاتهـا الـاالث يمكـن وصـفه بعمليـة توصـيي عم ارنـي

استيطاني بين كتي استيطانية اخمة بتالع المزيد من ا رص و ضشدض الحـزاا ا سـتيطاني أكاـر
ــو محــيال القــد
ا

الشــر،يةب وصــو الــى ســم مســتقحي المد نــة مــن انــب وا ــد ولــالقوة لصــالح

تال بشكي نها يب بما ـ دي الـى ا ـال ال ـا

نها يـا أمـاا دولـة فلسـطينية بعاصـمتها القـد

الشر،ية.
مستشرق إسرائيلي :يجب ّأال 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 اووي ـرة فــي واــع عســكري واقتصــادي
لــسب ولــي بحا ــة إسـ ار يي ولــيس العكــسل وأاــا إ أن ضبنيــامين نتنيــالوب ر ــيس كومــة العــدوب
التقى بولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي د ر المملكة بالفعيب في مد نة نيـوا السـا ليةب

ويحتمــي أن تكــون مســألة ا عتـ ار

المت ــاد قــد أ يــرت فــي ا

تمــاعب لكــن نتنيــالو أصــيب بخي ــة

أمي كحيرةل ون ذلك لم تحققب والسحب الر يسي لو تهر السعودية وووفهاض.

وأشــار كيــدارب المحااــر بقســم اللنــة العرليــة بجامعــة بــار إ ــالنب ومعلــق شـ ون الشــر اووســالب
إل ــى أن ــه ضر ــم أن الس ــعودية تتمت ــع بموق ــع ري ــادي ف ــي الس ــا ة العرلي ــةب لكنه ــا ا ــعفي عس ــكريا
واقتصــادياب وشــهدت فــي الســنوات اوويـرة ااــطرابات تهــدد اســتقرارلاب لكــن ووفهــا الحقيقــي القــا م
من التطحيع العلني مع إسـ ار يي ـرت ال بخوفهـا مـن ا ـرانب ون المملكـة تتـذكر يـدا ليلـة  14أ لـو
2019ب عندما لا مي إ ران منشـآتها النفطيـة الضـخمة بشـركة أرامكـوب وأ لقـي نصـ

صـادرات

النفال السـعودية لعـدة أشـهرض لوأواـح أن ضلنـاك ملـة مـن ا سـتنتا ات التـي يجـب علـى إسـ ار يي
استخالصــها فــي عالقتهــا المســتقحلية مــع الســعوديةب ألمهــا أننــا أمــاا دولــة تعــاني بنيتهــا التحتي ـة
ا قتصـادية مـن اــع

وااـحب وأعـداالا يحاصــرونهاب ويها مونهـا مـن ميــع الجهـاتب ومكانتهــا

الدولية سيئة للنايـةب والعالقـات مـع إسـ ار يي أو وقحـي كـي شـيء مصـلحة سـعوديةب ولالتـالي يجـب
على إس ار يي أ تدفع لهم شيئاض.
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وأكد أنه ضيمكن إلس ار ييب بـي ويجـب عليهـاب واـع شـروط وااـحة للعالقـات مـع السـعوديةب أولهـا
قطع عالقاتها اإليجابية تجاأل القضية الفلسطينيةب ودقامة السـفارة السـعودية فـي القـد ب وا عتـ ار
باس ار يي كدولة للشعب اليهوديب وا لتزاا بدعم إس ار يي في الم سسات الدوليةض.
أن ضاووسـاط اومنيــة اإلسـ ار يلية ت ارقـب عــن كاـب تنفيــذ مزيـد مـن الهجمــات علـى منشــآت

وأاـا

نفطية سعوديةب بما فيها قحـي شـهر فـي أر
فهــي

تنـورةب مـا يعنـي أن السـعودية تخـا

مـن إ ـرانب لـذلك

تــرد علــى لجماتهــاب فــي ــين أن الج ــيس الســعودي منهــك بســحب الحــر الفاشــلة الت ــي

يخواــها منــذ ســي ســنوات فــي الــيمنب الــذ ن يضـرلون باســتمرار ألــدافا اســتراتيجية فــي الســعوديةب
واصــة المطــارات والمنشــآت النفطيــةض لوأكــد أن ضمــا تــوفر مــن معلومــات إس ـ ار يلية عــن الواــع
ا قتص ــادي للس ــعودية ليس ــي ي ــدةب ر ــم الـ ــنفالب نظـ ـ ار نخف ــاص س ــعرأل نس ــحيا ع ــن المااـ ــيب
واستقال الو يات المتحدة في مجا الطاقةب والمنافسة الدوليـة الشـد دة بـين منتجـي الـنفال والنـا ب
وانتقا الـدو إلـى الطاقـة المنتجـة مـن مصـادر نظيفـة ماـي الريـا والميـاألب وفـي اـوء ا نخفـاص
الحاد في استهالك النفالب وتوق

الطيران المدني وال 2020ب فقد تضرر اقتصاد المملكةض.

وحدة سرّ ة للعدو للحرب المالية على المقاومة
تأ ص إس ار يي هدا في تت ع مصادر تمويي وتسليح المقاومـة الفلسـطينيةب وتسـعى الـدة إلـى

تجفيف منابعها وقطع أي وسيلة إلمدادلا بالما والسال ل وفي لذا اإلطار أنشأت إس ار يي و ـدة

س ـرية فــي هــا ضالموســادض أسســها ر يســه اوســحق مــا ير دا ــان عــاا  2002وأصطلــق عليهــا اســم
ض رلــونضب مــن أ ــي مهمــة وا ــدة ولــي محارلــة المقاومــة الفلســطينية ماليــا لوتعنــي كلمــة ض رلــونض
الحرلة ذات الخطافات صطياد الفريسـةب وض رلـونض لـي التر مـة العرليـة لكلمـة ض سلسـا ض باللنـة

العحرية.
وتــم الكشـ

عــن لــذأل الو ــدة فــي كتــا

ض رلــونض للكــاتحين نيتســانا دارشــانب وســامويي كاتسبو ــاء

في الكتـا ب أن ر ـيس الموسـاد اوسـحق مـا ير دا ـان كـان ـد ر و ـدة رلـون بنفسـهب يـث صعـر

عنه قحي توليه منصب ر اسة الموساد بم اد ارتـه فـي مواـوع محارلـة المقاومـة اقتصـاديال وتتعـاون
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و دة رلون مـع هـا ضي ضالشـاباكض وضأمـانض وسـلطة الضـ ار ب وو ارة الماليـة والشـرطة اإلسـ ار يلية
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

تموي ــي المقاوم ــة ل ــي م سس ــة ضش ــورات ل ــاد نض ول ــي م سس ــة ي ــر رلحيـ ـة تأسس ــي ع ــاا 2002
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.

ـهري آذار -نيسـان مـن
ولدأ التعاون بشكي فعلي بين و دة رلون وم سسة ضشورات لاد نض في ش ض
الع ــاا  2002بع ــد فتـ ـرة العملي ــات ا ستش ــهادية الت ــي وقع ــي ف ــي ضدولفيناريواضحنف ــذلا الح ــوتريسب
وعمليــة مقهىضمومنيضبالقــد

حنفــذلا الحــورانيسب وعمليــة فنــد ضبــاركض بنتنايــا حنفــذلا عحــد ال اســال

عودةس لوتسححي و دة رلـون بخسـا ر ماليـة للمقاومـة تصقـدر بمال ـين الـدو راتب كمـا قامـي الو ـدة
بالتعــاون مــع ق ـوات واصــة إس ـ ار 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.
وكش
إيقــا

الكتا

أن مـن بـين المهـاا التـي قامـي بهـا و ـدة رلـونب لـي إ ـار المصـريين علـى

ر ــيس ركــة مــا

إســماعيي لنيــة عنــدما كــان ر يســا للحكومــة الفلســطينية عــاا 2006ب

أ ناء عودته إلى قطاع زة عحر معحر رفح الحريب يث تـزعم الو ـدة أنـه كـان بحو تـه  25قي ـة

تحوي  40مليون دو ر صي عليها من إ ـرانب وقـد اسـتطاعي الو ـدة مصـادرة  35مليـون دو ر
منها ود داعها في بنك القالرة – عمان ومـن ـم مصـادرتها بشـكي كامـي لوتـزعم الو ـدة أنهـا كانـي
عا مة على عدا السما بادوا اوموا التي كانـي مـع لنيـة تـى لـو تسـححي بعطـي فـي سـيارته
لكمــا تــزعم أنهــا قامــي بعمليــات اــد الــر يس الفلســطيني ال ار ــي ياســر عرفــات واــد ض ــز

ض

ود رانب وكحدتهم وسا ر ماليـةب باإلاـافة إلـى عـدا السـما بـدوو أسـطو مرمـرة تـى تقطـع أي
محاولة دعم اقتصادي لحما .
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التووه لمجلس األمن بشأن مشاركة المقدسيين باالنتخابات
إمكانية
ّ
أف ــادت و ارة الخار ي ــة الفلس ــطينيةب بأنه ــا ت ــدر إمكاني ــة التو ــه لمجل ــس اوم ــن للمطال ــة
باتخــاذ ق ـرار بشــأن اــرورة الســما بــا راء ا نتخابــات التش ـري ية فــي القــد
الخار يــة والمنت ـرلينب ريــاص المــالكيب أن ضالمعركــة اآلن مــع ا
ا نتخابــاتضب مشــي ار إلــى ضاســتمرار ا تصــا ت الم اشـرة أطـ ار

المحتلةلوأكــد و يــر

ــتال لــي معركــة القــد

عحــر

الرلاريــة الدوليــة وعد ــد مــن و راء

الخار ية ح...س للمطال ـة بالضـنال علـى إسـ ار يي لعـدا عرقلـة ا نتخابـات واصـة فـي القـد ضلوقا
إ إن ضإ راء ا نتخابات الفلسطينية في القد

قضية في اية اولميةب وعلى إس ار يي وقـ

وـر

ا تفاقات الموقعة مع منظمة التحرير بشأن مكانة مد نة القد ضلوتابعإ ضإس ار يي مااية في عـز
القد

عن باقي اورااي الفلسطينية ومنع ا نتخابات فيها يما المجتمع الدولي لـم تـر م وعـودأل

بالضنال على إس ار يي إل راء ا نتخابات العامة في القد ضل
وأشار إلى ضو ود ترتي ات للقياا بزيارة ل عض العواصم ومكونات مجلس اومن سـواء الـدو دا مـة
العضوية أو الم قتة للتأكيـد علـى لـذا المواـوعضب محينـا أنـه ضقـد ـتم رفعـه لمجلـس اومـن للمطال ـة
باتخــاذ ق ـرار ولهضلوأاــا إ ضأنــه ــتم د ارســة إمكانيــة التو ــه إلــى مجلــس اومــن الــدولي للمطال ــة
باتخاذ قرار بشأن ارورة سما إس ار يي با راء ا نتخابات الفلسطينية في القد ض.
وأكــد المــد ر التنفيــذي للجنــة ا نتخابــات المركزيــةب لشــاا كحيــيب أن اللجنــة تســلمي مــا

تجاو ومسة اعترااات و رل الرد عليها ودعالا المعترص بالنتيجـةب فتـا إلـى أن مر لـة تقـديم
ا عت اراــات انتهــيب علــى أن ــتم إعطــاء الفرصــة تــى  29مــن نيســان الجــاريب أمــاا أي قا مــةب
إذا ر حـ ــي با نسـ ــحا ل وقـ ــا إ إن الدعايـ ــة ا نتخابيـ ــة سـ ــتنطلق فـ ــي  30مـ ــن الشـ ــهر الجـ ــاريب
بــالتزامن مــع نشــر القـوا م النها يــة وأســماء المرشــحينب لتحــدأ لــذأل القـوا م بمخاط ــة ماليرلــا و ــث
ـق تـى اللحظـة ردا مـن الجانـب اإلسـ ار يلي سـواء سـل ا
الناوحين بالتصوييلوأكد بـأن اللجنـة لـم تتل ض
أوايجاباص بشأن إ راء ا نتخابات في القد المحتلةب مشي ار إلى أنـه سـيتم دعـوة كافـة الفصـا ي الـى
ا تماع للحد ث بالخصو

.
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شجعت إسرائيل على تزو د األردن بالمياه
الواليات المتحدة ّ
أفــاد تقريــر إس ـ ار يليب بــأن اإلدارة اوميركيــةب شــجعي إس ـ ار يي اوســحوع المااــيب علــى الــرد
بشــكي إيجــابي علــى طلــب اوردن بتزويــدأل بالميــاألب ولــو مــا كــان ر ــيس كومــة العــدوب بنيــامين
نتنيالوب قد رفضهب مصعدا بذلك او مة في العالقات مع اوردنب ر ـم أن المسـ ولين عـن المـورد
المــا ي وفــي هــا اومــن اإلس ـ ار يليب قــد أوص ـوا با ســتجابة للطلــب اوردنيلونقــي موقــع ضوالــالض
اإلو اريب عن مس ولين إس ار يليين ر يعي المستولب قولهمب إن التو ه اوميركـي ـاء علـى ولفيـة

توتر العالقات بين تي أبيب وعمانب بشأن قضـية إلنـاء ولـي العهـد اوردنـيب الحسـين بـن عحـد
الاــانيب يارتــه إلــى المســجد اوقصــىب بمناس ـ ة اإلسـراء والمع ـ ار ب بعــد أن اولــي إس ـ ار يي إ ـ ارء
تنييرات في الترتي ات اومنية في الحرا القدسي.
وتص ــاعدت او م ــة ب ــين الج ــانحين ف ــي أعق ــا

إلن ــاء نتني ــالو س ــفرأل إل ــى اإلم ــاراتب الش ــهر

المااـ ــيل وكـ ــان نتنيـ ــالو يخطـ ــال سـ ــتنال الزيـ ــارة إلـ ــى أبـ ــو قحـ ــي فـ ــي اويـ ــاا اووي ـ ـرة لحملتـ ــه
ا نتخابيــة .ور ــم تحفــا المس ـ ولين اإلمــاراتيين مــن يــارة نتنيــالوب كونهــا تــأتي عشــية انتخابــات
الكنيسيب التي لم تكن قد رت ينهاب والتحسـب مـن اعت ارلـا تـدوال فـي ا نتخابـات اإلسـ ار يليةب
إ أن اإلمارات أرسلي طـا رة واصـة إل ضـارأل إلـى أبـو قحـيب وتوقفـي فـي اوردن لسـاعتين قحـي
تو ههــا إلــى إس ـ ار ييب لكــن نتنيــالو قــرر إلنــاء الزيــارة بســحب تــأور وصــو الطــا رة .وكانــي لــذأل
المرة الرابعة في اوشهر اوويرة التي لني نتنيالو يارته لنمارات.

وكشـفي صـحيفة ضمعـاريفض ينهـا عـن أن نتنيـالو أوعـز بـا ال المجـا الجـوي اإلسـ ار يلي أمـاا

الطا رات القادمة إلـى اوردن والمنادرةبوالفـا تفا،يـة السـالا بـين الجانحينلوسـعى مسـ ولو سـلطة
الطيران اإلس ار يلية إلى منع إ ال المجا الجوب إلى ين ت ار ع نتنيالو عن ق اررأل.
ونقلي الصحيفة عن مصادر أمنية إس ار يلية وأردنيـة تلميحهـا إلـى أن نتنيـالو واصـي وـر اتفا،يـة
الســالا بــين الجــانحينل وتــنص ا تفا،يــة علــى أن تــزود إس ـ ار يي اوردن بصــورة دا مــة بالميــاأل التــي
تض ــخها م ــن نه ــر اوردنل ويطل ــب اوردن أ يان ــا ي ــادة كمي ــة المي ــاأل بس ــحب ش ــحتها ف ــي به ــض
المواسمل و ال ا كان إس ار يي تستجيب لطل ات كهذأل.
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مصدر آور للتوتر بين الحلد نضب مواحا أنه ضكجـزء
ا
وذكر تقرير أن ضقضية إمدادات المياأل تشكي
مـ ــن ا تفا،يـ ــات بـ ــين الحلـ ــد نل تعهـ ــدت إس ـ ـ ار يي بتزويـ ــد اوردن بالميـ ــاألب وفـ ــي كـ ــي عـ ــااب يطلـ ــب

اوردني ــون م ــن إسـ ـ ار يي كمي ــة إا ــا ية م ــن المي ــاأل تتج ــاو الحص ــة الس ــنوية حالمتف ــق عليه ــا ب ــين

الطرفينسب وعادة ما توافق إس ار يي على الفورضب وقا التقريـر إن مسـ ولين إسـ ار يليون زعمـون أن
ضالطلــب اوردنــي مــن بــين العد ــد مــن القضــايا السياســية واومنيــة التــي ــتم تأويرلــاب بســحب او مــة
السياسية في إس ار يي حعدا تشكيي كومة تى اآلنس.
لجمعيات استيطانية
خطيب األقصى ُيصدر فتوى شرعية بشأن تسر ب أو بيع عقارات
ٍ
أصــدر وطيــب المســجد اوقصــى الم ــارك الشــي عكرمــة صــحريب فتــول شــررية بشــأن مــن
يقوا بحيع العقارات والحيوت في مد نة القد

المحتلـة لمسـتوطنين متطـرفين وسماسـرة هـودل وقـا إ

ضإن بــا ع اورص للجماعــات اليهوديــة أو السماس ـرةب

ينســي و يكفــن و يصــلى عليــه و ــدفن

فــي مقــابر المســلمينب ودن صــاا وصــلى و عــم أنــه مســلمب ودن دمــه يكــون لــدراب ويجــب مقاطعتــهل
لقو رسولنا اوكرا محمد –صلى
وان ــي رس ــو

عليه وسلمإ ض يحـي دا امـرم مسـلم يشـهد ان

الـه إ

إ با ــدل ــالثإ ال ــنفس ب ــالنفسب والاي ــب ال ازن ــيب والم ــار ع ــن ال ــد ن الت ــارك

للجماعةض.

ــذكر أن مجلــس اإلفتــاء الفلســطيني قــاا بتجد ــد إصــدار الفتــول عقــب تس ـريب بيــوت وممتلكــات

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
الحــالي تحتــا إلــى تكــات

الجميــع مــن أ ــي الخــرو مــن مر لــة الخطــرب م كــدا علــى أن و ارة

الصــحة علــى أ ــة ا ســتعداد للتعامــي مــع مختل ـ

25

الحــا تل وأشــاردلى أن لنــاك أكاــر مــن 600

التقدير نصف الشهري (ملف فلسطين)
رقم ()133

2021/04/15

مـ ـريض ــزورون م ارك ــز الف ــر التنفس ــي ـ ـراء ا نفت ــا الكحي ــر والطفـ ـرات وع ــدا التـ ـزاا المجتم ــع
با راءات السالمة والوقاية.
وش ــدد عل ــى أن التط يم ــات ف ــي قط ــاع ـ ـزة آمن ــة و و ــو

منه ــا أب ــداب منول ــا إل ــى الطـ ـواقم

الصــحية متماســكة وتقــدا الرعايــة الطحيــة لجميــع المراــى و ــرل افتتــا أس ـرة إاــا ية ســتيعا

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 الحــا ت
الحر ةب واليوا وصلنا إلى ت از د مستمر في عدد الحا ت.
تقدير إسرائيلي يرصد أهم التحديات لسينار و مهاومة إيران
قــا ض إ هــود عــيالاض ال ا ــث الســابق فــي ا ســتخ ارات العســكرية فــي مقالــه بمجلــة ضيس ـ ار يي

ديفينسضل إنه ضيفضي الخيار الدبلوماسي لحي مشكلة الحرنامج النووي اإل رانيب إن أمكـنب لكـن إذا
فشي لذا الخيار اوقي سوءا بالنس ة إلدارة الر يس اومريكي و با دنب فرلما يكون لجوء إسـ ار يي
إلى قصـ

إ ـران لـو السـيناريو المر حضلوأاـا إ أن ضمواصـلة إ ـران انتهـاك ا تفـا النـووي لعـاا

2015ب مــع تكــديس المعرفــة والقــدرة علــى طريــق إنتــا اوســلحة النوويــةب يظهــر والفــات داوــي
إسـ ار يي ــو المــدة التــي ستسـتنرقها إ ـران إلنتــا أســلحة نوويـةب وتجميعهــا علــى صــارو أرص-
أرصب ونها تمتلك بالفعي لذأل الصواري القادرة على وصو إس ار ييضلوأشار إلـى أن ضإدارة با ـدن
تحــاو التفــاوص مــع إ ـران لكنهــا تحــدو عالقــةب يمــا تريــد اوويـرة أن ترفــع الو يــات المتحــدة ميــع
العقولــات أو ب لكــن واشــنطنب ور ــم كــي اســتعدادلا لتقــديم تنــا تب بمــا فــي ذلــك إ الــة العد ــد مــن
العقولاتب ير مستعدة للقياا بذلك كخطوة افتتا يةب مما سيشجع إ ران على رفض تقديم تنـا ت
من تلقاء نفسها في ما تعلق بالحرنامج النوويض.
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 45عاما ليوم األرض :ز ارات لعوائل الشهداء وزهور على أضرحتهم
انطلقي مراسم إ ياء الذكرل الـ 45ليوا اورصب فـي الـداويب بزيـارات فـي مد نـة سـخنين إلـى
منــا عــا الت شــهداء ــوا اورصب ــم يــارة أاــر ة شــهداء ــوا اورصب وواــع أكاليــي الزلــور
علــى أاــر ة الشــهداء والنصــب التــذكاري ليــوا اورص ب ومــن ــم ا نتقــا ع اربــةل يــث الحرنــامج
المرك ــزي ي ــاء ال ــذكرللوألقيي كلم ــات ع ــدة تخلي ــدا ل ــذكرل ش ــهداء ــوا اورص ال ــذ ن ا ــحوا
بأروا هم دفاعا عن اورصب وا  30آذار 1976ل وفي النقب نظمي لجنـة التو يـه العليـا لعـر
النقب يارات لقرل مسلولة ا عت ار ب امن برنامج فعاليـات ـوا اورص لهـذا العـااب ووصصـي
عــددا مــن الزيــارات الميدانيــة لقــرل مهــددة بــا قتالع باإلاــافة لمحاا ـرات ونــدوات ســتنظم وــال
اوسحوع الجاريل وشهدت عدد من الحلدات فعاليات ا ياء الذكرل.
وأ يــا الفلســطينيون فــي قطــاع ـزة اليــوا الاال ــاء الــذكرل الخامســة وا رلعــين ليــوا ا رص والاالاــة
لمســيرات العــودة وكســر الحصارلووصــي قــادة الفصــا ي الفلســطينية الــى مخــيم العــودة شــر ـزة
ياء الذكري عحر راعة أشجار الزيتون والتأكيد على استمرار المقاومة.
و قا الجها المركزي لن صاء إن سلطات ا تال تستني بشكي م اشـر مـا نسـحته %76
مــن مجمــي مســا ة الضــفة النرليــة المصــنفة ح سب والتــي تخضــع بالكامــي لســيطرتها علــى اومــن
والتخط ــيال والحن ــاءب إذ تس ــيطر المج ــالس اإلقليمي ــة للمس ــتوطنات عل ــى  %63منه ــاب يم ــا بلن ــي
مسا ة مناطق النفوذ في المستوطنات في الضفة حتشمي المسا ات المنلقـة والمخصصـة لتوسـيع
لذأل المستوطناتس نحو  542كم 2كما لو الحا في نهاية العاا 2020ب وتماي ما نسـحته ـوالي
 %10م ــن مس ــا ة الض ــفة النرليةلوأوا ــح ضاإل ص ــاءضب ف ــي تقري ــر ل ــهب ص ــدر لمناسـ ـ ة ال ــذكرل
السـ ــنوية الخامسـ ــة واورلعـ ــون ليـ ــوا اورصب أن المسـ ــا ات المسـ ــتولى عليهـ ــا و ـ ـراص القواعـ ــد
العسكرية ومواقع التدريب العسكري تماي والي  %18من مسا ة الضفة النرليـةب باإلاـافة إلـى
ــدار الضــم والتوســع الــذي عــز أكاــر مــن  %10مــن مســا تهاب وتضــرر مــا زيــد علــى 219
تجمعا فلسطينيا راء إقامة الجدارب كما قامي سلطات ا تال با سـتيالء علـى ـوالي 8,830
دونمــا مــن او اراــي الفلســطينيةب باإلاــافة الــى  11,200دونمــا تــم إعالنهــا كمحميــات طحي يــةب
تمهيدا لالستيالء عليها.
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