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 ،عدام الفلسطينيينإنتنياهو يتعهد لبن غفير بدفع ضّم الضفة وقوننة 

 الكيان مستقبل مريكيون يحّذرون من خطر حكومته علىوالصهاينة األ
 

عــالب بنيــامين اتنيــاتو عــن تشــ يل ا ومتــل السادســة بالشــراوة مــع تيــار الصــهيواية الد نيــة  إ مــع 
الفاشـــية  ومـــع الحريـــد ين  بـــدأت تتفشـــت مالمـــي ااتفا يـــات اا تال يـــة التـــي صـــااب التوتهـــات 

لل الح ومـــة الصـــهيواية الجد ـــدة علـــى أساســـها  وتشـــمل إتـــراءات لتعزيـــز ســـيطرة اااـــتال   تشـــ  
ــــن   اإلســــرا يلي علــــى الضــــفة الةر يــــة المحتلــــة  وتنفيــــن ا ــــم اإلعــــدا  بحــــ  الفلســــطينيين مــــن منف 

   .  ومستوطنيلالعمليات ضد قوات اااتال
ااسـتراتيجية للسياسـات المتوقعـة للح ومـة الجد ـدة  بمـا  ب تفـوب اثاـارأوعليل  كاب من الطبيعي 

ــ  ا عمـــا  فــي  المنـــاط  الفلســطينية    خصوصـــا   فــي ذلـــي الني ــة لتةييـــر التيميــة التن يميـــة لمنس 
قبـل  ة  كبيرة وخطيرة. فهـيمسؤوليتل من خال  اإلدارة المداية عن الواقع المداي في الضفة الةر ي

ع مـتخل  ااتماا  متزا ـدا  لالاتفـام مـع السـلطة الفلسـطينية  والمـو بمن ومـة العالقـات  يءول  ش
وة اإلدارة ا مري يــة  ااتحــاد ا ورو ــي  والــدو  العر يــة المطي عــةء وذلــي فــي ضــوء مــا ســيعد  خطــ

 الضفة الةر ية المحتل ة. لتةيير الواقع على ا رض  والدفع ُقدما  بمسيرة عملية ضم 
 

 المكاسب التي حّققها التيار الفاشي برئاسة بن غفير من هذه الحكومة:لنبدأ ب 
ــن ر ــيو اــز   الصــهيواية الد نيــة   بتســلليل ســموتريت   مــن الحصــو  علــى  فــي الواقــع  لقــد تم  

المحتلــة وفــرض تعهــد مــن اتنيــاتو بالــدفع ُقــدما  بعمليــة ضــم أراض فلســطينية فــي الضــفة الةر يــة 
 . السيادة اإلسرا يلية  عليها
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وتـــاء فـــي اـــا ااتفـــان اا تالفـــي بـــين اللي ـــود و الصـــهيواية الد نيـــة  أب  لشـــعب إســـرا يل اـــ  
طبيعــي فــي أرض إســرا يل. وعلــى ضــوء اإليمــاب بــالح  المــنكور  ســيقود ر ــيو الح ومــة تهــود 

ة( )التســمية التوراتيــة للضــفة المحتلــصــيا ة سياســة بســا الســيادة اإلســرا يلية فــي  هــودا والســامرة 
 ."والدفع بها  مع اختيار التوقيل  ومراعاة المصالي القومية والدولية لدولة إسرا يل

ومــا اــا  ااتفــان اا تالفــي بــين ســموتريت  واتنيــاتو علــى مــني المســتوطنين فــي الضــفة المحتلــة 
ـــة أاهـــم يميشـــوب فـــي منـــاط   ذات مســـتو  عـــا    مـــن المخـــاطر ا منيـــة   تســـهيالت ضـــريبية بحج 

د ن ء   بحيث يح  لهم الحصو  على مزايا ضريبية  على  رار س اب المستوطنات ا خر  المهـد 
 .في إشارة إلى س اب المستوطنات المحاذية لقطاع  زة المحاصر

ي من تاايل  أعلن از   عوتسما  هود ل   بر اسة الفاشي إ تمار بن  فير  عن ااتفـان اا تالفـ
ن اللي ـود  والــن   ــنا علـى العمــل علـى ســن تشــريع يسـمي بفــرض عقو ـة اإلعــدا  علــى بينـل و ــي

مريـر تالفلسطينيين من منف ن  العمليات ضد اااتال  ومستوطنيل. ووفقا  لالتفان اا تالفي  سيتم 
 .2023القااوب في الفنيسل قبل المصادقة على الميزااية العامة للدولة لعا  

بإتمــاع  قا مــة فــي القــااوب العســ ر  اإلســرا يلي  ويتطلــب تنفيــنتا أ لبيــةب عقو ــة اإلعــدا  أومــع  
ى إدراج ا ـــم باإلضـــافة إلـــ - يـــر أب بـــن  فيـــر يطالـــب  تيلـــة القضـــاة فـــي المحـــاوم العســـ رية  

اوب العســــ ر   بحيـــث يســــمي بإعــــدا  فلســــطينيين بتعــــد ل القــــا -اإلعـــدا  ضــــمن القــــااوب المـــداي 
 .بأ لبية عادية

ود ـــل   فإاـــل فـــي فا يـــة مـــع اللي ـــود  بحســـب مـــا  ـــد عي المســـؤولوب فـــي  عوتســـما  هواســـتنادا  لالت 
ــا مــن تشــ يل الح ومــة  ســيتم إصــدار قــرار ا ــومي بتشــ يل لجنــة و اريــة لشــؤوب  60 ضــوب   وم 

البــؤر ااســتيطااية العشــوا ية فــي الضــفة المحتلــة  للعمــل علــى تســوية وتبيــي  تميــع تلــي البــؤر 
 .عيد اإلسرا يليلتصيي  قااواية  على الص
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ومــا  ــنا ااتفــان اا تالفــي مــع  عوتســما  هود ــل  علــى العمــل فــور تشــ يل الح ومــة علــى ر ــا 
مليـــوب شـــي ل ســـنوي ا لةــــرض  300البـــؤر ااســـتيطااية العشـــوا ية بالميـــا  والفهر ـــاء  وتخصـــيا 

 تخطيا وإاشاء البنية التحتية و تسوية  تلي البؤر ااستيطااية . 
 

 تشكيل الحكومة على الواقع الفلسطيني؟ما هي انعكاسات 

ي ن فــي الحقيقــة  تشــ  ل الســااة الفلســطينية اليــو  التحــد  اإلســتراتيجي ا وســر شــحنا   والــن  ســيتع
علــى الح ومــة الجد ــدة أب تعطــي لــل توابــا   بســبب التــدتور ا منــي )وا ســيما فــي شــما  الضــفة 

د باااتقـــا  إلـــى منـــاط  أخـــر  د اخـــل الضـــفة  إلـــى تااـــب التهد ـــدات التـــي الةر يـــة(  والـــن   هـــد 
ــــد مــــن المســــؤولين والخبــــراء  تنطــــو  عليهــــا ا بعــــاد السياســــية والقااوايــــة.  ــــا   ــــر  العد  ومــــن تن

ــ  أعمــا  الح ومــة فــي المنــاط  الفلســطينية  مــن التيميــة   بأالصــها نة   إخــراج مــا ُيعــرم بـــ  منس 
 امل لـو ير مجـا  مسـؤوليتل ليسـل أمنيـة المياشرة والفاملة لو ير ا من  وإخضاع لواء عس ر  ع

من شأال أب يخل  مشاول تنسي  صمية مع باقي محافل ا من  وعلى رأسها الجي  اإلسـرا يلي  
 بل مع السلطة الفلسطينية.

ســرا يل  بحســب تــؤاء المســؤولين والخبــراء  إخطــار المقبلــة علــى ا و  منســو  التشــا    ومــا  رفــع 
تــل  وفــرض ب اليمــين  واتــى قبــل تشــ يل أ الح ومــة  قــد خطــا خطــوات مهمــة واو يــة لترســي  قو 

ل الهيلـة توتهاتل وآرا ل القومية المتطرفةء وتنا ما رأ نـا  فـي ا يـا  القليلـة الماضـية  بعـدما صـادق
و  الماضي  بالقراءة ا ولى  علـى مشـروع قـااوب علـى اسـم كااوب ا   20في  العامة للفنيسل  

ـي لمنصـب و يـر ا مـن القـومي. ر يو اـز   عوتسـما  هود ـل    الفاشـي إ تمـار بـن  فيـر  المرش 
ويقضــي القــااوب بتعــد ل  مرســو  الشــرطة   بحيــث تفــوب الشــرطة وسياســتها خاضــعة بشــ ل كامــل 

  .للو ير
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 وماذا تعني مصادقة الكنيست على قانون بن غفير لتعديل صالحيات الشرطة؟   

ن  فيـــر صـــالايات واســـعة  ويحـــو   المفـــت   العـــا  بـــ فـــي الحقيقـــة  يمـــني مشـــروع القـــااوب تـــنا   
 .للشرطة إلى تابع للو ير

ـــ و ارة  ا مــن القــومي  فــ  يــل صــالايات   ــ ـــ أعط  التــي كااــل ُتعــرم ســابقا  بــو ارة ا مــن الــداخلي ـ
أوسع على الشرطة التي كاال ُتعتبر مستقلة في قراراتها  إضافة إلى صالاية على قـوات  اـر  

اوب ية العاملـة بالضـفة الةر يـة والقـد  المحتلتـين  مـع مسـؤولية عـن قسـم إافـاذ القـاالحدود  الشـرط
 .العقار  

شـــملض وضـــع أتنـــدة ب بـــن  فيـــر بـــات  تمتـــع بصـــالايات واســـعة  وتأومـــا يجـــدر التوقـــت عنـــد    
وخطـــــا عمـــــل للشـــــرطة  وتحد ـــــد أولويـــــات الجهـــــا   باإلضـــــافة إلـــــى صـــــالايات تتعلـــــ  بتو يـــــع 

ل  عوتســما  هود ــل  علــى و ارة  تطــوير النقــب والجليــل  واقييــة  التــراث الميزاايــات. كمــا سيحصــ
 ."اليهود 

 وخال  المداوات التي أْتر يل في الفنيسل  اد عى بن  فيـر أب تـنا التشـريع  تـاء لتصـحيي أمـر
ــــدو  الديمقراطيــــة فــــي العــــالم ء ووصــــت مشــــروع القــــااوب  ــــى تااــــب ال ااتــــدابي ليضــــع إســــرا يل إل

سـلطة عم أال  في كل بلد ديمقراطي  الو ير تو الن   رسـم السياسـة ويملـي بيـد  البـ التاريخي   و  
 .والصالايات  على أتهزة إافاذ القااوب 

ويحاو  اا مشروع القااوب الن  أعد   بن  فير افسل  طرح مقار ة تجعل من العالقـة بـين و يـر 
ن ر ــيو أركــاب الجــي  وو يــر ا مــن القــومي والمفــت   العــا  للشــرطة  موا يــة لتلــي التــي تجمــع بــي

 ا من.
فــي ااتفــا  لضــي ا    وفــي تعليقــل علــى تــنا اإلتــراء  قــا  الــر يو اإلســرا يلي   تســحان ترتســو   

 ."الشرطة  إال  علينا الحفاظ على الم ااة الرسمية والوطنية للشرطة
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 مساك بن غفير بقرار الشرطة؟  إوماذا يعني 
نـي  القـومي  يعنـي  فـي مـا يعنـي  سـيطرتل علـى صـناعة القـرار ا مإب  تول ي بن  فير لو ارة ا من 

  وترتمـة عقيدتـل العنصـري ة العدا ي ـة تجـا  48الفلسـطيني  خصوصـا  فـي أراضـي ا  تجا  المجتمع
وإرتـا  وإتـرا   تنا المجتمع إلى سياسات عملية على أرض الواقع  بما فـي ذلـي  يـادة عنصـري ة 

المجتمــع العر ــي  البــدو   فــي النقــب.  اســيما ضــد    الفلســطينيين الشــرطة  القا متــاب أصــال   تجــا
قـــة السياســـي ة  ومـــا   مـــن المـــرتي أب يعمـــل بـــن  فيـــر علـــى رفـــع مســـتو   العنـــت والتنفيـــل والمالاس

يي بقناع أمني  بوليسي للفلسطينيين  بحيث سيتحو   أ   ااتجاج سياسي  إلى قضي ة أمني ـة  وسيصـ
  القومي. د د  من إسرا يلالتعامل معها على أا ها ته

 

 وماذا عن قّصة منع رفع العلم الفلسطيني؟ 

ي الواقع  وضـمن أتـواء المرالـة الجد ـدة لح ـم اليمـين المتطـرم وتـدف   مشـاريع قـوااين لتـأتيج ف 
ادر عضـــو الفنيســـل مــن اـــز  اللي ـــود  إليــاتو ر يفـــو  إلـــى بــالفلســـطيني   -الصــراع اإلســـرا يلي 

لسم فلسطين داخـل إسـرا يل  بـدعو  أاـل علـم تـابع لجهـات معاديـة  طرح مشروع قااوب يح ر رفع عس
 علـم فلسـطين  رفعـل العـدو»العبريـة. وقـا  ر يفـو فـي شـرال للمشـروع  إب  ترمـي إلـى إبـادة الدولـة

ن مـا احن اؤي د اري ة التعبيـر. ولفـ وأضامض «. ومن مات اإلرتا  التي تريد تصفيتنا وقتل أواداا
فـع و ـين التعبيـر عـن تأ يـد العـدو واإلرتـا  ا توتـد أ  صـلة. و التـالي إب منـع ر بين تن  الحريـة 

 تنا العلـم تـو ضـرورة ايويـة لضـماب السـيادة اإلسـرا يلية فـي إسـرا يل. وأتوقـع أب تقـت المعارضـة
 . الصهيواية أيضا  معنا وتؤي د القااوب 

اترات وفي الجامعـات و قيـة واسب المشروع  ُيح ر رفع العلم الفلسطيني على البيوت وفي الم 
 .المؤسسات التعليمية

ويأتي مشروع ر يفو ضمن سلسـلة مشـاريع قـوااين يطراهـا اـوا  اا ـتالم الح ـومي الجد ـد الـن  
تعامـــل اااـــتال  مـــع  يحـــاو  بنيـــامين اتنيـــاتو تشـــ يلل  ويرمـــي إلـــى إاـــداث تةييـــر تـــوتر  فـــي 
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مـــن  ( 48الدولـــة العبريـــة )فلســـطينيي  المـــواطنين العـــر  فـــي وارمـــابالفلســـطينيين  بشـــ ل عـــا   
 .م اتر التعاضد والتضامن مع شعبهم الفلسطيني

 
 وما هو الموقف األمريكي من الحكومة اليمينية الفاشية؟

 دارةعالميـة ودبلوماسـية عـن تـوت و اإلإ ايـاء وتقـارير أعالب تش يل الح ومـة  وردت إ اتى ما قبل 
 طااتها ب ل ما تعتبر  واشنطن إاجا ات. إا مري ية من تن  الح ومة المتطرفة  و 

ذكـرت تقـارير أمري يـة أب إدارة تـو با ـدب وضـعل فـي ا سـابيع ا خيـرة خطـة  وفي تـنا السـيان  
 شــار موقــع  بوليتي ــو  اإلخيــار  أعمــل للتعامــل مــع الح ومــة اليمينيــة الناشــلة فــي إســرا يل  ايــث 

ـــا ـــدة  ســـي وب تن ـــل ضـــمن اإلســـتراتيجية الجد  ـــيو الـــو راء ا مري ـــي أا ـــل ر  م مبـــدأ  تحمـــل بموتي
ر الم ل ت بنيامين اتنياتو المسؤولية المطلقة عن كل تصـرفات ا ومتـل  دوب ا خـن بعـين ااعتيـا

 موقفل الشخصي من القضية المسيرة للجد .

المـنكور  إاـل اتـى لــو كـاب ا مـر  تعلـ  بميــادرات أو  وقـا  مصـدر ر يـع فـي إدارة با ــدب للموقـع 
 لعناصر متطرفة في ا تالفل  فهو سي وب المسؤو  الوايد.تشريعات 

وأضـام المصــدر أب اتنيـاتو قــا  إاـل تــو مـن ســيقود ا ومتـل الجد ــدةء لـنلي اتوقــع منـل أب يفعــل 
 ذلي بالضيا  وستلجأ إليل اإلدارة ا مري ية في أ  قضية صةيرة أو كبيرة.

ميركيـــة الليبراليـــة التـــي قـــد مل دعمـــا  وســـا  الصـــهيواية ا علـــى خـــا  مـــوا    يســـود التـــوتر بـــين ا  
لخطـر عاما . و ـدأ تـؤاء )ا ميركيـوب الصـها نة(  ـدق وب اـاقو  ا 74وامال  ومستمرا  منن أوسر من 

 بــأب ا ومــة اتنيــاتو المقبلــة ســُتحدث شــرخا  فــي عالقــة إســرا يل  يــر القابلــة للفســر مــع الوايــات
 .المتحدة

ليــــار ين فــــي ا وســــا  ا ميركيــــة اليهوديــــة  مســــل إ ــــب وعليــــل  أعــــر  عــــدد مــــن القــــادة القــــدامى ا
فوكسماب  ر يو  من مة م افحة التشهير   الفاتب الشهير فـي صـحيفة ايويـورم تـايمز  وتومـا  
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فريــــدماب  وريــــي تــــاوو و  وتــــو ااخــــا   هــــود  أميركــــي إصــــالاي بــــار    وآروب ديفيــــد ميللــــر 
ركــــي ســــاب (  وداب كيرتــــزر  ســــفير )من مــــة كــــارايةي مــــن أتــــل الســــال  الــــدولي ودبلوماســــي أمي

الوايـــات المتحـــدة الســـاب  فـــي إســـرا يل  عـــن مخـــاوفهم مـــن تـــأاير الح ومـــة اإلســـرا يلية المتطرفـــة 
 .الجد دة على العالقة بين الوايات المتحدة وإسرا يل

ومــا كتــب كــلي مــن ديفيــد ماووفســ ي ود نــيو رو   اللــناب يعمــالب فــي  معهــد واشــنطن لسياســة 
قبـل أسـابيع قليلـة )إاـر ااتخـا  اتنيـاتو فـي     وتي واتهة بحسية للو ي اإلسـرا يلي  الشرن ا داى

تشــرين الســااي الماضــي(  فــي أو  إشــارة ر يســية علــى أب الصــها نة ا ميــركيين أصــيبوا بالــنعر  1
م مــن التحــو   السياســي اإلســرا يلي   إب الح ومــة الجد ــدة ستســل ي أشــد منتقــد  إســرا يل  بمــن فــيه

ا يوب الـــن ن يســـعوب إلـــى إاهـــاء المســـاعدات ا ميركيـــة وإبعـــاد الوايـــات المتحـــدة عـــن تحالفهـــالتقـــدم
 ."لالالص  بإسرا ي

 تميــة  فــي كــل ذلــي  تــو افتتاايــة فــي  ايويــورم تــايمز   التــي ااتقــدتا اتنيــاتو  وكااــلأ وا وســر 
د ديمقو  الحالي  من أفي منتصت كااوب ا  ان رت راطيتها  المساليـة   ب الح ومة اإلسرا يلية تهد 

ا كبيــــر ا  ويجــــب علــــى با ــــدب أب يفعــــل شــــيل ا  كــــوب أب ا ومــــة اتنيــــاتو )الجد ــــدة( ستشــــ  ل تهد ــــد 
لمســتقبل إســرا يل ... و ــدا  مــن قبــو  تــن  النتيجــة  يجــب علــى إدارة با ــدب أب تفعــل كــل مــا فــي 

ســرا يل  كمــا تــو وســعها للتعبيــر عــن دعمهــا لمجتمــع تح مــل اقــون متســاوية وســيادة القــااوب فــي إ
 ."الحا  في دو  في تميع أاحاء العالم

قليديـة وأضافلض  لطالما كاال العالقة بين إسـرا يل والوايـات المتحـدة عالقـة تتجـاو  التعريفـات الت
للتحالت العس ر  أو الصداقة الدبلوماسية. لقد صا ل مجموعة من القيم المشتركة بعم  روابـا 

 يــل فــي  إســرا يل  فــي أمنهــا ومعاملتهــا مــن ق بــل العــالم  مبــدأ  ا تــدا قويــة ومعق ــدة. كــاب االتــزا  ب
 ."السياسة الخارتية والداخلية ا مري ية لعقود

واعتبر الفاتب فـي الصـحيفة  إريـي ألترمـاب  أب الح ومـة اإلسـرا يلية الجد ـدة سـتفف ي العالقـة بـين 
  فــي 2022تشــرين الســااي  22ي  هــود أميركــا وإســرا يل بطريقــة  يــر مســبوقة. وتحــد ث ألترمــاب فــ
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ا   قـا ال ض  إب  بودكاسل مع  ا ميركيين من أتل السال  اثب  او  كتابـل الجد ـد  احـن لسـنا وااـد 
اااقطــاع مفتــوح اثب ... العالقــة ســتأتي بــال تالصــ    ب إســرا يل تتحــرم أوســر وأوســر فــي تــنا 

لليبـراليين ا ميـركيين وا شـخال الـن ن ااتجا  المتطرم ... من الواضي أب اليهـود ا ميـركيين وا
 ."وااوا دا م ا تنام من أتل إسرا يل ا يم نهم مواوية ذلي

بـــدور   أصــــدر ر ـــيو اركــــة اإلصـــالح اليهوديــــة ا ميركيــــة  الحاخـــا  ريــــي تـــاوو و  بياا ــــا عــــن 
ل. ]اليميني إ تمار[ بن  فيـر ومـا إلـى ذلـي  لـم يقلـل أ    ـيم  هـود  أميركـي مـن قبـل عـن إسـرا ي

تـاوو و  ــو   لقـد كـاب أقسـى ب سيـر مـن أ  شـيء سـمحوا  افسـهم بقولـل فـي الماضـي  ايـث قـا 
ض  تنام شعور في أمري ا بأب تعيين بن  فير و ير ا لألمـن العـا  يشـيل 2022 تشرين السااي   20

تعيــين ديفيــد د ــوم  أاــد قــادة كــو كلــوكو كــالب الــال ســامي  فــي منصــب المــد عي العــا  ... إاــل 
نع اياتــل المهنيــة بــدافع الفراشيــة وتشــجيع العنــت. بمــا أانــا احــب إســرا يل واــؤمن بهــا شــخا صــ

 . ودولة  هودية وديمقراطية  فإانا قلقوب للةاية بشأب وتود إسرا يل وم ااها في العالم
 

 وماذا عن نظرة الفلسطينيين لقضية المقاومة في ظل هذه الحكومة الفاشية؟ 

 21مركــز الفلســطيني لليحــوث السياســية والمســحية فــي را    فــي أظهــر اســتطالعي للــرأ  اشــر  ال
 87بالما ـــة  ؤي ـــدوب إاشـــاء مجموعـــات مناضـــلة مســـل  عـــرين ا ســـود    يمـــا رأ   72الجـــار   أب 

بالما ة من المسـتطلعين  أاـل ا يحـ  للسـلطة اعتقـا  أعضـاء تـن  المجموعـات لمـنعهم مـن العمـل 
 .”الجي  اإلسرا يلي“ضد قوات 

بالما ـــة مـــن الجمهـــور الفلســـطيني يعـــارض استســـال  المجموعــــات   79بـــي ن ااســـتطالع أب ومـــا 
 وتسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية  لتجن ب اعتقالهم من ق بل  إسرا يل 

وما تشير البيااات إلى أب التأ يد لحل سياسي على أسا   اـل الـدولتين  سـج ل تراتعـا  فـي الـرأ  
بالما ــة  بحســب ااســتطالعء بينمــا كااــل  32ة أشــهر  إذ  بلــن اثب العــا  الفلســطيني خــال  االاــ

 بالما ة.  55اسية التأ يد لهن  الففرة قبل عشر سنوات 
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 بالما ـــة مــن المســـتطلعين أب  الح ومــة اإلســـرا يلية  الجد ــدة ســـتعمل علـــى 58بمــوا ة ذلـــي  يعتقــد 
ـــر الوضـــع الـــراتن فـــي المســـجد ا قصـــى   ـــ تةيي أب  عـــن اعتقـــادتم  ـــة بالما 69ي اـــين أعـــر  ف

 الح ومة ستقد   خططها لضم الضفة الةر ية وا  وار. 

 
 الخالصة: 

 مــــن أتــــم التــــدا يات المترتيــــة علــــى السياســــات المتوقعــــة أو المرتقيــــة للح ومــــة اليمينيــــة المتطرفــــة
 الجد ــدة فــي كيــاب العــدو  تــو الــدفع احــو توايــد الســااات والحليــات الفلســطينية  ودفــع الفلســطيني

رفـــ  كـــل اإلتـــراءات القمميـــة الجد ـــدة ضـــد   ومصـــادرة المزيـــد مـــن اقوقـــل وأراضـــيل  فـــي احـــو 
الـــداخل المحتـــل والضـــفة والقـــد  و ـــزة  واســـتحداث طـــرن تد ـــدة لمقاومـــة تـــنا المحتـــل وسياســـاتل 

ء طـرن قـد تفـوب أعلـى مـن مرااـل ودرتـات ت القممية الجد دة  التي سـيقودتا بـن  فيـر وسـموتري
د  مــا تفــوب مشــابهة لحالــة اــورة تد ــدة  أو ااتفاضــة االســة فــي كــل أاحــاء الــبالالتمــر د المــدايء ور 

ومـة تؤد   إلى  عزعة ااستقرار ا مني الداخلي والخارتي للفياب  وتزيد من اـاات وأشـ ا  المقا
الشـــعبية والعســـ رية فـــي آب وااـــد   ســـيما مـــع اســـتمرار الصـــمل الرســـمي للجهـــة المســـؤولة عـــن 

 .  العالم  واستمرار تعاواها مع المحتلالشعب الفلسطيني أما

يت   وعليل  قد تفوب السياسات القممية الجد دة لح ومة اتنياتو السادسة  مع بن  فير وسموتر 
مة ليو فقا لتسريع السورة الفلسطينية الجد دة ضد المحتل الصهيواي  إاما كنلي لتس ريع مقد 

 ...الةاصب  عزعة أركاب الفياب


