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شهد شهر آذار على من العام الحالي ،مجموع ًة من التطورات اإلستراتيجية على مستوى القضية

المقدمة
ولكنها بالمجمل كان
الفلسطينية ،داخليًا وخارجيًا ،تباينت في تنوع موضوعاتها ،وتعدد تشعباتهاّ ،
ٍ
بشكل أو آخر.
لها أث اًر على القضية الفلسطينية

فتنوعت تلك التطورات ما بين استمرٍار لسرقة أموال الفلسطينيين من إسرائيل ،وتو ٍ
ال للتسريبات عن صفقة

القرن التي تنوي التهام ما تبقى من األرض الفلسطينية ،وتز ٍ
ٍ
وبقاء لالنقسام الفلسطيني،
ايد لالستيطان،

ٍ
ٍ
تململ واحتجاجات من قبل
وتصاعد للتوتر في قطاع غزة ،مع وجود
واستعدادات لتشكيل الحكومة الجديدة،
الفلسطينيين على الوضع االقتصادي في القطاع.
وسيتم من خالل هذا التقرير تناول أبرز الملفات اإلستراتيجية سابقة الذكر ،والتي أخذت صدًا وحصل عليها
تطورات عدة في شهر كانون الثاني من العام الحالي:
أو ًال :الوضع الداخلي الفلسطيني

أ .تكليف د .محمد اشتية بتشكيل الحكومة الفلسطينية رقم 18
كلف الررئي

الفلسرطيني ممرود عبراد الردكتور محمرد اشرتية تشركيل الحكومرة الفلسرطينية التري تحمرل رقرم ،18

ٍ
رسالة نشرتها وكالة األنبراء الفلسرطينية وفرا ،وتضرمن مرسروم التكليرف تكليرف الحكومرة المقبلرة ب ر مساندة
ضمن
ق اررات القيادة الفلسطينية ،ودعم جهود استعادة الوحدة الوطنية ،وإعادة غزة إلى حضن الشرعية  .ونص كترا
التكليف علرى دعروة الحكومرة المقبلرة التاراذ اإلجرراءات الالزمرة كافرة ،وبالسررعة الممكنرة ،إلجرراء االنتاابرات

التش رريعية ،وترسرريد الد موقراطيررة والتعدد ررة السياسررية  .كمررا نررص أ ض رًا علررى الت رزام الحكومررة المقبلررة بترروفير
الرردعم الم ررادي والمعنرروي الممك ررن لض ررحا ا االحررتالل ،وأس رررهم ،مررن ش ررهداء وأس رررى وجرحررى ،تق رردي اًر واحت ارمر راً
لعطائهم الوطني .
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مررن جانبررب ،قبررل اشررتية ،تكليررف عبرراد لررب بتشرركيل الحكومررة ،وقررال :شرررفني قبررول تكلرريفكم لرري رئيس راً لرروزراء
حكومتكم ،التي نأمل أن ننجزها بالتشاور مع كل من لب عالقة ،من فصائل ،وقوى ،وفعاليات وطنية ،ومدنية،
ومجتمعية ،ومرن ثرم عرضرها علريكم لرقررار والمصرادقة  .وقرال اشرتية إنرب سريبدأ مشراوراتب مرع فصرائل من مرة
التحريررر الفلسررطينية ،والكف رراءات الوطنيررة ،لتش رركيل هررذع الحكومررة ،وعرض ررها علررى الر ررئي

عبرراد للمص ررادقة

عليهررا م مشرري ًار إلررى أنررب يرردرأل تمام رًا األزمررة الترري عيشررها الوضررع الفلسررطيني العررام 1.ويررأتي تشرركيل الحكومررة
الفلسطينية في ظل واقع اقتصادي وسياسي صعب ُحيط بالقضية الفلسطينية ،مما عمق من التباسها ،ويضع

كثي اًر من العراقيل أمام نجاحها.

ب .استمرار سرقة أموال الضرائب الفلسطينية ،وخطة طوارئ فلسطينية للمواجهة
أعلن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة خطرة طروارأ أقرتهرا السرلطة الفلسرطينية ،ردًا علرى اسرتمرار اقتطراع
االحررتالل اإلس ررائيلي أم روال األسرررى والشررهداء مررن عائرردات الض ررائب الترري تجبيهررا عوضررا عررن الفلسررطينيين
شهريًا.
وتشمل الاطة صرفاً جزئياً لرواتب موظفي القطاع العام بما يتناسب مع حجم رواتب كل فئة وبما ال قل عرن
 %50مررن قيمتهررا ،مررع إج رراءات لتافرريا النفقررات العامررة .وقررررت السررلطة صرررا الرواتررب كاملررة لكررل مررن
يتقاضى ماصصا دون ألفي شيكل (الشيكل ساوي

3.6

دوالرات).

وجرراء بيرران وزيررر الماليررة عقررب اجتمرراع طرراقم قيررادي برئاسررة محمررود عبرراد وبمشرراركة محمررود العررالول ،نائررب
رئري

حركرة فرت  ،ومسروول شروون المفاوضرات صرائب عريقرات ،ورئري

جهراز المارابرات ماجرد فرر  ،ورئري

هيئة الشوون المدنية حسين الشيد ،ووزير الاارجية رياض المالكي.
ومن المقرر أن جتمع الفريق شهرياً التااذ الق اررات المناسبة التي تاص الرواتب.
وفيمررا يتعلررق بشررهري أ ررار /مررايو وحزي رران /يونيررو المقبلررين حي ر

سرريحل شررهر رمضرران وعيررد الفطررر ،أوصررى

الفريق الرئاسي بصرا ما ال قل عن  %60إلى  %70منها .وتضمن خطة الطوارأ لجوء السلطة لالقترراض
الدوري بمعدل خمسين إلى ستين مليون دوالر شهريًا من البنوأل المحلية على مدار خمسة شهور قادمة.
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وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفاwww.wafa.ps/ar_page.aspx?id=rCLoKma851049918576arCLoKm ،
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وفرري السررياذ ذاتررب ،مررن المقرررر أن يتوجررب وزي ر ار الماليررة والاارجيررة الفلسررطينيان للصررناديق العربيررة واإلسررالمية
والصين والجامعة العربيرة إلعرادة تفعيرل شربكة األمران الماليرة للسرلطة الفلسرطينية ،التري كانرت تقردر بنحرو مئرة
مليون دوالر شهريًا.
وبم ررا ير روازي اإلجر رراءات المالي ررة ،ق ررررت الس ررلطة وق ررف التعيين ررات والترقي ررات والع ررالوات اإلض ررافية لموظفيهرررا
وتافيا مصاريف مهمات السفر وبنود الضيافة والمحروقات ووقف شراء المباني ألغراض حكومية.
وقرال بشررارة إن اقتطرراع إسررائيل أمروال الفلسررطينيين مررن عائردات الضررائب هرري خطرروة غيررر قانونيررة تسررتهدا
المشررروع الرروطني الفلسررطيني وناتجررة عررن ق ر اررات سياسررية مرتبطررة بمررا سررمى صررفقة القرررن .وأعلررن بشررارة أن
موازنررة الط روارأ سررتعتمد علررى صرررا النقررد الموجررود بشرركل عقالنرري ووفق راً لسررلم األولويررات بمررا ال يرروثر فرري
الارردمات المقدمررة وصرررا بن ررود الموازنررة التشررطيلية لض ررمان صررمود قطاعررات المجتم ررع .وقررال وزيررر المالي ررة
الفلسطيني إن اتفاقية باري

ال تسم ألي طررا باقتطراع أمروال الطررا اتخرر تحرت أي ظررا .ورغرم ذلرك،

عرررض المسرروول الفلس ررطيني قائمررة ت ه ررر قي ررام إسرررائيل باصررم خمس ررين مليررا اًر

و350

مليررون شرريكل خ ررالل

ال عن خدمات الصحة والكهرباء والمياع.
السنوات العشر الماضية من أموال الفلسطينيين بد ً
وقال وزير المالية إن الوضع القادم سيكون معقدا وسيحتا إلرى مزيرد مرن التكراتف والتكافرل برين الفلسرطينيين.
ودعا وزير المالية القطاعات الفلسرطينية إلرى االلترزام بردفع الضررائب والرسروم المحليرة الرذي تحرول كمرا وصرفب
إلى واجب وطني في ظل ما تواجهب السلطة من أزمات.
ورغم دخول الشهر الثال

من العام الجاري ،فإن السلطة لم تعلن موازنتها للعام الجديد ،وقال وزير المالية إنب

بسبب األزمة فسيكون لدى السلطة موازنة طوارأ خالل الشهور الامسة القادمة.
مررن ناحيتررب ،حررذر وزيررر اإلعررالم ومستشررار ال ررئي

الفلسررطيني نبيررل أبررو ردينررة مررن تررداعيات األزمررة الماليررة

والسياسرية التري تواجههرا السرلطة الفلسرطينية ،وقرال إن فريرق الررئي

تمكرن مرن وضرع خطرة لهرذا الشرهر فقررط،

على أن عود لالجتماع الشهر القادم لوضع معطيات المرحلة القادمرة .وشردد أبرو ردينرة علرى أن ماصصرات
الشرهداء واألسرررى سرتبقى كمررا هري ،مررع ثبررات الموقرف السياسرري الفلسرطيني الررافا إلعرالن الوال ررات المتحرردة
القرردد عاصررمة لر ر إسرائيل  ،وعرردم التنررازل عررن الحقرروذ الوطنيررة للشررعب الفلسررطيني .وقررال إن الوضررع معقررد
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سهالً وال على ما يرام مالياً ،لكن الموقف السياسي ثابت ولن ندخل العامل المالي فري حسراباتنا

2

ج .تحسن العالقة ما بين مصر وحركة حماس
بعد فترة من الجفاء ومرور العالقة بين حركة حماد ومصر بفترات ماتلفة من المد والجزر والتعقيد ،حدثت
أفرجت السلطات المصرية عن

انفراجات عدة في العالقة ،وكان أهمها في تحققًا في الشهر الحالي ،حي

الماتطفين األربعة من كتائب القسام في مصر والذين تعود قضيتهم إلى عام

2015

عندما تم اختطافهم من

داخل حافلة في منطقة شمال سيناء بمصر ،بعد إطالذ النار على الحافلة التي كانت تقلهم مع مسافرين
حملت حماد السلطات
آخرين من معبر رف البري على الحدود مع غزة إلى مطار القاهرة .وآنذاألّ ،
المصرية المسوولية الكاملة عن حياة الشبان األربعة ،ودعتها إلى العمل على سرعة إطالذ سراحهم بحكم
مسووليتها األمنية .كما أطلقت مصر سراح أربعة فلسطينيين آخرين وأعلن مكتب هنية رسمياً اإلف ار عن
معب ًار عن شكرع العميق للقيادة المصرية على
الماتطفين األربعة وعودتهم سالمين من مصر إلى قطاع غزةّ ،

قرارها الذي عبر عن عمق العالقة بين الشعبين الشقيقين  .كذلك أعلن عن نجاح الجهود في إطالذ سراح
أربعة مواطنين آخرين من القطاع وعودتهم إليب سالمين.

وعقب استقبالب وقيادة حماد للماتطفين األربعة العائدين إلى غزة ،قال هنية :سأتحدث الحقاً عن تفاصيل
الحدث  ،من دون تقد م أي روا ة عن مجريات المفاوضات التي توصلت إلى اإلف ار عنهم.
من جهتها ،أفادت مصادر بحركة حماد في القاهرة بأن المسوولين في جهاز الماابرات المصري قاموا
بتسليم محتجزي الحركة األربعة لدى مصر ،وذلك بعد اعتقالهم لما قار

3

أعوام ونصف العام .وأوضحت

المصادر أن مسوول مكتب الحركة في مصر ،عضو المكتب السياسي روحي مشتهى ،هو الذي تسلمهم،
وتوجب بهم بعد ذلك إلى قطاع غزة عبر معبر رف تحت حراسة أمنية مشددة من األجهزة األمنية المصرية.
وبدت حركة حماد حريصة على فرض حالة من التكتم على األمور المتعلقة بعملية اإلف ار عن المحتجزين
األربعة حتى لح ة وصولهم إلى داخل القطاع.
2

3

الجزيرة2019/3/10 ،
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د .مظاهرات ضد الغالء في غزة
نشررر موقررع عرررب  ،2019/3/14 ،48أن شرربكة المن مررات األهليررة الفلسررطينية وشررهود عيرران أفررادوا أن األمررن
الفلسطيني في قطاع غزة اعتقل عشرات النشرطاء خرالل ت راهرة دعرت إليهرا فري جباليرا فري شرمال قطراع غرزة،
وفرررذ ت رراهرة أخرررى فرري جنررو القطرراع ،تطالررب بتحسررين األوضرراع المعيشررية .وذكررر الشررهود أن عشررات مررن
عناصررر األمررن والشرررطة التابعررة لداخليررة غرزة ،منعروا ت رراهرة دعررا إليهررا نشررطاء طلقررون علررى أنفسررهم الحرراأل
ضد الطالء وشارأل فيها المئات في جباليا.
الشبابي ّ
وقالررت الشرربكة الترري تضررم أكثررر مررن مئررة من مررة أهليررة ،فرري بيرران لهررا ،إنهررا تسررتنكر بشرردة حملررة االعتقرراالت
رق عشررات المرواطنين علرى خلفيرة الردعوة
واالستدعاءات التي شنتها األجهزة األمنية في جباليا شمال قطاع بح ّ

لتجمع سلمي مطلبي لتحسين األوضاع الحياتية في قطاع غزة  .وأكد البيان ضرورة اإلف ار الفوري عرن كافرة
المعتقلين ووقف االستدعاءات على خلفية الحق في التعبير والتجمع السلمي المكفول وفقًا للقانون .
وفي دير الربل جنرو القطراع ،شرارأل عشررات المرواطنين فري ت راهرة مماثلرة ،وأشرعلوا إطرارات السريارات علرى
الطرقات العامة ،وفق شهود .وأشار الشهود إلى أن أفراد األمن أطلقوا النار في الهواء في أثناء محاولة تفريق
المت اهرين الذين رفع عدد منهم الفتات كتب على إحداها نريد أن نعيش مثل أبنراء المسروولين وعلرى أخررى
ال للطالء ،نريد أن نعيش بكرامة .

وقررال التجمررع اإلعالمرري الررد موقراطي ،التررابع للجبهررة الد موقراطيررة لتحريررر فلسررطين ،إن أجه رزة األمررن التابعررة
لحمرراد اعتقلررت منررذ يرروم األحررد ( )2019/3/10رئرري

التجمررع ،حم رزة حمرراد ،بعررد نش ررع منشررو ًار عبررر فيسرربوأل

يدعو لحراأل شعبي ضد السياسات الضريبية وغالء المعيشة في قطاع غزة .
وأضررافت القرردس العر،رري ،لنررد  ،2019/3/16 ،أن حرراأل برردنا نعرريش تقررف وراءع شرربكة تضررم نحررو مئررة مررن
المن مررات األهليررة ضر ّرد الطررالء الفرراحش والضررائب المتنوعررة والباه ررة ،الترري ترهررق كاهررل المرواطن فرري قطرراع

غ رزة ،كمررا قررول القررائمون علررى هررذا الح رراأل .وأصرردر الح رراأل بيان رًا تحررت عن روان برردنا نعرريش موجهررا لحمرراد
باعتبارها القوة المسيطرة على غزة ،وقيادة السلطة الفلسطينية وبقية الفصائل.
3

العربي الجديد ،لندن2019/3/1 ،م
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وجرراء فرري الشرررا اسوسررن ،لنررد  ،2019/3/15 ،مررن غرزة ،أن م اركررز حقوقيررة انتقرردت طريقررة تعامررل الشرررطة
الفلسطينية في قطاع غزة مع حراأل بدنا نعيش  .وقال المركز الفلسطيني لحقوذ اإلنسان ،إنب يتابع بقلق قيرام
األجهزة األمنية في قطاع غزة باعتقال عدد من المواطنين ،على خلفية الدعوة لتجمرع سرلمي فري جباليرا شرمال
قطرراع غ رزة .وطالررب األجه رزة األمنيررة بررالكف نهائي راً عررن أعمررال االعتقررال واالسررتدعاءات علررى خلفيررة االنتمرراء
السياس رري ،أو حري ررة التعبي ررر .واس ررتنادًا لتحقيق ررات المرك ررز ،نف ررذت األجهر رزة األمني ررة حمل ررة اعتق رراالت طال ررت

12

مواطنرًا شررمال قطرراع غرزة ،علررى خلفيررة دعرروتهم وتن رريمهم لح رراأل شررعبي تحررت عنرراوين :يررال نعمرهررا  ،و ثررورة
الجياع  ،و سقط الطالء .
كمررا أكرردت الهيئررة المس ررتقلة لحقرروذ اإلنسرران دير روان الم ررالم أن األمررن بطررزة اعتق ررل

13

مواطنرراً علررى خلفي ررة

إطالقهم حملة على مواقع التواصل االجتماعي ،مستادمين وسمي#( :يال_نعمرها ،و #سقط_الطالء) ،يدعون
من خاللهما لتن يم تجمع سلمي ،عند مفترذ الترن

في مايم جباليا ،بتاريد  ،2019-3-14للمطالبة بتحسين

األوضاع المعيشية في قطاع غزة.
وأوردت وكالررة اسنبررراء والمعلومرررات الفلسررطينية وفرررا  ،2019/3/14 ،مررن غ رزة ،أن مسرروول حركررة المبررادرة
رق فرري التجمررع والت رراهر مرف رروض.
الوطنيررة الفلسررطينية فرري قطرراع غر رزة عائررد رراغي قررال إن أي انتهرراأل للح ر ّ

وأضرراا أن االعتررداء مررن قبررل أجهرزة األمررن فرري غرزة علررى المت رراهرين يرروم الامرري  ،والررذين خرجروا احتجاجررا
علررى ترردهور األوضرراع االقتصرراد ة وفرررض الض ررائب ،ومطررالبين بحيرراة كريمررة ،هررو عمررل مسررتنكر ومرفرروض
بطا الن ر عن أي مبررات واهية ،كما أنب أتي في سياذ التعدي على الحريات العامة التي كفلها القانون.
ودان رئري

شربكة المن مررات األهليرة أمجررد الشروا ،قمررع االحتجاجرات الشرعبية فري القطراع .وطالررب الشروا ،فرري

بيان لب ،باإلف ار الفوري عن المحتجزين وإعادة االعتبار لهم ولمن تعرض لالعتداء.
كما دان مستشار الرئي
شرربا

لشوون الشربا

رق
مرأمون سرويدان واسرتنكر بشردة مرا تقروم برب أجهرزة أمرن فري غرزة بح ّ

الرروطن البرراحثين عررن حيرراة كريمررة ،والمطررالبين بأبسررط حقرروقهم اإلنسررانية ،فرري ظررل شررعورهم باإلحبررا

واليأد وضياع مستقبلهم وتدهور أحوالهم المعيشية على نحو غير مسبوذ.

يبوس لالستشارات والدراسات اإلستراتيجية

رق المرواطنين فري
ّ
وندد المرصد األورومتوسرطي لحقروذ اإلنسران ،باعترداء أجهرزة األمرن فري قطراع غرزة علرى ح ّ
التج مع السلمي ،وحرية الرأي والتعبير ،واعتقرال واسرتدعاء عشررات مرنهم فري منراطق ماتلفرة مرن القطراع علرى
خلفية الدعوة للت اهر ضد الفقر واألوضاع االقتصاد ة الصعبة.
وقال المرصد الحقوقي الدولي في بيان لب يوم الامي  ،إ ّن فريقب وثّق خالل اليومين الماضيين احتجاز جهاز

األمن الرداخلي ،وجهراز المباحر

العامرة

10

أشراا

ال عرن اسرتدعاء آخررين
علرى األقرل بشركل تعسرفي ،فضر ً

على خلفية الدعوة للمشاركة في الت اهرة.
وذكرت وكالة الرأي الفلسطينية لإلعرال  ،2019/3/14 ،مرن غرزة ،أن المتحردث باسرم الشررطة الفلسرطينية فري
قطاع غزة العقيد أ مرن البطنيجري ،قرال إن الت راهرات التري خرجرت يروم الامري

لرم تحصرل علرى أي تصرري

مسبق من الشرطة ،كمرا هرو معمرول برب حسرب القرانون .وأكرد البطنريف فري تصرري لرب مسراء الامري  ،أن مرن
رق أي مرواطن الت رراهر ضر ّرد الحصررار واإلغررالذ ،لكررن دون أي اعتررداء علررى الممتلكررات العامررة ،أو أي مررن
حر ّ
أفراد الشرطة بالفعل أو القول .ونروع إلرى اسرتعداد الشررطة للتعامرل والتشراور مرع كافرة الجهرات ،حسرب القرانون
واتليات المتبعة في مثل هذع المواقف.
ثانياً :الصراع مع االحتالل
أ .إسرائيل والحكم الفاسد خطوة على طريق النهاية
أعلن النائب العام اإلسرائيلي ،أنب قرر توجيب الئحة اتهام بحق رئي

الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو

تتضمن تلقي الرشوة واالحتيال وخيانة األمانة .وستكون المرة األولى التي توجب فيها اتهامات إلى رئي

وزراء

في منصبب.
وقال المدعي العام افيااي مندلبنت إنب أبلغ محامي نتنياهو ق اررع توجيب عدة تهم جنائية ارتكبت خالل فترة
توليب منصب رئي

الوزراء ومنصب وزير االتصاالت ،في االملفات المعروفة باسم ملف

وملف  . 4000وعبر مندلبنت عن رغبتب في عقد جلسة استماع لرئي

الوزراء حي

1000

وملف

2000

سيحصل نتنياهو على

فرصة للدفاع عن نفسب قبل تقد م االتهامات.
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وردا على ذلك ،صرح نتنياهو أن مزاعم الكسب غير المشروع هي حملة مطرضة من المعارضة لرطاحة
بي  .وتحدث نتنياهو ،في بيان متلفز بعد ساعات من إعالن النائب العام ،وقال إنب عتزم تولي رئاسة
الحكومة لفترة طويلة على الرغم من هذع المزاعم  ،في حين تجري انتاابات الكنيست في التاسع من أبريل/
نيسان .وقال نتنياهو إن اليسار عرا أنب بفضل إنجازاتنا فإنب ببساطة ال ستطيع ضربنا في صناديق
االقتراع ،وبالتالي فإنهم قومون على مدى ثالث سنوات باضطهاد سياسي ضدنا .حملة مطاردة لم سبق لها
مثيل بهدا وحيد هو إسقا الحكومة اليمينية تحت قيادتي ،وا صال السلطة لحز لبيد وغانت
الذي سيح ى بدعم األح از

اليساري.

العربية  .وأضاا وظفوا صحافة متسلطة ال تقاوم ،وهدفهم إثارة الراي العام

ضدي  .واتهم نتنياهو اثنين من مسوولي النيابة بالتحريا ضدع وقال في النها ة فإن النائب العام هو من
لحم ودم .
ويأتي هذا اإلعالن قبيل انتاابات الكنيست التي يواجب فيها نتنياهو تحد ا صعبا من تحالف سياسي وسطي
برئاسة بني غانت

رئي

األركان العسكري السابق الذي ح ى باالحترام .وقال حز

الليكود اليميني

الحاكم ،في بيان ،هذا اضطهاد سياسي  .واعتبر أن النشر األحادي إلعالن المدعي العام قبل شهر من
االنتاابات ،دون إعطاء رئي

الوزراء فرصة لدحا هذع االتهامات الباطلة ،هو تدخل صارخ وغير مسبوذ

في االنتاابات .
وقرر المدعي العام اتهام نتنياهو باالحتيال وخيانة األمانة في القضية األولى التي تسمى قضية ، 1000
على اعتبار أن نتنياهو حصل على منافع شاصية في تلقي هدا ا بقيمة
من المنتف اإلسرائيلي الهوليوودي ارنون ميلتشان،
جيم

و250

ألف شيكل

(72

750

ألف شيكل

(240

ألف دوالر)،

ألف دوالر) من الملياردير االسترالي

باكر.

وقرر النائب العام توجيب تهمة االحتيال وخيانة االمانة في القضية الثانية ،التي تسمى قضية  ، 2000عندما
حاول نتنياهو التوصل إلى اتفاذ مع مالك صحيفة يد عوت احرونوت الناشر ارنون موزي  ،تقوم بموجبها
الصحيفة اإلسرائيلية ،وهي من األكثر انتشا ار في الدولة العبرية ،بتططية إ جابية عنب.
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وبموجب االتفاذ الذي ال عتقد انب تم االنتهاء منب ،عمل نتانياهو في المقابل على تقليص نشر صحيفة
إسرائيل هايوم المجانية المنافسة ليد عوت احرونوت ،لزيادة مبيعات هذع االخيرة.
ويواجب نتنياهو تهمة الرشوة واالحتيال وخيانة االمانة في القضية المعروفة إعالميا بملف

أو قضية

4000

بيزيك  ،وهي أكبر مجموعة اتصاالت في إسرائيل ،حول ما إذا سعى للحصول على تططية إعالمية إ جابية
في موقع واال اإلخباري الذي ملكب شاؤول ايلوفيتش رئي
عادت على مجموعتب بمئات ماليين الدوالرات.

مجموعة بيزيك مقابل خدمات وتسهيالت حكومية

4

في األسبوع األول بعد قرار تقد م الئحة اتهام ضد رئي

الوزراء ،بنيامين نتنياهو ،بتهمة الفساد واالحتيال

وخيانة األمانة ،م اهرات شعبية بمشاركة مئات المواطنين  ،وكانت الم اهرة األولى قد خرجت أمام المقر
الرسمي لرئي

الوزراء في القدد الطربية ،وشارأل فيها بضع مئات .وفي تل أبيب ،خرجت ،أم

األحد،

مويدة وأخرى معارضة لنتنياهو .أما المعارضون ،الذين قدر عددهم بنحو خمسمائة ،فقد
م اهرتان ،واحدة ّ
رفعوا شعارات تندد بفساد رئي

الوزراء وتحيي المستشار القضائي للحكومة على ق اررع تقد مب للمحاكمة.

ونادوا بسقو نتنياهو ودعوا الليكود إلى إسقاطب انتاا
عليها« :حان الوقت لرحيل نتنياهو» و«وزير الجريمة».

5

ولوحوا بالفتات ُكتب
قائد ميني ن يف اليد مكانبّ .

ب" .ناطوري كارتا" الصهيونية هي من تعادي السامية ،نعم لتحرير اسرض الفلسطينية
في الذكرى السنوية ليوم األرض ،وذكرى مسيرات العودة ،شاركت مجموعة من يهود ناطوري كارتا اليهود ة
في مسيرة وموتمر مناهضين لالحتالل في الاليل وسلفيت ،وقالت حركة ناطوري كارتا في بيانها إن أتباعها
شاركوا في المسيرة احتجاجا على إغالذ شارع الشهداء للفلسطينيين ،ومقاومة االحتالل والقتل والقمع الذي
يتعرض لب الفلسطينيون من قبل الصهاينة المجرمين .وأعلن ناشطو الحركة أن الصهاينة لي

لديهم الحق

في أرض فلسطين ،ودعوا إلى النضال المشترأل من الفلسطينيين واليهود ضد الن ام الصهيوني ،كما طالبوا
أ ضا بطلب تحرير جميع أرض فلسطين من النهر إلى البحر ،وعودة الالجئين ،وإقامة دولة فلسطين
وعاصمتها القدد موكدين أن مقاومة الصهاينة ليست معاد ة للسامية وأن الصهاينة هم المعادون الحقيقيون
 4العربي الجديد ،لندن2019/3/1 ،
 5الشرق األوسط ،لندن2019/3/4 ،
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للسامية .وتابعت
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إخ واننا وأصدقاءنا الفلسطينيين ،نشكركم على تعاونكم ،وسنقاتل معا حتى إلطاء الدولة

الصهيونية وعودة الالجئين ،والعودة إلى حياة السالم والوحدة بين الفلسطينيين واليهود ،كما كنا نعيش في
فلسطين منذ مئات السنين ،حتى جاء المجرمون الصهاينة .
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ٍ
كمساهمة من يهود حركة ناطوري كارتا ،والذين عتبرون أنفسهم فلسطينيين
وتأتي هذع المشاركة والتصريحات
في المولد والنشأة ويتقاسمون الهم الواحد مع الفلسطينيين ،معتبرين أن الاطر القادم على العالم كلب أتي من
خالل الصهيونية العالمية.
ج .انخفاض نسبة الداعمين اسمريكيين إلسرائيل
أظهرت نتا ئف استطالع للرأي ،أن معدل الدعم األميركي إلسرائيل مقارنة بالفلسطينيين ،انافا إلى أدنى
مستوياتب خالل عشر سنوات ،ويرجع ذلك أساسا إلى انافاض دعم الد مقراطيين .ووفقا الستطالع الرأي،
الذي أجرتب موسسة جالو  ،ونشرتب صحيفة هآرت

 ،فقد ط أر في العام األخير انافاض في نسبة دعم

الجمهوريين إلسرائيل ،لكن وضعها بين مويدي حز الرئي

ترمب ال يزال جيدا .أما في الجانب الد مقراطي،

فقد عبر أقل من نصف المستجيبين عن دعمهم إلسرائيل.
وقال  %59من المستطلعين إنهم يويدون إسرائيل أكثر ،مقابل  %21قالوا إنهم يويدون الفلسطينيين أكثر،
و %20قالوا إنهم يدعمون الطرفين بشكل متساو.
وأشارت الصحيفة إلى أن رقم  %59هو األدنى منذ عشر سنوات ،أي أنب ألول مرة منذ عام  ،2009ومن
ناحية أخرى ،فإن النسبة المئوية للمستجيبين الذين يدعمون الفلسطينيين تعتبر األعلى في السنوات العشرين
الماضية .أما نسبة المستطلعين الذين يدعمون كال الجانبين بشكل متساو فتتفق مع النتائف في السنوات
السابقة.
كما

هر االستطالع فجوة كبيرة في دعم إسرائيل بين مويدي أكبر حزبين في الوال ات المتحدة .بين

الجمهوريين  %76يويدون إسرائيل -وهي نسبة أقل مما كان في السنوات السابقة ،لكنها ال تزال نسبة عالية.

6

القدس العربي ،لندن2019/3/6 ،
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وفي الجانب الد مقراطي ،قال  %43فقط إنهم يويدون إسرائيل أكثر .ويتواصل انافاض مستوى الدعم
إلسرائيل في الجانب الد مقراطي منذ بدا ة عام .2013
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ويأتي هذا االستطالع ليزيد من المااوا اإلسرائيلية التي تُشير إلى تدني مستويات الهجرة إلسرائيل من
الدول التي قطنها عدد من اليهود  ،وانتشار الزوا الماتلط وارتفاع نسبتب في أمريكا ،األمر الذي الوجود
اليهودي فيها ،هذا بالتزامن مع تنامي تيارات باتت تومن بأن إسرائيل ليست دولة د مقراطية تعتبر الحرية
قيمة أساسية ،بعد عدد من القوانين التي سنها الكنيست ،وتنامي قوة التيار الديني على حسا

األخرى

العلمانية الموسسة إلسرائيل.
د .استم ار اًر للعنصرية ،نتنياهو يعبر أ ال مكا لألقليات في إسرائيل
استم ار ًار للعنصرية المتنامية في إسرائيل ،وعلى رأسها عنصرية رئي

وزرائها بنيامين نتنياهو ،الذي كان أحد

الداعمين لقانون القومية العنصري ،فقد صرح بأن :دولة إسرائيل ليست دولة قومية لجميع مواطنيها،
ولألقليات األخرى يوجد تمثيل قومي في دول أخرى .
وكان نتنياهو عقب بذلك على ستوري نشرتب ،الممثلة والمذ عة اإلسرائيلية ،روتيم سيلع ،في حسابها في
موقع التواصل انستطرام  ،وتحدثت عن حقوذ المواطنين العر

السياسية ،على خلفية االنتاابات العامة

للكنيست.
لكن نتنياهو بدأ عقب على ما كتبتب سيلع ،وكتب في حسابب في انستطرام  ،صباح األحد :العزيزة روتيم،
ثمة تصحي هام :إسرائيل ليست دولة جميع مواطنيها .وبموجب قانون أساد القومية الذي مررناع ،إسرائيل
هي الدولة القومية للشعب اليهودي ،ولب فقط .
وأضاا نتنياهو أنب ال توجد أ ة مشكلة مع مواطني إسرائيل العر  ،زاعما أنهم متساوو الحقوذ مثلنا جميعا
وحكومة الليكود استثمرت في الوسط العربي أكثر من جميع الحكومات األخرى  .وتابع مروجا للدعا ة
االنتاابية لحزبب ،أن الليكود طلب فقط التركيز على المسألة المركزية في هذع االنتاابات :حكومة مين قوية

7

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا2019/3/7 ،
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برئاستي أو حكومة سار شكلها ائير لبيد وغانت
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بدعم األح از العربية .وال توجد للبيد وغانت

طريق أخرى

لتشكيل حكومة ،وحكومة كهذع ستقوض أمن الدولة ومواطنيها .
وكانت سيلع عّلقت في الر ستوري ا لذي نشرتب على مقابلة أجرتها الصحافية رينا متسلي مع وزيرة الثقافة
اإلسرائيلية ،ميري ريطف ،في القناة

12

التلفزيونية ،وكتبت أن ميري ريطف شرحت لرينا متسلي أن على

الجمهور أن حاذر ،ألنب في حال انتاب بيني غانت  ،فإنب سيكون ملزما بتشكيل حكومة مع العر .
وأضافت سيلع ،التي يتابع حسابها في انستطرام
تسألها رينا باستط ار

824

ألفا ،أن رينا متسلي صمتت .وأنا أتساءل لماذا لم

عن ما هي المشكلة مع العر ؟؟؟ ا ر العالم ،يوجد مواطنون عر في هذع الدولة .

وتابعت سيلع أنب متى سيب

أحد ما في هذع الحكومة للجمهور أن إسرائيل هي دولة جميع مواطنيها .وجميع

البشر ُولدوا متساوين.
والعر أ ضا هم بشر .والدروز كذلك . ...بعد ذلك كتبت لقسم من الذين عقبوا على ما كتبتب بعبارات بذيئة،
وكتبت أن تعقيباتكم المرفوضة لن تمنعني أبدا من قول رأيي .جيل كامل من األوالد نشأ في دولتنا من دون
أمل بالسالم .وهذا محزن ويدعو لليأد .ليست السياسيين الذي تصمع أصواتهم بقوة بالطة منحون أمال
حقيقيا بالسالم ،المساواة والحب بدال من التحريا والتقسيم .

8

ه .تواصل بحث التهدئة بين حماس وإسرائيل بوساطة مصرية
جددت الحكومة اإلسرائيل ية المفاوضات مع حركة حماد للتوصل لتفاهمات تفضي إلى تهدئة أمنية في
قطاع غزة ،بعد جولة من التصعيد بدأت منتصف شهر آذار ،وذلك بحسب ما أعلن رئي
نتنياهو ،خالل اجتماع للمجل

الحكومة ،بنيامين

الوزاري المصطر للشوون األمنية والسياسية (الكابينيت) ،عقد مساء يوم،

األحد.
ونقلت القناة

13

اإلسرائيلية عن وزيرين شاركا في اجتماع الكابينيت  ،أن نتنياهو ومسوولي األجهزة األمنية،

أطلعوا الوزراء األعضاء في المجل

األمني والسياسي المصطر ،على استئناا المفاوضات مع حماد

عبر الوسطاء الدوليين .وأفادت المصادر بأن المفاوضات مع حماد عبر الوسيط المصري ستتركز في هذع
8
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المرحلة على ثالثة محاور امتنعت إسرائيل عن تنفيذها منذ اإلعالن عن التوصل لتفاهمات التهدئة نها ة
العام الماضي ،والتي تتضمن زيادة مساحة الصيد في غزة ،وتسهيالت على القيود اإلسرائيلية المفروضة على
تصدير المنتجات الزراعية من القطاع ،باإلضافة إلى زيادة مبلغ المنحة القطرية الممنوحة لألسر الفقيرة في
غزة.
وشدد الوزيران ،أن ذلك أتي في محاولة لتجنب تصعيد أمني قبل انتاابات الكنيست المقبلة ،والمقررة في
التاسع من نيسان /أبريل المقبل ،وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية األولى النطالذ مسيرات العودة وكسر
الحراأل في قطاع غزة

(30

آذار /مارد).

وأكد نتنياهو ألعضاء المجل

األمني أن المفاوضات سوا تتقدم فقط إذا ما استمر الهدوء على طول

الحدود الشرقية للقطاع المحاصر .وفيما أبدى بعا الوزراء اعتراضهم على قرار نتنياهو واألجهزة األمنية ،لم
طلب أحد من المعترضين إجراء تصويت حول هذا القرار.
وبحسب القناة ،اعترض وزير التعليم ،نفتالي بينيت ،ووزيرة القضاء ،أييليت شاكيد (اليمين الجديد) ،على
تجديد االتصاالت مع حماد واعتب ار أن ذلك بمثابة استسالم لررها  ،وقال بينيت إن حماد كانت
صاحبة الكلمة األخيرة خالل جولة التصعيد األخيرة .تجديد المفاوضات سيعتبر استسالما وجائزة لررها .
وأشارت القناة إلى أن الوزيرين غلعاد إردان وزئيف إلكين (الليكود) ،تحف ا على قرار نتنياهو ،إال أنهما امتنعا
عن طلب التصويت على القرار.
ز .الكنيست اإلسرائيلي يزداد تطرفًا وعنصرية في دورته العشرين %583
شهدت الدورة العشرون للكنيست اإلسرائيلي والتي امتدت ما بين

7

أ ار

2015

وحتى

1

كانون الثاني

2019

موجة غير مسبوقة من التشريعات العنصرية والداعمة لالحتالل واالستيطان .فقد عالف الكنيست العشرون
 221قانونا ضمن هذا اإلطار ،من بينها  35قانونا أقرت بالقراءة النهائية ،إضافة إلى  6قوانين استدمجت
في هذع القوانين ،ما عني عمليا أنب تم سن  41قانونا .كما بقي على جدول أعمال الكنيست قانونان في
مرحلة القراءة األولى ،وهما مرشحان الستمرار تشريعهما في الوال ة البرلمانية الجديدة ،في حين أن القوانين الر
 23التي أقرت بالقراءة التمهيد ة ،وبقيت عند هذع المرحلة من مسار التشريع ،تعك

أكثر طابع التركيبة
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البرلمانية ،وهذا ما يتعزز أكثر من خالل قراءة  153مشروع قانون أدرجت على جدول األعمال ولم تدخل
مسار التشريع.
تم في الوال ة الر  17للكنيست إبان فترة حكومة كد ما برئاسة إيهود أولمرت،
وللمقارنة والتوضي  ،فقد ّ
 ،2009-2006إقرار  6قوانين ،وفي الوال ة التالية الر  ،18في فترة حكومة بنيامين نتنياهو-2009 ،
 ،2013تم إقرار  8قوانين (قائمة بهذع القوانين في الملحق الثاني من هذا التقرير)م أي أن حكومة نتنياهو
الرابعة سجلت زيادة بنسبة  % 583في التشريعات العنصرية والتمييزية والداعمة لالستيطان (اذا ما احتسبنا
فقط  35قانونا) مقارنة بالكنيست الر  ،17وزيادة بنسبة  %437مقارنة بالكنيست الر  18التي ترأد نتنياهو
خاللها الحكومة أ ضاً.
وفيما عدا الزيادة الكمية في المشاريع والقوانين ،تحمل بعا القوانين التي تم إقرارها في الدورة العشرين ثقال
نوعيا وتشكل موش ار استراتيجيا إلى وجهة إسرائيل القريبة والبعيدة .وفي هذا اإلطارُ ،عد قانون أساد القومية
من جهة ،وقانون التسوية ،من القوانين النوعية التي سنها الكنيست ،ويهدا القانونان إلى تحصين الفوقية
اليهود ة وتعزيز خطط الضم ودعم االستيطان.
ال عن موجة التشريعات العنصرية التي قادتها أح از
وفض ً

االئتالا ،من المهم اإلشارة إلى مستوى معارضة

باهت من قبل كتل المعارضة ( يوجد مستقبل و المعسكر الصهيوني ) ،ويستثنى من ذلك كتلتا القائمة
المشتركة و ميرت

 ،اللتان شكلتا فعليا المعارضة الوحيدة المثابرة لهذع الموجةم ضاا إلى ذلك ،مساهمة

كتلة يوجد مستقبل بسلسلة من المبادرات لقوانين قمعية ،تستهدا أساسا أهالي الضفة والقدد ،وقوانين
تستهدا السلطة الفلسطينية ،وأبرزها نهب أموال الضرائب.
لقد بدأ تدفق مشاريع القوانين على جدول أعمال الكنيست منذ اليوم األول لبدء عمل الهيئة العامة للكنيست
( 8أ ار  )2015بعد االنتاابات التي جرت يوم  17آذار  .2015كان كثير من القوانين التي بدأ العمل
عليها مشاريع قوانين تم إدراجها في وال ات برلمانية سابقة .وكانت التقديرات لقسم منها ،أنها لن تدخل إلى
مسار التشريع ،استنادا لما القتب من معارضة في وال ات برلمانية سابقة ،حتى في أوسا اليمين ،وبالذات
الليكود .إال أنب كلما كان العمل البرلماني يتقدم ،كانت تتض صورة عكسية ،وباتت بعا المشاريع قوانين
يبوس لالستشارات والدراسات اإلستراتيجية

سارية ،ودخلت أخرى مسار التشريع ،وال عود ذلك إلى مجرد المنافسة داخل دوائر اليمين االستيطاني الذي
قودع بنيامين نتنياهو ،بل أ ضا إلى القناعات األيديولوجية داخل رأد الهرم الحاكم .ولكن التوغل األكبر في
هذع القوانين ،بمعنى التج رؤ على سن قوانين في غا ة الاطورة ،بدأ فو ار بعد اإلعالن عن نتائف االنتاابات
الرئاسية األميركية ،في أوائل شهر تشرين الثاني 2016م مثل قوانين تتعلق بالقدد المحتلة ،وقوانين ضم
الضفة ،وآخرها قانون القومية العنصري ،الذي مك
ثالث وال ات برلمانية حتى تم إق اررع كليا.

مرت عليب
في أروقة البرلمان اإلسرائيلي  7سنوات ،و ّ

فقد شجعت سياسات اإلدارة األميركية بزعامة دونالد ترامب حكومة بنيامين نتنياهو على تمرير قوانين في
غا ة الاطورة ،كانت ستتحفظ منها إدارات أميركية سابقةم برغم أن تلك اإلدارات لم تبتعد كثيرا ،من حي
الجوهر ،عن ا لسياسات اإلسرائيلية .فقد رأينا أنب في بعا األحيان ،سبقت اإلدارة األميركية الحكومة
اإلسرائيلية في إجراءات معاد ة للشعب الفلسطينيم مثال ،حينما قررت اإلدارة األميركية خصم أموال دعم
للسلطة الفلسطينية ،من ضمن ذرائعها ،دفع ماصصات لألسرى المحررين ،وللذين في السجون ولعائالتهم،
ولعائالت الشهداء ،إذ بدأت اإلجراءات األميركية في مطلع العام  ،2018بينما قررت الحكومة اإلسرائيلية
اإلسراع في سن قانون سلب ونهب أموال الضرائب الفلسطينية ،بذات الذريعة ،في ربيع وصيف العام .2018
وقد ورد في التقرير السنوي ،حول القوانين العنصرية والداعمة لالحتالل واالستيطان ،الصادر عن المركز
الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية مدار  ،في نيسان  ،2018أن قسما جد ا من قوانين الضم ،أساسا ،بما فيها
قوانين القدد ،دخلت مسار التشريع ،والحقا أقر بعضها ،بعد انتاا

دونالد ترامب ،رئيسا للوال ات المتحدة،

وحتى قبل أن يدخل إلى البيت األبيا .إذ شرع االئتالا في دفع مشاريع القوانين ،بحي

كانت تصادذ

عليها الحكومة تباعا ،قبل إقرارها في الهيئة العامة .وهذا ما تدل عليب تواريد إقرار القوانين في المراحل
التشريعية الماتلفة ،كما يتبين هذا من جدول القوانين المرفق هنا.
وهذا ما شهدناع أ ضا ،في قانون سلب ونهب األراضي بملكية خاصة (تحت مسمى قانون التسوية) ،فأول
مشروع قانون في هذا المجال تم إدراجب على جدول أعمال الكنيست ،في نها ة شهر تموز  ،2015بمبادرة
النائب يوآا كيش من حز الليكود ،ولم يلتفت لب أحد .وتم إد ار المشروع الثاني في مطلع تموز ،2016
وهذا أ ضا لم يتحرأل ،إال بعد أ ام من انتاا

ترامب في مطلع شهر تشرين الثاني  ،2016ودخل مسار
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تشريع سريع ،إذ تم إق اررع نهائيا في غضون ثالثة أشهر من يوم التصويت عليب بالقراءة التمهيد ة ،إذ أقر
نهائيا في شهر شبا .2017
وهذا أ ضا ما شهدناع في الحراأل البرلماني بشأن قانون تثبيت قانون ضم القدد ،الذي تم إق اررع في اليوم
األول من العام 2018م أي بعد أقل من شهر من إعالن ترامب بشأن القدد .ورافق هذا حراأل برلماني لطرح
مشاريع القوانين المتعلقة بضم مستوطنات للقدد وعزل أحياء فلسطينية عنها ،إال أن الحراأل توقف الحقا،
وحتى تقد م هذا التقرير.
ويعني نهف حكومة نتنياهو بعد انتاا

ترامب أن الحكومة التي كانت تنصت على مدى السنين أساسا

لألصوات الصادرة عن البيت األبيا ،شعرت منذ مطلع تشرين الثاني  2016بأن يدها باتت طليقة أكثر.

9

وعلى صعيد العنصرية الداخلية أ ضاً في المجتمع اإلسرائيلي ،ذكرت الوحدة الحكومية لمكافحة العنصرية
في إسرائيل ،يوم األربعاء ،أنها تلقت

320

شكوى في عام  ،2018بزيادة ثالثة أضعاا عن العام الذي سبقب.

وبحسب التقرير السنوي للوحدة ،فإن  %40من هذع الشكاوى قدمت من قبل المهاجرين األثيوبيين ،في حين
 %32منها قدمت من قبل العر

داخل إسرائيل .وأوض التقرير أن باقي الشكاوى وصلت من ماتلف

الجهات ،منها  %4من المتطرفين األرثوذك  ،و %2من المهاجرين من االتحاد السوفيتي سابقا.

10

ح .عقو،ات جديدة على اسسرى
كشفت مصادر إعالمية عبرية النقا

عن أن سلطات االحتالل قررت فرض عقوبات قاسية على أسرى حركة

حمرراد فرري سررجني ارمررون و النقررب اإلس ررائيليين .وقالررت صررحيفة معرراريف العبريررة الصررادرة يرروم األربعرراء
 ،2019/3/27إن م ررا س ررمى إدارة الس ررجون اإلسر ررائيلية ،فرض ررت عقوب ررات جماعي ررة عل ررى
رامون

و96

أسير في سجن النقب  ،ينتمون لحركة حماد ،في أعقرا

74

أس رري ًار ف رري س ررجن

احتجاجرات األسررى فري سرجن ارمرون

ضررد ادعرراءات جنررود االحررتالل وطعررن اثنررين مررن السررجانين خررالل قمررع وحرردات خاصررة إسررائيلية لألسرررى فرري
سجن النقب الصحراوي.

 9المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية ،مدار ،رام هللا2019/3/20 ،
 10القدس2019/3/20 ،
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وأضافت أنب تقرر فرض غرامات باه ة تصل إلى

250

ألف شيكل

(70

ألف دوالر) على القسم الرذي حردثت

فيرب احتجاجررات األسرررى وعمليررة الطعررن ،وسرريتم االسررتيالء علرى المبررالغ مررن أمروال الكررانتين (مقصررف السررجن)
التي حولها أهالي األسرى لألسرى ،من أجل تحصيل قيمة الطرامات المفروضة.
باإلضافة إلى ذلك ،سيتم إلطاء زيارات أهالي األسرى ،وكذلك حرمان األسرى من الارو من الطرا التري يرتم
احتجازهم فيها وغيرها من الحقوذ الممنوحة لألسرى.

11

ثالثًا :الوضع الدولي واإلقليمي
أ .أمريكا ُتسقن صفة "محتلة" عن الجوال والضفة الغر،ية وغزة
غيرت و ازرة الاارجية األميركية وصفها المعتاد لهضبة الجوالن السورية ،من «منطقة محتلة من قبل إسرائيل»
إلى «منطقة تحت سيطرة إسرائيل» ،في تقريرها السنوي حول أوضاع حقوذ اإلنسان ،الصادر صباح أم
األربعاء .كما لم ستادم التقرير عبارة «المحتلة» ،ولم شر إلى مناطق الضفة الطربية وقطاع غزة
بر«المناطق المحتلة من قبل إسرائيل» كما درجت العادة.
وقال مسوول بو ازرة الاارجية في ردع على أسئلة «الشرذ األوسط» حول أسبا

تطيير التسمية ،إن األمر

يتعلق بالرغبة في أن كون التقرير أكثر وضوحاً ،مضيفًا« :كما ذكرنا في العام الماضي ،قمنا بإعادة تسمية
تقرير حقوذ اإلنسان ،لرشارة إلى األسماء الجطرافية الشائعة االستادام في المنطقة التي ططيها التقرير،
ومنها إسرائيل ومرتفعات الجوالن والضفة الطربية وغزة» .ولفت إلى أن هذا األمر «يتوافق مع ممارساتنا
بشكل عام ،ونعتقد أنب صب أكثر وضوحاً وأكثر فائدة للقراء الذين سعون للحصول على معلومات حول
حقوذ اإلنسان في تلك المجاالت المحددة».
وشدد المسوول في الاارجية األميركية مرة أخرى ،على أن الهدا من هذع التسميات هي أن تكون أكثر
وضوحًا وأكثر فائدة للقراء ،وأن تعك

11

الممارسات األميركية الحالية في و ازرة الاارجية.

قدس برس2017/3/27 ،
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بينما قال ما كل كوزاأل ،سفير الوال ات المتحدة لشوون حقوذ اإلنسان ،إن مصطل «المناطق المحتلة» لم
يتم استادامب ألن التقرير يركز على حقوذ اإلنسان ،ولي

على القضا ا القانونية.

وتمارد إسرائيل ضطوطاً على اإلدارة األميركية لالعتراا بمرتفعات الجوالن كأر ٍ
اض إسرائيلية.
ونقلت عدة تقارير عن السفير األميركي لدى إسرائيل ،د فيد فريدمان ،أن األجواء مشجعة في اإلدارة
األميركية التااذ خطوة االعتراا بضم إسرائيل لهضبة الجوالن ،وهو أ ضًا ما صرح بب السيناتور األميركي
ليندسي غراهام ،معربًا عن مااوفب من محاوالت إيران و«حز هللا» السيطرة على المنطقة .وشدد على أن
منطقة الجوالن منطقة حيوية واستراتيجية إلسرائيل ،وال مكن التنازل عنها.

12

األمريكي دونالد ترامب في الاام

والعشرين من الشهر الجاري ق ار اًر عترا بالسيادة

اإلسرائيلية على الجوالن13،وتأتي هذع كاطوة أولى حي

يتوقع مراقبين أن قوم ترامب باطوات أكثر وأكبر

وفعالً ،وقع الرئي

لصال إسرائيل قد عترا من خاللها بسيادتها على الضفة الطربية.
ب .مجلس حقوا اإلنسا  :إسرائيل ارتكبت جرائم حرب ضد مسيرات العودة
ذكر موقع عرب  ،2019/3/22 ،48أن مجل

حقوذ اإلنسان التابع لألمم المتحدة ومقرع في جنيف ،تبنى

اليوم الجمعة ،تقرير اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في االحتجاجات في األراضي الفلسطينية المحتلة  ،الذي
يتهم إسرائيل بارتكا

جرائم حر باستهدافها المدنيين المشاركين في مسيرات العودة عند السيا

األمني

15

دولة عن

المحيط بقطاع غزة .وأيد القرار

23

دولة عضو في المجل  ،وعارضتب

8

دول ،فيما امتنعت

التصويت .وكانت إسبانيا الدولة األوروبية الوحيدة التي أيدت القرار.
والدول التي أيدت القرار هي :أفطانستان ،أنطوال ،البحرين ،بنطالد ش ،بوركينا فاسو ،تشيلي ،الصين ،كوبا،
مصر ،إريتريا ،العراذ ،المكسيك ،نيجيريا ،باكستان ،بيرو ،الفليبين ،قطر ،السعود ة ،السنطال ،الصومال،
جنو أفريقيا ،إسبانيا وتون .

12
13

الشرق األوسط ،لندن2019/3/14 ،
فرانس https://www.france24.com/ar/20190325-%D8%A7%D9%84%D9%88%D ،24
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وصوتت ضد القرار كل من النمسا ،أستراليا ،الب ارزيل ،بلطاريا ،التشيك ،فيجي ،هنطاريا وأوكرانيا .وامتنعت
الدول التالية عن التصويت :األرجنتين ،جزر البهاما ،كرواتيا ،الدنمرأل ،الكونطو ،آ سلندا ،الهند ،إ طاليا،
اليابان ،نيبال ،رواندا ،سلوفاكيا ،التوغو ،بريطانيا وأورغواي.
وذكرت وسائل إعالم إسرائيلية أن إسرائيل ومن مات يهود ة شنت ،في األسابيع الماضية ،حملة من أجل منع
صدور قرار عن مجل

حقوذ اإلنسان لتبني تقرير اللجنة .وأثار القرار غضبا في إسرائيل ،وخاصة ضد

إسبانيا بسبب تأييدها القرار ،وهو ما وصفب اإلسرائيليون بر الايانة  .ويرج استدعاء الاارجية اإلسرائيلية
لسفير إسبانيا في تل أبيب لتقد م احتجا .
وكانت اللجنة الدولية أكدت لدى نشرها تقريرها ،في

28

شبا /فبراير الفائت ،على وجود أدلة على ارتكا

إسرائيل جرائم ضد اإلنسانية في قمعها لمسيرات العودة عند السيا

األمني المحيط بقطاع غزة ،العام

الماضي ،وشددت على أن قناصة إسرائيليين استهدفوا أشااصا كان

هر بوضوح أنهم أطفال وعاملون

طبيون وصحافيون.
وصرح رئي

اللجنة ،سانتياغو كانتون ،أن الجنود اإلسرائيليين ارتكبوا انتهاكات لحقوذ اإلنسان الدولية

والقانون اإلنساني .وتشكل بعا هذع االنتهاكات جرائم حر أو جرائم ضد اإلنسانية ويجب على إسرائيل
التحقيق فيها فو ار .
وحققت اللجنة ،التي شكلها مجل
فعاليات مسيرة العودة في

30

حقوذ اإلنسان في األمم المتحدة ،في االنتهاكات اإلسرائيلية منذ انطالذ

آذار/مارد حتى

31

كانون األول/د سمبر .2018

وأكد تقرير اللجنة على أن قناصة عسكريين أطلقوا النار على أكثر من ستة آالا مت اهر أعزل أسبوعًا بعد
أسبوع في مواقع الت اهرات  .وأضافت أنها وجدت أسبابًا منطقية تدفع إلى االعتقاد أن القناصة اإلسرائيليين
أطلقوا النار على صحافيين وعاملين صحيين وأطفال وأشاا

ذوي إعاقة .

وشدد التقرير على أن هناأل أسبابا منطقية تدعو إلى االعتقاد أن الجنود اإلسرائيليين قتلوا وأصابوا فلسطينيين
لم كونوا شاركون مباشرة في األعمال العدائية أو شكلون تهديدا وشيكا .
يبوس لالستشارات والدراسات اإلستراتيجية
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_________________________________________

ورفا فريق األمم المتحدة مزاعم إسرائيل أن الت اهرات كانت تهدا إلى إخفاء أعمال إرهابية  .وقال التقرير
إن الت اهرات كانت مدنية في طبيعتها ،ولها أهداا سياسية محددة  .وأضاا التقرير أنب رغم عدد من
أعمال العنف المحددة ،فقد وجدت اللجنة أن الت اهرات لم تشكل حمالت قتالية أو عسكرية .
وقالت اللجنة إنها أجرت

325

مقابلة مع ضحا ا وشهود عيان وغيرهم من المصادر ،وراجعت أكثر من ثمانية

طلع المحققون على صور التقطتها طائرات بدون طيار وغيرها من المواد السمعية البصرية،
آالا وثيقة .وا ّ
حسب اللجنة .وقال التقرير إن السلطات اإلسرائيلية لم ترد على الطلبات المتكررة من اللجنة لتقد م
المعلومات لها والسماح لها بالدخول إلى إسرائيل والمناطق الفلسطينية .
وأضافت وكالة اسنباء والمعلومات الفلسطينية وفا  ،2019/3/22 ،من جنيف ،أن المفوضة بيتي
مورونطي (من كينيا) قالت :لدى اللجنة أسبا

معقولة لالعتقاد بأنب وخالل مسيرة العودة الكبرى ،قتل الجنود

اإلسرائيليون مدنيين وجرحوا آخرين بجروح خطيرة على الرغم من عدم مشاركتهم مباشرة في أعمال القتال أو
تهديدا مباش ار للجيش اإلسرائيلي أو للسكان المدنيين في إسرائيل  .وأضافت :ارتكبت قوات الجيش
شكلوا
ً

اإلسرائيلي انتهاكات للقانون الدولي لحقوذ اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي .بعا هذع االنتهاكات قد ُشكل
جرائم حر أو جرائم ضد اإلنسانية ،ويجب على إسرائيل أن تحقق فيها على الفور .

من جهتها ،قالت المفوضة سارة حسين (من بنطالد ش) :توصلت تحقيقاتنا إلى أن القناصة اإلسرائيليين
استادموا الرصا

عالي السرعة وبنادذ القنص بعيدة المدى المزودة بمن ار متطور .لقد أروا الهدا بشكل

واض من خالل المن ار وكانوا عرفون عواقب إطالذ النار ،لكنهم ضططوا على الزناد ،لي
بل أكثر من

6,000

مرة  .وأضافت :قام القناصة بقتل

32

مرة أو مرتين

طفالً وثالثة مسعفين يرتدون الزي الذي ُشير

إلى وظيفتهم بشكل واض وصحفيان يرتد ان سترة وخوذة الصحافة .لقد أطلقوا النار على المت اهرين العزل،
على األطفال والمعوقين ،على المسعفين والصحفيين الذين يودون واجباتهم ،وهم عرفون من هم .
وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي عدد الشهداء في يوم
الت اهرات ،وصل إلى

73

شهيدًا ،حي

14

أ ار  ،2018اليوم األكثر دموية منذ انطالذ

استشهد عدد كبير من األشاا

بعد أ ام أو أسابيع متأثرين

بجروحهم التي أصيبوا بها .ورأت اللجنة أن الت اهرات مدنية الطابع ولها أهداا سياسية واضحة ولم تمثل
يبوس لالستشارات والدراسات اإلستراتيجية

مفندة ادعاء إسرائيل بأن الت اهرات هي غطاء ألنشطة إرهابية لجماعات
أي عمل قتالي أو عسكري،
ً

فلسطينية مسلحة .

ج .السلطة الفلسطينية تعتبر أ هنالك تغيرات جذرية في السياسة اسمريكية لصالح إسرائيل
اعتبرت السلطة الفلسطينية أن سياسة اإلدارة األمريكية أصبحت أكثر انحيا ًاز إلسرائيل من أي ٍ
وقت مضى،
وأكد امين سر اللجنة التنفيذ ة لمن مة التحرير صائب عريقات ،أن إدارة الرئي

األميركي دونالد ترمب

تسعى ومن خالل ق ارراتها المتعلقة بالقدد والجوالن واالستيطان والالجئين وإسقا مبدأ الدولتين ،إلى احداث
تطيير جذري في سياستها تجاع الصراع الفلسطيني– اإلسرائيلي ،وماالفات فاضحة للقانون الدولي والشرعية
الدولية ،وما الزيارة المشتركة لوزير الاارجية األميركي ما ك بومبيو ورئي

الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو

إلى حائط البراذ في القدد الشرقية المحتلة اال جزءًا من هذع الماالفات الفاضحة للقانون الدولي.
وشدد عريقات على أن االستيطان االستعماري اإلسرائيلي ،أصب

شكل ن اماً عنصرياً (ابرثايد) بكل ما

لالصطالح من معنى ،وذلك من خالل العقوبات الجماعية على الشعب الفلسطيني ،وتحويل مدنب وقراع
ومايماتب إلى معازل ،تحكمها قوانين عنصرية وأوامر عسكرية لها اول ولي
ا ألراضي والثروات الطبيعية للشعب الفلسطيني ،وتحويل اصحا
(مستعبدين) مجبرون بالعمل في اراضيهم المصادرة.
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لها آخر ،وتقوم على سرقة

االراضي من ابناء الشعب الفلسطيني إلى

14

مركز المعلومات الفلسطيني ،وفا2019/3/22 ،

يبوس لالستشارات والدراسات اإلستراتيجية

