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 والتسوية السلميةمسارات العدوان والمقاومة 
 مقدمة:
جراءاته القمعيةعدوان في يسرايللتالل اإلاالح استمر سنتي الل خالشعب الفلسطلني  ضد ه وا 

بالرغم و  .بكافة أشكالها الشعبية والمسلحة ،لالحتالل مقاومتهواصل  الشعب غلر أن؛ 2019و 2018
حتالل واال الفلسطلنية السلطةلن بالتنسلق األمني  من في الضفة الغربيةمن معاناة المقاومة 

اللومية، ة االنتفاضيمع استمرار المواجهات العمليات الفردية، في إطار استمرت إال انها  ،اإلسرايللي
مقاومة ت قوى الطور  . أما في قطاع غزة، فقد هااعتقاالتو  هاتوغالتو قوات االحتالل  إجراءات مواجهةو 

ات ، وخاضت نحو عشرة مواجهأداء غرفة العمليات المشتركةكما طورت قدراتها القتالية والملدانية، 
قضية الالجيلن مسلرات العودة،  أعادتوقد  ثبتت فلها كفاءة وقوة ردعية عالية.، أعسكرية

طلني ، ومثَّلت شكالً جدلداً من أشكال اإلبداع الفلسقطاع غزة إلى الواجهةقضية حصار الفلسطلنللن، و 
أما مسار التسوية السلمية، فقد أصبح واضحاً أنه وصل إلى طريق مسدود،  المقاوم.الشعبي في العمل 

بعد أن سعى الطرفان األمريكي واإلسرايللي لتصفية القضية الفلسطلنية، من خالل "صفقة ترامب" 
سقاطها. تواجهالتي   إجماعًا فلسطلنيًا على رفضها وا 
 
 الفلسطينية: والمقاومة اإلسرائيلي العدوان: أولا 
 3,006اإلسرايللي  الشاباك، فقد سجل جهاز 2019-2018ارتفعت عمليات المقاومة خالل سنتي و 

في الضفة الغربية بما  2019خالل سنة عملية ُسجلت  2,682مقابل  2018في سنة مقاومة عملية 
المعدل كون ي. وبذلك 1948، وقطاع غزة، وداخل األراضي الفلسطلنية المحتلة سنة فلها شرقي القدس

فقد  .2019خالل سنة  العمليات معدل أقل بقللل من 2018خالل سنة المقاومة  اتعمليالشهري ل
 1,050 مقابل 2018في سنة مقاومة في الضفة الغربية )ما عدا القدس( عملية  1,153 الشاباكسجل 

 247مقابل  2018عملية في شرقي القدس في سنة  198وسجل  ،2019خالل سنة عملية ُسجلت 
في  1948عمليات في األراضي الفلسطلنية المحتلة سنة  5وسجل  ،2019خالل سنة عملية ُسجلت 

وتجدر اإلشارة إلى أن معظم العمليات التي . 2019خالل سنة ُسجلت عمليات  3مقابل ، 2018سنة 
وفي قطاع غزة سجل الشاباك  1سجلت خالل السنتلن في الضفة كانت رشق حجارة وزجاجات حارقة.

عملية فقط تم   39، مقابل 2019خالل سنة عملية ُسجلت  1,380مقابل  2018عملية في سنة  1,650
، مع اإلشارة إلى أن تقارير الشاباك تحصي العمليات التي تنطلق من سلناء 2017تسجللها سنة 

 2.المصرية مع قطاع غزة، وهي على كل حال قلللة جدًا بالقياس مع ما لنطلق من قطاع غزة
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ونتلجة ازدياد االصطدامات مع االحتالل، والفعاليات المصاحبة لمسلرات العودة، شهد قطاع غزة 
" في فلسطلن يةاإلسرايلل"باتجاه البلدات والمدن ارتفاعًا حادًا في عمليات إطالق الصواريخ الفلسطلنية 

 1,020 مقابل ،2018خالل سنة  قذيفة هاون و  يةصاروخقذيفة  754تم  إطالق . فقد 1948المحتلة سنة 
 3.اإلسرايللي حسب معطيات جهاز الشاباكوذلك ، صاروخ في السنة التالية

وأعلنت األجهزة ، 2019-2018خالل سنتي  مراحل متقدمة في الضفة الغربية بلغ التنسلق األمنيو 
خاليا ن والكشف عاألمنية اإلسرايللية عن إحباط عمليات للمقاومة الفلسطلنية خالل تلك الفترة، 

عدلدة،  ايلليةإسر وعسكرية  أمنيةوأشارت مصادر  للمقاومة، بالتنسلق مع األجهزة األمنية الفلسطلنية.
إلى أن التنسلق ، Gadi Eisenkotغادي آلزنكوت للجيش اإلسرايللي  العامةرييس هلية األركان منهم 

 4.األمني يحول دون عودة حركة حماس لعملياتها بالضفة
، أمام لجنة الخارجية واألمن في Nadav Argaman مانغأر  نداف جهاز الشاباك وقال رييس
خلية  219واعتقلنا أعضاء  2018ة سنة منذ بداي هجوماً  480"أحبطنا ، 6/11/2018الكنسلت، في 

، أن الجهاز 20/1/2020، في مانغأر  كشفو  5".عملية كان سلنفذها أفراد 590تابعة لحماس، وأحبطنا 
 ،عداد لتنفلذ معظمها في الضفة الغربيةكان لجري اإل 2019خالل سنة  هجوماً  560حباط إتمكن من 

ن معظم أ"وذكر  6.هجوم إطالق نار 300محاوالت خطف، وأكثر من  4عمليات تفجلرية، و 10منها 
 7.حباطها كانت ستنفذ بوسايل تكنولوجية متطورة في الضفة الغربية"إ العمليات التي تم  

 ،Avi Issacharoffسخاروف إاإلخباري آفي  Walla ال  االفلسطلنية بموقع و  الشؤون مراسل وزعم 
في  ،وذكر المحلل بالضفة الغربية. الفلسطلنيةمن عمليات المقاومة  %60أن "إسرايلل" أحبطت 

 من تلك العمليات. %30أن األجهزة األمنية التابعة للسلطة في رام هللا قامت بإحباط  ،20/3/2019
 400، و2018عملية خالل  600، و2019 خالل الربع األول من سنةعملية  100وكشف عن إحباط 

 2015.8 خالل 200، و2016 خاللعملية  350، و2017عملية خالل 
 9 2019-2018 عمليات المقاومة الفلسطينيةتوزيع أماكن : 1/4جدول 

 السنة
 الضفة الغربية
 )ما عدا القدس(

 شرقي القدس
فلسطين المحتلة 

 1948سنة 
 المجموع *قطاع غزة

2018 1,153 198 5 1,650 3,006 

2019 1,050 247 3 1,380 2,682 

 5,688 3,030 8 445 2,203  المجموع

 * بما فلها سلناء
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ومن جهة أخرى، فقد واصل المستوطنون اللهود في الضفة الغربية عدوانهم ضد  الفلسطلنللن 
اعتداء حتى منتصف شهر  256؛ كما نفذوا 2018اعتداء سنة  378بغطاء من قوات االحتالل، فنفذوا 

 2019.10كانون األول/ ديسمبر 

 
 . مسيرات العودة وكسر الحصار:1
واصل وسايل التطرحت مجموعات فلسطلنية، على في أساللب مقاومة االحتالل، إبداع جدلد  في

مسلرات جماهرية في قطاع غزة والضفة ، فكرة تنظيم 2018لنالر  في كانون الثاني/ ،االجتماعي
وبشكل  ،فعلياً  تحقلق عودة الالجيلن الفلسطلنللن، تهدف إلى الغربية والشتات الفلسطلني بشكل متزامن

دوا لوم 1948ت العلم الفلسطلني، إلى أرضهم وبلوتهم التي ُأخرجوا منها في حرب وتح ،سلمي ، وحد 
 .األرض تاريخًا النطالق هذه المسلرات

تشكلت اللجنة التنسيقية العليا لمسلرة العودة الكبرى؛ وأكدت على أنها حالة جماهلرية غلر و 
الفصايل  امانضمن . غلر أجي باتجاه الحدودفصايلية، تستهدف التحشلد الواسع لالجيلن، والتقدم التدري

 للتشكتم  بعد ذلك ُبعدًا مقاومًا، و  أعطاها 17/3/2018في  لمسلرةمشروع االفلسطلنية في قطاع غزة ل
إضافة ُبعدًا محليًا ب ليضلف ؛إطار جدلد هو "الهلية الوطنية العليا لمسلرة العودة وكسر الحصار"

لقلت تجاوبًا حلث ، 30/3/2018في  لوم الجمعة البداية وكانت 11هدف كسر الحصار إلى اسمها.
لت مسلراتو  واسعًا، حتالل بدت سلطات االأهم التطورات التي أقلقت االحتالل؛ و  واحدة من العودة شك 
اًل في قطاع غزة اتخذت الفكرة شكو  تبعها.تعلى الرغم من اإلجراءات والسياسات التي  أمامها، ةعاجز 

اع أبناء القط معظمالحصار، وحلث إن  المعاناة من الحاضنة للمقاومة، وحلثعمليًا، حلث البلية 
 .نالجيلالهم من 

الفترة  وبشكل أسبوعي منظم، معظمالبسيطة المبتكرة،  بأدواتهااستمرار مسلرات العودة، وقد غط ى 
 الفلسطلنيالشعب  وقدم .2019مسلرة عودة حتى نهاية  86التي يعالجها هذا التقرير، حلث تم  تنفلذ 

رساله طايراته وبالوناته الحارقة  نموذجًا بطوليًا في مسلراته، ومواجهته للعدو، واقتحام مواقعه، وا 
، لوم االحتفال األمريكي بنقل سفارة 14/5/2018وتوالت أيام الُجَمع، لتصل ذروتها في  للمستعمرات.

 .جريحاً  2,771وشهلدًا،  58م من تل أبلب إلى القدس، حلث قدم قطاع غزة في ذلك اللو  األمريكية
. 30/3/2020 ، قررت الهلية الوطنية العليا للمسلرات تعللق تنظيم المسلرات حتى26/12/2019في و 

 2020.12 سنةوقالت إنها قررت تنظيم المسلرات بشكل شهري خالل 
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فلسطلنيًا في  364أن قوات االحتالل قتلت  ،20/12/2019، في أفاد مركز الملزان لحقوق اإلنسانو
شهلدًا ما زالت جثاملنهم  15منبهاً إلى أن  ،30/3/2018مسلرات العودة الكبرى في  انطالققطاع غزة منذ 

مدنياً استشهدوا خالل مشاركتهم في مسلرات العودة السلمية؛  215وبل ن المركز أن  محتجزة لدى االحتالل.
 19,173وأشار المركز إلى أن  مسعفلن وصحفيان. 4و ،من ذوي اإلعاقة 9و ،وسلدتان ،طفالً  47بلنهم 

إلضافة ، باسلدة، أصلبوا خالل مشاركتهم في فعاليات مسلرات العودة 864طفالً و 4,987فلسطلنيًا؛ بلنهم 
مرة، أسفرت عن إصابة  281الطواقم الطبية  استهدافوقد بلغ عدد مرات  .إلى إصابة اآلالف باالختناق

ية الطواقم الصحف استهدافورصد الملزان  تكررت إصابتهم أكثر من مرة. 43مسعفًا؛ منهم  225
 13منهم أكثر من مرة. 42إصابة  تصحفيًا، تكرر  174مرة، أسفرت عن إصابة  249

 14:مسلرات العودةومن أبرز ما حققته 
 تفاعل كافة الشرايح االجتماعية.، و خصوصًا في قطاع غزة ،واسعالجماهلري القبال اإل 

 كبر وسلطت الضوء بشكل أ، صادق وقوي عن تمسك الشعب الفلسطلني بحق  العودة عبرت بشكل
 الالجيلن في العودة ألرضهم. على حق  

  تجلت الوحدة الوطنية في المسلرات، فكانت عنصر التقاء واتفاق بلن قوى المجتمع المدني والفعاليات
 الشعبية والفصايل الفلسطلنية.

  ،صرار وعزيمة بشكل  ارهااستمر و جمع، ال أيام ملمعظ هاواصلوتاالمتداد الزمني لؤكد صبر وا 
 .المشاركلن

  تملزت المسلرات باإلبداع، إذ ترافقت معها فعاليات إبداعية، كالطايرات الورقية والبالونات واإلرباك
 اللللي...

  َالذي كان مرسومًا لـ"صفقة القرن"، وكان من األسباب التي دفعت  أربك األداء القوي للمسلرات المسار
 لتأجلل اإلعالن عن الصفقة.

  ب لتخفيفه، وفصل الجان قطاع غزة حصار المشاركة في طرافاألأدت مسلرات العودة إلى اضطرار
اإلنساني عن الجانب السياسي، ولو مؤقتًا، وبالتالي تحسلن بعض الظروف المعيشية، المتعلقة 

 الكهرباء ودخول البضايع وفتح المعابر.ب
 15:بعض المالحظات، أبرزها لمسلرات العودةوجهت  وفي المقابل

 هداء ، حلث قدمت عددًا كبلراً من الشأن األثمان التي دفعتها كانت أكبر من المكاسب التي حققتها
 .والجرحى
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  إلى 1948أن المسلرات انحرفت عن هدفها االستراتلجي في تحقلق العودة لفلسطلن المحتلة ،
نجاز هدنة  ... وغلرها. مشروطة أهداف تكتيكية مرتبطة بتخفلف الحصار، وا 

 ضعاف تأثلرها ،أصبحت مسلرات العودة تواجه مخاطر إفراغها من مضمونها  مع ارتفاع ،وا 
 .جزاتتكاليفها مقابل ما تحققه من من

  ضفة أن تنطلق بقوة في ال اً فترضمكان اقتصار فعاليات مسلرات العودة على قطاع غزة، بعدما
 الغربية وقطاع غزة والشتات.

وعلى كل حال، فإن مسلرات العودة تظل  أحد أبرز معالم اإلبداع الفلسطلني في مجاالت المقاومة 
 .2019-2018الشعبية والسلمية، والتي طبعت الفترة التي ُيعالجها التقرير خالل 

 
 . قطاع غزة ما بين العدوان والتهدئة:2

لساعات،  استمر ما بلن قصلر وتصعلدقتال  جوالت 10أكثر من  2019و 2018 اسنتشهدت 
صابة  ،ستة إسرايللللنمقتل  مما أدى إلى ، في قطاع غزة،على مدى لوملن أو ثالثة استمر وطويل وا 

وذلك ، الهاون و  يةصاروخعملية إطالق للقذايف ال 1,774خالل تلك الفترة  قطاعشهد الو  .آخرين 46
في عدد من هذه الجوالت،  مسلرات العودةوقد تسببت  16.اإلسرايللي حسب معطيات جهاز الشاباك

تابعة  أهداف ، حركة حماس، بالشروع في عملية عسكرية قاسية ضد  مراراً  جيش اإلسرايلليالهدد و 
للحركة في قطاع غزة، إذا ما استمر إطالق الطايرات الورقية والبالونات الحارقة من القطاع باتجاه 

 17.البلدات اإلسرايللية

العدوان  ضخم منذاأل كان رد  المقاومة الفلسطلنية خالل تلك الفترة يللي أنأعلن الجيش اإلسراو 
، فقد شهدت غزارة إطالق صواريخ من جانب فصايل المقاومة 2014صلف  ى قطاع غزةاإلسرايللي عل

 Ironة "، حلث عجزت القبة الحدلديمعادلة القصف بالقصف" ةالفلسطلنية، التي كرست استراتلجي

Dome 18.عن التصدي لمعظم هذه الصواريخ 

ي ف المقاومة الفلسطلنية تطو رًا في استراتلجية 2019و 2018 اسنتشهدت وفي مشهد الفت للنظر، 
 رك والمنسق.الدفاع المشت استراتلجيةستند إلى ت، إدارة الصراع مع االحتالل اإلسرايللي في قطاع غزة

في قطاع ، 23/7/2017، التي ُشكلت في المقاومة الفلسطلنيةتطو ر عمل الغرفة المشتركة لفصايل فقد 
نجحت و  .محطات التصعلد اإلسرايللي خالل غزة إلى مستوى إدارة المواجهة مع االحتالل، وتحدلداً 

لى اعتداءات ع سلبيات الفردية في الرد  الفي ضبط إيقاع المقاومة، والتغلب على  المشتركةغرفة ال
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، عبر القرار الموحد وتنسلق الفعل المقاوم الملداني، لمنع استفراد االحتالل قوات االحتالل اإلسرايللي
 هلية أركان المقاومة"." ، لتصبح وكأنهابكل فصلل على حدة

 وتضم   .أحد أهم إنجازات "مسلرات العودة وكسر الحصار"ُيعد   المشتركةغرفة العمليات  فعللتإن  
كتايب أبو ، و (الجهاد)كتايب القسام )حماس(، وسرايا القدس  :غرفة فصايل المقاومة الرييسية، وهيال

 ، وألوية الناصر صالح الدلن(قراطيةو الديم)كتايب المقاومة الوطنية (، و الشعبية)علي مصطفى 
، إضافة إلى تشكيالت مسلحة صغلرة تتبع فصايل عدة، وتشكيالت كتايب (لجان المقاومة الشعبية)

 19ؤها إلى حركة فتح، ولكنها ال تتبع لها رسميًا.شهداء األقصى التي لنتمي أعضا
جوالت التصعلد تطورًا نوعيًا في األسلحة التي تستخدمها فصايل المقاومة الفلسطلنية،  وشهدت

أن حماس تمكنت من إطالق طايرة  ،27/5/2018، في جيش اإلسرايلليال إعالنكان من أبرزها 
لي، إال أن العمق اإلسرايل اختراق، وأن الطايرة تمكنت من "إسرايلل"مسلرة محملة بعبوة ناسفة باتجاه 

ي فبأنه استهدف مجموعة من "الغواصات المسلرة"؛  اإلسرايلليجيش الادعى كما  20العبوة لم تنفجر.
تايمز أوف "وقالت صحيفة  ، "خططت حركة حماس الستخدامها في هجمات من البحر".29/5/2018

حماس في غزة لغواصات مسلرة منذ أكثر  بامتالكإنه كان ُيشتبه  "The Times of Israel إسرايلل
كما شهدت تلك الفترة  30/5/2018.21من عام، لكن الجيش اإلسرايللي لم يقر بهذه القدرة حتى 

 5/5/2019.22في و  ،12/11/2018في  Cornetمن طراز كورنلت استخدام المقاومة للصواريخ الموجهة 

 :السيف عملية حد  / عملية خان يونس
الغرفة المشتركة لفصايل معها و  ،كتايب القسامالمواجهة، سجلت  محطاتفي واحدة من أهم 

انلونس، ، وهي عملية خسياسيوال عسكري المني و إنجازًا مهمًا على المستوى األ ،المقاومة الفلسطلنية
ستمرة وتداعياتها م ،ا تزال آثارها حاضرةم، إذ أو كما أطلقت عللها كتايب القسام عملية حد  السلف

 عام على الحدث.أكثر من مرور بعد  ،على صعٍد مختلفة
، وتتبع فرداً  15قوامها ، خاصةمجموعة عسكرية ، تسللت إسرايللية أمنية عسكرية عملياتفي ف

في ، Sayeret Matkal "سللرت متكالأحد أفضل وحدات النخبة العسكرية اإلسرايللية، والتي تدعى 
قطاع غزة بهدف زراعة منظومة تجسس للتنصت على شبكة االتصاالت الخاصة ، إلى 11/11/2018

. غلر أن مقاتلي كتايب القسام تمكنوا من اعتراضها. ويظهر أن القوة بالمقاومة في قطاع غزة
ت كتايب القسام ًا؛ إذ تمكناستراتلجيمعلوماتيًا  اإلسرايللية خلفت وراءها ما أسمته كتايب القسام كنزاً 

وقالت  23اإلعالن عن تفاصللها. السلف"، لم لتم   العدلد من العمليات السرية بعد "حد  م بمن القيا
إن "انكشاف أمر القوة اإلسرايللية الخاصة في قطاع غزة ألحق ضررًا  Maariv صحيفة معاريف
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وزارة  كشفت، 8/1/2019وفي  24عميقًا وخطلرًا بأمن إسرايلل، بمستويات ال يمكن التفصلل فلها".
لالحتالل منذ  عميالً  45أن أجهزتها األمنية اعتقلت  الفلسطلنية في قطاع غزة واألمن الوطني الداخلية
 25خانلونس. عملية
، ن قوة إسرايللية تسللت في سيارة مدنية إلى منطقة شرقي مدلنة خانلونسأ القسامبيان لكتايب  ذكرو 

أن  لبيانا. وأضاف القايد القسامي نور بركة أنه حدث اشتباك أدى إلى استشهادكللومترات، و  3بعمق 
قصف السيارة بقام و  تدخل إلنقاذ المجموعة بعد أن الحقتها كتايب القسام، الطلران الحربي اإلسرايللي

، 22/11/2018وفي  26." للمجموعةخطلرةالخاصة و ، للتغطية على المهمة األمنية "الالتي خلفوها وراءهم
موقعها اإللكتروني، صور ثمانية أشخاص، بلنهم امرأتان، وقالت إنهم عبر ، القسامعرضت كتايب 

أفراد القوة اإلسرايللية المتسللة إلى قطاع غزة، باإلضافة إلى صور مركبة وشاحنة استخدمتهما هذه 
صابة آخر بجراح خطلرة. ،مأحد ضباطهوقد اعترف اإلسرايلللون بمقتل  27القوة.  28وا 

عن تفاصلل  ،1/12/2019في  ،الفضايية الجزيرةكشف برنامج "ما خفي أعظم" على قناة وقد 
ي زرعها بواسطة عمالء ف الكشف عن منظومة تجسس إسرايللية، تم   تم  "حد  السلف"، حلث عملية 

ق تمكن مهندسو القسام من اختراو  منطقة "الزوالدة"، لكن المقاومة أفشلت هذا المشروع االستخباري.
ة الوحدة اإلسرايللية والسيطرة على تسجيالتها، ما مكنهم من التعرف على عناصر الوحدة وأماكن أجهز 

التحقيقات أن الوحدة اإلسرايللية استخدمت معدات دخلت  أثبتتو  تدريبهم، وأدوارهم ومسار رحلتهم.
 29غزة بغطاء منظمة إنسانية دولية.

س تعمل على استخالص الدرو لتشكلل لجنة عسكرية  اإلسرايللي الجيشأعلن ، 27/11/2018وفي 
 Nitzan ن رييس األركان غادي آلزنكوت علن اللواء نلتسان ألون أو  ،والعبر من عملية خانلونس

Alon 30التحديات والخروج بتوصيات كاملة. ةلقيادة اللجنة لدراس 
لرت متكال" اإلسرايللي "سلم قايد دايرة هلية األركان الخاصة في الجيش يقدتوأدت هذه العملية إلى 

 Yedioth صحيفة لديعوت أحرونوت ذكرتو  عملية.العلى خلفية  ،19/2/2019، في استقالته

Ahronoth إطاحة ضابطلن كما تم ت  31.عاماً  23أنه أول قايد لـ"سللرت متكال" يستقلل منذ  العبرية
ايللية أطيح بضابط آخر رفيع في شعبة االستخبارات العسكرية اإلسر و عملية، الإسرايللللن اثنلن من قادة 

استقالة وقد تبع هذه العملية  32، واستبدل به ضابط سابق أعلد من الخدمة االحتياطية.Aman)أمان( 
 ،، من منصبهAvigdor Lieberman ووزير الدفاع، أفلجدور للبرمان ،رييس حزب "إسرايلل بلتنا"

 14/11/2018.33في ومة حكالوانسحاب حزبه من 
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 460رابة ق ، خالل عملية حد  السلف،وقال جيش االحتالل إن الفصايل الفلسطلنية في غزة أطلقت
صاروخ. كما  100أن القبة الحدلدية تمكنت من إسقاط  قذيفة صاروخية باتجاه المستعمرات، زاعماً 

، لوم"السرايلل إأوردته " تقريرقال وجاء في  34في قطاع غزة. موقعاً  160حو نذكر الجيش أنه هاجم 
خالل جولة التصعلد، فاق  "إسرايللـ"ن حجم األضرار المباشرة التي لحقت بأ ،18/11/2018في 

 406قديم ت تاريخ إعداد التقرير حتى وقالت إن إحصاء األضرار مستمر باالرتفاع، وقد تم   التوقعات.
 طلباً  81للمنازل والشقق السكنية، و 317 ، منها"إسرايلل"طلبات تعويض لسلطة ضريبة األمالك في 

 35للحقول الزراعية. 4للمركبات، و
شهد قطاع غزة جولة تصعلد عنيفة بلن فصايل  6/5/2019-4وخالل الفترة الممتدة ما بلن 

، بلنهم أطفال ونساء، فلسطلنياً  27المقاومة الفلسطلنية وبلن جيش االحتالل، أدت إلى استشهاد 
كما أدت إلى مقتل أربعة  36،آخرين بعضهم في حالة الخطر 170إضافة إلى إصابة أكثر من 

صابة ثمانية آخرين. في  يةالفلسطلن قالت القناة العبرية الثانية، إن فصايل المقاومةو  37إسرايللللن، وا 
صاروخًا تجاه عدة مناطق في "إسرايلل"، تسببت في  690التصعلد،  فترةخالل  ،غزة أطلقتقطاع 
 240وزعمت القناة أن القبة الحدلدية نجحت في اعتراض  .وأضر ت بعدة مركبات، منزالً  21تدملر 

م أفادت القناة بأن الجيش هاج فقد تعلق بهجمات االحتالل على القطاع،لأما فيما  فقط. صاروخاً 
منازل، وعدة  6ثنلن من القادة العسكريلن الملدانللن، واستهدف هدفًا بقطاع غزة، وقام بتصفية ا 350

العبري أن تكلفة لوم قتال واحد من أيام جولة التصعلد  Bazamنشر موقع بازام و  38.واحداً  أبراج، ونفقاً 
 39.(مللون دوالر 25.25نحو ) لكمللون شي 90أكثر من  اإلسرايلليكلف الجيش 

مدن لالسلطة الضرايب اإلسرايللية معطيات الخساير التي لحقت بنشر صندوق التعويضات التابع و 
وأفاد تقرير سلطة الضرايب بأن مدلنتي أسدود وعسقالن، كانتا األكثر  التصعلد، جولة خالل ةحتلمال

حالة تلف للمركبات، أما عسقالن  90مبنى بشكل مباشر، و 166تضررًا، إذ شهدت أسدود تضرر 
صندوق، فقد لل ووفقاً  حالة ضرر في المركبات. 50و ،حالة ضرر مباشر في المباني 182فسجلت 

طلبًا للتعويض عن األضرار المباشرة التي أعقبت سقوط الصواريخ، معظمها من أسدود  754رفع  تم  
جة ، إن الحصللة النهايية لألضرار الناتالفلسطلنية قالت وزارة األشغال العامة واإلسكانو  40وعسقالن.

 41وحدة بشكل كامل. 100 من بلنها وحدة سكنية، 700عن التصعلد بلغت تدملر أكثر من 

قايد سرايا القدس في المنطقة ، أقدمت قوات االحتالل اإلسرايللي على اغتيال 12/11/2019وفي 
ًا، بلنهم فلسطلني 34، مما تسبب بجولة تصعلد، أدت إلى استشهاد الشمالية بقطاع غزة بهاء أبو العطا

أعلن المكتب و  43بلنما أصلب أربعة إسرايللللن بجراح. 42،فلسطلنياً  113أطفال وسلدة، وأصلب  6
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غارة جوية ومدفعية على مناطق  90اإلعالمي الحكومي في قطاع غزة أن الجيش اإلسرايللي شن  
مالللن  3 أكثر من خل ف خساير مادية مباشرة قيمتهاوأن ه  ؛متفرقة من قطاع غزة، خالل عدوانه

وحدة سكنية تعرضت ألضرار  500دوالر، فضاًل عن الخساير غلر المباشرة. وأضاف المكتب أن 
االقتصادية  Globesجلوبس ذكرت صحيفة و  44بلن جزيية وبليغة وكلية، قيمتها التقدلرية مللونا دوالر.

جولة التصعلد الل ية خاإلسرايللية أن تقدلرات حجم الخساير التي لحقت بالمرافق االقتصادية اإلسرايلل
مليار دوالر(. وال تشمل هذه الخساير كلفة النفقات األمنية الناجمة  2.8مليارات شيكل )نحو  10بلغت 

 45عن الجهد الحربي الذي نفذه الجيش خالل لوَمي المواجهة.
وقد حاول االحتالل التوصل إلى تفاهمات تهدية طويلة األمد مع فصايل المقاومة في قطاع غزة 

حركة فت ناسطة مصرية، مقابل وعود بتقديم تسهيالت اقتصادية ومعيشية لسكان قطاع غزة، وقد بو 
غ ر المجلس الوزاري اإلسرايللي المص قد عقدو ، حول التهدية "إسرايلل"أنها تدلر مفاوضات مع حماس 

جلسة  ،اإلسرايلليةفي الحكومة  ،Political-Security Cabinet (كابلنتال)للشؤون األمنية والسياسية 
 46."التهدية مع حماس"تحدلد موضوع البحث لها  تم   ،29/12/2019في سرية مطولة، 

 أنفاق قطاع غزة:
فصايل المقاومة الفلسطلنية في قطاع غزة بشكل عام، لعبت األنفاق الهجومية التي حفرتها 

دوان علل التصدي دورًا مهمًا خالل ، بشكل خاص،الذراع العسكري لحركة حماس ،"كتايب القسام"و
وسعت المقاومة الفلسطلنية لتوسعة هذه األنفاق، وزيادتها، مستغلة فترة  غزة. قطاع على اإلسرايللي

خالل  ،2019 ، وخمسة مقاوملن في سنة2018 سنةفي في قطاع غزة مقاومًا  18 التهدية. واستشهد
 47.عمليات "اإلعداد والتجهلز والتدريب" وحفر أنفاق المقاومة

للحد  من فاعلية هذه األنفاق، وسعت  2019-2018خالل سنتي سلطات االحتالل  وقد سعت
تفاصلل ، 18/1/2018، في كشف الجيش اإلسرايللياألنفاق  . ولمواجهةفي باطن األرض هاللبحث عن

ؤول وأوضح مس للتمكن من احتواء خطر األنفاق. ،قطاع غزةسياج كبلر تحت األرض، لبنى حول 
أن التقنيات المستخدمة في بناء السياج تشابه تلك التي تستخدم في بناء جدران  إسرايللي عسكري 

لد بناء سياج أمني جد كما سلتم أيضاً  الدعم للمباني الشاهقة، أو مواقف السيارات تحت األرض.
سب ، بح"إسرايلل"تحت األرض، سيمنع تسلل الغزاويلن داخل طوله ثمانية أمتار فوق الجدار 

، نفاقاألكشف جيش االحتالل عن المعمل التكنولوجي الذي لتم بواسطته الكشف عن و  المسؤول.
 48تتم بالتعاون بلن عدة علماء وخبراء في عدة مجاالت". التيو 
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أن الجدار الذي لجري بناؤه على طول حدود عن لديعوت أحرونوت اإلسرايللية  صحيفة شفتكو 
الحدود البرية  غطيليكم  65قطاع غزة سيصبح "أطول جدار خرساني في العالم"، ويمتد على طول 

، عايقًا تحت األرض على عمق عشرات الصحيفةوسيشمل الجدار البري، بحسب  والبحرية للقطاع.
أي عمليات حفر لألنفاق برًا، أو أي حركة  األمتار، مزودًا بأنظمة استشعار يمكن من خاللها كشف

 49للغواصلن عبر البحر. ويشمل الجدار البحري أمواجًا ذكية لإلنذار المبكر.
قيادته السياسية، خالل جلسة المجلس الوزاري المصغر  االحتاللأوصى جيش وفي السياق نفسه، 

، باالمتناع عن أي مواجهة عسكرية في قطاع غزة قبل 14/10/2018في  للشؤون األمنية والسياسية
كة األنفاق الهجومية لحر  ، وفق توقعاته،دحل   ، حتى يكتمل بناء العايق "الذي سيُ 2019 سنةنهاية 

 50عن مسؤول عسكري كبلر.نقاًل  ،Haaretz حماس"، وفقًا لما كشفته هآرتس
ن جيشه تمكن من "نزع السالح االستراتلجي" أاإلسرايللي أفلجدور للبرمان  لدفاعوزير ا وزعم

جميع األنفاق  تدملربـ" ، متعهداً "مقابر" إلىتحويله أنه قام ب، و (الهجومية األنفاقيقصد )لحركة حماس، 
وهو ما لم لتحقق.  2018،51الهجومية" التي تمتلكها المقاومة الفلسطلنية في قطاع غزة، بحلول نهاية 

 Yoav في المناطق الفلسطلنية لوآف مردخاي إلسرايلليةا منسق عمليات الحكومة وبحسب

Mordechai غلر أن  52لكل األنفاق اإلرهابية". اللهودي وجدا حالً  اإلسرايللية والعقلإن "العبقرية ف
طر األنفاق قضي على خين "العايق" التكنولوجي "لن اعترف بأ اإلسرايلليجيش الفي  اً كبلر  اً ضابط

إلى "وجود عالم كامل من األنفاق تحت األرض في  مشلراً ن حماس تتعلم باستمرار، أو بشكل نهايي"، 
قايد فرقة غزة في جيش االحتالل  ،Eliezer Toledano إليعازر توللدانوبحسب ما صرح به و  53غزة".

منذ على حدود قطاع غزة نفقًا  18دمر و  اإلسرايللي اكتشفالجيش فإن  7/10/2019في  اإلسرايللي
 2014.54عدوان 

 مناحي كافة شملت جسيمة بانتهاكات 2019و 2018سنتي  خالل االحتالل وقد قامت سلطات
 المواطنلن ركةح وتقللد والقرى، البلدات ومحاصرة الحواجز نصب تم   حلث الفلسطلني، للمواطن الحياة
 ارتكاب إلى باإلضافة 55،عوايق دايمة 705 من بأكثر والقدس الغربية الضفة أوصال تقطيع خالل من

 وترويع قالاالعت وعمليات الحواجز، على والفتيات واألطفال الشبان بحق   اللومية الملدانية اإلعدامات
 المواطنلن. ميات وتشريد المنازل، وهدم األراضي، المواطنلن، ومصادرة

جد إغالق المس الفلسطلنلون عدة محاوالت لسلطات االحتالل لفرض واقع جدلد، عبروأفشل 
 ،ن المسجدهبوا للدفاع عو ، وطرد المرابطلن والمعتكفلن منهاألقصى، ومنع المصللن من الدخول إليه، 

من ، واالنسحاب منه ومن محيطه. و هوأجبروا قوات االحتالل على فتح أبواب واعتصموا على أبوابه،
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وفي  ،14/1/2019في و  ،17/8/2018 وفي، 27/7/2018 في ما تكرر كانتمحاوالت الأبرز تلك 
وخالل شهر رمضان المبارك  ،17/3/2019، وفي 12/3/2019وفي  ،22/2/2019وفي ، 18/2/2019

 11/8/2019.56في  صالة علد األضحى المباركوخالل  ،2/6/2019 فيو  ،2019في أيار/ مالو 
 
 :جرحىالشهداء و . ال3

وثالث طفاًل،  57، بلنهم (2/4فلسطلنيًا )انظر جدول  314 ما مجموعهُ  2018استشهد في سنة 
من محافظات غزة.  %74بنسبة  فلسطلنياً  149ما مجموعه  2019استشهد في سنة  بلنما، 57،سلدات

برصاص قوات االحتالل والمستوطنلن في كل من قطاع  ة،سلد 12وطفاًل،  33وكان بلن الشهداء 
بلنما ، 2018 في سنةفلسطلنيًا  603,31رح جُ ُأصلب و وقد  58.غزة والضفة الغربية بما فلها القدس

 إلىاالرتفاع الكبلر في اإلصابات ويعود سبب  2019،59 في سنةفلسطلني  287,15أكثر من رح جُ 
طالق النار والغاز المسلل للدموع على المتظاهرين السلمللن المشاركلن في مسلرات العودة على إ

ة خيمات الفلسطلنية في الضفة الغربيحدود قطاع غزة، باإلضافة إلى اقتحام البلدات والقرى والم
 والقدس.

 مقتل نفسه بلنما سجل الجهاز ،2018في سنة  اً إسرايللي 14الشاباك مقتل جهاز وفي المقابل سجل 
 ،2018إسرايللياً في سنة  77رح نتلجة عمليات نفذها فلسطلنلون. كما جُ  2019سنة  خالللن إسرايللل تسعة

 60.(2/4)انظر جدول  2019 في سنة 65وذلك مقابل 
 ذويهمل بتسليمهم والمماطلة الشهداء جثاملن احتجاز في االحتالل سلطات سياسة استمرت وقد

 61الثالجات حتى كتابة هذا التقرير، في شهلداً  15 جثاملن يحتجز االحتالل لزال وما دفنها، أجل من
خالل سنة  منزالً  14، و2018منازل خالل سنة تسعة  وتفجلر هدم تم   الجماعي العقاب سياسة وضمن
ها عمليات بتنفلذ االحتالل دولة تتهمهم ممن وأسرى  شهداء لعايالت تعود، 2019  62.ضد 
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 في الضفة الغربية وقطاع غزة : القتلى والجرحى الفلسطينيون واإلسرائيليون 2/4جدول 
2015-2019 63 

 السنة
 الجرحى القتلى

 اإلسرائيليون  الفلسطينيون  اإلسرائيليون  الفلسطينيون 

2015 179 29 1,618 249 
2016 134 17 3,230 170 

2017 94 18 8,300 66 
2018 314 14 603,31 77 

2019 149 9 15,287 65 

 
 2019-2015 في الضفة الغربية وقطاع غزة القتلى الفلسطينيون واإلسرائيليون 

 
 

 2019-2015 في الضفة الغربية وقطاع غزة الجرحى الفلسطينيون واإلسرائيليون 
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 معتقلون:السر  و . األ4
من ناحية استمرار معاناة األسرى. حلث  سبقتهما التي استمرارًا للسنوات ،8119و 8112 ُتعد  سنتا

، 8181 الثاني/ لنالر كانون  في أسلرٍ  5,111 إلى وصل عدد األسرى في سجون االحتالل
عدد  في المجلس التشريعي الفلسطلني. وبلغ وسبعة نواب طفاًل، 121أسلرة و 11 بلنهم

فيما  ،894 قطاع غزة من شرقي القدس، وبلغ عدد أسرى  318 بلنهم ،1,431 الضفة الغربية من األسرى 
عشرات المعتقللن العرب من  باإلضافة إلى ،أسلراً  71 مجموعه ما 1912 بلغ عدد أسرى فلسطلنلي

ُصنفوا على أنهم إم ا معتقلون إداريون أو موقوفون  أسلراً  141 األسرى . ومن بلن جنسيات مختلفة
هم سلطات االحتالل "مقاتللن غلر شرعللن"، بلنهم ،بانتظار المحاكمة انظر ) وابأربعة ن أو َمن تعدُّ

   (.4/4جدول 

 54، بلنهم أسلرٍ  5,450نحو  عدد األسرى في سجون االحتالل بلغفقد  2018أما في نهاية سنة 
من  5,082. وبلغ عدد األسرى ، وثمانية أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطلنيطفالً  215و ًة،أسلر 

فيما بلغ عدد أسرى ، 298 قطاع غزةبلغ عدد أسرى ، و من شرقي القدس 353منهم الضفة الغربية، 
 .عشرات المعتقللن العرب من جنسيات مختلفة باإلضافة إلى ،أسلراً  70ما مجمله  1948فلسطلنلي 

 (.4/4)انظر جدول  ، بلنهم خمسة نوابُصنفوا على أنهم معتقلون إداريون  495ومن بلن األسرى 
مواطنًا فلسطلنيًا  5,700اعتقال قوات االحتالل اإلسرايللي لـ مركز أسرى فلسطلن للدراسات  رصد

 كانالخط البياني لتلك االعتقاالت  غلر أن وفتاة. امرأة 175و طفاًل، 980 بلنهم ،2018خالل سنة 
حالة  16شهريًا، ونحو  تحاال 475، وبلغ متوسط االعتقاالت 2018متعرجًا خالل أيام وشهور سنة 

، 2019االعتقاالت خالل سنة  حجم أكثر بقللل من 2018لوميًا. وبذلك تكون االعتقاالت خالل سنة 
 64.امرأة وفتاة 153، وطفالً  880بلنهم ، معتقالً  500,5 والتي بلغت
كافة شرايح وفيات  ،كما في السنوات الماضية ،2019و 2018 تياالعتقاالت خالل سن وشملت

رون، واألكاديملون  والنساء األطفالالمجتمع الفلسطلني، بمن فلهم   وكبار ضى،والمر  واألسرى المحرَّ
 عدة كالبأش وُنفذت االعتقاالت والنواب، والصحافلون، واإلعالملون  الحقوقلون، والناشطون  السن،
 لمرضىا واختطاف المستشفيات، واقتحام العمل، وأماكن الشارع، من االختطاف أو البلوت، كاقتحام

 لعشراتا اعُتقل كما العسكرية، والحواجز المعابر عبد أو ،"المستعربلن وحدات" عبر أو والمصابلن،
 .غزة بقطاع البحر عرض في الصيادلن من

 القدس، حلث بلغت منطقة من نصلب 2018 سنةوكان النصلب األكبر من االعتقاالت خالل 
 حاالت بلن حالة. ومن 214 غزة وقطاع حالة، 900الخللل  نصلب بلنما كان اعتقال، حالة 1,800
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 ومن حالة، 175 النساء بلن االعتقال حاالت بلغت بلنما حالة، 980 األطفال نصلب كان االعتقال
 المجلس من نواب سبعة اعتقال تم   كما .حالة 150 المرضى ومن حالة، 1,300 المحررين األسرى 

 اعتقال حالة 165وشهدت السنة نفسها  .ساعات من التحقلق بعد اثنلن منهم سراح ُأطلق التشريعي،
 65فلسطلنللن. وا عالمللن لصحفللن إداري  قرار إصدار أو لساعات، واحتجاز واستدعاء

 القدس، حلث بلغتمنطقة  من نصلب 2019 سنةوكان النصلب األكبر من االعتقاالت خالل 
 حاالت بلن حالة. ومن 154 غزة وقطاع حالة، 850الخللل  نصلب بلنما كان اعتقال، حالة 1,930

 ومن حالة، 153 النساء بلن االعتقال حاالت بلغت بلنما حالة، 880 األطفال نصلب كان االعتقال
 المجلس من سبعة نواب اعتقال تم   كما .حالة 152 المرضى ومن حالة، 400,1 المحررين األسرى 

 66.التشريعي
 1,022فيما بلغت  اعتقال، قرارات تجدلد غالبلتها ،2018إدارياً في سنة  قراراً  920 االحتالل وأصدر

 سنة خالل المؤبد بالسجن أربعة أحكام االحتالل محاكم . وأصدرت2019 سنة خالل إدارياً  قراراً 
 عملية 185 بـ االحتالل سجون  وقامت إدارة .2019 سنة خالل المؤبد بالسجن ، وأربعة أحكام2018
، غلر أنه لم تتوفر 2019 سنة وتابعت سياسة االقتحامات خالل ،2018 سنة للسجون خالل اقتحام

 222 إلى ةاألسلر  الحركة شهداء قايمة وارتفعت .معطيات محددة بعددها حتى لحظة كتابة هذا التقرير
  2019.67، وخمسة أسرى في سنة 2018خمسة أسرى في سنة  بارتقاء وذلك شهلدًا،

 هاكات،واالنت الطبي، اإلهمال ونتلجة لسياسة إدارة سجون االحتالل تجاه األسرى، ومنها سياسة
عددًا  2018-2018الزيارات، خاض األسرى خالل سنتي  ومنع الجايرة، والمحاكم اإلداري، واالعتقال

لت إضرابات األسرى و"معارك األمعاء الخاوية"  من اإلضرابات عن الطعام، الجماعية والفردية. وشك 
 .وحقوقهم حريتهم وانتزاع ،السياسة الجايرة والتعسفيةسالحًا في فرض التخفلف من 

 حق  ب العنصرية والقرارات القوانلن من العدلد ناقش االحتالل وأصدر 2019و 2018وخالل سنتي 
طلنللن تعدلل استثناء األسرى الفلسو  ،حسم مخصصات رواتب األسرى والشهداء قانون  أبرزها األسرى،

منع مضاعفة خفض فترات االعتقال لألسرى و  ،من توسيع المساحة المخصصة للمعتقل الواحد
نلن تم ت قوا، وهذه المنع تقليص فترات سجن األسرى الفلسطلنللنو  ،الفلسطلنللن في السجون 

 ستة مشاريع قوانلن ما زالت قلد التشريع أمام الكنيستوهناك  .2018المصادقة عللها خالل سنة 
لعالج حظر تمويل ا ،منع الزيارات العايلية لألسرى و  ،إعدام األسرى : وهي حتى كتابة هذه السطور،

 ،لعملياتمنفذي اطرد عايالت و  ،السماح بالتفتيش العاري وبدون سبب وباستخدام القوةو  ،لألسرى 
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منع اإلفراج عن األسرى الفلسطلنللن مقابل جثث الجنود اإلسرايللللن المحتجزين في غزة في أي و 
 68صفقة تبادل.

2019-2015: األسر  والمعتقلون في سجون الحتالل 3/4جدول 
69 

  السنة
المجموع الكلي 
  للمعتقلين

  قطاع غزة  الضفة الغربية*
محكومون 
  مد  الحياة

  األطفال  النساء

5102  4,911  4,128  382  518  55  151  
5102  4,511  4,121  351  159  53  311  
5102  4,119  5,789  381  585  59  331  
5102  5,151  5,128  892  511  53  815  
5102  5,111  1,431  894  511  11  121  

  الضملر لرعاية األسلر وحقوق اإلنسان.مؤسسة  * أعداد تقريبية وفق إحصاييات
 

 العتقال اإلداري:
 ،يخالف أبسط حقوق اإلنسانو  ،اإلداري محظور في القانون الدولي على الرغم من أن االعتقال

شرايح مختلفة  داري بحق  اإل اعتقالأوامر  إصدارفي  2019و 2018خالل سنتي فقد استمر االحتالل 
نسان، نشطاء حقوق إو  ،المجلس التشريعي الفلسطلنيفي  أعضاء منهم من المجتمع الفلسطلني،

" دون لإسرايل"عدد المعتقللن اإلداريلن الذلن تحتجزهم وصل و  ؛...محامون، وتجارو طلبة، و عمال، و 
نواب في المجلس  4، بلنهم 2020 الثاني/ لنالر كانون في  معتقالً  461إلى تهم محددة أو محاكمة 

 نهايةفي  450نواب، و 5، بلنهم 2018في نهاية  495 التشريعي الفلسطلني، بعد أن كان عددهم
 2015.70في نهاية  650، و2016في نهاية  536، و2017

 
2019-2015 اإلداريون : المعتقلون 4/4جدول 

71 

 
 

 2019 2018 2017 2016 2015 السنة
 461 495 450 536 650 اإلداريون المعتقلون 
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 :اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني الحصار. 5
، في تواليعلى ال عشرة الثالثة سنةقطاع غزة للعلى حصارها  سرايلليقوات االحتالل اإل صلتوا

ما ك سكان،على ال الحصار إجراءات من اً مزيد ضت، وفر المعاصر التاريخ في حصار أطول عملية
نتي خالل س . ولم يطرأاألفراد على حركة المعابر التجارية وحركة شددةقلود م ضفي فر  ستمرتا

علنها المزعومة التي ت س التسهيالتحلث لم تم صار،تغللر هيكلي على إجراءات الح 2019و 2018
 .ضايععلى حرية الحركة لألفراد والب ضةاالحتالل جوهر القلود المفرو  سلطات

كثر ألواالقتصادية واالجتماعية  ضاع اإلنسانيةتدهور خطلر في مستوى األو  ،وقد نجم عن ذلك
 والفقر. يعيشون في القطاع. وقد ارتفعت جراء ذلك نسب البطالة فلسطلني يمللونمن 

وعلى صعلد حركة األفراد، ما زالت سلطات االحتالل المتمركزة على معبر بلت حانون/ إلرز 
 تسمح ،في المقابلو أو العودة إليه.  شمالي القطاع، ترفض السماح لمعظم سكان القطاع الخروج منه

 ،كالمرضى من ذوي الحاالت الخطلرة ومرافقلهم، في نطاق ضلق جداً  ،بمرور بعض الفيات
المنظمات  العاملون فيو  ،الصحفلون األجانبو  ،المواطنون الفلسطلنلون حملة الجنسية اإلسرايلليةو 

عض ، وباإلسرايلليةأهالي المعتقللن في السجون و  ،التجار ورجال األعمالو  ،الدولية اإلنسانية
 Human لمنظمة هلومن رالتس ووتش التنفلذيالمدلر وهو ما أكده  72المسافرين عبر معبر الكرامة.

Rights Watch كلنلث روث Kenneth Rothسياسة التمللز الممنهج  ةواصلبم "إسرايلل" ، حلن اتهم
قطاع من ال جو خر من السكان غزة أو تجارها وبضايعهم ل السماح من خالل عدمالفلسطلنللن،  ضد  

الفلسطلنللن الشباب أبناء الطوايف المسيحية في قطاع غزة من دخول القدس  كما منعت 73.المحاصر
 74.في عطلة الفصح، وأداء الصالة في كنيسة القيامة

الو مار/ أيوقد فتح معبر رفح الحدودي، منفذ سكان قطاع غزة الوحلد إلى الخارج، منذ شهر 
لية وبوتلرة بط وعودة العالقلن، غلر أن عمل المعبر كان محدوداً  ،اإلنسانيةت لمغادرة الحاال ،2018
للسفر بكشوفات وزارة الداخلية غلر قادرين السفر بحسب  . وما زال آالف المواطنلن المسجللنجداً 

 75هلية المعابر والحدود في غزة.
ومن جهتها، حذرت الهليات والمنظمات الدولية من خطورة استمرار الحصار على قطاع غزة، 

 ،من انهيار القطاعات األساسية والحلوية، خصوصًا البنى التحتية وقطاَعي الصحة والتعليم توحذ ر 
 وصفت األمم. فقد إنقاذ قطاع غزة فورًا ورفع الحصار عن سكانه قبل فوات األوانودعت إلى 

السامية لحقوق اإلنسان  المتحدةاألمم  مفوضةوقالت  76.الوضع في قطاع غزة بأنه "كارثي" ،تحدةالم
إلى مجلس حقوق  2018 سنةخالل  مكتبهاعمل  تقرير في، Michelle Bachelet ميشلل باشلللت
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إلى مشرة  ،إن الحصار اإلسرايللي لقطاع غزة أدى إلى تدهور اقتصادي، اإلنسان في دورته األربعلن
المتحدة  األمممكتب دعا منسق و  77"يمكن القول إن المنتج الرييسي القتصاد غزة هو اليأس". أنه

 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian( أوتشا) لتنسلق الشؤون اإلنسانية

)(OCHA 78غزة. الدوَل المانحة والمجتمع الدولي إلى العمل على رفع الحصار عن سكان 
 

 السلمية: التسوية مسار ثانياا:
 تحركات أو مبادرات تشهد لم إذ التسوية، بجمود (8119–8112) التقرير يغطلها التي الفترة تمل زت

 لفلسطلنيا النزاع لحل صفقة سيطرح بأنه ترامب دونالد كيياألمر  الرييس حدلث باستثناء جدية،
Jared  وشنرك دجار  صهره تكللف عن وأعلن تحقيقه، عن أسالفه عجز ما سيحقق وأنه اإلسرايللي،

Kushner المهمة، حقلقت من كوشنر لتمكن لم إذا وأضاف الصفقة، ببلورة سيقوم الذي الفريق برياسة 
 79آخر. أحد لنجح فلن

 سنة في لتهوال من األولى السنة خالل عباس محمود الفلسطلني بالرييس كيياألمر  الرييس التقى
 تكاثر وسط رة،م ثالثلن من أكثر الفلسطلني بالفريق وفريقه كوشنر جاريد والتقى مرات، أربع 8117

 لسنلن.ا عشرات منذ المعتمدة كيةياألمر  السياسة في جوهري  تغللر حدوث حول المقلقة المؤشرات
  
 :لالحتالل شريك ترامب... إدارة .1

 شرعي، غلر نواالستيطا محتلة، األراضي وبأن فلسطلنية، دولة بقيام أسالفه التزام عن ترامب تخلى
 بخصوص األمن مجلس في عهدها أواخر في التصويت عن امتنعت أوباما باراك إدارة أن حد إلى

 القرار هوو  بتمريره، سمح مما ضده، (الفلتو) النقض حق   تستخدم ولم االستيطان، لدلن الذي القرار
  80دولة. 11 ألدته الذي

 وقرارات دوليال القانون  مرجعية واستبدال ،كلياً  اللعبة قواعد تغللر ضرورة عن لتحدث ترامب وأخذ
 يشمل لذيا المصلر تقرير )حق الفلسطلنية الحقوق  من األدنى الحد تضمنت التي الدولية الشرعية
 الديار من لالجيلن والعودة التعويض وحق ،1947 سنة المحتلة األراضي ىعل فلسطلنية دولة إقامة
 أقامها لتيا والحقايق الوقايع إلى أساساً  تستند جدلدة مرجعية اعتماد إلى دعا حلث ؛منها( هجروا التي

 .األرض على االحتالل ويقيمها
 سنة تانته نأ إلى غامضة إدارته وأركان ترامب عنها تحدث التي التفصللية الصفقة معالم وبقلت

 غالباً  تؤجل كانت ،عنها لإلعالن عدة مواعلد تحدلد من الرغم على عنها، اإلعالن دون  من 8119
 لحاكم،ا االيتالف من أحزاب خروج إلى عنها اإلعالن لؤدي أن نتنياهو خشية منها إسرايللية، ألسباب
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 نتخاباتاال بعد ما إلى طرحها تأجلل هاومن واالستيطاني، الدلني اليملن حكومة سقوط إلى سلؤدي ما
 تشكلل من طرف أي تمكلن إلى تؤدي أن دون  من ،8119 سبتمبر وأللول/ أبريل نيسان/ في جرت التي

 .8181 مارس آذار/ مستهل في ثالثة انتخابات إلى "إسرايلل" ذهاب إلى أدى الذي األمر الحكومة،
 في كيةياألمر  اإلدارة قامت حلن باالتضاح الصفقة معالم وبدت ،كلياً  السياسي المشهد تغل ر

 في فعالً  وتنفلذه القدس، إلى أبلب تل من كيةياألمر  السفارة بنقل قرارها عن باإلعالن ،4/18/8117
 قد القانون  وكان .1995 سنة منذ بنقلها Congress US رسجالكون أقره لقانون  تنفلذاً  11/5/8112،81

Bill  نتون كلل بلل إدارات في حصل ما وهذا القرار، تنفلذ بتأجلل له يسمح هامشاً  للرييس أعطى

Clinton االبن بوش وجورج Bush W. George أوباما وباراك. 
 في تحريرال منظمة مكتب إغالق ترامب إدارة قررت كي،ياألمر  للقرار الفلسطلني الرفض ظل وفي
 الشرق  يف الفلسطلنللن الالجيلن وتشغلل إلغاثة المتحدة األمم وكالة بحل طالبت ثم 82،واشنطن
the in Refugees Palestine for Agency Works and Relief Nations United  (األونروا) األدنى

(UNRWA East Near) ، دون  من فلسطلن في ولدوا بالذلن لنحصر بحلث الالجئ، تعريف وتغللر 
 وقطعت اآلالف، من عشرات بضعة عن لزيد لن الالجيلن عدد أن يعني وهذا وأحفادهم، والدهمأ

 وطالبت األمنية، المساعدات عدا ما الفلسطلنية، السلطة عن وكذلك 83األونروا، عن المساعدات
 التي ية،األمن المتطلبات لوفر أن لجب الحل وأن ،"اللهودي للشعب دولةـ"ك "إسرايللـ"ب باالعتراف

 .البحر إلى النهر من اإلسرايللية السيطرة بقاء تتطلب
 أواخر فيو  .محتلة أراضٍ  باعتبارها 1947 سنة المحتلة األراضي مع كيةياألمر  اإلدارة تتعامل ولم
 الدولي. ن للقانو  مخالف وغلر ًا،وقانوني اً شرعي الغربية الضفة في االستيطان اعتبار قررت 2019
 
 :اإلقليمي والحل ترامب" "صفقة .2
 حضره احتفال في ؛28/1/2020 في القرن" بـ"صفقة يعرف ما أو ترامب صفقة عن اإلعالن تم  
 ومقاطعة ،فلسطلنية مقاطعة ظل في نتنياهو؛ اإلسرايللي الوزراء ورييس ترامب األمريكي الرييس
 في اءتج التي الوثيقة بنود تلخصت وقد وُعمان. والبحرين، اإلمارات، هي دول ثالث من إال عربية
" وضحان جغرافية "إسرايللقسمًا، وأربعة مالحق، من بلنها خريطتان ت 88وتحتوي على  صفحة، 181

 84للي: فيما والدولة الفلسطلنية المفترضة وتوزيع المستوطنات،
قسمًا، لتبعها أربعة مالحق، من بلنها خريطتان توضحان جغرافية  88تقع الوثيقة الجدلدة في 

 "إسرايلل" والدولة الفلسطلنية المفترضة وتوزيع المستوطنات.
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 وتتسم بما للي:الدولة الفلسطينية المقترحة:  أولا:
. دولة منزوعة السالح تمامًا في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وتلتزم بمنع أي تنظيم مسلح 1

من الوجود فلها، مع اشتراط أن َتحُكم غزة قوى غلر حماس والجهاد اإلسالمي والتنظيمات األخرى 
 المسلحة.

ضواحي المجاورة للقدس الشرقية، مع اإلشارة إلى أن الواليات المتحدة .  تكون عاصمة الدولة في ال2
ستقيم سفارة لها في هذه الضواحي، بلنما تكون القدس كلها بتوصيفها اإلسرايللي مدلنة موحدة 

 وعاصمة لـ"إسرايلل". 
 . لتم استقطاع المستوطنات اإلسرايللية في الضفة الغربية، وضمها لـ"إسرايلل". 3

، ومع إبقاء حدود الدولة الفلسطلنية غلر مرسمة لمدة أربع سنوات، لتم 1947دة لحدود . ال عو 4
 شريطة االلتزام وتجملد االستيطان الدولة الفلسطلنية جغرافي بلن أراضيخاللها تحقلق تواصل 

 :بما للي
ع م ن ال تشكل هذه الدولة الفلسطلنية بأي شكل من األشكال خطرًا على األمن اإلسرايللي،أ. أ

 ترك تحدلد مفهوم "خطر أمني" للطرف اإلسرايللي.
التخلي عن السالح؛ وهو ما تنطوي عليه عبارة ترامب "الرفض الصريح لإلرهاب من قبل . ب

 الدولة الفلسطلنية".

 مقاومة إلران ومحاصرة نشاطاتها.. ج
ايلل" في "إسر  أن تكون قوانلن السلطة الفلسطلنية موجهة لتقللد النشاط "اإلرهابي"، مع حق .د

 تدملر أي منشآت فلسطلنية تراها خطرًا عللها.
 خالل المفاوضات ال لجوز للسلطة االنضمام ألي منظمة دولية دون موافقة "إسرايلل". .ه
 اإلقرار بـ"لهودية الدولة اإلسرايللية". .و

مناطق السلطة  داخلأي مستوطنة، ويتم ربط المستوطنات اإلسرايللية التي تقع  . لن تخلع "إسرايلل"5
الفلسطلنية بشبكات نقل، أما الفلسطلنلون الذلن يقعون في مناطق "إسرايللية" فيسمح لهم بالتنقل 

 نحو أراضي السلطة الفلسطلنية.
. لخضع نهر األردن للسيادة اإلسرايللية، مع تعويض المزارعلن الفلسطلنللن، أو الترخيص لهم في 6

 هذه المنطقة.
 اإلقليمية لغزة تبقى تحت السيطرة اإلسرايللية.. المياه 7
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. دمج سكان قرى المثلث الفلسطلني )كفر قرع، وعرعره، وياقة الغربية، وأم الفحم...إلخ( مع السلطة 8
الفلسطلنية، ومقايضة الفلسطلنللن بحلث لتم ضم مناطق للسلطة الفلسطلنية تعويضًا عن ما 

 سيقتطع منها.
الفلسطلنية خاضعة لرقابة السلطة اإلسرايللية، كما أن الواليات المتحدة مستعدة . تبقى المعابر للدولة 9

لالعتراف بالسيادة اإلسرايللية على أراٍض محتلة )غور األردن، والكتل االستيطانية الكبرى في 
 الضفة الغربية، وهو التفسلر الذي أشار له نتنياهو في المؤتمر نفسه(.

 ثانياا: الالجئون:
ضوع الالجيلن الفلسطلنللن بالالجيلن اللهود من الدول العربية، واإلشارة لحق "إسرايلل" تم ربط مو 

في التعويض عن ممتلكات المهاجرين اللهود وما تحملته "إسرايلل" من نفقات استيعاب هؤالء 
 المهاجرين اللهود. أما الحل لمشكلة الالجيلن الفلسطلنللن فهي:

 لنية.. بعضهم تستوعبه الدولة الفلسط1
 . وبعضهم لتم دمجه في الدول التي يقيمون فلها.2

 . والجزء المتبقي منهم لتم توطلنه في دول إسالمية من دول منظمة المؤتمر اإلسالمي.3
. توسيع قطاع غزة بما يساعد على تحسلن ظروفهم من خالل مناطق مجاورة في النقب، ويتم 4

 الضغط السكاني في غزة.وضع مرافق ومشاريع صناعية الستيعاب جزء من 
 ثالثاا: التكامل القتصادي اإلقليمي:

عنوان القسم الثالث من الوثيقة هو "رؤية للسالم بلن دولة إسرايلل والفلسطلنللن واإلقليم"، ويتم 
 ذلك من خالل: 

 تعزيز مسار التطبيع بلن الدول العربية و"إسرايلل"، والتشارك في عالقات مع أوروبا.. 1

 فة وغزة بخطوط نقل سريعة تكون خاضعة للسيطرة اإلسرايللية.. ربط الض8
 .  السماح للفلسطلنللن باستخدام الموانئ اإلسرايللية في حيفا وأسدود.3
 . تسهلل العبور بلن األردن وفلسطلن مع حق "إسرايلل" في الرقابة على السلع المنقولة.1
 . إنشاء منطقة تجارة حرة بلن األردن وفلسطلن.5
 ضرورة التعاون العربي اإلسرايللي لمواجهة حماس وحزب هللا.. 4
د الواليات المتحدة بوضع 7  .ةنهاية العتماد الفلسطلنللن على المؤسسات الخلرية والمعونة األجنبي. َتع 
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 رابعاا: المعتقلون:
ر التي العناصاإلفراج عن السجناء ما لم يكونوا ممن اقترف "جرايم قتل أو شروع بالقتل"، أي أن 

 مارست المقاومة المسلحة لن لتم اإلفراج عنها.
 إلى عربال دفع مع بالتوازي، تسلر كانت أنها كيةياألمر  واإلجراءات للمواقف خطورة أعطى ما إنَّ 
قامة التطبيع  حاولت جةلدر  ،السلمية التسوية بتحقلق ذلك ربط دون  من "،إسرايلل" مع العالقات وا 
 تطبيع خالل من بالمقلوب تبدأ بحلث "العربية السالم مبادرة" بتغللر العرب ناعإق كيةياألمر  اإلدارة

 في قدتع التي العربية القمة في رحتطُ  عندما المحاولة هذه وفشلت .أوالً  "إسرايلل" مع العالقات
 قرار شرعية" وعدم "بطالن على القمة شددت إذ السعودية، الظهران بمدلنة ،8112 أبريل نيسان/
 الدعم متقدي في باالستمرار العرب الزعماء وتعهد ،"إسرايللـ"ل عاصمة بالقدس االعتراف واشنطن
 الشرق  يف ستراتلجي"ا" كخيار "السالم" أهمية على التشدلد مع الفلسطلنية، القضية لنصرة الالزم

 85."العربية السالم مبادرة" أساس على األوسط
 بالحلول التهدلدو  ،الفلسطلنللن على للضغط ربالع ودفع ،للتطبيع كيةياألمر  المساعي وترافقت

 مع لحلا على اإلقليمي الحل أولوية من نتنياهو له دعا لما تنفلذاً  المفاوضات طاولة على محلهم
 قلب في لراني،اإل الخطر مواجهة في إسرايللي عربي كييأمر  حلف لتشكلل الدعوة ومع الفلسطلنللن،

 واإلسالمية ربيةالع القضية هي الفلسطلنية القضية اعتبرت يالت المنطقة في الصراع ألولويات كامل
 .برمتها المنطقة وبلدان شعوب لهدد الذي الرييسي الخطر تشكل "إسرايلل" وأن المركزية،

 مساعلهما يف اإلسرايللية والحكومة كيةياألمر  اإلدارة حققتها التي النجاحات نتجاهل أن نستطيع ال
 كان إذ اهو،ونتني ترامب عنها تحدث التي بالصورة ليس ولكن ،آنفاً  المذكورة االتجاهات مختلف في

 لبلدانا لدى جداً  مهمة الفلسطلنية القضية أن أخرى  مرة تأكد حلث ،محدوداً  ولكنه خطلراً  التقدم
 تزال ام هاأهملت أن إال األولويات سلم في تراجعت أنها صحيح كله. العالم وفي واإلسالمية، العربية

 .أعمالها جدول رأس على حلها تدرج أن ترامب إدارة على أوجب ذاوه محفوظة،
of Future a Promote to Ministerial  وارسو مؤتمر ُعقد المكوكية، والزيارات الجوالت عن فعدا

East Middle the in Security and Peace، المتحدة، الواليات إليه دعت الذي ،13/8/8119 في 
 خارجية وزراءو  اإلسرايللية الحكومة رييس بمشاركة األوسط، الشرق  منطقة في واألمن" "السالم لمناقشة
 الشق فلها عرض التي المنامة ورشة عقدت كما 86له. الفلسطلنية السلطة مقاطعة ظل في عرب،

 تصورات مجرد أنها وتبلن 8119.87 لونلو حزيران/ نهاية في كية،ياألمر  الخطة من االقتصادي
 والدولي يالعرب الغطاء وال الفلسطلني، الغطاء لها لتوفر ولم سابقة، ديميةأكا مبادرات من منسوخة
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 اً وطموح ،رةكثل اً وقروض قلللة اً منح تشمل أنها لوحظ قدو  ،التزامات أي عنها لترتب لم كما الكافي،
 .عليه االعتماد وال الرهان يمكن ال التي ،الخاص القطاع من كبلرة بإسهامات

 
 :المفقود و"السالم" الفلسطيني الرئيس .3

 في مناأل مجلس في مبادرة عباس محمود الرييس بطرح التقرير يغطلها التي الفترة تملزت
 الشرعية لقرارات يستند ،8112 سنة منتصف في "للسالم" دولي مؤتمر عقد تضمنت ،81/8/8112

 بادلت مخرجاته من يكون  أن على المعنللن، الطرفلن تشمل واسعة دولية بمشاركة ويتم الدولية،
 متعددة دولية آلية وتشكلل ،1947 سنة حدود على "إسرايلل دولة"و "فلسطلن دولة" بلن االعتراف
 إضافة لو،أوس اتفاق حسب دايمال الوضع قضايا جميع لحل المفاوضات في الجانبلن تساعد األطراف

 السالم مبادرة" وتطبلق المفاوضات، خالل الجانب، األحادية لألعمال األطراف جميع وقف إلى
 88.اإلسرايللللنو  الفلسطلنللن بلن "سالم" التفاق التوصل عند إقليمي اتفاق وعقد اعتمدت، كما "العربية
 تعدلل عم التفاوضية التسوية على عباس نرها استمرار تعكس أنها المبادرة هذه تثلره ما وأهم
 هذه إليه انتهت ما أن حلن في ،"السالم عمليةـ"ل االنفرادية التفاوضية كيةياألمر  الرعاية برفض لتعلق

 بل "،مالسال عملية" استيناف نحو تسلر ال المنطقة أن إلى يشلر األرض على لجري  وما العملية،
 علنالوض أن تصور من انطالقاً  ،اإلسرايللي الحل لفرض ،كياً يأمر  مدعوم سرايلليإ سعي إلى

 من يعاني الذي) والعربي مسدود( طريق إلى المعتمدة االستراتلجيات ووصول نقسام)اال الفلسطلني
 ناوفر ل ؛جامع( عربي مشروع وغياب محاور إلى واالنقسام واالستبداد البلنية والصراعات الضعف
 ،ستيطانيةاالو  والتوسعية االستعمارية أهدافها تحقلق ستكمالال الصهلونية للحركة تاريخية فرصة

 نلوالمحافظ ليةاإلنجل الكنيسة تباعأ من األساسية قاعدته ؛شعبوي  يملني كييأمر  رييس على باالعتماد
 .التطرف على الصهالنة لنافسون  الذلن الجدد

 زمن منذ ةاإلسرايللي كوماتالح قتلتها "سالم عملية" حياءإ على الخاسر الرهان استمرار سياق وفي
 لفرنسيا الرييسلن بوساطة عدة مرات نتنياهو بنياملن مع اللقاء عباس محمود الرييس حاول ،بعلد

 مع تومفاوضا لقاءات دون  من لريد ما يحقق نهأل ،المحاوالت هذه أفشل نتنياهو ولكن والروسي،
 حدوث ةحتمالياو  يأخذه، ما مقابل شيء بإعطاء لمطالبته إمكانية يفتح اللقاء أن خصوصاً  عباس،
 دون  من هوفرض لريد ما تحقلق بإمكانية يعتقد هو وقت في ،المفاوضات الستيناف عليه ضغوط

 .سياسي دور الب خدمية وظيفية السلطة تكون  أن َض رَ فَ  حلث مفاوضات،
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 الدولية ةالرباعي دعا وكذلك مبادرته، لقبول عدلدة مناسبات وفي عدة مرات عباس الرييس دعا كما
يه بما التمسك مؤكداً  ،"للسالم" جدلد مؤتمر لعقد  راتلجي،ستا كخيار والشامل العادل "السالم" ُيسم  

 للجانب التهاماتا رافضاً  الفلسطلنية، القضية لتصفية تسعى "للسالم" كيةياألمر  الخطة أن ومعتبراً 
 ."السالم" فرص بإضاعة الفلسطلني

 مستوى ال من انخفض اإلسرايللية الفلسطلنية العالقات مستوى  أن المتابع للحظ وكخالصة،
 تتسع ال تيال اإلسرايللية المخططات مع انسجاماً  والخدمية، واإلدارية األمنية المستويات إلى السياسي
 دون  نم أو مع المحدود، الذاتي الحكم تأبلد إليه تصل أن يمكن ما وأقصى فلسطلنية، دولة إلقامة
 .لسطلنيةف دولة تسملته

 الفلسطلنية المقاربة تغللر دون  من أنه 8119-8112 السنتلن خالل جرت التي الوقايع أكدت
 عماري االست المشروع تقدم وقف يمكن ال اآلن، وحتى أوسلو اتفاق توقيع منذ المعتمدة والعربية

 ايلل"إسر  إقامة إحياء حول تتمحور وهي واضحة، من أكثر الراهنة أهدافه باتت الذي االستيطاني
 إلى للتحول شلياً ف شلياً  األرض على الزاحف الضم لتقدم بحلث التاريخية، فلسطلن كل على الكبرى"

 المناطق اأم االستيطانية. والمستعمرات األغوار في خصوصاً  السكان، قلللة لألراضي قانوني ضم
 من الكاملة ليةاإلسرايل ةالسيطر  ضمن بلنها فيما رابط إلجاد فلتم ،األوصال والمقطعة بالسكان اآلهلة
 م.االس سوى  الدولة مقومات من تملك أن دون 
 

 خالصة:
 رتأظه كما الفلسطلني؛ للشعب اإلسرايللي القمع إجراءات استمرار 2019-2018 سنتا أظهرت

 والملدانية؛ سليحيةالت كفاءاتها وارتفاع مقاومته، وتصاعد الفلسطلني الشعب صمود استمرار المقابل في
 والشعبية. المسلحة المقاومة أشكال وتنوع

 التنسلق نم استثنايية ظروف في المقاوم، عملها الغربية الضفة فيه تابعت الذي الوقت وفي
 عللها غلب التي العمليات خالل من اإلسرايللي، العدو وبلن الفلسطلنية السلطة بلن ضدها األمني
 عشر ةالمقاوم قوى  وخاضت النوعي، تطوره واصل غزة قطاع في المقاوم العمل فإن الفردي؛ الطابع
 غزة في المقاومة قوى  وطورت .2019-2018 سنتي خالل اإلسرايللي الجانب مع الصراع من جوالت
 ضبط من لركب حد ٍ  إلى تمكنت والتي المقاومة، لفصايل المشتركة العمليات غرفة من الملداني عملها
دارة المقاوم العمل إيقاع  االحتالل. مع المواجهات وا 
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 نموذجاً  ،11/11/2018 في لونس خان منطقة في اإلسرايللية العسكرية األمنية العملية فشل ومثَّل
 رعز  في مهمتها أداء من اإلسرايللية النخبة وحدات أفضل إحدى فشلت إذ المقاوم. العمل لتطور

 المقاومة تفكيك بعد آخر، عميالً  45 الحقاً  انكشف كما عناصرها؛ معظم وانكشف تجسس؛ منظومة
 2019 رنوفمب الثاني/ وتشرين مالو أيار/ في العسكرية المواجهات أظهرت كما تركتها. التي للمخلفات
 زيادة عم اإلسرايللي، الجانب في أكبر أضرار إحداث على وقدرتها المقاومة، ألسلحة النوعي التطور
 لصواريخها. التفجلرية والقدرة الدقة

 الوطنية دةللوح ونموذجاً  الشعبية، المقاومة في الفلسطلني لإلبداع نموذجاً  العودة مسلرات وقدمت
 االحتالل وأجبر ؛2019-2018 سنتي طوال غزة قطاع من بكفاءة إدارته مت العودة، حق على واإلصرار
 غزة. قطاع عن الحصار درجة تخفلف على اإلسرايللي

 مأنه غلر القمعية، إجراءاته من يعانون  االحتالل، سجون  في أسلر آالف خمسة نحو الز  وما
صرار وكرامة عزة عن يعبرون   وعلى وسايل، من يمتلكون  بما حقوقهم وينتزعون  الفلسطلني؛ الشعب وا 
 الخاوية". األمعاء "معارك رأسها
 فيه مت الذي الوقت في المسدود، طريقه إلى وصل ةالسلمي التسوية مسار فإن أخرى، جهة من
 حاولةم أنها فلها يقال ما أقل صفقة وهي أوسلو. مسار عن بديالً  ترامب" "صفقة تسويق محاولة
نهاء الفلسطلنية، القضية لتصفية نشاء الدولتلن" "حل وا   تحت لفلسطلنيةا للتجمعات "بانتوستانات" وا 
 باتجاه راعالص بوصلة وحرف العربية؛ المنطقة في "إسرايلل" إلدماج السعي مع اإلسرايللية؛ السيادة
 فلسطلنيال الشعب فإن الواقع، أرض على الصفقة فرض محاولة من وبالرغم وعرقية. طايفية معارك

 رغبة وجود وعدم واإلسالمية؛ العربية بالشعوب مدعوماً  ضدها، الوقوف في اً موحد زال ما وفصايله
 جدًا. ضعيفة النجاح في فرصها لجعل ما وهو دعمها؛ في دولية
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