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 الماضيية  األيام خالل الفلسطيني الحدث في مشهد   كأبرز القاهرة في بشأنها والمحادثات المصالحة برزت

 المخييابرات رعتيي  اليي   االتّفييا  بعييد غييزة فييي عملهييا ممارسيية إلييى الييوطني الوفييا  حكوميية عييودة جانييب إلييى

 حكومية غييا  فيي غيزة قطيا  إدارة بهيا ُمناطيا   كان التي اإلدارية للّجنة حماس حركة بحلّ  بدأ وال   المصرية

 .الوفا 

 

 يقيدّم أن انتظيروا فلسيطيني ملييوني أنّ  إال النيّيات  صيد  إلثبيات الخطيوات بعي  قيدّما الطيرفين أن ومع

 ليم ذلي  لكين النيّيات  حسن تُظهر وإجراءات خطوات الوطني التوافق وحكومة والسلطة عباس محمود الرئيس

 فيي القاهرة  في الحالية الحوار جولة بعد ما إلى  بصمت االنتظار القطا  أهل آثر ذل   ومع اآلن  حتى يحدث

 اليرئيس يصيدر بيأن  القطيا  أهيالي ويأمل. الطرفين على ضاغط مصر  محور  دور على في  يعّولون وقت  

 وأكثير%   30حسيم فيي والمتمثّلية علييهم  أشيهر ستة نحو قبل فرضها التي العقوبات كل بإلغاء قرارات عباس

 الطبيية والتحيويالت اليدواء وتيوفير الكهرباء  محطة لتشغيل الالزم الوقود وتوفير السلطة  موظفي رواتب من

 .الفلسطينية للسلطة البيروقراطي الجهاز ضمن" حماس" موظفي ودمج للمرضى 
 

 التّفيا  تنفيي ا    "حمياس" مين الحكوميية والمرافق الوزارات كل الماضي األسبو  تسلّمت الحكومة وكانت

 والضيرائب األمين بينهيا مين عيدّة  عقبيات المصالحة قطار ويواج  الماضي  الشهر الجديدة وتفاهماتها القاهرة

 قادة من عدد شّر  ال   المقاومة سالح هي األخطر والعقبة القضية لكن. وغيرها التحرير ومنظمة والموظفين

  بالنسيبة قليق مصيدر لييس فاألمر ذل  ومع الماضية  األيام خالل كثيرا   عن  بالحديث باسمها والمتحدثين" فتح"

 فصيائلي إجميا  شيب  إليى مسيتندة   اليثمن  كلّي  مهما ب   المساس قطعا   ترف  الحركة ألنّ  نظرا   حماس   لقادة

 وغزة الضفة في األمن مشكلة وتأتي. أيضا   ذل  يرف  رسمي مصر  موق  وإلى السالح ه ا نز  عدم على

 .الطرفين بين الشائكة القضايا رأس على
   

" مهنييين ضيباط" مين تتكيّون  "علييا أمنيّية لجنة" عباس الرئيس تشكيل على 2011 القاهرة اتّفا  وينصّ 

 فيي اليوطني الوفيا  اتفا  وتنفي  لمتابعة وعربي  مصر  إشراف تحت عملها وتمارس  (حماس مع) بالتوافق

 وعربية مصرية بمساعدة" الفلسطينية األمنية األجهزة وهيكلة بناء إعادة يتمّ " أن على والقطا   الغربية الضفة

 حمياس عليي  تسييطر الي   غيزة  قطا  في األمن بضبط يتعلّق فيما أما. غزة وقطا  الغربية الضفة من كل في

 السيابقة األمنيية األجهزة منتسبي من عنصر آالف 3 استيعا " على ينصّ  االتّفا  فإنّ   2007 عام من  منفردة

". غيزة قطا  في القائمة األجهزة في المدني والدفا  الوطني واألمن الشرطة في  (الفلسطينية للسلطة التابعين)

 العيدد هي ا ييزداد أن عليى مباشيرة  اليوطني الوفيا  اتّفيا  توقييع بعيد" تبيدأ االستيعا  عملية أنّ  على ينصّ  كما

 ".عليها التوافق يتمّ  آليّة وفق التشريعية االنتخابات إجراء حتى تدريجيّا  
 

 إليى" اإلسيالمي الجهياد" وحركية" حمياس" انضيمام فيي يتمثيل المصيالحة طريق في اآلخر الشائ  المل 

 القييياد  اإلطييار بتشييكيل والمتعلّييق  2005 عييام" القيياهرة إعييالن" توقيييع فمنيي . الفلسييطينية التحرييير منظميية

 مؤقّتيا   المشياركة  اإلسيالميتين للحيركتين اإلطيار ويتييح. نيادرة ميرات سيو  اإلطيار هي ا عقيد ييتمّ  لم المؤقّت 

 اليوطني للمجلسيين انتخابيات تنظييم ييتمّ  ريثميا التحريير  منظمة وفصائل" فتح" مع جنب إلى جنبا   القرار اتّخاذ

 تطيوير المكلّفية( المؤقيت اإلطيار) اللجنية تشيكل" أن عليى 2011 القياهرة اتفيا  ويينصّ . والرئاسية والتشريعي
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 للمجليس االنتخابيات قيانون إلعيداد متخصصية لجنية( 2005 القاهرة إعالن حسب) الفلسطينية التحرير منظمة

 عّميان  األردنيية العاصيمة فيي سينوات قبيل المكلفية اللجنية وبحثيت". العتماده إليها ورفع  الفلسطيني  الوطني

 .الجار  العام مطلع بيروت اللبنانية العاصمة في اجتماعات ُعقدت كما الوطني  للمجلس انتخابي قانون إعداد
 

 تغييير ييتمّ  ال كيي المنظمة  إلى" الجهاد"و" حماس" انضمام في يرغب ال عباس أنّ " حماس" قادة ويعتقد

 الكفياح" اسيتخدام إليى الحركتيان تسيعى فيميا إسيرائيل  ميع وحييد كخييار السيالم عليى القيائم السياسي برنامجها

 وطنيية وحدة حكومة تشكيل على2011 في القاهرة اتفا  وينص. فلسطين تحرير سبيل في" والمقاومة المسلح

 حكومية ميوظفي السيتيعا  مصير برعايية مشيتركة لجيان وتشيكيل والرئاسية التشريعية لالنتخابات والتحضير

 األجهيزة بيدمج االتفيا  يقضيي كميا وعسكر   مدني أل  وأربعين خمسة نحو عددهم والبالغ السابقة" حماس"

 .الداخلية لوزارة وتبعيّتها وحدتها يضمن بما الغربية والضفة غزة في والشرطية األمنية
   
 

  االستيطان 

 لين فصياعدا   اليوم من" إن  نتنياهو  بنيامين العدو حكومة رئيس قال لالستيطان الخمسون ال كر  بمناسبة

 تياريخي معنيى األمير ولهي ا االسيتيطان  عليى عاما   50 مرّ  فقد الغربية  الضفة في المستوطنات إسرائيل تخلي

 وهيي ا الجييوالن  وهضييبة واألغييوار والقييدس الغربييية للضييفة عييدنا لقييد: "وأضيياف". الضييفة فييي لوجودنييا كبييير

 للجمييع  األهميية بيالغ االسيتيطان"و أُخر   مستوطنات إخالء بعدم متعّهدا    "اليهود  للشعب تاريخي تواصل

 ".إسرائيل من مستوطنات اجتثاث يتمّ  لن واضح  بشكل   وأقولها
      

 عليى اإلسيرائيلية السييادة لفير  األوان آن لقيد" بينيت  نفتيالي  "اإلسيرائيلي التعليم وزير" قال جانب  من

 نحين: "وأضياف". الغربيية الضفة على السيادة لفر  الفترة ه ه من أفضل وقت أمامنا يوجد فال األر   كل

 فيأر  األمير  عليى سنتغلّب الغربية  للضفة لضّمنا العالم في معارضة حدثت لو حتى أجانب محتلين لسنا هنا

 السييادة لفير  األوان آن بأن  نؤمن فنحن خلف   جميعا   نحن: "لنتياهو كالم  موّجها   وتابع". تقسم لن إسرائيل

 ". الضفة على
     

 علييى عامييا خمسييين بمييرور اسييرائيل احتفيياالت تسييّمى مييا) الييوطني الوفييا  حكوميية اعتبييرت جهتهييا وميين

 باالحتالل متمّسكة الحاكمة والعقليّة اإلسرائيلية الحكومة أنّ  أجمع العالم أمام العلني اإلقرار بمثابة  (االستيطان

 أسيس إرسياء جهيود ورفي  السياسيية العمليية تيدمير فيي ومسيتمّرة وأرض   الفلسطيني الشعب على والعدوان

 .السالم
 

 مشياركة إن: "الخمييس الييوم صيحفي بييان فيي المحميود  يوسي  الحكومية  باسيم الرسمي المتحدّث وقال

 االسيييتيطان احتفييياالت تسيييّمى ميييا فيييي حكومتييي  مييين وأعضييياء نتنيييياهو بنييييامين االسيييرائيلية الحكومييية رئييييس

 للعيالم  جدييد مين تثبيت السييا   هي ا فيي بهيا أدليى التي واالحتالل باالستيطان التمّس  إلى الداعية وتصريحات 

 التيوتّر مخياطر درء وجهيود السيالم لجهيود معاداتهيا فيي اإلسرائيلية الحكومة إلي  وصلت ال   المستو  أجمع

 مين تبقّيى ميا إلنقياذ الحيازم بالتيدخل اليدولي المجتميع مطالبية وجيدّد". االحيتالل سيبب  ال   المنطقة في والعن 

 مجليس قيرار ومنهيا بالسيخرية  وتقابلهيا إسيرائيل ترفضيها التيي الدوليّية الشرعيّة قرارات وإنفاذ السالم  جهود

 الغربيية الضيفة فيي بوقفي  سياحقة وبأغلبيية إسيرائيل وطاليب االستيطان أدان ال   2334 األخير الدولي األمن

 المنطقية فيي واألمن السالم أنّ  وأّكد. شرعي وغير وباطال الغيا   واعتبره الشرقية  القدس مقدّمتها وفي المحتلة
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 حيدود عليى السييادة كاملية المستقلة الفلسطينية الدولة وإقامة واالستيطان  االحتالل بزوال إالّ  يتحقّق لن برّمتها

 ومبادرة الدوليّة الشرعيّة قرارات وفق الدولتين حلّ  إلى استنادا   الشرقية  القدس وعاصمتها حزيران من الرابع

 .العربيّة السالم
  

 عليى المصيادقة   العدو وزراء رئيس قّرر الصهيوني  اليمين في المتطّرفين ولكسب تصعيديّة   خطوة   في

 ما وفق صناعية مناطق بناء أو جديدة طر  شقّ  دون المحتلة األراضي في جديدة استيطانية وحدة 3829 بناء

 البنياء عليى المصيادقة يتم لم مناطق في تقع  3829 ال االستيطانية والوحدات العدو  لتلفزة الثانية القناة نشرت 

 الييرئيس إدارة مييع العالقيية عمييق علييى إثبييات الخطييوة هيي ه نتنييياهو ويعتبيير. سيينة أربعييين منيي  فيهييا االسييتيطاني

 مين. عشوائية استيطانية وبؤر منظمة مستوطنات بين فر  ال بأن  ترامب بإقنا  نجاح  على مؤّشرا   و ترامب 

 وهو صناعية  ومناطق التفافيّة شوار  بفتح ويطالبون لهم  كافية غير الوحدات ه ه المستوطنون يعتبر جهتهم

 مين المزييد ومصيادرة سلب يعني ما داغان  يوسي  "هشومرون" االستيطاني اإلقليمي المجلس رئيس طلب  ما

 قيال القيدس  شير  ادوميم معالي  في البرلمانية لكتلت  اجتما  وخالل. المستوطنين لصالح الفلسطينية األراضي

  "قديميية أهييداف أجييل ميين جديييدة وأزمنيية جديييدة بشيير  وهيي ه السييكنية الوحييدات آالف هنييا سيينبني: "نتنييياهو

 تطيوير بيدء أعلين. إسيرائيل دولية من جزءا   دائما   وستبقى إسرائيل دولة من جزء هي أدوميم معالي : "وأضاف

 إليى وسنضيي  صيناعية منياطق سينقيم. السيكنية الوحيدات آالف هنيا سنبني. عالية بوتيرة( المستوطنة) المدينة

 مين جيزءا   سييكون المكيان هي ا" أنّ  معلنيا    "متسيارعة بيوتيرة   تطويرهيا أجيل مين الالزمة األر  قطع المدينة

 بيالتطور لهيا المتاخمية وللميدن للقدس سيسمح ال  ( المحتلة القدس) الكبر  القدس قانون وأدعم. إسرائيل دولة

 ".  عديدة أصعدة على
 

 المصيينفة للمنيياطق مفّصييلة   دراسيية   فييي هللا رام فييي والمسييحيّة السياسيييّة للبحييوث الفلسززطين  المركززز أورد

 المسيتويات عليى صيعبة ظروفيا   يعيانون المنياطق ه ه في الفلسطينيين المواطنين أنّ  أوسلو  اتّفا  حسب  "ج"

 السياعية الصيهيونية السياسيات لمواجهية التحيديات أبيرز" أ" منياطق إليى" ج" المنياطق من الهجرة وتعدّ . كافة

 المواطنين هجرة أسبا  وتتنّو . والعراقيل الصعوبات من مجموعة خلق خالل من سكانها من األر  إلفراغ

 مرتبطيية أمنييية وأسييبا  االحييتالل  يقيمهييا التييي والحييواجز بالجييدار تتعلّييق اقتصييادية ألسييبا " ج" منيياطق ميين

 .وجرائمهم المستوطنين باعتداءات
     

 تواصيل نتنيياهو بنييامين برئاسة العدو حكومة أنّ  هللا  رام حكومة في والمغتربين الخارجية وزارة وقالت

 التهوييد  وعملييات االستيطاني التوّسع ألغرا  المحتلة الغربية الضفة أراضي غالبية ابتال  متسار    وبشكل  

 اليدولتين  حلّ  من تبقّى ما أنقا  على المحتلة الضفة في وميليشياتهم للمستوطنين خاص كيان إلقامة استكماال

 المسيتوطنين أعيداد وزييادة إسيرائيل  فيي الحياكم لليميين المؤيّيدين المتطيّرفين جمهيور قاعدة توسيع يضمن بما

 وأدانت. الضفة أراضي غالبيّة تشّكل التي( ج) المصنفة المناطق في واضحة يهوديّة أغلبيّة ضمان إلى وصوال  

 تعميييق فييي اإلسييرائيلية الحكوميية تميياد  أنّ  واعتبييرت فلسييطين  دوليية أر  فييي االسييتيطاني التغييّول الييوزارة 

 والحليول السيالم لثقافية وطعنية المفاوضيات  السيتنناف المب ولية للجهيود قوية صفعة يشّكل االستيطان وتوسيع

 .برّمتها للصرا  السياسية

  

 بحراسية المغاربية بيا  عبير األقصى للمسجد اقتحاماتهم من المستوطنون كث  اليهودية األعياد وبمناسبة

 التييوالي علييى أيييام ولعييدّة. المسييلمين المصييلين دخييول علييى قيييود وسييط الخاصيية  االحييتالل شييرطة ميين مشييدّدة

 ما بمناسبة تلمودية  وطقوس صلوات وأداء كبيرة  بأعداد البرا  حائط وساحة األقصى باحات تدنيس واصلوا
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 فييي األوضييا  خطييورة ميين فلسييطينية تحيي يرات وسييط االقتحامييات هيي ه وتييأتي. العبيير " العيير " عيييد يسييّمى

 مين تتطلّيب والتيي األخييرة  األييام خيالل لباحاتي  اليهيود المتطيّرفين اقتحامات تصاعد بسبب األقصى  المسجد

 قيوات سيمحت خلييلال وفي. االحتالل اعتداءات من وحمايت  عن  والدفا  بقّوة إلي  الرحال شدّ  الفلسطينيين كافّة

 الضيفة فيي منياطق عيدّة وشهدت اإلبراهيمي  والمسجد الخليل مدينة إلى بالدخول المستوطنين آلالف االحتالل

 .للمستوطنين باآلالف تحّركات الغربية
 

 

  المصالحة محادثات

 مباشير وبإشيراف   المخيابرات  جهياز بمقرّ  مصرية برعاية وحماس فتح بين المصالحة اجتماعات انطلقت

 قطيا  فيي العميل مين الفلسيطيني اليوطني الوفا  حكومة تمكين ملفات لبحث فوز   خالد المخابرات وزير من

 .السياسية والرؤية التحرير  منظمة السالح  األمن  القضاء  االنتخابات  أبرزها غزة 

      

 األنبياء تتسيّر  أخ ت القاهرة  في العامة  المخابرات جهاز مقرّ  في الوفدين بين المحادثات استمرار ومع

 واضيحا   تقاربيا   وأنّ  الملفيات  مين العدييد مناقشية تيمّ  أنّي  كبيير تفاؤل وهناك للغاية إيجابيّة األجواء بأنّ  تُفيد التي

 بحيلّ  خطواتهيا أوليى وابتيدأت مصيرية  برعايية   انطلقيت قيد المصيالحة وكانت. الجانبين لقاءات في لمس  يمكن

 مين عيدد مناقشية تيمّ  علي  وبناءا   بالقطا   مهاّمها تولّي الوطني الوفا  حكومة وبدء غزة بقطا  اإلدارية اللجنة

 وتخفييي  الفلسييطيني الشييعب كاهييل عيين المعانيياة رفييع بهييدف بعمييق الفلسييطينية المصييالحة مليي  موضييوعات

 .غزة قطا  في المعيشية األوضا 
 

 فيي شيكوكا   الفلسيطينيين مين الكثيير ليد  فإنّ  المصالحة  عن تتراجعوا لن أنّهم الحركتين قادة يؤّكد وبينما

 الدوليية إقاميية فييي المتمثييل الفلسييطيني  الييوطني المشييرو  وتييدمير الصييفر  نقطيية إلييى األمييور وعييودة نجاحهييا

 العصيابات منهيا هّجيرتهم التيي ودييارهم أراضييهم إليى العيودة فيي الالجنيين وحيق القدس  وعاصمتها المستقلة

 .1948 عام الصهيونية

     

 مين قيدر أكبير أظهرت بعدما أخر   عربية ودول( فتح)و مصر ملعب في الكرة أنّ  حماس حركة وتعتبر

 عيدّة  أطيراف قبيل مين قُطعيت بوعيود الوفاء وتنتظر المصالحة  طريق في متقدّمة نقطة إلى للوصول المرونة

 مثييل عنهييا  الرجييو  يمكيين ال ثوابييت علييى شييدّدت فيمييا وتنمييو   اقتصيياد  اآلخيير وبعضييها سياسييي  بعضييها

 ".الحكومة في المتكافنة والمشاركة المقاومة  سالح"
     

 الملفيات مين عيددا    "حمياس"و" فيتح" حركتيي عين ممثليين بيين المصيالحة جولية تحسيم أن المنتظير ومن

 المالييية العقوبييات ومسييألة  "حميياس"لييـ التابعيية" القسييام كتائييب" سييالح رأسييها وعلييى الفصيييلين  بييين الخالفيّيية

 المركزية اللجنة عضو المفاوضات  في" فتح" وفد ويترأس. غزة قطا  على الفلسطينية السلطة من المفروضة

 وفي. فرج ماجد واللواء الشيخ  وحسين عيطة  أبو وفايز فتوح  روحي القياديين ويضمّ  األحمد  عزام للحركة 

 أبيو وموسيى الرشق  وعزت بدران  وحسام الحية  وخليل السنوار  يحيى من كالّ " حماس" وفد يضمّ  المقابل 

 .العارور  وصالح مرزو  
     

 بمرجعيّية متمّسيكة الحركية أنّ   القانو   اللطي  عبد حماس  باسم الناطق قال المفاوضات  انطال  وقبيل

 أن في تأمل" حماس" أنّ  مضيفا   بنوده  من انطالقا   المحادثات وستبدأ الحركتين  بين 2011 لعام القاهرة اتفا 
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 اتّفيا  ويينصّ . غيزة قطيا  على الفلسطينية السلطة من المفروضة العقوبات تخفي  بدء مع المفاوضات تتزامن

 تشيكيل عليى مصيرية  برعايية الفلسطينية  والفصائل" فتح"و" حماس" إلي  توصلت ال   2011 لعام القاهرة

 التحرييير لمنظميية الييوطني للمجلييس وانتخابييات وبرلمانييية  رئاسييية انتخابييات وإجييراء وطنييية  وحييدة حكوميية

 .األمنية األجهزة هيكلة إعادة إلى إضافة الفلسطينية 
     

 ملي  عليى طيرأت هاّمية متغيّيرات ثيالث هنياك أنّ  فيتح  لحركية المركزية اللجنة عضو زكي عباس وقال

 بيل للمصيالحة راعيية تعيد ليم مصير -1: "وهيي حقيقيي  بشيكل   االنقسام إنهاء تجاه تدفع الفلسطينية  المصالحة

 للتطبييق األوان وآن لهيا  بالنسيبة قيومي أمين الموضيو  هي ا تعتبر وأصبحت الطاولة  على وموجودة متدّخلة 

 حركية وضع -2 أحد  على عبء الفلسطينية القضية تكون ال بحيث الفلسطينية للحياة النوعي واالنتقال الخالّ 

 االييديولوجي  مين أكثير اليوطني البعيد وليديها غيزة  قطا  في أصبحت وقيادتها جديدا   سياسيّا   برنامجا   حماس

 فيي محيددات وضيع عبياس والرئيس نعي   تمّ  أوسلو واتفا  تسوية  يوجد فال مسدود  حائط أمام وقفت فتح -3

 عليى يطيرح ولين ليم المقاومية سيالح: "قيال المقاومية سيالح وحيول". المتحدة لألمم العامة الجمعية أمام خطاب 

 اسيتخدام فيي الفكيرة ولكين قائمية  والمقاومية محتلية بليدنا تيزال وال فلسيطيني  داخلي شأن وه ا النقا   طاولة

 استخدام  ويتم الداخلية للجبهة استخدام أ  عن بعيدا   يكون أن ويجب جدو   وفي  للعدو مكلفا   كان إذا السالح 

 ".مركز  بقرار
   

 جيدول فيي عليهيا المتّفيق األساسييّة النقطة أنّ  للمصالح  فتح حركة وفد رئيس األحمد عزام قال جهت  ومن

 زيارتهيا خيالل الحكومية تعاميل كيفيية حييث مين القطيا   فيي الحكومية تمكيين مسألة مناقشة هي الجلسة أعمال

 والخطيوات ُحسيمت  قد المعابر قضية: "وتابع. حماس حركة وك ل  فيها  والمسؤولين الوزارات  مع األخيرة

 أنّ  وبيّن". المصر  الجانب أو اإلسرائيلي  الجانب مع المعابر سواء األر   على سريعا   تتمّ  أن يجب العملية

 عليهيا  ُمتّفيق المسيألة وه ه لها  التابعة األمنية األجهزة خالل من المعابر  في التحّكم فعليّا   تتولّى حماس حركة

 .أسبوعين أو أسبو   خالل سريع بشكل   ذل  حلّ  يتمّ  أن ويجب الحكومة  عمل من جزء وهو
     

 فيي الفلسيطيني بالجانيب يتعلّيق فيميا 2005 العام في اتّفاقا   هناك إنّ : "األحمد قال رفح  معبر وبخصوص

 شيرطة إليى إضيافة   األمين  عين المسيؤول وهيو هنياك  موجيودا   يكون أن يجب الرئيس حرس أنّ  حيث المعبر 

 فيي الموقّيع المصيالحة اتّفيا  بنيود اسيتعرا  سييتمّ  أنّي  إليى ونّوه". والمراقبة المعبر  إدارة في تساعد أوروبية

 سييتبدأ وبعييدها علييي   الموقِّّعيية للفصييائل اجتمييا  لعقييد المطلوبيية والخطييوات عييام  بشييكل   2011 عييام القيياهرة

 مناقشيية وسيييتمّ  المصييالحة  اتّفييا  بنييود كييل تنفييي  أجييل ميين عمليّيية  بخطييوات القييادم االجتمييا  خييالل الفصييائل

 .التحرير ومنظمة واألمن  والقضاء  عام  بشكل   االنتخابات موضو 

 
 كانتييا وإسييرائيل  المتحييدة الواليييات" أنّ  علييى فييتح  لحركيية المركزييية اللجنيية عضييو األحمييد عييزام وأّكييد

 بييأنّ  وأضيياف". المصييالحة أتممنييا إذا التحرييير منظميية مكتييب بييإغال   وهييدّدتا هييائال  ضييغطا   علينييا تمارسييان

 لهميا واألردن مصير" أنّ  مبيّنيا   القيرن  لصيفقة المجيال إلفسياح المصيالحة  مين موقفهيا تَغَيّير المتحيدة الواليات

 للسييلطة دعمهييا أوقفييت واإلمييارات مواضيييعنا  فييي نستشيييرهم مييا وكثيييرا   الفلسييطيني  الشييأن فييي خصوصيييّة

 تيوتير يرييد المقاومية سيالح موضيو  أثيار من كل أنّ  وبيّن". شرعية غير قنوات عبر تلت ّ  فلماذا الفلسطينية 

 لن السالح موضو  أنّ  كما: "مستدركا   يُطرح  ولن القاهرة حوارات في يُطرح لم الموضو  ه ا ألنّ  األجواء 

 إلزالية لسينوات تحتياج الفلسيطينية والسيلطة النهائي  الحل لمفاوضات الوصول حالة في إالّ  إسرائيل مع يناقش

 قييدوم مييع المصيير  الجانييب وجييود ضييرورة اقترحييت السييلطة شيييء  كييل سيييتحقّق بيياإلرادة... االنقسييام آثييار
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 إليى الحكومية قدوم تقييم ستكون القاهرة  في ستُناقَش التي الملفات أبرز أنّ  إلى الفتا    "غزة قطا  إلى الحكومة

 .إيجابية والمؤشرات غزة 
  

 قطيا  وحكيم إدارة فيي الشيراكة لتقاسيم أمنيّية صييغة وفيتح حماس حركتي على مصر عرضت جهتها من

 قيادة المجليس تضيمين ييتمّ  أن عليى القطيا   فيي األمين شيؤون إدارة لتيولّي مشيترك أمني مجلس وتدشين غزة 

 بصيفة المصيرية العامية المخيابرات عين ممثليون سيشيارك حيين فيي والقطيا   الضيفة من كل في األمن أجهزة

 أنّ  وأفييد. ممثلي  بموافقة المشترك األمني المجلس قِّبَل من تُتَّخ  التي القرارات تكون وأن المجلس  في مراقبين

 مشياركة طليب خيالل مين معنيي المصر  والجانب السلطة  قيادة ردّ  يأتي لم بينما االقتراح على وافقت حماس

 يتعلّق ما كل في سيّما األمنية  مصر مصالح على بالحفاظ المجلس  في المصرية العامة المخابرات عن ممثلين

 .سيناء شمال في األمنية بالتهديدات
  

 التيي األمين لقيو  الرئيسية األهيداف بتحدييد سيتتعلّق المقتيرح المجليس مهام أهمّ  أحد أنّ  إلى الموقع وأشار

 فير  فيي تتمثّيل األمين جهياز مهّمة أن السلطة في  تر  ال   الوقت في أنّ  إلى مشيرا   غزة  قطا  في ستعمل

 .إسرائيل ضد للمقاومة رديفا   األمني الجهاز في تر " حماس" فإنّ  اعتباراتها  بحسب القانون وسيادة األمن
     

 زييارة فيي خاصية  طيائرة عليى أبييب تيل مين قيادم إسزرائيل  وفزد اليدولي  القياهرة مطيار وصل حين في

 تزامنيا   للقياهرة اإلسرائيلي الوفد زيارة وتأتي. القاهرة في المسنولين من عدد للقاء ساعات عدّة تستغر  لمصر

 الثالثياء الييوم تبيدأ فلسيطيني وطنيي حيوار جولية في للمشاركة للقاهرة وحماس فتح حركة من وفدين زيارة مع

 .الفلسطينية المصالحة التمام سعيا   مصرية  وبرعاية حماس من وفد مع
 

 حركيية لييد  األسييير غولييدن  هييدار االحييتالل  جيييش فييي الضييابط والييد غولييدن سييمحا البروفيسييور وكييان

 اإلسيرائيلية للحكومية جدييدة فرصة يخلق الفلسطينية المصالحة بمل  األخيرة التطورات بأنّ  صّرح قد حماس 

 .سنوات ثالث من أكثر بعد غزة قطا  من األسر  الجنود إلعادة
     

 أ  عليى أنّ  األوسيط  الشر  في السالم لعملية الخاص األمريكي الرئيس مبعوث غرينبالت  جيسون قال

 عليى وأنّ (". إسيرائيل) بيـ واالعتيراف العني  بيرف  فيي   ليبس ال بشيكل   تلتيزم أن" قادمية فلسيطينية حكومة"

 واإلسيرائيلي الفلسطيني الطرفين بين الموقّعة السابقة وااللتزامات االتفاقيات قبول" الُمقبلة الفلسطينية الحكومة

 تماميا   تتناسيب الفلسيطينية  المصيالحة تشيهدها التيي التطورات أنّ  على مؤّكدا    "تسوية مفاوضات في والدخول

 واحيدة كهينية المفاوضيات طاولية إليى الفلسيطينيون ييأتي أن يرييد الي   األمريكيي األعميال وجيدول رؤيتنا مع

 إليى الراميية الجهيود أنّ  عليى وشدّد. غزة في الفلسطينيين تمثل ال كسلطة فقط وليس السكان  جميع عن تتحدث

 وضيع خليق إليى الراميية بيالجهود" مرّحبيا" باالهتميام  جيديرة غزة في وحماس الفلسطينية السلطة بين التوفيق

 ".الرباعية اللجنة ب ل  طالبت كما" غزة قطا  أراضي عن الكاملة المسؤولية الفلسطينية السلطة في  تتحّمل
  

 جانيب مين كبييرة ضيغوط بعيد جياءت األخييرة المصيالحة جهيود في التطورات" أنّ  السابعة القناة وذكرت

 السيالم بمبيادرة االلتيزام أجيل مين المسيتطا  قيدر المصيالحة مسيار تحدييد تحياول التيي المعتدلية العربيية الدول

 .إسرائيل مع" العربية
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رَ   لبنيان ميع الجبهيات عليى وخاصية   المنطقية فيي األمنيي الوضيع تناول إسرائيلي  رسمي أمني تقرير ونُشِّ

 العالقيات تطور فإنّ  التقرير  وبحسب  "داعش" ضد الحر  في إسرائيل مشاركة وك ل  غزة وقطا  وسوريا

 حميياس فييإنّ  التقرييير  وبحسييب. الهييدوء علييى للحفيياظ القيياهرة علييى إسييرائيلي بتييأثير جيياء وحميياس مصيير بييين

 أن ميدّعيا    2017 فيي ملييون 50 إليى 2014 فيي دوالر مليون 200 من العسكر  جناحها أموال من خفضت

 .إيران من سنويا دوالر مليون 70 يتلقّى يزال ال القسام
  
  الفلسطينية القضية لحل األميركية الخطة

 وتجدييد الفلسيطينية القضيية لحيل تراميب  دوناليد األميركي  الرئيس لها يعدّ  التي" القرن صفقة" أصبحت

 مصيرية موافقة نالت أن بعد التنفي   لحيّز الخروج وش  على يبدو كما وإسرائيل  الفلسطينيين بين المفاوضات

 .الدوليّة الشرعيّة تحقق وال الفلسطينية الثوابت تلبّي ال الخطة ه ه لكن جزئية  فلسطينية موافقة وشب  وسعودية
  

 فييي تعمييل أميركييية دبلوماسييية مصييادر عيين نقييال الخطيية  مالمييح عيين" الجديييد العربييي" صييحيفة وكشييفت

 أخير  حيدود بيل  67 حزييران حيدود عليى ليسيت فلسيطينية  دولية إقامة على تنصّ  الخّطة إنّ  وقالت القاهرة 

 سييطرة ومنياطق غيزة قطيا  ستشيمل الفلسيطينية الدولية أنّ  أ   67 حيدود إليى تصل حتى تدريجيّا   تمتد مؤقّتة

 تأجييل يشيمل االتفيا و .الحقيا   تعقيد اتّفاقيات إليى استنادا   بعدها وستتوّسع الغربية  الضفة في الفلسطينية السلطة

 .لالتفا  التوّصل تمّ  حال الدولة انطال  مع الالجنين بعودة الخاص البند
      

 موّسيع لقياء عقيد المزميع مين أنّي  عين السلطة  على محسوبة رسمية فلسطينية مصادر كشفت المقابل  في

 أوليى النطيال  والتمهييد التصّورات لجمع أردني وفد إلى إضافة   رسمي إسرائيلي وفد في  سيشارك القاهرة في

 عليى واالتفيا  الداخليية الفلسيطينية المصيالحة مين كاميل بشيكل االنتهياء بعيد وذلي  الخطية  تل  تطبيق جوالت

 .الفلسطينية الوحدة حكومة تشكيل
     

 بشيكل وإسيرائيل أميركيا مين لكيل وأّكيدت الخطة  تل  مع تجاوبها أبدت السعودية أنّ  المصادر وأوضحت

 عبيد بين هللا عبيد الراحيل  السيعود  العاهيل طرحهيا قيد كيان التي للسالم العربية بالمبادرة تمّسكها عدم مباشر 

 .اإلسرائيلي العربي الصرا  لحل كإطار  2002 عام العزيز 
  

 العقبية هيو بيات نتنيياهو  بنيامين العدو وزراء رئيس أنّ  مصرية دبلوماسية مصادر أوضحت المقابل  في

 مبعيوث دّونهيا التيي المالحظية كانيت هي ه أنّ  إليى الفتية المنطقية  فيي" للسيالم" خطية أ  تمريير أمام األساسية

 بجولية قيام والي   كوشينير  جاريد األميركي  الرئيس صهر األوسط  الشر  في للسالم الخاص األبي  البيت

/ حزييران 21 فيي كوشينير والتقيى .هللا ورام وإسيرائيل مصير شملت الماضي  يونيو/ حزيران في المنطقة في

 السيالم  مفاوضيات إحيياء إلعيادة منفصيل  بشيكل   عبياس  محميود الفلسيطينية  السلطة ورئيس بنتنياهو  يونيو

 .السيسي الفتاح عبد المصر   بالرئيس يلتقي أن قبل حينها  عن  اإلعالن تمّ  ما بحسب
      

 برئاسية حماس حركة من المستو  رفيع وفدا   القاهرة استقبلت مفاجئ  وبشكل   التحّركات  ه ه سيا  وفي

 آخير وفيدا   القياهرة اسيتقبال ذلي  وتَبِّيع  "فتح"و" حماس" حركتي بين الداخلية المصالحة إلتمام هنية  إسماعيل

 جهيياز مسييؤولي مييع النقاشييات ميين جييوالت بعييد حميياس حركيية وأعلنييت .األحمييد عييزام بقيييادة فييتح حركيية ميين

 التيدّخل بعد المصالحة أمام العقبات كافّة إلزالة غزة  لقطا  اإلدارية اللجنة حلّ  المصرية  العامة االستخبارات
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 الموّسيعة الخطية" لعنياوين تطّرقيت المشياورات أنّ   "حمياس" مين مصيادر أّكيدت األثنياء  ه ه وفي. المصر 

 .أميركية برعاية المطروحة" للسالم
  

 هجوم) من تقريبا   عقود ثالثة بعد انّ  أّكد المتّحدة لألمم العاّمة الجمعيّة أمام خطاب  ففي عباس  الرئيس أّما

 أصيبح 67 حيدود عليى مستقلة فلسطينية دولة وقيام مسدود  لطريق وصل الدولتين حلّ  فإنّ ( الفلسطيني السالم

 لكل إستراتيجية بمراجعة سيقومون الفلسطينيين أنّ  على مؤّكدا   عباس  الرئيس من  ح ر ما وهو مستحيل  شب 

 حي ر بيل سيلطة  بيدون لسيلطة تحّوليت التيي السيلطة وفشل أوسلو تسوية نعي في واضحا   وكان. التسوية يةعمل

 البحير مين الواحيدة الدولية لخييار والعيودة احيتالل كدولية مسؤوليتها لتتحّمل إسرائيل ويترك السلطة سيحلّ  بأنّ 

 .واإلرها  للعن  اللجوء إال احتمال لكل مواربا   البا  أبقى الرئيس أنّ  إالّ  النهر  إلى
  

 الحيلّ " يسيّمى ميا عبير مقترحاتهيا لقبيول الفلسيطينيين عليى الضيغط تسيتطيع أنّها األميركية اإلدارة وتعتقد

 ".العر  بحلفائها مستعينة  " كثيرة  مناسبات   في ترامب عن  تحدّث ال  " اإلقليمي
 األفكيار هي ه تعيار  وبريطانييا  ألمانييا وبالي ات األوروبيي  االتّحياد دول معظم أنّ  أفيد أخر   جهة   من

 وإسيدال المحتقنة  األوضا  تفجير إلى سيؤدّ  خطيرا   تراجعا   وتعتبرها بالغ  بقلق إليها وتنظر بشدّة األميركية

 عيدم لواشينطن األفضيل مين أنّي  أوروبيا فيي القيرار صينّا  ويير  .إطالقهيا ولييس" السالم" جهود على الستار

 ولفتيت .األميركيية المواقي  فيي خطييرا   تراجعيا   تشيّكل التيي المقترحيات هي ه مثيل تطيرح أن عليى شييء طرح

 خطيير تيدهور إلى نظرهم  وجهة من سيؤدّ   (السياسي وليس) األمني الشقّ  تبنّي أنّ  إلى األوروبية المصادر

 عين سيينتج التيي للسيلطة  القاضيية الضيربة ذلي  يشيّكل وربّميا اآلن  المنطقية تحتملي  ال األمنيية  األوضا  في

 عليى توافيق خليجيية أو عربية دولة أ  توجد ال أنّ  إلى أيضا   المصادر ولفتت ".خطير سياسي فراغ" انهيارها

 عمليية" هيو إقليميّيا   أو عربيّيا   المقبيول األدنيى الحيدّ  أنّ  خاّصية بي   القبيول أو األميركيي  الطيرح هي ا ميع السير

 .أصال   التنازالت من الكثير تضّمنت التي العربية السالم مبادرة أساس على" سالم
 

 إنهياء أسياس عليى يقيوم أن يجيب الفلسيطينية للقضيية حيلّ  أ  أنّ  عليى ميرارا   أّكيدت السلطة قيادة أنّ  يُ َكر

 دولية وإقامية المحتلية  القدس شرقي فيها بما 1967 عام من  المحتلة الفلسطينية لألراضي اإلسرائيلي االحتالل

 .المحتلة القدس عاصمتها سيادة ذات مستقلّة فلسطينية
 

 لألراضيي المتساو  التبادل مبدأ ضمن الحدود على طفيفة تعديالت عن الحديث إمكانيّة على يؤّكدون كما

 القرار خاصة الدوليّة  الشرعيّة قرارات أساس على الفلسطينيين الالجنين لقضية حلّ  وإيجاد الطرفين  وباتفا 

194. 
 

 انسحبت ما إذا" إسرائيل" مع عالقاتها لتطبيع العربية الدول استعداد على" العربية السالم مبادرة" وتنصّ 

 . القدس شرقي عاصمتها مستقلة فلسطينية دولة إلقامة دعمها مع 1967 عام من  المحتلة األراضي من
  

 قناعيات إلى توّصل بأنّ  في  ترامب الرئيس قال تصريح عن هآرتس صحيفة أوردت  ما الفتا   كان حين في

 توّصيل وأنّي . الفلسيطيني الجانيب ميع المفاوضيات مسيار لتجدييد األميركية اإلدارة أمام عائقا   يشّكل نتنياهو بأنّ 

 جارييد صيهره انتداب  خالل من تسوية إلى للتوّصل ومحاولت  مع  أجراها التي المباحثات عقب التقديرات له ه

 عييدّة هللا ورام بإسييرائيل القييادة مييع لالجتمييا  غييرينبالت  جيسييون األوسييط  للشيير  الخيياص ومبعوثيي  كوشيينير

 عليى اعتميدت التي الصحيفة وحسب. الفلسطينية والسلطة إسرائيل بين المفاوضات تجديد سبل لمناقشة مرات 
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 جمييع الي   اللقياء خيالل استعراضيها تيمّ  تراميب تقييديرات فيإنّ  المسيتو   رفييع غربيّية مصيادر عليى معلومتهيا

 العامية الجمعيية ميؤتمر أعميال هيامش عليى غيوتيريس  أنطونييو المتحيدة  لألم العام باألمين األميركي الرئيس

 .أسبوعين قبل نيويورك في ُعقِّد ال   المتحدة لألمم
     

 مين لإلقنيا  صيرامة األكثير الجانيب هيو نتنيياهو بنييامين العدو حكومة رئيس أنّ  اللقاء خالل ترامب وقال

 وأيضيا نتنيياهو أنّ  اللقياء خيالل وأوضيح. فلسيطيني-إسيرائيلي سيالم اتّفيا  إليى للتوّصيل المب ولية الجهود حيث

 اليرئيس أّكيد الجلسية خيالل لمالحظاتي  العام بالسيا  لكن  "إشكاليين" عباس  محمود الفلسطينية السلطة رئيس

 في عباس من أصعب نتنياهو أنّ  المتحدة لألمم العام لألمين ترامب وأّكد. إشكالية أكثر هو نتنياهو أن األميركي

 .إقليمية لصفقة والتوّصل األوسط الشر  في السالم لتعزيز األبي  البيت جهود
  

 لديي  أنّي  إال يثيرهيا التيي الصيعوبات مين اليرغم عليى أنّ  األميركي الرئيس قال غوتيريس  مع اللقاء وفي

 .مع  تعاطفا   أكثر رئيس على يحصل لن أن  يدرك نتنياهو فإنّ  التفاؤل  من نو 
      

 عيدّة قبيل األوسيط بالشير  وبجولية هللا ورام أبييب تيل إليى بزييارة قيام الي   األميركيي الوفيد أنّ  إلى يُشار

. تراميب مبيادرة وتحريي  المفاوضيات إطيال  مين متفيائال   زال ميا العربيية  العواصيم مين العدييد شملت أسابيع

 فرصية واشينطن مينح وبي ل  المفاوضيات  عمليية إطيار ضيمن البقياء عبياس إقنيا  بعد أتت ه ه الوفد تقديرات

 دبلوماسييية بخطييوات القيييام بعييدم والتعّهييد المفاوضييات لتحرييي  مسيياعيها ومواصييلة أوراقهييا لترتيييب أخيير 

 . المتّحدة األمم أو الدوليّة بالمحافل إسرائيل ضدّ  وشكاو  بدعاو  بالتوّج  الجانب أحاديّة فلسطينية

  

 عبيد المصير   اليرئيس وأّكد والتسوية  األمني بالمل  المكلّ  هي المصرية المخابرات أنّ  تبيّن حين في

 فلسيطين بيين عيادل لسيالم   تمّهيد مرحلية بداية الفلسطيني االنقسام لرأ  المصرية التحّركات أنّ  السيسي  الفتاح

 اليوزراء رئييس وضيمّ  السيسيي  ترأسي  قيومي أمين اجتميا  عقيب صيدر رئاسيي بييان فيي ذلي  جاء. وإسرائيل

 المخيابرات ورئييس الغفيار  عبد مجد  والداخلية صبحي  صدقي الدفا  ووزير  إسماعيل  شري  المصر 

 في الفلسطينيين األشقاء لمساعدة الرامية المصرية التحّركات" أنّ  السيسي  وأضاف.  فوز  خالد اللواء العامة

".  وإسييرائيل فلسييطين بييين عييادل سييالم   نحييو لالنطييال  تمّهييد الفلسييطيني الصيي  وحييدة ميين جديييدة مرحليية بييدء

 يلبّييي بمييا المسييتقلة  الفلسييطينية الدوليية إنشيياء علييى ستسيياعد" إنهييا قييال التييي التحّركييات تليي  بمواصييلة وطالييب

 ". ومزدهرة ومستقّرة آمنة حياة في المشروعة الفلسطيني الشعب طموحات

  
 غزة الى الوفاق حكومة عودة

 قطيا  إليى الوفيا  حكومية توّجهيت المصيرية  المخيابرات برعايية المصيالحة عليى األّوليّية التفاهمات بعد

 القييام عليى العزم وعاقدو إيجابية  بروح غزة  قطا  إلى ذاهبون: "هللا الحمد رامي الوزراء رئيس وقال غزة 

 أنّ  وأّكيد". ومؤّسسيات  بشيعب  موّحيدا   اليوطن ليعيود االنقسيام  صيفحة وطييّ  المصيالحة  جهيود دعيم في بدورنا

 اإلطيال  إليى ويهيدف االنقسيام  إلنهاء المب ولة العملية الخطوات سيا  في يأتي غزة قطا  إلى الحكومة توّج 

 مشيدّدا   معتياد  هيو كميا األسيبوعي اليوزراء مجليس اجتما  عقد إلى باإلضافة ومؤّسسات   القطا  أوضا  على

 التيي التوصييات كافية تطبييق وعلى إنجاحها  في المصر  والدور المصالحة لجهود الكامل الحكومة دعم على

 فيي تيدريجي  بشيكل   ستسياهم الحكومية أنّ  إليى وأشيار. القياهرة فيي وحماس فتح حركتي بين اللقاءات عن تنتج
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 وأعلين وحمياس  فيتح حركتيي بين المصالحة اتّفاقات تنفي  أمام عائقا   السابق في وقفت التي العالقة القضايا حلّ 

 .األمنية واللجنة والموظفين  الوزارات ولجنة المعابر  لجنة: وهي لجان  ثالث تشكيل عن
 

 غيزة  قطيا  فيي اتّخي تها التيي اإلجيراءات ورفيع عملهيا  مهيام اسيتالم الفلسيطينية  الحكومية وربطت     

 المحميود  يوسي  الفلسيطينية  الحكومية باسيم النياطق وقال. وحماس فتح حركتي بين المباحثات جلسات بنتائج

 جلسيات ستعقدان وحماس فتح حركتي إن غزة  مدينة في عقدتها التي الجلسة ختام في عقده صحفي مؤتمر في

 اللجيان" أنّ  وأضياف. للحكومية حمياس حركية مين المسؤوليات نقل تفاصيل على لالتّفا  القاهرة  في مباحثات

 وحميياس فييتح حركتييي لقيياءات بعييد فييورا   مناقشيياتها سييتبدأ بالقطييا  مسييؤولياتها السييتالم الحكوميية شييّكلتها التييي

 كتقلييص غيزة  فيي اتّخي تها التي اإلجراءات رفع في ستنظر الحكومة أنّ  إلى وأشار". المقبل األسبو  بالقاهرة

 اسيتعادة أنّ  عليى أّكيد االجتميا "و. المحادثيات تلي  أعقيا  فيي الكهربياء  إميدادات وتخفيي  الموظفين رواتب

 بشيكل   الملفيات كافّية وإتميام صحيحة قاعدة من االنطال  أجل من كبيرة جهود إلى يحتاج وتوحيدها المؤسسات

 رئيييس وطلييب  "ومشييجعة إيجابييية أجييواء ووجييدوا بغييزة  وزاراتهييم فييي مهيياّمهم مارسييوا والييوزراء. صييحيح

 واألوليية القصيو  االحتياجيات االعتبيار بعيين األخي  مع مل   كل عن مفّصال تقريرا االجتما  خالل الوزراء

 فيي الحيياة مسيتو  رفيع عليى سيتعمل الفلسيطينية الحكومية أنّ  إليى الفتيا  . والكهربياء المياه مشكلة رأسها وعلى

 .غزة قطا 
 
 

 "الحشمونائيم" بمملكة أسوة إسرائيل زوال إمكانية من قلق نتنياهو
 على وشدّد إسرائيل  دولة تواج  قد وجودية مخاطر أ  من نتنياهو  بنيامين العدو حكومة رئيس ح ّر     

 االحتفيال عقيود ثالثية بعيد ليتسينّى وجودهيا  تهيدّد التيي للتهديدات االستعداد أهبّة على الدولة تكون أن ضرورة

 .للدولة 100الـ االستقالل بيوم
     

 مملكية أنّ  نتنيياهو وذكير منزلي   في استضافها دينية ندوة خالل وردت نتنياهو وتصريحات تح يرات     

 الوصيول فيي المرة ه ه تنجح سوف إسرائيل دولة أنّ  ضمان على يعمل وأنّ  عاما  80 فقط نجت الحشمونائيم

 .سنة 100 إلى
     

 يفّكير الي   نتنيياهو  يقليق ميا يعكيس التصيريح هي ا أنّ  المغلقية النيدوة حضيروا الي ين األشخاص وقال     

 على موجودة كانت مستقلّة يهودية دولة هي الحشمونية المملكة أنّ  يُ كر. إسرائيل بقاء مسألة في كثيرا   وينشغل

 اإلمبراطورييية قبييل ميين المنطقيية غييزو مييع نهايتهييا وكانييت هشييمونائيم تمييّرد بعييد تأّسسييت وقييد عامييا  77 مييدار

 .الرومانية
 للنقيا  مقارنية نسيبيّا   عاديية غيير وكانيت الحضور  انتباه ولفتت استرعت نتنياهو وأقوال تصريحات     

 تصيريحات  أبيرز عين قولي  بالنيدوة مشيارك عن" هآرتس" صحيفة ونقلت. الدينية الندوة أعقب ال   األكاديمي

: وأضاف". الدولة عن للدفا  وسع  في ما كل سيب ل وأنّ  بديهيّا   ليس وجودنا أنّ  نتنياهو قال: "الحكومة رئيس

 آخر مشارك ويقدّر". الفترة ه ه ونمرّ  نتخّطى أن إسرائيل بدولة علينا وإن عاما 80 دامت الحشمونية المملكة"

 .العهد جديدة زالت ما دولة ألنها قوية تبقى أن يجب إنّ  قال لكن  إسرائيل  بانهيار يتنبّئ لم نتنياهو بأنّ  بالندوة
 

 رئيييس تحييدث التييوالي  علييى التاسييع للعييام وزوجتيي  نتنييياهو يستضيييفها التييي الدينييية المناقشيية وخييالل     

 مسيتقبل هنياك لييس أني  وأعتقد المقدس  الكتا  بدون يهود  وجود هناك ليس: "وقال المشاركين إلى الحكومة
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 ويحياول يسيعى مين فهنياك عليي   نقي  الي   واألعليى األول األسياس هيو وهي ا المقيدس  الكتيا  بدون يهود 

 أن بييالقوة يمكيين ولكننييا والوسييائل  األسيياليب مختليي  تسييتعمل التييي جهييات عييدّة ليي ل  تسييعى أساسيياتنا  تييدمير

 كان إسرائيل أر  في هنا اليهودية السيادة بناء أعدنا عندما: "وأضاف". المحاوالت ه ه كافّة ونحبط نتصدّ 

 مين إلزالتها محاوالت هناك زالت وما" دافيد عر " وإقامة تأسيس عن آموس النبي بعبارات يرتبط من هناك

 ".مضى وقت   أ  من حزما   أكثر حقيقة لكنها آلخر  وقت  
     

ّصييت       الحييياة هشاشيية مييع والتعامييل  "العيير  عيييد" ودالالت لمعيياني ذليي  تلييت التييي المناقشيية وُخصِّ

 الفلسيطينية للسيلطة مطالبتي  وكيّرر بي ل  نتنيياهو استشيهد حييث اليدائم  والمنيزل المؤقّتية العريشية بيين والفر 

 أّوال   يتحيدّث أن سيالم عمليية عين يتحيدّث مين كيل عليى: "وقيال. للسالم كشرط إسرائيل دولة بوجود االعتراف

 بالمصيالحة مهتّميين لسنا ونحن اليهود   الشعب ودولة إسرائيل  بدولة االعتراف ضرورة عن شيء كل وقبل

 أن نتوقّيع فإنّنيا ولي ل . وجودنيا حسيا  على البع  بعضها مع الفلسطينية الفصائل فيها تتصالح التي الوهميّة 

 التيي إييران  ميع العالقيات وقطيع لحمياس العسيكر  الجناح تفكي  إسرائيل  بدولة االعتراف: أمور ثالثة نر 

 ".عليها نق  ونحن أساسية  أمور ه ه. تدميرنا إلى تدعو
  
 له والتعرض المطران استهداف مغبة من نحذر :حنا

 المطيران للقياء توّجهيوا ثمّ  ومن القيامة كنيسة أريحا  مدينة في األرثوذكسيّة الرعيّة أبناء من وفد   زار     

 الرعيية بأبنياء المطيران رّحيب للوفيد اسيتقبال  وخيالل. األرثيوذكس لليروم سبسيطية أسياقفة رئييس حنا هللا عطا

 واليوطني والوجيداني الروحيي لتعلقنا تأكيدا   تأتي التي الزيارات ه ه مثل أهميّة على مؤّكدا   أريحا  من القادمين

 ومرتزقت  وسماسرت  عمالئ  وعبر المعهودة والغير المعهودة بوسائل  االحتالل يستهدفها التي المقدسة بالمدينة

 تيآمر ومهميا لهيم  ووطنيية روحيية عاصيمة بالقيدس متمّسكون الفلسطينيون: "وتابع. وأوصافهم أسماءهم بكافّة

 فسيتبقى واليوطني واالنسياني الروحيي ووجهها وتاريخها اطابعه من للنيل وسعوا المقدّسة مدينتنا على األعداء

 .واإلسالمية المسيحية مقدّساتنا أهم وحاضنة وعاصمتنا مدينتنا القدس
 فيي أمانية وهي األر  على السماء من قطعة فهي وتراثها بتاريخها تتميّز مدينة القدس أن على وأّكد     

 عين دفاعنيا وفيي القدس عن دفاعنا في موّحدين نكون أن علينا ووجب الواحد  الفلسطيني للشعب كأبناء أعناقنا

 المقدّسية األر  هي ه أبنياء الفلسيطينيين المسييحيين نحن أّما: "وأضاف. والمهدّدة المستباحة وأوقافها مقدّساتها

 إلفيراغ سيعت التيي والصهيونية بالماسونية المرتبطة العالمية الشر وقو  تستهدفنا التي للمؤامرات نستسلم فلن

 هي ه وفيي القدس مدينة في المسيحي الحضور على المتآمرون ذاتهم هم وهؤالء المسيحيين من العربية المنطقة

 تييدّعي متصييهينة مجموعييات الماضييية األيييام خييالل القييدس مدينيية إلييى وصييلت لقييد وأوضييح". المقدسيية األر 

 لهيم عالقة ال هؤالء إسرائيل  مع للتضامن األماكن من غيرها ومن أمريكا من أتوا وهؤالء للمسيحية  االنتماء

 المسيييحيين ميع لتضييامنوا بالفعيل مسيييحيون هيؤالء كييان وليو ومبادئهييا  وأخالقهيا قيمهييا يمثليون وال بالمسييحية

. مسييتهدف الفلسييطيني الشييعب وكييل كمييا حضييورهم وفييي مقدّسيياتهم وفييي أوقييافهم فييي المسييتهدفين الفلسييطينيين

 المسييحيين عليى يتيآمرون وهم الفلسطينية  القضية لتصفية ويخططون علينا يتآمرون الكثيرين" أنّ  إلى وأشار

 عليى نكيون وأن الصيادقة والوطنيية واليوعي باالسيتقامة نتحلّيى أن علينيا وجب ول ل  استثناء بدون والمسلمين

: وتييابع". المقدسيية األر  هيي ه فييي التيياريخي وجودنييا علييى الحفيياظ ميين نييتمّكن لكييي المسييؤولية ميين كبييير قييدر

  %0 لجعلنيا يخططيون مين هنالي  أنّ  ويبيدو المقدّسية  األر  هي ه في% 1 نسبتهم الفلسطينيون المسيحيون"

 المسييحية األوقياف وابيتال  القيدس  مدينية فيي وخاصية مسييحييها من المقدسة األر  ه ه إفراغ يريدون إنّهم

 المسيييحي الحضييور لتهميييش الهادفيية المشييبوهة السياسيية هيي ه إطييار فييي تنييدرج إنّمييا ملتوييية بطيير  وسييرقتها

 ".المقدسة المدينة في وإضعاف 
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 وغزة وسورية لبنان ضد ستكون المقبلة الحرب :ليبرمان
 لين إلسيرائيل الشيمالية الجبهة في المقبلة الحر  أنّ  ليبرمان  أفيغدور اإلسرائيلي  األمن وزير اعتبر     

 مقيرّ  فيي جنيود أميام كلمية فيي ليبرميان  وقيال. أيضيا سيورية ستشيمل وإنّميا فقيط لبنيان في هللا حز  ضدّ  تكون

 هنياك تكيون لين الشيمال فيي المقبلة الحر  في" إن   (المظلة" )العر " عيد بمناسبة أبيب تل في األمن وزارة

 فقيد اللبنياني والجييش معيا  ولبنيان سيورية( مين المؤلفية) الشيمال جبهية واحيدة  جبهية هي ه ستكون. لبنان جبهة

 ال اآلن  بعد واحدة جبهة في حربا   هناك تكون لن. هللا حز  منظومة من يتجّزأ ال جزء   إلى وتحّول استقالليت  

 منيع أجيل مين هيو جهيدنا جيلّ . جبهتيين فيي سيتدور المقبلية والحير   (غيزة قطيا ) الجنو  في وال الشمال في

 التيي  (للحير ) ضينيلة احتماليية حيول التقيديرات تلي  تعيد ليم الجدييد  األوسيط الشر  في لكن المقبلة  الحر 

. وغيد الييوم بيين أو وأخير  لحظية بيين هي ا يحيدث وقد هّش  والواقع. بالواقع صلة ذات الماضي  في عرفناها

 ويتعييّن قويية  نيران دون من اجتياح يوجد وال جدّ   بر  الجتياح بالتخطيط ملزمون أننا إلى يستند شيء كل

 كبييرا   قسيما تمنيع أن الجويية اليدفاعات عليى يتعييّن مثلما تماما القوية  النيران تل  توفير المدّرعات سالح على

 تحيدّيات لنيا يُعيدّ  الجدييد الواقيع أن كميا محتميل  سييناريو أل  االسيتعداد علينيا. إسيرائيل دولة في األضرار من

 أ  وفيي الشيمال جبهية توجد كه ه  جبهة هناك تعد لم فإن  لبنان  جبهة عن نتحدّث الماضي في كنا وإذا. جديدة

 أن هيو لديي  األساسي المفهوم أن ليبرمان واعتبر". معا ولبنان سورية واحدةـ جبهة ه ه ستكون سيطرأ  تطور

 ضيد خطيوة أ  حيول جييدا اآلخير الجانب في أعداؤنا يفكر أن وآمل للحر   باالستعداد ملزم السالم يريد من"

 ".اإلسرائيلي الجيش قدرات وكل قوة كل نجّسد أن نضطر أالّ  أجل من إسرائيل  دولة
     
 

  األحمر البحر على السيطرة معركة
 السياسييية قسيييم فيييي البحيييوث وحيييدة ميييدير كتبييي  تحليليّيييا   مقييياال    "هييييوم يسيييرائيل" صيييحيفة نشيييرت     

 فيي  أشيار شيا   شياؤول الجنيرال هرتسيليا  فيي المجاالت متعدّد األكاديمي المركز في( IPS) واالستراتيجيات

 اعتبير حييث. إلسيرائيل بالنسيبة االسيتراتيجي البعيد ذو األحمر البحر على وتأثيره اليمن في يدور ما أهمية إلى

 المنظومية عليى األميد طويلية إسيقاطات لي  جيوإسيتراتيجي مسيار بيدأ والسياسية  اإلعيالم اهتمام عن بعيدا  " أن 

 اليمنيية العاصيمة عليى إييران مين الميدعومين الحوثيين سيطرة وهو إسرائيل  ضمنها ومن واإلقليمية  العالمية

 بقييادة التحيال  شينها التيي العسيكرية والحملية األحمير  البحر على المهمة والمحاور الموانئ من وعدد صنعاء

 هنياك األهليية والحير  اليمن  في صعبة معركة بدأت العسكرية الحملة شنّ  من " أن  ورأ ". ضدهم السعودية

". السعودية تقوده ال   السني المحور وبين وحلفائها إيران بين المنطقة على الهيمنة لفر  معركة لىإ تحّولت

 فيي التجاريية المميرات أهيم أحيد األحمير  البحير عليى السييطرة هيو للصرا  األساسية المرّكبات أحد" أن وأكد

 السييويس قنيياة عنييد اآلخيير والطييرف وجيبييوتي  اليييمن بييين المنييد  بييا  مضيييق عنييد طرفيي  يقييع اليي   عييالم 

 ملييون 3.3 نحيو ييوم كيل من  يمرّ  إذ للسفن  مرورا   البحرية الممرات أكثر أحد المند  با  ويعتبر المصرية 

 الصيين رأسها وعلى آسيا  ودول أوروبا بين التجارة طريق يعتبر وك ل  ألوروبا  الخليج دول من نفط برميل

 ".والهند واليابان
      

 ألن خياص  بشيكل القيومي ألمنهيا ومهّما   إستراتيجيّا   مكانا   األحمر البحر شا   بحسب مصر  وتعتبر     

 األحميير البحيير إسييرائيل تعتبيير وكيي ل  مييدخول  ميين السييويس قنيياة تييدّره مييا علييى كبييير بشييكل يعتمييد اقتصييادها

 علييى السييطرة حاوليت إييران" إن وقييال. آسييا دول ميع التجيار  منفي ها يعتبيير ألنّي  خياص  بشيكل   إسيتراتيجيّا  
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 وكي ل  واقتصياديّا   وسياسييّا   إقليميّيا   ثقيال   تكسيب وبالمقابيل الحيوثيين  حلفائهيا طرييق عين المنيد  بيا  مضيق

 ".وإريتريا السودان مثل األحمر  البحر على تطل التي الدول من عدد في عسكريّا   وجودا   تمتل 
     

 الموانئ من عدد على السيطرة من السعودية تمّكنت اليمن  في الحر  فترة خالل أنّ  إلى شا  وأشار     

 المنيياطق مين عييدد عليى يسيييطرون زاليوا ال الحييوثيين لكين األحميير  والبحير المنييد  بيا  علييى المطلية المهمية

 تحقييق مين السيعودية وتمّكنيت. بحريية وألغيام بحير أر  بصواريخ التجارية المالحة ويهدّدون اإلستراتيجية 

 السيودان ) األحمير البحير عليى المطلية األفريقيية اليدول بقطيع المتمثيل الييمن  على حربها خالل سياسي إنجاز

 السيعودية مين لكيل عسيكرية وميوانئ قواعيد وإقامية بياليمن  الدبلوماسية عالقاتها( جيبوتي إريتريا  الصومال 

 .اليمن في العسكرية الهجمات لشن تستعملها والتي الدول  ه ه في واإلمارات
      

 سييطرة هيو جدييد  جيوإسيتراتيجي وضيع بيدأ للسيعودية  وصينافير تييران جزيرتيي مصر تسليم ومع     

 بدءا   األحمر  بالبحر االستراتيجية المناطق على في   أساسيّا   شريكا   مصر وتعتبر السعودية تقوده ال   التحال 

 لتعزييز اإلماراتيية السيعودية المصيرية الجهيود وتعتبير جنوبيا   المنيد  بيا  حتيى الشيمال في السويس قناة من

 أنّ  إليى ولفيت. األحمير البحير فيي اإلسيتراتيجية المرافيق عليى السييطرة تيأمين خطية من كجزء البحرية قواتهم

 إذ اليدول  هي ه بيين صرا  لحلبة المنطقة تحّولت إذ العظمى  الدول ناظر  عن تغب لم اإلستراتيجية األهمية"

 األوليى العسيكرية قاعيدتها الصيين وبنيت جيبيوتي  فيي أفريقييا فيي عسيكرية قاعدة أكبر المتحدة الواليات تمل 

 ".واليابان لفرنسا عسكرية قواعد الدولة ذات في يوجد كما جيبوتي  في أيضا   حدودها خارج
     

 تقيوده الي   السنّي التحال  تأثير تحت األحمر البحر يبقى أن األفضل" شا   يقول إلسرائيل  بالنسبة     

 إسيرائيل بيين مشيتركة مصيالح هنياك عليي   اإليرانيية السييطرة عين الناتجة التهديدات مقابل ومصر  السعودية

 البحير عليى اإليرانيية السييطرة منيع المواضييع ه ه ومن اإلستراتيجية  المواضيع من عدد   في السنّي والتحال 

 بييين العالقييات تييوتر عيين الناتجيية مثييل أخيير   لسيييناريوهات نفسييها تجهيييز إسييرائيل علييى ذليي   مييع األحميير 

 ".جديد جيوإستراتيجي وضع من علي  يترتّب وما شريكاتها  وإحد  السعودية

 

 


