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 لقاءات المصالحة بين حركَتي فتح وحماس بتركيا

 
بـو عقد اللقاء بين وفدي حركـة فـتا الـيي يضـمق القيـادجبين  اريـو الر ـو  وروحـي فتـو   مقا      

 وفد حركة حماس وضمق رئيس الحركة ونائبه  إسماعيو هنية وصالا العاروري.  
و لرؤية متفـ  عليهـا بينهمـا  سـتقدح للحـوار الـوطني الشـامو بمشـاركةوأعلنت فتا وحماس    التوصق

كافة القوى والفصائو الفلسـطينية  و ـاء فـي بيـات مشـترر للحـركتين عقـب جتـاح ا  تماعـات التـي 
  رت في مقر السفارة الفلسـطينية فـي اسـطناوأ  أنـه سـيتم ااعـالت النهـائي والرسـمي عـن التوافـ 

منــاء العــامين  ســيعقد تحــت رعايــة الــرئيس  بــاس  علــى أت   جتجــاو  ا وأ الــوطني فــي لقــاء لأل
 من الشهر المقاو  بحيث جادأ المسار العملي والتطايقي بعد المؤتمر مباشرة.

وقالــــت مصــــادر فلســــطينية مطلعــــة  إت المباحتــــات حــــوأ إ ــــراء انتخابــــات عامــــة فــــي ا راضــــي 
 ء إيجابيـة للاايـة  علـى قاعـدة تـيليو أي عقبـات الفلسطينية  رى في إسطناوأ في تركيا فـي أ ـوا

 وتم ا تفاق مادئيا على انتخابات متدر ة على مادأ النساية الكاملة.
أيـاح  وممـة تفاهمـا  10ويو د اتفاق عـاح علـى إصـدار الـرئيس  بـاس مرسـوما رئاسـيا بـيل  جـالأ 

 ت.واضحا هيه المرة حوأ أهمية طي صفحة الخالفات مهما كلف ذل  من تنا  
و يفترض أت تستكمو المباحتات في قطر  بحضـور الر ـو  وهنيـة إلـى قطـر مـن أ ـو مزيـد مـن 

 المباحتات  وفي إطار الحصوأ على دعم كيل  لبعض المسائو.
وتســعى الســلطة الــى الحصــوأ علــى دعــم قطــري فــي قضــية المصــالحة وا نتخابــات وأيضــا تلقــي 

اآلت  علــى تنفيــي انتخابــات متدر ــة تشــري ية الــدعم المــالي  وأكــدت المصــادر و ــود اتفــاق حتــى 
ورئاســية وللمجلــس الــوطني التــابع لمنرمــة التحريــر  كمــا جو ــد اتفــاق علــى انتخابــات وفــ  نرــاح 

 النساية الكاملة وتشكيو حكومة بعد ا نتخابات.
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  علـى ا نتخابـات فـي سـياق اتفـاق «حمـاس»و« فـتا»ويأتي ا تفـاق بـين الفصـيلين ا كاـر       
 بإنهــاء ا نقســاح. وكــات الــرئيس الفلســطيني محمــود  بــاس التقــى بدايــة الشــهر الحــالي  أمنــاءعــاح 

ت عــامين للفصــائو الفلســطينية  وأبلاهــم أنــه موافــ  ســلفا علــى كــو القــرارات التــي ســتخر  بهــا اللجــا
التـــي يفتـــرض أت تضـــع اليـــات إنهـــاء ا نقســـاح وتوحيـــد النرـــاح السياســـي الفلســـطيني  بمـــا يشـــمو 

فصــائو المعارضــة متــو حمــاس والجهــاد ااســالمي فــي منرمــة التحريــر الفلســطينية  فــي  مشــاركة
جطــوة بــدت مــن طرفــه  الــرد ا متــو فــي موا هــة جطــة صــفقة القــرت ا ميركيــة والتطايــع العر ــي 

 ااسرائيلي  والضاوط التي تتعرض لها السلطة سياسيا وماليا.
 

 اتفاقات التطبيع

بـــدأ حفـــو التوطيـــع بخطـــا  للـــرئيس ا ميركـــي دونالـــد ترامـــب مـــم بكلمـــة لـــرئيس حكومـــة العـــدو       
 بنيامين نتنياهو  اعقبه و يرا جار ية اامارات والبحرين.

وحضــر عــددا مــن الســفراء العــر  فــي العاصــمة ا ميركيــة  التوطيــع  وأعلنــت دولــة أورو يــة واحــدة 
 تفاق.حضور و ير جار يتها لحفو توطيع ا 

ي فــتعهــد بنيــامين نتنيــاهو  بــأت جــرى ااســرائيليوت ممــار اتفــاقي التطايــع مــع اامــارات والبحــرين و
 القريب العا و وفي ا  ياأ القادمة  وأكـد أت كـو مـن حضـر مراسـم التوطيـع أدرر بأنـه تـم تحقيـ 
اح تحــــوأ تــــاريخي لصــــالا إســــرائيو ولصــــالا الســــالح  وقــــاأ إنــــه  لــــم يكــــن مــــن بــــا  المفا ــــأة طيــــ

رغاـوت ج ارهابيين  فلسطينيين بإطالق مقيوفات على إسرائيو أمناء مراسم التوطيع التاريخية  هـؤ ء 
 في العودة بمسيرة السالح إلى الوراء إ  أنهم لن يفلحوا في ذل    وف  تعايره.

 
 بنود االتفاق مع االمارات

امـارات  والتـي   تشـمو التنـا أ تم فـي الايـت ا بـيض  توطيـع اتفاطيـة السـالح بـين إسـرائيو وا     
عن الضم  أو ذكر دولة فلسطينية  بحسـب وسـائو ااعـالح العاريـة   وذكـرت قنـاة  كـات  العاريـة  
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أت اتفــاق الســالح بــين إســرائيو واامــارات  يخلــو مــن أي ذكــر لكلمــة  دولــة فلســطينية   لكــن هنــار 
ف لفــين قولــهي  فــي ا تفــاق مــع ذكــر لجملــة  طموحــات الشــعاين   ونقلــت عــن رئــيس الكنيســت جريــ

 اامارات    جو د تنا أ عن الضم وفرض السيادة ااسرائيلية بالضفة الار ية .
  نود ا تفاق بين إسرائيو وااماراتيو  
 و بين الالدجن.تكوين عالقات دبلوماسية  وتطايع كام -
 السالح. آلجر  ويتم معالجة الصراعات بين الالدجن بطرق اكو طرف يحترح سيادة  -
 اقامة سفارات وتبادأ سفراء بين الالدجن. -
 ين باتخاذ كو الطرق لمنع ا عماأ المعادية ضد الطرف اآلجر.التزاح الدولت -
 يات للتعاوت بين الالدجن في مجا ت التجارة والسياحة والطيرات.توطيع اتفاط -

م ذكـــر نفـــس الانـــود  جصوصـــا ولفتـــت القنـــاة العاريـــة  إلـــى أنـــه فـــي ا تفـــاق مـــع البحـــرين  تـــ      
 ية.العالقات الدبلوماسية والتطايع وتبادأ السفراء والسفارات  والتعاوت في المجا ت ا قتصاد

 وأشارت إلـى أنـه فـي ا تفـاق مـع البحـرين  لـم جـتم كـيل  الحـدجث عـن إلاـاء الضـم  أو إقامـة دولـة
 لسطيني ااسرائيلي.فلسطينية  بو عن  هود مشتركة للتوصو إلى حو شامو للصراع الف

 
 نص اتفاق التطبيع بين إسرائيل والبحرين

فــي  جــنا اتفــاق التطايــع بــين إســرائيو والبحــرين علــى أت الــدولتين اتفقتــا علــى إبــراح اتفاطيــات     
ا ســـــابيع المقالـــــة بمـــــا يخـــــا ا ســـــتتمار والســـــياحة والـــــرحالت المباشـــــرة  وا مـــــن وا تصـــــا ت 

ادلــة  ة الصــحية  والتقافــة والايمــة ومجــا ت أجــرى ذات المنفعــة المتبوالتكنولو يــا والطاقــة والرعايــ
 بااضافة لالتفاق على الفتا المتبادأ للسفارات.

و عــد ســاعات مــن حفــو التوطيــع علــى ا تفــاقين  أصــدر الايــت ا بــيض مالمــة نصــو  تتضــمن 
  ونـا و ظاـي والمنامـةنا إعالت  اتفاطيات أبراهاح  أو  ا تفاطيات اابراهيمية  بين تو أبيـب وأبـ

 3اتفاطيــــة التطايــــع التنائيــــة بــــين اامــــارات ورســــرائيو  ويتــــألف مــــن أر ــــع صــــفحات  وملحــــ  مــــن 
 صفحات  ونسخة من اتفاطية البحرين مع إسرائيو.
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 في ما جلي نا بنود ا تفاق بين البحرين ورسرائيوي
انــــاءة اقة والدبلوماســـية الإعـــالت الســــالح والتعـــاوت وعالقـــات الصـــد االتفاقياااات اابراييمياااة:     

 .2020أجلوأ  15أعلنتها دولة إسرائيو ومملكة البحرين في 
الـــد وقـــد تـــم تســـهيو هـــيا اانجـــا  الدبلوماســـي بواســـطة مبـــادرة  ا تفاطيـــات اابراهيميـــة  للـــرئيس دون

 ترامـــب  والـــيي يعكـــس المتـــابرة النا حـــة لجهـــود الو يـــات المتحـــدة لتعزيـــز الســـالح وا ســـتقرار فـــي
 شرق ا وسط.ال

إت مملكـــة البحـــرين ودولـــة إســـرائيو وامقتـــات بـــأت هـــيا التطـــور سيســـاعد فـــي الوصـــوأ إلـــى مســـتقاو 
ــا بــرو  التعــاوت وتتمتــع بالســالح وا  دهــار حيــث  يمكــن أت ت ــيه جيــه  ميــع الشــعو  وا ديــات معا

 تركز الدوأ على المصالا المشتركة و ناء مستقاو أفضو.
المشــترر بتعزيــز الســالح وا مــن فــي الشــرق ا وســط  مشــددجن علــى  وقــد نــاقه الطرفــات التزامهمــا

 أهميـــة تانـــي رؤيـــة  ا تفاطيـــات اابراهيميـــة  وتوســـيع دائـــرة الســـالح وا عتـــراف بحـــ  كـــو دولـــة فـــي
 -الســيادة وال ــيه بســالح وأمــات ومواصــلة الجهــود لتحقيــ  حــو عــادأ ودائــم للصــراع ااســرائيلي 

 الفلسطيني.
 سرائيو تريات أت هيه اللحرـة فرصـة تاريخيـة وتـدركات مسـؤوليتهما فـي السـعيإت مملكة البحرين إ

 لتحقي  مستقاو أكتر أماناا وا دهاراا لأل ياأ القادمة في بالدهم الخاصة بهم في المنطقة.
كمــا يعــر  الالــدات عــن عميــ  شــكرهما وتقــدجرهما للــرئيس دونالــد ترامــب لجهــوده الدؤو ــة ونهجــه 

ـــي  ـــد والعمل ـــع شـــعو  المنطقـــة  ورقـــراراا بهـــيالفري ـــة وا  دهـــار لجمي ا لتعزيـــز قضـــية الســـالح والعدال
ا التقـدجر طلـب الالـدات مـن الـرئيس دونالـد ترامــب بـالتوطيع علـى هـيه ا تفاطيـة كشـاهد علـى عزمهمــ

 المشترر ومستضيف   تماعهما التاريخي.
 

 األهداف الحقيقة للتطبيع بين إسرائيل والدول الخليج
وصــلت إســرائيو لماتااهــا ووقعــت علــى اتفاطيــات تطايــع العالقــات مــع كــو مــن اامــارات وأجيــرا   

 والبحرين  ومن المتوقع أت توقع اتفاطيات مماملة مع كو من ُعمات والسعودية قريبا.
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 فهو نحن بصدد اتفاطيات سالح أح تطايع عالقاتي
ح  بأنهـا عالح العدو  باتفاطيات سـالوللوهلة ا ولى تادو هيه ا تفاطيات  التي تسميها وسائو إ      

ة  اتفاطيات ذات طابع اقتصادي  أكتر من كونها اتفاطيات سالح  فاين إسرائيو ودوأ الخليج قاطبـ
  جو ــد حــرو  ســابقة  متلمــا هــو الحــاأ بــين مصــر ورســرائيو والفلســطينيين  ولــيل    يمكــن أت 

 ب ديفيد  مع مصـر  و أوسـلو  مـع منرمـةنسمى هيه ا تفاطيات  باتفاطيات سالح  متو اتفاق  كام
 التحرير  أو وادي عر ه مع ا ردت.

ر سـاكنا الو يات المتحدة ا مريكية  را ية هيه ا تفاطيات  تدرر أت هيه ا تفاطيات لن تحر       
ـــى المزيـــد مـــن  ـــه ترامـــب  هـــو الحصـــوأ عل فـــي الصـــراع الفلســـطيني ااســـرائيلي  وأت مـــا يســـعى ل

 ا نجا ات السياسية  عشية ا نتخابات الرئاسية.
 دجــدة لــدعم إســرائيو اقتصــاديا  مــن دوأ الاتــروأ   وتســعى إدارة ترامــب  إلــى تــأمين مصــادر     

وذلــ  فــي ظــو ا  مــات ا قتصــادية فــي أمريكــا بشــكو جــا   والعــالم بشــكو عــاح  المترتبــة علــى 
تفشي و اء الكورونا  و النرر في نصو  هيه ا تفاطيـات  يجـد أنهـا ذات طـابع اقتصـادي  أكتـر 

س عالقـــات دبلوماســـية ســـرية منـــي أكتـــر مـــن مـــن كونهـــا اتفاطيـــات ســـالح  بـــين دوأ تر طهـــا با ســـا
 عقدجن من الزمن.

د و النسبة للعدو  جيجب أت نعلم أو   أت كو ا مـور تمـت مـن جـالأ نتنيـاهو  ورئـيس الموسـا    
 جوســـي كـــوهين  ورئـــيس مجلـــس ا مـــن القـــومي مميـــر بـــن شـــبات  بعيـــدا عـــن الكنيســـت والحكومـــة 

  السياســية الداجليــة  وعلــى محاكمتــه بملفــات الفســادونتنيــاهو الــيي يســعى للتاطيــة علــى إجفاقاتــه 
جريد من جالأ هيه ا تفاطيـات الحصـوأ علـى إنجـا ات وهميـة  ليقـوأ انـه فـي اجـر فتـرات حكمـه  

 انه حق  السالح اسرائيو.
والهــدف ا ساســي مــن جــالأ هــيه ا تفاطيــات التــي ســعى نتنيــاهو  اهــدا للتوصــو إليهــا  حتــى     

أو بقيــــة و راء الحكومــــة  أو قــــادة المنرومــــة ا منيــــة  هــــو تخطــــي العقبــــة بــــدوت علــــم الكنيســــت  
الفلســطينية  أو بــا حرى  كســر المعادلــة التــي تقــوأ إت الســالح بــين العــر  و إســرائيو  لــن جتحقــ  
إ  مــن جــالأ التوصــو لســالح مــع الفلســطينيين   فنتنيــاهو المحســو  علــى تيــار اليمــين    جريــد 
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الضــفة الار يــة  و التــالي  ســيعمو علــى شــرعنة سياســته  مــن جــالأ موافقــة إقامــة دولــة فلســطينية ب
 دوأ الخليج على سياساته تجاه السلطة  التي    الت تحلم بالسالح  وحو الدولتين.

أجيــرا يمكــن القــوأ إت الهــدف الحقيقــي  جلــف هــيه المســرحية التــي  ــرت فــي الايــت ا بــيض      
رية وا ســـتراتيجية ضــد إجـــرات  وتــأمين دعـــم سياســي ومـــالي هــو توســـيع التحالفــات ا منيـــة والعســك

 اسرائيو  لمحار ة إجرات  ونفوذها بالشرق ا وسط  من جالأ دوأ الخليج.
 
 سالم مقابل الحماية  

الح قاأ أمين سر اللجنة التنفييية لمنرمة التحرير الفلسـطينية  صـائب عريقـات  أت اتفـاق السـ    
ت والبحـــرين يعتاـــر  ســـالح مقابـــو الحمايـــة   وأشـــار إلـــى أت  اريـــد بـــين إســـرائيو وكـــو مـــن اامـــارا

 إســرائيليف فــي-كوشــنر  كايــر مستشــاري الــرئيس ا مريكــي دونالــد ترامــب   أراد جلــ  نــاتو  عر ــي
و المنطقـة   واعتاــر أت  هـيا أمــر بـالر الخطــورة..  ت منرومــة ا مـن العر ــي سـتعتمد علــى إســرائي

 غير معقوأ . كنقطة ارتكا  لحماجتها.. هيا
جيكر أت معرم الدوأ العر ية تقـاطع إسـرائيو منـي عقـود وتـرفض إقامـة عالقـات طاي يـة معهـا     

إ  بعــد التوصــو إلــى حــو للقضــية الفلســطينية علــى أســاس قــرارات الشــر ية الدوليــة ذات الصــلة  
 .2002والمبادرة العر ية للسالح التي أقرت في القمة العر ية بايروت عاح 

ا  الماضـــي التوصــو إلــى  اتفـــاق ســالح   بينهمــا برعايـــة  13مــارات ورســـرائيو أعلنتــا فــي لكــن اا
 أمريكية  و دء تطايع العالقات في مختلف المجا ت.

  
 يوم غضب فلسطيني

  جـــوح غضـــب 15/9/2020شـــهدت ا راضـــي الفلســـطينية فـــي الـــوطن والشـــتات جـــوح التالمـــاء     
 تطايع البحرين واامارات مع دولة ا حتالأ.شعاي ومسيرات حاشدة  رفضاا اتفاق 

طن  اليوح ا سود  كما وصفه العدجد من القيادات والفصائو الفلسطينية رفضـاا لمـا يجـري فـي واشـن
 من توطيع اتفاق تطايع بين ا مارات والبحرين  واسرائيو .



 
30/90/2020  

فلسطين()ملف  التقدير نصف الشهري  

(201رقم )   
 

 
 

9 
 

لــى عهللا و يــروت   وكـات ا منــاء العـاموت للفصــائو الفلســطينية اتفقـوا  جــالأ ا تمــاع فـي راح     
تقـديم لتفعيو  المقاومة الشعاية الشاملة  ضد  إسرائيو  وتطويرها  مع تشكيو لجنة لقيادتها وأجـرى 

 رؤية انهاء ا نقساح.
وشــهدت الضــفة فعاليــات احتجا يــة فــي عــدة منــاط   وتنرــيم مرــاهرة مركزيــة فــي دوار المنــارة  

شـهدت لفعالية المركزيـة أمـاح مقـر ا مـم المتحـدة  و وسط مدجنة راح هللا  أما في قطاع غزة فكانت ا
 مدت أجرى متو رفا وجات جونس فعاليات فر ية.

ونرمـــت الجاليــــة الفلســــطينية فــــي عــــدة مــــدت أميركيــــة فعاليــــات احتجا يــــة  بــــالتزامن مــــع الفعاليــــة 
مــاح أ المركزيــة التــي جنرمهــا تحــالف المؤسســات الفلســطينية والعر يــة والقــوى الديمقراطيــة ا ميركيــة

 الايت ا بيض  أمناء مراسم التوطيع.
وأوضــحت المصــادر أنــه ســتكوت هنــار  فعاليــات متدحر ــة  متصــاعدةف  حقــا  تجــري مشــاورات 

 لتطويرها  حتى يصار فعال إلى توسيع المقاومة الشعاية  بمشاركة  ماهيرية واسعة .
  

 نتنياهو هدد بطرد الذين دخلوا تحت سقف اوسلو  
 فة  إسرائيو هيوح  تصريحات لرئيس و راء العدو بنيـامين نتنيـاهو  والتـي تحمـونشرت صحي      

ـــد صـــريا  مـــن دوأ الجـــوار  وتحـــديا لقـــرارات الشـــر ية  ـــر للمنطقـــة  وتهدج فـــي طياتهـــا جطـــر كاي
الدوليـــة  وقـــاأ أت المفاوضـــات ااســـرائيلية الفلســـطينية مـــن اآلت فصـــاعدا ســـتكوت علـــى أســـاس   

حــد  والقــدس ســتكوت عاصــمة موحــدة وأبديــة اســرائيو والســيادة المطلقــة عــودة حتــى ولــو لال ــ  وا
 اسرائيو على الضفة الار ية.

وأكــد أنــه لــن تكــوت هنــار دولــة فلســطينية  ورنمــا  يــو  متفرقــة لســكات فلســطينيين وليســموا نفســهم 
دولة أو إماراطورية إذا أحاوا ذل   وتابع  قاأ لـي سياسـي أمريكـي  هـيه لـن تكـوت دولـة  فقلـت لـه 
ا كنـا نحلـم بهـا    أطل  عليها أي اسم تريده  ما أتحدث عنه  وهر جطة ترامب التي تتضمن أسسا

وجيمـــا جتعلـــ  بخطـــة الضـــم ااســـرائيلية  راضـــي فلســـطينية قـــاأ نتنيـــاهو  لـــن نضـــم أريحـــا سنضـــم 



 
30/90/2020  

فلسطين()ملف  التقدير نصف الشهري  

(201رقم )   
 

 
 

10 
 

ا غوار فقط والفلسطينيين واليجن سنضمهم لن يحصـلوا علـى  نسـية والجـيه مسـتعد و ـاهز لكـو 
 الخيارات .

 وحـــوأ موقفـــه مـــن وضـــع الســـلطة الفلســـطينية  أكـــد نتنيـــاهو أنهـــا لـــيس لـــدجها أي جيـــار ســـوى      
القاــوأ بمــا تنا لنــا عنــه مــن أراضــي وفــ  تنــا  ت مؤلمــة كمــا وصــف  معلنــا أت مــا ســيقوح بــه   
 يسمى ضما ورنما إعالت سيادة القانوت ا سرائيلي على الضفة  متبجحا بالقوأ  أ ريـت اتصـا ت

 مع معرم  عماء العالم وأجدوا كو جطواتي .
ت والجـــوا ات التــي صـــدرت مــن الســـلطة وا جطــر فــي المقابلـــة قولــه  ســـنعمو علــى ســـحب الهويــا

الفلسطينية تحت سقف أوسلو وسوف نقوح بإجالء المـواطنين الـيجن دجلـوا تحـت سـقف أوسـلو إلـى 
 بلدانهم .

 
 عروض على عباس مقابل مباركة التطبيع

 عمت صحيفة  غلو س  العارية أت الـرئيس  بـاس  رفـض إغـراءات اقتصـادية كايـرة  قـدمت      
جــالأ مفاوضــات  ســرية   علــى مــدار ا شــهر ا جيــرة  مقابــو عــدح معارضــة تطايــع اامــارات مــع 

 -فــة الســعودية والبحــرين ومصــربمشــاركة ومعر -ا حــتالأ  وأت المفاوضــات  ــرت بــين اامــارات 
محمـــد اشـــتية  رئـــيس الحكومـــة الفلســـطينية  وأضـــافت أت اامـــارات والســـعودية وكـــو مـــن  بـــاس  

قدمتا وعـدا بإيقـاف عمليـة ضـم ا حـتالأ  راضـي الضـفة الار يـة  واسـتمناف المفاوضـات  فضـال 
 عــن اســتتمارات هائلــة  وفــتا قنــوات تجاريــة مباشــرة  و يــع الــنفط والاــا  بأســعار منخفضــة للاايــة 

تطــــــورة  وتوظيــــــف عشــــــرات اآل ف مــــــن المهندســــــين وا كــــــاديميين ورنشــــــاء منــــــاط  صــــــنا ية م
 الفلسطينيين في الشركات الخليجية وغيرها.

كمـــا تـــم التطـــرق إلـــى تطـــوير قطـــاع غـــزة  ورعـــادة الســـيطرة عليـــه إلـــى الســـلطة  وهـــو مـــا اعتارتـــه 
 الصحيفة أمرا كايرا   ولكنه ممكن في ظو متاعب حماس .
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ــ    لكــن تطايــع اامــارات  الــيي تــم قاــو أســابيع  يفــتا وأكــدت  غلــو س  أت  بــاس رفــض كــو ذل
 نافية لمكاسب اقتصادية للفلسطينيين  وف  الصحيفة  التي أشارت إلى أت السلطة مـا  الـت تعـوأ

 على تايير في واشنطن من شأنه وقف التدهور بالمنطقة لصالا ا حتالأ.
  

 السودان على خطى اامارات 
ث  نتقــالي بالســودات  عاــد الفتــا  الارهــات  إلــى اامــارات ليبحــتو ــه رئــيس مجلــس الســيادة ا     

مــع مســؤولي الــاالد قضــايا إقليميــة مرتبطــة بالشــأت الســوداني  جيمــا تعمــو أبــو ظاــي للضــاط علــى 
 الارهات لدفعه إلى تطايع عالقات بالده الرسمية مع إسرائيو.
اوض ن عاـد البـاري والخاـراء فـي تفـوانخرط الوفد الو اري المراف  له برئاسة و ير العدأ نصر الدج

 مباشر مع فريـ  مـن اادارة ا ميركيـة متوا ـد فـي اامـارات  للتفـاوض مـع الفريـ  ا ميركـي حـوأ
رفــــع اســــم الســــودات مــــن قائمــــة اارهــــا   ودعــــم الفتــــرة ا نتقاليــــة  ورعفــــاء الخرطــــوح مــــن الــــدجوت 

 ي إعفاء الدجوت.ا ميركية  وحث باقي الدوأ الصديقة على اتخاذ جطوات  ادة ف
راتيــة ويــيكر أت   يــارة الوفــد الحكــومي الرجيــع إلــى اامــارات تأجــي مســارين  ا وأ مــع القيــادة ااما
 ة .ويقوده رئيس مجلس السيادة  جيما يقود المسار التاني و ير العدأ مع فري  اادارة ا ميركي

رات الوفد السوداني إلـى اامـا وعلى صلة  ذكر تقرير إسرائيلي نقال مصادر سودانية أت  يارة    
ـــة  أميركيـــة  ـــات مالمي ـــأتي فـــي إطـــار مباحت ـــة  ل -ســـودانية  -ت الـــورة اتفـــاق رســـمي لتطايـــع إماراتي

دور  العالقات السودانية ااسـرائيلية  و حسـب التقريـر  فـإت رئـيس الـو راء السـوداني  عاـد هللا حمـ
مليــار دو ر مــن القمــا  1.2طيمتــه  بــات موافقــا علــى جطــوة التطايــع مقابــو مالمــة شــروطي تلقــي مــا

ز  مليــار دو ر لــدعم الموا نــة وتقلــيا العجــ 2ورمــدادات الوقــود  وتلقــي منحــة نقديــة فوريــة بقيمــة 
 وا لتزاح بمساعدات مالية تقدح للسودات على مدار السنوات التالث القادمة.

ـــة فـــي ســـياق تقـــديم الخـــدمات للـــرئي     ـــأتي المســـاعي الســـعودية ااماراتي س ا ميركـــي  دونالـــد وت
ترامب  في محاولة لرفع رصيده لدى الناجاين ا ميركيين على صـعيد  اانجـا ات الخار يـة  قايـو 
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ا نتخابات الرئاسية المقررة في تشرين التاني المقاو  عار ضـم أكاـر عـدد مـن الـدوأ العر يـة إلـى 
 جطة التطايع مع إسرائيو.

ائر وتونس مواقف معارضة للتطايع قاـو طيـاح الدولـة ومن  هة أجرى أكدت الكويت وقطر والجز   
الفلســطينية  فــي مــا أكــد الملــ  الســعودي أت المبـــادرة العر يــة تشــكو أســاس صــالا للتوصــو إلـــى 

 السالح بين الفلسطينيين ورسرائيو.
  

 ..  اجتماع عمان بشأن القضية الفلسطينية
ـــا و        ـــاقه و راء جار يـــة ا ردت ومصـــر وفرنســـا وألماني الممتـــو الخـــا  لالتحـــاد ا ورو ـــي ن

يــع لعمليــة الســالح بالعاصــمة ا ردنيــة  التطــورات المتعلقــة بالقضــية الفلســطينية  فــي أعقــا  التطا
ِدفة ااماراتي والبحريني مع ا حتالأ  وأكد المجتمعوت  على التـزامهم بـدعم  ميـع الجهـود المسـته

عة لألطــراف كافــة  علــى أســاس القــانوت لتحقيــ  ســالح عــادأ ودائــم وشــامو  جلاــي الحقــوق المشــرو 
ح الــدولي وقــرارات ا مــم المتحــدة ذات الصــلة  والمر  يــات المتفــ  عليهــا  بمــا فيهــا مبــادرة الســال

 العر ية.
وشــدد المشــاركوت فــي بيــات مشــترر  علــى أت  حــو الصــراع الفلســطيني ااســرائيلي يجــب أت يكــوت 

الفلســـطينية المســـتقلة والقابلـــة للحيـــاة علـــى علـــى أســـاس حـــو الـــدولتين  بمـــا يضـــمن تجســـيد الدولـــة 
  .1967جطوط الرابع من حزيرات 

نوت واعتار الايات أت بناء المستوطنات وتوسعتها ومصـادرة الممتلكـات الفلسـطينية  جـرق للقـا     
قـم الدولي ويقوض حو الدولتين  دا يا ااسرائيليين والفلسـطينيين إلـى تطايـ  قـرار مجلـس ا مـن ر 

 بالكامو و جميع بنوده. 2334
ولفـــت إلـــى أهميـــة وقـــف جطـــة الضـــم  راضا فلســـطينية بالضـــفة الار يـــة بشـــكو دائـــم  ولـــيس     

تجميــده كمــا ورد فــي أعقــا  ااعــالت عــن قــرار تطايــع العالقــات بــين اامــارات ورســرائيو  مؤكــدا 
ر ة بالقـدس  والـدو على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القـائم فـي ا مـاكن المقدسـ

 المهم لألردت والوصاية الهاشمية على تل  ا ماكن.
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و شــدد علــى أت حــو الصــراع الفلســطيني ااســرائيلي علــى أســاس حــو الــدولتين  هــو أســاس      
يو  تحقي  السالح الشـامو  ونؤكـد علـى أهميـة أت تسـهم اتفاطيـات السـالح بـين الـدوأ العر يـة ورسـرائ

لصــراع لتــات وقعتــا أجيــرا بــين دولــة اامــارات والبحــرين مــع إســرائيو في حــو ابمــا فيهــا ا تفاقيتــات ال
 على أساس حو الدولتين من أ و أت جتحق  السالح الشامو والدائم .

ينين  ونـوه الايـات إلـى  الـدور الجـوهري لوكالــة ا مـم المتحـدة اغامـة وتشـايو الال مـين الفلســط    
لسياســي الــيي تحتا ــه  للمضــي فــي تنفيــي و جتهــا  وفــ  وضــرورة اســتمرار تــوفير الــدعم المــالي وا

 القرارات ا ممية وتقديم جدماتها الحيوية لال مين .
وأكد أت  إنهاء الجمود في مفاوضات السـالح وريجـاد افـاق سياسـية  ورعـادة ا مـو عاـر مفاوضـات 

علــى أســاس  ــادة يجــب أت يكونــوا أولويــة   مشــيرا إلــى أهميــة  اســتمناف مفاوضــات  ــادة وفاعلــة 
القـانوت الـدولي والمر  يـات المتفـ  عليهـا بشـكو مباشـر بـين طرفـي الصـراع أو تحـت مرلـة ا مـم 

 المتحدة  بما في ذل  الر ا ية الدولية لتحقي  هيا السالح .
يفا ودعا  ميع ا طراف إلى  ا لتزاح با تفاطيات السابقة و دء محادمات  ادة علـى أساسـها   مضـ

ي ورونا الُمستجد ترهر أت الحا ة للسالح والتعـاوت  أكتـر إلحاحـا اآلت مـن أأت   ائحة فيروس ك
ــــة مــــن أ ــــو اســــتمناف هــــيه  ــــع ا طــــراف المعني وقــــت مضــــى  وسنســــتمر بالعمــــو معــــا ومــــع  مي

 المفاوضات .
وفي سياق متصو  أعر  و يـر الخار يـة ا ردنـي أيمـن الصـفدي  عـن قلقـه مـن انسـداد افـاق     

ينيين وااسرائيليين  وقاأ الصفدي جالأ مـؤتمر صـحفي مـع و راء جار يـة المباحتات بين الفلسط
مصر ساما شكري  وفرنسا  ات إيـف لودريـات  وعـن بعـد و يـر جار يـة ألمانيـا هـايكو مـاس  إت 

  الجميع متف  على حو الدولتين كأساس للسالح العادأ والشامو في المنطقة .
الصـــراع الفلســـطيني ااســـرائيلي علـــى أســـاس حـــو وأضـــاف أنـــه    ســـالح شـــامو وعـــادأ إ  بحـــو 

الــدولتين  و هودنــا مســتمرة لتحقيــ  ذلــ    موضــحا أت  القــانوت الــدولي والمعاهــدات الســابقة هــي 
 المر ع ا ساسي لنا لتحقي  السالح .
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ورأى الصفدي أت  ا تماع اليوح يأتي فـي لحرـة فارقـة ومهمـة فـي المنطقـة  ويعكـس حرصـا علـى 
ـــة لتحقيـــ  الســـالح العـــادأ والشـــامو علـــى أســـاس حـــو الـــدولتين ووفـــ  العمـــو ايجـــاد افـــ اق حقيقي

 المر  يات المعتمدة .
مــن  انبــه  ذكــر و يــر الخار يــة المصــري أنــه يجــب التوصــو  إلــى ســالح شــامو فــي المنطقــة قــائم 

 على قرارات الشر ية الدولية  ورقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيرات  .
أت  أهميـــة ا  تمـــاع اليـــوح تكمـــن فـــي بحـــث إيجـــاد وســـائو مناســـبة لتقريـــب و هـــات وتـــابع شـــكري 

النرـــر  وفـــتا قنـــوات لالتصـــاأ بـــين طرفـــي الصـــراع ووصـــو  إلـــى صـــير تـــؤدي لحـــو هـــيا الصـــراع 
وصــو الممتــد   معتاــرا أت  ا تفاقــات بــين إســرائيو واامــارات والبحــرين  تقــود لمزيــد مــن الــدعم للت

 لمنطقة .لسالح شامو ودائم في ا
 بــدوره  دعــا و يــر جار يــة فرنســا ااســرائيليين إلــى تعليــ  الضــم بالضــفة الار يــة المحتلــة  بشــكو

 دائم  إلى  انب إطالق محادمات مع الفلسطينيين.
 

 "مفاوضات حاسمة" بين الفلسطينيين وااسرائيليينماكرون يوجه دعوة للبدء با
ى إ ـراء مفاوضـات حاسـمة  تسـما للفلسـطينيين ودعا الـرئيس الفرنسـي  ايمانويـو مـاكروت  إلـ    

بتحصــيو حقــوقهم بشــكو نهــائي  وأكــد مــاكروت فــي كلمتــه فــي ا تماعــات الجم يــة العامــة لألمــم 
و المتحدة في دورتهـا السـنوية     أت السـالح العـادأ  جتطلـب قاـو كـو شـيء  إيجـاد السـاو والوسـائ

 هم في النهاية  .لمفاوضات حاسمة  تسما للفلسطينيين بالحصوأ على حقوق
نـا وأوضا   أنا   أؤمن بسالح يقوح على الهيمنة أو اليأ  حتى لو كات هيا سيعوضـه بالمـاأ   ن

   نعوض إذ أ شعب من جالأ الماأ .
 

 انسحاب فلسطين من رئاسة الدورة الحالية للجامعة العربية 
ت عــة  وذلــ  ردا منهــا اتفاقــاأعلنــت دولــة فلســطين  انســحابها مــن رئاســة الــدورة الحاليــة للجام    

معـة التطايع التي عقدتها دولة اامارات ومملكة البحرين مـع ا حـتالأ  بااضـافة إلـى إسـقاط الجا
 للمشروع الفلسطيني ادانة هيه ا تفاطيات.
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وقــاأ المستشــار القــانوني  أحمــد طــه الانــدوري  إت القــرار الصــادر عــن دولــة فلســطين بــالتخلي    
 ة الــدورة الحاليــة للجامعــة العر يــة تل  الــدورة المشــؤومة التــي اتســمت بمرــاهرعــن حقهــا فــي رئاســ

مــن ا نحطــاط القيمــي والــوطني مــن بعــض الحكــاح مــن الملتصــقين بالعر يــة والتو ــه إلــى إشــهار 
ة جيــانتهم بــالتطايع مــع ا حــتالأ   هــو رد واع وحكــيم تعلــن جيــه فلســطين أنهــا لــن تكــوت جومــا را يــ

 فت عليها البعض .للخيانة التي جتها
 وأضافي  فلسطين بهيا القرار  تدق نـاقوس الخطـر للمهتمـين بـأمر الجامعـة العر يـة للعمـو سـريعا

 على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من سمعة العرو ة التي تمتلها هيه المؤسسة . 
وأشــار إلــى أت فلســطين مــن وراء القــرار  ترســو رســائو عا لــة إلــى الشــعو  والارلمانــات العر يــة 

اجــو دالعمــو علــى إنقــاذ أوطــانهم مــن نتــائج الخيانــة والتالاــو ااســرائيلي عقائــديا وفكريــا وو وديــا ب
 مجتمعاتهم  مؤكدا أت فلسطين ستبقى على العهد مع كو الشرفاء في هيه ا مة.

 
 انقالب الجامعة العربية على ثوابتها

سـها ماذا يعني رفض الجامعة العر ية الحفـاظ علـى موابتهـا إ اء القضـية الفلسـطينية وعلـى رأ      
رفـــض التطايـــع مـــع كيـــات العـــدو  تســـاؤ ت مشـــروعة يطرحهـــا ذوو العقـــوأ والضـــمائر مـــن العـــر  
وغيرهم  مع علمهم انهم لن يحصلوا ا ابات لها فا وضـاع العالميـة تمـر بمرحلـة مـن ا ضـطرا  

د ا  القيــادة السياســية الفاعلــة والفشــو فــي الســيطرة علــى الو ــاء الــيي جــزداد انتشــارا ويهــدفــي  يــ
  جـــرى « العـــالم التالـــث»ســـكات هـــيا الكوكـــب  وفـــي  يـــا  القـــادة التـــاريخيين فـــي دوأ مـــا يســـمى 

 تحديات حقيقية برغم فشلهم في التعاطي الفاعو مع الو اء.« العالم الحر» عماء 
ي الجمـاهيري العر ـي رقمـا صـ با فـي المعادلـة السياسـية لـم تفشـو مصـر فـي عندما كـات الـوع    

اقنــاع الــدوأ العر يــة بــإقرار اتفــاق الســالح مــع إســرائيو فحســب  بــو طــردت مــن الجامعــة التــي نقــو 
 مقرها من القاهرة الى تونس.

اليب  أمــا اليــوح فقــد تفاعلــت التطــورات السياســية فــي ظــو تاييــب الشــعو  وقمعهــا بأبشــع ا ســ    
وفـــي ظـــو اجتـــراق إســـرائيلي غيـــر مســـاوق  لـــتمكقن ا ستســـالميين وا نهـــزاميين والخونـــة مـــن عنـــ  
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ا مــة التــي قــدمت اآل ف مــن الضــحايا علــى طريــ  فلســطين. وقــد  ــاء رفــض الجامعــة العر يــة 
إدانة التطايع مع الكيات ااسرائيلي من قاو حكومتي اامارات والبحرين صفعة قوية لقـوى التحـرر 

 العر ية .
ا إصرار ا مـريكيين علـى تتايـت مـوقعهم فـي المنطقـة  بتوسـيع قواعـدهم العسـكرية اسـتعدادا لمـ    

فالقضـية المحوريـة فــي السياسـة الخار يـة ا مريكيـة جصوصـا فــي «. التحـديات ااجرانيـة»يسـمونه 
مـــع  وتطـــور ذلـــ  الهـــدف اآلت ليشـــمو تطايـــع عالقاتهـــا« إســـرائيو»الشـــرق ا وســـط  ضـــمات أمـــن 

يــة الــدوأ العر يــة. ويعتقــد ترامــب وادارتــه ات الرــروف الحاليــة التــي تشــهد هيمنــة ســعودية ـ إمارات
علــــى الوضــــع العر ــــي العــــاح  بعــــد تهمــــيه الــــدوأ الفاعلــــة فــــي الجامعــــة العر يــــة مؤاتيــــة لهجمــــة 

 دبلوماسية غير مساوقة.
العر ـي  فقـد كانـت كـيل   ليس  دجدا أت   تكوت الجامعة العر ية مؤسسة فاعلـة علـى الصـعيد   

عامـــا لـــيس حـــافال بالسياســـات والمواقـــف  75  فتاريخهـــا الـــيي امتـــد 1945منـــي طيامهـــا فـــي العـــاح 
الفاعلــة  ولكنهــا كانــت بشــكو عـــاح بوصــلة للقضــايا ا ساســية التـــي تحرــى با مــاع عر ــي  وفـــي 

الصــعد  وقــد  مقــدمتها رفــض ا حــتالأ أو التطايــع معــه  وتتايــت ماــدأ مقاطعــة الكيــات علــى كافــة
 توا ى و ود الجامعة تاريخيا مع قضية فلسطين التي حـدمت بعـد مالمـة أعـواح مـن تأسيسـها  والتـي

 أصبحت الدعامة ا ولى لتماسكها ولو على الصعيد النرري فحسب.
ا مر المؤكد أت الـرئيس ا مريكـي هـو الـيي يملـي علـى هـيه الـدوأ مشـروع التطايـع لعلمـه بو ـود 

الحكاح العر  تتيا لهم تنفيي أوامر الايت ا بيض بـدوت مناقشـة. ومـع احتمـاأ أرضية لدى بعض 
فـي  إعادة انتخا  ترامب لدورة رئاسـية مانيـة بـدأ العـالم جتـو س جيفـة مـن تو ـه السياسـة ا مريكيـة

عهـده  وهـي سياسـة مقلقـة للجميـع جصوصـا أنهـا تـأتي فـي ظـو انتشـار الو ـاء الـيي جـزداد انتشـارا 
 صاأ الواطية والعال .في  يا  ا م
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 منظمة غاز شرق المتوسط  
تايات فلسطين  عن المشاركة في حفـو توطيـع اتفاطيـة إطـالق  منتـدى غـا  شـرق المتوسـط        

دوأ مطلـــة علـــى البحـــر المتوســـط بااضـــافة إلـــى ا ردت  جيمـــا تباجنـــت تصـــريحات  6الـــيي يضـــم 
ناضـوأ  لألنبــاء عــن مصـدر فلســطيني وصــفته مسـؤولينن فلســطينيينن بشــأت ذلـ   ونقلــت وكالــة  ا 

ت مـع بالمطلع  القوأي  لم نشارر في حفو التوطيع تنفييا لقـرار القيـادة الفلسـطينية  قطـع ا تصـا 
إســــرائيو   جيمــــا أوردت وكالــــة ا نبــــاء الفلســــطينية الرســــمية  وفــــا   تصــــريحات مناقضــــة لمســــؤوأ 

 مصدر لــ وفا  إت ا نضـماح إلـى هـيه المنرمـةوصفته بالمطلع كيل   دوت أت تورد اسمه  وقاأ ال
لـدولي  جتناغم مع إستراتيجية القيادة  الفلسـطينيةف وقراراتهـا كافـة بمواصـلة النضـاأ علـى الصـعيد ا

والدبلوماسي احقاق الحقـوق الوطنيـة للشـعب الفلسـطيني بمـا فـي ذلـ  عضـوية المنرمـات الدوليـة 
 سرائيو عضوا فيها .التي تتات حقوقنا الوطنية  حتى ورت كانت إ

والــــدوأ الموقعــــة هــــي إســــرائيو ومصــــر واليونــــات وريطاليــــا وا ردت وقاــــر   وتضــــم قائمــــة الــــدوأ 
 المؤسسة للمنتدى فلسطين التي تايات عن التوطيع.

 و ــرى توطيــع ا تفاطيــة فــي لقــاء عاــر دائــرة تلفزيونيــة مالقــة لممتلــين عــن الــدوأ الســت  بمشــاركة
 ا ورو ي وسفراء فرنسا والو يات المتحدة لدى مصر.ممتلين من ا تحاد 

وذكر المصدر اليي نقلت تصريحاته  ا ناضوأ  دوت أت تورد تسمه كيل   أت فلسـطين قـد توقـع 
 ا تفاطية بشكو منفصو في وقت  ح .

ن عـوقاأي  فلسطين لم تشارر في احتفاأ التوطيع  إ  أنها كدولة مشاركة في التأسيس لن تترا ـع 
وية أي منرمة دوليـة تؤكـد الحقـوق الوطنيـة والسـيادية للشـعب الفلسـطيني  وأهمهـا حقوقـه فـي عض

 تطوير مقدراته الوطنية ومرواته الطاي ية متو حقو غا  غزقة .
 حزيرات الماضي  على انضماح فلسطين إلى المنتدى. 30وصادقت الحكومة الفلسطينية في 

  انشـاء سـوق إقليميـة للاــا  2019كـانوت التـاني  وتهـدف المنرمـة  التـي أعلـن عـن تأسيسـها فــي
 وترشيد تكلفة الانية التحتية وتقديم أسعار تنافسية  حسب ما  اء في ومائ  التأسيس.
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وسيكوت مقر المنتدى في القـاهرة  التـي تأمـو أت يسـاعدها فـي مسـاعيها لتكـوت مصـر مركـزا لنقـو 
 الطاقة من منطقة الشرق ا وسط إلى أورو ا.

   
 العدو يكشف دوافع حملة االعتقاالت بالضفة جيش 
قــاأ نائــب قائــد كتيبــة شمشــوت فــي لــواء كفيــر بجــيه العــدو  جــوني بشــار   إت الجــيه اعتقــو      

ه العارية  أنـ 7فلسطينين يشتبه في تورطهم في أنشطة مقاومة وحيا ة أسلحة  وأضاف وف  القناة 
حـــرس الحــــدود  ــــرى اعتقـــاأ عــــدد مــــن جـــالأ مــــداهمات للجـــيه بالتعــــاوت مــــع الشـــابار وشــــرطة 

النشــطاء مــن بيــنهم طيــادي فــي حركــة الجهــاد ااســالمي   وادعــى أنــه ُعتــر جــالأ عمليــات البحــث 
 عن أسلحة غير قانونية في بير  يت وسالحي كارلو في قرية أجرى.

وأشـــار نائـــب قائـــد كتيبـــة شمشـــوت إلـــى أت ا عتقـــا ت  ـــاءت فـــي إطـــار الجهـــود المكتفـــة احبـــاط 
 ا   ويعمو الجنود ليو نهار ويفعلوت كو ما هو ضروري لضمات ا من في إسرائيو.ااره

ومنــي عقــد ا تمــاع ا منــاء العــامين للفصــائو الفلســطينية ورســم تو هــات المقاومــة الســلمية شــرع  
 ا حتالأ على تنفيي حمالت اعتقاأ متواصلة في انحاء الضفة الار ية وجاصة مدجنة القدس.

 
 ملجأ في مستوطنات الشمال 600طة لبناء الكنيست تناقش خ

ذكـــر موقـــع  وا   العاـــري  أت لجنـــة الخار يـــة وا مـــن بالكنيســـت ناقشـــت جطـــة  درع الشـــماأ      
ملجــأ فــي عــدة مســتوطنات شــمالي الــاالد  وأضــاف الموقــع  أت جطــة  درع الشــماأ    600لانــاء 

اجمة للحـدود مـع لانـات وسـوريا   ملجأ محصن في المستوطنات ااسرائيلية  المت 600تشمو بناء 
واعلنــت و ارة الجــيه  عــن الاــدء الفــوري بتنفيــي الخطــة  و نــاء المال ــ   فــي حــاأ تــم المصــادقة 

 عليها وعلى تمويلها بالكنيست.
ملجــأ ومكانــا محصــنا  فــي  600مليــوت شــيكو  لانــاء حــوالي  103وتقــدر تكــاليف هــيه الخطــة  بـــ 

ة للاالد  وأشار الموقع  إلى أت و يـر الجـيه غـانتس  شـدد سبعة مستوطنات على الحدود الشمالي
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على ضرورة الحفاظ على أمن سكات مستوطنات الشماأ  في ظو التوتر الحاصو أمـاح حـز  هللا 
 اللاناني.

  
 سنوات وتأجيل الضم ال يعني إلغاؤه 7قبل  F35اامارات لن تحصل على 

أعلن السـفير ا ميركـي لـدى إسـرائيو  ديفيـد فريـدمات  أت اامـارات لـن تحصـو علـى طـائرات      
ســنوات  مشــددا علــى أت تأ يــو مخطــط الضــم ااســرائيلي فــي الضــفة  7قاــو  35مــن طــرا  إف 

يم الار يـة المحتلــة     يعنــي إلاـاؤه   وذلــ  جــالأ مشـاركته فــي المــؤتمر السـنوي لصــحيفة   ــرو ال
سـنوات . وأشـار إلـى  7قاـو  35وقاأ فريـدمات  لـن تحصـو اامـارات علـى طـائرات إف  بوست   

أنــه حتــى اآلت  لــم توافــ  الو يــات المتحــدة ا ميركيــة بشــكو قطعــي  علــى بيــع طــائرات مــن طــرا  
ـــ35 إف  ســنوات تعطــي فســحة مــن الوقــت لمناقشــات أميركيــة  7  لإلمــارات   فتــا إلــى أت مــدة ال

 لتفوق النوعي العسكري ااسرائيلي في المنطقة .إسرائيلية  تضمن ا
  ف  فــي وقــت ســاب   بــأت و يــر ا مــن 11وعلــى صــلة  أفــادت القنــاة العامــة ااســرائيلية   كــات    

بينــي غــانتس  أ ــرى فــي واشــنطن محادمــات مــع نريــره ا ميركــي  مــارر إســار  وكايــر مســاعدي 
مــــات  تناولــــت ضــــمات التفــــوق العســــكري الــــرئيس ا ميركــــي   اريــــد كوشــــنر  وأشــــارت  أت المحاد

إف  ااسـرائيلي النـوعي فـي المنطقـة  ورمكانيـة بيــع الو يـات المتحـدة ا ميركيـة طـائرات مـن طــرا  
ــ35 ى   لإلمــارات  وذكــرت وســائو إعــالح إســرائيلية أت اامــارات تريــد موافقــة الو يــات المتحــدة عل

 القاتها مع إسرائيو.بيعها هيه الطائرة  بعد توطيعها على اتفاق تطايع ع
وعلى صعيد اجـر  شـدد فريـدمات علـى ت تأ يـو الضـم  راض فلسـطينية بالضـفة الار يـة        

يعني إلااؤه  في تصـريحات صـدرت عنـه جـالأ مـؤتمر صـحيفة   ـرو اليم بوسـت   نقلتهـا وسـائو 
 يــو تطايقهــا .ااعــالح ااســرائيلية  وقــاأ فــي إشــارة إلــى مخطــط الضــم ااســرائيلي   لقــد تقــرر تأ 

 واستدرر السفير ا ميركي قائالي  إت ذل    يعني إلااءها .
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وكانــت اامــارات  قــد  عمــت أت توطيــع معاهــدة التحــالف مــع إســرائيو  جهــدف إلــى منــع ا جيــرة    
ة  من فرض سيادتها على أ زاء من الضفة الار ية المحتلة. لكن  حكومـة العـدو واادارة ا ميركيـ

 نفت ذل   وقالت إنها وافقت على تأ يو جطة الضم فقط  وليس وقفها بشكو كامو.
نتنيـــاهو  مـــرارا علـــى أت تأ يـــو الضـــم    يعنـــي إلاـــاؤه. علمـــا بـــأت  صـــفقة القـــرت   وأكـــد بنيـــامين

 % من مساحة الضفة الار ية المحتلة.33إلى  30ا ميركية تسما اسرائيو بضم نحو 
 

 جهاز األمن ااسرائيلي يحذر من عواقب األزمة االقتصادية بالضفة
حـــير مســـؤولوت فـــي  هـــا  ا مـــن ااســـرائيلي أمـــاح الحكومـــة مـــن أت ا  مـــة ا قتصـــادية فـــي     

ا السلطة الفلسطينية تشتد  وأت تردي الوضع ا قتصادي يمكن أت يقود إلى تفجر العنف  واعتاـرو 
  أنه من أ و التخفيف عن الفلسطينيين في موا هة ا  مة ا قتصادية  النا مة عن و اء كورونـا

ى التــي يصــفها المســؤولوت ا منيــوت  بأنهــا  ا جطــر فــي العقــد ا جيــر   فإنــه جنباــي  التوصــو إلــو 
حــــو  ســــتمناف التنســــي  ا منــــي بــــين الجــــاناين     ويعتاــــر  هــــا  ا مــــن ااســــرائيلي أت  تطــــور 

  وء ا قتصاد الفلسطيني في الضفة الار ية في السـنوات ا جيـرة مـنا إسـرائيو قـدرا كايـرا مـن الهـد
ة وأت  ارتفاع مستوى حياة الفلسطينيين حفزهم على ا متناع عن التصعيد  ا مني  في أعقا  عـد

أحـــداث حساســـة  متـــو مســـيرات العـــودة عنـــد الســـيا  ا منـــي المحـــيط بقطـــاع غـــزة  ونقـــو الســـفارة 
ـــع العالقـــات بـــين  ـــاقيتي التحـــالف وتطاي ـــع اتف ـــى القـــدس  وطـــر   صـــفقة القـــرت  وتوطي ـــة إل ا ميركي

ئيو و ــين اامــارات والبحــرين. ورغــم ذلــ   فــإت ا حتجا ــات فــي الضــفة فــي الســنوات ا جيــرة إســرا
 تمحورت حوأ قضايا مدنية  متو ا  ور والتقاعد وغالء الم يشة.

ـــر صـــورة     و حســـب المســـؤولين فـــي  هـــا  ا مـــن ااســـرائيلي  فـــإت انتشـــار فيـــروس كورونـــا غيق
ت لطة الفلسطينية واند ع مو ة عنف في أعقا  ذلـ   بـاالوضع  واعتاروا أت سيناريو انهيار الس

 أكتر واق ية   إ  أت سيناريو كهيا  ليس متوقعا في الفترة القريبة المقالة .
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ــــو عــــن المســــؤولين ا منيــــين قــــولهم للمســــتوى السياســــي جــــالأ مــــداو ت مالقــــة  إت الــــرئيس    ونق
سـبة ه بــ الز يم الفلسـطيني المتـالي بالن باس  قرر ا متناع عن موا هة مع إسرائيو  وأنهـم وصـفو 

 اسرائيو   ودعوا إلى السعي من أ و التوصو إلى تفاهمات معه.
ويســـود اعتقـــاد فـــي  هـــا  ا مـــن بـــأت إســـرائيو والســـلطة الفلســـطينية  معنيـــوت بإعـــادة التنســـي      

 صــفقة ا منــي بــين الجــاناين . وكــات  بــاس قــد أعلــن عــن وقــف التنســي  ا منــي فــي أعقــا  نشــر 
القرت  ورعالت  بنيـامين نتنيـاهو  عـن عزمـه تنفيـي مخطـط ضـم منـاط  فـي الضـفة الار يـة  تشـمو 

 غور ا ردت والمستوطنات  وفرض  سيادة  إسرائيو عليها.
ية ويعتار  ها  ا من ااسرائيلي أنه في إطار تفاهمـات باسـتمناف التنسـي  ا منـي  سـتتم تسـو    

ى تــردي الوضــع ا قتصــادي فــي الضــفة  بينهــا تصــاريا العمــو  عــدة مواضــيع كــات لهــا تــأمير علــ
 والتجــارة بــين الجــاناين  وتحويــو إســرائيو مســتحقات الضــرائب والجمــارر إلــى الســلطة الفلســطينية 
التـــي تـــرفض اســـتالمها فـــي أعقـــا  ســـن إســـرائيو قانونـــا يقضـــي بخصـــم رواتـــب ا ســـرى وعـــائالت 

 الشهداء من هيه المستحقات.
ات  هـــا  ا مـــن ااســـرائيلي  اســـتنادا إلـــى معطيـــات مكتـــب ااحصـــاء المركـــزي وحســـب تقـــدجر     

الفلسـطيني  فـإت نصـف مليـوت فلســطيني تقريبـا فـي الضـفة الار يـة فقــدوا مكـات عملهـم وغرقـوا فــي 
دجــوت مــن  ــراء أ مــة كورونــا  وأت هــيا الوضــع أدى إلــى  وهــن  أ هــزة ا مــن الفلســطينية  ا مــر 

 يليا.اليي  جتير قلقا  إسرائ
وقاأ مسؤوأ أمني إسرائيلي مطلع للصـحيفة  إت رئـيس الشـابار  نـاداف ارغمـات  والمسـؤوأ      

عــــن منطقــــة القــــدس والضــــفة الار يــــة فــــي الشــــابار   يحافرــــات علــــى قنــــاة مفتوحــــة  مــــع الســــلطة 
ة ينيالفلسطينية  وأنه  تم تقديم وميقة تضمنت كافة ردود الفعو المحتملة من  انب السـلطة الفلسـط

علــى الضــم   والموقــف حيــاأ كافــة الســيناريوهات هــو أت هــيا حــدث   يمكــن تليينــه  وســيكوت لــه 
تأمير حاسم على الوضع في السلطة   وعلينا انطالقا من ا عتقاد أت الوضع ا قتصادي سيكوت 
قـابال لالشــتعاأ  وموقــف  هــا  ا مــن كـات قاطعــا  وهــو أنــه علينــا  فـي مــوا اة كافــة الخطــوات فــي 

 منطقة  وضع اف  أماح الفلسطينيين  وشيء ما باامكات التمس  به .ال
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وأشار المسؤوأ نفسه إلى أت الوضع ا قتصـادي فـي السـلطة الفلسـطينية لـيس مو ـودا علـى رأس 
ســلم أولويــات رئــيس أركــات الجــيه ااســرائيلي  أجيــف كوجــافي   وهــو لــم يكــن مســؤو  عــن الحلبــة 

ي الماضي  وكوجافي جرى في   اهةف الشـماأ التهدجـد المركـزي الفلسطينية في أي منصب تو ه ف
 و و اهتمامه منصب هنار .

  
 قلق من "ثغرات" الجدار الفاصل بالضفة.. 

مـا تحدث كاتب إسرائيلي عن التارات المنتشرة في الجدار الفاصو بالضـفة الار يـة المحتلـة  و     
نـات بـن تسـور فـي تقريـر نشـرته صـحيفة تشكله من جرق أمني على المستوطنين  وقاأ الكاتـب رع

ى  جــديعوت أحرونــوت    إت  التقــدجر الســائد  أت عاــور العمــاأ الفلســطينيين مــن الضــفة الار يــة إلــ
ن  إسرائيو  عار مارات الجدار  سيتنتهي بهجوح مسلا  ما جزيد من مستوى القلـ  لـدى ااسـرائيليي

 ظـــاهرة دجـــوأ الفلســـطينيين اســـرائيو بصـــورة ولفــت إلـــى أت  التقـــدجرات ا منيـــة تتعلـــ  بـــأت  يـــادة 
مخالفـــة للقـــانوت يعني انتهاكـــا للوضـــع ا مني مـــا يشـــكو جطـــرا علـــى ااســـرائيليين  ويحصـــو ذلـــ  
تحت أنرار الشرطة والجيه  حيث يعار ممات العماأ الفلسطينيين   عار  دار الفصـو كـو جـوح 

 عار بوابة مفتوحة واسعة  أو من جالأ مارات في السيا  .
لــوت إجــدت رئــيس اللجنــة ا منيــة فــي كياــوتس باهــات يقــوأ للصــحيفة إنــه  لــيس لــدى المســتوطنين أ

شـــعور بـــا من  ففـــي الوقـــت الـــيي يفتـــرض جيـــه أت تكـــوت بوابـــات الجـــدار الفاصـــو مالقـــة  فإنهـــا 
مفتوحة على مصراعيها  وفيها فجوات قليلة في السيا  علـى  انايهـا  فـي كـو صـبا  تـرى المزيـد 

مــرور  والحــافالت تــأتي هنــا  وتقــو الفلســطينيين الــيجن جــدجلوت إســرائيو بشــكو غيــر مــن حركــة ال
 قانوني  كو هيا يحدث على بعد أمتار قليلة من الكياوتس .

 استسالح الجيه
وأضــاف أنــه  منــي عــامين بــدأ الفلســطينيوت بــاجتراق الجــدار  ومــؤجرا استســلم الجــيه للوضــع  وتــم 

أت تـرى الفلسـطينيين يحرقـوت الاوابـة  ويخترقـوت الجـدار  وتـرى اجتراق المنطقـة بالكامـو  ويمكنـ  
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حركة جومية  و اتت حياتنا مروعة  مالث أو أر ع مرات في ا سـاوع نضـطر اعـالت واقعـة تسـلو 
 فلسطينيين للكياوتس  وربالغ المستوطنين بحبس أنفسهم في المنا أ .

دة جوفـا علـى حيـاتهم  ويـدركوت أت وأوضا أت  المستوطنين دأبوا على ا تصاأ بالجيه مرات ع
 أي عامو فلسطيني قد يكوت منفيا لعملية مسلحة بسهولة  والتفسير السـائد أت الجـيه لـن يسـتيق 
إ  بعـــد وقـــوع إصـــابات بـــين المســـتوطنين  نتصـــو بـــالجيه منـــي عـــامين  لكنـــه فقـــد الســـيطرة علـــى 

سـنتحق   سـنفعو  سـنتولى  المنطقة  ليس لديه فكرة عمن جدجو ومـن يخـر   فـي كـو مـرة يقولـوتي
 ا مر.. ومن الناحية العملية جزداد الوضع سوءا .

كينيريــت نيومــات  إحــدى المســتوطنات فــي الكياــوتس تقــوأ إنــه  لــم يخطــر ببــالي مطلقــا أت أغلــ  
   ا بـوا  الســاعة التاســعة مســاء  وأنترــر فقــط ســماع رســالة مطممنــة بــأت حــادث التســلو قــد انتهــى   

 د كو عملية اقتحاح  والمستوطنوت  ميعـا فـي الكياـوتس فقـدوا شـعورهم با مـاتهنار قل  أمني عن
تمامــا  و  أســتطيع وصــف حالــة التاافــو والتجاهــو التــي يمارســها الجــيه تجــاه المســتوطنين   نــه 

 في جوح ما سيأتي فلسطيني لينفي هجوما .
ويمكنـــ  أت تـــرى أت  وذكـــر الكاتـــب أت  النقطـــة المهمـــة فـــي هـــيه ا جتراقـــات هـــي حجـــم العاتيـــة 

ـــم اجتراقـــه بالكامـــو  والممـــر جـــاأ تمامـــا  و  جو ـــد أي عـــائ  أمـــاح  ـــة ت الســـيا  القريـــب مـــن الاواب
العاــور  ومــن الجانــب اآلجــر مــن الاوابــة هنــار المزيــد مــن الخروقــات علــى طــوأ الجــدار بأكملــه  

 كــن تــم اقتالعهــا وقــر  الاــوابتين تــم تركيــب وســائو تكنولو يــة ســابقا للتحــيجر مــن ا قتحامــات  ل
 وتلفها  ومالجين الشواقو استتمرت في ا مواأ العامة  لكنها ذهات هباء .

 وأشار إلى أنه  في كو عاح  يفرض الجيه ااسرائيلي إغالقـا علـى المنـاط  الفلسـطينية جـالأ   
عطالت ا  ياد اليهودية  لكن ظاهرة الخروقات في الجدار الفاصو اسـتدعت تـدجالت مـن و يـر 

ؤوت المدنية وا  تما ية بـو ارة الحـر  مايكـو بيتـوت  وعضـوي الكنيسـت عـو ي ديـات وتسـافي الش
 هاو ر .

وو هــت غاليــت شــاؤوأ رئيســة المجلــس ااقليمــي نــداء عــا ال لــرئيس الــو راء وو يــر الحــر       
ورئـــيس ا ركـــات وقائـــد القيـــادة الوســـطى   مطالبـــة بمعالجـــة الخروقـــات ا منيـــة قاـــو وقـــوع هجـــوح 
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سطيني كاير  فهيا الوضع   يمكن أت يستمر  و  يجـب أت ننترـر وقـوع الكارمـة الكاـرى   نهـا فل
ســتأتي إت لــم يكــن تحــرر فــوري مــن قاــو الجــيه علــى الفــور  يجــب أ  نالــ  أعيننــا  ونتجاهلهــا  

 فكو لحرة تمر تقر نا من كارمة  ومن واقع أمني  دجد وجطير .
تو ـــد فـــي الجـــدار الفاصـــو فـــي مســـتوطنات منشـــيه شـــرق وأوضـــا الكاتـــب أت  ماـــرات أجـــرى     

 الخضيرة  وتشكو جطراا واضحاا ومباشرا على حياة المستوطنين  تواصلنا وا تمعنا عدة مـرات مـع
مسؤولين بو ارة الحر   ولكن لألسف ر ما تكـوت حيـاة مسـتوطني جـط التمـاس أقـو أهميـة بالنسـبة 

 أت تكلفنا حياة المستوطنين . لهم  أدعو الحكومة لمعالجة هيا مرة أجرى قاو
مـــن  هتهـــا ردت الشـــرطة ااســـرائيلية بـــالقوأ إنهـــا  تقـــوح بأنشـــطة عملياتيـــة وعلنيـــة وســـرية جوميـــة 
للقضــاء علــى هــيه الرــاهرة  مســتخدمة أفضــو الجهــود ومــا هــو متــا  لهــا  ضــد مــن يقيمــوت فــي 

فة لمتسـللين عاـره مـن الضـإسرائيو بشكو غير قـانوني  أمـا فـي ا مـور المتعلقـة بالجـدار ا منـي وا
 الار ية  فهيه مسؤولية الجيه ااسرائيلي .

أمــا النــاط  باســم الجــيه ااســرائيلي فقــاأ إت  تــدمير الجــدار  ورحــداث ماــرات تســما بمــرور غيــر 
مضاوط داجو إسرائيو هي أفعاأ تشكو جطرا أمنيـا  ورت الجنـود جنتشـروت فـي هـيه المنـاط  وفقـا 

ويســـتخدموت مجموعـــة متنوعـــة مـــن اا ـــراءات وفقـــا لقواعـــد إطـــالق لتقـــويم الوضـــع علـــى ا رض  
 النار  ضد كو من جتم تحدجده على أنه منفي هجوح محتمو .

  
 عباس سينتظر لمعرفة نتائج انتخابات أمريكا

ــــه إت ا تجــــاه الســــائد فــــي الســــلطة       ــــت جي ــــدجرا قال نشــــرت صــــحيفة  معــــاريف  ااســــرائيلية  تق
الفلســطينية بــين الــرئيس محمــود  بــاس وأعوانــه  هــو ا نترــار  لحــين التعــرف علــى النتــائج التــي 

 ستفر ها ا نتخابات الرئاسية ا مريكية.
وأكـد الخايـر ااســرائيلي افـي يسسـخاروف فــي مقـاأ نشـرته  معــاريف     أت   بـاس   جـؤمن بــأي 
ــو انترــار نتــائج انتخابــات أمريكيــا  وهــو متفائــو بشــكو عــاح    نــوع مــن التصــعيد العســكري  ويفضق
موضحا أنه  إذا فا  باجدت فيتوقـع أبـو مـا ت حـدوث تاييـر حقيقـي فـي السياسـة ا مريكيـة بالشـرق 
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وسط   وتابعي  أما إذا تـم انتخـا  ترامـب  فسـيكوت لديـه أو  التـزاح تجـاه اامـارات بعـدح السـما  ا 
بالضم  ما يعني أنه لم يعد لديه الكتير ليقدمه اسرائيو على حسا  الفلسـطينيين  وهنـار احتمـاأ 

امـو قاعـدة اجر أنه فـي فتـرة و يـة ترامـب التانيـة  قـد يكـوت أكتـر حريـة مـن ا ضـطرار للتفكيـر بعو 
 دعمه اانجيلي .

ات وأشار إلى أت  ا حتماأ الضـميو بنرـر الفلسـطينيين أت ترامـب فـي و جتـه التانيـة سـيتخي إ ـراء
أكتــر صــرامة ضــدهم  و التــالي  فإنــه بحســب أبــي مــا ت  فــإت الوقــت جلعــب لصــالحهم  ومــن غيــر 

 طيني .المتوقع أت تندلع انتفاضة مالتة أو انقالبية في الرأي العاح الفلس
رمـة واستدرر بقولهي  مع ذل  فإت أي جليفة يخوض ا نتخابات الرئاسية  أو جتم تعيينه رئيسا لمن
فتـا إلـى التحرير الفلسطينية  قد يجد نفسه في موا هة انهيار  عندما جتعل  ا مر بالرأي العاح    

تـــــم دفـــــع القضـــــية أت توطيـــــع ا تفاطيـــــات ااســـــرائيلية مـــــع اامـــــارات والبحـــــرين  أظهـــــر  ي مـــــدى 
 الفلسطينية عن ا  ندة العر ية.

ـــيس لـــدى حركـــة فـــتا  وأنـــه  رغـــم أت القضـــية الفلســـطينية   تـــزاأ قائمـــة  فـــإت مـــن الواضـــا أنـــه ل
والســـلطة الفلســـطينية مـــا تقدمـــه للجمهـــور الفلســـطيني  و  تو ـــد مفاوضـــات  والمســـتوطنات تنمـــو  

دي صـــعب  والكورونـــا تضـــر  الضـــفة وا فـــ  السياســـي غيـــر مو ـــود بالفعـــو  والوضـــع ا قتصـــا
 الار ية  وا نقساح بين فتا وحماس قائم .

 و حســب التقــدجر فــإت الجمهــور الفلســطيني ســمم مــن الســلطة الفلســطينية ورئيســها  بينمــا ُجنرــر إلــى
حمـــاس علـــى أنهـــا تمـــارس الضـــاط والتهدجـــد ضـــد إســـرائيو لتحقيـــ  اانجـــا ات  وتســـاءلتي  مـــاذا 

ل بــــاس  هــــو سنشــــهد انــــد ع موا هــــات  أو ر مــــا انتخابــــات رئاســــية ســــيحدث فــــي اليــــوح التــــالي 
فلســطينية  مــع و ــود احتمــا ت بفــو  المرشــا المــدعوح مــن حركــة حمــاس  فــي ظــو ا نقســامات 

 داجو فتا  .
وشدد على أت  السلطة الفلسطينية باتـت أكتـر هشاشـة  وعـدح اسـتقرار مـن أي وقـت مضـى  وهـيا 

 ااسرائيلية .أبعد ما يكوت عن جدمة المصالا 
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 بايدن :حل الدولتين، الوحيد الذي يخدم المصلحتين االسرائيلية والفلسطينية

يو صرق  المرشا الديمقراطي لالنتخابات الرئاسية ا مريكيـة  ـو باجـدت بأنـه يجـب علـى إسـرائ     
اأ أت تكف عن توسيع ا ستيطات في الضفة الار ية وا متناع عن ضم أراض إليها ورفسا  المجـ
دي أمــاح إقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة  وأضــاف باجــدت جــالأ كلمــة ألقاهــا أمــاح اللــو ي اليهــو 

اليســـاري   ـــي ســـتريت  أنـــه أوضـــا موقفـــه هـــيا لإلســـرائيليين مؤكـــدا أنـــه ســـيعارض جطـــة الضـــم 
وسيســتأنف الحــوار مــع الفلســطينيين وســيعيد المســاعدات لهــم وفقــا للقــانوت ا مريكــي وســيعيد فــتا 

 نصلية ا مريكية في شرقي القدس.الق
هجهــا وانتقــد نائــب الــرئيس ا مريكــي الســاب  رئــيس الــو راء نتنيــاهو قــائال أت السياســة التــي جنت    

 جاطمة  وأنه أي نتنياهو جرضخ لمطالب اليمين المتطرف من أ و الحفاظ على التأجيد له.
ه باجدت انتقادا إلى القيادة الفلسطينية أيضا وقاأ ح عنـدما إنها لم تتعاوت مع مساعي السال كما و ق

 أتيحت لها الفرصة للقياح بيل .
 واعتار أت حو الدولتين هو الحو الوحيد اليي يضمن أمن إسرائيو للمدى البعيـد مـع الحفـاظ علـى
هويتهـــا اليهوديـــة والديمقراطيـــة كمـــا أنـــه الحـــو الوحيـــد الـــيي يضـــمن للفلســـطينيين الحـــ  فـــي إقامـــة 

 دولتهم المستقلة.
وحمو باجدت على غريمه الرئيس ترامب حيث قاأ أنه قاح بتعريض أمن إسرائيو للخطـر بانسـحابه 
 مــن ا تفــاق النــووي الموقــع مــع إجــرات كمــا أنــه أتــا  الفرصــة  عــداء إســرائيو للتموضــع فــي ســوريا

 وقاح بتقويض أسس الحو الدائم المتمتو بالدولتين للشعاين.
  

 بين إسرائيل وحماس لهذا السببتعليق مباحثات صفقة التبادل   
ذكــــرت صـــــحيفة  جـــــديعوت أحرونــــوت  العاريـــــة  نقـــــال عــــن تقـــــارير عر يـــــة  أنــــه تـــــم تعليـــــ        

المباحتــات بــين إســرائيو وحركــة حمــاس  حــوأ صــفقة تبــادأ أســرى  دجــدة   بســاب رفــض إســرائيو 
 لإلفرا  عن كافة ا سرى اليجن طالات بهم حماس.  



 
30/90/2020  

فلسطين()ملف  التقدير نصف الشهري  

(201رقم )   
 

 
 

27 
 

مصدر رجيع بحركة حماس قـاأي  إسـرائيو تـرفض اافـرا  عـن كافـة  و حسب جديعوت  أفادت أت 
ا ســـرى الـــيجن طالانـــا بهـــم   هـــيا وكشـــفت جـــديعوت النقـــا   عـــن طيـــاح المبعـــوث ا ممـــي نيكـــو ي 

 ميالنيدوف  بإ راء مباحتات مع حركة حماس  حوأ مصير الجنود ا سرى بازة.
 ت اتماح صـفقة التبـادأ  سـيؤدي الـى تحسـينونقو مالنيدوف رسالة إسرائيلية الى حماس مفادها  أ

ا وضــاع ا قتصــادية بالقطــاع  وأضــافت جــديعوت  أت حمــاس متمســكة بموقفهــا  وأت المصــريين 
ومالنيـــدوف أبلاوهـــا بوقـــف المباحتـــات بســـاب إصـــرارها علـــى مطالاهـــا  وتأ يـــو المباحتـــات لحـــين 

 تايير موقفها.
ســيزور إســرائيو بعــد موســم ا  يــاد اليهوديــة   وأشــارت الصــحيفة  إلــى أت الوفــد ا منــي المصــري  

 للتفاوض مع إسرائيو حوأ صياغة   دجدة تكوت مقاولة على الطرفين.
وســـا  أت أشـــير نقـــال عـــن مصـــدر فـــي حركـــة حمـــاس  أت هنـــار  هـــود مصـــرية انجـــا  صـــفقة  

إنســـانية  لإلفـــرا  عـــن أســــرى فلســـطينيين  مقابـــو فيـــدجو عــــن مصـــير الجنـــود ا ســـرى باــــزة  وأت 
لصفقة تتضمن اافـرا  عـن النسـاء وا طفـاأ وكبـار السـن والمرضـى  مقابـو معلومـات عـن حيـاة ا

 الجنود ا سرى بازة   وستكوت تحضيرا لصفقة تبادأ أسرى كايرة وشاملة.
وأت  يـــارة الوفـــد ا منـــي المصـــري لقطـــاع غـــزة   ـــاءت فـــي أعقـــا  طلـــب شخصـــي مـــن نتنيـــاهو  

و أت مصــر تــدرس مقتــر  الســنوار ا جيــر  لإلفــرا  عــن للــرئيس المصــري عاــد الفتــا  السيســي  
 النساء والمرضى  مقابو معلومات عن ا سرى لدجها بقطاع غزة. 

العاريــة  عــن مصــادر فلســطينية قولهــا  إت حمــاس تريــد صــفقة  13مــن  اناهــا  نقلــت القنــاة الـــ   
مــن ا ســرى  وأت  تبــادأ علــى مراحــو  ومعــدات طايــة لموا هــة الكورونــا  واافــرا  عــن عــدد كايــر

هنــار تأكيــدات إســرائيلية علــى و ــود مباحتــات لصــفقة تبــادأ  وأت المنســ  جــروت بلــوح مطلــع علــى 
ذلــ   وأت هنــار احتمــا ت للتقــدح نحــو تحقيقهـــا  وأضــافت  أت حركــة حمــاس تطلــب الكتيــر مـــن 
 المطالــب مقابــو الكشــف عــن معلومــات عــن مصــير الجنــود ا ســرى لــدجها  متــو اافــرا  عــن عــدد
 كاير من ا سرى  وأشارت القنـاة العاريـة  إلـى أت المصـادر الفلسـطينية أكـدت أت إسـرائيو تـرفض

 مطالب حركة حماس  وجصوصا تنفيي صفقة التبادأ على مراحو.
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ومالمة عوامو أدت إلى تحوأ في المفاوضات  تفشي كورونا في قطـاع غـزة فـي ا سـابيع ا جيـرة 
س الشـــهر المقاـــو وعـــودة الوســـطاء المصـــريين للمفاوضـــات مـــع وا نتخابـــات الداجليـــة لقيـــادة حمـــا

 إسرائيو. 
د وكانت  ولة الوساطة السابقة في نيسات من هيا العاح وكانت إسرائيو تأمو في أت جؤدي تهدجـ  

كورونا اليي بدأ في ا نتشار في ذل  الوقت إلى  عو حمـاس مرنـة  بحيـث إذا كـات هنـار تفشـي 
ــــب وتلقــــت كايــــر فــــي قطــــاع غــــزة  فــــإت إســــر  ــــه  تقــــدمت حمــــاس بمطال ائيو ستســــاعد فــــي موا هت

مساعدات صحية مـن إسـرائيو فـي نفـس الوقـت  وكـات هنـار اسـتعداد لـدى الجـاناين للتوصـو إلـى 
اتفـــــاق  ولكـــــن بعـــــد ذلـــــ  تفشـــــى الفيـــــروس بقـــــوة فـــــي مصـــــر ودوأ أجـــــرى توســـــط مبعوموهـــــا فـــــي 

 المفاوضات  متو ألمانيا وسويسرا  وتوقفت الحركة الجوية. 
لقد كات هنـار تحـوأ فـي ا سـاوعين الماضـيين  وياـدو أت حمـاس قلقـة مـن تفشـي فيـروس كورونـا 
فــي قطــاع غــزة إذ ارتفــع عــدد المرضــى النشــطين دفعــة واحــدة مــن بضــع عشــرات إلــى أكتــر مــن 

 كما ارتفع عدد الوجيات.  1000
 وحماس لم تايـر مواقفهـا فـي المفاوضـات وتتوقـع مـن إسـرائيو تليـين مواقفهـا  و تطالـب بـأمرين   

  تســـتطيع إســـرائيو قاولهمـــاي أو ا صـــفقة مـــن مـــرحلتين  حيـــث يطالـــب الســـنوار إســـرائيو بـــإطالق 
 سرا  النساء وا طفاأ وكبار السن والمرضى من ا سرى مقابو معلومات عن الجنود ا سرى. 

الشرط التاني اليي وضـعه هـو إطـالق سـرا  العدجـد مـن ا سـرى القـادة فـي صـفقة علـى غـرار أما 
 صفقة شاليط.

 وتزعم إسرائيو أنها   تحتا  إلى المعلومـات التـي ترغـب حمـاس فـي اافصـا  عنهـا لهـا  نهـا   
ى قيـد تعرف ما حدث للمال ح أوأ هدار غولدجن والرقيب ا وأ أوروت شـاؤوأ اللـيجن لـم يكونـا علـ

ا ما حدث للجندجين أفيرا مناستو وهشاح السيد لدى حماس.  الحياة  وهي تعرف أيضا
ات ويقدر فري  التفاوض ااسرائيلي بقيادة ياروت بلوح   منس  شؤوت ا سرى والمفقودجن  الـيي كـ

ــا مــن بــين الوســطاء فــي صــفقة شــاليطف  مــع مجلــس ا مــن القــومي  بقيــادة مميــر بــن شــباتف  أيضا
 لجيه و ها  الشابار  أت حماس ليس لدجها تايير في المواقف.وممتلي ا
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 مبادئ إسرائيو مني اافرا  عـن د شـاليطي ا نتقـاد العلنـي للحكومـة بسـاب إطـالق سـرا  أكتـر مـن
أســير فلســـطيني  وكــيل  اســـتنتا ات لجنــة شـــماار التــي وضـــعت مبــادئ للتفـــاوض بشـــأت  1000

 كانـت هويتهـا السياسـية لـن تاـرح صـفقة أجـرى بـالطرا تحرير ا سرى والمفقودجن  فالحكومة مهمـا 
 القديم.

قالــت مصــادر فــي إســرائيو إت إســرائيو مســتعدة لتقــديم المســاعدة بــأي شــكو مــن ا شــكاأ لتخفيــف 
الضــائقة الصــحية وا قتصــادية لســكات قطــاع غــزة وحتــى الــيها  إلــى أبعــد مــن ذلــ  إذا ترا عــت 

 ة لصفقة شاليط.حماس عن إصرارها بالتوصو إلى صفقة مشابه
ور  فــــإت ذلــــ  ســــيعيد نجاحهــــا ويعطــــي حمــــاس ويحيــــى الســــنوار هيبــــة  لكنهــــا تــــدرر أت إســــرائيو 

 مصممة على مواقفها بينما هنار فرصة أت تؤدي  ولة المحادمات الحالية إلى تحوأ. 
ــــا لمطالــــب حمــــاس  طالمــــا أت قضــــية الجنــــود ا ســــرى   ُتســــوبى وفــــ  معــــاجير منطقيــــة ولــــيس وفقا

 ة  فال فرصة لصفقة كارى.الشدجد
 

 


