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لت محهور اللقهاءات والنقا هات التهي مهن القضهايا التهي  ه    عهددا   را  ت مساحة المشههد الفلسهطيني مه    غط  

قدت في القاهرة بين حماس ومصهر والقيهادا السهابي فهي على التفاهمات التي ع   زة  رك  عالم م  تناولتها وسائل اإل

يقها للتنفيذ بإقامة منطقة عازلهة فهي الجا هب الفلسهطيني علهى الحهدود  ذت طرأوالتي  ،حركة فتح محمد دحالن

وبدايهة التسههيالت علهى المعبهر  ،لهى قطهاع غهزةإمدادات النفطية عبر مصهر ي اإلوتدف   ،بين قطاع غزة ومصر

حركهة حمهاس  جهراءات السهلطة الفلسهطينية  هد  إكهل ذلهف فيمها تتواصهل  .بعد تجهيزه كامل   بش ل   هلفتح تمهيدا  

مهن تثييرهها  وفي محاولة للوقوف على طبيعة التفاهمات والحهد   .من المعا اة لفلسطينيي القطاع لى مزيد  إ ية  م د  

وقطهع ، مهاممهن ا هدفاع التفاهمهات لأل قام الرئيس عباس كما يبدو  الل زيارته للقاهرة بمحاولة فشلت فهي الحهد   

 لرئيس عباس.محمد دحالن الخصم التقليدا ل  مامأالطريي 

مههن المباحتههات  طههال   جديههدة   بيههب فههي جولههة  أمري ههي فههي زيههارة لههرام   وتههل المبعههوث اأ فيمهها حههل  

والتشهه يف فههي جههدو  تلههف  ،جههراءات ا سههتيطا يةمههن اإل اسههتبقها العههدو بمزيههد   ،ةمري ي ههأ المفاو ههات برعايههة  

، يطهاليإ ،بريطها ي ،ت تنديهد دولهي رفر سهيجهراءات التهي لقيهوههي اإل ،لى ههدفهاإة وصولها م ا ي  إو ،الجهود

صهدرت اليو سه و قهرارين أفيما  .تقضي على فرص التسويةسالدولتين و لى ا هيار حل  إا سبا ي( كو ها ست د  إ

 ز  ههد  هههم المنةمهة بهالتحي  الهذا ات   ،مههن العهدو الصههيو ي وتنديهدا   ،ا  فلسهطيني   لقيهها ترحيبها   ،بشهثن القهدس والخليهل

 سرائيل.إ

 ،ن ا جتياح للقطهاعيتضم   ،ات ا حتالل تدريبات على سيناريو عدوان جديد على قطاع غزة هت قو  أفيما 

ة بالذهاب سرائيل غير معني  إ ن  أد تخرج تصريحات ت ك    فسه وفي الوقتة. للحرب السابق  الفا   والد ول عميقا  

ة بهين المقاومهة والعهدو لي هو  أو ات ث عن مفاعالمية التي تتحد  صوات اإلاأ را  وعلت م     .في غزة لى حرب  إ

 سر .لتبادل اأ جديدة   برام صفقة  إبهدف 

 طالق المفاوضاتإجهود 
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التفاو هي بهين  طهار الجههود لتحريهف عجلهة المسهارإمري هي فهي جراها الموفد اأأاللقاءات التي  مستبقا     

 يليبرمهان، مبعهوث الهرئيس اأمري هدعا وزير الحهرب اإلسهرائيلي أفيوهدور ، سرائيليالجا بين الفلسطيني واإل

فهي  قهدما   ي عن أا  طهط للمضهي  دو الد ترامب الخاص بقضايا الشر  اأوسط، جيسون غرينبالت، إلى التخل  

 ة مع الفلسطينيين.ة سالم ينائي  عملي  

لحهزب "إسهرائيل بيتنها"   و قلت صحيفة "جيروزاليم بوست" اإلسرائيلية، عهن ليبرمهان قولهه فهي اجتمهاع  

تحقيهي السهالم مهع الفلسهطينيين علهى أسهاس  1993دة منهذ العهام مه: "حاولت ح ومات متعهد  اليميني الذا يتزع  

عادية إلسهرائيل فهي لى تعزيز القرارات الم  إالفلسطينيون يسعون " ن  أ مضيفا   ة ول ن دون جدو ".اتفاقات ينائي  

ي عن أدعو غرينبالت إلى التخل    لذلف  تي بنوايا القيادة الفلسطينية السلمية، ..ف يف يم ن لنا أن  اأمم المتحدة،

ه فها  ل إلهى ات   ططه، أ نهي أ هف أ نها بههذه النوايها  سهتطيع أن  هدفع عمليهة السهالم إلهى اأمهام،   يم هن التوص 

 تاريخي أو بعيد المد ".

ههفيمهها ع   حيههاء عمليههة السههالم بههين الجهها بين إدة عههاأميركههي، للتباحههل والتشههاور إل –اجتمههاع فلسههطيني د ق 

ههاإل الجا ههب  ة بههثن  عالمي ههإوقالههت مصههادر  ،بههرام معاهههدة سههالم دائمههةل إلسههرائيلي والفلسههطيني بهههدف التوص 

ة ة الدوليههة، ووجههوب وقههف كاف ههمواقفههه مسههتندة إلههى القهها ون الههدولي والشههرعي   د  ههالل اللقههاء أن  ك ههأالفلسههطيني 

لهى إ ههاء ا حهتالل وإقامهة دولهة فلسهطين إة، بما يشمل القدس الشرقية المحتلهة، ووصهو  النشاطات ا ستيطا ي  

 .1967المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 

  جازهها فهي المنطقهة لحهل  إمري يهة دارة اأالتهي تنهوا اإل صفقة القرن  ب من معلومات عنر   س   وحول ما

ف ر  ع ه في إطهار مها ما يجرا الحديل عنه  ن  أ على قادة الفصائل الفلسطينية للتثكيد ا بر   ،نيةة الفلسطيالقضي  

وقههال عضههو الم تههب السياسههي لحههزب الشههعب  .أوسههلو جديههدة ولههن يقبلههها أا فلسههطيني هههي بصفففقة القففرن  "

ى الفلسهطيني، تحهت مسهم  عاديهة للشهعب مها يجهرا اإلعهداد لهه دا هل الهدوائر الم   إن  "الفلسطيني، وليد العهو:: 

 ."ة للشعب الفلسطيني، ويهدف لم افثة ا حتاللصفقة القرن، يتجاوز الحقو  الوطني  

ة ة واجتماعي هة واقتصهادي  ص فهي دفهع المهواطن الفلسهطيني، أزمهات سياسهي  مخاطر الصفقة تهتلخ   وذكر أن  

ة ة إعطائهم دولتهم المستقل  يين، وإم ا ي  مع الجهود بمد   دمتها لحقو  الفلسطين ىأن حزبه يتعاط نا  جديدة، مبي  

 وعاصمتها القدس.

إن اإلدارة اأمري يههة "فيمهها قههال عضههو الم تههب السياسههي للجبهههة الديمقراطيههة، طههالل أبههو  ريفههة:      

ة أوههام د المنطقة بما يخدم مصالحها، وبالتالي علينا كفلسهطينيين أن  وهادر أي هبتحالفها مع إسرائيل تريد أن تجن  

ى المهه تمر اإلسههرائيلي، مههن  ههالل مهها يسههم   -الصههراع الفلسههطيني ن أن تههثتي بههها إدارة ترامههب بههزعم حههل  يم هه

ة التسهاو  مهع ههذه المشهاريع المشهبوهة التهي ر أبو  ريفة  الل حديته لـ "د يا الوطن" من موب  وحذ   ."اإلقليمي

ل، ومن يم العودة للمفاو ات وفي تهدف لقلب معادلة الصراع من  الل تطبيع بعض الدول العربية مع إسرائي

ة مفاو هات يجهب أن تسهتند أي ه ذلف مضيعة للوقهت، لهذلف فهإن   أن   الشروط التي تضعها ح ومة  تنياهو، معتبرا  

ة، وبرعايهة ة الدولي  واإلفراج عن اأسر ، وبناء المفاو ات وفي قرارات الشرعي   ،إلى وقف كامل لالستيطان

ة قبهول وعن إم ا ي   ة.ة التفاو ي  د تسير عليه العملي  ن و من سقف زمني محد  ة بمجلس اأمدول دائمة العضوي  

عهن اإلجمهاع الهوطني الفلسهطيني  خهذها القيهادة بعيهدا  ة  طوات قهد تت  أي   د أن  القيادة الفلسطينية بصفقة ترامب، أك  
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نههي ا  قسهام لو ع استراتيجيات جديهدة ت   تلحي اأذ  بالحالة الفلسطينية، وتزيد ا  قسامات الفلسطينية، داعيا  

 وتعيد الوحدة بين  طرا الوطن، وتعمل على تدويل القضية الفلسطينية.

ة جهوهر الصهفقة سهي ون كيفي ه إلى ذلهف، أو هح عضهو الم تهب السياسهي للجبههة الشهعبية كايهد الوهول، أن  

وترفض كذلف أن يتجاوب الفلسطينيون  ة ترفض التعامل مع الصفقة،تجاوز الحقو  الفلسطينية، ولذلف فالشعبي  

قة بحي العودة وتقريهر المصهير، وإقامهة الدولهة ة، والمتعل  ة الدولي  ف بقرارات الشرعي  للتمس   والعرب معها، داعيا  

وأ هاف الوهول: "دون تلهف الطلبهات، يعتبهر  بمها فيهها القهدس. 67الفلسطينية كاملة السيادة على أرا هي العهام 

ة بدورها ستقاوم الصفقة الشعبي   إلى أن   ومساعيه في المنطقة"،  فتا   حقو ، وم افثة المحتل  في هدر ال استمرارا  

 ما وأن كل المشاريع ذات التشابه مع صفقة القرن كان مصيرها الفشل.كما قاومت أوسلو،  سي  

الرئيس منذ وصول "سابي:  وكان رئيس الم تب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، قال في وقت      

ى بههـ"صفقة كههات لفههر: مهها يسههم  اأمري ههي دو الههد ترامههب إلههى البيههت اأبههيض، وبضههوط إسههرائيلي بههدأت تحر  

ة حلههول أو تسههويات تتعههار: مههع حقههو  الشههعب أي هه أن   دا  م ك هه "،القههرن"، بهههدف تصههفية القضههية الفلسههطينية

السيادة لن ي تهب لهها النجهاح، وحركتهه  الفلسطيني في الحرية وا ستقالل والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية ذات

قهال: "كمها أسهقطنا مه امرات سهابقة و .ا  منيعا  في وجه كل صفقة مشبوهة تنتهف مصالح الفلسهطينيينستقف سد  

  صهاف"، علهى حهد   تنا العادلة فإ نا  سهتطيع فعهل ذلهف، وعلهى العهالم أن ينصهت لصهوت الحهي واإللتصفية قضي  

 تعبيره.

رئيس الم تب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزو  مالمح السياسة اأمري ية ص  ائب فيما لخ       

مهما ساءت اأو اع اإلقليمية، وا شول  ها لن تمر  أ    نا  الجديدة في إطار ما ع رف إعالميا  بـ"صفقة القرن"، مبي  

ة مههع اأردن كو فدرالي ههالسياسههة اأمري يههة ترغههب فههي كيههان فلسههطيني ولههيس دولههة، و أن   نهها  مبي   ،اإلقلههيم بنفسههه

ومصر، وإ هاء مش لة الالجئين وتوطينهم، مع التثكيد على يهودية إسرائيل، فهي سهبيل إحهالل سهالم  هامل فهي 

 المنطقة.

 وضاع في غزةمستجدات األ

محور الصفقة اأساس هو وجود مصالح مشتركة  ر التفاهمات على ا ر: أن  ضح من متابعة تطو  يت       

ف في إقصاء الرئيس الفلسطيني محمود عبهاس الهذا تشه و مصهر ودول الخلهيج مهن  هعفه، بين جميع اأطرا

را   روطا  أميركية، منها قطع حماس غا بة منه،  ةرا  لفشل كل محاو ت الحوار بينهما، وقبوله م     كما أن  

دحهالن إلهى رواتب المو فين وعائالت اأسر ، وتقليص دعم وقود كهرباء غزة، مها دفهع حمهاس لهدعم عهودة 

حصار غزة بالتنسيي مع مصر واإلمارات لحل مشهاكل ال هربهاء  الساحة أو القبول بها، مقابل مشاركته في فف  

 رة، وفتح دائم لمعبر رفح.ودفع رواتب المو فين المتث   

مليهون  12بهـما يعهادل -ورغم ذلف النفي يبقى لدحالن دوره ال بير في المشهد فهي غهزة، فههو يشهار       

الدم رديات قتلى المواجهات التهي سهبقت سهيطرة حمهاس علهى غهزة(،  في إ هاء ملف   -من أموال اإلمارات جنيه

 ة"، بدفع تعويضات لعائالت  حايا اأحداث الدامية حينذا .المصالحة المجتمعي   ى "ملف  أو ما يسم  
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مهن أمهوال إماراتيهة، وهنا  لجنة مشتركة من حماس وأ صار دحالن تدير ملف "ديات" القتلهى حاليها       

قتيل أكتر من  صهفهم مهن  600% من العائالت ر90وبحسب مس ول إعالمي سابي في غزة ا تهت تقريبا  من 

 حماس(.

لت عن طريي دحالن مبلوا  مهن المهال ف الدعم اإلماراتي لوزة على ملف الديات فقط، فقد حو  و  يتوق       

 تابع لحماس.توزيعه من  الل بنف  للفقراء في القطاع، تم  

ة التبههادل حمههاس  جحههت فههي مهه تمرات العههين السههخنة فههي إقنههاع القههاهرة بثهمي هه وتضههيف المصههادر أن       

مليارات دو ر سنويا ، أا بما يقترب من د ل قناة السويس  7ه يم ن أن يصل إلى التجارا مع غزة، وكيف أ   

 مليارات دو ر. 4قت الراهن يصل إلى مليارات(، أن التبادل التجارا بين غزة وإسرائيل في الو 8ر

ومن عوامل تحسين العالقة بين القاهرة وغزة "السو ر" المصرا، الذا بهدأ  قلهه مه  را  إلهى غهزة،      

إذ إن جودته أعلى من  ةيره المستورد من إسرائيل، وأر ص منه بمقدار " ي ل" رحيل يبلغ سهعر المصهرا 

اإلسرائيلي يد ل في حساب ح ومة السلطة الفلسطينية، بينما سهيد ل  دو ر(، كما أن ريع  راء السو ر 3.3

 ريع السو ر المصرا في حساب ح ومة غزة.

"يلعههب علههى الم شههوف"، فحمههاس تسههعى للتخفيههف عههن أهههل غههزة بجهههود  دوا أن ال ههل  المراقبههون أك هه     

سهتئتار إالصفقة، منها عدم دحالن وأموال اإلمارات وتسهيالت مصر، واأطراف اأ ر  لها مصالح في هذه 

 .قطر بملف حماس

م لحماس، وحماس ليست لديها مش لة دول حصار قطر من جهتها تريد أ ذ م ان قطر في الدعم المقد       

د فهي اأ ير يسعى  سهتوالل الموقهف المعق ه فيمن يدفع، والمقابل هو السماح لدحالن بالعودة عبر غزة، كما أن  

ي والعودة لفلسطين ليخلف عبهاس عبهر بوابهة غهزة، وا  طهال  منهها للسهيطرة علهى القطاع   تزاع دور سياس

فتح والسلطة الفلسطينية، ومصر واإلمارات تساعدان دحالن أ ه مشروعهما في فلسطين، بحسب قيادا سابي 

 من حركة حماس.

 ول الخلهيج بهد   ن في العالقات المصرية مع حماس ليس مجرد "احتواء" من جا هب القهاهرة ودالتحس   ن  إو

ن بين القاهرة وقيادة حماس بدأ منذ م تمرات العين السخنة التحس   ن  إمن الصدام، وإبعادها عن حضن قطر، بل 

 م الحالي في التعاون".اأجواء للتقد   ئدت بمصر العام الما ي والحالي، "وهذا ما هي  ق  م تمرات(، التي ع   3ر

صر وحماس تقوم على أ سس من المصالح المشتركة ومسائل متل ن في العالقات بين م"معادلة التحس   ن  إو

ب إلطار فمصر كا ت ترت   ،ةة في المعادلة ال لي  فتح المعبر ومنطقة حرة للتبادل التجارا، هي مجرد  قاط فرعي  

أو هح. فالمسهثلة ههي حهرص  عام  امل للعالقات رغير م قت(، وهو ما بدأ يتبلور في الفترة اأ يرة بصهورة  

ة". حيل تريد حماس ا سهتقواء بهدور مصهر، ومصهر تريهد مهن ي  ة أكتر من الود  الطرفين على عالقات مصلحي  

 إلرهابي داعش في سيناء. آمن   ل الحدود أو غزة إلى مالذ  حماس حماية حدودها وعدم السماح بثن تتحو  

ن العالقهات بهين مصهر فتحس ه ،اد حمهاس عهن قطهرإبعه هو الهدف ن  أ ر  ير  بعض المراقبين أ من جهة  

رات الو هع والتوييهرات المقبلهة علهى المنطقهة، ود هول اإلمهارات ة زوايا، منها: تطهو  ر له من عد  نة  وحماس ي  

و "اسهتتناء حمهاس  ،على الخط عبر رجلها "دحالن" لرغبتهم في عدم تر  حماس في عالقهة  اصهة مهع قطهر
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رات التطهو   ن  إو .د هذه الدول سحب حماس وإبعادها عهن قطهر"بع من تعم  من الشروط الخاصة بحصار قطر  ا

القادمههة فههي المنطقههة، ومنههها موقههف اإلدارة اأميركيههة الجديههد وصههفقة القههرن، تههد ل  ههمن محههاو ت تطويههع 

"السهبب اأهههم فهي حلحلههة  ن  أويبهدو  .ههذه الصهفقة فههي مراحلهها المب ههرة ن  أحمهاس، ودفعهها لتعههاون أمنهي، مههع 

التفاهمههات الجديههدة مههع حمههاس، وفههي رصيههة تخههدم مصههالح كههل  ور هههو د ههول اإلمههارات ومصههر علههى  ههط  اأمهه

ة الجديهدة فهي مهالءات تتسهاو  مهع السياسهة الخليجي هإاأطراف، بهدف و ع قطر في الزاوية وفر:  روط و

 المنطقة".

بهين مصهر وحمهاس، حتهى   ي بالمنها  الجديهد دول الخليج لم تصطدم مع حماس  عتبارات تتعل   ن  إو     

عالقة حماس بدول الخليج لم ت ن مقطوعة، بل كا ت أفضل  تعرقل التقارب المصرا الحمساوا، مع العلم بثن  

"المصالحة الخليجية رمع حماس( جزء مهن المصهالحة المصهرية"،  ن  إو من عالقتها بمصر في بعض اأحيان.

يدة، ولم ت ن سيئة، لهذا لم ي ن استتناصها من  روط حصار حماس كا ت عالقتها بدول الخليج ج مشيرا  إلى أن  

 ي مصالح مصر ومصالحها.قطر أمرا  صعبا ، طالما يحق  

مت هههي مههن  ههالل قطههر، فقطههر هههي التههي قههد   العالقففة الوحيففدة بففي  قطففاع غففزة ودو  ال لففي وكا ههت      

من العاصمة الدوحهة،  امة والعملطت بين إسرائيل وحماس، واستقبلت قادة حماس لإلقاأموال لحماس، وتوس   

يما عنهدما لهيس بمقهدورها مواصهلة مسهاعدة قطهاع غهزة، س ه  هها فهي الةهروف الجديهدة مهع دول الخلهيج   أويبدو 

 يطلبون منها قطع عالقاتها بحماس.

محمد دحالن هو اآلن رجل القاهرة والبحرين والريا: وأبو  بي في قطاع غهزة، وواحهدة مهن  وأن       

كههان مههن  ، ون تحويههل قطههاع غههزة مههن منطقههة  فههوذ قطههرا إلههى منطقههة  فههوذ لههدول الخلههيج ومصههرو ائفههه سههت

 زيارة الرئيس عباس للقاهرة يم نها منع هذه التطورات. الصعب للواية ا فترا: بثن  

ه   هأة واأمن التابعة لل نيست فيما قال رئيس أركان جيش ا حتالل غادا ايز  وت، في لجنة الخارجي       

مهن الهرئيس  لنهزع مراكهز الح هم فهي السهلطة الفلسهطينية ة لي هو  أولى وأ  طوة   لى إاأمور تشير  يجب الفهم بثن  

 ة المتنافسين على منصب رئيس السلطة الفلسطينية.لد  بقي   ل  مفض   وو ع دحالن في موقف   ،عباس

م فهي العهالم العربهي متهل وإذا سل ت كٌل من القاهرة والريا: والبحرين وأبو  بي طريهي عهزل ح ها     

وبمن يح هم رام  ف بنفس الطريقة في السلطة الفلسطينية أيضا  المواجهة مع قطر، فليس أمامهم أا عقبة للتصر  

.  

بهدوء، فهنا  منافسون آ رون على منصب رئاسهة السهلطة متهل جبريهل  تمر   لنو ليست سهلةالعملية      

ر فهي لهى التهوت  إا مها سهي د   ذاوههء؟ بعيهد، فههل سهيتجاوز ذلهف بههدو الرجوب، الخصم اللدود لدحالن منهذ زمهن  

رئههيس أركههان جههيش العههدو ايز  ههوت للقههول بث نهها  واجههه مرحلههة مههن أعمههال الشههوب  دفههع  ومهها ،ةة الوربي ههالضههف  

جيش ا حتالل  ن  أو ،و بآ رأ والمواجهات الصعبة في السلطة الفلسطينية، في حال رحيل الرئيس عباس بش ل  

 لمتل هذا السيناريو.ز تجه  

 زيارة الرئيس عباس للقاهرة 
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 يهر بزيهارة القهاهرة قام اأ ،من  تائجها لرئيس السلطة للوقوف على حقيقة التفاهمات والحد    وفي جهد       

ة مصرية فشل زيارة الرئيس محمود عباس، إلى القاهرة، دت مصادر دبلوماسي  فيما أك  ، والتقى القيادة المصرية

يير عن إلواء الزيارة من ق بل مصر يم العودة مهرة اأهداف التي سعى إليها،  صوصا  في  وء ما أ  في تحقيي 

 أ ر  بعد اتصا ت من وسطاء في السلطة.

هه ن  أفيههد أو     ز التنفيههذ بههين حركههة فهها  الههذا د ههل حي ههة بوقههف ا ت  القههاهرة رفضههت مطالههب عبههاس الخاص 

ورفضت مطلبا  آ ر لعبهاس   به دائمة. فتح معبر رفح بصفة  "حماس" ومحمد دحالن، ومصر، والذا يقضي ب

خاذ قرار بتشهويل المعبهر، وفقها  بتسليم إدارة الجا ب الفلسطيني لمعبر رفح للحرس الرئاسي التابع له في حال ات  

، بهد  مهن تسهليمه أفهراد تهابعين لهدحالن فهي إطهار التفاهمهات التهي توصهل لهها وفهد 2014فا  القاهرة عام  ت  

 . "حماس" 

ث الرسهمي باسهم الرئاسهة المصهرية، السهفير فيما  ال البيان الختامي لزيهارة عبهاس الهذا تهاله المتحهد       

عالء يوسف، من اإل ارة أا حديل بشثن المصالحة الفلسطينية، وهي المحور اأبرز لزيارة الرئيس عبهاس، 

 فا  بشث ها.ل إلى أا ات  لعدم التوص   وا حة   في إ ارة  

أمامهه للهد ول فهي  البهاب مفتهوحٌ  الطرف المصهرا أبلهغ الهرئيس عبهاس بهثن   وأو حت المصادر، أن       

يشمل دحالن إلدارة الشثن الفلسطيني، إلى حين إجراء ا تخابات المجلس التشريعي والرئاسة، وهو  فا  واسع  ات  

 دا  أن  مهتال  فهي أا اتفاقهات، م ك هدا  على عدم وجود أا صفة لدحالن ل ي ي ون مما رفضه الرئيس عباس، مشد  

 الوحيد بإدارة الشثن الفلسطيني هو السلطة الفلسطينية ورجالها. المعني  

ل فهي اأزمهة الهدائرة بينهه وبهين حركهة "حمهاس"،       وحول مطلب عباس للطرف المصهرا بعهدم التهد  

د الطهرف المصهرا الحركهة، أك هطالبا  عدم قيام مصر بإمهداد قطهاع غهزة باحتياجاتهه ليهتم  ن مهن الضهوط علهى 

ة، وههي التهي ه الخاص بحدودها الشرقي  ي بثمنها في  ق  ذلف قرار القاهرة ويتعل   ة أن  بحسب المصادر الدبلوماسي  

 لرفض مطلبه. ده، في إ ارة  تحد  

اللقههاء بتثكيههد حرصههه  الههرئيس عبههاس اسههتهل   ث الرسههمي باسههم الرئاسههة المصههرية، أن  علههن المتحههد  أو     

ة الفلسهطينية رات القضهي  اللقاء  هد استعرا ها  آل هر تطهو   على لقاء السيسي والتشاور مع مصر، وأن   ر  المستم

هة السالم، وأك  ل إحياء عملي  ب  وس    و هامل   عهادل   ل إلهى حهل   د الرئيس السيسي موقف مصر التابت وسهعيها للتوص 

وعاصهمتها  1967الرابهع مهن يو يهويحزيران ة علهى حهدود الفلسهطينيين فهي إقامهة دولهتهم المسهتقل   يضمن حهي  

 القدس المحتلة.

ه ات مصهر، وأن  القضية الفلسطينية تثتي دائما  على رأس أولوي   ث الرئاسي أن  د المتحد  وأك       ل إلهى التوص 

  م فهي تهيئهة المنهاسهه  ة  ستعادة اأمن وا ستقرار في منطقة الشر  اأوسط، كما سي  لها ي عد  ركيزة أساسي   حل   

د السيسهي أك ه ي طموح  عوب ودول المنطقهة. وذكهر يوسهف أن  الالزم لتحقيي التنمية والتقد م ا قتصادا بما يلب  

ههأهمي ه ستواصههل جهودههها  مصههر ل إلههى تسههوية للقضهية الفلسههطينية، مشههيرا  إلههى أن  ة دفههع الجهههود الراميههة للتوص 

  ستئناف المفاو ات بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي.

ة إقدام عبهاس علهى تشهديد الحصهار الهذا تقهوم بهه السهلطة الفلسهطينية علهى عت المصادر المصري  وتوق      

فيمها تشههد  ،قطاع غزة، في محاولة إلجبار حركة "حماس" التي تدير القطهاع علهى الر هو  لمطالهب السهلطة
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يات محسهوبة علهى نا  غير مسبو  بعد تفاهمات أجرتها الحركهة مهع  خصهالعالقات بين "حماس" ومصر تحس  

نت عودة رجاله إلى القطاع، ومشاركتهم في إدارته، وهو ما تم   ت بلورته  هالل زيهارتين لوفهدين دحالن، تضم 

 ير، برئاسة عضو سبوع اأأيام وترأسه السنوار، واآل ر زارها اأ 9من "حماس"، أحدهما زار القاهرة لمدة 

رتان أسفرتا عن مجموعة من اإلجهراءات علهى اأر:، الم تب السياسي للحركة، روحي مشتهي. هاتان الزيا

متههر بطههول الشههريط الحههدودا مههع مصههر، كمهها قامههت  100أبرزهها إعههالن الحركههة إقامههة منطقههة عازلههة بعمههي 

 أزمة ال هرباء والوقود في القطاع.  القاهرة من جا بها بإمداد قطاع غزة بنحو مليو ي لتر من السو ر لحل   

 ي ههو ا مالدينههوف، طلههب منههه  ،ة السههالممبعههوث اأمههم المتحههدة لعملي هه ن  أوقههد كشههف الههرئيس عبههاس      

ون ث مع قيادة حمهاس مهرتين، و"إذا  جهح مالدينهوف، فهثهال وسههال، مسهتعد  السماح له بالذهاب إلى غزة للتحد  

لتها في قطهاع غهزة ة" التي     على  رورة قيام حركة حماس بإلواء "الح وم دا  مشد   "،ا عليهللعودة إلى ما كن  

ه "إذا لهم يحصهل ههذا، أ  ه دا  ا  تخابهات، م ك هإلهى  راللجنة اإلدارية(، وتفعيل ح ومة الوفا  الوطني، يم الهذهاب

 فنحن لنا إجراءاتنا".

أوقهف "ه لهم يوقهف كهل  هيء عهن غهزة، قهائال : د عبهاس أ  هي بإجراءاته  هد قطهاع غهزة أك هوفيما يتعل       

بالمصهلحة الفلسهطينية"،  الطريهي الهذا تسهير فيهه  طهر ويضهر   ف على أمل أن تفهم حماس أن  بعض المصاري

 هذا". عن متابعا : "و  زلت عندا أمل أن تتراجع حماس

ة جهزءا م منة ب ون غهز    مصر ن  أمحمد ا تية،  ،من جهته قال عضو اللجنة المركزية في حركة فتح     

ة وكهل مها تقهوم بهه مصهر ههو لخدمهة فالقطهاع ههو  اصهرة سهيناء اأمني ه ،من وحدة فلسطينية لن تساهم بفصلها

 ة.مصالحها اأمني  

لهها دت على التوافي الفلسطيني المصرا علهى مجموعهة  قهاط أو  أك   ،لى مصرإزيارة الرئيس عباس و     

إ ههاء ا حهتالل  ة المتمتلهة بضهرورةوالتشهار  بالرصيهة السياسهي   ،لهة بهالرئيس عبهاسة الفلسطينية المتمت  الشرعي  

ورفهض وجهود كيهان  ،بمها يشهمل الضهفة الوربيهة وقطهاع غهزة 1967وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 

حماس تبحل عن مخارج وكلها  ارج السيا  الفلسطيني، و حن    بحل عهن  ن  "إ اف: أو منفصل في غزة.

منا مبهادرة بتاليهة  قهاط "قهد   وقهال: ،عهوام"أ 10ل ننها  بحهل عهن حلهول لال شهقا  الهذا بهدأ منهذ  ،عقوبات لوزة

 ة ت هون حمهاس جهزءا  وتشه يل ح ومهة وحهدة وطني ه اللجنهة اإلداريهة، و ريد من حماس إجابة عليها، وهي: حهل  

لهو وافقهت حمهاس علهى النقهاط  ة، و حهن جهاهزون للمصهالحة غهدا  ة ورئاسهي  منها، وا حت ام   تخابات تشهريعي  

 ة.صبحت غزة ميدان للتقاطعات العربي  أ ا  ه حالي     أ مشيرا   "،التالية

مر وط علهى الهرئيس عبهاس لدفعهه للقبهول بهاأضسلوب الأرادوا استخدام أمارات المصريين واإل ن  أويبدو 

ن أبعههد  ،لههى المشهههد السياسههي الفلسههطيني مههن بوابههة قطههاع غههزةإعيههد محمههد دحههالن ن ي  أالواقههع الههذا مههن  ههث ه 

ل هن  ،حوال العادية عافها ودفعها للقبول بدور لدحالن كا ت ترفضة في اأووط على حماس إلضستخدموا الي

 –زمهة القطريهة عهدا عهن اأ ،مهازن بخصهوص الرواتهب وال هربهاء والمر هى بوأا تداد الحصار وإجراءات 

راده المصههريين أ زلههها للقبههول بهههذا المههد ل الههذا أ ،ة  رهابي ههإ واسههتهداف حمههاس بتصههنيفها كحركههة   ،الخليجيههة

 جل احتواء حركة حماس وتحجيم دورها.أوا ح من  يسرائيلإاته ر ى حمل في طي  وي

 قرارات اليونسكو 
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بلهغ عهدد القهرارات التهي صهدرت عهن منةمهة اأمهم المتحهدة للتربيهة  ،وحتهى آ هر قهرار 1968منذ العهام 

دت فهي العديهد منهها وأك ه ههت إدا هة إلسهرائيلج   وقهد و   .قرارا   84ن مدينة القدس، ثوالتقافة والعلوم ريو س و( بش

وهههي . سههة  اصههة القههدس القديمههةعلههى  ههرورة الحفهها  علههى الطههابع الههديني و التقههافي والسهه ا ي للمدينههة المقد  

وتنسهجم  ،دعم اليو س و للحقو  الفلسطينية في اأرا ي الفلسطينية المحتلة بما فيهها القهدس  ر عنقرارات تعب  

  ون الدولي الرافضة لسياسة ا حتالل وإجراءاته الباطلة.عات المجتمع الدولي وقواعد القامع تطل  

ذ حتى اآلن قرارات اليو س و نف  ر: الواقع لم ت  أإسرائيل على  أن   من القرارات إ    ورغم صدور هذا ال م  

ة الحفريهات تحهت المسهجد اأقصهى المبههار  أو بجهواره أو فهي مواقهع أيري هه قهة بمنعهها مهن ا سهتمرار فههيالمتعل  

ى الوسهائل ا تهها  القهرارات التهي صهدرت عهن اليو سه و ولجنهة التهراث وتحهاول بشهت   ي مدينة القدس.أ ر  ف

  .التابعة لها بخصوص القدس دون وازع أ القي أو قا و ي أو اعتراف بالمواييي والمعاهدات الدولية

فيهذ قهرارات اليو سه و ة لتنمتابعهة دولي ه ه   يوجهد   هأ ،ر للقهراراتتن  هسهرائيلي الم  ووا ح من الموقهف اإل

ع بو ع دولي  اص لمنهع سهلطات قة بجميع اأرا ي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس التي تتمت  المتعل  

ة اأ ههر  فههي واأمههاكن الديني هه ،سههةالمدينههة المقد   ا حههتالل اإلسههرائيلي مههن مواصههلة ا تهاكاتههها الجسههيمة بحههي  

هه اأرا ههي الفلسههطينية المحتلههة.  كتههر منههها إلزامهها  أة ة والمعنوي ههعالمي ههة اإلطههار الفعالي ههإا يبقههي القههرارات فههي مم 

  .بمضمون عملي  لالحتالل

وفي قرار  حي أدرجت "اليو س و"، الحرم اإلبراهيمي ومدينة الخليل في فلسطين على   ر أ ومن جهة  

البلهدة القديمهة فهي مدينهة  أن   والعلهوم رت منةمهة اأمهم المتحهدة للتربيهة والتقافهةقائمة التهراث العهالمي حيهل قهر  

مهه الفلسهطينيون، تت لجنة التراث العالمي التابعة لليو يس و علهى مشهروع قهرار قد  وصو   ،ةالخليل منطقة محمي  

البلدة القديمة في الخليل، بمها فهي ذلهف المنطقهة التهي يعهيش فيهها المسهتوطنون، منطقهة تعهرف "بقيمتهها  ن  أعلن ي  

 ة". ائي  ستتنة اإلالعالمي  

 ف آن ههر ي   -"سههالمية"إلههى المدينههة بوصههفها إوالههذا يشههير - القههرار حههول الخليههل ن  أسههرائيل إوتقههول      

عادة كتابة إيحاولون "الفلسطينيين  ن  أ سرائيليةوقالت وزارة الخارجية اإل .ة بالمدينةالسنين من الروابط اليهودي  

 ".كجزء من التراث الوطني الفلسطيني"عالن الحرم ا براهيمي إبسعيهم  "،التاريخ اليهودا وتاريخ المنطقة

 بهراهيم رع( الهذا عهاد ودفهن فيهها، بو هع  إها كا ت مهوطن النبهي    أالتي يقول التقليد  ،ع الخليلوتتمت       

حهد أالخليهل  د  ع هوت   ،منفصال فهي المفاو هات مو وعا   ل دائما  سرائيلي، وتش    اص في الصراع الفلسطيني اإل

 عام قبل الميالد. 3000كتر من أو ألى العصر الحجرا، إدم المدن في العالم، ويعود تاريخها قأ

وأصبحت البلدة القديمة في الخليل رابع ممتلف يقافي فلسطيني على  ئحة التهراث العهالمي بعهد القهدس      

وبتير رفلسطين  ،ومسار الحجاج(وبيت لحم رم ان و دة السيد المسيح: كنيسة المهد  ،رالبلدة العتيقة وأسوارها(

 أر: العنب والزيتون: المشهد التقافي لجنوب القدس(.

 إجراءات العدو في القدس 
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ه      مهه عضهو دة" وإجهراء ا سهتفتاء يعتمهد باأسهاس علهى المقتهرح الهذا قد  مشروع قا ون "القدس الموح 

اللي هود، وأيضها  تنيهاهو الهذا ، وحةي بتوقيهع العديهد مهن أعضهاء حهزب 2007ال نيست جدعون ساعر، عام 

 كان رئيسا  ل تلة المعار ة.

عضهو كنيسهت علهى أا  80مه حزب "البيهت اليههودا" موافقهة ويشترط مقترح القا ون اأول الذا قد      

ة قهد ة سياسهي  ويهدف مشهروع القها ون إلهى عرقلهة أا عملي ه ، سحاب من الشطر الشرقي للقدس المحتلةقرار لإل

 مة بين إسرائيل والفلسطينيين.ولتين، وبموجبها ت ون القدس مقس  فضي إلى حل الدت  

لههت اللجنههة الوزاريههة للتشههريع فههي ال نيسههت اإلسههرائيلي التصههويت علههى قهها ون أسههاس "القههدس      وقههد أج 

م وزير التعلهيم،  فتهالي بينيهت، اقتراحها  جديهدا  بشهثن وقد   .سبوعأعر ه مرة أ ر  بعد  الموحدة"، على أن يتم  

 ل "قا ون أساس القدس"، الذا يهدف أساسا  إلى و ع عراقيل لتقسيم القدس مستقبال .تعدي

 وا قتراح الذا يعمل عليه بينيت، سوية مع الوزير زئيف إل ين، وفي أعقاب معار ة رئهيس ح ومهة    

طلبهت الح ومهة مهن ة، إذا ة إلوائهه بسههولة  سهبي  تهيح إم ا ي هي  ، ولهىلالقتهراح بصهيوته اأ العدو، بنيامين  تنيهاهو

 فا  سياسي يشتمل على تقسيم القدس.ال نيست المصادقة على ات  

 80ة تصهل إلهى مصهادقة غالبي ه  لهىإبينيت طالب فهي البدايهة، أن ي هون تقسهيم القهدس يحتهاج  ن أن  وتبي      

التفاهمههات وفههي إطههار . عضههوا   80ة تصههل إلههى عضههو كنيسههت، وإلوههاء هههذا البنههد يلههزم بالحصههول علههى غالبي هه

 عضو كنيست على إلواء هذا البند، الذا أطلي عليه "بند تحصين القدس". 61ه ي في مصادقة ر أ   الجديدة، تقر  

طهرح علهى ال نيسهت ر أن ي  ح ام السيطرة على القدس وجوارها من المقهر  إ فيوفي إطار جهود اليمين     

وإعال ها مدينة كبر  بعهد طهرد الفلسهطينيين  مشروع قا ون لضم كبر  مستوطنات الضفة الوربية إلى القدس،

عضهاء فهي حهزب اللي هود يههدف إلهى  هم  مسهة أوهو قا ون مقترح من  ،من مخيم  عفاط وكفر عقب وعناتا

الههدف مهن ذلهف التحايهل علهى القها ون  مستوطنات كبر  إلى القدس، وليس السيادة اإلسرائيلية، مشيرة  إلهى أن  

 تلف المستوطنات للسيادة اإلسرائيلية. الذا يرفض  م   الدولي والرأا العام العالمي،

مشههروع القهها ون يههثتي فههي إطههار المنافسههة الشههديدة بههين أحههزاب  ن  أحرو ههوت أوقالههت صههحيفة يههديعوت    

اليمين للفوز بثصوات اليمين اإلسهرائيلي  اصهة  بعهد مبهادرة حهزب البيهت اليههودا بشهثن مشهروع قها ون منهع 

ألفهها  مههن  150القهها ون سههيتيح تحويههل القههدس إلههى مدينههة  ههخمة وكبيههرة تضههم  إن  "وقالههت:  ،تقسههيم القههدس

اإلسرائيليين الذين يعيشون في كبر  المستوطنات الواقعة  ارج الخط اأ ضر وهي "معاليه أدوميم، جفعهات 

ي ة تدير  ه و ها بنفسهها فهة مستقل  زئيف، بيتار عيليت، إفرات، غود عتصيون"، بحيل يعتبرها سلطات محلي  

 مساعي ا حتالل لتعميي تهويدها، ومحاصرة الوجود الفلسطيني فيها.و ،تها للمدينة ال بر  القدسإطار تبعي  

بنيهامين  تنيهاهو يسهتبي زيهارة الممتهل   ن  إورأت وزارة الخارجية والموتربين في السهلطة الفلسهطينية: "   

حههزب  ن  إو، طنات المحيطههة بالقههدس"الخههاص للههرئيس اأمري ههي دو الههد ترامههب بمشههروع قهها ون لضههم المسههتو

عمه  تنياهو، سيعمل على طرح مشروع قا ون جديد لت ريس السيطرة اإلسرائيلية على القدس اللي ود الذا يتز  

ى بـ رقا ون منع التخلهي عهن القهدس(، الهذا طرحهه حهزب "البيهت اليههودا" المحتلة، لينافس من  الله ما يسم  

ة بهين أركهان ف والعنصهري  واعتبهرت ذلهف "اسهتمرارا  لسهبا  التطهر   بينهت".ف " فتهالي برئاسة الوزير المتطهر  

اليمين الحاكم في إسرائيل، وفي إطار التنافس بين حزبي "اللي ود"، و"البيت اليهودا" على قلب المستوطنين، 
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لن تنشئ حقا  ها، عمليات تهويد القدس والقوا ين الهادفة إلى ت ريس  م   دت الوزارة أن  وأك   ف.واليمين المتطر  

ى عن مسه ولياته مته مجلس اأمن الدولي تخل  أن المجتمع الدولي وفي مقد   دة  إلسرائيل في المدينة المحتلة، م ك  

ع الح ومههة اإلسههرائيلية علههى المضههي فههي ة تجههاه ا حههتالل وجرائمههه فههي فلسههطين، ويشههج  ة واأ القي ههالقا و ي هه

تههها، وفصهلها عههن محيطههها الفلسههطيني، بههل لمقدسههة، وطمههس هوي  طاتهها الهادفههة إلههى توييههر معهالم المدينههة امخط  

 متسهائلة: ،واحهد ويش ل تواط ا  مع ا حتالل الذا يسعى إلى حسم الو ع المستقبلي للقدس المحتلة مهن طهرف  

الهدولتين؟ ومها ههو البهديل المنطقهي والهواقعي الهذا يطرحهه علهى  ى المجتمع الدولي عن التزامهه بحهل  هل تخل  "

 ".ته واستقالله؟لسطيني من أجل  يل حري  الشعب الف

دا هت أحيهل  ،وتنديهد دولهي سهتن ارإة بالقدس المحتلة قرار بناء وحدات استيطا ي  ومن جهة  أ ر   قى    

وحدة استيطا ية فهي مسهتوطنات القهدس  1600، قرار الح ومة اإلسرائيلية ببناء  حو بريطانيا وإسبانياكل من 

وأن "المستوطنات ليست ههي العهائي  ،الدولتين دولتان إن البناء ا ستيطا ي يهدم حل  الشرقية المحتلة، وقالت ال

أفعا  كهذه تبعد ا أكتر فثكتر عن حل الدولتين، وعن الرصية المشتركة لوجود إسهرائيل  الوحيد أمام السالم، فإن  

 را ي".صلة اأة ومت  إلى جنب مع دولة فلسطينية فاعلة ومستقل   تعيش بسالمة وأمن جنبا  

ة الفر سههية قلقههها ال بيههر إزاء المعلومههات التههي تشههير إلههى احتمههال الموافقههة علههى بههدت الخارجي ههأفيمهها    

وكهان رئهيس الجمهوريهة الفر سهية  .الهدولتين ة حهل  د بشهد  هذه القهرارات تههد   على أن   دة  ة، مشد  طات إ افي  مخط  

تموز الجارا: "إن ا ستيطان غير الشرعي من منةار القا ون الدولي بلغ منهذ مطلهع العهام  5ماكرون قال في 

: التقة الضرورية".  الحالي مستو    صنو  له وهذه القرارات تبعل إ ارة جد سلبية من  ث ها أن تقو 

ع ا سهتيطا ي، سهرائيل للتوس هإاإليطاليهة، عهن قلقهها إزاء ت تيهف أعربت وزارة الشه ون الخارجيهة  فيما   

: للخطهر فهرص  همان مسهتقبل مبا هر مبهدأ حهل الهدولتين، ويعهر   هذا القهرار يعهار: وبشه ل   أن  اعتبرت و

 السالم واأمن للطرفين.

 صفقة تباد  األسرى بي  اسرائيل وحماس

سر  بين الجا ب اإلسهرائيلي وحركهة "حمهاس" صفقة تبادل لأل ن  أقالت صحيفة "يديعوت أحر وت"،     

 دة  م ك ه ،الطرفين يقتربان من إ هاء المرحلة اأولى مهن صهفقة تبهادل اأسهر  ن  أو، في قطاع غزة بدأت تنضج

حههول المرحلههة اأولههى مههن صههفقة اأسههر ، هههم مصههر وروسههيا ومبعههوث اأمههم   ةرعههاة المحاديههات الحالي هه أن  

حركههة "حمههاس" تشههترط أن تقههوم "إسههرائيل"، بههإطال  سههراح أسههر   وأن   ،المتحههدة " ي ههو ا مالدينههوف"

 ،محههررا صههفقة وفههاء اأحههرارر التبههادل السههابي(، والههذين اعتقلههتهم ح ومههة ا حههتالل  ههالل اأعههوام السههابقة

وإطال  غير مشروط، لألسر  البرلما يين والقاصهرين والنسهاء، فيمها سهي ون المقابهل معلومهات محهدودة عهن 

 سر  الصهاينه في قطاع غزة.مصير اأ

والصهفقة سهت ون مشهابهة لصهفقة  ،ا مرحلة تبهادل المعلومهات قاربهت علهى ا  تههاءأولى والمرحلة اأ   

هه ت الصههفقة،  ههاليط والتههي اسههتلمت إسههرائيل قبلههها مههن حمههاس فيههديو، عههن مصههير الجنههدا  ههاليط، وبعههدها تم 

 الفلسطينيين. ف اأسر  آيرها عن إسرائيل على إفرجت أو

حركة حماس أعطت دورا  حصريا  لمصر،  صوصا  جهاز المخابرات العامة، إلتمام الصفقة  فيد أن  وأ      

 هابطا  وجنهديا  إسهرائيليين  وتحتجهز حمهاس  لمبادلة أربعة أسر  إسرائيليين في مقابل إطال  مئهات اأسهر .
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كمها تحتجهز ، الجنهدا علهى قيهد الحيهاة أم ق هتالهما ههدار غولهدن وأرون  هاصول. و  ي عهرف إن كهان الضهابط و

 الحركة إسرائيليين آ رْين.

تهداولها حهول وجهود   باء التي يهتم  اأ ن  أكة في مفاو ات التبادل شار  ة م  سرائيلية رسمي  إدت جهات ك  أو    

 أسهاس لمها ه  ه "  يوجد أا اتفها  قريهب" وأ  ه   أ على المس ولون  دو د    ،م في المفاو ات غير صحيحةتقد  

 عالم.ر في وسائل اإلش     

تمهام فهي "الجههود" الجاريهة إل  موكان وزير الحرب الصهيو ي افيودور ليبرمان قد  فى حهدوث أا تقهد     

ة  هد  فسهي   حمهاس تهدير حربها    حركهة ن  أ زاعمها   ،صفقة تبادل واستعادة الجنود اأسر  لد  المقاومة في غزة

 القتلى واأسر ، وذلف بالحديل عن صفقة تبادل قريبة.اإلسرائيليين، و اصة  عوائل 

هها تمهارس    ثحركة حمهاس ب يت همونو ، باء حول الصفقةبعض قادة العدو اأ فيه وفي الوقت الذا ينفي    

ذاعهة جهيش ا حهتالل إ قلهت  ،سهر ة وتحاول التخفيف من مثزقها بالحديل عن مفاو ات حهول اأحرب  فسي  

صهفقة تبهادل   وجهود مفاو هات غيهر مبا هرة مهع حركهة حمهاس حهول  كيهدهاثة ترسهمي  ة عن مصادر إسهرائيلي  

 سر .أ

م قههادة حركههة "حمههاس" ومسهه ولون "إسههرائيليون" معلومههات وتقههديرات متضههاربة حههول وكمهها يبههدو قههد     

فقد ألمح رئيس الم تب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية،  ،ل الطرفين لصفقة تبادل أسر فرص توص  

في  طابه اأ ير إلى حدوث تطهورات إيجابيهة علهى صهعيد الصهفقة، عنهدما قهال: "إن عمليهة تحريهر اأسهر  

أفيودور ليبرمان،  الفلسطينيين من دا ل السجون "اإلسرائيلية" باتت أقرب من أا وقت". ل ن في المقابل، فإن  

صها ت مهع الحركهة بههذا ل للصفقة، بل يهزعم عهدم وجهود ات  م في الجهود الهادفة للتوص  ي فقط حدوث تقد    ينف

 الشثن.

ة بهين مواقهف الطهرفين الههو   فهة، فهإن  ة الم ت  ه على الرغم من الجهود المصهري  ل على أ   دل  ل ن هنا  ما ي      

علهى رأس  قهاط  ه صحيفة "معاريف"، فهإن  وحسب ما كشفت، قل ص من فرص إ جاز الصفقة في الوقت الحاليت  

ل لالتفا  مطالبة "حماس" بثن تهدفع إسهرائيل "يمنها "، مقابهل ال شهف عهن معلومهات الخالف التي تعو  التوص  

 عن أو اع وحالة الجنود اأسر .

ة ة الدا لي هل إلى صفقة في الوقت الحالي، من أبرزها البيئة السياسهي  ص فرص التوص  وهنا  عوامل تقل      

ه في إسرائيل التي لهي حهزب "البيهت اليههودا" فهي لهى جا هب اعتهرا: ممت  إ ،ل للصهفقةتحهد  مهن فهرص التوص 

اإلفراج عن عهدد كبيهر مهن اأسهر  فهي  معةم وزراء اللي ود يعار ون أيضا  أن يتم   الح ومة والبرلمان، فإن  

 إطار أية صفقة.

د كبير من اأسر  سيمس  بقوة الردع اإلسهرائيلي، اإلفراج عن عد وير  وزراء اليمين اإلسرائيلي أن      

إلى جا ب ذلهف، فهإن لجنهة قضهائية  .ز الفلسطينيين على اعتماد عمليات الخطف كوسيلة لتحرير أسراهموسيحف  

اإلفهراج  ل لصفقة "وفاء اأحرار" قد أوصت بهثن يهتم  أمرت بتش يلها ح ومة بنيامين  تنياهو في أعقاب التوص  

 مقابل كل أسير إسرائيلي. عن أسير فلسطيني
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اء الحصهار يم  هن ة فهي قطهاع غهزة جهر  وهنا  في "إسرائيل" من ير  أن تدهور اأو اع ا قتصهادي      

وقهد  .إسرائيل من تو يف أورا  أ هر  إلجبهار "حمهاس" علهى إبهداء مرو هة بشهثن  هروف و هروط الصهفقة

صهفقة تبهادل اأسهر   همن صهفقة أ همل،  جهاز إإسهرائيل تهراهن علهى أن يهتم  كشفت صحيفة "معاريف" أن  

 تشار  فيها مصر، وتضمن تخفيف مةاهر الحصار عن القطاع.

إسهرائيل تهراهن علهى مفاعيهل الحصهار والهدور المصهرا وإم ا يهة إسههامه فهي إقنهاع  من الوا هح أن      

هحركة حماس لم تعلن م مواقفها من الصفقة. ل ن على الرغم من أن   في"حماس" بإبداء مرو ة  ل طالبهها للتوص 

ة للتوقيع على صفقة ما لم تسفر عهن تحريهر، علهى اأقهل، الحركة لن ت ون مستعد   ن  أه يم ن القول للصفقة، فإ   

 إطال  سراحهم في "وفاء اأحرار".  فس العدد من اأسر  الذين تم  

 التلويح بالحرب على غزة 

عس رية دامت علهى مهدار أسهبوع،  دريبات  ن تمحتالل عالم العدو عن ا تهاء فر  من جيش اإلإكشف     

تها إسهرائيل جر   اللها محاكاة احتالل قطاع غزة، وذلف مهع حلهول الهذكر  السهنوية التالتهة آل هر حهرب  هن  

وكشهفت إسهرائيل  يوما، وكا ت اأعنهف منهذ بهدء الصهراع. 51، والتي دامت لـ 2014 د القطاع صيف عام 

في منطقة الجو ن، حاكت قيام هذه الفهر  بالهد ول إلهى عمهي قطهاع صة من تدريبات ات متخص  عن ا تهاء قو  

 ة إلعادة احتالل القطاع.حة، في إطار عملي  غزة، و و: ا تباكات مسل  

فهي منطقهة الجهو ن  عسه رية   من الجيش أ هت تدريبات   فرقا   ن  " أيديعوت أحرو وت"وقالت صحيفة      

 أحد قوات النخبة اإلسرائيلية. "، احاللواء "المحتل،  ار   اللها آ ف الجنود من 

ة،  اركت فهي وكتيبة الدوريات الحدودي   932، ورقم 931، ورقم 50كال من ال تيبة رقم  وذكرت أن       

 وقوات الهندسة وطائرات ا ستطالع. 401إلى دبابات من لواء  التدريب، إ افة  

فهي عمهي قطهاع غهزة،  الفها  أحهداث الحهرب ل و الل التهدريب جهرت محاكهاة قيهام الهدبابات بالتوغ ه     

، حيل تمركزت الدبابات علهى الحهدود الشهرقية والشهمالية للقطهاع، دون أن 2014اأ يرة على القطاع صيف 

 تد ل في عمي أكبر في القطاع.

هههو أول مههن د ههل القتههال فههي أرا ههي قطههاع غههزة صههيف  "لههواء  احههال" وأ ههارت الصههحيفة إلههى أن       

 ا ي من منطقة بيت حا ون وبيت  هيا  مال القطاع.، واحتل أر2014

د تهدريب الجنهود علهى ت، تفق هوقائد هيئة اأركان العس رية الجنرال غادا ايز   وحسب الصحيفة فإن       

قيهد  ة، وتطهيهر مبهان  ، واحهتالل أحيهاء سه ني  ة سيناريوهات للقتال دا ل قطاع غزة، من بينها احهتالل أرا:  عد  

ما كا هت إسهرائيل تعلهن  مفتوحة وبين اأ جار. وكتيرا   للقتال في أرا:   ال دا ل اأ فا ، إ افة  اإل شاء، والقت

دها النشههطاء التههي  ههي   "اأ فهها  الهجوميههة"أ طههر مهها يواجههه أا عمههل عسهه را لههها  ههد قطههاع غههزة هههو  أن  

نهوا لهة، وتم   متوغ  الفلسطينيون، حيل استخدموها في الحرب اأ يرة في تنفيذ هجمهات  لهف  طهوط القهوات ال

علهى طهول  "جدار إسهمنتي"من إيقاع  سائر في صفوف جنود ا حتالل. ومنذ أ هر  رعت إسرائيل في بناء 

دة تختهر  ههذه الحهدود الحدود الفاصلة مع غزة، حيل سيضرب في باطن اأر:، للقضاء على أا أ فا  مشهي  
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لهة، فهي تنفيهذ عمليهات قب  اسهتواللها فهي أا مواجههة م  الفاصلة إلى البلدات اإلسرائيلية، حيل تخشى إسرائيل من 

  طف جنود وس ان من بلدات جدود القطاع.

رة للجنود، حيل  ههروا وههم يتمركهزون فهي أبنيهة إلى ذلف  شرت الصحيفة اإلسرائيلية مقاطع مصو       

بهم علهى تشير لتهدر  ب عليها الجنود، تشابه تلف الموجودة في قطاع غزة. وأو حت أن السيناريوهات التي تدر  

 الد ول في مناطي مثهولة بالس ان، وفي العمارات المرتفعة، وفي البلدات الشمالية في القطاع.

أعلنههت إسههرائيل عههن قيههام جنودههها بالعديههد مههن التههدريبات العسهه رية، أحههدها كههان لقههوات  را  ومهه         

من بينها تدريبات  "غالف غزة"طي ة في مناكما أجرت تدريبات عد   ،ال وما دوس، وأجرا في جزيرة قبرص

 لوقوع حرب جديدة. با  حاكت إ الء تلف المنطقة من الس ان، تحس  

لهواء " قهل  التدريبات العس رية الجديدة للجيش ستتواصهل فهي اأسهابيع المقبلهة، وبعهدها سهيتم   فيد أن  أ  و    

 ه العس رية.للقيام بمهام   " احال

ة، لمواجههة أ فها  القطهاع، حيهل جهر  تهدريبهم علهى ات قتالي  ز بمعد  التجه   وأفيد أن الجنود اآلن في  ضم  

ات ة د ههول اأ فهها  بمسههاعدة روبوتههات ومعههد  ، مههن  ههالل التههدريب علههى كيفي هه"تحههت اأر:"مواجهههة القتههال 

  اصة.

عدم رغبة  را  التدريبات العس رية الجديدة جاءت رغم إعالن أكتر من مس ول إسرائيلي م     شار إلى أن  ي  

 حرب جديدة  د قطاع غزة. تل أبيب في  ن  

ويعهيش قطههاع غههزة فهي حالههة تهدئههة مههع إسهرائيل، وفههي الوسههاطة المصههرية التهي أ هههت الحههرب اأ يههرة، 

 التهدئة على وقف الهجمات المتبادلة بين الطرفين. وتنص  

الجهيش بعهد  ههرين، عهن قيهام  أفيهد و من  طط تطوير العمل العس را للجنود فهي أر: المعركهة،    

و يفتهها حمهل عتهاد الجنهود فهي  "روبوتيهة"توزيهع أدوات  بتجربة فهي الوحهدات العسه رية البريهة، حيهل سهيتم  

 الميدان.

 

 

 

 


