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ىإه الرئيس عباس قبيل توج    لقىاء كلمىة فلسىطين كىام المنىاا السىائد  ىومىم المتحىدة إة لأللىى الجمعيىة العام 

 جابىات  إوعدم حصول الجانب الفلسطيني منهم على ، مريكيينة جوالت للمبعوثين األك دولي بعد عد  تفعيل تحر  

خيرة للمبعوثين كام الهدف منها  ىو كىب  الزيارة األ م  أويبدو  .1967  امالدولتين وحدود ع بشأم حل   واضحة  

والتخفيف منه ومن سقف الخطىاب الىذ   ،ك الدوليفي التعويل على التحر   الجانب الفلسطيني عن الذ اب بعيدا  

 م  أمريكىي مىع والترتيب للقىاء يجمىع الىرئيس عبىاس مىع الىرئيس األ، مام الجمعية العامةأسيلقيه الرئيس عباس 

حتىى  ،ذلى  لىم يحصىل م  أ نتنيىا و إال   -ترامىب  -يجمع عبىاس  لت على لقاء ثالثصوات المتفائلة عو  بعض األ

 لىىى حىىل  إشىىارة مريكىىي اإاللقىىاء الانىىائي بىىين عبىىاس وترامىىب لىىم يصىىدر عنىىه بيىىام مشىىترك لىىرفض الجانىىب األ

فاقىات عقىب التوقيىع علىى ات  أمىن التفىاوا الىذ   عاما   24د فشل فيما جاء خطاب الرئيس عباس ليؤك   ،الدولتين

 صب  بعيد المنال.أ ذا الحل تآكل و م  إال بل  ،67قامة دولة على حدود عام إوسلو في تمكين الفلسطينيين من أ

مىن أجىل إنهىاء االحىتالل اإسىرائيلي  وفي خطابه طالب الرئيس عبىاس المجتمىع الىدولي بىـمالعمل الجىاد    

دعىا إلىى تطبيىا مالمبىادرة العربيىةم للسىالم بمىا يشىمل مقضىية الالجرىينم، معبىر الحىل و ،محىددةم خالل فتىرة  

 م.194فا عليه غير المفروا على أحد حسب قرار العادل والمت  

الىدولتين، وترسىيم  ىذل الحىدود  لحىل   كأسىاس   1967ودعا إلى مالطلب من إسرائيل اإقرار بحىدود عىام   

ف بأرضىه كمىا أم يتصىر   ة، وبعد  ىذا الترسىيم سىيكوم بمقىدور كىل طىرف  ة الدولي  على أساس قرارات الشرعي  

 يشاء دوم اإجحاف بحقوق الطرف اآلخرم.

 وتىىابع" مأطالىىب جميىىع الىىدول األعضىىاء فىىي األمىىم المتحىىدة التىىي اعترفىىت بدولىىة إسىىرائيل أم تعلىىن أم    

ة وبمقتضىيات ة الدولي ىعلىى االلتىزام بقىرارات الشىرعي   ، وذل  تأكيدا  1967على أساس حدود العام  اعترافها تم  

السياسي القائم على  ذل القىراراتم. وقىال" ماسىمحوا لىي أم أسىألكم، أيىن  ىي حىدود دولىة إسىرائيل التىي  الحل  

 لكل دولة حدودم. م  أليس لها حدود، والقانوم الدولي يقول  اعترفتم وتعترفوم بها؟ كيف يمكن االعتراف بدولة  

ه مال يعقىل أم تييىب إلىى أن ى الدول مالتىي لىم تعتىرف بدولىة فلسىطين علىى االعتىراف بهىام، مشىيرا   ودعا  

االعتراف بدولة فلسطين بفىر  تحقيىا  معايير المساواة التي تساعد في تحقيا السالم، وأنا ال أفهم كيف يضر  

 م.1967ما ونحن كفلسطينيين نعترف بدولة إسرائيل على حدود العام السالم، السي  

ع من مجلس األمن الدولي مالموافقة على طلبنا بقبول دولة فلسطين دولة كاملة العضوية في ه يتوق  وقال إن   

 واحدةم. السياسي على أساس الدولتين عليه أم يعترف بالدولتين وليس بدولة   د الحل  األمم المتحدة، فكل من يؤي  

ول" ملقىد اعترفنىا بدولىة إسىرائيل علىى حىدود العىام وكام رئيس السىلطة الفلسىطينية قىد اسىتهل  كلمتىه بىالق 

، لكن استمرار رفض الحكومة اإسرائيلية االعتراف بهىذل الحىدود يجعىل مىن االعتىراف المتبىادل الىذ  1967

 موضع تساؤلم. 1993وق عنال في أوسلو عام 
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ة الدولية ولي والشرعي  مخيار الفلسطينيين والعرب، وخيار العالم  و القانوم الد واعتبر الرئيس عباس أم   

ه مسوف نُعطي المساعي المبذولة من إدارة الىرئيس األميركىي دونالىد م، وأن  1967وخيار الدولتين على حدود 

لىة بحىل ترامب وأعضاء الرباعية الدولية، والمجتمع الدولي كل فرصة ممكنىة لتحقيىا الصىفقة التاريخيىة المتما  

 إلى جنب مع دولة إسىرائيلم. وأمن، جنبا   تها القدس الشرقية بسالم  الدولتين، وذل  لتعيش دولة فلسطين بعاصم

 ا الحقوق الكاملة للجميع على أرا فلسطين التاريخيةم.ا االستقالل وإم  بالقول" مإم    وختم

لىى تحويىل خطىاب الىرئيس عبىاس إلىى مشىاريع قىرارات، تمهيىدا  لتقىديمها إلىى إوتسعى القيادة الفلسىطينية 

وإجىراء مشىاورات  ،ا بالعضوية الكاملة للدولة الفلسىطينية بىاألمم المتحىدةخا  ما يتعل   بشكل  األمم المتحدة، و

مىىع الجهىىات الدوليىىة المختلفىىة، وأنىىه سىىيكوم  نىىاك أولويىىات لمشىىاريع القىىرارات وفىىا الىىدعم الىىدولي وضىىمام 

 التصويت لكل مشروع. 

 ،ركىة حمىاسحل فىي ييىارة وفىد لتما ى ،الفىت ر  يام القليلة السابقة لذ اب الرئيس عباس حصىل تطىو  في األ 

خىىالل  ىىذل  .ول ييىىارة خارجيىىة لىىهألىىى القىىا رة فىىي إ ،اسىىماعيل  نيىىة رئىىيس المكتىىب السياسىىي لحمىىاس ةبرئاسىى

علنىت أوبموجبىه  ،فاق مصالحة جديىدلى ات  إل علن عن التوص  أوبعد حوارات مع المخابرات المصرية  ،الزيارة

مىر الىذ  فىت  الطريىا لعىودة األ ،لمطالىب الىرئيس عبىاس فىي غىزة اسىتجابة    داريةاللجنة اإ حركة حماس حل  

مىام الجمعيىة العامىة أومىن  الىرئيس عبىاس قىوة التمايىل  ،حكومة الوفاق لممارسة مسىؤولياتها تجىال قطىاع غىزة

 .تحدةمم المالتي سيجريها في نيويورك على  امش اجتماعات الجمعية العامة لأل  وخالل لقاءاته ،مم المتحدلأل

ىىأالجهىود المصىىرية جىىاءت بعىىد طلىب  م  ألىىى إشىىار و نىا يُ  د فىىي المفاوضىىات مريكىىي بتمايىىل فلسىطيني موح 

ل م تتحىو  أ ،ةالمر   لم تنج  المصالحة  ذأ ل يمكن  .قليميإلى مؤتمر سالم إباعتبار ذل  مدخل للعبور  ،القادمة

قىاء للكىرة فىي ل ذا ال م  أم ، أوذريعة للعدو للهروب من التسوية مع الفلسطينيين وتقديم التنايالت لهم ،لى عبءإ

فاللعىب بالسىاحة الفلسىطينية  ،الملعب الفلسطيني لكسب المزيد من الوقت لتنفيذ المزيىد مىن االسىتيطام والتهويىد

اوضىوم مىع الىرئيس عبىاس حتىى عنىدما كىام لكىن ألىم يكونىوا يتف .فشال جهىود المصىالحةإوبالتالي  ،متاح بقوة

 ؟قطاع غزة خارج سلطته بماذا يفسر ذل ....

 

 مم المتحدةخطاب عباس في األ

 خالله المجتمع الدولي بىـمالعمل الجىاد   مم المتحدة طالبمام الجمعية العامة لألأ لقى الرئيس عباس خطابا  أ 

إصىدار البيانىات الفضفاضىة بىدوم  ملم يعد كافيىا   "قائال   ،دةممن أجل إنهاء االحتالل اإسرائيلي خالل فترة محد  

ى سقف   ت عليىه يمنيم، ودعا إلى تطبيا مالمبادرة العربيةم للسالم بما يشمل مقضية الالجرينم، بحسب مىا نص 

 م.194فا عليه غير المفروا على أحد حسب قرار المبادرة العربية معبر الحل العادل والمت  

عضىاء العمىل علىى األمىم المتحىدة والىدول األ اذ عملية السالم وحل الدولتين، فإم  واعتبر أنه ممن أجل إنق 

ى ت عليىه القىرارات الدوليىة من أجل وقف النشاطات االستيطانية في األرا الفلسىطينية المحتلىة كافىة، كمىا نص 

را وشىعب ، وفا منطوق اتفاقية جنيف الرابعة، وتىوفير الحمايىة الدوليىة أل2016لعام  2334واخر ا قرار 

ساتنا من  ذا االحتالل البييض، ألنه ليس بمقدورنا حماية شعبنا وأرضنا ومقد   ،إنهاء االحتالل فلسطين توطرة  

 وال يمكن أم يكوم الرد على  ذا االحتالل السكوت عليهم.
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كأسىاس لحىل الىدولتين، وترسىيم  ىذل الحىدود  1967ودعا إلى مالطلب من إسىرائيل اإقىرار بحىدود عىام  

ف بأرضىه كمىا أساس قرارات الشرعية الدولية، وبعد  ىذا الترسىيم سىيكوم بمقىدور كىل طىرف أم يتصىر   على

 يشاء دوم اإجحاف بحقوق الطرف اآلخرم.

اعترافهىا  علن أم  وتابع" مأطالب جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة التي اعترفت بدولة إسرائيل أم تُ  

علىىى االلتىىزام بقىىرارات الشىىرعية الدوليىىة وبمقتضىىيات الحىىل    تأكيىىدا  ، وذلىى1967علىىى أسىىاس حىىدود العىىام  تىىم  

السياسي القائم على  ذل القراراتم. وقال" ماسمحوا لي أم أسألكم، أين  ي حدود دولىة إسىرائيل التىي اعتىرفتم 

 وتعترفوم بها؟ كيف يمكن االعتراف بدولة ليس لها حدود، والقانوم الدولي يقول إم لكل دولة حدودم.

إلىىى أنىىه مال يعقىىل أم تييىىب  دعىا الىىدول مالتىىي لىىم تعتىىرف بدولىة فلسىىطين علىىى االعتىىراف بهىىام، مشىيرا  و 

االعتراف بدولة فلسطين بفىر  تحقيىا  معايير المساواة التي تساعد في تحقيا السالم، وأنا ال أفهم كيف يضر  

 م.1967ما ونحن كفلسطينيين نعترف بدولة إسرائيل على حدود العام السالم، السي  

وقال إنه يتوقع من مجلس األمن الدولي مالموافقة على طلبنا بقبول دولة فلسطين دولة كاملة العضوية في  

 د الحل السياسي على أساس الدولتين عليه أم يعترف بالدولتين وليس بدولة واحدةم.األمم المتحدة، فكل من يؤي  

، لكىن اسىتمرار رفىض 1967ائيل علىى حىدود العىام وكام قد استهل  كلمته بالقول" ملقد اعترفنا بدولة إسر

 1993الحكومة اإسرائيلية االعتراف بهذل الحدود يجعل من االعتىراف المتبىادل الىذ  وق عنىال فىي أوسىلو عىام 

 موضع تساؤلم.

 ىىو عىىام إنهىىاء  2017موالىىذ  طالبنىىا فيىىه بىىأم يكىىوم عىىام  ه ُمنىىذ خطابىىه العىىام الماضىىي،وأشىىار إلىىى أن ىى  

واصىىلت حكومىىة اإحىىتالل بنىىاء المسىىتعمرات علىىى أرا دولتنىىا  سىىرائيلي ألرا دولىىة فلسىىطين،االحىىتالل اإ

 ر ىىا وبشىىكل  المواثيىىا والقىىرارات الدوليىىة ذات العالقىىة بالقضىىية الفلسىىطينية، كمىىا واصىىلت تنك   منتهكىىة   المحتلىىة،

مىن مسىؤولياتها بإنهىاء ب ولجأت إلىى سياسىات وأسىاليب المماطلىة وخلىا الىذرائع للتهىر   الدولتين، لحل   صارا  

ب عندما نُطالبها ويطالبها المجتمع الدولي بإنهاء احتاللها ألرا دولتنا، تتهىر  و احتاللها ألرا دولة فلسطين.

و ىي تُىدرك  ة،طىرح شىروط تعجيزي ى أو وبعدم وجود شىري  فلسىطيني، عاءات التحريض،ع باد  من ذل  وتتذر  

وألعمىىال العنىىف  ىىو االحىىتالل اإسىىرائيلي العسىىكر   تحىىريض،أم الحاضىىنة الطبيعيىىة لل ،كمىىا تىىدركوم جميعىىا  

 ألرضنا الذ  جاوي اليوم نصف قرم من الزمامم.

وال يمكننىا كفلسىطينيين أم نقىف مكتىوفي األيىد  أمىام  ىذا  محل الدولتين اليوم فىي خطىر، وأشار إلى أم    

د السىىالم واألمىىن فىىي ، ويتهىىد    علىىى أرضىىناالخطىىر الىىدا م الىىذ  يسىىتهدف وجودنىىا الىىوطني والسياسىىي والمىىاد  

خىاذ خطىوات، أو البحىي فىي حلىول بديلىة لكىي نحىاف  علىى منطقتنا والعىالم، وقىد نجىد أنفسىنا مضىطرين إلىى ات  

خيارنىا كفلسىطينيين وكعىرب، . وجودنا الوطني، وفي ذات الوقىت نُبقىي اآلفىاق مفتوحىة لتحقيىا السىالم واألمىن

، وسوف نُعطي المسىاعي 1967الدولية وخيار الدولتين على حدود  وخيار العالم  و القانوم الدولي والشرعية

المبذولة من إدارة الىرئيس األميركىي دونالىد ترامىب وأعضىاء الرباعيىة الدوليىة، والمجتمىع الىدولي كىل فرصىة 

لة بحل الدولتين، وذلى  لتعىيش دولىة فلسىطين بعاصىمتها القىدس الشىرقية ممكنة لتحقيا الصفقة التاريخية المتما  

وختم بالقول" مإما االستقالل وإما الحقوق الكاملة للجميىع علىى  إلى جنب مع دولة إسرائيلم. الم وأمن، جنبا  بس

، وقبلىوا بىـ 67و ذا يعني أم الفلسىطينيين، تنىايلوا كايىرا وقبلىوا بدولىة علىى حىدود  .أرا فلسطين التاريخيةم

أم  االستجابة من قبىل إسىرائيل، لىذل  ال بىد   م  لم يتو% من أراضي فلسطين التاريخية، وكل  ذل التنايالت، 22
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يقوم الشعب الفلسطيني بكتابة حقوقه من جديىد، بىأم لىه أرا احتلىت بالكامىل، ويجىب أم يُصىاع الصىراع مىن 

 جديد والتأكيد على أم فلسطين من النهر إلى البحر  ي للفلسطينيين.

ل أبيىب تنرىر بجدي ىة باليىة إلىى خطىاب أم  دوائىر صىنع القىرار فىي تى مصاارر سسارائيليةمن جهتهىا قالىت  

 الرئيس الفلسطيني، والذ  أعلن فيه ني ته حل  السلطة الفلسطينية وإنهاء ات فاق أوسلو.

خيرة وحالة اليأس هات الرئيس الفلسطيني األبيب كانت تدرك توج  أتل  م  أذاعة جيش االحتالل إوذكرت   

 راضىىي الفلسىىطينية.وضىىاع فىىي األذلىى  علىىى مجمىىل األحبىىاط التىىي يعيشىىها عبىىاس ومىىدع خطىىورة انعكىىاس واإ

راضىي الفلسىطينية قىد تشىهد ا األ ،مانتفاضىةم ،من والجىيش تحىذر مىن موجىة عنىف جديىدةمدوائر األ "وتابعت

منىي مىىع بطىاء التنسىيا األإمنيىة علىىى جهزتىه األأجبىار عبىىاس لقىادة إ شىهر القادمىىة فىي  ىل  سىابيع واألخىالل األ

 ائيليةم.سرمن اإجهزة األأمختلف 

فكارل أعن  يخطاب عباس  و تعبير حقيقم م  أفي حين قال مصدر في مكتب رئيس ويراء العدو نتنيا و  

 ا  سىرائيل سياسىي  إة على استمرارل في طريىا نىزع شىرعي   وسلو يدل  ألياء إتهديدل ب م  أالرافضة للسالم الحقيقي و

  م.ا  وقانوني  

 جهور التسوية

مجىد دا  علىى السىاحتين العربيىة والدوليىة، بعىد النجىاح المؤقىت الىذ  حق قتىه في محاولىة  السىترداد دور ىا   

بملف المصالحة الفلسطينية وتقريب وجهات النرر بين حركتي مفت م ومحماسم عقب خىالف  طويىل، تحىاول 

ىىة سىىالم جديىىدة بىىين الطىىرفين علىىى  مصىىر إدارة ملىىف مالتسىىويةم بىىين الفلسىىطينيين وإسىىرائيل، والسىىعي لعقىىد قم 

 ضيها.أرا

وقد كشفت صحف عبرية وعربية عن جهود مصرية تجر  للتحضير لعقىد اجتمىاع قمىة فىي مدينىة شىرم  

الشيخ المصرية، يجمع السيسي ونتنيا و والمل  األردني عبىد   الاىاني، والىرئيس الفلسىطيني محمىود عبىاس، 

 إحياء مشروع مالتسويةم في منطقة الشرق األوسط.

مصر  رفيع المستوع يعمل في ويارة الخارجية المصرية، تفاصيل الجهىد وفي التفاصيل كشف مسؤول 

الجديد لمصر إحياء مشروع التسوية في منطقة الشرق األوسط، بمساعدة بعض رؤساء الدول العربيىة، قىائال " 

 فا عليها مصريا  وإسرائيليا  وأمريكيا  من خالل لقاءات سابقةم.ة مت  م ناك خطة سري  

تحقيق مصالحة فلسطينية راخلية وسنهاء خطر المقاومة الموجورة بقطاع غزة على في مة ل الخط  وتتما   

سسرائيل، ومن ثم البحث عن سبل إلحياء مشروع التسوية الكاملة في المنطقة، قبال االنتقاال للمرحلاة الثالثاة 

 م.واألخيرة للتطبيع العربي مع سسرائيل

صل إلى البند األخير من الخطة مباشىرة  بتطبيىع سياسىي الكاير من الدول العربية تطم  ألم ت م  أضاف أو

واقتصاد  كامل مع االحتالل، لكىن تقىف القضىية الفلسىطينية عقبىة فىي وجههىم، مضىيفا " ملىذل  بىدأ  ىذا الجهىد 

وسىاق حىول القمىة  االتصاالت تجر  على قىدم  وبدعم عربي كبير إنجاح جهود مصر في المصالحة والتسوية.
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فىي منتصىف شىهر ديسىمبر المقبىل، فىي مدينىة  -بحسب المعلومات األوليىة التىي وصىلتنا - االمقبلة، وسيتم عقد

 شرم الشيخ المصرية وبحضور وفود عربية ودولية كبيرةم.

تجهيز ىىا بمشىىاركة مصىىر واألردم ووفىىدين  ح قىىد تىىم  طر  مخطىىة التسىىويةم الجديىىدة التىىي سىىتُ  وكشىىف أم   

ىام وواشىنطن، ي  ماللقىاءات السىر   إسرائيلي وأمريكي، الفتا  إلى أم   ة جىرت فىي ثىالث عواصىم  ىي القىا رة وعم 

 وأُطلع الرئيس محمود عباس شخصيا  على الخطة الجديدة. 

ة الذ  حضىرل ب له جهاي المخابرات العام  والذ  رت   ،اللقاء بين نتنياهو والسيسي خرع فإم  أ ومن جهة   

لحة الفلسطينية الداخلية، وكذل  التسوية، تحت متابعة مباشىرة المصا رئيسه اللواء خالد فوي ، بعدما بات ملف  

بحىي فىي السىبل المحىاوالت السىترناف المفاوضىات وإبىرام صىفقة إقليميىة التىي مىن  ،من المخىابرات المصىرية

الخطىوات المصىرية تتسىارع إتمىام الصىفقة  على ذل ، فىإم   وبناء   .ع العالقات ما بين دول عربيةشأنها أم تطب  

، و ىذا بىالتواي  ، ثم متسويةم الصراع الفلسطيني اإسرائيلي ثانيا  حلموم بها، المصالحة الفلسطينية أوال  التي ي

 مع التطبيع الكامل والعلني ما بين دول عربية وإسرائيل.

الىرئيس األمريكىي ال    مىدير عىام ويارة الخارجيىة اإسىرائيلي السىابا، أور  سىافير، أم  إلى ذل ، رج    

لإلعىالم عىن تحىالف إقليمىي جديىد  لقبول عرا السيسي بتنريم مؤتمر قمة إقليميىة فىي واشىنطن، حماسا  بد  يُ 

  الىرئيس ترامىب علىى المطالىب العربيىة، باعتمىاد مبىادرة السىالم العربيىة ذلى  لىتحف    ويعىود .أميركيىة بزعامة  

  ذل المبادرة مغير مقبولةم من نتنيا و، الذ  يصر   وإدراكه أم   ،لتسوية الصراع الفلسطيني اإسرائيلي أساسا  

 أ  مباحاات حول تسوية الصراع. ،علن بين إسرائيل والدول العربيةبأم يسبا التعاوم األمني اإقليمي المُ 

الىىدولتينم أساسىىا لتسىىوية  ي حىىل  ب إدارة ترامىىب مىىن تبن ىىحىىبط مىىن تهىىر  مُ م الجانىىب العربىىي أم   فىىي حىىين   

 اإسرائيلي.الصراع الفلسطيني 

مالما  الططاة التاي هرحهاا لعة من منرمىة التحريىر الفلسىطينية، كشىفت مصادر فلسطينية مط   ر أم  ذك  ويُ  

برئاسىة موفىد الىرئيس األمريكىي الخىا ، جاريىد كوشىنير علىى القيىادة الفلسىطينية فىي  الوفد األمريكاي للساال 

الىىدولتين واسىىتبداله بحكىىم ذاتىىي مىىرتبط  حىىل  اإدارة األمريكيىىة تسىىعى إلىىى شىىطب  وإم   ،االجتماعىىات األخيىىرة

 بالكونفدرالية مع األردم. 

توسىيع صىالحيات السىلطة الفلسىطينية بمىا يشىمل  "الخطة تستند على ثالثة بنود رئيسة  ي وأوضحت أم   

 مناطا )ب، ج(، وتقديم تسهيالت اقتصادية للفلسطينيين وتوفير حكم ذاتي مرتبط باألردم. 

يكية تسىتند إلىى أم يبقىى الفلسىطينيوم تحىت االحىتالل، والبحىي عىن تسىوية سياسىية ال ة األمرالخط   م  إو  

وأم القيىادة  ،رسىمي علىى القيىادة الفلسىطينية دة  أم الخطة األمريكية طرحت بشكل  تستند إلى حل الدولتين، مؤك  

لسطينية كاملة السيادة دت على ضرورة إنهاء االحتالل وقيام الدولة الفالفلسطينية رفضت الطرح األمريكي وأك  

 . 1967على حدود عام 

مت مقترحىا  للقيىادة الفلسىطينية، يقضىي بالبىدء اإدارة األمريكيىة قىد   ، أم  مصارر فلسطينية خاصاةدت وأك   

 بتطبيا الكونفدرالية مع األردم، ومن ثم إقامة الدولة الفلسطينية. 
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علىى حىل الىدولتين  يرفضه أ  مقترح غيىر مبنىد لكوشنير الرئيس عباس أك   وأشارت المصادر، إلى أم    

حة أم يكوم الرئيس ترامب قد أعىاد طىرح الفكىرة مجىددا  علىى الىرئيس عبىاس أو إقامة الدولة الفلسطينية، مرج  

 خالل لقائهما على  امش اجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة.

السىىالم علىىى المسىىار الفلسىىطيني ق لقضىىية فىىي الجمعيىىة العامىىة مىىن التطىىر   خطاااب تراماا  فىىي حىىين خىىال   

ذاتىىه يكشىىف بىىؤس وعقىىم  ه غيىىر ذ  صىىلة بهىىا، و ىىذا بحىىد   هىىا قضىىية مغيىىر موجىىودةم، أو كأن ىىاإسىىرائيلي، وكأن  

ه يقىول للىرئيس أن  ك فهو و بعيد للمسألة الفلسطينية،أا من قريب لكن عندما ال يتعر   .خطاب الرئيس األميركي

وكىل قضىايا العىالم سىابقة علىيكم فىي  ،ة للواليىات المتحىدةولوي ىألسىتم  نىتم وقضىيتكمأعباس والشعب الفلسىطيني 

  األ مية والمكانة. 

المواقف التي أبدتها دول مالمحور  م  أ تسيفي ليفنيمن جهتها قالت وييرة الخارجية اإسرائيلية األسبا   

ب  ناك منافذة فر  تاريخية يتوج  دت أم وأك   ي المعتدلم ستعزي البيرة اإستراتيجية واإقليمية إسرائيل.السن  

م للتعىاوم معنىا إلىى جانىب رئىيس أمريكىي يىتفه   وتتماىل فىي وجىود عىالم عربىي مسىتعد   ،حىاذق استياللها بشكل  

 مخاوفنا ويمكن االعتماد عليهم.

ىىوأوضىىحت ليفنىىي بأن ىى    ب علىىى إسىىرائيل تىىوفير بيرىىة تسىىم  بىىإغراء الزعمىىاء العىىرب بالتعىىاوم مىىع ه يتوج 

 .ب العمل على دفع المفاوضات مع الفلسطينيين قدما   ذا يتطل   على أم   دة  ، مشد  نا  إسرائيل عل

ه لىىن يتجىىاوي ب آمىىال القىىادة العىىرب وسىىيحرجهم ألن ىىنتنيىىا و سىىيخي   واسىىتدركت السياسىىية اإسىىرائيلية بىىأم   

لحكىام فىي الىدول ص من  امش المناورة أمىام اف في إسرائيل و ذا سيقل  الخطوط العامة لبرنامج اليمين المتطر  

 العربية.

 جديد االستيطان الصهيوني

 ط  صادقت ماللجام اللوائيةم في بلديىة االحىتالل فىي القىدس علىى مخط ى ،طار سياسة العدو في القدسإفي   

إقامة شبكة من األنفاق حول المدينة،  ي عبارة عىن تسىهيالت لبنيىة تحتيىة حيويىة تىرتبط بمشىاريع اسىتيطانية 

حركىة انتقىال المسىتوطنين مىن مسىتوطنات شىرق المدينىة وشىمالها فىي معاليىه أدومىيم، ونيفىي ل مستقبلية وتسه  

يعقوب وبسيات يئيف إلى مركز المدينة، بذريعة تخفيف االيدحام المرور  شرق القدس وشمالها. وقال مدير 

االحىتالل متسىعى سىلطات  م  أدائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية التابعة لبيىت الشىرق، خليىل تفكجىي، 

لربط المستوطنات في الشرق، خصوصا  معاليه أدوميم بمركز مدينة القدس، وتيسير حركة انتقال المسىتوطنين 

م ذل التسىهيالت فىي البنيىة التحتيىة تنىدرج فىي إطىار  وأم   ، مفي  ذل المنطقة بمركز المدينة ومنها إلى تل أبيب

مشاريع مستقبلية استراتيجية وحيوية تعتىزم سىلطات االحىتالل تنفيىذ ا فىي محىيط القىدس، ومنهىا شىبكة القطىار 

ة في محيط المدينة، بما في ذل  حي الشىيخ جىراح، وتسىهيل انتقىال المسىتوطنين ع منها مسارات عد  التي ستتفر  

ية إلى القدس الشرقية، كما ستسفر عن تسهيالت اقتصادية إقليمية بين األردم وإسرائيل، ومنها من القدس اليرب

 مطار البقيعة الذ  سيقام على أرا البقيعة في الخام األحمرم.
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الشىىركة  م  أ مىن جهتىه أفىاد تقريىر صىىادر عىن المكتىب الىوطني للىىدفاع عىن األرا ومقاومىة االسىتيطام، 

مغىىو   ،وير جبىىال يهىىودام، تعمىىل وبالتعىىاوم مىىع المجلىىس اإقليمىىي االسىىتيطانياالسىىتيطانية مالشىىركة لتطىى

 ،طلىا عليهىا مغىو  عتصىيوممعلى إقامة ثىالث مسىتوطنات جديىدة فىي الكتلىة االسىتيطانية التىي يُ  ،عتسيومم

 .ممشكلة السكن في القدس ومحيطها ستحل  مو

دار العىايل قىرب مدينىة رام  ، فىي آخر، صىادقت سىلطات االحىتالل علىى اسىتكمال بنىاء الجى وفي سياق   

الوقت الذ  شرعت فيه ببناء مقاطع منه قرب جنين، حيي صد ق ليبرمام، على اسىتكمال بنىاء الجىدار الفاصىل 

 حول مستوطنة مبيت إيلم، شمالي شرق مدينة رام   ليفصل بينها وبين مخيم الجلزوم لالجرين الفلسطينيين.

 

 لبابا" بالقدس ر "جبل امططط استيطاني يتهد  

ع البدو  مجبل البابىام بالقىدس المحتلىة، دت اإدارة المدنية التابعة لسلطات االحتالل بهدم منايل التجم   د   

(، رغىم وجىود قىرار مىن المحكمىة العليىا بمنىع  ىدم E1قرب مستوطنة ممعاليه أدوميمم في المنطقة المعروفة )

مجبل بابام، عبىر  ىدم العديىد مىن المنىايل البدويىة بهىدف تهجيىر ع ويستهدف االحتالل تجم   .تا  تل  المنايل مؤق  

م، مىىن أجىل ربىط مسىتوطنة ممعاليىىه E1السىكام مىن أراضىيهم لصىال  إقامىىة المشىروع االسىتيطاني األضىخم م

 .وفصل شمال الضفة عن جنوبها ،أدوميمم بمدينة القدس

 

 2020مططط "سسرائيلي" إلقامة "القدس الكبرى" حتى 

الكتىىل االسىىتيطانية،  ، بضىم  2020ى مالقىىدس الكبىرعم حتىىى الحىتالل إلىىى إقامىة مىىا يسىم  تسىعى سىىلطات ا 

 ،عىىات وأمىىاكن معزولىىةة فىىي تجم  لحسىىم القضىىية الديموغرافيىىة لصىىال  المسىىتوطنين، وجعىىل الفلسىىطينيين أقلي ىى

حتيىة ، بإقامىة مسىتوطنات وبنيىة ت2050ى بالقدس الكبرع حتىى طات ما يسم  وميجر  الحديي عن تمديد مخط  

وشىىبكة أنفىىاق وشىىوارع وسىىك  حديديىىة، وكىىذل  بنىىاء مطىىار بىىين القىىدس وأريحىىا علىىى مسىىاحات واسىىعة مىىن 

ا ربط جميع المستوطنات داخل حىدود بلديىة القىدس وخارجهىا وعىزل القىرع واألحيىاء األراضي، و و ما يحق  

عىات داخل الضىفة، وتجم   مخططات االحتالل تقوم على أساس إقامة مدولة من المستوطناتم م  إو .الفلسطينيةم

 صل فيما بينها بشبكة من الجسور واألنفاق.معزولة من المدم والقرع الفلسطينية، تت  

سىلطات االحىتالل االسىرائيلي  د تقرير صادر عن ويارة األوقىاف والشىؤوم الدينيىة، أم  فأك  ا في الطليل م  أ

مىن التهويىد، وذلى  مىن خىالل  جديىد   تسعى لتييير وجه مدينة الخليل جنوب الضىفة اليربيىة المحتلىة، فىي فصىل  

صدرت قرارا  يُتي  للمسىتوطنين المسىتولين علىى أحيىاء أحيي  ،التقدم الجار  في المخطط االستيطاني بالمدينة

تشىكيل مجلىس بلىد  يمىنحهم الخىدمات الحياتيىة فىي  ( في الخليل حىا  H2) وسط البلدة القديمة المعروفة بمنطقة

ومخىىاطر  ىىذا القىىرار تشىىمل  ع تقىىديم خىىدمات البنيىىة التحتيىىة للمسىىتوطنين.المجىىاالت المختلفىىة، لىىه مخىىاطر تتعىىد  

 ة قوانين البلدية المزعومة.توسيع حدود مجلسهم واستمالك أراضي المواطنين بالقوة وبحج  
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مت السىلطة الفلسىطينية أجىزاء مىن مدينىة الخليىل أطلىا عليهىا تسل   1997ل الخليلم عام ووفا مبروتوكو 

ألىف نسىمة، وفيىه تقىع  45م ويطقنىه قرابىة h2م، فيما تواصلت السيطرة اإسرائيلية على القسىم المتبقىي مh1م

 البلدة القديمة والمسجد اإبرا يمي.

قرار االحتالل يقضي بتحويىل البلىدة بأكملهىا لمسىتوطنة  وأوض  التقرير أم ،فيما العدو لم يلتزم باإتفاق  

 يرهر أنه قانوني و و في الواقع متطهير عرقيم يهدف لتهجير م. واستمالك أراضي المواطنين بشكل  

ع بين حىواجز وتقيم مإسرائيلم سبع بؤر استيطانية وأكار من مرة نقطة احتاللية داخل البلدة القديمة تتوي   

سىرائيلي ويواصىل االحىتالل اإ ،ية وبوابات إلكترونية خاصة بمحيط المسىجد اإبرا يمىيونقاط عسكرية حديد

سياسته االستيطانية في قلب الخليل، مىن خىالل تضىييا الخنىاق علىى المىواطنين الفلسىطينيين فىي البلىدة القديمىة 

  المسىىىتوطنينطىىىات  ىىىدفها إرغىىىام السىىكام األصىىىليين علىىىى الرحيىىىل وجلىىىب ومحيطهىىا، ووضىىىع وتنفيىىىذ مخط  

 المتطرفين.

ع وقابل للحدوث بأ  لحرة اعتقال، قتل، مصادرة ،حواجز مفي الخليل كل شيء متوق   "وجاء في التقرير  

ذام، آلثابتىىة وأخىىرع طيىىارة، منىىع دخىىول أو خىىروج، اقتحامىىات، مصىىادرة و ىىدم، ومنىىع صىىلوات ومنىىع رفىىع ا

مىدارس، ركىود اقتصىاد  وتجىار ، بىل ال حيىاة تنييص، اسىتيالء لشىوارع لمنىايل ألحيىاء، إغىالق لمسىاجد ول

  ناكم.

 

 تشكيل لجنة متابعة بالطليل 

سىىالمية والعشىىائر والمؤسسىىات الحكوميىىة والمدنيىىة عقىىدت بلديىىة الخليىىل والفعاليىىات والقىىوع الوطنيىىة واإ

بتشىكيل  بهدف بلورة موقىف ضىد إجىراءآت اإحىتالل األخيىرة والقاضىية ،في قاعة بلدية الخليل طارئا   اجتماعا  

 مجلس إدارة شروم المستوطنات في المدينة.

  لقىرار االحىتالل علن في ختام االجتماع تشكيل لجنة متابعة عليا، تعتبر فىي حالىة انعقىاد دائىم، للتصىد  وأُ  

ودعا المشاركوم جميع أصحاب المحالت التجارية الميلقىة فىي  وإعالم الوحدة الوطنية المؤسساتية في الخليل.

ىالبلدة القد ه ألداء الصىالة يمة لفتحها فورا ، ودعم صمود م من خالل تكايىف التواجىد فىي البلىدة القديمىة، والتوج 

 في مساجد البلدة القديمة والحرم اإبرا يمي.

ىى  ه المشىىاركوم دعىىوة لكافىىة المؤسسىىات والفعاليىىات لتفعيىىل الحىىراك الشىىعبي الىىرافض لهىىذا القىىرار ووج 

تنريم األنشطة والفعاليات والمشاركة في كافة فعاليات المقاومىة الشىعبية من خالل تكايف التواجد و ،العنصر 

 السلمية على أبواب الحرم اإبرا يمي والبلدة القديمة.

ى  ل مسىؤولياتهم مىن ودعت القوع الوطنية ومؤسسات وفعاليات وعشائر محافرة الخليل، الجميىع إلىى تحم 

 دة رافضة لالستيطام واالحتالل.أجل الحفا  على خليل الرحمن عربية فلسطينية موح  
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ويأتي  ذا الحراك بعد إعالم االحتالل عن قرار بإقامة بلدية للمستوطنين تدير شؤونهم في مدينة الخليل،  

 مباشر بهدف تهويد ا. و و ما يعني تعزيز تواجد م والعمل على استهداف المدينة بشكل  

الطيىرة مفلسىطينية تقىع إلىى اليىرب مىن رام  ، و ىي قىرع  أربع قرى ضم  فيما أعلنت سلطات االحتالل  

الرام في محيط القدس المحتلىة بىدال  مىن رام  مالرتباطملتصب  تابعة  م،وبيت لقيا وبيت سيرا وخرباا المصباح

ا بالهويىىات الشخصىىىية وتجديىىد ا واستصىىىدار  ، فيمىىا كىىل مىىىا يتعلىىا بمعىىامالت السىىىكام خاصىىة فيمىىىا يتعل ىى

 التصاري .

و ىو  443ها تقع جميعها على الطىرف المقابىل للشىارع االسىتيطاني المعىروف باسىم ميزة  ذل القرع أن     

 القرع األربع بفصل وسط الضفة اليربية عن جنوبها. إلى قرار ضم   إضافة   ،شارع كفيل

ال أضف إلى ذل  البدء ببناء مستوطنة عميحا  البديلة لعمونا قرب نابلس، و ي التىي تفصىل منطقىة شىم 

 الضفة اليربية عن محيطها.

التىي يريىد االحىتالل فرضىها  م،األقىاليم األربعىةمط وتعيد  ذل اإجراءات اإسىرائيلية إلىى األذ ىام مخط ى 

ثىم تقسىيم الضىفة اليربيىة إلىى شىمال وجنىوب  ،على الضفة اليربية وقطاع غزة بفصل القطاع عىن الضىفة أوال

 صل بباقي األقاليم.غير مت   قل  قليم مستإوأخيرا  إبقاء الوسط ك ،وفصلهما

ىويعتبر  ذا القرار مقد     أم   ة  مة لفصل سكام القرع األربع عىن مدينىة رام   والقىرع المحيطىة بهىا، خاص 

بنىاء الجىدار الفاصىيل علىى طىول الشىارع االسىتيطاني  عنىدما تىم   2005فىي العىام  الفصل األول لهذل القرع تىم  

443. 

 ة  أكبر، خاص   قلب الطاولة على السلطة الفلسطينية والعمل على إضعافها بشكل  ومال  ذا القرار  و بماابة 

رت إسىرائيل إنشىاء مجلىس إدارة شىؤوم قىر  حيىي  ،ربط  كذا قرار مع ما جرع في الخليل قبل عدة أيام إذا تم  

االسىتيطاني الىذ   م1أ  مط وكىذل  مخط ى .المستوطنين فىي قلىب مدينىة الخليىل المحتلىة جنىوب الضىفة اليربيىة

سىىيفرع البىىدو الفلسىىطينيين مىىن محىىيط القىىدس ويىىربط كافىىة المسىىتوطنات المحيطىىة بهىىا بالمدينىىة لصىىال  توسىىيع 

 حدود ا التي تطم  بها سلطات االحتالل.

القىىرار  سىىابا أم   قىىد اعتبىىر فىىي تصىىري    ،رئىىيس  يرىىة مقاومىىة الجىىدار واالسىىتيطام ،وكىىام وليىىد عسىىاف 

يفصىل جنىوب الضىفة  للمسات األخيرة على شريط استيطاني بعرا أربعين كيلومترا  اإسرائيلي يعني وضع ا

 اليربية عن وسطها. و هرت مالم  الشريط االستيطاني ببناء مستوطنة عميحا .

 ىذا القىرار  ىو رسىالة قويىة وشىديدة  أم   علىى ،مدير دائىرة الخىرائط ونرىم المعلومىات ،خليل التفكجيأك د 

تقطيع أواصر مدم  م  إ. ومر وليس أنتمنحن الذين نحكم ونقر  مسلطة الفلسطينية مفاد ا الوضوح من االحتالل لل

تقطيىع الضىفة اليربيىة  د أم  وأك ى ،لسىلطات االحىتالل اسىتراتيجيا   آنيىا   الضفة اليربية عبر االستيطام، يمال  ىدفا  

ثانية سىيطرة  ا من جهة  ويحق  لمناطا مأرباعم، يصب في تعقيد أ  حلول مستقبلية في ملف الدولة الفلسطينية، 

قامىىة االحىىتالل إ وأشىىار إلىىى أم   ة إسىىرائيلية علىىى المنىىاطا الفلسىىطينية بكىىل سىىهولة ودوم أ  عنىىاء وكىىدر.أمني ىى

األخطىر منهىا مىا  دة، غيىر أم  متعىد   ا أ ىدافا  ، يحق ىلمستوطنة معميحا م جنوب نابلس البديلة لـمعمونام مؤخرا  
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يفصل شمال الضفة عن وسطها، حيي يبدأ مىن حىدود األراضىي  استيطانيا   ا  يتعلا في كوم المستوطنة تمال سد  

 .غرب ا حتى غور األردم شرقا   1948المحتلة سنة 

ىىى ،مسىىىتوطن يهىىىود  فىىىي الضىىىفة اليربيىىىة ممليىىىومموتسىىعى مإسىىىرائيلم للوصىىىول إلىىىى رقىىىم   م  أو ة  خاص 

عين هىود  فىي الضىفة اليربيىة مىوي  ألىف مسىتوطن ي 650الرقم وصل إلى قرابىة  م  أاإحصاءات الحالية تقول 

مستوطنة وحوالى مرة بؤرة اسىتيطانية غيىر شىرعية، باإضىافة إلىى مرىة موقىع عسىكر  وعشىرين  174على 

موقع خدماتي وخمسة وعشرين منطقة صناعية على أراضي الضىفة اليربيىة. وكىام مركىز عبىد   الحىوراني 

طىرأ علىىى مصىىادرة  ا  حىىاد   د فىىي آخىر تقريىىر لىه أم ارتفاعىىا  للدراسىات التىىابع لمنرمىة التحريىىر الفلسىىطينية قىد أك ىى

 % مقارنة مع العام الماضي.127األراضي الفلسطينية وصل إلى 

االحتالل يسعى لكسر حاجز التفوق الديميرافي الفلسىطيني الحىالي فىي الضىفة لصىال   واض  أم  من الو   

لتسهيالت واالمتيايات لتشجيعهم على االنتقال إلى ى أصناف ام لهم شت  المستوطنين اليهود، حيي يسعى ألم يُقد  

ة قصىوع أكاىر االسىتيطام أولوي ى ل على أم  والنهج االستيطاني المتواصل لالحتالل يدل   السكن في المستوطنات.

الرؤية اإسىرائيلية القائمىة رأس  رمهىا مدولىة يهوديىة واحىدة مىا بىين  من تحقيا التسوية مع الفلسطينيين، وأم  

 نهرم.البحر وال

   

 الفلسطينية   المصالحة

د ا بتمكين حكومة التوافا من العمل اللجنة اإدارية في قطاع غزة، وتعه   حل   محماسمعالم حركة إ مع 

علىى إليىاء العقوبىات التىي فرضىتها علىى القطىاع وحىل  مفىت موموافقة حركىة  بحرية وتنريم انتخابات عامة، 

فىي تعزيىز  هقىت االختىراق المنشىود للبنىاء عليىتكوم المخابرات المصرية حق   ،المشاكل المالية واإدارية العالقة

والتي يبدو  ،ساس في التسوية السياسية للقضية الفلسطينيةالدور المصر  في الملف الفلسطيني ولعب الدور األ

للمشىىاركة فىي المىىؤتمر المطىىروح  ،لىىى طىىرف فلسىطيني مفىىاواإمريكىىي يهىدف أعلىى طلىىب  هىا جىىاءت بنىىاء  ن  أ

 محمىاسمولقىي قىرار  .قليمي للقضية الفلسطينيةاإ طراف ذات العالقة بمسيرة التفاوا النجاي الحل  لأل ا  قليمي  إ

أمىام تحقيىا المصىالحة، ترحيبىا  واسىعا   معقىدة العقىدماللجنة التي شكلت على مدار األشىهر السىتة الماضىية  حل  

 ا  ومن الفصائل الفلسطينية.ا  وأممي  شعبي  

األحمد" متم  االتفاق مع المسؤولين المصريين على عقد لقاء بين مفىت م ومحمىاسم بعىد أسىبوع قال عزام 

اتها كاملة في قطاع غزة، بما فىي ذلى  الىويارات وأجهىزة الشىرطة واألمىن ومعبىر رفى   من تسلُّم الحكومة مهم 

 .2011ة عام وغيرل، تمهيدا  لعقد مؤتمر شامل للفصائل الفلسطينية الموق عة على اتفاق القا ر

علىى تنرىيم انتخابىات  محمىاسمدت علىى تنرىيم انتخابىات تشىريعية فقىط، فيمىا شىد   أصر   مفت موكام وفد 

لىى جانىب االنتخابىات التشىريعية، قبىل أم يوافىا الطرفىام علىى إ ،للرئاسىة وللمجلىس الىوطني لمنرمىة التحريىر

 .مم االنتخابات العامةتنريممها المصريوم تقضي بتضمين البيام عبارة ة قد  صيية توافقي  

اللجنة على قاعدة سحب الىذرائع مىن  ة بحل  طالبت بقو   محماسمة أصواتا  داخل ثم   وأضافت المصادر، أم  

فىي إنجىاح مصىر وتعزيىز العالقىة  ه سيضع عراقيل جديدة أمام إنجىاي المصىالحة، ورغبىة  عباس، واقتناعها بأن  
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 محماسملى دور مصر  فاعل في صفقة لتبادل األسرع مع إغامض، فضال  عن حاجتها  با  لمستقبل  معها تحس  

 تها التي تهاوت.تُعيد للحركة، في حال إنجاي ا وإطالق ألفي أسير ماال، جزءا  من بريا شعبي  

وجود ضىوء أخضىر أميركىي بإنهىاء االنقسىام وتوحيىد الصىف الفلسىطيني، أعطىى مصىر  لى أم  إوأشارت 

ىىوكىىل األطىىراف دفعىىة جديىىدة لتهيرىىة المسىىرح الت   لهىىا الىىرئيس دونالىىد ترامىىب  د  فىىاق سىىالم محتمىىل فىىي صىىفقة يُع 

، مةالزاويموحشرتها في  مفت معلى شروط عباس الاالثة فاجأت  محماسمموافقة  لى أم  إولفتت  ومستشارول.

 ولم يجد وفد الحركة سبيال  غير الموافقة واالستجابة لجهود مصر.

 ،عبىاس ةلىى مصىر ودور ىا، لكىن لىديها شىكوكا  تجىال ني ىإة مطمرن ى محمىاسم م  أرغم ذل ، قالت المصادر 

االختبار الحقيقي لالتفاق الجديد سيكوم على أرا الواقع بعد عودة عبىاس مىن الواليىات المتحىدة  وأضافت أم  

لتسىىليم الىىويارات والهيرىىات الحكوميىىة واألمىىن والمعىىابر  محمىىاسمام قليلىىة، وفىىي الوقىىت ذاتىىه مىىدع اسىىتعداد بأيىى

 لحكومة التوافا.

 ناك ثىالث قضىايا جو ريىة تضىمن إنهىاء االنقسىام  ىي" مىن  ىي ممجدالني قال"  عضو اللجنة التنفيذية 

ة بالقطىاع، الضىرائب واإيىرادات المحلي ىالجهة المسؤولة عن معىابر قطىاع غىزة، والجهىة المسىؤولة عىن جمىع 

ف حكومىة الوفىاق، أم أنهىا سىتكوم تحىت ، متسائال " م ل ستكوم الاالث قضايا تحت تصىر  مةة األمني  والمرجعي  

رات ومجىال الختبىار جديىة حركىة حمىاس بإنهىاء وتابع" مالاالثة قضايا تعطىي مؤش ى ف حركة حماس؟م. تصر  

 القادمة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء االنتخابات الرئاسيةم.االنقسام، والتأسيس للمرحلة 

قال" مالمطلوب استجابة سريعة للمبىادرة عبىر  ،بو مرزوقأموسى  ،نائب رئيس المكتب السياسي لحماس

ه إلى القطاع واستالم أعمالها كاملة، وكل خذت ضد غزة، واإيعاي للحكومة بالتوج  إلياء كل اإجراءات التي ات  

ع محمىاسم تتوق ى م  أوأضىاف  ،ي المسىؤولياتمؤولياتها وصالحياتها مع تأكيد الربط بىين الصىالحيات وتىول  مس

أيضا  من القيادة الفلسطينية االستجابة لدعوة القا رة إلى الحوار في كل المسارات المطروحة، بينها االنتخابات 

متيار دحالم موجود في قطاع  فت إلى أم  ول وإصالحات منرمة التحرير والمجلس الوطني، والملفات األخرع.

مضىيفا "  ،نائبىا ، وال يمكننىا تجا ىل  ىذا المكىومم 16نىات الحركىة السياسىية، ولديىه م مىن مكو  غزة، و ىو مكىو  

النىىواب وقطىىع الرواتىىب  ملسىىنا نحىىن مىىن يجىىب أم نسىىأل عىىن  ىىذا التيىىار ألم إجىىراءات القيىىادة الفلسىىطينية بحىىا  

 بت بتكوين  ذا التيارم.خذت، تسب  لتدابير األخرع التي اتُّ واإحالة على التقاعد وكل ا

ح فىي أ  نقاشىات طىر  مموضوع سىالح المقاومىة لىم يُ  دا  على أم  ، مشد  مسالح المقاومةمق إلى ملف وتطر  

سالح المقاومىة لكىل الشىعب الفلسىطيني، و ىو ضىمانة مواجهىة  .سابقا ، ولن يكوم مطروحا  على طاولة الحوار

ة لتقاسىم المسىؤولية عىىن حمىاس مسىتعد   م  أ دا  مؤك ى ،االعتىداءات اإسىرائيلية، لىذل  ال يمكىن العبىي بهىذا الملىىفم

مقىرار الحىرب والسىالم مسىؤولية وطنيىة  مؤكىدا  أم  وصنع قرار الحرب والسالم فىي شىكل إيجىابي مىع القيىادة، 

من التوافىا علىى كىل مىا  ىو مطىروح  ماعي، وحماس مستعدة اللتزام المسؤوليات الوطنية، لكن ال بد  وقرار ج

 ا بمصير ومستقبل الشعب الفلسطينيم.في الساحة السياسية، وكل ما يتعل  

   

 آليات تنفيذ المصالحة
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القىا رة، ة تفاصيل االتفىاق بىين حركتىي فىت  وحمىاس فىي كشفت مصادر خاصة لصحيفة مالقدسم المحلي  

 اللجنة االدارية، ويقوم االتفاق على النقاط التالية" بموجبه إعالم حركة حماس حل   والذ  تم  

جىىراء تقيىىيم شىىامل للرىىروف إو ،وضىىاعفىىي غىىزة لدراسىىة األ تعقىىد حكومىىة الوفىىاق الىىوطني اجتماعىىا   -1

 الميدانية.

ى م الحكومة بعىد ذلى  تقريىرا  تقد    -2 عرضىه فىي اجتمىاع ثنىائي بىين حركتىي فىت  وحمىاس فىي  يىتم   ال  مفص 

مىىن، األ "بري ىىاأويكىىوم بمشىىاركة ومراقبىىة مصىىرية ويبحىىي كىىل الملفىىات العالقىىة و ،القىىا رة خىىالل عشىىرة أيىىام

ليىات تحقيىا المصىالحة بنىاء علىى اتفىاق القىا رة الموقىع عىام آوالمعابر، والمو فين، والكهرباء، ويبحي كذل  

 .2011المبني عليه الموقع في  واتفاق المصالحة 2005

ة الملفىات ع بمشاركة فصىائل منرمىة التحريىر يبحىي بقي ىآخر موس   فا الطرفام على اجتماع  بعد ذل  يت   -3

 العالقة والمشتركة، بينها االنتخابات، الرئاسية، والتشريعية، وانتخابات منرمة التحرير.

، بأقاليمهىا المختلفىة، علىى التفا مىات محمىاسمحركة  ة إجماعا  داخلثم   وذكرت صحيفة الحياة اللندنية أم  

ىى التىىي تىىم   فىىي ضىىوء  فىىي حىىوارات القىىا رة، خصوصىىا   مفىىت مليهىىا مىىع مسىىؤولين مصىىريين وحركىىة إل التوص 

دت علىى لكن الحركة شد   ،إنهاء االنقسام الفلسطيني مضوء أخضر أميركيمالمصرية، وبوجود  مالضماناتم

لىى االنتخابىات إها سىتحتكم ن  ألى حين تسوية الملف األمني نهائيا ، وأعلنت إكها بإدارة األمن في قطاع غزة تمس  

  في شأم وينها وشعبيتها. 

 

 المصالحة والصمت اسرائيلي  

عىىن الصىىمت اإسىىرائيلي إياء مباحاىىات  ،الكاتىىب ميىىوني بىىن منىىاحيمم بموقىىع نيىىوي وم اإخبىىار تسىىاءل 

 ،أنىىه سىىلوك غريىىب عىىن إسىىرائيل نية الجاريىىة بىىين حركىىة )حمىىاس( وحركىىة )فىىت (، معتبىىرا  المصىىالحة الفلسىىطي

 ذا الصمت يتزامن مع ما يجر  الحديي عنه مىن رفىع الفيتىو األميركىي عىن المصىالحة، وإعطىاء  أم   موضحا  

وج مب الضوء األخضر لمصر والسلطة الفلسطينية السىتكمال  ىذل المصىالحة بيىرا الخىراالرئيس دونالد تر

التي أعلنت معارضتها التفاقات  إسرائيل  وأم   د للذ اب لمفاوضات سياسية مع إسرائيل.بموقف فلسطيني موح  

 ،ة، ورفضىت أ  تعىاوم وتقاسىم للحكىم بىين حمىاس والسىلطة الفلسىطينيةمصالحة فلسطينية سابقة بصىورة حىاد  

اتفىاق المصىالحة لىن يخىرج إلىى  ير ا بىأم  مىن تقىد ربما تحاول  ذل المرة التزام الحىذر وعىدم التعقيىب، انطالقىا  

 ن الحركتام من ترجمة تصريحاتهما إلى سلوك عملي على األرا.النور ولن تتمك  

حماس ذا بة باتجال تقليد نمىوذج حىزب   فىي لبنىام ونقلىه لقطىاع  إسرائيل لديها تقديرات بأم   وأوض  أم  

وم الفلسىطينيين الحياتيىة والمعيشىية فىي غىزة، وفىي الحركة ال تريد أم تكوم مسؤولة عن إدارة شىؤ غزة، وأم  

الوقت ذاته تريد االستمرار في المحافرة على الوضع األمني الداخلي وعدم تفكي  األجهزة األمنيىة أو جهاي ىا 

 العسكر .
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حماس قد تصل في محاكاتها لنموذج حزب هلل إلى تشىكيل حىزب سياسىي  ر بأم  إسرائيل تقد   وأشار إلى أم  

 الحركة للدخول في االنتخابات البرلمانية، وربما المشاركة بويراء في الحكومة القادمة.ب من مقر  

رئىيس السىلطة الفلسىطينية محمىود عبىاس يىدرك نوايىا  معلومات إسرائيل األمنية تفيىد بىأم   م  أوختم بالقول 

حماس، لكنه سيبذل جهدل لمنعها من تنفيىذ ا، و ىو يريىد مىن  ىذل المصىالحة تحقيىا إنجىاي سياسىي خىا  بىه، 

فىي توحيىد م بعىد عشىر سىنوات صىعبة مىن االنقسىام بىين قطىاع غىزة  لكىل الفلسىطينيين، وناجحىا   ال  يرهرل ممىا  

 والضفة اليربية.

 

  .. ة الفلسطينية حاصرت سسرائيلالمصالح

مسىىاعد مىىدير المخىىابرات الحربيىىة المصىىرية األسىىبا اللىىواء ممىىدوح اإمىىام" مالمصىىالحة الفلسىىطينية  قىىال

ه أصىب   نىاك مفىاوا فلسىطيني واحىد لديىه حاصرت إسىرائيل فىي ركىن واضى  و ىو السىالم، و ىذا يعنىي أن ى

إسىىرائيل علىىى مائىىدة مفاوضىىات برعايىىة دول المنطقىىة تفىىويض مىىن الشىىعب الفلسىىطيني، يسىىتطيع الجلىىوس مىىع 

 الكبرعم.

وأضاف" ممع وجود مفاوا فلسطيني ممال للشعب الفلسطيني فقد انتهت الحجج اإسرائيلية، حيي كانت 

إسرائيل تقول مع من سأتفاوا،  ل السلطة الفلسطينية في الضفة اليربيىة أم حركىة حمىاس فىي قطىاع غىزة؟، 

 يخي الذ  حدث بتوحيد الصف الفلسطيني أبطل  ذل الحجج اإسرائيليةم.حيي إم االتفاق التار

ى وأوض  اإمام، أم      ت بالفعىل، و ىي الخطوة األساسية من ملف المصالحة الفلسىطينية الفلسىطينية قىد تم 

مىا سىيتبع ذلى  ضىمن مصىلحة الشىعب الفلسىطيني  ىو دعىوة  نىا  أم  وجود حكومة واحدة للشعب الفلسىطيني، مبي  

ل ة التنق ىىبحري ىى 2005تنفيىىذ اتفاقيىىة المعىىابر عىىام  حىىاد األوروبىىي إرسىىال مراقبيىىه فىىي المعىىابر، وبالتىىالي يىىتم  االت  

للشعب الفلسطيني واالستيراد والتصدير وإقامة ميناء ومطار لقطاع غىزة، ولكىن الخىالف الفلسىطيني  ىو الىذ  

ر ذل .  أخ 

ة فىي التعامىل مىع لم تكىن جىاد   2009الحة منذ عام ه خالل رعاية مصر لجلسات المصن  أ إلى شار  ناويُ    

لمكانتهىا وحضىور ا العربىي والىدولي، كمىا  ملف المصالحة ولم تكن تعتبر إنجاي المصالحة الفلسطينية اختبارا  

ومن  نا الحرنا سىكوتها علىى ممارسىات األطىراف الفلسىطينية . كانت منشيلة بقضايا أخرع ترا ا أكار أ مية

إلىى آخىر حتىى ألطىراف  لوم مع ملف المصالحة باستخفاف أو ينقلوم ملف المصالحة من بلد  عندما كانوا يتعام

 عادية لمصر.مُ 

ة تضىرب ل مر  فألو   ،رت في الفترة األخيرة بالنسبة لكل األطراف وخصوصا بالنسبة لمصراألمور تيي     

وكانىت واضىحة  ملف المصىالحة،ة الفلسطينيين في التعامل مع عباي   منمصر على الطاولة وتعلن نفاذ صبر ا 

ىىمىىع حركتىىي حمىىاس وفىىت  فىىي اللقىىاءات األخيىىرة فىىي القىىا رة بأن   ة إصىىالح البيىىت هىىا سىىتأخذ علىىى عاتقهىىا مهم 

 الفلسطيني وفرا رؤيتها ومن ال يتجاوب معها فهناك بدائل عنه وليتحمل المسؤولية.
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مصر استعادت دور ىا فىي اسىتالم يمىام  خيرة في القا رة، يبدو أم  بالعودة إلى ما جرع خالل األيام األ   

ع ذل  من خالل نجاحها في إقنىاع حمىاس بالتجىاوب مىع )مبىادرة الىرئيس أبىو ملف المصالحة الفلسطينية ويتبد  

جراءات الرئيس تجال مىو في غىزة والسىماح لحكومىة إللنرر في  اللجنة اإدارية تمهيدا   ا بحل  مايم( فيما يتعل  

 .2011لقطاع ثم استكمال تنفيذ اتفاق القا رة لعام الوفاق بممارسة عملها في ا

إنجىايل حتىى اآلم  ىو إيالىة  إنجايل ومصر مشكورة علىى جهود ىا، ولكىن مىا تىم   ل من قيمة ما تم  ال نقل     

الىرئيس  عقبة إضافية  هرت منذ سنة أمام المصالحة و ي تشكيل حركىة حمىاس لجنىة إدارة قطىاع غىزة ورد  

 بإجراءات عقابية. 

  

 سرىرض مصري لتبارل األع

ة المصىىرية عرضىىت علىىى حركىىة حمىىاس مصىىيية الجهىىات األمني ىى أم   عىىن لعىىة النقىىابكشىىفت مصىىادر مط  

توافقيةم بشأم إنجاي صفقة تبادل األسرع بين الحركة وإسرائيل برعاية المخابرات المصرية لتجىاوي الخىالف 

مصىىر  م  أوقالىىت المصىىادر  .2011 حىىول نقطىىة أسىىرع صىىفقة شىىاليط التىىي أبرمىىت فىىي أكتىىوبر  تشىىرين أول

سىرائيل إفلسىطينيا احتجزتهىا  شىهيدا   39م إسىرائيل جاىامين نحىو ن أم تُسىل  عرضىت علىى حمىاس صىيية تتضىم  

من حركة حماس، مقابل قيام حماس بالكشىف عىن  ناشطا   19خالل الحرب األخيرة على قطاع غزة، من بينهم 

 .مصير ما لديها من أسرع

ة اعتقىالهم، ثىم الىدخول فىي مفاوضىات جىاد   فراج عن أسرع صفقة شاليط الذين تم  وسيتبع تل  الخطوة، اإ

التوافىا عليهىا مىن خىالل جلسىات غيىر مباشىرة برعايىة مىن جهىاي المخىابرات  وحقيقية إنجاي صفقة تبادل يتم  

 المصرية.

ت فىي حىال إسرائيلي على أم تلتزم إسرائيل بأ  مفاوضىا - ناك تفا م مصر  وأشارت المصادر إلى أم  

 فاق مع حماس.ل الت  التوص   تم  

و تنفىي  ىذل أد حمىاس لىم تؤك ى م  أف علىى موقىف حمىاس مىن العىرا المصىر   ىذا، كمىا والتعىر   ولم يىتم  

 التقارير ورفضت جهات رسمية في حماس التعقيب على ذل .

إفىراج عىن ا م يىتم  أوتشترط حركة حماس للقبول ببدء مفاوضات مع إسرائيل بشأم صفقة تبادل األسرع 

أسرع صفقة شاليط الذين أعادت سلطات االحىتالل االسىرائيلية اعتقىالهم عقىب خطىف المسىتوطنين الاالثىة فىي 

 .2014تموي  يوليو 

ذ ا تشمل إنجاي المصالحة الفلسىطينية الداخليىة، مصر لديها خطة ستنف   وكانت المصادر قد أشارت إلى أم  

غىزة والىدخول فىي مفاوضىات تهدئىة طويلىة األمىد، وتعزيىز ذلى  يتبعها توافا مع إسرائيل لرفىع الحصىار عىن 

 م تفص  عن أ  تفاصيل بشأم  ذل الصفقة.أبالتزامن مع إتمام صفقة تبادل جديدة دوم 
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 رئيس أركان جيش العدو "جاري سيزنكوت"

، مجىاد  إيزنكىوتم ،مىع رئىيس أركىام جىيش االحىتالل مقابلىة أجرع موقع والىال اإسىرائيلي اإخبىار  

ة إسىرائيل، العام الماضي كام جيدا  من الناحية األمني   م  ألة بمناسبة رأس االسنة العبرية، قال فيها شاملة ومطو  

مليىوم  2.8وجىود  م  أوقىال  العنف انخفض في الضفة اليربية وغزة وعلى الحدود اللبنانية وفي الجىوالم. وأم  

ى ، وأم  ا  د أمني ىق ىب ومعألىف مسىتوطن يخلىا واقىع مرك ى 400فلسطيني مقابل  ة الجىيش محاربىة ماالر ىابم مهم 

إعىداد  ه تىم  بحىدوث االنتفاضىة الشىعبية، وأن ى ى الجىيش إنىذارا  تلق ى 2015ه فىي بدايىة العىام وكشف أن   .الفلسطيني

جديد ال يعتمد على العبوات واالستشهاديين مىن فىت  وحمىاس  لمواجهتها ألنها كانت من نوع   د  جي   الجيش بشكل  

 روم تنفيذ عملية فردية.بل على مرات الشبام الذين يحملوم سكين ويقر   ،2000كما حدث في العام  والجهاد

دوات ومن ضىمن األ ،ماستطعنا خالل ثالثة شهور أم نجد طرق لمواجهة  ذل الرا رة الفردية "وأضاف 

هة القادمة ستكوم شبيهةم، المواج ذين المحتملين، ولكن  ذا ال يعني أم  اللجوء إلى مواقع التواصل وكشف المنف  

 الشروط على األرا تنتج العنف. الجيش لن يستطيع منع العمليات بدرجة صفر ألم   جايما  أم  

لىف تصىري  دخىول وعمىل إلىى أ 30طىوا لتنفىذ عمليىات مىع إعطىاء خط   3000ث عن واقع وجود وتحد    

ألىف  75ب  عدد العمال فىي إسىرائيل م بها الجيش للمستوع السياسي حيي أصو ي التوصية التي تقد   ،سرائيلإ

 لف عامل بدوم تصري .أ 50لف تاجر، و ناك أ 20ضافة إلى عامل باإ

التركيىب  ها كانت خطوة صحيحة رغىم أم  ه ال يعتقد أن  وحول تركيب بوابات في األقصى قال إيزنكوت أن   

 قائم فىي األقصىى، ولكىن وألم  ه ليس من الصواب تييير الوضع الجاء بعد عملية صعبة في األقصى، مضيفا  أن  

ل فىي التفاصىيل فىي البدايىة، ولكىن توصىية الجىيش المكام ال يخضع للجيش وال يدخل ضمن صالحياته لم يتدخ  

 بالوضع القائم وعودة الصالة كما كانت في السابا. كانت واضحة، و ي عدم المس  

ء، ولكىن ال يوجىد مجاعىة وال فىي موضىوع الميىال والكهربىا وتحديىدا   مغزة تعىيش أوضىاع صىعبة وقال"  

ىحمىاس بأن   همىا  ، مت  ملف شاحنة للقطاع يوميىاأإسرائيل تسم  بمرور  ضائقة في اليذاء ألم   ه اإمكانيىات هىا توج 

نفاق وتطوير بنيتها العسكرية وليس اال تمام بالمدنيين وإعادة تأ يىل القطىاع األالتي تصلها إلى العمليات وبناء 

 وبناء مناطا صناعية.

لكن كي يكوم  ناك ميناء ويكوم  نىاك مشىاريع كبيىرة ويكىوم  ،إقامة ميناء في غزة ا  مأدعم مبدئي   وتابع" 

وأشىاد آيزنكىوت بحالىة الهىدوء  م. ناك مناطا صناعية يجب أم تكتمىل  نىاك شىروط تسىم  لنىا أم نحقىا ذلى 

ا قوة الردع لكن ذلى  ال يعنىي لقد نجحنا بخلم حيي قال" ،1967الكبيرة على حدود القطاع ألول مرة منذ عام 

الجىيش يسىعى إبقىاء حمىاس تحىت قىوة  إلىى أم   . مشىيرا  مفىت بجهود ىا لبنىاء ترسىانتها العسىكريةحماس توق   أم  

الوضع الصعب في غزة الىذ  تعيشىه حمىاس أجبر ىا علىى المصىالحة مىع  م  أو ،الردع مع تحسين حياة السكام

نرع وجود حكومىة فلسىطينية معتدلىة إال حكومىة السىلطة رغىم كىل نحن ال مفت  وإعالم حل  اللجنة اإدارية، و

 .مأوجه القصور فيها

ه إلى أن   مشيرا   ،في حال اخترقت أنفاقها من جديد المناطا اإسرائيلية على الحدود قاس   د   د حماس بر  و د   

 في الجدار الجديد على الحدود. كبير   يجر  العمل بشكل  
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منىي قىال إيزنكىوت أم العالقىة جيىدة وأم  نىاك تنسىيا أمنىي غيىر والتنسىيا األحول العالقة مىع السىلطة   

ا، قصىى ولكىن ال يال قىائم مىن خىالل المنس ىحداث األأر بالتنسيا تأث   معترفا  أم   ،مباشر ألم  ذا يخدم الطرفين

 ىذا وأنهم في الجيش حريصوم على حف  مصىالحهم فىي الضىفة وبقىاء مسىتوع معيشىة جيىد للفلسىطينيين، ألم 

 ينعكس مباشرة على األمن.

الجنىىود األسىىرع فىىي غىىزة قىىال" ممسىىألة اسىىتعادة الجنىىود للىىدفن فىىي إسىىرائيل مسىىألة تشىىيل الجىىيش  وعىىن  

ا الجىيش جنىودل للخطىر واألمن اإسرائيلي طوال الوقت، وفي حال كام  نال  مجال للعمل العسكر  فسيعر  

ا حياة جنو .في سبيل استعادة رفاقهمم دنا للخطر إذا احتجنا لذل  في سبيل مهمة مناسبة، ونتابع وتابع مسنعر 

 عبر قادة وأشخا  يكمن تخصصهم في القتال والمفاوضاتم.  ذا األمر جيدا  

 

 عاما أوسلو فشل والتهديد الفلسطيني يزرار 24بعد 

تر، في قال رئيس لجنة الخارجية واألمن في الكنيست اإسرائيلي ورئيس جهاي الشاباك السابا، آفي ديخ 

عام من التجريب ثبت أم  24خطاب  له في مركز السياسات ضد اإر اب" معلى إسرائيل أم تعترف أنه وبعد 

 . 1993أوسلو فشلم، وأضاف بأم  تهديد الفلسطينيين على إسرائيل اآلم أكار مما كام عليه في العام 

عنا نحن، العرب واألوروبيىوم توق  عاما عليه،  24معلينا االعتراف بفشل أوسلو بعد مرور  "وقال ديختر 

   أوسلو لوقف أعمال العنف وإطالق النار، وأم تسجن السلطة الفلسطينية كل ما ينتهكه.واألمريكيوم، أم يؤد  

، ولكىن واحىدا   لألمىن الىداخلي وقانونىا   واحدا   نا نبرم االتفاق مع سلطة فلسطينية واحدة تمتل  سالحا  وكنا نرن أن  

 ية أصب  لدينا سلطتين فلسطينيتين، واحدة في غزة والاانية في رام  م.بالعشر سنوات الماض

وتىابع  .فا الطرفام على تعريىف مىن  ىو اإر ىابيمع نحو المستقبل عندما ال يت  مال يمكن التطل   "وأوض  

ملم  ناك حرو  للمفاوضات ال في عهد ياسر عرفات وال في عهد أبو مايم، ولن يكوم لها حرو  ما  "ديختر

لدع اإسرائيليين، أوروبا والواليات  تحمل معنى لدع الفلسطينيين، وآخر مختلف تماما   ماإر ابيمدامت كلمة 

 المتحدةم.

 ال   ىي أو   بىين إسىرائيل والفلسىطينيين،مالعراقيل األساسية التي تحىول دوم الوصىول لتفا مىات  "ضافأو 

وعنىدما نتعامىل مىع حمىاس،  هىم وقعىوا فىي غىرام عيشىهم كالجرىين.نررتهم لإلر ابي كبطل، والاانيىة حقيقىة أن  

نىال  ىو محىاربتهم، ألننىا إم لىم نحىاربهم اليىوم فسىنجد الجهاد الفلسطيني، داعش وآخرين، فإم الدرس الذ  تعلم  

م أكار ومسل حوم أكار، علينا أم نكوم أقوياء بهذل المنطقة، وإال فإننا لن نبقى  نىا أنفسنا نحاربهم و م مستعدو

 كدولةم.

ى رويدا   ه مرويدا  ن  أوخلص ديختر إلى   ، بىل ا  ي  ة،  ىو لىيس سىن  نىرع مىن  ىو الالعىب المركىز  علىى المنص 

   اختفائنا من الوجودم.ها في منطقتنا تساونرتكب األخطاء، ألن   ، علينا أال  خطيرا   يلعب دورا   ا  شيعي  
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 االحتالل يسعى لزيارة العمليات الطاصة ضد حماس وحزب هللا

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بأم  الجيش االسرائيلي يعتزم الطلب من القيادة السياسة السماح  

 لتعزيىز عامىل له بزيادة العمليىات الخاصىة واالسىتراتيجية التىي تهىدف إلىى منىع تعىا م قىوة حمىاس وحىزب  

 الردع.

وقالت الصحيفة" مإم الجيش عمىل علىى مىدار سىنوات بطىرق تشىييلية عديىدة تهىدف إحبىاط تعىا م قىوع 

حمىىاس وحىىزب   منهىىا كىىام الهجمىىات علىىى مواقىىىع  امىىة لتلىى  المنرمىىات والعمىىل االسىىتخبار  والطىىىرق 

 االقتصادية والسياسية باإضافة لبعض التعاوم اإقليمي الدوليم.

منع حزب   من امتالك صىواريخ  را  ات الوحدات الخاصة بتل  العمليات في الجيش مؤخ  من مهم   توكان

م تؤذ  بعض المنشآت االستراتيجية فىي مإسىرائيلم أو القواعىد المهمىة أدقيقة و و ما يعني أنها بالتأكيد يمكن 

 للفوي في الحرب.

ه أصىب  يمتلى  ب   علىى  ىذل الصىواريخ بأن ىووفا الصحيفة، الجىيش اإسىرائيلي ال يعتبىر حصىول حىز

 ها تهديد استراتيجي شديد.ولكن بالتأكيد يعرف بأن   ،ا  وجودي   تهديدا  

 

 


