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  وشك الوصول[املدير العام لوزارة الصحة: إسرائيل على 
  يف كل ما يتعلق بتفشي فيروس كورونا] الالعودةإىل نقطة 

  
  Ynet ،28/9/2020موقع 

  
لن تعود إىل  إن إسرائيل اإلسرائيلية حيزي ليفيقال املدير العام لوزارة الصحة 

على وشك ها ر من أنحذّوحالة ما قبل اإلغالق فور انتهاء فترة األعياد اليهودية، 
  يف كل ما يتعلق بتفشي فيروس كورونا. الوصول إىل نقطة الالعودة

وأضاف ليفي يف سياق مقابلة أجرتها معه إذاعة اجليش اإلسرائيلي [غايل 
 أننا ال نرى ما يحدث وال إىل أين نحن متجهون.بأشعر تساهل] أمس (األحد): "

تشرين  10 يوم[ العرشعيد انتهاء أفترض أننا لن نخرج من اإلغالق مباشرة بعد 
أعتقد أننا لن نعود إىل الروتين اليومي كما كان من قبل. و]. املقبل رأكتوباألول/
 ."كامل بعد عيد العرش مباشرةالستأنف بيُ لن  التعليم يف املدارسكما أن 

التي  ظاهرات ضد رئيس احلكومة بنيامين نتنياهوتوانتقد ليفي املشاركين يف ال
قيود بالمل يلتزموا  أنهم وأشار إىل، ليلة السبت الفائتيف القدس وتل أبيب  جرت

 .على التجمعات املفروضة

اخلروج من  لدىاعترف نتنياهو بأن حكومته ارتكبت أخطاء من ناحية أُخرى 
 .سنةال هاإلغالق األول يف وقت سابق من هذ

ديوان رئاسة احلكومة اإلسرائيلية أول أمس فيديو نشره شريط نتنياهو يف  أشارو
كما أشار . سريعاً جداًكان قاعات األحداث املدارس وافتتاح (السبت)، إىل أن 

 وإىل ،يةاالقتصاداملرافق بإصبع االتهام إىل اخلبراء الذين نصحوا بفتح 
تصوير  التي حتاولوسائل اإلعالم إىل الكنيست إللغاء بعض قرارات احلكومة، و

 .أنها مبالغ فيهاب القيود املفروضة

بلغ إجمايل  إلسرائيلية أنه حتى يوم أمسمن ناحية أُخرى أعلنت وزارة الصحة ا
يف إسرائيل بفيروس كورونا منذ بدء تفشيه املؤكدة  اإلصابة عدد حاالت
 .حالة نشطة 68.788حالة منها  229.374
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أجهزة التنفس ب حالة منها 196 حالة، تم ربط 749 احلاالت اخلطرةوبلغ عدد 
 ناعي. طصاال

الثانية من بعد ظهر الساعة  ابتداء منمدة أسبوعين وتم فرض إغالق شامل جديد 
من التوصل إىل اتفاق بشأن  ومل يتمكن أعضاء الكنيست يوم اجلمعة الفائت.

 .على االحتجاجات والصالة العامةاملفروضة القيود 

باستثناء  ،اجلديدة سيتم إغالق جميع املصالح التجارية تقريباً  قيودبموجب الو
لطوارئ الوطنية التابعة لوزارة الدفاع شركات ومصانع حمددة صنفتها هيئة ا

حمالت املواد الغذائية. ويُسمح للمطاعم بالعمل والصيدليات وأنها أساسية، ب
 .ملنازل فقطإىل اعلى أساس توصيل الطلبات 

  
  [على الرغم من اإلغالق، آالف األشخاص

  يشاركون يف تظاهرات االحتجاج ضد نتنياهو]
  

  27/9/2020"معاريف"، 
  

ضد رئيس  تظاهرات احتجاج مساء أمس (السبت) يفشارك آالف األشخاص 
يف جميع أنحاء البلد وكذلك عبر جرت بنيامين نتنياهو اإلسرائيلية احلكومة 

  .ةيف القدس وتل أبيب وقيساري وكان أكبرهااإلنترنت، شبكة 

 فيروسملكافحة انتشار  مشدداً إغالقاً منذ أول أمس (اجلمعة) وتشهد إسرائيل 
  لكن سُمح بالتظاهر بأعداد حمدودة.  ،كورونا يحظر التجمهر

مفترقات عندما احتج اآلالف على اجلسور و أمسظاهرات بعد ظهر توبدأت ال
 إسرائيل] شمال[يف مناطق متفرقة من إسرائيل، بينها مدينة قيسارية  الطرق

ن عدة مناطق يف تل أبيب. كما سافرت قافلة مكونة موحمل إقامة نتنياهو، 
الذي يربط تل أبيب بالقدس حتى وصلت إىل  1طريق رقم المئات السيارات على 

حيث أقيمت التظاهرة املركزية. ورفع مقر نتنياهو الرسمي، شارع بلفور، 
عالم إسرائيل والفتات تدعو نتنياهو إىل االستقالة أسوداء و عالماًأاملتظاهرون 
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د، وفشل حكومته يف الفسا تشبهاتقديم الئحة اتهام ضده تتعلق ب على خلفية
   مكافحة أزمة فيروس كورونا.

يف أن الشرطة اإلسرائيلية التي كثفت انتشارها لفرض القيود التي دخلت بفيد وأُ
خضعت أاملتظاهرين يف بلفور، ومن وزعت غرامات مالية على عدد  ،حيز التنفيذ

وارتداء لمساءلة ألنهم مل يمتثلوا لتعليماتها باحلفاظ على مسافة لبعضهم 
الكمامات الواقية وعدم إحداث ضوضاء. كما صادرت الشرطة أجهزة ملكبرات 

  زة بعضهم.ياالصوت كانت بح

ة القدس. واشتبكت الشرطة واملتظاهرون تظاهرقل خمسة متظاهرين خالل واعتُ
 .فرض قيود التباعد االجتماعيلعندما سعى ضباط 

تمكن يأن بعن أمله ليكود] [الدلشتاين إيويل اإلسرائيلي وأعرب وزير الصحة 
حق التظاهر للحفاظ  سن قانون ينص على تقييدمن  )لثالثاء(االكنيست بعد غد 

[رئيس شاس] أن درعي  وأكد وزير الداخلية أرييهعلى سالمة املتظاهرين. 
تسبب تغالق خطوة عديمة املسؤولية قد التظاهر يف وقت تخضع فيه الدولة لإل

   تفشي الفيروس.زيادة ب

[رئيس أزرق ني غانتس البديل ووزير الدفاع بح رئيس احلكومة ملّيف املقابل 
  القانوين.ظاهرات بسبب وضعه تن نتنياهو يريد حتجيم الأإىل أبيض] 

  
  [تشيكيا ستزود جيشها بأنظمة دفاع

  جوية من إنتاج شركة "رفائيل"]
  

  27/9/2020"يديعوت أحرونوت"، 
  

يف نهاية األسبوع الفائت ة ياإلسرائيل الدفاعغت وزارة الدفاع التشيكية وزارة بلّ
 "رفائيل"نظمة دفاعية جوية طورتها شركة أب التشيكي يشاجلجتهيز  بأنها قررت

مئات ماليين إىل ن تصل تكلفة الصفقة أالعسكرية اإلسرائيلية، ومن املتوقع 
   الدوالرات.
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 وأكد أنه يُعد ،لى القرارع ياني غانتس دولة تشيكاإلسرائيلي ب الدفاعوشكر وزير 
منية مة نحو تقوية العالقات بين البلدين وبشرى كبيرة للصناعات األمهخطوة 

  .اإلسرائيلية يف هذه الفترة املعقدة

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة املستوى إن احلديث يدور حول شراء 
  نظمة رادار. أ يضاًأتشمل  "رفائيل" نتاج شركةإ"سبايدر" من من طراز بطاريات 

بطارية "سبايدر" هي منظومة دفاعية جوية وأشارت املصادر نفسها إىل أن 
جو وخمصصة العتراض عدد متنوع من التهديدات  - تعتمد على صواريخ جو

    رة.املروحيات والطائرات املسيّاملقاتلة و الطائرات خصوصاًواجلوية، 
  

  مشاركتهاتلغي  الديمقراطي[عضو كونغرس من احلزب 
 ]BDS ناشطيرابين بعد احتجاج مقتل يف حفل إلحياء ذكرى 

  
  27/9/2020"يديعوت أحرونوت"، 

  
 -  ألكسندرا أوكاسيو عضو الكونغرس األميركي من احلزب الديمقراطي أعلنت

رئيس مقتل إلغاء مشاركتها يف حفل إلحياء ذكرى  الليلة قبل املاضيةكورتيز 
حركة  ناشطياحتجاج  يف إثرق رابين يتسحا السابقاحلكومة اإلسرائيلية 

  ).BDSاملقاطعة الدولية إلسرائيل (

منظمة  الذي بادرت إليهاحلدث هذا كورتيز لنيتها املشاركة يف  اشطونودان الن
 ،ة "السالم اآلن" اإلسرائيليةحركب ة"أميركيون من أجل السالم اآلن" املرتبط

، املقبل تشرين األول/أكتوبر 20 يوماإلنترنت  عبر شبكةإقامته املقرر و
  واتهموها باالزدراء التام حلياة الفلسطينيين.

هذا ووصفته بأنه ينم عن نزعة  كورتيز سلوكنوعا روتمان  شجبت حفيدة رابينو
  شعبوية.
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حتى يف أفالم وقصص تعود إىل العقدين األخيرين. لكن آثارها 
 - واضحة للعيان. فقد تركت وراءها قلقاً كبيراً على األمن الشخصي

راع من انتخابات إىل ويبدو أن هذا ينعكس جيداً أيضاً يف أنماط االقت
  أُخرى.

  يمكن القول، إىل حد بعيد، إن سر جناح بنيامين نتنياهو املستمر وجناح
اليمين يكمن هنا. عملية أوسلو التي أُجهضت بسبب قائمة طويلة من 
األسباب، صُورت كهزيمة يجب عدم تكرارها. السردية السائدة لدى 

املناطق بصورة  اجلمهور تقول إنه يف كل مرة تنسحب إسرائيل من
أحادية اجلانب أو باتفاق (مدن يف الضفة الغربية يف اتفاق أوسلو، 
االنسحاب من اجلنوب اللبناين، واالنفصال عن قطاع غزة)، تُستخدم 
األراضي التي يجري االنسحاب منها دائماً كنقطة انطالق للخصم لإلعداد 

اجلنائية ضد لهجمات إضافية. على األقل، حتى االنتهاء من اإلجراءات 
نتنياهو يف العام املاضي،  كان ضمان األمن الشخصي للمواطن وأفراد 

 عائلته هو االعتبار املركزي الذي أدىل يف ضوئه الناخبون بأصواتهم. 

 مل يكن لدى اليسار رد حقيقي على الندوب التي تركتها الهجمات وهنا ،
االنتحارية. وخالل سنوات من الهدوء النسبي، باستثناء عمليات هجومية 
يف قطاع غزة، جنح نتنياهو يف أن يُظهر نفسه حامياً كبيراً لإلسرائيليين. 

مات، كراهية العرب واخلوف منهم، اللذان وصال إىل الذروة يف أيام الهج
يفسران أيضاً جمموعة من الظواهر البعيدة املدى، من التماهي اجلديد 
نسبياً ألغلبية الناخبين احلريديم مع اليمين، وصوالً إىل نمو تنظيمات 

  متشددة وعنيفة. 
  عالوة على ذلك، باإلضافة إىل اخلالفات األيديولوجية التي منعت

نتفاضة (مستقبل التوصل إىل اتفاق سالم مع الفلسطينيين خالل اال
القدس، واحلدود، واملستوطنات ومسألة الالجئين)، بقيت مشكلة أساسية: 

الزعامات وأيضاً على صعيد  مستوى لىععدم ثقة كبيرة بين الطرفين 
اجلمهور. ربما كان من احملتمل التغلب على التفصيالت، لكن اخلوف 

اً بعد مرور املتبادل الذي سببته االنتفاضة الثانية بقي على حاله أيض
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  عاماً.  15
دور الزعامات. عُرض مؤخراً يف وسائل التواصل فيديو يعود إىل سنة  -2

يظهر فيه شارون، الذي كان رئيساً للحكومة يف معظم فترة  2005
االنتفاضة، يهاجم نتنياهو الذي كان يومها وزيراً يف حكومته. 

ن باإلضافة إىل الكراهية الشخصية بين االثنين، يشرح شارون أ
الزعامة بحاجة إىل "أعصاب من حديد وحكمة". كانت حتوم حول 

مري الذي حُكم وشارون أيضاً يف تلك السنوات سُحُب فساد (ابنه ع
عليه بالسجن يف قضية تورط فيها والده أيضاً)، لكن ال يمكن جتاهل 
حقيقة أنه كان الشخص الذي وجّه وحده تقريباً السياسة اإلسرائيلية 

  نحو األفضل و األسوأ. يف تلك الفترة 

  القرارات احلساسة بنفسه: قرار كان شارون الشخص الذي اتخذ جميع
وخميمات  قصبات املدنيف عمق املنطقة الفلسطينية، يف  العمل

الالجئين، لوقف آلة اإلرهاب من الضفة (الذروة كانت شن عملية "اجلدار 
الفلسطينية  )؛ قطع العالقة برئيس السلطة2002الواقي" يف آذار/مارس 

ياسر عرفات (ويف الوقت عينه قرار عدم اغتياله على الرغم من تردده 
الطويل يف هذا الشأن)؛ إقامة جدار الفصل؛ وأخيراً االنفصال عن غزة. ال 
يزال هناك جدل عنيف بشأن الكثير من القرارات التي اتخذها، لكنه كان 

رون يتحرك كيفما زعيماً أعصابه من حديد، صاغ وجه النزاع. مل يكن شا
اتفق، ومل يغير رأيه يف كل أسبوع وفقاً للضغوطات العامة والسياسية 

 التي تمارَس عليه. 

  عملية "اجلدار الواقي" والعمليات التي أتت بعدها خفضت اإلرهاب إىل
مستوى يمكن حتمّله. مقاطعة عرفات جعلت إدارة بوش تقف ضده، 

 يف السلطة بعد وفاة عرفات وفرضت صعود زعامة فلسطينية أكثر اعتداالً
. جدار الفصل أبقى اخلط األخضر أساساً للمفاوضات على 2004يف سنة 

  الرغم من إصرار شارون على تمديده شرقاً على حساب مناطق فلسطينية. 
 اريخية على الرغم من صعود "حماس"االنفصال عن غزة كان خطوة ت 

يل بالفلسطينيين. والعمليات التي أعقبته قلصت جمال احتكاك إسرائ
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ادعاء اليمين أنه كان من املمكن اإلبقاء على املستوطنات يف غوش 
ة، يتجاهل ما حدث هناك اويالغزطنجرة كطيف مزدهرة وآمنة يف قلب 

  بعد االنسحاب.

يف اإلمكان مواجهة اإلرهاب. يف السنوات األوىل ألوسلو، وبعد ذلك  -3
كثيرة حجة من جانب يف بداية االنتفاضة الثانية طُرحت يف أحيان 

اليسار تقول إن احملاربة اإلسرائيلية لإلرهاب حمكوم عليها بالفشل، 
ألن الفلسطينيين يخوضون حرباً من أجل حريتهم. لكن حقيقة أن 

ضد اجليش وضد  -الفلسطينيين اختاروا نضاالً من دون حدود 
مدنيين، من خالل استخدام الهجمات االنتحارية ومن دون تمييز بين 

أدى بصورة غير مسبوقة إىل إجماع داخل  -ناطق واخلط األخضر امل
اجلمهور اإلسرائيلي بشأن اخلطوات احلازمة التي يجب القيام بها 

  ضدهم يف الرد عليهم.

  بحسب كلمات رئيس األركان آنذاك شاوول موفاز، اعتُبرت االنتفاضة
اليب "حرباً من أجل الوطن". اجليش اإلسرائيلي والشاباك استخدما أس

ووسائل وحشية شملت اغتياالت من دون حماكمة، عقوبات جماعية 
واسعة، واملس (يف أغلب األحيان بصورة غير مقصودة) بحياة املدنيين 
الفلسطينيين األبرياء. هذه العمليات تركت جراحاً لدى الطرفين، أيضاً 
 لدى جيل من اجلنود اإلسرائيليين (بعد احلفر يف جراح لبنان، سيأتي زمن

فترة االنتفاضة)، لكن يف نهاية األمر، أيضاً هي  التي خلفتها صدمةال
 التي دفعت الفلسطينيين إىل إعادة التفكير يف خطواتهم.

 مازن) مل يستخدم اإلرهاب، ومل يبرره  وريث عرفات حممود عباس (أبو
اً تراجع نال جائزة نوبل للسالم. تدريجيالذي عرفات، سلفه كما فعل 

للهجمات االنتحارية، سواء بسبب الثمن الباهظ  يتأييد اجلمهور الفلسطين
الذي دفعوه يف اخلطوات العقابية اإلسرائيلية، أو بسبب الردود القاسية 
التي أثارتها هذه الهجمات يف الغرب، وخصوصاً بعد هجمات احلادي 

لهجمات يف املدن األوروبية يف السنوات عشر من أيلول/سبتمبر، وا
األخيرة. مل تعلن "حماس" واجلهاد اإلسالمي رسمياً تخليهما عن هذه 
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انخفض استخدام االنتحاريين بمختلف  2006الوسائل، لكن منذ سنة 
  فئاتهم. 

املشكلة الفلسطينية مل تختفِ. النجاح النسبي يف احلرب اإلسرائيلية  -4
ع مع الفلسطينيين. إيهود باراك، الذي على اإلرهاب مل يحل النزا

ة تآكلت حظوظ صموده يف رئاسة احلكومة مع نشوب االنتفاض
"عدم وجود شريك"  2000/نوفمبر الثانية، أعلن يف تشرين الثاين

فلسطيني بعد فشل قمة كامب ديفيد ونشوب العنف. نتنياهو احتفل 
، اإلمارات هذا الشهر بنجاجه يف توقيع اتفاقات مع دولتين عربيتين

  القناة الفلسطينية. يفوالبحرين. على الرغم من اجلمود 

  لكن حتديداً فترة االبتعاد عن الفلسطينيين تدل على أمور معاكسة. أوالً يف
الضفة الغربية، السلطة الفلسطينية هي شريك صامت يف ترتيبات أمنية 

الت ثخالل عاماً. حقيقة أن الضفة مل تشتعل  15فعالة جداً منذ نحو 
يف القطاع هي دليل على ذلك.  كثيرةإصابات  أوقعت عمليات عسكرية

انتفاضة، هجمات الطعن والدهس يف سنة  - أيضاً عندما نشبت ميني
، ساهمت األجهزة األمنية للسلطة يف النهاية يف قمعها. يف 2015

القطاع، يحيى السنوار الذي أُطلق سراحه يف صفقة شاليط هو زعيم نظام 
التخفيف اآلن،  يف رأس اهتماماته أندو بيي نسبياً لـ"حماس"، براغمات

 من ضائقة السكان.

 بصورة منفردة، الواحدة عن  عمالنتحتين الفلسطينيتين، اللتين يف السا
األُخرى، مل تختف مقاومة إسرائيل. ويف الساحتين، على الرغم من عيوب 

ملين للتوصل إىل حكومتيْ السلطة و"حماس"، لدى إسرائيل شركاء حمت
فرص التوصل  تفاهمات صامتة يف املدى البعيد، أيضاً على الرغم من أن

  تبدو حالياً يف أدنى مستوياتها.إىل اتفاقات دائمة 
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  حملل سياسي - بن مناحيم  يوين
  املوقع اإللكتروين لـ"مركز القدس للشؤون

  27/9/2020العامة والسياسة"، 
  

  االنضمام عباس يلعب بالنار:  هل يحاول
  قطر؟ - إىل حمور تركيا

  
  .شيء غير جيد يحدث لعالقات السلطة الفلسطينية و"حماس" مع مصر

بعد أن أبعدت "حماس" قبل شهر االستخبارات املصرية عن الوساطة 
بينها وبين إسرائيل للتوصل إىل تفاهمات التهدئة اجلديدة ومنحت السفير 

املرة، وبالتنسيق مع السلطة  القطري حممد العمادي هذا الدور، قررت هذه
الفلسطينية، إجراء حمادثات مصاحلة بين "فتح" و"حماس" يف اسطنبول 
يف تركيا برعاية الرئيس أردوغان، بدالً من القاهرة التي استضافت هذه 

  .2007احملادثات بصورة تقليدية منذ سنة 
 هو ال يستطيع أن يسمح لنفسه عباس إزاء مصر غير واضح.  سلوك حممود

حممد  خصمه السياسي ألنبمخاصمة الرئيس السيسي، فهل يفعل ذلك 
حمبب إىل الرئيس لعهد يف أبو ظبي حممد بن زايد، دحالن، مستشار ويل ا

  السيسي؟
  عملية التطبيع بين إسرائيل والدول العربية، التي أثمرت حتى اآلن

اتفاقين، مع البحرين واإلمارات، أدت إىل ابتعاد "حماس" والسلطة 
القطري، املتماهي  - لفلسطينية عن مصر، واقترابهما من احملور التركيا

  مع حركة اإلخوان املسلمين التي تعمل على تقوية نفوذها يف املنطقة.
  السلطة الفلسطينية تخلت عن صلتها باحملور العربي املعتدل الذي يشمل

ي مصر والسعودية واإلمارات، وهي تغازل حمور "اإلخوان املسلمين" الذ
"حماس" تواصل عالقتها بإيران، لكنها تطور أيضاً ويشمل تركيا وقطر، 

  العالقة بتركيا وقطر، وهي تريد أن تربح من كل االجتاهات.
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  تداعيات اتفاقات التطبيع 
  ،تسيرعملية التطبيع بين إسرائيل ودول عربية وإسالمية على قدم وساق

حماس"، وزيادة تدخل وأدت إىل تطورين مباشرين: التقارب بين "فتح" و"
  تركيا وقطر يف املشكلة الفلسطينية.

  بعد سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة، 2007ألول مرة منذ سنة ،
تستضيف تركيا على أراضيها لقاء مصاحلة كبيراً بين احلركتين. يترأس 
وفد "فتح" إىل حمادثات املصاحلة يف اسطنبول جبريل الرجوب وروحي 

  حماس"  إسماعيل هنية ونائبه صالح العاروري.الفتوح، ويرأس وفد "
  هل فقدت السلطة و"حماس" ثقتهما بمصر بعد مباركة الرئيس عبد الفتاح

السيسي اتفاقات التطبيع بين إسرائيل واإلمارات والبحرين؟ من الصعب 
تصديق ذلك، إذ تربط السلطة و"حماس" بمصر مصالح متعددة، ومن 

  هما تريدان الربح من كل االجتاهات. الصعب عليهما االنفصال عنها، و
  "لقد توصلت السلطة و"حماس" إىل االتفاق على البدء بـ"مقاومة شعبية

ضد إسرائيل يف أراضي الضفة الغربية، واتفقتا على إقامة "قيادة موحدة" 
لكل الفصائل الفلسطينية. وعملت حمادثات اسطنبول على حماولة 

بات، وانضمام "حماس" واجلهاد التوصل إىل اتفاق على خمطط لالنتخا
  اإلسالمي إىل منظمة التحرير الفلسطينية، وإىل مؤسساتها.

  على الرغم من املعارضة املشتركة لكل من "فتح" و"حماس" لعملية
التطبيع و"صفقة القرن" لترامب، والتقارب بينهما، من الصعب رؤيتهما 

ناك شكوك يتوصالن إىل اتفاق كامل على مصاحلة وطنية. وال يزال ه
متبادلة وعدم ثقة كبيرة بين الطرفين. ففي "حماس" يتخوفون من أن 
يستخدم عباس حمادثات املصاحلة لترسيخ شرعيته من دون أن يكون 

. من جهة أُخرى يتخوفون يف مستعداً عملياً لتقاسم السلطة مع "حماس"
من أن "حماس" تسعى إليجاد موطئ قدم لها على أراضي الضفة  "فتح"

، 2007يف سنة  الفلسطينية كما فعلت يف قطاع غزةقاط حكم السلطة إلس
ستزوّر نتائج االنتخابات يف القطاع ألنها تسيطر عليه بقوة  وأنها

  السالح.
  انتهت حمادثات إسطنبول ببيان مشترك بشأن التوصل إىل اتفاق على
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  "املشاركة يف السلطة" والتفاهم على إجراء انتخابات عامة.
  عباس يلعب بالنار، حركتا "حماس" واجلهاد اإلسالمي مصنفتان حممود

كتنظيمين إرهابيين، وانضمامه إليهما يشكل خرقاً التفاقات أوسلو التي 
تنص على منع تنظيمات إرهابية من املشاركة يف االنتخابات، إسرائيل 
خرقت مرة واحدة هذه االتفاقات وسمحت لـ"حماس" باملشاركة يف 

رملانية، بضغط من الرئيس بوش، وكانت النتيجة كئيبة، االنتخابات الب
فازت "حماس" يف االنتخابات، واستغلت ذلك بعد عام للسيطرة بالقوة 

  على قطاع غزة.
  ثمة شك كبير يف أن تقبل إسرائيل إجراء انتخابات يف املناطق ويف

القدس الشرقية النتخاب مندوبين يعارضون عملية التطبيع وخطة 
  ، وجزء منهم يعارض قيام دولة إسرائيل."صفقة القرن"

  جهات أمنية كبيرة يف إسرائيل تقدّر، بمعقولية كبيرة، أنه على الرغم من
تقرب السلطة الفلسطينية و"حماس" من تركيا، فإنهما ال يجرؤان على 

  االنفصال عن مصر التي لن تسمح بأي نشاط تركي يف قطاع غزة.
 احة اخللفية" ملصري، وغزة هي "السنظر النظام ا تُعتبر تركيا عدوة يف

ملصر، ولها أهمية كبيرة من وجهة نظر األمن القومي املصري. وتستطيع 
ها ملف ضغط متعددة على "حماس" للرد على سحبمصر استخدام أدوات 

املصاحلة منها ونقله إىل تركيا، ويف قطاع غزة يتخوف السكان من 
يجين لقطاع غزة، واملنفذ إغالق مصر معبر رفح الذي يشكل أنبوب األوكس

  البري الوحيد إىل العامل العربي. 
  "ابتعاد االستخبارات املصرية عن مفاوضات الوساطة بين "فتح

و"حماس" له أيضاً تداعياته على إسرائيل. لقد أبعدت "حماس" مصر 
وليس واضحاً كيف سيؤثر ذلك يف دور مصر يف ترسيخ جهود التهدئة يف 

التي تقوم بها للتوصل إىل صفقة جديدة لتبادل  قطاع غزة، ويف الوساطة
  األسرى بين "حماس" وإسرائيل. 
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