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 مركز الزيتونة ينعى عضو هيئته االستشارية المفكر الكبير الدكتور محمد عمارة
هللا عااز ى اال ىقاادرىي ييزااز مركااز الزاتوتااة ل دراسااات  ببااالا الناازأل ىا ساازي ىممزاااد ماا  الر ااا    ااا 

 ىاالستشارات:
ىقد خسر  .ع و الهنئة االستشاراة ل مركز ىالمفكر اإلسالمي الكبنري ا ستاذ الدكتور منمد عمارة

الزالم اإلسالمي بوفاته ع اًل تّنرًا ىعالمًا متمنزًاي كما ف دت ف سطن  ىق نتها مساتدًا ىتصنرًا. ىخسر 
 لزاتوتة أحد أبرز داعميه ىمتا عيهي ف د كاأل رحمه هللا مهتمًا بيشاط المركزي متا زًا  عماله.مركز ا

تسأل هللا سبناته أأل يت ّبل ميهي ىأأل يتغمدى بواسع رحمتهي ىاسكيه فسيح  ياتهي ىأأل ي هم أه ه 
 ىتالمنذى ىمنبيه الصبر ىالس واأل.

 ىإتا هلل ىإتا إليه را زوأل.
 2/3/2020اسات واالستشارات، مركز الزيتونة للدر 

 
 مخطط إسرائيلي لتقسيم "األقصى" وبناء "الهيكل" شمال قبة الصخرة وفتح باب الرحمة من الخارج .1

كشفت مصادر ع  مخطط خطنر يجري الترىاج له في  زض المنافل  :منمد أبو خ نر -ال دس
مزتداًل لت سيم المسجد ا قصز ىا ىساط السياسية ىالدييية اإلسرائن يةي مؤخرًاي  اعتبارى مخططًا 

المبارك دىأل هدم مباأٍلي ىامك  اعتمادى "كنلٍّ ىسط" لبيا  الهيكل دىأل هدم قبة الصخرة المشرفةي 
 التي ُتزّد بؤرة ذلك الهيكل المزعوم ىمركزى.

ىحسب المصادر يدعو هذا المخطط إلز بيا  الهيكل المزعوم في شمال صن  الصخرة المشرفة مع 
ها ل مس من  دىأل هدمهاي ىا تطع الساحة الشمالية  الكامل إلقامة البيا   شكل مستطنل اإل  ا  ع ن

)شرق غرب(ي حسب البوا ة السف ية الموازاة لباب الرحمةي  ننث يتم اقتطاع أكثر م  نث ث مساحة 
المسجد ا قصز المبارك في المرح ة اُ ىلز م  االحتالل ىالسيطرةي لنب ز المسجد ال ب ي ىقبة 

 لصخرة المشرفة دىأل أي تغنُّر.ا
ىقد راج ىاتتشر خالل ا شهر ال  ن ة الما ية مثل هذا المخطط مع صف ة ال رأل التي يتبياها اليمن  
المسيني المتصهن ي ىكذلك تدعم هذا التو ه شرانة كبنرة م  اإلتجن نن  المتصهنين  هذا المخطط 

ر صاخبة  التيسنق مع م  يسموتهم المزتدلن  ىتدعو ع يًا إلز الشرىع بتيفنذى  صورة متدر ة ىغن
 م  الزرب الذي  يتف وأل ع ز التطبيع ىالشراكة ىالتسامح الديييي ع ز حد زعمهم.
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ىىفق ذلك المخطط اإلسرائن ي ا مراكي اليمنيي: "تبدأ عم ية تيفنذ هذا المخطط الزدىاتي ع ز 
ى ع "مذ ح الهيكل" في قبة ا رىاحي  المسجد ا قصز بتهنئة  اب الرحمة م  الخارج الفتتاحهي نثم

نثم إحاطة القبة الح ًا  خيمةي نثم عزلها  سور خفيف ع  غنر النهودي نثم توسزة السور لي م شمالي 
 صن  الصخرة حتز  اب الرحمةي ىم  نثم فتح  اب الرحمةي نثم الشرىع  البيا  الفز ي".

الدىلية ع ز ترىاج خطأ ت  ن ي شائع هذا ىازتمد المخططوأل في إقياع ا ىساط السياسية ىالمنافل 
في أىساط المس من  ىالغرب  أأل المسجد ا قصز المبارك هو مبيز "المص ز ال ب ي"ي أى مبيز "قبة 
الصخرة"ي ىهو تفس التفسنر ىالمفهوم الذي تزمل  مو بة ب دية االحتالل في ال دس ىالمؤسسات 

ة الصخرة هي المسا د ىما بنيها ساحاتي ىمالتالي الرسمية اإلسرائن ية التي ُتزّد المسجد ال ب ي ىقب
يمك  بيا  الهيكل في هذى "الساحات" ىإر ا  النهودي ىمإمكاأل الجميع أأل ُيص ي في المكاأل ىفق 

دىتمًا ال ت بل  144زعمهمي ىالنقي ة أأّل مسجدتا ا قصز هو كل ما دار حوله السور  مساحة 
 د ل مس من  ىحدهمي ىال يجوز لغنرهم الصالة فيه.ال سمة ىال الشراكة ىال التفاىض ك ها مسج

ىىفق ىا زي هذا المخطط الزدىاتي ع ز المسجد ا قصز هياك كت ة يهودية ىصهنوإتجن ية عالمية 
كبنرةي ترى أأّل الهيكل الثالث يجب إقامته ف ط مكاأل قبة الصخرة المشرفة فوق صخرة بنت الم دسي 

ل ا كثر رىا ًا بن   ماعات الهيكل المزعوم ىالم تنمن  النوم. ىهذا هو المزت د الت  ندي الذي ما زا
ي ىتداىله تشطا  م  أتصار الهيكل المزعوم النومي 1983ىىفق المخطط الذي تم ى زه في الزام 

ىاجري توزازه ىخ ق ت اش  خصوصه؛  أأل "قبة ا رىاح" شمال قبة الصخرة هي قبة "ا لواح"ي 
الزشر الم دسة المف ودةي ىىفق زعمهم أأل الصخرة الطبيعية الظاهرة ىالم صود بذلك ألواح الوصايا 

في أر ية قبة ا رىاح هي صخرة "قدس ا قداس" التي كاأل فوقها تابوت "الزهد أى السكنية" الم ّدس 
في زم  تبي هللا س يماأل )الذي ال يؤميوأل بيبوتهي ىازتبرىته م كًا ارتكب اإلنثم في ى ه الربي ىأطاع 

كيزاتيات الونثييات( أتها يجب أأل تكوأل مست باًل في مركز قاعة قدس ا قداس في الهيكل زى اته ال
 الثالثي

ىميا  ع ز الخراطة المرف ة يمتد الهيكل المزعوم م  غرمي قبة ا رىاح  اتجاى  اب الرحمة شرقًاي 
ا قداس  حنث ت ع القبة م ابل  اب الرحمة تمامًاي ىهياك ادعا   أأل "المشياة" تصف مو ع قدس

في "الهيكل ا ىل"  أته كاأل قبالة  اب الرحمةي ىكل ذلك في ظل خالف إسرائن ي دييي داخ ي ع  
حقي ة مكاأل ىحجم ىشكل ذلك الهيكل المزعوم ىمكاأل ى ودى الذي شكك  ه الكثنر م  الناخاماتي 

 ىاعتبرى النهود السمرة ع ز  بل  رزا .
ا رىاح الصخراة كاتت أر ية متنركة عموديًا بيظام ىازعم أدعيا  هذا المخطط أأّل أر ية قبة 

هايدرىليكي صممها مهيدسو "الهيكل ا ىل" لرفع ىإتزال تابوت الزهد م  ىإلز حجرة صخراة سف ية 
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سراة مرتبطة بيفق "طوارئ" ي ود إلز خارج المسجد ا قصز المبارك. ىافترض المخطط  رىرة فتح 
لهيكل المزعومي  ننث يكوأل الدخول ىالخرىج شرق غرب م   اب الرحمة كممر رئيسي ل نهود تنو ا

 ىإلز هذا الهيكل  ارتباط بيفق حائط البراق ىماب المغارمة.
 2/3/2020، القدس، القدس

 
 بصعوبات كبيرة لكننا قادرون على تخطيها : نمر  عباس .2

ييا قادرىأل ع ز منمود عباسي "إتيا تمر  صزومات كبنرة ىلك يةف سطنيال الس طةقال رئيس : رام هللا
هي مسا  النوم ا حدي في م ر الرئاسة  مديية رام هللاي أع ا  أقاليم ئ ا  ذلك خالل ل ا تخطنها".

 حركة "فتح" الميتخبن .
التأكند رف ه ال اطع إ را  اتتخا ات في غزة ىال فة الغرمية دىأل ال دس عاصمة  عباسى دد 

لزصر" مو ودة ع ز الطاىلة ل  تكوأل هياك ىشدد ع ز أته ما دامت "صف ة ا ف سطن  ا بدية.
مفاى اتي ىقال: "لك  ت بل المفاى ات برعاية الرماعية الدىلية ىع ز أساس قرارات الشرعية الدىلية 

 ىأكد أته "ال يو د بنييا ىمن  اإلدارة ا منركية أية اتصاالت". ىاالتفاقات المز ودة".
ة ا طبا ي مؤكدا أأل هذا الموقف غنر م بول ىغنر إلز إ راب الي ا ات  ما فنها ت ا  عباسىتطرق 

مسؤىلي خاصة في ظل الظرىف الصعبة ىالدقي ة التي تمر بهاي بد ا مما يسمز "صف ة ال رأل"ي 
ىفنرىس "كورىتا"ي ىاتتها   النصار االقتصادي الممارس ع نياي م يفا أته يجب ع ز الجميع 

تت إتساألي ىلو كيت في آخر الدتيا ىكيت مشغوال التن ي  المسؤىليةي "فأتت قبل أأل تكوأل طبنبا أ
 يجب ع يك الزودة لزم ك في ظل اتتشار هذا الفنرىس".

 1/3/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 السلطة تنفي وجود قنوات خلفية للمفاوضات مع واشنطن .3
مفاى ات مع الواليات المتندة تفز مسؤىلوأل ف سطنينوأل ى ود قيوات خ فية ل : كفاح زموأل -رام هللا

حول خطة الرئيس ا منركي دىتالد ترمب ل سالم المزرىفة  اسم صف ة ال رأل ىأكدىا ع ز رف ها 
  م ة ىتفصنال.

ىقال الياطق الرسمي  اسم النكومة الف سطنيية إبراهيم م نمي  أته ال تو د مثل هذى المزاعم مؤكدا 
مود عباس أمام مج س ا م  الدىلي الشهر الما يي التي ع ز المبادرة التي أع   عيها الرئيس من

أكد خاللها رف ه ل خطة ا منركيةي ىدعا إلز إتشا  آلية دىلية  مشاركة الرماعية الدىلية ىمج س 
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ا م  الدىليي لز د مؤتمر دىلي ل سالم لتيفنذ قرارات الشرعية الدىليةي راف ا في الوقت ذاته قبول 
 م ية السالم.ىاشيط  ىسيطًا ىحندا لز

ي «صف ة ال رأل »أسامة ال واسميي أأل « فتح»كما أكد ع و المج س الثوريي المتندث  اسم حركة 
مرفو ة م  ألفها إلز يائهاي ىال تو د فنها إيجابية ىاحدةي ىال تص ح  أل تكوأل قاعدة ل نوار أى 

 ميط  ا لزم ية سياسية.
ركي أكد ى ود قيوات اتصال خ فية مع ى ا ت التو ينات الف سطنيية ردا ع ز دب وماسي أمن

 قيادات ف سطنيية  شأأل الخطة ا منركية ل سالم التي رف تها الس طة.
أأل الواليات المتندة ىإسرائنل عم تا « الشرق ا ىسط»ىأكدت مصادر ف سطنيية مسؤىلة في رام هللا لا

التواصل مع ف سطنينن  خالل الزامن  الما نن  ع ز إتشا  أ سام بدي ة ىقيادات  ديدة م  خالل 
 في ال فة ىغزة ىفي الخارج... لك  ال يزت د أتهم يشك وأل تأنثنرا مباشرا ع ز ا حداث.

ىتزت د المصادر في الس طة أأل اإلسرائن نن  ىا منركنن  ين رىأل لمرح ة ما  زد عباس ىاأم وأل 
دة بدي ة ليس أمرا سراا بتشكنل قيادة بدي ة مستزدة ل تزامل مع صف ة ال رأل. ىالتنذير م  خ ق قيا

 ف د بثته الرئاسة الف سطنيية في بياتات متتالية.
قال أمن  سر ال جية التيفنذية لميظمة التنرار صائب عرا ات إأل القيادة الف سطنيية م   هتهي 

ىا ح أأل )ال( التي »ىأ اف لإلذاعة الرسمية:  تتزرض لنم ة شرسة سامة ليس لها أىل ىال آخر.
ىاتهم «. نمود عباس في ى ه الواليات المتندة سيكوأل لها أنثماأل كبنرة لندفزها شزبيارفزها الرئيس م

اتظرىا »عرا ات الواليات المتندة  مناىلة إ زاف القيادة الف سطنيية ى رب مصداقنتها. ىأ اف: 
ل سفنر ا منركي لدى إسرائنل ديفند فرادماأل؛ ل د كذب مرتن  في ىقت قصنر: ا ىلز عيدما تندث 

ته سيكوأل في ال دس الشرقية عاصمة لف سطن  رغم ى ود تص حرفي في مؤامرة الزصر ي ول: إأل  أ
الزاصمة ستكوأل في كفر ع ب ىأبو ديس. ىنثاتيًا عيدما تندث ع  اتصاالت تجري مع 

 «.هذا كذب ىت  نل»ىأردف: «. الف سطنينن 
اتصال  إدارة الرئيس  أتندى فرادماأل الكشف ع  اسم مسؤىل ف سطنيي ىاحد ع ز»ىرد عرا ات: 

ال دس الشرقية المنت ة عاصمة دىلة ف سطن ي ىليست ت ك التي يستمر السفنر »ىأ اف: «. ترمب
 «.ا منركي لدى إسرائنل ديفند فرادماأل  الكذب ىالت  نل  شأتها

 1/3/2020، لندن، الشرق األوسط
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 عريقات يحذر من أن الضم بالقوة سيفتح باب الصراعات في العالم .4
قال صائب عرا ات أمن  سر ال جية التيفنذية لميظمة التنرار الف سطنيية إأل أي : كفاح زموأل -رام هللا

مناىلة الستر ا  إدارة الرئيس ا منركي دىتالد ترمب ىرئيس الوزرا  اإلسرائن ي بييامن  تتيياهو أيًا 
ية المشرىعة ىحق كاأل مصدرها ىمبرراتها ىأهدافها ع ز حساب الشزب الف سطنيي ىح وقه الوطي

الدفاع ع  تفسهي ىطرق أبواب المؤسسات الدىلية لوقف  رائم النرب المرتكبة  نق أبيا  الشزب 
 الف سطنيي ى ماأل عدم تكرارهاي مرفو ة  م ة ىتفصناًل. ىُتشكل خرقًا فا نًا ل  اتوأل الدىلي.

ف ة ال رأل ليست خطة ما يسمز ص»ىأ اف أنثيا  ل ائه ع و البرلماأل ا لماتي رىديرخ كنزىتر أأل 
ل سالمي ىإتما خطة ل  م ىاالستيطاأل ىا برتايد. ىع ز  ميع دىل الزام رف ها ىالتمسك   وة  أسس 

ي مؤكدًا أأل غالبية دىل الزالم ىشزومها ىخاصة دىل االتناد «ىركائز ال اتوأل الدىلي ىالشرعية الدىلية
 يادق ىالمدافع.ا ىرىمي غنر را ية ع  حدىدها الناليةي التي رسمت  الب

تتيياهو ع  ال م ىشرعية االستيطاأل ىترسيخ تظام ا برتايد يشكل  -إعالأل ترمب »ىتا ع أأل 
مخالفة فا نةي ىإذا ما تفذ ذلك ال م  ال وة ىفرض الن ائق االحتاللية ع ز ا رضي فسيفتح 

اىي مما يزيي إدخال ا بواب أمام الدىل التي تم ك ال وة ع ز التغننر ىتزديل حدىدها  ال وة ىاإلكر 
 «.المجتمع الدىلي في دىامة صراعات سيكوأل لها أىل ىليس لها آخر

 1/3/2020، لندن، الشرق األوسط
 

 مب هدفها تحويل الصراع في المنطقة إلى صراع دينيااشتية: مبادرة تر  .5
ال مب  ز  م  سياسات تنو اقال رئيس الوزرا ي ىزار الداخ ية منمد اشتيةي إأل مبادرة تر : توتس

م  ال فةي ىتدعو  % 40ي ىتنو إلسرائنلالصراع في الميط ة إلز صراع ديييي عبر إعطا  ال دس 
لتوطن  الال ئن  ىعدم عودتهمي ى م غور ا ردأل ل طع أي تواصل مع ا ردألي ىتسيطر ع ز 

 المزابر ىالجسور ىتخ زها لس طتها.
ا  الداخ ية الزربي النوم ا حدي أأل القيادة ىأكد اشتيةي في ك مته أمام الدىرة السا زة ىالثالنثن  لوزر 

الف سطنيية رف ت كل ذلك كما رف تها أغ ب الدىل الزرمي ىالزالمي ىدىلة ف سطن  قائمة ع ز 
ا رض  اعتراف كبنر م  دىل الزالمي ىكوادر الس طة ىقواتها ا ميية قائمة ىتبذل كل  هد ممك  

 الف سطنيية.لنماية الن وق 
 1/3/2020، المعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء و 
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 : "صفقة القرن" عمقت خطاب الكراهية والعنصريةالفلسطينية الخارجية .6
قالت ىزارة الخار ية ىالمغترمن ي إأل تصرانات ىمواقف المسؤىلن  االسرائن نن  المتيافسن   :رام هللا

نزًا م  الجولتن  السا  تن ي ى وحًا ىترك أكثرفي الجولة النالية م  االتتخا اتي عكست ىمشكل 
 حجم الكراهية ىالبغ ا  ىالزيصراة تجاى الشزب الف سطنيي ىح وقه.

ىأكدت في بياأل صادر عيها النوم ا حدي أأل "صف ة ال رأل" ا منركية ىفرت ا وا  عدائية ىتنرا ية 
كل ما  د الف سطنينن ي دفزتهم الز التسابق ع ز كسب ىد الياخب االسرائن ي م  خالل تبيي 

يصب في مص نة اسرائنل م  بيود ت ميتها الخطة االمنركيةي ىأصبح االعت اد السائد لدى غالبية 
االحزاب االسرائن ية ىقياداتها المتيافسة  أأل زاادة الزدا  ل ف سطنينن  ىشطب ح وقهم ي اعف م  

السرائن ي ُتر م فرصهم ل فوز  ا صوات ىالم اعد االتتخابيةي أي أأل السباق ع ز اصوات الياخب ا
 في سباق ع ز إطالق تصرانات الكراهية ىالزيصراة.

ىأى نت الوزارة أأل "الخطاب االتتخابي لغالبية ا حزاب االسرائن ية غاب عيه أي تصرانات أى 
مواقف تدعو لتن نق السالم مع الف سطنينن ي بل سيطر ع ز هذا الخطاب مناىالت ال فز ع  

دى ىالبنث ع  ح ول ىهمية التفافية  زندا عيهي ىاكثر م  ذلك  ا  الجاتب الف سطنيي ىتهميش ى و 
مشنوتًا بدعوات ىىعود قاطزة لتزمنق استباحة االرض الف سطنيية المنت ة ىتكراس االحتالل 
ىتزمنق االستيطاأل ىعديد اال را ات ىالتدابنر احادية الجاتب التي م  شأتها حسم مست بل ق ايا 

  وة االحتالل ىتنت المظ ة ا مراكيةي أى توفنر ما ي م  إلسرائنل ادارة الو ع اليهائي التفاى ية 
آمية ل صراع يمينها المزاد م  الوقت الستكمال عم يات ال م الزاحف لألرض الف سطنيية ىفرض 
ال اتوأل االسرائن ي ع نهاي ىهو ا مر الذي ى د تر ماته الزم ية في عشرات ال رارات التي اعتمدها 

يا  آالف الوحدات االستيطاتية الجديدةي ىالتصزند الراه  في اعتدا ات ى رائم من يشيات تتيياهو لب
المستوطين  المس نة  د المواطين  الف سطنينن  ىار هم ىممت كاتهم ىم دساتهم ىمزرىعاتهم ع ز 

 امتداد ا رض الف سطنيية".
 2/3/2020، القدس، القدس

 
 وتتحمل األضرار الناجمة عن وفاته ين شهيدا  الموقوف السعاف د  غزة تع " فيداخلية"ال .7

النوم السبتي تتائج التن نق الذي  في بياأل أع يت ىزارة الداخ ية ىا م  الوطيي في قطاع غزة :غزة
م  الشهر  23أ رته لجية خاصة ل وقوف ع ز أسباب ىفاة الموقوف عصام أحمد السزافن ي في 

 الجاري.
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عي أنثبت ا مراض المزمية التي يزاتي ميها الموقوفي ىأى ح ىمنسب البياألي فإأل ت رار الطب الشر 
أأل سبب الوفاة تاتج ع  ت خم ع  ة ال  بي ىاتسداد الشرااأل التا يي ىهي أمراض قديمة يزاتي 

ىمياً  ع ز ت رار ال جيةي قدمت الوزارة ىا ب الززا  ل متوفيي ىاعتبرته "شهنًدا" م   ميها الموقوف.
 شهدا  الوط .
وزارة تنم ها ا  رار اليا مة ع  ىفاة الموقوفي ىالزمل  التوصيات الياتجة ع  لجية ىأع يت ال

 التن نق في مزالجة ا خطا ي ىالزمل ع ز عدم تكرارها مست بال.
 29/2/2020، القدس، القدس

 
 لقاهرةوآخر ل موسكويصل برئاسة هنية وفد قيادي من حماس  .8

وم ا حد ىفد رفيع المستوى م  النركة إلز رىسياي برئاسة ىصل صباح الن": الزرمي الجديد"ال اهرة اا 
ىقال حازم قاسم المتندث  اسم النركة:  إسماعنل هييةي ىعدد م  أع ا  المكتب السياسي ل نركة.

إأل الوفد الذي يزىر مصر سنياقش دىر ال اهرة في ترتنب البنت الداخ ي الف سطنيي في موا هة 
ىشدد ع ز أأل "حماس" تولي أهمية ل زالقة مع ا ش ا  في  ى.صف ة ال رأل إ افة إلز ق ايا أخر 

 مصري ىتزمل دىمًا ع ز إتجاح الدىر المصري في ما يتز ق  خدمة مصالح الشزب الف سطنيي.
ىقال في تصرانات صنافية: "سنبنث الوفد سبل ىقف الزدىاأل اإلسرائن ي المستمر ع ز قطاع 

ع ز ما تتزرض له ال  ية الف سطنيية م  مخاطر في غزة"ي متا زًا أأل "الوفد سيط ع المصران  
ىلفت إلز أأل "الطرفن   ال فة الغرمية في ظل تية االحتالل  م  ز  كبنر م  أرا نها له".

سنبنثاأل الخطوات المتز  ة  الجاتب ا ميي ىاإل را ات المتز  ة بذلك ع ز الندىد بنيهماي  ما 
 ي م  أم  الطرفن  ىمصالح أهالي غزة".

ىصل ىفد قيادي م  حركة الم اىمة الف سطنيية "حماس"ي ظهر النوم ا حدي إلز  لوقت ذاتهيفي ا
 ال اهرةي عبر مزبر رفح البريي بيا  ع ز دعوة مصراةي م   هاز المخابرات الزامة.

ىمنسب مصادر مصراةي فإأل الوفد الذي يت دمه القيادي  النركة خ نل النيةي ىرىحي مشتهزي 
سي  النركة ىالمشرف ع ز مكتب مصري م  الم رر أأل يبنث عدًدا م  ع و المكتب السيا

الم فاتي السياسية ىالخدميةي ىفي م دمتها كيفية رفع كفا ة الو ع الصني في ال طاع لموا هة 
 اتتشار فنرىس كورىتا.
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ىأشارت المصادر إلز أأل المباحثات م  الم رر أأل تت م  أي ًا تنسن  ا مور المعيشية لألهالي 
ي غزةي ىمنث عدد م  الي اط الزال ة  شأأل اتفاق ىقف إطالق اليار ا خنر في قطاع غزة مع ف

 االحتالل ع ب مو ة التصزند ا خنرة.
 1/3/2020، العربي الجديد، لندن

 
ل بوصلة الوساطة المصرية مع فصائل غزة": العربي الجديد" .9  كورونا يعد 

اة خاصة أأل المسؤىلن  في  هاز المخابرات الزامةي ذكرت مصادر مصر ": الزرمي الجديد"ال اهرة اا 
استزج وا قيادة حركة "حماس" إلرسال ىفد إلز ال اهرةي في أسرع ىقتي مؤكدة في الوقت ذاته أأل 
ا مر ل  ي تصر ع ز الجواتب السياسية ف ط. ىكشفت المصادري التي تندنثت لا"الزرمي الجديد"ي أأل 

حماس"  شأأل التيسنق في استزدادات طبية لموا هة فنرىس مصر  صدد االتفاق ع ز ترتنبات مع "
 كورىتاي خشية اتت اله ىاتتشارى في قطاع غزةي في ظل ترا ع الخدمات الطبية ىالصنية.

ىأى نت المصادر أأل ت ك الخطوة تأتي بيا  ع ز مط ب م  الجاتب اإلسرائن ي استيادًا إلز 
فة إلز اعتبار أأل ذلك ُيزد منل اهتمام مشترك تظرًا الوساطة التي ت وم بها ال اهرة مع النركةي إ ا
 لمجاىرة ال طاع لمصر عيد الندىد الشرقية.

ىأ افت المصادر أأل ال اهرة م  الم رر أأل ت ّدم  هالي ال طاع كافة المساعدات الالزمة في هذا 
الميشآت الصددي مع السماح  إدخال شنيات كبنرة م  المست زمات الطبية ىا دىاةي ىرفع كفا ة 

الطبية في غزةي الفتة إلز أأل ا مر  ات يمثل ها سًا كبنرًا لمصري خصوصًا في ظل مخاىف م  
 اتت ال الفنرىس م  المواطين  ال ادمن  م  الخارج إلز ال طاع.

ىأى نت المصادر أأل هياك مخاىف كبنرة لدى الجاتب المصريي م  عودة عدد م  الف سطنينن  
ي نثم يزبرىأل م  مصر إلز غزة. ىأشارت إلز أأل المسؤىلن  في  هاز الذي  يسافرىأل إلز إيراأل

المخابرات طالبوا المسؤىلن  في "حماس"ي  اعتبارهم مسؤىلن  ع  إدارة ال طاعي   رىرة التشديد 
ع ز المواطين   زدم السفر إلز إيراألي في ظل تنّولها إلز أكبر بؤرة التتشار المرض في الشرق 

 ذلك التو يه يأتي في ظل الزالقات ال واة بن  النركة ىطهراأل.ا ىسطي الفتا إلز أأل 
ىفي ما يتز ق  المباحثات الخاصة  التهدئة في قطاع غزةي أكدت المصادر "اتتها  الجولة ا خنرة 
م  التصزند"ي م يفة أأل "الها س الطبي  شأأل ا ى اع في ال طاع في ظل تفشي كورىتا ىتنّوله 

   مصر ىإسرائنل حاليًا".لوما ي هو ما يشغل كاًل م
 1/3/2020، العربي الجديد، لندن
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 واشنطن حول صفقة ترامب خطيرة-فصائل: اتصاالت السلطة  .10
 مال غنث عدَّت فصائل ف سطنييةي ما كشفه السفنر ا مراكي لدى كياأل االحتالل  -غزة 

الف سطنيية ىمع  اإلسرائن ي ديفند فرادماألي ع  ى ود قيوات اتصال خ فية مع قيادات في الس طة
حكومة اشتية  شأأل خطة الرئيس ا مراكي دىتالد ترامبي  الخطنر في حال نثبت صنتها. ىحثت 
الفصائل ىال وى ع ز قطع كل أشكال الزالقة ىالتواصل مع االحتالل اإلسرائن يي ىالمنافظة ع ز 

ةي داعية رئيس الس طة حالة اإل ماع الوطيي الرافض ل صف ة ىالزالقة مع االحتالل ىالواليات المتند
منمود عباسي لدعوة ا ميا  الزامن  ل فصائل ال تماع م رر يتم االتفاق فيه ع ز بيا   بهة ىطيية 

 عرا ة رفً ا ل صف ة ىالتأكند ع ز ح وق شزبيا الف سطنيي.
ىقال المتندث  اسم حركة "حماس" حازم قاسم: "إأل حديث فرادماأل خطنر في حال نثبتت صنته"ي 

لس طة إلز أأل تثبت  ديتها في موا هة "صف ة ترامب"  خطوات  دية ىعم ية. ىحذر قاسم داعًيا ا
خالل حديثه مع صنيفة "ف سطن " الس طة م  اتخاذ مواقف ت زف حالة اإل ماع الرافض لا"صف ة 

 ال رأل"ي مطالًبا إياها لوقف عالقتها ا ميية مع المخابرات ا مراكية.
زاة ل جبهة الشزبية أسامة الناج أحمدي التأكند ع ز رفض الكل بدىرىي  دد ع و ال جية المرك

الف سطنيي لا"صف ة ترامب"ي ىاصًفا إياها  المشبوهة ىالهادفة لتصفية ال  ية الف سطنيية. ىأكد الناج 
أحمد لصنيفة "ف سطن " أأل صف ة ترامبي  د أهداف شزبيا الف سطنيي المشرىعةي ىمميزلة مؤامرة 

 ح وق شزبيا الف سطنيي.  ديدة تستهدف  ياع
في حن  قال الياطق  اسم حركة ا حرار ياسر خ ف: "ميذ بدأ النديث ع  صف ة ال رأل التي رحب 

ىتن   ا بيضيبها رئيس الس طة ىقال تيتظرها في أنثيا  ل ا  مع الرئيس ا مراكي ترامب في البنت 
ة التي تهدف لتصفية ال  ية ترى التماهي الخطنر في مواقف الس طة ىقيادتها مع هذى المؤامر 

الف سطنيية". ىأ اف خ ف لصنيفة "ف سطن ": "إأل سياسة الس طة ىقياداتها المتساىقة مع االحتالل 
ىمخططاته تدفزيا دىًما التصديق  أي مز ومات تصدر ع  االحتالل فيما يتز ق  زالقتها ىمدىرها 

ت مزها ىهذا ما صرح  ه رئيس الس طة مزه ىع  أركاأل اإلدارة ا مراكية التي لم تي طع االتصاال
 ىأكد أهمية استمرارى". 

 1/3/2020فلسطين أون الين، 
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 نتنياهو يتعهد بضم مساحات شاسعة من الضفة إذا أعيد انتخابه .11
تل أبنب: تزهد رئيس الوزرا  اإلسرائن ي بييامن  تتيياهو يوم )ا حد(ي   م مساحات شاسزة م  

إذا أعند اتتخا هي في خطوة تهدف إلز تززاز قاعدته « غ وأل أسابيع في»ال فة الغرمية المنت ة 
 اليمنيية قبل يوم ىاحد م  االتتخا ات التشراعية التي تجري االنثين .

ىقال تتيياهو في م اب ة أ رتها مزه اإلذاعة اإلسرائن ية الزامةي إأل  م غور ا ردأل ىأ زا  أخرى 
يزتزم القيام بهاي ىذلك حسبما « مهامات كبرى فوراة 4»  م  ال فة الغرمية في رأس أىلوااته م  بن

 ذكرت ىكالة الصنافة الفرتسية.
سيندث »ساعة ع ز فتح صياديق االقتراع:  24ىأ اف رئيس الوزرا  في الم اب ة التي أذيزت قبل 

 «.ذلك في غ وأل أسابيع أى شهرا  كأقصز حد
 «.رائن ية المشتركة بدأت عم ها قبل أسبوعاإلس -لجية الخرائط ا منركية »ىمنسب تتيياهوي فإأل 

ىأعطت الخطة ا منركية ل سالم في الشرق ا ىسط التي أع   عيها في أىاخر يياير )كاتوأل الثاتي( 
في  30الما يي ال و  ا خ ر إلسرائنل ل م غور ا ردألي الميط ة االستراتيجية التي تشكل 

جية مهمتها ترسيم الندىد الدقي ة لألرا ي الميوي ىتم اقتراح ل المائة م  مساحة ال فة الغرمية.
  مها.

مع الواليات « تاراخية»ىتطرق تتيياهو أي ًا إلز أىلوااته ا خرى؛ ىم  بنيها توقيع مزاهدة دفاعية 
 ي دىأل ت ديم مزاد م  التو يح.«ال  ا  ع ز التهديد اإليراتي»المتندة ى

 ى  ميع الجمهوراة اإلسالمية م  تطوار سالح توىي.ىاؤكد رئيس الوزرا  اإلسرائن ي  استمرار تزهد
 

الرا ع إذا فاز بوالية  ديدة رغم موا هته تهم فسادي يتمثل « الفوري »ىقال تتيياهو النومي إأل هدفه 
  إ را  إصالح اقتصادي كبنر لخفض تك فة المعيشة المرتفزة في إسرائنل.

 1/3/2020الشرق األوسط، لندن، 
 

 لمثلث ال أساس لهانتنياهو: فكرة نقل ا .12
قال بييامن  تتيياهو زعيم حزب ال يكودي يوم ا حدي "إأل فكرة ت ل  -"ال دس" دىت كوم -رام هللا

 المث ث إلز السيادة الف سطنيية ال أساس لها ىتزد أمرا  اطال".
أل ىشدد تتيياهو في م اب ة مع إذاعة مكاأل اإلسرائن ية الياط ة  الزرميةي ع ز عدم ت ل أحد م  مكا

 سكيه.
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ىاتهم تتيياهوي ال ائمة الزرمية المشتركة  التنراض  دىي زاعًما أته ي دم ل زرب داخل إسرائنل الكثنر 
 م  الخدمات.

م   هته قال تفتالي بنينت في م اب ة أخرىي "إته في حال كاأل هياك حكومة يمنيية يمك  ف ط 
هياك حكومة ىحدةي ف   تكوأل ىأ اف "في حال كاأل  فرض السيادة ع ز ا غوار ىالمستوطيات".

 هياك سيادة".
 1/3/2020القدس، القدس، 

 
 غانتس يتعهد بتطبيق "صفقة القرن" حال ترأس الحكومة السرائيلية .13

قال زعيم تنالف أزرق أبيض اإلسرائن يي بنيي غاتتسي إته ل  يدخر  هدا لنل : 21عرمز -ليدأل
 أسه ل نكومة ال ادمة.اليزاع مع الف سطنينن  حال فوزى في االتتخا ات ىتر 

" ع  21ىت ل الصنفي اإلسرائن ي  ارك ب  دافند في تغرادات ع ز حسا ه بتواتر تر متها "عرمي
غاتتس قوله أمام لجية الشؤىأل الزامة ا مراكية اإلسرائن ية "إيباك" ا حد "ل  أفوت فرصة ل سالمي 

اقع ا را ي اإلسرائن ية ل د قدم الرئيس ترامب خطة سالم ىاعدةي ىهي خطة ىا نة  شأأل ى 
ىاالحتيا ات ا مييةي ىميذ النوم ا ىل م  ىاليتي كرئيس ل وزرا ي ستتواصل إسرائنل مع أي شخص 

 يراد السالم".
ىأ اف في : "سأعمل مع شركائيا في الميط ةي ا ردأل ىمصر ىسأسافر إلز المم كة الزرمية 

 السزودية ىدىل الخ يج لتززاز السالم".
 1/3/2020، "21موقع "عربي 

 
 غانتس: نتنياهو لن يتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة .14

أبيضي بنيي غاتتسي النوم ا حدي ع  قياعته  زدم تمك  رئيس  -أعرب زعيم حزب أزرق : ىكاالت
 النكومةي بييامن  تتيياهوي م  تشكنل حكومة  زد االتتخا ات الم ب ة.

سرائن ية "مكاأل"ي أته "سنواصل قيادة حزمه حتز ىلو ىأكد غاتتسي في تصرانات ت  تها هنئة البث اإل
كاتت هياك  ولة را زة م  االتتخا ات"ي مجددا تأكندى أأل حزمه "ل  يتزاىأل مع ال ائمة المشتركة في 

 أي ائتالف حكوميي إال أته سنتزامل مع المجتمع الزرمي المدتي داخل إسرائنل".
 1/3/2020الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 لالستهالك االنتخابي« غور األردن»ن: نتنياهو أبلغ عمان بأن ضم ليبرما .15
ادعز رئيس حزب "يسرائنل بنتنيو" أفيغدىر لنبرماألي يوم السبتي أأل رئيس النكومة اإلسرائن يةي 
بييامن  تتيياهوي أب ا الم ك ا ردتي عبد هللا الثاتيي عدم تنته الم ي قدما في تطبنق  م ميط ة 

 بنر المنتي ىأأل الت واح  ال م يأتي في سياق اتتخابي.ا غوار ىشمال ال
الم ررة يوم  23ىخالل مشاركته في تدىة نث افية في مديية حولوأل ع ز  و  اتتخا ات الكييست الا

اإلنثين  الم بلي اتهم لنبرماأل تتيياهو  اليفاق في التصراح بينته فرض سيادة إسرائنل ع ز غور 
 ا ردأل ىشمال البنر المنت.

لنبرماأل أأل تتيياهو الذي تزهد مرارا   م غور ا ردأل  زد االتتخا اتي أب ا سرا الم ك ا ردتي  ىأكد
عبد هللا الثاتي  زدم تنته الم ي قدما في تطبنق هذا الوعد. ىقال لنبرماأل: "أع م م  مصدر مونثوق 

خا ات ف ط أأل تتيياهو  زث برسالة إلز الزاهل ا ردتي مفادها أأل تصرانات ال م مخصصة لالتت
 ىل  يكوأل هياك  م".

 1/3/2020، 48عرب 

 

 عن مقتل نجل العجور في دمشق "إسرائيل"بينيت يعترف بمسؤولية  .16
اعترف ىزار ا م  اإلسرائن يي تفتالي بنينتي  شكل رسمي  أأل إسرائنل هي التي قت ت مزاذي تجل 

تشرا  الثاتي/توفمبر  12ي القيادي في حركة الجهاد اإلسالميي أكرم الزجوريي  غارة في دمشقي ف
الما يي ىذلك في موازاة اغتيال إسرائنل ل قيادي الزسكري في الجهاد في قطاع غزةي بها  أبو 

 الزطا.
يشار إلز أأل إسرائنل لم تز   مسؤىلنتها ع  هذى الغارة في دمشقي حتز مسا  أمس السبتي عيدما 

أأل تولنت ميصبيي قت يا بها  )أبو الزطا( ىكاأل  اإلسرائن يةي إته " زد 12قال بنينت في م اب ة ل  ياة 
هياك ح ا هجوم في دمشق. ىأتا أقول إته حتز النومي عيدما أط  وا اليار م  غزةي ردييا في غزة. 

 ىلم تك  ت تل مخرمن  م  دمشق عيدما أط  وا اليار م  غزة".
تفاخر بنينت خاللها ى ا ت الم اب ة في سياق اتتخا ات الكييستي التي ستجري غدا اإلنثين ي ى 

تشرا  الثاتي/توفمبر الما يي بنيما بدأ  12 الهجوم في غزة ىدمشقي ع ما أأل هذي  الهجومن  فجر 
بنينت مزاىلة مهامه كوزار أم  ظهر النوم تفسه ىلم يك  شراكا في اتخاذ ال رار  شأأل هذى 

 االغتياالت.
 1/3/2020، 48عرب 
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 ائية دولية متصاعدةتواجه "حربا" قض "إسرائيل"مندلبليت:  .17
يتوقع المستشار ال  ائي ل نكومة اإلسرائن يةي أفيناي ميدلب نتي أأل توا ه إسرائنل في الفترة ال رابة 
الم ب ة مو ة دعاىى ق ائية  دهاي تتهمها  ارتكاب  رائم حرب. ى ا  ذلك في م ال تشرى 

ي يز وب تنركلي الذي ميدلب نت ىمساعدىي غنل ليموألي  مياسبة صدىر كتاب حول سنرة ال ا 
ترأس لجية ت صي ح ائقي شك تها النكومة اإلسرائن يةي في أع اب اعتراض سالح البنراة اإلسرائن ي 
ل اف ة كسر النصار ع  غزةي ىم تل عشرة مواطين  أتراكي كاتوا ع ز مت  السفنية "مافي مرمرة"ي 

ة ال  ائية الدىليةي حسبما ذكرت . ىىرطت هذى ال  ية إسرائنل في الن ب2010في أيار/مايو الزام 
 صنيفة "يديزوت أحرىتوت" النومي ا حد.

ىىصف ميدلب نت ىليموأل الدعاىى الم دمة  د إسرائنل إلز المنكمة الجيائية الدىلية في الهاي 
ىمؤسسات ح وق إتساأل دىلية  أتها "مسار إستراتيجي" ىأتها "حرب ق ائية"ي فيما اعتبرا الجرائم 

ها "عم يات ُتيفذ  د اإلرهاب". ىلفتا إلز أته "ال تو د دىلة أخرى تتزرض إل را ات اإلسرائن ية أت
 حرب ق ائية حيال عم ياتها مثل إسرائنل".

 1/3/2020، 48عرب 
 

 غانتس يتهم نتنياهو بالترهيب بـ"كورونا" للتأنثير على االنتخابات .18
" الجيرال بيي غاتتسي يوم ا حدي اتهم رئيس تنالف "كاحول لفاأل: ال دس المنت ة اا ت ال منمد ىتد

رئيس حكومة االحتالل اإلسرائن ي ىزعيم "ال يكود" بييامن  تتيياهو  أته ل  يتورع ع  بث أخبار 
 كاذ ة  شأأل اتتشار فنرىس "كورىتا" ل تأنثنر ع ز عم ية االقتراع ىاالتتخا ات في إسرائنل. 

اي هكذا يزتزم تتيياهو ميزكم م  الخرىج ىكتب غاتتسي في تغرادة له ع ز "توتنر": "أس وب كورىت
أر و ميكم المشاركة ىاليشر. هذا الصباح اتتشر خبر ع  شك بو ود مرض كورىتا في  -ل تصوات

غفزاتيم )ب دة مناذية لتل أبنب(ي  الطبع تم تفي الخبر م  قبل ىزارة الصنة  سرعة البرق  زد أأل 
لتأكندي  أل ىزارة الصنة لم تيف الت راري ىإتما تأكد أأل شنئا م  ذلك لم يندث"ي ىمع ذلك ييبغي ا

أشارت إلز أتها "ال تصدر أي بياأل ع  ى ود أتاس يشتبه  إصابتهمي ىإتما ف ط ع  مر ز تأكدت 
 إصابتهم  المرض".

 1/3/2020العربي الجديد، لندن، 
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 جيش االحتالل ينهي مناورة تحاكي عمليات تسلل للمستوطنات .19
أتهت كتنبة "تافور" في لوا  ال فة الغرمية في  يش االحتالل مياىرة عسكراة  الرأي:-الداخل المنتل

 تناكي سنياراو عم يات تس ل إلز المستوطيات في  بل الخ نل.
الزبراة" أأل المياىرة تأتي م  أ ل  ماأل االستزداد  ي حدث قد يتن قي مثل  7ىأى نت ال ياة "

ات شاركت فنها طواقم طبية ىحراس أم  م  أ ل ىذكرت أأل التدراب تس ل إلز المستوطيات هياك.
 تن نق تتائج أف ل ىأسرع.

 1/3/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 

 الطيبي: نريد إقصاء نتنياهو .20
قال ع و الكييست ع  ال ائمة الزرمية المشتركة أحمد الطنبيي "سيفزل كل  الرأي:-الداخل المنتل

 رائنل".شي  لتغننر الخراطة السياسية في إس
الزبراةي "إأل ال ائمة المشتركة تخ ق مزادلة قواة ال يمك   7ىأ اف خالل م اب ة إذاعية ىفق ال ياة 

 حد أأل يتجاه هاي ىتراد حً ا إقصا  بييامن  تتيياهو م  الساحة السياسيةي فهو سياسي قام 
  االفترا ات ىالتنراض  د الجمهور الزرمي".

المزاد م  الدعم ي ستكوأل هياك زاادة في تسبة اإلقبال بن   ىأعرب ع  تفاؤله  ال ولي "هياك
 م زدا". 16?ي ىتن  ت تمس  65الجمهور الزرمي ىآمل أأل تتجاىز تسبة 

 ىلفت إلز أأل تتيياهو هو فنرىس الزيصراة ىالتنراض في "إسرائنل".
أبيضي قائاًل: ىرفض الطنبي التز نق ع ز إمكاتية دعم ال ائمة المشتركة لنكومة يشك ها حزب أزرق 

 سيج س ىت رر ما هو  ند لجمهورتا ىما هو  ند ل يظام السياسي.
 1/3/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 أولمرت حزين على وفاة "الصديق" مبارك ... طالب بمنح السيسي "مباركة خاصة" .21

قي  م اله  صنيفة قال إيهود أىلمرت رئيس النكومة اإلسرائن ية الساب: عدتاأل أبو عامر -21عرمي
":  إأل "ىفاة الرئيس المصري السابق حسيي مبارك سببت لي حزتا شديدا 21مزارافي تر مته "عرمي

ىعمي اي  ته كاأل زعيما صدي ا إلسرائنلي ىم  الصور الصعبة التي ل  تفارقيي في حياتيي حن  تم 
 شاهد إهاتته".إح ار مبارك ل اعة المناكمةي ىهو عا ز ع  الفزلي ىلم تغب ع  تظري م

ىختم  ال ول  أأل "الو ع النوم اخت ف مع ىراثه الطبيزي عبد الفتاح السيسيي الذي طرد اإلخواأل 
المس من   ال وة الزسكراة م  الس طةي ىأعاد اليظام المصري  صنا ه الطبيزنن ي ىاواصل تزاىته 
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ب  الشرعي ليظام مباركي مع إسرائنل في المجال السياسيي ىانتاج ميا إلز مباركة خاصةي  ته اال
ىرغم كل ذلكي فإأل الزالقات مع مصر توا ه تهديدا دائماي خاصة م  المزار ة المصراة التي ال 

 تخطئها الزن ".

 1/3/2020، "21موقع "عربي 

 

 جنرال إسرائيلي: حماس نصبت لنا "شركا خطيرا" في غزة .22
تجد تفسها رهنية شرك خطنر في  قال  يرال إسرائن يي إأل "إسرائنل: عدتاأل أبو عامر -21عرمي

قطاع غزةي صنيح أأل حماس قد تبدى قادرة ع ز كبح  ماح الميظمات الف سطنيية ا خرىي التي 
تط ق ال ذائف الصارىخية بن  حن  ىآخر ع ز التجمزات االستيطاتية اإلسرائن ية في غالف غزةي 

في اليهاية يسفر هذا الو ع ع  لك  النركة ال تف ل الموا هة مزهاي ىالدخول في تزاع داخ يي ى 
 تبدد قوة الردع اإلسرائن ية أمام الف سطنينن ".

" أته "رغم ما ي ال بن  حن  21ىأ اف عاموس غ بوع في م اله  صنيفة مزارافي تر مته "عرمي
ىآخر ع   رىرة استئصال شأفة الميظمات الف سطنيية م   ذىرها في قطاع غزةي لك  ذلك ال 

ارات أمام الدخول في حرب ىاسزةي ىرمما ينق لي ال ول إأل أصناب هذى ي ع مزادا م  الخي
 الدعوات إتما ينر وأل تتيياهو ع ز الدخول في موا هة عسكراة عشية االتتخا ات النالية".

ىشرح قائال: "فباليسبة إلسرائنلي فإأل الواقع غنر المر ي  اليسبة لها أتها تعيش في شرك تصبته 
ا غنر مباشر مع حماس بوساطة مصري ىفي اليهاية تنصل حماس ع ز لها غزةي فهي تدير حوار 

تسهنالت إتساتية معيشية كبنرةي تشمل بيز تنتية ىمياطق صياعيةي دىأل مطار  وي أى منيا  
  نريي م ابل توفنر الهدى  ا ميي في غزة".

 1/3/2020، "21موقع "عربي 

 
 حكم قضائي ضد نجل نتنياهو لصالح صحفية .23

قررت منكمة تل أبنب الجزائية إلزام اليجل ا كبر لرئيس ىزرا  االحتالل  -اىف -تل ابنب 
 اإلسرائن ي بييامن  تتيياهوي بدفع مب ا مالي إلز صنفية اتهمته  التشهنر.
ألف  71ألف شي ل ) 286ىألزمت المنكمة في حكم تشر أمس السبت يائنر تتيياهوي بدفع مب ا 

في موقع "ىاال" اإلخباريي أفي ألكااليي التي قدمت دعوى  د  دىالر أمنركي( إلز المنررة السا  ة
 تجل رئيس الوزرا ي  نسب ما اىردته صنيفة "تايمز أىف إسرائنل" الزبراة.
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ىأشارت المنررة في الدعوى إلز أأل يائنر ىصفها مرارا في ميشوراته  مواقع التواصل اال تماعي 
زعمت عائ ة تتيياهو أتها تمول الميظمات غنر التي  Wexner  Foundation أتها  اسوسة لمؤسسة 

النكومية ىالنمالت السياسية اليساراةي ىلديها دىر في المالح ة ال  ائية التي يتزرض لها رئيس 
 النكومة المتهم رسميا في نثالث ق ايا فساد.

 1/3/2020، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 آالف إسرائيلي في الحجر الصحي بفعل كورونا 6نحو  .24

ذكر متندث  اسم ىزارة الصنة اإلسرائن يةي مسا   -تر مة خاصة  -ال دس دىت كوم  -ام هللا ر 
 إسرائن ًيا تم ى زهم في النجر الصني خشيًة م  إصابتهم  فنرىس كورىتا. 5630النوم ا حدي أأل 

ا في الزبراةي إأل أىلئك سيصوتوأل في االتتخا ات التي ستجري غدً  12ىقال المتندث في حديث ل ياة 
ىأشار إلز أأل  مراكز اقتراع خاصة بهم. داعًيا اإلسرائن نن  ل تو ه لالتتخا ات بدىأل أي خوف.

 .7المصابن  عددهم ف ط 
 يدًيا ال زالوا في النجر الصنيي  150م   هته قال متندث  اسم الجيش اإلسرائن يي إأل هياك 

 ي.ىمزظمهم عادىا م  الخارج ىمز هم الت ز  الوفد الكوري الجيوم
 2/3/2020القدس، القدس، 

 
 فبراير شباط/ مستوطن دنسوا األقصى في 1,600مرصد األزهر:  .25

مستوطيًا  1,685كشف مرصد ا زهر لمكافنة التطرفي في ت رارى الشهريي أأل أكثر م   ال اهرة:
شباط الما يي في حراسة أميية صهنوتّيًا اقتنموا ساحات المسجد ا قصزي خالل شهر فبراير/

ىأ اف: إته كاأل ع ز رأس الم تنمن  عدة حاخامات صهنوتيةي  ة م  قبل شرطة االحتالل.مشدد
ىرؤسا  المدارس الدييية المتطرفةي ىالميتشرة داخل ا را ي الف سطنيية المنت ة؛ ىأبرزهم: يسرائنل 

 أرئنلي ىاهودا كرىازري ىميخي يوسفيي ىشموئنل مورايوي ىش ومو تئيماأل.
عددًا م  المسؤىلن  ىالشخصيات البارزة داخل الكياأل الغاصب قد دتَّسوا  ىأشار المرصد إلز أأل

ساحات النرم الشراف الشهر الما يي ىكاأل م  أبرزهم: ش ومو تيماألي رئيس مج س مستوطيات 
  وش عتسنوألي ىاهودا   يكي ع و الكييست المتطرف.

 2/3/2020، الخليج، الشارقة
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 نين من ظروف صعبة وقاسية على مختلف المستوياتأسيرة في الدامون يعا 40 ":األسرى " .26
أسنرة يقبز  في سج   40أفاد ت رار صادر ع  هنئة شؤىأل ا سرى ىالمنررا ي  أأّل : رام هللا

الداموأل اإلسرائن ي يزاتن  م  ظرىف صعبة ىقاسية ع ز مخت ف المستواات اإلتساتية ىالمعيشية 
 ىالصنية.

يزاتن  م  توا د كامنرات في ساحة الفورة ى ميع االسنرات ىأكدت الهنئةي أأل ا سنرات ما زل  
يخر   الز الساحة ىه   ال باس الشرعيي كما اشتكن  م  ازدياد مزدالت الرطومة في الغرف  سبب 
الشتا  ىعدم ا را  التص ينات الالزمة  ال سمي ىم  التزح ق في الساحة ىم  عدم ى ود أبواب 

الشراشف ىا غطيةي كما يزاتن  م  االت طاع المتكرر ل تيار ل مراحيض حنث تغطنها ا سنرات  
 الكهرمائي داخل ال سم  شكل متزمد.

كما تزاتي ا سنرات م  إهمال طبي متزمد م  قبل إدارة السج ي حنث ال تت  ز ا سنرات 
المرا ات ع واا ىتفسيا الزالج الالزم ىال رىريي ىهياك  زض ا سنرات  نا ة إلز ت ل 

ات أى إل را  الزم يات أى الفنوصات الالزمة كا سنرة إسرا   زابيصي ىال تت  ز ل مستشفي
 ا سنرات سوى ىعود ىهمية ىمماط ة متزمدة م  قبل إدارة السج .

ىأشارت إلز الظرىف النياتية الصعبة التي يزشيها ا سنرات في "الداموأل"ي ىالتي تتمثل في 
هم ل زاارةي ىميع دخول ا غراض الخاصة  ا شغال التيغيص ع ز ا هالي ىالمماط ة في إدخال

 الندىاة.
كما تزاتي ا سنرات م  الي ل في سيارة البوسطة إلز المناكم الزسكراة اإلسرائن ية حنث إأّل 
ا سنرات يخر   إلز المناكم في ساعات الفجر ىار ز   زد ميتصف ال نلي ىأأّل السفر في 

ا سنرات م  قبل السجيا  الجيائنن  المي ولن  في تفس البوسطة متزب  دا ىطوال ىاتم م اي ة 
البوسطة ىالتهجم ع ز ا سنرات  الشتم ىا لفاظ اليابيةي إ افة إلز استفزازات قوات ىحدة )تنشوأل(ي 

 المسؤىلة ع  ت ل ا سنرات.
 1/3/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 االحتالل يواصل التنكيل باألطفال األسرى  .27

أكد مركز أسرى ف سطن  ل دراساتي أأل إدارة سجوأل االحتالل تواصل سياسة التيكنل  ا سرى 
ا طفال في سج  الداموأل الذي  تم الزج بهم في ظرىف قاسية ال تص ح ل نياة اآلدميةي ىتفت ر 

  دتز م ومات النياة.
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ياطق اإلعالمي ل مركزي أأل االحتالل ىميذ ت ل عشرات ا طفال ال« رااض ا ش ر»ىذكر الباحث 
ا سرى م  سج  عوفر إلز الداموألي قبل شهرا  ت رابًا لم يوفر لهم أيًا م  المتط بات النياتية التي 

إلز أأل االحتالل اليزال يماطل في ت ل ممث ن  « ا ش ر»ينتا وتها ل عيش  الند ا دتز. ىأشار 
أقسام ا شبال الذي  ت  وا إلز الداموأل لرعاية شؤىتهم ىحمايتهم م  استفراد إدارة   الغن  لإلقامة في

 السجوأل بهم ىابتزازهم. 
 1/3/2020، الخليج، الشارقة

 
 فتية فلسطينيين بزعم تسللهم من شرق قطاع غزة 3االحتالل يبلغ باستشهاد  .28

نينن  "حاىلوا التس ل" م  حدىد شرق فتية ف سط 3أكد االحتالل اإلسرائن يي النوم ا حدي م تل : غزة
 الميط ة الوسطز ل طاع غزة في النادي ىالزشرا  م  كاتوأل نثاتي/ يياير الما ي.

ىأى ح االرتباط الف سطنيي أته ت  ز بالًغا رسمًيا م  الجاتب االسرائن ي  استشهاد الفتية الثالنثة 
 سزند.ىهم: منمد هاتي أبو ميديلي ىسالم زىاد تزاميي ىمنمود خالد 

ىكاأل مصدر عسكري اسرائن ي أكد في حنيها استشهاد الفتية الثالنثةي فيما طالبت عوائ هم  الكشف 
 ع  حقي ة مصنرهم في ظل التزام الياطق  اسم  يش االحتالل الصمت آتذاك.

 1/3/2020، وكالة سما الخبارية

 
 انتهاكات بحق الصيادين الفلسطينيين في غزة .29

ط ىالمياصرة في اتناد لجاأل الزمل الزراعي الف سطنييي ىم  خالل رصدت دائرة ال غ: ىكاالت
 نق صيادي قطاع غزة « اإلسرائن ي»اتتهاكا ارتكبتها قوات االحتالل  19لجاأل الصيادي  التا زة لها 

. ىأى نت الدائرة في تصراح أأل هذى االتتهاكات لن وق الصيادي  كاتت عبارة 2020فبرايرخالل 
ار ى خ مياى ىأمواج صياعية  اتجاى مراكب الصيادي ي ىتتج ع  هذى ع  مالح ات ىإطالق ت
صيادي  إصا ات طفيفة تتيجة عم يات إطالق اليار  3صيادي ي ىأصنب  3االتتهاكات اعت ال 

ى خ المياى  اتجاى الصيادي . ىم  خالل هذى االتتهاكات تمت مصادرة قارب ىتدمنر انثين  آخرا  
 مراكب. 7االحتالل البنراة شباك صند تزود ل  شكل  زئيي كما أت فت س طات 

مرات خالل  8ىم   هة أخرى تالعبت اسرائنل  مساحات الصند ما بن  ت  يص ىتوسيع ىإغالق 
 فبراير.

 2/3/2020، الخليج، الشارقة
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 كاميرات المراقبة والمناطيد عين االحتالل لالعتداءات شرق القطاع .30
 صورة كبنرة ع ز تشر ىسائل متطورة ع ز طول الندىد   اتت قوات االحتالل تزتمد منمد الجمل:

الشرقية ل  طاعي م  بنيها كامنرات مراقبة حديثةي مو هة تاحية أرا ي ىمزارع المواطين ي ىكذلك 
 مخيمات الزودة لتيفنذ اعتدا اتها.

 ىكاتت ت ك الكامنرات التي زادت قوات االحتالل أعدادها ميذ اتطالق مسنرات الزودةي ىتشرتها
 صورة غنر مسبوقة ع ز طول السياج الفاصلي  مثا ة عن  االحتاللي ترصد ىتراقب تنركات 
المتظاهرا  ىالمزارعن  ىحتز المتس  ن ي لتو ه أبراج المراقبة ىال ياصة البيادق ىالرشاشات تجاههمي 

 ىتصنب ىت تل الزديد ميهمي إ افة العت ال الزشرات.
الكامنراتي ىماتوا يتجيبوأل الوقوف في مجال تغطنتهاي بنيما  ىأدرك متظاهرىأل ىمزارعوأل خطورة ت ك

 ى ع متظاهرىأل سواتر ترابية في موا هة  ز ها.
ىأكد تشطا  أأل االحتالل تشر كامنرات مراقبة متطورةي قادرة ع ز التصوار في كافة ا ىقاتي سوا  

ياصة ىأبراج المراقبة في ال نل أى اليهاري ىهذى الكامنرات متص ة  غرف مراقبةي تسهل ع ز ال 
 استهداف المتظاهرا  ىالمتس  ن .

 2/3/2020، األيام، رام هللا
 

 االستيطانية وتنديدا بخطط نتنياهو "صفقة القرن "الغضب الشعبي يتصاعد في الضفة رفضا لـ .31
تشنر تطورات ا ى اع ع ز ا رض في ال فة الغرمية إلز  ”:ال دس الزرمي“ –غزة  –رام هللا 

اط الشزبي المياهض لالستيطاأل ىالخطط التي تزدها حكومة االحتاللي  التزاىأل ىالزمل تصاعد اليش
المشترك مع اإلدارة ا مراكيةي لرسم خرائط ال م ىالتوسع اإلسرائن يةي خاصة  زد الكشف مؤخرا ع  

 استيطاتي  ديدي قادى بييامن  تتيياهوي يشمل بيا  آالف الوحدات االستيطاتية.” سزار“
لت رار ا سبوعي الصادر ع  المكتب الوطيي ل دفاع ع  ا رض ىم اىمة االستيطاأل أته ىاؤكد ا

أصنب عدد كبنر م  المواطين  الف سطنينن  خالل موا هات مع  يش االحتالل اإلسرائن ي  ال فة 
الغرميةي في ب دة بنتا إلز الجيوب م  مديية تاب س ىفي ب دة كفر قدىم شرقي ق  ن يةي ىالمدخل 

 الي لمدييتي رام هللا ىالبنرة كما في الخ نل ىفي ب دة بنت أّمري شمال الخ نل.الشم
ىذكر المكتب الوطيي في ت رارى أأل ذلك  ا   التزام  مع إصدار رئيس الوزرا  اإلسرائن ي بييامن  

” مزاليه أدىميم“الواقزة بن  مستوطية  E1ىحدة استيطاتية في ميط ة  3500تتيياهو تز يمات لبيا  
ي 2334ال دس المنت ة في تند صارخ لجميع ال رارات الدىلية ىفي م دمتها قرار مج س ا م  ى 

إ افة إلز مصادقة المج س ا ع ز ل تخطيط التا ع لإلدارة المدتية اإلسرائن ية ع ز مخطط 



 
 
 
 

 

 23 ص             5175 العدد:             3/2/2020 نثنينل ا التاريخ: 

                                    

ع ز  بل أبو غييم م  ” هار حوما“استيطاتي كبنر إلتشا  حي سكيي بهدف توسيع مستوطية 
 فزات “ىحدة أخرى في مستوطية  3,000ىحدة استيطاتيةي ىمخطط آخر لبيا   2,200خالل بيا  
دىتمي  3,000ي إ افة إلز بيا  ميط ة صياعية  خمة  يوب مديية ق  ن يةي ع ز مساحة ”همتوس

 الترافق مع قرار أصدرى تتيياهو  إمداد عشرات البؤر االستيطاتية  الكهرما ي ىسط ترحنب كبنر م  
 طيات.مج س المستو 

ع ز صزند آخري ذكر الت رار أته في خطوة ت  ي المزاد م  ا  وا  ع ز حجم التواطؤ بن  حكومة 
اليمن  اإلسرائن ي المتطرف في إسرائنل ىإدارة الرئيس ا مراكي دىتالد ترامبي شرعت لجية إسرائن ية 

ة لمياطق في ال فة أمراكية مشتركة  ز د ا تماعات لترسيم الندىد ىى ع خرائط ال م اإلسرائن ي
 ”.صف ة ال رأل “الغرمية المنت ةي  مو ب خطة 

كذلك رصد الت رار هجمات االستيطاأل التي شهدتها المياطق الف سطنيية خالل أيام ا سبوع 
الما يي ىشم ت هدم ميازل في ال دس المنت ةي ىإخطارا  إخال  أراض م ام ع نها ميشآت 

ي ىقيام مستوطين  ”ب“يية رام هللا مصيفة ع ز أتها مياطق صياعيةي ىميع بيا  في مياطق تا زة لمد
  طع مئات ا شجار م  إحدى قرى مديية بنت لنمي ىقيام آخرا   مها مة رعاة ا غيام في  يوب 
الخ نلي تنت حماية الجيشي ىإعطاب  ماعات استيطاتية متطرفة عرمات ل مواطين  في قراة 

في مديية تاب سي ىى ع ” م ام يوسف“ي ىاقتنام ”شزارات عيصراة“ياسوف شرق س فنتي ىخط 
 سياج حديدي حول مراعي المواطين  في ا غواري ىتخراب ح ول ل  مح هياكي برشها  مواد كيماىاة.

 2/3/2020، القدس العربي، لندن
 

 لليوم الثالث يواصلون قطع مئات األشجار جنوب بيت لحمو  مستوطنون  .32
 نوم الثالث ع ز التواليي ت طيع ا شجار في أرا ي ب دة ىاصل مستوطيوأل ل": الرأي" –بنت لنم 

ىقالت  شجرة. 780الخ ر  يوب بنت لنمي لنرتفع بذلك عدد ا شجار التي استهدفت  ال طع إلز 
شجرة كرمة في ميط ة "فاغور" تزود ل مواط   200مصادر من ية إأل المستوطين  قاموا بت طيع 

 منمد إبراهيم أبو الكتزة.
شجرة كرمةي في أرا ي المواط  تاصر  300طيوأل قد أقدموا الجمزةي ع ز ت طيع ىكاأل المستو 

 إسماعنل مرزىق في ميط ة "زكيدح" الواقزة بن  مستوطيتي "داتيال" ى"اليزازر".
شجرة كرمةي  80شجرة زاتوأل مزمرةي ى 200ىالخميس الما ي أقدم مستوطيو "اليزازار" ع ز ت طيع 

د السالم صالحي ىأتس فتني عبد السالم صالحي الواقزة ع ز في أرا ي المواطين  مرىاأل عب
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شجرة  580م رمة م  مستوطية "اليزازر"ي ليصبح بذلك مجموع ما تم ت طيزه خالل ا يام الثالنثة 
 شجرة زاتوأل مزمرة. 200كرمةي 

 1/3/2/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 ب نابلساعتقاالت وتجريف أراٍض وعربدة استيطانية بجنو  .33
تواص ت عرمدة المستوطين  في مدأل ىقرى ال فة المنت ة ىقامت قطزاتهم  اقتالع مئات شتالت 
الزاتوأل ىا شجار المزمرة ىتجراف أراضي ىسط موا هات مع الف سطنينن  في مياطق  يوب تاب س 

نن  في مدأل ف سطني 10ىمنت لنم ىرام هللا  التزام  مع حم ة اعت االت شيتها قوات االحتالل ىشم ت 
 ىمياطق ال فة المنت ة.

ىقال مسؤىل م ف االستيطاأل في شمالي ال فة غساأل دغ س إأل  رافتن  ل مستوطين  شرعتا ميذ 
صباح ا حدي  أعمال تجراف  أراٍض خاصة في ميط ة اليَّجمة  ال رب م  الشارع الرئيسي بن  

. ىفي تطور الحقي صد أهالي ب دتي قصرة ى وراش  يومي مديية تاب س في شمال ال فة المنت ة
 قصرة هجوًما ل مستوطين  في الميط ة الجيومية.

 2/3/2020، الخليج، الشارقة
 

 عاما  في سجون االحتالل 14"لست وحدك" لعلي جرادات: سيرة كتاب  .34
تنت عيواأل "لست ىحدك: ذاكرة حراة تتدفق" صدر حديثًا كتاب ا سنر ": الزرمي الجديد" –رام هللا 
( ع  "مؤسسة الدراسات الف سطنيية"ي ىت ام تدىة إلطالقه عيد 1955ع ي  رادات ) الف سطنيي

 الخامسة م  مسا  الغدي في "مركز خ نل السكاكنيي الث افي" في رام هللا.
يتياىل الكتاب تجرمة أرمزة عشر عامًا ىتصف عام أم اها  رادات ع ز دفزات في سجوأل 

م في االعت ال اإلداريي إلز  اتب تزّر ه ل تن نق في االحتاللي ميها انثيا عشر عامًا ىتصف عا
 أقبية التزذيب.

 ا  في ت ديم الكتاب أته خالصة حياة التي ل بن  المزت الت ىالسجوأل الصهنوتيةي حنث تكوأل 
المزركة بن  إرادتن : ا ىلز عزال  إاّل م  اإلصراري ىالثاتية مد جة  الزيصراة ىاالستزال ي ىفيه 

نوات ميا  ن  ىميا التي ىفيه قصص مزاتاة ا هل م  لنظة طرق الباب أي ًا قصص م  ح
 ىصواًل إلز لنظة النراة.
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الكتاب يأتي  م  "أدب السجوأل"ي ىازد  مثا ة ىنثي ة ىشهادة شخصية ع ز ما ال يرى خ ف  دراأل 
ض المزت ل ىفي ا قبيةي ال سيما في سجوأل االحتاللي ىهو ال يرصد آالم السجن  ف ط ىما يتزرّ 

 إليهي بل يتسع ليشمل عذا ات ىمزاتاة عائ ته ىأصدقائه خارج السج  ىسيوات االتتظار م  الطرفن .
ي يزتبر م  أسوأ ا عوام التي مرت ع ز ا سرى الف سطنينن  في 2019يذكر أأل الزام الما يي 

ع  سجوأل االحتالل االسرائن يي حنث كشفت "هنئة شؤىأل ا سرى" ى"تادي ا سنر الف سطنيي" 
ي خمسة 2019أسنر مراضي ىقد استشهد في عام  900ى ود أكثر م  خمسة آالف أسنر ميهم 

 أسرى تتيجة التزذيب.
 1/3/2020، العربي الجديد، لندن

 

 معرضة للخطر "إسرائيلو" بين األردنالرزاز: معاهدة السالم  .35
 "إسرائنل" ردأل النوم مع الدكتور عمر الرزازي إأل عالقات ا ا ردتي قال رئيس الوزرا : بترا –عماأل 

هي في أدتز مستواات لها ميذ توقيع مزاهدة السالم بن  الب دي ؛ تتيجة اإل را ات ا حادية الجاتب 
  اإل افة إلز اتتهاك حرمة الم دسات اإلسالمية ىالمسينية في ال دس. "إسرائنل"التي ت وم بها 

مزاهدة السالم بن  الب دي ي يمك  أأل  كية إلز أألاىأشار في م اب ة مع منطة "سي األ األ" ا مر 
إلز ذلك ف د  دد  تدخل في حالة م  الجمود الزمنقي "ىمالتالي فهي  التأكند مزر ة ل خطر".

 أأل ا ردأل هو ف سطن  أى ت ك  "إسرائنل" تصرانات ىالخطاب الذي يتبياى البزض داخل الرفض ل
عدم دعم ا ردأل لصف ة ال رأل ىعالقة ذلك  أما ما يخص المتز  ة بترحنل الف سطنينن  إلز ا ردأل.

أأل الزالقة بن  ا ردأل ىالواليات الرزاز كيةي أكد ا المساعدات االقتصادية م  الواليات المتندة ا مر 
لم تتم مياقشة أي م  عياصر هذى الخطة مع ا ردأل مبنيًا أته  المتندة عمي ة ىتاراخية ىاستراتيجيةي

 ل  تخ ط أبدًا بن  التط زات السياسية ىالصف ات المالية".ول "مو نًا  ال قبل اإلعالأل عيهاي 
 2020/3/2، الدستور، عم ان

 
 انتحار سياسياألمريكية خطة السالم األردن ل: قبول مروان المعشر .36

ىصف ىزار الخار ية ا ردتي ا سبق مرىاأل المزشر مواف ة منتم ة : عّماأل-منمود الشرعاأل حاىرى/
اتتناٌر سياسّي"ي مؤكدا " طالأل بيود هذى الخطة  أتها " كيةاطة السالم ا مر ع ز خا ردتية ل مم كة 

التي تبزث ع ز االستسالمي ىاراد بها تصفية ال  ية الف سطنيية ىحل الدىلتن  ع ز حساب ا ردأل 
أأل تكوأل الوصاية ا ردتية ع ز الم دسات اإلسالمية ىالمسينية في ال دس  مثا ة  ىرفض ىف سطن ".
ي بل بها ا ردأل ل نفاظ ع ز دىرى في ال دسي م ابل صف ة تيهي الهواة الف سطنيية ىالهواة "رشوة" 
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ىاالحظ المزشر  الوطيية ا ردتيةي مفسرا ذلك  أأل "الوصاية في اليهاية ستزود ل جاتب الف سطنيي".
تبن  أته "ليس هياك مؤشرات ع ز اتتفا ة ف سطنيية  ديدةي فثمة  دار إسرائن ي ىفصل بن  الجا

 اإلسرائن ي ىالف سطنييي ىلم يزد هياك موا هة مباشرةي لك  الو ع ال ائم ال يمك  أأل يكوأل مستتبا".
تتجه فزال ل م غور ا ردأل ىإخ اعه لسيادتها لزدم رغبتها في حل  "إسرائنل"يزت د أأل هو ى 

 الدىلتن ي ىال ى ود  غ بية ف سطنيية ع ز ا را ي التي تسيطر ع نها.
 2020/3/1، ت، الدوحةالجزيرة ن

 
 يدعو لعادة االعتبار للقضية الفلسطينية األردني رئيس مجلس األعيان .37

التطالق فزاليات البرتامج ا ىل ليموذج مناكاة برلماأل الشباب الزرميي  تهخالل رعاي: )بترا( -عماأل
ي  اعتبارها ي فيصل الفايزي إلعادة االعتبار ل   ية الف سطنييةا ردتي دعا رئيس مج س ا عياأل

ق ية الزرب ا ىلزي ىح ها  شكل عادل ىف ا ل رارات الشرعية الدىلية ع ز أساس حل الدىلتن ي ما 
 يسهم  إتها  صراعات الميط ةي ىُامك  م  ال  ا  ع ز ال وى اإلرهابية.

 2020/3/1، الغد، عم ان
 

 "إسرائيل"رئيس الكونغو يعلن عن إعادة العالقات مع : إيباكمن على منصة  .38
أع   فن يكس تشيسكندي رئيس ي خالل خطاب له أمام مؤتمر ميظمة إيباك: تر مة خاصة -رام هللا 

ي ىفتح سفارة م  "إسرائنل"الكوتغو الديم راطيةي ال ن ة الما يةي ع  إعادة الزالقات الدب وماسية مع 
  ديد في تل أبنبي ىتزنن  سفنر لها.

 2020/3/2، القدس، القدس
 

 "E1"البناء االستيطاني السرائيلي في مناطق فرنسا تشجب خطط  .39
تنتها القيام  أعمال بيا  في الميط ة الواقزة بن  ال دس  "إسرائنل"شجبت فرتساي إعالأل  رام هللا:

. ىقالت ىزارة الخار ية في  اراس إأل هذى الميط ة لها أهمية "E1"ىمزاليه أدىميم ىالمزرىفة  ميط ة 
 "إسرائنل"ىدعت  تن  ىالتواصل الجغرافي ل دىلة الف سطنيية المست ب ية.استراتيجية  اليسبة لنل الدىل

إلز الزدىل ع  خططتها هذى ىاالمتياع ع  اتخاذ أي خطوة أحادية الجاتب. ىرأت أأل االستيطاأل 
 كل أشكاله يتيافز ىال اتوأل الدىلي ىا ّوض حل الدىلتن   اعتبارى السبنل الوحند الكفنل  التوصل إلز 

 ىقائم في الميط ة. سالم عادل
 2020/3/1، الشرق األوسط، لندن
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 قناة خلفية للمفاوضات على صفقة القرن؟! .40

 د. يوسف رزقة  أ.
هل ح ًّا نثمة اتصاالت خ فية بن  ر ال م  الس طة ىحكومة اشتية مع النكومة ا مراكية حول 

ةي ىالياطق  اسم حركة صف ة ال رأل؟! فرادماأل السفنر ا مراكي يؤكد هذى االتصاالتي ىحكومة اشتي
فتح ييفياأل ذلك. أّي الفرا ن  تصدق؟! الس طة التي لها مص نة في اليفيي أم فرادماأل الذي له 

 مص نة في إنثبات االتصاالت؟!
لو عدتا ق نال إلز الورا  لو دتا أأل ترامب صرح  أته سنبنث ع  قيادة ف سطنيية ت بل  صف ة ال رألي 

باس تفسهي ىتصراح فرادماأل رمما يزيي ىصول أمراكا إلز هذى ىليس م  ال رىري أأل ي بل بها ع
الشخصية الف سطنيية. ىرمما ى د ترامب في دىل عرمية م  يساعدى ع ز الوصول إلز هذى 

 الشخصية ال اب ة ل تفاىض مع تتيياهو في  و  صف ة ال رأل.
س طة ل بولها نثمة شخصيات ف سطنيية تعيش خادمة  تظمة عرمية قب ت  صف ة ال رألي ىدعت ال

ىالتفاىض في  وئهاي  صفتها الخيار المتاح ىالممك  في هذى الفترة؟! هذى الشخصيات تود أأل 
 تستولي ع ز م زد القيادة م  عباسي ىطرا ها إلز ذلك يمّر م  ىاشيط ي ىتل أبنب.

الل الس طة تدرك هذى النقي ةي ىلديها مز ومات ع  كل هذى ا طراف التي تتواصل مع أمراكا م  خ
 زض الزواصم الزرمية المؤادة لصف ة ال رأل. ىرمما أرادت الس طة أأل ت طع الطراق ع ز هؤال  

 فزم ت ع ز إيجاد قياة تواصل سراة مع إدارة ترامبي في عم ية إدارة صراعي ىقطع طراق؟!
ل  السوابق التاراخية تر ح ما قاله فرادماألي ىت  ل م  قيمة تفي حكومة اشتية ىحركة فتحي ىتن  

تفا أ إذا ما أنثبتت ا يام ال ادمة ى ود هذى االتصاالتي ف د  رت اتفاقية أىس و في ظل تفي فتح 
لو ود هذى المفاى ات السراة. ىقبول عباس ب  ا  تتيياهو  نسب م ترح الرحل قابوس يؤكد إمكاتية 

 ى ود هذى ال يوات الخ فية.
ع يا لم اىمة الصف ةي يدل ع ز أأل فتح ال إأل رفض فتح ىالس طة المشاركة في تشكنل لجية ىطيية 

تراد الت ند الصارم  الرؤاة الف سطنيية المشتركة الراف ة لصف ة ال رألي ىتراد أأل تب ز تزمل ىحدهاي 
في ظل حراة في المياىرة ىاتخاذ ال رار. لو ألزمت فتح ىالس طة تفسها في لجية ىطيية ع يا لم اىمة 

ا لتصرانات فرادماأل.  ل الشزب رمما يمنل لو ود قيوات خ فيةي الصف ةي لكاأل  إمكاتيا قبول تفنه
ال سيما  زدما سمع  أقوال عباس التبجنية التي تنكي  شكل مباشر ع  مسئولنته الشخصية ع  

م. ىمهذا ي دم دفاعا مخالفا لكل القيم ع  لجية 1970لجية التواصل مع اإلسرائن نن  ميذ عام 
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سالم في تل أبنب  زد إعالأل صف ة ترامبي ىهو ح ور تزرض التواصل التي ح رت احتفاالت ال
 التت ادات ىطيية شام ة ىقاسية؟!

 1/3/2020، فلسطين أون الين
 

 غزة تواصل الوجود دون إسماعيل هنية .41
 فايز أبو شمالة  د. 

سبق ىكتبت م ااًل طالبت فيه  أأل تكوأل أغ بية قيادة حركة حماس في الخارجي ىأأل تكوأل قيادة 
لف سطنيي برمتها في الخارجي ىذلك حفاظًا ع ز است اللية ال رار م   غط االحتاللي الشزب ا

ىتأكندًا أأل ال  ية الف سطنيية ال تخص   زة مالين  ي طيوأل في غز ة ىال فة الغرميةي ىإتما هي 
ق ية ا مة ك هاي ىهي ق ية شزب طرد م  أر هي ىصار ال ئًاي ىتزدادى في الشتات ال ي ل ع  

ع ز أرض الوط ي ىمالتالي ال حل ل   ية الف سطنيية إال م  خالل حل ق ية الال ئن ي  تزدادى
 ىعودتهم إلز أر همي مع قيام دىلتهم.

ي حن  1994إأل ى ود القيادة الوطيية الم اىمة في الخارج َلُيسهم في مزالجة خطنئة أىس و سية 
ف سطنيني الشتاتي ىتركتهم يزاتوأل غزة ىأرانا أىاًلي ىخذلت  ع ز أرضقامت الس طة الف سطنيية 

غرمتهمي في ت ك الفترة التي عاد فنها إلز الوط  قادة ميظمة التنرار ىأبياؤهم ىأصدقاؤهم ى نراتهم 
 ىأتسباؤهمي ىأصناب المصالحي ىكل م  ىاف ت ع نهم )إسرائنل(.

ئن ي ل د مث ت عودة  زض القيادات االتت ائية إلز أرض الوط  طزية في ظهر ق ية الال 
ىاستجا ة ل شرط اإلسرائن يي الذي رأى  زودة   زة آالف م  قادة التيظيمات ىخاصتهم حاًل ل  ية 
الال ئن ي ىهذا ما يفرض ع ز قائد حركة حماس إسماعنل هيية أأل ي تفت إلز هذى المي صة 

في الخارج السياسيةي التي خ فتها اتفاقية أىس وي ىأأل يشارك الال ئن  تط زاتهمي ىأأل يطنل إقامته 
بنيهمي ليجسد بهجرته الزكسية المؤقتة رسالة منداتية ت ول لمالين  الال ئن  الف سطنينن  في الخارج 
أتا ميكمي ىأتا مزكمي ىمكم سيزند صياغة ميظمة التنرار الف سطنييةي لتكوأل مهمتها تنرار ف سطن  

 ل اإلسرائن ي ميسق شؤىأل المياطق. الفزلي ىليس تدىار االتفاقيات السياسية التي يوافق ع نها الجيرا
سيمثل التواصل مع الال ئن  الف سطنينن  في الخارج مدخاًل ل تواصل مع الشزوب الزرمية 
ىاإلسالميةي ىمما يسهم في الزمل المشترك الهادف إلز التأنثنر ع ز اليخب السياسية ىالشخصيات 

لف سطنيية إلز الن   الزرمي النزمية ىالتجمزات الث افية في بالد الزربي لتزود ال  ية ا
ىاإلسالميي ىاتنمل الجميع مسؤىلياتهم الوطيية ىالدييية ىا خالقية تجاى أرض ف سطن ي ىتجاى م  

 ينمل راية الم اىمة.
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ىإذا كاأل في تجارب اآلخرا  عبرةي ف د سمزت الشهند فيصل النسنيي ي ول: حن  زرت الكواتي 
ي ل ا ات رسميةي ىا تماعات رسميةي ىزاارات رسميةي ىلم أقاموا لي استقبااًل رسميًاي ىع دىا ل

يسمنوا لي  ز د ال  ا ات الواسزة مع الشزوب الزرميةي ىمع  ماهنر الف سطنينن  المقيمن  في 
الكوات؛ في ت ك الفترة التي كاتت الكوات تنت   أكبر  الية ف سطنيية في الخ يجي ل د تجنوا في 

 عزلي م  شدة النفاىة ىالتكرام.
 تتميز ع ز إسماعنل هيية أأل يستفند م  تجرمة الشهند فيصل النسنيي.

 1/3/2020، فلسطين أون الين
 

 هذه أهداف تصدير إسرائيل الغاز إلى مصر .42
 عبد التواب بركات
 20تياىلت في م ال سابق صف ة استنراد مصر الغاز الطبيزي م  الكياأل المنتلي ىالبالغة قيمتها 

يةي ىالتي دخ ت حنز التيفنذ في ميتصف شهر يياير/كاتوأل الثاتي الما يي س 15م يار دىالر ىلمدة 
ىهي الصف ة التي اعتبرها الجيرال عبد الفتاح السيسي إتجازا ينسب لهي ىانول مصر إلز مركز 
إق يمي ل طاقة كاأل ين م  ه ميذ اعت ز كرسي النكمي ىعّبر عيه   وله: "احيا  بيا  وأل يا مصران  

 ".في مو وع الغاز
ىأشرُت في الم ال إلز حفاىة حكومة االحتالل البالا  الصف ة حتز اعتبرتها إتجازا غنر مسبوقي 
ىىصفها رئيس الوزرا  بييامن  تتيياهو  التاراخيةي ىاعتبر يوم إبرام الصف ة عنًدا إلسرائنلي ىطالب 

 ىزار الطاقة  أأل يكوأل يوم عط ة رسمية لب دى.
في دعايته االتتخابية ىا زها ع ز رأس إتجازاتهي ىاراه  ع نها في ىاآلأل يستخدم تتيياهو الصف ة 

الفوز في سباق االتتخا ات حتز يستمر في ميصبهي ىم  نثم يف ت م  السج  الذي سنالح ه في 
 النوم الذي يترك فيه كرسي الوزارة  سبب تهم  الرشز ىالفساد.
الغاز الطبيزي م  دىلة االحتاللي رغم لم يذكر السيسي مبررا م يزا أى فائدة اقتصادية الستنراد 

 اكتفا  مصر ذاتًيا ميه.
كما لم يذكر أحد أع ا  النكومة اإلسرائن ية سبب حفاىتهم البالغة  الصف ةي سوى تصراح تتيياهو 

م يارات دىالري تاتجة ع  ال رائب  10الذي قال إتها ترفد الخزاتة الزامة ل كياأل المنتل  مب ا 
 الصف ةي ىالتي ستيفق في التز يم ىالصنة ىالسك  ىرفاهية المواط  هياك. ىالرسوم الم ررة ع ز

م نوأل دىالر سيواًا. ىمم ارتته  مخصصات خدمات  670لك  يظل هذا الزائد صغنراي ال يزاد ع  
م يار شيكلي أي ما يوازي  115التز يم ىالصنة ىالسك  في الموازتة اإلسرائن يةي ىالبالغة أكثر م  
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ي ىمالتالي ال يكفي ىحدى لتبرار حفاىة %2ي تجد أأل تسبته أقل م  2019دىالر في عام م يار  33.6
 تتيياهو الزائدة  الصف ة.

لك ي  مطالزة آرا  خبرا  الطاقة الدىلنن  حول التنديات التي توا ه نثرىة الغاز الطبيزي ال خمةي 
ي 2010نر المتوسطي في عام التي أع يت دىلة االحتالل ع  اكتشافها في ح ل ليفيانثاألي شرقي الب

ى دىاها االقتصادية في ظل التنديات ال ائمةي ىأهداف قادة دىلة االحتالل م  ىرا  تصدير الغاز 
لمصر ع ز ى ه الخصوصي ىا ردأل ىالس طة الف سطنيية ع ز ى ه الزمومي يظهر بو وح السر 

 النقي ي لنفاىة حكومة دىلة االحتالل البالغة  الصف ة.
حجم الخدمات الج ن ة التي قدمها السيسي ل كياأل المنتل  إبرام الصف ةي مع عجز دىلة  يت ح أيً ا

االحتالل ع  االستفادة م  الغاز في ظل اتسداد أفق التصدير أمامها طوال الز د الما ي ك ه. 
ىكذلك يمك  التيبؤ ببزض تداعيات الصف ة ع ز االقتصاد ىا م  ال ومي المصرَان ي ىالتي رمما 

ق في خطورتها الخسائر التي ُمينت بها مصر  سبب تصدير الغاز إلسرائنل في عهد الرئيس تفو 
 المخ وع حسيي مبارك  أسزار  خسة.

 تكلفة مرتفعة
أحد هؤال  الخبرا  البارزا  في مجال اقتصاديات الطاقة هو تشارلز إي نياسي كبنر الباحثن   مركز 

رى ىاشيط ي ىالذي شغل في الما ي ميصب الرئيس الطاقة الزالمي التا ع ل مج س ا ط سي ىم 
التيفنذي لشركة قبرص الوطيية ل هندرىكرموتاتي ىكاأل مسؤىاًل ع  تيفنذ استراتيجية تطوار النكومة 

 ال برصية ل طاع الغاز الطبيزي.
ف ي ول إي نياس في م ال له  زيواأل "التنديات التي توا ه صادرات الغاز اإلسرائن ية"ي إته ميذ اكتشا

 ىهي تن م  الصادرات ىالثرىة ىاليفوذ السياسي. 2010إسرائنل الغاز في 
ىم  أ ل ذلكي أتف ت ا موال ال خمة لتن نق الن مي لكيها فش ت إلز حد  زند في التوصل إلز 
تتائجي  صرف اليظر ع  الصادرات الصغنرة إلز ا ردأل ىمصري إذ إتها لم تصل إلز ا سواق 

 الزالمية.
يسي م  ى هة تظر إي نياس هو تجاريي فأسزار الغاز ميخف ة ع ز مستوى الزالمي التندي الرئ

دىالرات لكل م نوأل ىحدة  3مثال تب ا في أىرىماي السوق المستهدفة إلسرائنلي ما يزاد ق ناًل ع  
 حراراة.

أل ىحدة دىالرات لكل م نو  5ى 4ىم  المتوقع أأل تتراىح تك فة استخراج الغاز في ح ل ليفيانثاأل ما بن  
 قدم مكعبة. 1000حراراةي 
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ىماحتساب تك فة الي ل عبر خط أتابنب إيستمندي الذي ىقع تتيياهو اتفاقا مع قبرص ىالنوتاأل 
دىالرات لكل م نوأل ىحدةي ىفً ا لدراسة أ رتها شركة الغاز الزامة  3.5إلتشائهي ستكوأل في حدىد 

اقة في إيطاليا ىأىرىماي ىمتموال م  النوتاتية ىشركة إديسوأل اإليطاليةي أكبر ىأقدم شركة ط
المفو ية ا ىرىميةي سوف يصل هذا الغاز إلز المسته كن  ا ىرىمنن   سزر مك ف ل غايةي ال ي ل 

 حراراة.دىالرات لكل م نوأل ىحدة  8ع  
ىارى إي نياس أته عيد ا خذ في االعتبار تك فة خط أتابنب الي ل إلز إيطالياي فإأل هذا أمر متفائلي 

م يارات دىالري ىمالتالي تزاد تكاليف الي ل ع   10ث م  المنتمل أأل تصل التك فة اإل مالية إلز حن
 دىالرات. 8

كما أأل بيا  خط ا تابنب يمثل تندًيا ت يًيا حتز اآلأل. ىاإلرادة السياسيةي سوا  في إسرائنل أى في 
توسط مو ود في المياى قبرصي ليست كافية ل تغ ب ع ز اتخفاض ا سزار. إذ إأل غاز شرق الم

 الزمي ةي ىهذا يجزل استخرا ه مك فًا.
ىم  تاحية أخرىي ينظز خط أتابنب غاز إيستمدي أحد خيارات التصديري بدعم سياسي قوي م  

 إسرائنلي ىاالتناد ا ىرىمي ىالواليات المتندةي ىرغم ذلكي فإته مشرىع مك ف ل غاية.
ىمع ىفرة اإلمدادات ىمأسزار ميخف ة م  مصادر الطاقة فمع سوق الطاقة الزالمي التيافسي  ًداي 

المتجددة ىأسزار الفنمي تو د صزومةي ىرمما استنالةي بوصول غاز شرق المتوسط إلز ا سواق 
الزالميةي  استثيا  رمما م  خالل مصيزي تسننل حالنن  في مصر في إدكو ىدمياطي  سبب 

 اتخفاض تكاليف اإلسالة.
 وهري يميع م  استنراد الغاز م  إسرائنلي يستطرد إي نياس. ليس ف ط لك  حدث في مصر تنول 

 أتها أصبنت مكتفية ذاتيا م  الغازي ىلك  أصبح لديها أي ا فائض ل تصدير. 
تتيجة لذلكي قد ال يكوأل هياك مجال ل غاز ال برصي ىاإلسرائن ي في مصاتع الغاز الطبيزي المسال 

توقزات كبنرة  أتها ستصدر مزظم فائض الغاز إلز مصري  في مصر. ىرغم ذلكي فإأل لدى إسرائنل
 لالستخدام الميزلي أى ل تسننل ىالتصديري لك  هل يمك  ذلك؟

يستبزد إي نياسي  أل تك فة استخراج الغاز م  ح ل ليفيانثاأل تظل أع ز م  ا سزار في أىرىما  مرة 
رى  ىرىما نثم إعادة التغننز. ىتصفي حتز م  دىأل إ افة تكاليف الي ل ىاإلسالة ىالي ل مرة أخ

 ىلك  ما استبزدى إي نياس هو ما حدث  ال بط ىقامت مصر  استنراد الغاز م  دىلة االحتالل.
ىا فت إي نياس اليظر إلز فساد آخر في صف ة تصدير الغاز م  دىلة االحتالل إلز ا ردألي ىهي 

 .الصف ة التي قاب ت مزار ة في الشارع ىداخل البرلماأل ا ردتي
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ي ول إي نياسي عيد اليظر إلز السزر المتفق ع يه بن  شركا  ح ل ليفيانثاأل ىالشركة الوطيية ا ردتية 
دىالرات لكل  6ل كهرما ي يت ح مدى مشك ة سزر الغاز اإلسرائن ي. تفند الت ارار أأل السزر هو 

 م نوأل ىحدة حراراةي ىهو  زف السزر في أىرىما البزندة ع  ا ردأل!
أأل يكوأل سزر الغاز اإلسرائن يي الذي يصل إلز مصري أع ز م  ا ردأل  سبب ارتفاع ىم  المر ح 

تكاليف خطوط ا تابنب. ىهذا م  شأتهي حسب إي نياسي أأل يجزل تسنن ه ىتصديرى إلز أىرىما أمًرا 
 غنر مجد اقتصاديا.

أل هذا الغاز ل  يكوأل ىمع إ افة تكاليف اإلسالةي ىتكاليف الي ل  السف  نثم تكاليف إعادة التغننزي فإ
قادًرا ع ز ميافسة أسزار الغاز الميخف ة في أىرىما. ىاؤكد أأل ىفرة إمدادات الغاز تب ي أسزار 

 الغاز ميخف ة في أىرىما لفترة طوا ة.
 تحدي األمن

الخيار اآلخر أمام إسرائنل لتصدير الغاز الطبيزيي هو أأل تدش  منطة إلسالة الغاز ع ز شواطئها 
إسالة الغاز المو ودَتن  في مصري ىهو خيار عار ته  ماعات حماية البنئة  شدة تشبه منطتي 

 سبب ت وث البنئة  الغازات الكبراتية السامةي ىتجنت ع  طراق ال  ا  في إفشالهي ىكادت أأل 
 تيجح بيفس الطرا ة في إي اف الزمل في ح ل ليفيانثاأل الذي ت وم ع يه الصف ة. 

كل  نراتهاي ع ز إتشا  منطة إلسالة الغازي خيار ساذج م  الياحية كما أأل إقدام دىلةي تزادي 
ا ميية. ىقد كتب سايموأل هيدرسوألي ىهو خبنر مهتم  غاز شرق المتوسطي ىازمل كبنرا ل باحثن  في 
مزهد ىاشيط  ىمديرا لبرتامج الخ يج ىسياسة الطاقة في المزهدي م ااًل قال فيه إأل كل ميشآت اليفط 

 مايتهاي ىإأل م ذىف آر بي  ي يمك  أأل يدمرها  سهولة.ىالغاز تصزب ح
ىكشف هيدرسوأل ع  أأل البنراة اإلسرائن ية ط بت  الفزل تمواال لتوسيع قدراتها الزسكراةي  اليظر 

 إلز إمكاتية إقامة ميشآت مهمة في البنر المتوسط.
ح ل ليفيانثاألي لك   ىقال إته م  الممك   غراض التصدير أأل يتم تثبنت ميشأة ل غاز المسال ع ز

التك فة التي تصل إلز م يارات الدىالراتي ىالنجم الكبنري الذي يزادل أرمع حامالت طائراتي سوف 
 يجزالتها كابوسا أمييا.

 التطبيع
هياك هدف آخر غنر مز   في الصف ة؛ ف د كشف خبرا  في مزهد أ ناث ا م  ال ومي اإلسرائن ي 

سرائنل لكوتها ترمط الدىلتن ي مصر ىإسرائنلي برماط ع وي أأل صف ة الغاز تزد مص نة أميية إل
في موا هة تهديدات استهداف ميصات الغاز الطبيزي اإٍلسرائن ي في عرض البنر م  الم اىمن  

 في حماس ىحزب هللا.
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ىقالوا إأل هذى الصف ة تزمل ع ز تطبيع عالقات إسرائنل مع  نراتها م  خالل إتشا  شبكة م  
دلةي ىفتح إمكاتية التزاىأل اإلق يمي في ما ىرا  مو وع الغاز الطبيزيي مثل تصدير المصالح المتبا

 ىاستنراد الكهرما  ىالمياى المنالة.
ىمالتاليي فإأل استهداف ت ك الميصات م  حماس أى حزب هللا ل  ي ر  إسرائنل ىحدهاي بل سي ر 

المشتركة تزُد ذات أهمية كبنرة  أي ا  مصالح مصر ىا ردأل ىالس طة الف سطنييةي ىإأل هذى المصالح
 دا في تززاز التزاىأل ا ميي ىاالستخباري مع دىل الجوار الزرمي لميع ىقوع عم يات تستهدف 

 ميصات الغاز لديها.
 1/3/2020، العربي الجديد، لندن

 
 الحلول "السحرية" لمعضلة غزة.. بيٌع لألوهام .43

 عاموس هرئنل
إلسرائن ي أأل الزم ية التي تم فنها أخذ  ثة تشيط "الجهاد بيظرة الز الورا  يزترفوأل في الجيش ا

اإلسالمي"ي الذي ُقتل في حادث ع ز حدىد ال طاع في بداية ا سبوع كاأل يمك  أأل تجري  صورة 
مخت فة. ىزار الدفاعي تفتالي بنينتي الذي يتفاخر بتخزا  الجثثي رفض  غ ب االتت اد الموّ ه 

نادنثةي ىأع   أته قد سئم تم ق اليساران . ىلك  ردىد الفزل في الجيش ل مشاهد التي تم تونثي ها في ال
سمزت  صورة مخت فة ق ناًلي حنث قالوا إته لو عرفيا أأل االمور ستتز د بهذا الشكلي رمما كيا 

 سيتيازل في هذى المرة ع  فزل ذلك. "هذا في النقي ة يبدى سنئًا. أحياتًا تسو  ا مور".
ة  ا ساس  سبب  غوط سياسية م  بنينت. فزيدما تس م ميصبه في تشرا   ا  التغننر في السياس

االىل الما ي أظهر ىزار الدفاع الجديد دعمه لتوصيات الجيش بت ديم تسهنالت اقتصادية كبنرة 
في ال طاع. هذا الموقف  ر ع يه اتهامات م  اليمن   أته تيازل ع  الجيدين ي هدار غولدأل 

تجزهما "حماس". ىت ّم  رد بنينت ع ز هذى االدعا ات االعالأل ع  ىأىرىأل شاؤىلي ال ذي  تن
خطوات متشددة اخرى مثل تو يه الجيش ل زودة الز  مع  ثث الف سطنينن  الذي  قت وا في احداث 

 اليار قرب الندىد. إلطالق
مستوى الفائدة الكام  في ذلك أمر مخت ف ع يهي ع ز أقل ت دير. لم تظهر "حماس" حتز اآلأل 

تماما خاصًا  جثث تشطائها المنتجزة لدى إسرائنلي  ز ها  زد عم ية "الجرف الصامد"ي في الزام اه
. ىابدى أأل احتمالية أأل ي ن  ق ب السيوار إزا  المصنر البائس ليشيط "الجهاد اإلسالمي" 2014

 المجهول  ئن ة  دًا.
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االحدي خ ية  ا ت لزرع ىلك  ا مر هو ا مر. لذلكي  زد أأل  رب الجيش اإلسرائن يي صباح 
عبوات تاسفة قرب الجدار االمييي ىتركت  ثة ىاحدة  حد ر الها خ فهاي تم ارسال  رافة عسكراة 
إلح ار الجثة. رمما ع ز أمل  ئنل في أأل يساعد ذلك في المساىمة مع "حماس" مست باًل. عيدها 

الص بة م  أ ل الت اط الجثةي بدأت ا مور تتز د. كفة الجرافة ى دت صزومة في النفر في ا رض 
 ىفي هذى ا نثيا  تجمع عدد م  السكاأل الغزان  في مناىلة لميزها م  القيام  زم ها.

تنت  غط النادنثة المتطورة سنب سائق الجرافة الجثة ىحدهاي هكذا حص يا ع ز المشهد المرىعي 
يم احترام شهدا  الزدى التي الذي تتدلز فيه  ثة تشيط "الجهاد" مثل دمية ال ماش  صورة ال ت نق  ق
 يرمي الجيش الم ات ن  ع نها )حتز لو كاأل ذلك ال يطبق فز يًا  شكل دائم(.

ما زالت النادنثة قند الفنص في قيادة الميط ة الجيومية. ىأكدىا في الجيش ع ز أأل المخاطرة التي تم 
را ي الف سطنييةي ىلم مترًا في ا  90أخذها كاتت مز ولة: دخ ت الجرافة المنصية ف ط الز عمق 

يخطر ببال أحد إرسال أشخاص مع حماالت ل قيام  المهمة. ىمع ذلكي الفن م ال صنر الذي ىنثق م  
الشبكات اال تماعية. ىفي إسرائنل تم استخدامه ع ز الفور كأر ية ل ي اش  أشزلالطرف الغزي 

ز مر السين  حول المسموح بن  اليمن  ىاليساري الذي ظهر فيه أأل المس مات ا ساسية تآك ت ع 
 ىالمميوع في النرب. ىق ية النئور ازاراا هي المثال البارز ع ز ذلك.

شدة. ففي الجيش ي درىأل  أنثر ر زي أأل تشر الصور هو الذي  أكثرفي ال طاع كاتت التداعيات 
البالد  تنو مئة صارىخ ت رابًا تنو  يوب إطالقأدى الز الرد الشديد تسبيا لا "الجهاد االسالمي": 

في يومن . قرار إسرائنل توسيع حدىد الرد الز سوراةي حنث قصف هياك في لن ة االحد موقزا 
عسكراا لا "الجهاد"ي زاد ىأطال مدة ال صف الف سطنيي الم اد حتز مسا  االنثين . م  هيا فصاعدًا 

وساطة اليار ب إطالقتطورت االمور حسب المسار المزرىف. ف د تم التوصل الز اتفاق لوقف 
مصري أع   عيه كالزادة الف سطنينوأل. سكاأل غالف غزة ع موا أأل  ولة التصزند اتتهت عيدما 

 أع يت قيادة الجبهة الداخ ية ع  الزودة الز النياة الرىتنييةي الثالنثا  الما ي.
في الجيش يزت دىأل أأل "الجهاد" قد استغل موعد اقتراب االتتخا ات ل كييست التي ستجريي االنثين  

ل ادم. ىمهذا ى دت فرصة إلمساك إسرائنل دىأل أأل تتمادى في ردها. يبدى أأل النسا ات التي قام ا
بها "الجهاد" قد أفادته. في  ولة ال تالي التي استمرت يومن ي قتل ف ط أحد تشطا  "الجهاد"ي ىهو 

بدى أ اف الز "ارهابنن " فاته كما ي 8الذي رفزت  ثته بوساطة الجرافة. ىعيدما تفاخر بنينت   تل 
حسا ه تتائج ال صف في سوراة. ع ز طول الجولة حرصت "حماس" ع ز عدم التدخلي فز يًا كما 
حدث في الجولة السا  ة في عم ية "النزام االسود" في تشرا  الثاتي الما ي. ىهي لم تزمل ع ز 

 اليار. إطالقكبح "الجهاد االسالمي"ي لكيها اي ا لم تشارك في 
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قرما م  التصزند الشامل مما هو م  التسواة. الرسائل التي ت  تها إسرائنل لا  أكثرأي  ي زيا هذا؟ 
"حماس" م  خالل الوسطا  المخت فن ي طالبت فنها القيام   بط صارم لا "الجهاد" ميذ ال نظة التي 

اليار. أىل م  أمسي تمت إعادة التسهنالت ا خنرة التي قدمتها إسرائنل الز  إطالقتوقف عيدها 
مستواها الكامل. ىفي الجيش يالحظوأل ى ود تتائج اىلية لسياسة التسهنالت. ىفي الرمع االخنر م  

حدث تنس  اقتصادي  سيط في ى ع ال طاع. أدت زاادة توفنر الكهرما  الز زاادة  2019الزام 
 االتتاج ىاتخفاض  سيط في تسبة البطالة. ىقد سجل اي ا ارتفاع في تصدير ىاستنراد الب ائع.

 ىلك  الزم ية ا كثر أهمية تتز ق بدخول الزمال الز إسرائنلي ىهذا لم ييفذ  زد  الكامل.
 7بتوصية م  الجيشي ىرغم مزار ة "الشا اك"ي زاد المستوى السياسي عدد تصاراح الزمل الز 
آالف تصراح. ىفي الجيش يتط زوأل حتز الز م اعفته. ا  ر المتوسط ل زامل م  غزة في 

ستة أ زاف ا  ر النومي في غزة. ىهذا يشكل مساهمة كبنرة لالقتصاد يمكيها  إسرائنل هو
 المساعدة في الوصول الز است رار تسبي في ال طاع.

 تهدئة أو تصعيد
ىلك  هل المستوى السياسي ىالقيادة الز يا ليسوا أسرى لمفهوم  نسبه "حماس" هي شراكة في تسواة 

يه تيفنذ الزم يات بوساطة تيظيمات ف سطنيية أصغر؟ "أسأل طوا ة المدىي في الوقت الذي تواصل ف
ر الي ع  ذلك مرة في النوم"ي قال  ا ط كبنر ل صنيفةي "تن  ت ول بث ة إأل حماس تراد التهدئة. 
ىهذا ليس تخمنيا. قبل عشر سيوات زرعوا عبوات قرب الجداري ىاآلأل يو د لهم  هاز عسكري كامل 

  الوصول الز الجدار. هم ال يغمزىأل ل جهاز كي يزمل. حماس لم مهمته ميع التيظيمات ا خرى م
 تتيازل ع  فكرة م اىمة إسرائنلي لك  يو د لها اآلأل اعتبارات مخت فة".

 زد عم ية "النزام ا سود"ي التي بدأت  اغتيال الشخصية الكبنرة في "الجهاد اإلسالمي"ي بها  أبو 
ع ز "حماس" التوصل الز اتفاق غنر مباشر مع الزطاي اعت دىا في الجيش  أأل موته سيسهل 

إسرائنلي ي م  تهدئة طوا ة المدى. ىلك  هذا لم يندث. ىميظرة الز الورا ي ييسبوأل هياك استمرار 
الزيف الز حدنثن : االزمة بن  "حماس" ىمصر )التي ى دت عيدما خرق اسماعنل هيية ىعدى ل  اهرة 

رال قاسم س يماتي( ىاالعالأل ع  صف ة ال رأل م  قبل ادارة ل مشاركة في  يازة الجي إيراألىسافر الز 
تص بًا. تجددت  هود التسواةي هذا االسبوعي لك   أكثرترامبي التي دفزت "حماس" الز اتخاذ خط 

 يبدى في هذى االنثيا  أأل احتماالتها ال تبشر  شي .
ول. ىلك  ال يجب ع نيا "يجب ع نيا التزامل مع المزركة الزسكراة مثل سنياراو احتمال تن  ه مز 

الركض تنوى  اعتبارى النل ا ىل"ي قال ال ا ط الكبنري ىأ اف: "هذى المزركة ستظهر  أتها غنر 
 من ة تمامًا. ال تو د ليا طراق أخرىي ىال تو د مزركة تظهر  ندةي لك  هذى المزركة ستظهر اسوأ. 
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داف في مياطق مفتوحة. فجميع ا هداف أعرف  ندا الخطط الزم ياتية: ال يو د ت رابا في ال طاع أه
الزسكراة مو ودة في مباأل متزددة الطوابق أى تنت االرض. ىتسبة الخسائر بن  المس نن  ىمن  
المدتنن  غنر المشاركن  في ال تال ستكوأل غنر مرانة. سيدفع الثم . ىأكثر م  ذلكي  زد لنظة 

قتصاد ال طاع. ىفي هذى المرة ل  تستطيع ع ز النرب سي طر الز البد   الزمل ع ز اعادة تأهنل ا
سيواتي ىليس م  الم موأل أأل يتجيد الزالم ل مساعدة في ذلك. م  يبيزيا ح واًل  أرمعاالتتظار 

 سنراة لذلك في غزة ال يزرف ما الذي يتندث عيه".
تزدد أقوال مشابهة تماما قالهاي هذا ا سبوعي رئيس ا ركاأل السابقي غادي آيزتكوتي في المركز م

المجاالت في هرتس يا. ف د تندث في ل ا   مياسبة إصدار كتاب "الميبه"ي الذي يرتكز ع ز 
منادنثات بن  الجيرال احتياط عاموس   زاد ىالصنافي شمزوأل شيفر. "أعبر ع  رأيي المهيي  أته 
ةي ال يو د عالج سنري"ي قال. "م  يزت د أته يمكييا منارمة اإلرهاب في ا زقة أى ف ط  ال و 

مخطئ. يجب أأل تكوأل هياك حرب مشتركة تستخدم فنها قوة عسكراة ىاستخباراة متطورة ىمشكل 
اقتصادية تفصل بن  اإلرهاب ىالسكاأل ىتخ ق اي ا  –حازم الز  اتب منفزات ىمكوتات ا تماعية 

خ د لياي هو تفكنر خاطئ ىسي أف لا مل. ىالتفكنر  أته ك ما كاأل الو ع لديهم أسوأ ك ما كاأل هذا 
 ىاقع الفو ز لسيوات كثنرة قادمة".

يارىأل ديكل الذي أ رى الم اب ة مع رئيس االركاأل السابقي سأله ع  رأيه بتصراح رئيس النكومةي 
 –بييامن  تتيياهوي الذي قال فيه  أأل إسرائنل تزد مفا أة لا "حماس"ي أ اب: "أتفهم النا ة السياسية 

ول  أأل هياك امورًا تتم"ي قال آيزتكوت. "ىلكيي اعت د  أته القيادية العطا  إ ا ات ل جمهوري ىال 
ك اعدة مط ومة يجب النفاظ ع ز سياسة غام ة. ىحتز عيدما تكوأل صورة قائد أى زعيم كهذا أى 
ذاك قد ت ررتي يجب أأل ت ع تصب أعنييا فائدة المو وع ىاالعت اد  أتك تفزل ا مر الصنيح 

   الالزم م  عيواأل كهذا أى ذاك".م أكثر م  إسرائنل ىعدم االتفزال 
 سرب كوخافي

الصواراخي تمرأل لوا  غوالتي في ه بة الجوالأل  إطالقالثالنثا  الما يي عيدما توقف في الجيوب 
في إطار ما يسمز "سنياراو الشمال". استزد طاقم ال تال ال وائي لصد هجوم مفا ئ متخنل لا "حزب 

ع ل زدى يكوأل اتتشر حول قراة لبياتية في الطرف اآلخر هللا"ي ىمزد ذلك شّ  هجوم م اد ع ز تجم
 م  الندىد )عم ياي احدى ال رى الدرزاة في ه بة الجوالأل(.

هذا السنياراو يتدرب الجيش ع يه ميذ   ع سيوات. ىلك  م  المهم رؤاة التغننرات التي ادخ ت 
رك الجيش اإلسرائن ي  ندا التو هات التي ي ودها رئيس االركاألي افيف كوخافي. يد إطارع يهي في 

النا ة الز االستزداد لهجوم كوماتدى ل وة "الر واأل"ي ىحدة اليخبة في "حزب هللا"ي التي عادت م  
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بتدمنر قدرة الزدى  صورة  أكثرالنرب االه ية في سوراة ىتمركزت في  يوب لبياأل. ىهو ييشغل 
قل  السيطرة ع ز ا رض. ىهو ي وم فزالة ىسرازة )التي يصفها كوخافي  المدمرة( ىايشغل  شكل أ

 الزمل ع ز أأل تستوعب الوحدات ال تالية  صورة سرازة تكيولو يا  ديدةي  شكل يمكيها م  تنسن  
استخدام إطالق اليار ع ز مستوى الكتنبة ىال وا ي ىاي ا قدرة القيادة ىالسيطرة ل  باط ع ز ال وات 

 الفرعية لديهم.
لتفصنل في الخطة متزددة السيوات لكوخافي "تيوفا" )الزخم(ي ىالتي  ميع هذى االتجاهات مرسومة  ا

تيتظري اآلألي االتتخا ات ىتشكنل حكومة  ديدة ع ز أمل إطالقها. رئيس ا ركاألي في عم ية 
تسواق مخطط لهاي عرض خطته ع ز رئيس الدىلة ىكوادر القيادة الز يا في الجيش اإلسرائن ي 

أي ا في االقياع  أته يمكيه البد  في تطبنق الخطة استيادا الز ىع ز ىسائل االعالم. ىقد تجح 
اموال المساعدات االمنركيةي ىتجاىزات داخ ية في المنزاتية ي وم بها الجيش. ىلك  م  ا ل تطبنق 
ح م كوخافي  الكاملي ال يزال مط ومًا إ افة كبنرة لمنزاتية الدفاع. ىهي اإل افة التي تصر ىزارة 

ها غنر متوفرة لها. ىرغم بياتات الدعم النماسية )م  ىزار الدفاع( ىالمتنفظة  زض المالية ع ز أت
الشي  )م  رئيس النكومة( حتز اآلأل لم يتم ا را  أي ت اش حقي ي في الكابيت لخطة الجيش. 

 سنيتظر هذا الي اش الز ما  زد االتتخا اتي هذا اذا تم ا راؤى.
نرات هيك ية اخرى مو ودة في الخطة. في ا سابيع ا خنرة في هذى االنثيا  يطبق رئيس ا ركاأل تغن

أع   ع  عدة خطوات ىتزننياتي ع ز رأسها فصل قسم التخطيط الز قسمن  ىتزنن   يرالن  
 ديدي ي سيأتياأل م  سالح الجو ىازتبراأل مرشنن  مست ب نن  لقيادة سالح الجو: الزمند طال ك ماأل 

أل االستراتيجية ىإيراأل. ىالزمند كومار  ار سنتم تزننيه في سنتم تزننيه رئيسا ل سم  ديد ل شؤى 
 ميصب رئيس قسم بيا  ال وة.

أدى اختيار االسم الجديد ل  سم الجديد الز استغراب البزض. النا ة الز تركنز االستراتيجية  د 
اسمها ىا نةي لك  ميذ متز يسموأل ال سم ع ز اسم الدىلة المزادية. الجبهة الشمالية لم يك   إيراأل

في أي يوم قيادة سوراةي حتز في السيوات التي كاتت فنها النرب في ه بة الجوالأل ع ز رأس س م 
ا ىلواات. عالمة استفهام اخرى تتز ق  الترقية الميهجية ل ادة كبار في سالح الجو. ال يو د أي 

ىا قل فهما هو خالف ع ز أأل هذا السالح هو دفنئة توعيةي يف ل أأل يستمتع الجيش ك ه بيتا ها. 
ى ع طيار ع ز رأس قسمي الذي سي طر في الم ام ا ىل الز التزامل مع قرارات مثل تجديد 

 أسطول الشاحيات ل جيش اإلسرائن ي.
ع ز  باط م   أكبرهنئة ا ركاأل الزامة الجديدةي التي ي وم كوخافي بتشكن هاي سترتكز  صورة 

اصة ىسالح الجو. يثنر هذا سؤااًل حول هل هذا ا مر المظ نن  )لوا  رئيس ا ركاأل( ىالوحدات الخ
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ل  يززز المنل الطبيزي ل قيادة الز يا ل تركنز ع ز تشاطات المزركة بن  حرمن . م  الوا ح أأل 
تشاطات عسكراة  د االيراتنن  ىمبزونثنهم  زندا ع  الندىد تنتاج الز س وك دقنق ىحذر م  قبل 

 –الوحدات الخاصة  –ميط ة المرانة له. مث ث االستخبارات رئيس ا ركاأل. ىلك  هذا اي ا هو ال
سالح الجو يو د  م  ا تظمة ا كثر تدرابا في الجيش اإلسرائن ي. ىلك  كوخافي يزرف أته م  
هياك ل  يأتي اختبارى النقي ي. كل صباح ال يستي ظ الجيش فيه ىهو يركز ع ز االستزداد ل تندي 

 يمك  أأل يتبن  في المست بل أته يوم تم هدرى. -ا اتدلزتحرب لبياأل الثالثة اذ -ا صزب
 "هآرتس"
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