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*** 

 
 

اإلطاحة بإدلشتاين ستوقف االتصاالت حول حكومة : نتنياهو يهدد غانتس بانتخابات جديدة رابعة .1
 وحدة

وجه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تهديدًا صريحًا ومباشرًا، فقال إنه يعطي : تل أبيب: نظير مجلي
فإذا لم »إلى حكومة وحدة تواجه أوضاع الطوارئ لمواجهة كورونا.  غانتس فرصة أخيرة لالنضمام

 «.يستجب، فسوف نذهب إلى انتخابات رابعة
وجاء هذا التهديد وسط عدد من اإلجراءات التي اتخذت في المؤسسة القضائية اإلسرائيلية إلرغام 

لطوارئ التي تسببت في )البرلمان اإلسرائيلي(، يولي إدلشتاين، على إلغاء حالة ا« الكنيست»رئيس 
 شلل العمل البرلماني. 

« الكنيست»فقد قرر المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، أن االمتناع عن عقد جلسات لـ
من أجل انتخاب رئيس ولجان هو عمل غير قانوني، وأن ضرورة التجنيد لمواجهة انتشار فيروس 

، إيال يانون، «الكنيست»موقف المستشار القضائي لـال يبرر شل البرلمان. وأيد هذا ال« كورونا»
يتولى منصبه كـ)عهدة مؤقتة( إلى حين انتخاب رئيس دائم لـ)الكنيست(. وطلب »فقال إن إدلشتاين 

وأيدت محكمة العدل العليا أيضًا هذا «. أغلبية بين أعضاء الكنيست انتخاب رئيس دائم بصورة فورية
 ، اليوم )االثنين(.«الكنيست»لشتاين لعقد جلسة لـالموقف. وبذلك زاد الضغط على إد

ورد إدلشتاين بأنه سيرضخ لإلجراءات القضائية، ولكن إذا تمت تنحيته عن منصبه، كرئيس 
 ، فإن ذلك سيؤدي إلى التوجه إلى انتخابات رابعة. «الكنيست»لـ

يس )الكنيست(، فإن إذا أطاح كحول لفان برئ»، الذي يتزعمه نتنياهو، أنه «الليكود»وأعلن حزب 
 «. االتصاالت حول تشكيل حكومة وحدة ستتوقف فوراً 

ورئيسه نتنياهو، « الليكود»، أفيغدور ليبرمان، سياسة «يسرائيل بيتينو»من جهته، هاجم رئيس حزب 
« الليكود»المستجد، وأكد استعداده لالنضمام إلى حكومة وحدة بين « كورونا»في مواجهة وباء 

يرأسها نتنياهو أو غانتس على السواء. وقال إنه من الضروري اإلسراع في تشكيل « كحول لفان»و
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بعات االقتصادية التي قد تترتب عليها، مستهجنًا تفرُّد نتنياهو والت« كورونا»حكومة، لمواجهة أزمة 
 باتخاذ القرارات. 

يجب أن نجّند حالة من التوافق »وجدد ليبرمان دعوته لنتنياهو وغانتس، تشكيل حكومة وحدة، وقال: 
الواسع في اآلراء بين الناس. سأوافق على حكومة يرأسها غانتس، وسأوافق أيضًا على حكومة يرأسها 

كان هناك اتفاق بين الحزبين الرئيسيين. في حالة لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإن الحالة  نتنياهو، إذا
 «.ستسوء

 23/3/2020الشرق األوسط، لندن، 
 

 عمن أمضى نصف مدة محكوميته في القضايا الجناحية والجنائية يصدر عفوا   عباس .2
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إنه في ظل مخاطر انتشار فيروس : رام هللا

"كورونا"، أصدر الرئيس محمود عباس عفوا خاصا عمن أمضى نصف مدة محكوميته في القضايا 
وأضاف أبو ردينة أن هذا القرار  مجني عليه باالدعاء المدني.الجناحية والجنائية مع احتفاظ حق ال

 ال ينطبق على المحكومين بعدد من الجنايات الخطرة.
 22/3/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 مليون شيكل للسلطة من األموال المحتجزة 120تحّول  "إسرائيل: "وزارة المالية .3
مليون شيكل حّولتها إسرائيل إلى  120ت وزارة المالية أنها تسّلمت، أمس، "األيام": أكد -رام هللا 

حساب الخزينة العامة الفلسطينية، من أصل ما يزيد على مليار شيكل تحتجزها إسرائيل، بعضها منذ 
: "وزير المالية طلب من كحلون ، عبد الرحمن بياتنة، لـ"األيام"وقال الناطق باسم وزارة المالية سنوات.

مليون  120مليار شيكل(، لكن األخير رفض في حينه، واليوم تم تحويل  1,047حويل كامل المبلغ )ت
 شيكل".

 23/3/2020، األيام، رام هللا
 

 يعلن المزيد من اإلجراءات والتدابير االحترازية المشددة لمنع تفشي "كورونا" اشتية .4
أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء اليوم األحد، جملة من االجراءات والتدابير االحترازية : رام هللا

 2020-3-5لمنع تفشي فايروس كورونا، عطفا على مرسوم الرئيس محمود عباس، الصادر بتاريخ 
 حالة الطوارئ. بإعالن
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على الخصوصيات،  إنه من أجل تغليب السالمة الجماعية، وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي
وألن الشعب الفلسطيني ال يحتمل أي خطأ، فإنه عطفًا على مرسوم الرئيس محمود عباس، الصادر 

بإعالن حالة الطوارئ، قرر منع خروج جميع المواطنين من بيوتهم تطبيقًا  2020 - 3 - 5بتاريخ 
ذلك المرافق الصحية  للحجر اإللزامي، اعتبارًا من الساعة العاشرة من مساء )أمس(، ويستثنى من

 والعاملون فيها والصيدليات والمخابز ومحالت البقالة.
كما منع أشتية التنقل بين المحافظات نهائيًا، ومنع وصول السكان من القرى والمخيمات إلى مراكز 

يومًا، في  14المدن، وقال إنه تقرر وضع كل القادمين من الخارج تحت الحجر اإلجباري لمدة 
الصحي، كل في محافظته. واتخذ جملة قرارات أخرى، من بينها أن تعمل البنوك  مراكز الحجر

 بوتيرة حالة الطوارئ، ومنع وصول العمال إلى المستعمرات منعًا قاطعًا.
وطالب إسرائيل بتوفير ظروف إنسانية للعمال الذين يبيتون في أماكن عملهم، كما طالبها كقوة قائمة 

تجاه سكان القدس العرب. وطالب أشتية، فلسطينيي الداخل، بعدم التنقل باالحتالل بتحمل مسؤوليتها 
بين األراضي الفلسطينية والداخل. وأكد أنه سيتم نشر قوات األمن الوطني والشرطة وبقية األجهزة 

وأعلن أن  األمنية في مختلف المدن ومداخلها، حفاظًا على النظام العام وتطبيق كامل اإلجراءات.
 يومًا من تاريخه. 14راءات ستكون مدة هذه اإلج

 22/3/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 بضمان سالمة األسرى "إسرائيل"السلطة الفلسطينية تطالب  .5
طالبت السلطة الفلسطينية إسرائيل باتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية األسرى الفلسطينيين من  رام هللا:

 انتشار فيروس كورونا.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، إن السلطة الفلسطينية، خاطبت الجانب 

«: تويتر»اإلسرائيلي، بخصوص األسرى الفلسطينيين. وأضاف في تغريدة عبر حسابه بموقع 
طالبنا إسرائيل باتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية األسرى الفلسطينيين من انتشار فيروس كورونا، »
 «.لغناهم استعداد السلطة لتوفير كل االحتياجات والمستلزمات الطبية الكفيلة بحمايتهموأب

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم أمس أنه يوجد تضارب باألنباء حول حقيقة ما 
أي معلومات؟ لم نتأكد حتى اللحظة إن كانت هناك »يحصل في سجون االحتالل. وأضاف: 

 «.لكن إجراءات االحتالل تشي بأن هناك شيئًا ماإصابات، و 
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وحمل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد، حكومة االحتالل اإلسرائيلي 
سجنًا ومعسكرات اعتقال  22المسؤولية الكاملة عن حياة األسرى الفلسطينيين، الذين تحتجزهم في 

 تقال غير إنسانية.جماعية، وتفرض عليهم شروط حجز واع
ودعا خالد إلى تدخل عاجل من الصليب األحمر الدولي وغيره من المنظمات اإلنسانية والمنظمات 
المعنية بحقوق اإلنسان من أجل توفير الوقاية الصحية لألسرى في معسكرات االعتقال الجماعي، 

نون من أمراض خطيرة والعمل على إطالق سراح األطفال والنساء وكبار السن، وأولئك الذين يعا
 ومزمنة.

 22/3/2020، الشرق األوسط، لندن
 

 محافظ القدس: نجاح تصنيع أول نموذج للتنفس االصطناعي .6
محافظ القدس عدنان غيث مؤتمره الصحفي الذي عقده ظهر  استهل ن:دياال جويحا -القدس المحتلة

عن نجاح الطواقم العاملة في جامعة القدس  باإلعالناليوم السبت في مقر المحافظة بضاحية البريد 
بتصنيع أول نموذج للتنفس االصطناعي ، مبينا أن العمل جاٍر على تصنيع كميات من الممكن ان 

 تفي باالحتياجات الالزمة لمواجهة فيروس الكورونا.
تواصل وأعلن المحافظ غيث عن انشاء منصة الكترونية خدماتية تحمل في بواباتها كافة مستلزمات ال

مع المواطنين للتعرف على احتياجاتهم والعمل السريع على توفيرها، وسيعلن عنها عبر الصفحة 
 .الرسمية لمحافظة القدس

 21/3/2020، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 هنية يوجه نداء  عاجال  للسعودية لإلفراج عن المعتقلين الفلسطينيين .7

ه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية نداًء عاجاًل إلى خادم  الرأي: -غزة وجَّ
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، باتخاذ قرار باإلفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في 

 السعودية.السجون 
وقال هنية في بيان نشره مكتبه اليوم األحد، "في ظل وباء كورونا الذي يجتاح العالم، وخشية على 
حياة اإلخوة األكارم، وانطالقًا من كل األبعاد اإلنسانية والدينية للمملكة العربية السعودية في التعامل 

المملكة يقومون بكامل واجباتهم مع قضية فلسطين وأبنائها الذين عاشوا سنوات طويلة على أرض 
والتزاماتهم العروبية واإلسالمية تجاه الشعب السعودي الشقيق، فإن إطالق سراح الفلسطينيين يصبح 

 ضرورة إنسانية وقومية، وكلنا ثقة أن جاللة الملك لن يتردد في القيام بها".
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الرباط المقدس بين أرض  وأضاف "في ذكرى اإلسراء والمعراج التي ثبت فيها المولى عز وجل هذا
الحرمين وأرض فلسطين فإننا ندعو خادم الحرمين إلى اتخاذ قرار طال انتظاره بإخالء سبيل أبناء 
شعبنا من السجون التي ما ُجعلت ألمثالهم من الرجال الذين خدموا قضيتهم وشعبهم، وبما يتمشى 

 مع الدور الرئيس للمملكة وشعبها المضياف".
سعودية أوقفت أساتذة جامعات وأكاديميين وا عالميين ومهندسين تعاقدت معهم وكانت السلطات ال

الحكومة السعودية للعمل، وبعضهم مضى على اعتقاله عامان بحسب لجنة متابعة المعتقلين 
 األردنيين في السعودية.

 22/3/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 في مواجهة كورونا هنية: نضع إمكاناتنا للوقوف إلى جانب شعبنا .8
إسماعيل هنية أن الحركة تضع  حماسة اإلسالمية سياسي لحركة المقاومأكد رئيس المكتب ال

 إمكاناتها للوقوف إلى جانب شعبنا في كل أماكن تواجده في الداخل والخارج في وجه وباء كورونا.
المتألمين من هذا وعبر هنية في كلمة له اليوم السبت، عن تضامن الحركة مع كل المصابين و 

 الوباء في كل أنحاء العالم، سائاًل هللا لهم الشفاء العاجل والفرج القريب.
ودعا بشكل فوري كل مؤسسات اإلغاثة الدولية ومنظمة الصحة العالمية وقادة األمة ومحبي الشعب 

يروس الفلسطيني إلى تقديم المساعدة العاجلة والطارئة لشعبنا في مختلف المجاالت لمواجهة ف
 كورونا.

وقال إن إمكاناتنا متواضعة مقارنة بإمكانات دول كبرى تقف عاجزة أمام هذا الوباء، لذلك ندعو إلى 
إنهاء الحصار بالكلية على شعبنا، وتقديم المساعدة العاجلة له بمستوياتها المختلفة وعلى رأسها 

هذا الوباء قلة العمل والدخل ما المعدات واألدوات والمستلزمات الصحية والغذائية ألن من مترتبات 
 يتطلب إغاثة المتضررين من حالة الطوارئ.

وذكر أنه منذ بدء تفشي وباء كورونا أعلنت الحركة حالة االستنفار العام والطوارئ في مؤسساتها 
القيادية في أماكن تواجدها كافة بهدف العمل وفق خطة من مراحل متعددة لمواجهة هذا الوباء 

 العالمي.
ار هنية إلى أن الحركة عملت على تنسيق كامل مع الجهات الصحية الدولية وخاصة منظمة وأش

الصحة العالمية إيماًنا منها بضرورة التحرك المبكر والشامل وفق رؤية واضحة لحماية شعبنا وتقديم 
 ما يمكن من أجل صحته وحياته وأهله أجمعين.
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نة على المستوى الفلسطيني المركزي في لبنان وأوضح أن الحركة قدمت مقترًحا بضرورة إنشاء لج
من أجل مواجهة هذا الفيروس، وعقد لقاء يضم مدير األونروا في لبنان، وممثاًل عن وزارة الصحة 
اللبنانية، وأمين سر حركة فتح والمنظمة، وأمين سر تحالف القوى الفلسطينية والسفير الفلسطيني، 

لمكونات كي تقوم بكل الخطوات الالزمة لمواجهة وتم تشكيل لجنة طوارئ مركزية من هذه ا
 الفيروس.

 21/3/2020، موقع حركة حماس
 

 فتح: يجب اتخاذ كافة التدابير الالزمة لحماية أبناء شعبنا في غزة .9
دعا عضو المجلس الثوري والناطق باسم حركة فتح، إياد نصر، أبناء شعبنا الفلسطيني في : رام هللا

بالمسؤولية الجمعية والتعاضد صًفا واحًدا لمكافحة اي انتشار لوباء "كورونا" القاتل غزة الى التحلي 
 في قطاع غزة، على قاعدة التآخي واللحمة بين أبناء وفئات الشعب الواحد.

وطالب نصر في بيان صحفي مساء اليوم األحد، بضرورة اتخاذ التدابير الوقائية كافة من كل 
ية أبناء الشعب الفلسطيني من هذا الفيروس الذي قتل اآلالف من الجهات المعنية من أجل حما

 سكان العالم.
ما دعا حركة حماس إلى إتاحة المجال لكوادر الحكومة الفلسطينية من االطباء والموظفين ألخذ ك

دورهم في خدمة ابناء شعبنا الفلسطيني وحمايتهم، كما تقوم بذلك الحكومة على أكمل وجه في 
 مالية بشهادة الجميع.المحافظات الش

 22/3/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 جنرال إسرائيلي: خيار التسوية مع حماس في غزة أفضل من الحرب .10

قال جنرال إسرائيلي إن "السياسة التي تتبعها إسرائيل تجاه حركة حماس : عدنان أبو عامر -21عربي
في قطاع غزة هي الحرب، وال شيء سواها، والعجز الذي تبديه الدولة في عدم توفير األمن 
لمستوطني الجنوب غير مقبول أبدا، ألنه يعني أن تبكي األجيال اإلسرائيلية عقودا بسببها، وهو نابع 

 السياسية". من قصر النظرة
وأضاف يائير غوالن، النائب السابق لرئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي، في لقائه مع صحيفة 

"، أن "إسرائيل بحاجة إلى قيادة سياسية ذات بعد استراتيجي، تمتلك 21معاريف، ترجمته "عربي
ي طياته سياسة واضحة، وهي مطالب في بعض األحيان باتخاذ قرارات صعبة، جزء منها يحمل ف
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مخاطرات معينة، لكن هذا هو دور المستوى السياسي، ألنك لن تكون سياسيا ناجحا إن لم تخاطر 
 في بعض القرارات".

ميرتس، إلى أنه "كان يمكن التقدم باتخاذ -غيشر-وأشار غوالن، عضو الكنيست عن تحالف العمل
ج لنا ليس أكثر، مع أن بخطوات أكثر نجاعة مع حماس في غزة، لكن كل ما قمنا به هو استدرا

الظاهرة السياسية الالفتة أن الجمهور اإلسرائيلي لم يقم بإجراء حساب مع رئيس الحكومة ووزرائه 
 على الفشل الذي ارتكبوه في قطاع غزة".

وأكد أن "إجراء تسوية مع حماس في غزة أفضل من عملية عسكرية واسعة إضافية، مع ان األسرى 
يجب أن يكونوا جزءا من أي تسوية، ولكن في حال أصرت حماس على اإلسرائيليين في القطاع 

المضي قدما في طريقها العسكري، حينها يجب الذهاب إلى عملية قتالية وكبح جماح جناحها 
المسلح، وفي حال واصلت غزة إنتاج الوسائل القتالية، فلن يكون حينها مفر من العودة إليها، 

 سرائيل".والقضاء على كل من يحاول المس بإ
غوالن وجه "انتقادا حادا إلى ما تعرف بـ"المعركة بين الحروب" التي ينفذها الجيش اإلسرائيلي في 
الساحة الفلسطينية؛ ألنها تجري بصورة غير مسؤولة، والسبب أن وزير الحرب نفتالي بينت دأب في 

أ خطيرا، ألنه في اآلونة األخيرة على إطالق التهديد والوعيد بتفعيل القوة العسكرية، وهذا يعتبر خط
 الشرق األوسط يوجد فرق كبير بين ما هو معلن إعالميا، وما يجري على األرض".

وانتقل غوالن للحديث عن الوضع العسكري في الجبهة الشمالية، قائال إن "الجيش النظامي السوري 
جمات مصاب بضعف شديد، وليس قادرا على الرد على أي هجمات إسرائيلية، فضال عن المبادرة به

 ضد إسرائيل، ونحن نأخذ بعين االعتبار هذه المخاطرة".
 21/3/2020، "21موقع "عربي 

 
 نتنياهو يقول إنه قريب من تشكيل حكومة وحدة وغانتس ينفي .11

إن حزب  -السبت يوم-قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية المنصرفة بنيامين نتنياهو : وكاالت -الجزيرة 
الليكود بزعامته توصل إلى اتفاق ائتالفي لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع تحالف "أزرق أبيض" 

 إال أن األخير سارع لنفي ذلك.بزعامة بيني غانتس، 
أنه تم االتفاق على  -12السبت مع القناة اإلسرائيلية  في مقابلة أجراها مساء-وأضاف نتنياهو 

تشكيل حكومة وحدة لمدة ثالث سنوات يتناوب هو وغانتس على رئاستها، بحيث يبقى نتنياهو رئيسا 
مغادرة منصبه في الموعد المحدد، وبعد ذلك للحكومة في الفترة األولى مدة عام ونصف، ويتعهد ب

 يحل مكانه غانتس لفترة مماثلة.
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إال أن زعيم تحالف "أزرق أبيض" نشر في حسابه في تويتر ردا على تصريحات نتنياهو، قال فيه 
"من يريد الوحدة ال يحدد مهلة أو شروطا، وال يستخدم التسريبات ويمس بالديمقراطية وبالمواطنين، 

 ويشل عمل الكنيست )البرلمان(".
 22/3/2020الجزيرة.نت، 

 
 يتمسك بحكومة يرأسها غانتس "حزب الجنراالت" .12

اإلسرائيلي برئاسة الجنرال بني غانتس ضد حزب الليكود « أزرق أبيض»صعد تحالف رام هللا: 
كون هناك أي حكومة أو اتفاق طالما الكنيست اإلسرائيلي وزعيمه بنيامين نتنياهو، قائاًل إنه لن ت

ن أي حكومة ستشكل برئاسة غانتس وليس كما يشاع برئاسة  الذي عطله الليكود بقي مقفاًل، وا 
 نتنياهو.

 22/3/2020، الشرق األوسط، لندن
 

  1,238ارتفاع االصابات الى  تسجيل أول وفاة مربطة بكورونا.. :"إسرائيل" .13
اصابة  135اعلنت وزارة الصحة االسرائيلية تسجيل  ،23/3/2020الحياة الجديدة، رام هللا،  ذكرت

 في حالة خطيرة. 24بينهم  1,238جديدة اليوم االثنين ليرتفع عدد االصابات بفيروس كورونا الى 
 24اختبارًا ُأجريت للجمهور في الـ  5,268في عزلة وأن  74,498وتظهر بيانات وزارة الصحة أن 

 ساعة الماضية
سّجلت إسرائيل أول حالة وفاة بسبب فيروس  تل أبيب: ،21/3/2020الشرق األوسط، لندن، ونشرت 

بالقدس، ليل أمس )الجمعة(، « شير زيديك»عامًا في مستشفى  88بعد وفاة مسن عمره « كورونا»
 «.األنباء األلمانيةوكالة »حسبما أفاد تقرير إخباري، وفقًا لـ

 
 إصابة بالجيش 14ليبرمان يتوقع زلزاال اقتصاديا بعد كورونا.. و .14

ر ليبرمان السبت، أن توقع وزير جيش االحتالل اإلسرائيلي السابق أفيغدو : يحيى عياش -21عربي
 يتسبب وباء فيروس كورونا المستجد، في حدوث زلزال اقتصادي.

"، أن 21، وترجمتها "عربي12وأوضح ليبرمان في مقابلة نقلتها صحيفة "معاريف" عن القناة العبرية الـ
الوضع االقتصادي لن يكون كما في السابق، معتقدا أنه سيتراجع بصورة سيئة، تفوق ما حدث بعد 

 .1973رب تشرين األول/ أكتوبر ح
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وشدد ليبرمان على أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية المنتهية واليته بنيامين نتيناهو، يحاول استغالل 
أزمة كورونا، لخلق الذعر والهستيريا والخروج من مأزقه السياسي، مشيرا إلى أن نتنياهو خاض 

 .انتخابات الكنيست ثالث مرات، وفشل في تشكيل الحكومة
 21/3/2020، "21موقع "عربي 

 
 مليون متعطل يهددون بانهيار اقتصادي وشيك في إسرائيل .15

كشفت صحيفة عبرية، عن مخاوف إسرائيلية من انهيار اقتصادي وشيك، بفعل ارتفاع : أحمد صقر
ل بسبب فيروس كورونا، حيث تشير التقديرات إلى إمكانية وصول العدد عدد العاطلين عن العم

 العاطلين عن العمل لمليون شخص.
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية في تقرير لها أعده كل من أمير ألون، وغاد ليئور، أن 

آالف وخمسمئة شخص  4"عدد العاطلين عن العمل تجاوز النصف مليون؛ وسجل حتى يوم أمس 
 في المئة منهم أخرجوا إلى إجازة غير مدفوعة األجر". 91في مكاتب العمل، 

 22/3/2020، "21موقع "عربي 
 

 الحجر يديعوت تنتقد نتنياهو لدخول مئات العاملين بالصحة في .16
وجهت صحيفة "يديعوت أحرنوت" انتقادا الذعا ألداء الحكومة : أحمد صقر -21عربي -غزة

اإلسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، على خلفية دخول مئات العاملين بالمجال الصحي في "الحجر 
 الطبي"، في ظل استمرار تفشي فيروس "كورونا".

ا في الحجر، وصل وأوضحت الصحيفة اإلسرائيلية، أن عدد العاملين في المجال الصحي ممن أدخلو 
من رجال  1,323ممرضا وممرضة، إضافة إلى  893طبيبا وطبيبة،  814شخصا، منهم:  3,030إلى 

 األطقم الطبية المختلفة".
حالة شخصت بإصابتها بمرض كورونا"، منوهة  42وأفادت بأن من بين أعضاء الطاقم الطبي هناك "

ب ضد الكورونا، وبحكم ذلك هم عرضة إلى أن "أعضاء الطواقم الطبية، هم خط الجبهة في الحر 
 للفيروس أكثر من أي شخص آخر".

وشددت الصحيفة، على أهمية العمل على "تحصين" الطواقم الطبية، كاشفة أن بعض المستشفيات 
 اإلسرائيلية "ال توجد بها كميات كافية من المستلزمات".

 22/3/2020، "21موقع "عربي 
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 يلي من المواد الغذائيةاإلسرائ االستراتيجينقص حاد في المخزون  .17
أظهرت الوثائق الرسمية الصادرة عن الوزارات الحكومية في إسرائيل، نقًصا حادا في المخزون 

من المواد الغذائية المعدة لحاالت الطوارئ، بحسب ما كشف الموقع اإللكتروني  االستراتيجي
 لصحيفة "هآرتس"، مساء األحد.

صدر أن مستودعات المواد الغذائية معدة في حالة اضطرار الدولة إلى توفير الغذاء وذكر الم
للمواطنين والمؤسسات الكبيرة لالستخدام خالل فرض حالة الطوارئ، الفًتا إلى أن النقص الحاد في 

ن من المواد الغذائية، دفع الجهات الحكومية للبدء في شراء اآلالف األطنان م االستراتيجيالمخزون 
المواد الغذائية األساسية لسد النقص وملء المستودعات لالستعداد في حالة اإلعالن عن حالة 

 طوارئ تتضمن تعطيال كامال لالقتصاد.
ويفرض اإلجراء الذي ينص عليه القانون اإلسرائيلي، على الحكومة أن تكون على أهبة االستعداد 

طوارئ، مثل اندالع حرب أو وقوع زالزل. وعليه إلمكانية توزيع الغذاء على المدنيين في حاالت ال
 فإنها مطالبة بتخزين كميات كبيرة من الطعام.

 23/3/2020الحياة الجديدة، رام هللا، 

 

 بسبب كورونا: نقص بالبيض والحليب وارتفاع أسعار الدجاج الطازج .18
ئيلية نقصا بالبيض، ويتوقع ارتفاع أسعار الدجاج، وبدءا من الشهر الحال سيم تشهد السوق اإلسرا

صنع منتجات األلبان من مسحوق الحليب، وذلك على خلفية أزمة فيروس الكورونا. كذلك يوجد 
 نقص بالمعكرونا وفي بعض أنواع المعلبات.

كات التسويق قوله إنه "لم ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، األحد، عن مسؤول في إحدى شب
نعد نطلب سلع. ال نتمكن من ذلك وال جدوى. وما يجلبه مزودو السلع إلينا، هو ما نضعه على 

 الرفوف".
 22/3/2020، 48عرب 

 
 يهودي ا متدين ا وصلوا القدس من نيويورك مصابون بفيروس كورونا 65  .19

أظهرت فحوصات مخبرية إسرائيلية، الليلة  -ترجمة خاصة  -"القدس" دوت كوم  -رام هللا 
يهودًيا متديًنا من حركة "حباد" اليهودية الدينية المعروفة بالعالم وتتمركز في  65الماضية، أن 

 نيويورك األميركية، قد أصيبوا بفيروس كورونا.
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وعة من األشخاص وصلت مع مجموعة مكونة من وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن هذه المجم
يهودًيا من نيويورك منذ أسبوع، واشتبه بإصابتهم بالفيروس، وتم حجرهم في أحد الفنادق  114

منهم،  65ووفًقا للموقع، فإن نتائج الفحص المخبري ظهرت الليلة الماضية، وأثبتت إصابة  بالقدس.
 وتم نقلهم للعزل في أحد المستشفيات.

 23/3/2020القدس، القدس، 
 

 "إسرائيل"دراسة ترصد أخطر خمس تهديدات وجودية على  .20
قالت دراسة إسرائيلية إن "إسرائيل تواجه جملة تهديدات وجودية بعد : عدنان أبو عامر -21عربي

يرة، مرور أكثر من سبعين عاما على تأسيسها، وامتالكها لقوة عسكرية واقتصادية وسياسية كب
 واعتراف المجتمع الدولي بها كحقيقة واقعة على األرض، بما في ذلك جيرانها العرب".

وأضافت الدراسة التي أشرف عليها الباحث أوفير فينتر، ونشرها معهد أبحاث األمن القومي التابع 
 " أن "إسرائيل اليوم رغم كل هذه اإلنجازات، فإنها تواصل21لجامعة تل أبيب، ترجمتها "عربي

التعامل مع جملة من التحديات األمنية التي تشمل أعداء يدعون إلبادتها، بل ويخططون للقيام 
حداث  بذلك، ومنها تهديدات تقليدية يمكن لها ان تشكل خطرا جديا على بقاء إسرائيل المادي، وا 

 أضرار كبيرة".
ث منها أمنية وأكدت الدراسة أنه "يمكن الحديث عن خمسة سيناريوهات تهديدات أساسية، ثال

وعسكرية وتتعلق بإمكانية قيام تحالف إقليمي عسكري ضد إسرائيل، وتوسيع حيازة السالح النووي 
في الشرق األوسط، وانهيار منظومات الدفاع اإلسرائيلية عقب هجوم صاروخي مكثف ضدها، ينشأ 

عي، أولهما عزلة من هجوم متعدد الجبهات من إيران وحلفائها، وتهديدان ذوي طابع سياسي واجتما
دولية ومقاطعة عالمية إلسرائيل، وثانيها المس بوحدة المجتمع االسرائيلي، وفقدان هوية الدولة 

 اليهودية". 
وأشارت إلى أن "هذه األخطار الوجودية الخمسة يتطلب من دوائر صنع القرار اإلسرائيلي البحث في 

مكانية أن تواجهها الدولة، وتتصدى هذه التهديدات، والتعرف على جوانب القوة والضعف فيها ، وا 
لها، والعمل على إحباطها، رغم توفر مؤشرات القوة اإلسرائيلية الواضحة للعيان، والكفيلة بالتعامل 
مع هذه التهديدات، لكن هناك جملة من العوامل الداخلية واالقليمية والدولية الكفيلة بالمس بهذه 

 المؤشرات".
وختمت أن "هذه التهديدات الوجودية على إسرائيل تتطلب منها القيام بسلسلة خطوات من أجل تقوية 

قاتها مع األنظمة االقليمية المعتدلة في المنطقة، ومساعدتها قدراتها العسكرية، وعلى رأسها تقوية عال
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في تثبيت استقرارها، بوسائل دبلوماسية واقتصادية وأمنية، وتحسين صورتها لدى الرأي العام العربي 
 من خالل التقدم بالمسيرة السياسية مع الفلسطينيين".

المجاالت، وتحسين المنظومات وأكدت أن "إسرائيل مطالبة بتعميق التعاون اإلقليمي في شتى 
الدفاعية، وحماية األماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية والمسجد األقصى، خشية أن يتسبب المس 
بها باندالع احتجاجات واسعة، وهو ما من شأنه أن يزيد فرص نشوء التحالف اإلقليمي ضد 

 إسرائيل".

 22/3/2020، "21موقع "عربي 
 

 

 والسعودية في حرب الطاقةالواليات المتحدة تخشى تفوق روسيا على  "إسرائيل" .21
حذر مركز أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي من خطورة التداعيات االستراتيجية، التي : صالح النعامي

يتوقع أن تنجم عن الصراع الدائر حاليا في سوق الطاقة بين روسيا والسعودية والواليات المتحدة، 
 والتي قد تؤدي إلى تفوق موسكو وضعف مكانة واشنطن.

وقال المركز في تقرير، إنه على الرغم من أن إسرائيل يمكن أن تستفيد، شأنها شأن الدول التي 
تعتمد مؤسساتها الصناعية واإلنتاجية على النفط من انخفاض أسعاره، إال أن الصراع الحالي يمكن 

لعالمية واإلقليمية، بما يقلص من هامش المناورة أمام إسرائيل أن يؤثر سلبًا على موازين القوى ا
 للعمل عسكريًا وسياسيا لتحقيق مصالحها.

ا للتوافق على مبادئ تحكم سوق الطاقة، بسب ووفق المركز، فإن السعودية وروسيا يمكن أن تعود
 بحالة انعدام اليقين التي تسود االقتصاد العالمي في أعقاب انتشار فيروس كورونا.

 22/3/2020، العربي الجديد، لندن

 
 تعليق الصالة بالمسجد األقصى والحرم اإلبراهيمي بسبب كورونا .22

أعلنت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس، ليل األحد، إغالق جميع مصليات المسجد األقصى 
وقالت الدائرة، في بيان، إنها قررت تعليق  لمنع تفشي فيروس كورونا. ابتداء من فجر اإلثنين،

ولفتت إلى  الصالة في المسجد األقصى وا غالق جميع أبوابه بشكل مؤقت، اعتبارا من فجر اإلثنين.
 استمرار رفع األذان في المسجد.
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كما علقت األوقاف، الصالة في الحرم اإلبراهيمي بمدينة الخليل، مع إبقاء موظفي "التكية" للعمل  
ودعت الدائرة، المواطنين إلى الصالة في منازلهم؛ استجابة لتوصيات  في حال حدوث أي طارئ.

 المرجعيات الطبية والدينية وللحفاظ على حياتهم.
 23/3/2020، "21موقع "عربي 

 
 يقتحمون األقصى رغم إغالقه مستوطنون .23

مستوطنا ساحات المسجد األقصى في القدس أمس، تحت حماية الشرطة  27رام هللا: اقتحم 
وجاءت هذه االقتحامات رغم اإلجراءات المشددة التي تتخذها إسرائيل في محيط  اإلسرائيلية.

األقصى وصوال إلى  المسجد، ومنها منع أي تجمعات داخله. وتجول المستوطنون في باحات المسجد
 باب الرحمة قبل أن يعودوا أدراجهم من باب المغاربة.

والسماح باقتحام المستوطنين تم في ظل منع الفلسطينيين من التواجد هناك. واعتقلت إسرائيل 
فلسطينيين وغرمت آخرين بسبب التواجد في األقصى. واقتحمت شرطة االحتالل اإلسرائيلية، في 

منزل رئيس مجلس األوقاف في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب، وسلمته  وقت متأخر من السبت،
 «.عدم منع المصلين من أداء صالة الجمعة»شيكل، بحجة  5,000غرامة مالية بقيمة 

 23/3/2020، لندن، الشرق األوسط
 

 استشهاد فلسطيني برصاص جيش االحتالل اإلسرائيلي وسط الضفة .24
الصحة الفلسطينية، األحد، استشهاد فلسطيني برصاص جيش وكاالت: أعلنت وزارة  -رام هللا

 االحتالل اإلسرائيلي، وسط الضفة الغربية المحتلة.
استشهاد مواطن )لم تعرف هويته بعد(، عقب إطالق االحتالل النار “وذكرت الوزارة، في بيان، 

ثوا لألناضول، وحسب شهود عيان تحد ، دون مزيد من التفاصيل.”عليه، قرب نعلين، غرب رام هللا
فلسطينيا آخر أصيب في عملية إطالق النار، وتم نقله للعالج في مجمع فلسطين الطبي برام “فإن 
ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من جانب سلطات  ولم تعرف طبيعية إصابته بعد. ”.هللا

 االحتالل بشأن الواقعة.
 23/3/2020القدس العربي، لندن، 
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 ترفض تأجيل إدخال الشيخ رائد صالح السجن النيابة اإلسرائيلية .25
رفضت النيابة العامة اإلسرائيلية طلبًا لمحاميي الدفاع  :نجيب فراج -"القدس" دوت كوم -بيت لحم

عن الشيخ رائد صالح رئيس الحركة االسالمية/ الجناح الشمالي بتأجيل إدخاله للسجن لقضاء 
محكوميته في "ملف الثوابت"، بعد أن توّجه طاقم بطلب التأجيل لمدة شهرين نظرًا للظروف الراهنة 

 أعقاب انتشار فيروس كورونا المستجد. التي تعيشها البالد والعالم في
آذار الجاري، بعد أن قضت محكمة الصلح في  25ومن المزمع أن يدخل الشيخ صالح السجن يوم 
أشهر  4شهرًا في "ملف الثوابت" ُأضيفت إليها  24حيفا في العاشر من شباط الماضي بسجنه لمدة 

شهرًا، قضى  28"، ليكون مجموع الفترة كانت مع وقف التنفيذ في ملف آخر، وهو ملف "وادي الجوز
 شهرًا. 11منها الشيخ رائد داخل السجن 

 22/3/2020، القدس، القدس
 

 شعار آخرإغالق معابر الضفة وغزة حتى إعلن سلطات االحتالل ت .26
مع علنت سلطات االحتالل االسرائيلي، الليلة، عن اغالق كافة الحواجز الدائمة "المعابر" : أ رام هللا

وقالت وسائل اعالم اسرائيلية، إنه تقرر اعتباًرا من  شعار آخر.إالضفة الغربية وقطاع غزة حتى 
 صباح يوم غد األحد، اغالق المعابر إلى إسرائيل بشكل تام، سواء من الضفة الغربية أو قطاع غزة.

دخول من وأشارت المصادر الى أنه لن ُيسمح للتجار وللعمال وألصحاب التصاريح األخرى بال
 المعابر حتى إشعار آخر.

 21/3/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 هيئة األسرى: االحتالل عقم السجون بعد احتجاجات األسرى .27
أعلنت هيئة شؤون األسرى والمحررين، اليوم السبت، أن األسرى في سجون  الرأي:-الضفة المحتلة

لضغط على إدارة مصلحة السجون من أجل تحقيق عدد من االحتالل اتخذوا خطوات احتجاجية ل
دخال مواد تنظيف  المطالب، من ضمنها إعادة اصناف سحبت من "الكنتينا"، وتعقيم السجون، وا 

 لغرف األسرى.
وذكرت أن األسرى في سجني "النقب" و"نفحة" بدأوا بإرجاع وجبة اإلفطار منذ الخميس الماضي، 

الجمعة، مشيرًة إلى أن خطوات األسرى االحتجاجية، أفضت إلى  وتبع ذلك في كافة السجون أمس
 رضوخ إدارة سجون االحتالل بتعقيم الساحات واألقسام.
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ونوهت الهيئة إلى أن االحتالل يعزل أربعة أسرى في سجن "مجدو" بعد مخالطتهم ألسير في معبر 
 ".الرملة الذي خضع للتحقيق من قبل محقق، تبين إصابته بفيروس "كورونا

 21/3/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 "عيد األم"حرم األسيرات من زيارة أبنائهن في  : االحتاللنادي األسير .28
أمًا فلسطينية يقبعن داخل سجون االحتالل اإلسرائيلي،  17رام هللا: قال نادي األسير الفلسطيني إن 

يوم »وأوضح نادي األسير، في بيان أصدره لمناسبة «. الدامون»أسيرة يقبعن في سجن  43من بين 
، الذي صادف أمس السبت أن إدارة سجون االحتالل تحرم بعض األسيرات األمهات من زيارة «األم

أبنائهن، كما تحرمهن من الزيارات المفتوحة ومن تمكينهن من احتضان أبنائهن، إضافة إلى منع 
 الهاتفي معهم.التواصل 

وأشار إلى أنهن ُيعانين من أوضاع أكثر صعوبة مع الظرف الراهن المتعلق باإلجراءات الخاصة 
بفيروس )كورونا( المستجد، ومنها توقف زيارات العائالت وكذلك زيارات المحامين، عدا عن 

 التخوفات اإلضافية القائمة على مصيرهن، ومصير كافة األسرى.
ن من بين األسيرات أمهات ألطفال رّضع اعتقلتهن سلطات االحتالل وحكمت وبين نادي األسير أ

عليهن ألشهر وأعوام. وأكد نادي األسير أن األسيرات الفلسطينيات تتعرض لكافة أنواع التنكيل 
والتعذيب التي تنتهجها سلطات االحتالل بحق المعتقلين الفلسطينيين، بدءًا من عمليات االعتقال من 

 ى النقل إلى مراكز التوقيف والتحقيق، والحقًا احتجازهن في السجون.المنازل وحت
 22/3/2020، لندن، الشرق األوسط

 
 48توما: إصابتان بفيروس "كورونا" لمواطنين من داخل أراضي الـ  .29

قالت النائب في الكنيست اإلسرائيلية عن القائمة العربية المشتركة، عايدة توما، اليوم األحد، : رام هللا
 .48إنه تم رصد إصابتين بفيروس كورونا لمواطنين من داخل أراضي الـ 

وأوضحت توما في اتصال هاتفي مع "وفا"، أن الحالتين هما لرئيس قسم األطباء في مستشفى صفد، 
مس من أحد المرضى، والحالة األخرى لشاب قادم من الخارج، ووضعهما الصحي ونقلت له العدوى أ

مستقر، وهما قيد الحجر الصحي، مشيرة إلى أنه جرى الكشف عن اصابتهما بعد جهد واتصاالت 
 مكثفة، ألن وزارة الصحة االسرائيلية تكتفي بنشر األرقام فقط.

 22/3/2020، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 مخالفات مالية للمقدسيين وغض للبصر عن المستوطنين عنصرية في زمن كورونا.. .30
مساء اليوم، رئيس مجلس األوقاف  سلمت سلطات االحتالل، :دياال جويحان - القدس المحتلة

لعدم منع المصلين من أداء صالة  آالف شيقل 5االسالمية الشيخ عبد العظيم مخالفة مالية بقيمة 
وكانت سلطات فور االعالن عن حالة الطوارئ  الجمعة أمس في رحاب المسجد االقصى المبارك.

في مدينة القدس شنت حملة قرارات بحق أبناء مدينة القدس في حال عدم االلتزام فيها وهي 
 المخالفات المالية بحق المواطنين.

الل مساء اليوم المصلين من التواجد داخل مصلى باب الرحمة، من جهة أخرى، منعت شرطة االحت
اضافة لمنعهم من تناول طعام العشاء او القيام بنشاطات دينية في داخلة تحت طائلة التهديد بتحرير 

 المخالفات بحق المصلين.
وتأتي إجراءات االحتالل هذه بحق المقدسيين في وقت تغض البصر فيه عن المستوطنين الذين 

 ثون فسادا في القدس وتحديدا في منطقة المسجد األقصى المبارك.يعي
 21/3/2020، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 إصابة 59إصابات جديدة بكورونا بالضفة.. واإلجمالي في فلسطين  أربعة .31

قال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إنه تم تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا، : رام هللا
 منها للشفاء. 17إصابة تماثلت  59الضفة الغربية، واثنتين في غزة، ما يرفع العدد إلى  منها في 4

وأوضح ملحم في مؤتمر صحفي اليوم األحد، أن المصابين من غزة، هي لرجلي دعوة قادمان من 
 باكستان، وكانا تحت الرقابة الصحية، وأعلن اليوم عن إصابتهما.

األربع، سجلت إحداها في مدينة رام هللا لشاب خالط مصابا، واثنتان وأشار إلى أن إصابات الضفة 
سنوات(،  8في قرية شقبا لشقيقة المصابة التي أعلن عن إصابتها الليلة الماضية، وابنة المصابة )

واإلصابة الرابعة سجلت في قلنديا لمواطن ستيني، نقلت إليه من زوجته المصابة بالفيروس، والتي 
 حدى المستشفيات اإلسرائيلية.كانت ترقد في إ

منها للشفاء ليستقر العدد  17إصابة، تماثلت  59وأضاف ملحم أن إصابات اليوم ترفع العدد إلى 
 إصابة. 42عند 

 22/3/2020، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 الجئون فلسطينيون في لبنان يحاربون كورونا بـ"خليك ببيتك بالمخيم" .32
الجئون فلسطينيون في لبنان، األحد، حملة تحث سكان المخيمات على أطلق : بيروت/ ريا شرتوني

عدم الخروج من منازلهم، تحت عنوان "خليك ببيتك بالمخيم"، في إطار إجراءات مواجهة فيروس 
 كورونا.

وفي تصريح لألناضول، قال منسق الحملة وليد كيالني، إن "هدف الحملة حماية مجتمع الالجئين 
 ان من انتشار كورونا".الفلسطينيين في لبن

وأضاف كيالني، أن "الحملة تسعى إلى نشر التوعية حول فيروس كورونا ومخاطره من خالل 
 منشورات ومقاطع فيديو وأغاني عبر مختلف مواقع التواصل االجتماعي".

وأشار إلى أن عدد من النشطاء الفلسطينيين قّرروا إطالق هذه الحملة حرًصا على السالمة العامة 
خل المخيمات خصوًصا أنها مكتظة بالسكان وستكون هناك خطورة كبيرة في حال انتشار الوباء دا

 داخلها.
وذكر كيالني، أنه يتم التعاون في هذه الحملة مع المؤسسات الصحية واالجتماعية الفلسطينية، 

 إضافة إلى اتباع التدابير الوقائية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية.
تجمعا بمحافظات لبنان الخمس،  156مخيما و 12الجئا فلسطينيا، في  422ا وألف 174ويعيش 

 .2017بحسب أحدث إحصاء إلدارة اإلحصاء المركزي اللبنانية لعام 
 22/3/2020، لألنباءوكالة االناضول 

 
 ينصبون خياما  في األغوار الشماليةمستوطنون متطرفون  .33

أقام مستوطنون متطرفون، كرفانًا ونصبوا خيامًا قرب البؤرة االستيطانية، المقامة على وكاالت: 
أراضي المواطنين في خلة حمد باألغوار الشمالية. وقالت مصادر فلسطينية إن المستوطنين 

طانية في المنطقة، مشيرة إلى أنهم أقاموا المتطرفين يستغلون الظروف الحالية لتوسعة البؤر االستي
خيامًا ونصبوا كرفانات مؤخرًا في محيط البؤر االستيطانية. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن 

 المستوطنين كثفوا اعتداءاتهم على الرعاة ومالحقتهم في مختلف مناطق األغوار بشكل شبه يومي.
 22/3/2020، الخليج، الشارقة

 
 ريق النصيرات ُتصدر تقريرها النهائيلجنة التحقيق في ح .34

أصدرت لجنة التحقيق الُمشكلة للتحقيق في حريق النصيرات، مساء اليوم السبت تقريرها  الرأي: -غزة
وأكد رئيس اللجنة ووكيل وزارة العدل محمد النحال أن  النهائي الخاص في حريق النصيرات األليم.



 
 
 
 

 

 21 ص             5193 العدد:             3/23/2020 ثنينإل ا التاريخ: 

                                    

ج المتسبب في الحريق أنه تم تصنيعه على أساس أن المشكلة األساسية بالحريق هي انفجار الصهري
يكون صهريج ثابت وليس متحرك، مشيًرا إلى أن الضعف الشديد في جسم الصهريج الناتج عن 
االهتزازات أدى إلى انفكاك الصهريج وتسرب الغاز بشكل مفاجئ وسري ع وتكوين سحابة غاز في 

 شتعال هذه السحابة وحدوث الحريق.مترًا، األمر الذي أدى إلى ا 30محيط دائرة بقطر 
 21/3/2020، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

  
 البحرية المصرية تعتقل صيادين من غزة .35

، كانا يبحران على متن قارب األحد، صيادين فلسطينييناعتقلت البحرية المصرية، قبيل ظهر : غزة
إلى أنه تم اقتياد الصيادين إلى جهة  خاصة مصادروأشارت  في المنطقة الحدودية البحرية.

 مجهولة.
 2020/3/22، القدس، القدس

 
  عامر الفاخوري السابق لبنان: مقتل أحد معاوني العميل اإلسرائيلي .36

أنطوان الحايك في بلدة المية  لبنانيالل أكد مصدر عسكري لبناني، أمس األحد، مقت: )وكاالت(
أحد معاوني العميل عامر الفاخوري في كان  ذكر أنه. و ومية، على تخوم مدينة صيدا، جنوبي لبنان

 .إبان احتالل "إسرائيل" للشريط الحدودي في لبنان ،معتقل الخيام
 2020/3/23، ج، الشارقةالخلي

 
  مليون دوالر دعما لقطاع غزة 150يوجه بتقديم  أمير قطر .37

، بتقديم دعم مالي لألشقاء األحد، قطروجه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير  قنا: -الدوحة 
أشهر، وذلك استكماال لجهود دولة  6مليون دوالر على مدى  150الفلسطينيين في قطاع غزة بقيمة 

، ودعما لبرامج األمم المتحدة اإلغاثية واإلنسانية في تخفيف من معاناة الشعب الفلسطينيقطر في ال
، في مكافحة تفشي فيروس كورونا ةالمحاصر  غزةكما ستشمل المساعدة دعما ألهالي  .قطاعال

 آثاره.ومساهمة في الجهود العالمية المبذولة في الحد من 
 2020/3/22، الشرق، الدوحة
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  كورونا فيروس بسبب "إسرائيل"صحيفة عبرية: الجنايات الدولية تؤخر إجراءاتها ضد  .38
، اليوم االثنين، أن المدعية العامة لمحكمة ادعت صحيفة يسرائيل هيوم :ترجمة خاصة -رام هللا 

 -القضايا المتعلقة بالصراع اإلسرائيلي الجنايات الدولية فاتوا بنسودا، قررت تأجيل معالجة 
ن الوضع الحالي والتحذيرات إلى أالصحيفة، ولفتت  الفلسطيني، بسبب فيروس كورونا المستجد.
، قد يصل بالقضية إلى ما بعد نهاية يروسبسبب الف الدولية من فترة تقييد الحركة والحجر المنزلي

 .هابل، حتى يتم إعادة فتحشهر نيسان/ ابريل المق
 2020/3/23، القدس، القدس

  
من الالجئين  كورونافيروس قدم المساعدة لمن يحتاج بخصوص تساألونروا : كوردوني  .39

 الفلسطينيين
، في رسالة بعثها لالجئينفي لبنان، كالوديو كوردوني،  اونرو األأكد مدير شؤون وكالة : بيروت

حاليًا بالنسبة لالجئين الفلسطينيين المصابين ونروا ستطبق سياسة االستشفاء المعتمدة األاألحد، أن 
ودعا كل من يعاني من الالجئين من  بفيروس كورونا مع دعم إضافي من سفارة فلسطين في لبنان.

 .ونروا في منطقة إقامتهاأل، إلى االتصال بوزارة الصحة العامة ومسؤول الصحة في الفيروسأعراض 
التنسيق مع جمعية الهالل األحمر الفلسطيني، ستتولى نقل أن فرق الصليب األحمر اللبناني بمؤكدًا 

الحالة المشتبه بها من الفلسطينيين الموجودين داخل المخيمات إلى مستشفى رفيق الحريري أو أي 
مستشفى آخر قد تعتمده وزارة الصحة العامة في وقت الحق إلجراء الفحوصات وعالج الحاالت 

فقط للحاالت التي يتم تحويلها ستغطى فة الفحوصات المخبرية ولفت إلى أن كل فيروس.الالمصابة بـ
 إلى المستشفى المعتمد وبالتنسيق مع مسؤول الصحة في المنطقة. 

 2020/3/22، قدس برس
  

 استغالل وباء كورونا لعزل المسجد األقصى وتهويده .40
 سري القدوة

ن سلطات االحتالل العسكري اإلسرائيلي تعمل بشتى الطرق والوسائل الي عزل محيط المسجد إ
األقصى المبارك عن مجتمعه العربي واإلسالمي وواصلت منع توجه المسلمين وحرمانهم من أداء 
الصالة بحجة انتشار وباء كورونا في استغالل واضح لهذا الوباء من اجل منع الصالة في المسجد 

قامة األق صى وفرض حصار شامل على المسلمين وحرمانهم من دخول باحات المسجد األقصى وا 
الشعائر الدينية في الوقت الذي واصل المستوطنين والمتدينين اليهود من إقامة شعائرهم الدينية 
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ولكنها حرمت المسلمين والمسحيين من إقامة الشعائر الدينية في استغالل واضح للتعامل بعدائيه 
غالل لهذا الوباء الستمرار مخطط االحتالل وتطبيق سياسة عزل القدس عن محيطها العربي واست

اإلسالمي حيث تتعرض مدينة القدس بأحيائها وأماكنها المقدسة لسلسلة استفزازات وانتهاكات تقوم 
بها سلطات االحتالل بحق األماكن المقدسة وكانت سلطات االحتالل سمحت للمستوطنين استباحة 

ات المسجد األقصى وواصلت المنع ألبناء المدينة من المسلمين أداء شعائرهم الدينية بحرية في باح
 تحدى واضح لكل القيم اإلنسانية والدينية. 

ن استغالل االحتالل تفشي فيروس كورونا باتخاذه إجراءات تمس بالمسجد األقصى تعد جريمة إ
لمسجد األقصى ومواصلة أداء الصلوات فيه كبرى من جرائم الحرب الخطيرة وال بد من حماية ا

وضرورة المواظبة على الصالة في المسجد والتصدي القتحامات المستوطنين ومخططات االحتالل 
لضمن المساعي الرامية لتهويد وتقسيم المسجد األقصى في ظل مواصلة االحتالل التعرض للقيادات 

 القدس.الدينية والسياسية واالجتماعية في 
لوقت الذي ينشغل فيه العالم بمحاولة مواجهة الوباء التاجي وتعمل حكومات الدول على نه في اإ

إيجاد حلول والتعاون فيما بينها لمنع انتشار هذا الوباء تلجأ حكومة االحتالل إلقامة مشاريع 
 1967ومخططات تستهدف فصل القدس الشرقية عن بقية األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 

لربط مستوطنة معاليه ادوميم بشكل خاص مع باقي المستوطنات وقد بات واضحا بأن  حيث تسعى
حكومة االحتالل تسعى الي ضم القدس وعزلها عن محيطها اإلسالمي والعربي الفلسطيني وذلك 
تطبيقا لما يسمى صفقة القرن األمريكية فعمدت على البدء في إقامة جدار إسمنتي بدال من األسالك 

صل منطقة الشيخ سعد عن قرية صور باهر جنوبي القدس المحتلة في إطار مسار جدار الشائكة لف
 الفصل العنصري ومخطط تهويد القدس وتطبيق صفقة القرن .

سياسة االحتالل اإلسرائيلي والتي تعتمد على مصادرة األراضي الفلسطينية وتهويدها وخاصة  إن
بدائرة الحدائق الوطنية اإلسرائيلية على اقتالع بمدينة القدس ومحيطها حيث اقدم موظفو ما يعرف 

العشرات من أشجار الزيتون التي قام بزرعها أصحاب األراضي في واد الربابة كما حاولوا دخول 
أراضي المواطنين في وادي الربابة بادعاء السيطرة على عشرات الدونمات في منطقة حساسة في 

قامة حدا ئق وطنية األمر الذي يعني عمليا مصادرة هذه حوض البلدة القديمة لغرض تنفيذ وا 
األراضي ومنع أصحابها من دخولها الستمرار تلك السياسة التهويدية القائمة على مصادرة األراضي 

 من أصحابها وسرقتها ونهبها في تحد واضح لكل القيم اإلنسانية وللشرعية الدولية .
للقانون الدولي وعدم امتثالها للمعايير القانونية ن مواصلة سلطات االحتالل هذه االنتهاكات الخطيرة إ

الواضـحة في اتفاقية جنيف بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب أو غيرها من مصادر 
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القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقـوق اإلنـسان بما فيها االتفاقية الدولية للقضاء على جميع 
ت مجددا أن االحتالل االستعماري اإلسرائيلي يمارس الفكر العنصري أشكال التمييز العنصري تثب

 الحاقد ويعزز من الكراهية ويتنكر لوجود الشعب الفلسطيني وجذوره األصيلة في هذه األرض.
 23/3/2020، الدستور، عّمان

 
 الصوت العربي في الكنيست والتوصية على غانتس .41

 محمود محارب
حققت القائمة العربية المشتركة إنجازا مهما غير مسبوق في انتخابات البرلمان اإلسرائيلي )الكنيست( 

ألف صوت في هذه االنتخابات،  581مارس/ آذار الجاري، فقد حصلت على  2التي جرت في 
. أي أنها زادت عدد 2019ألف صوت في االنتخابات السابقة في سبتمبر/ أيلول  470مقابل 
مقعدا من مقاعد الكنيست  15ألف صوت، ومّكنتها هذه الزيادة من الحصول على  111ها بـمصوتي

مقعدا في انتخابات سبتمبر. وقد تحقق هذا اإلنجاز بفضل زيادة نسبة مشاركة  13، مقابل 120الـ 
من أصوات الناخبين  %95العرب في هذه االنتخابات وحصول القائمة العربية المشتركة على نحو 

فيها يصوتون لألحزاب الصهيونية،  %80ب، باستثناء القرى العربية الدرزية التي استمر نحو العر 
منهم أصواتهم للقائمة المشتركة. وقد زادت نسبة مشاركة العرب في هذه  %20بينما منح نحو 

في  %49.2في انتخابات سبتمبر، و %59.3، في مقابل %65االنتخابات بشكل ملحوظ، إذ بلغت 
 . 2019إبريل/ نيسان  انتخابات

تعاملت القائمة العربية المشتركة في هذه االنتخابات مع مسألة التوصية على رئيس حزب أزرق 
أبيض، الجنرال بيني غانتس، بتشكيل حكومة، بشكل أفضل من تعاملها مع هذه المسألة في 

بهة الديمقراطية للسالم االنتخابات السابقة، فقد استفادت األحزاب التي تشكل القائمة المشتركة )الج
والمساواة التي يقودها الحزب الشيوعي اإلسرائيلي، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي، والحركة 
اإلسالمية الجنوبية، والحركة العربية للتغيير( من تجربتها السابقة، وحاولت تجنب الوقوع في 

وة رئيس القائمة، أيمن عودة، األخطاء التي ارتكبتها بشأن التوصية على غانتس، كان أبرزها دع
عشية االنتخابات السابقة، من دون الرجوع إلى حزبه وال إلى القائمة المشتركة، ليس فقط إلى 
نما أيضا إلى دخول القائمة الحكومة اإلسرائيلية التي يتم  التوصية على غانتس بتشكيل الحكومة، وا 

انتس استئناف المفاوضات مع السلطة تشكيلها بعد تلك االنتخابات. واشترط عودة ذلك بقبول غ
الوطنية الفلسطينية، علما بأن السلطة هي التي أوقفت المفاوضات مع الحكومة اإلسرائيلية، ألن 
األخيرة كانت تستعمل المفاوضات غطاء الستمرار تعزيز االستيطان. وقد أثارت تلك الدعوة سخطا 
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ع الذي بلورته الحركة الوطنية بأحزابها شديدا في أوساط الحركة الوطنية، لخروجها عن اإلجما
المختلفة في العقود الماضية، والذي يحّرم الدخول إلى الحكومات اإلسرائيلية ألنها تدعم االحتالل 

، وتمارس القمع 1967وتعزز االستيطان والتهويد وترفض االنسحاب من المناطق العربية المحتلة في 
 سطينيين في داخل إسرائيل.القومي والتمييز العنصري ضد العرب الفل

إلى جانب ذلك، رضخت قيادات الجبهة والحركة العربية للتغيير والحركة اإلسالمية لقيادة حزب 
أزرق أبيض التي رفضت إجراء مفاوضات رسمية بين الطرفين على شروط توصية القائمة المشتركة 

ريحات قادة األحزاب الثالثة على غانتس، واكتفت بإجراء اتصاالٍت سّرية غير ملزمة. وبدا من تص
جموح كبير للتوصية على غانتس، من دون الحصول على مكاسب ملموسة لجمهور ناخبيهم، ومن 
دون الحفاظ على الكرامة الوطنية. في تلك األجواء، رفض حزب التجمع الوطني الديمقراطي تقديم 

سية، مشّددا على الجوانب التوصية على غانتس لتشكيل الحكومة ألسباب أيديولوجية مبدئية وسيا
األيديولوجية المبدئية، ومخالفا بذلك موقف األحزاب الثالثة األخرى التي أوصت بتكليف بيني 

 غانتس لتشكيل الحكومة.
في تشكيل الحكومة، وازدياد النقد على كيفية تعامل القائمة المشتركة مع  وعلى إثر فشل غانتس

التوصية، راجعت األحزاب العربية األربعة موقفها من التوصية. وفي هذا السياق، أبلغت قيادة 
الجبهة رسميا األحزاب الثالثة األخرى في القائمة المشتركة أن أيمن عودة ال يمثل الجبهة في 

ونات القائمة المشتركة، وأنها استبدلته بعضو الكنيست، عايدة توما، لهذه المهمة، في عالقاتها مع مك
محاولة من الجبهة لكبح اندالق أيمن عودة تجاه حزب أزرق أبيض بشكل خاص، والمجتمع 
اإلسرائيلي بشكل عام، ولعدم التزامه بالعمل وفق الضوابط الحزبية. كما عينت الجبهة، عشية 

القائمة المشتركة، عايدة توما في مكان أيمن عودة في وفد القائمة المشتركة المفاوضات بين 
 المفاوض مع حزب أزرق أبيض بشأن التوصية.

أما حزب التجمع فقّرر، عشية المفاوضات بين القائمة المشتركة وحزب أزرق أبيض، المشاركة في 
منه لتعزيز موقف القائمة في هذه هذه المفاوضات، وعدم تركها لألحزاب الثالثة األخرى، في محاولة 

المفاوضات، وكذلك للتشديد على أنه يسعى إلى إحداث توازن مدروس بين موقفه األيديولوجي 
المبدئي الرافض للتوصية على غانتس وموقفه السياسي الذي يأخذ بالحسبان بجّدية مسألة الربح 

في ما يخص المطالب التي على حزب  والخسارة التي تجنيها القائمة المشتركة من التوصية، ال سيما
 أزرق أبيض االستجابة لها مقابل حصوله على هذه التوصية.

باإلضافة إلى ذلك، اتفقت األحزاب األربعة أال تجري مفاوضات، رسمية أو غير رسمية، مع "أزرق 
طالب تعالج أبيض"، إال بعد تقديمه طلبًا رسميًا وعلنيًا للقائمة المشتركة. واتفقت أيضا على تقديم م
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هموم العرب الفلسطينيين في إسرائيل وقضاياهم الملّحة، وفي مقدمتها إلغاء قانون كمينتس الذي 
يسهل هدم البيوت العربية، ويفرض الغرامات العالية على أصحابها، ووضع خطة حكومية شاملة 

قامة لجنة برلمانية لمتابعة هذ ه القضية، ووضع خطة لمكافحة العنف والجريمة في البلدات العربية، وا 
اقتصادية شاملة لتطوير االقتصاد العربي، ووضع خطة حكومية شاملة لحل مشكلة القرى العربية 
في النقب غير المعترف بها، ومراجعة قضية بلدتي إقرث وبرعم، ومعالجة موضوع السيطرة 

رفض العنصرية  اإلسرائيلية على األوقاف اإلسالمية والمسيحية ومكافحة تسريبها، والتأكيد على
والتحريض العنصري ضد العرب الفلسطينيين في إسرائيل، وضد قياداتهم المنتخبة ديمقراطيا، والعمل 
على إيجاد أجواء إيجابية تجاههم، باإلضافة إلى مطالب عديدة متعلقة بالقضية الفلسطينية وصفقة 

 القرن.
أزرق أبيض الذي التزم العمل على وقد عقد وفد القائمة المشتركة اجتماعين رسميين مع وفد حزب 

تحقيق مطالب المشتركة في ما يخص قضايا العرب الفلسطينيين في داخل إسرائيل، وبعدم القيام 
 بخطوات أحادية الجانب في ما يخص صفقة القرن.

ولم يكن سهال على القائمة المشتركة التوصية على غانتس، ال سيما في ضوء تصريحاته، في 
ة، عن ضرورة أن تحظى الحكومة التي يعتزم تشكيلها على أغلبية يهودية في الحملة االنتخابي

الكنيست، ورفض استنادها إلى دعم القائمة العربية المشتركة من خارج االئتالف الحكومي، عالوة 
على سجله العسكري وارتكاب الجيش اإلسرائيلي مجازر في قطاع غزة تحت قيادته، عندما كان 

ن. ولكن بعد استجابة حزب أزرق أبيض لمطالب القائمة المشتركة، قّررت الجبهة رئيسا لهيئة األركا
والحركة اإلسالمية الجنوبية والحركة العربية للتغيير التوصية على غانتس. واتخذ حزب التجمع قرارا 
مرّكبا في هذه المرة من التوصية بعد معاناة ونقاش مستفيض في مكتبه السياسي ولجنته المركزية 

ي اتخذت، بأغلبية أعضائها، قرارا برفض التوصية، لكنها أكدت، في الوقت نفسه، قبولها بقرار الت
األغلبية في القائمة المشتركة وبالتزام الحزب به، وذلك بخالف الموقف الذي اتخذه "التجمع" بعد 

باسم انتخابات سبتمبر، حين أكد رفضه التوصية، وأصّر على أن تكون توصية القائمة المشتركة 
ثالثة أحزاب فقط. وقد اتخذت اللجنة المركزية القرار بأغلبية ثلثين مقابل ثلث أعضاء اللجنة الذين 
تمّسكوا في نقاشهم بالموقف السابق الرافض للتوصية، والذين شددوا على الموقف المبدئي من 

أن غانتس غانتس بأنه مجرم حرب، وعلى أن الفروق بينه وبين بنيامين نتنياهو ضئيلة، وعلى 
سيستعمل التوصية للوصول إلى حكومة وحدة وطنية مع حزب الليكود، وعلى أن المطالب التي وافق 
عليها حزب أزرق أبيض أقل من المطلوب. أما األغلبية في اللجنة المركزية، والتي دعمت عمليا 

االعتبار جميع التوصية على غانتس، تحت غطاء قبول قرار األغلبية في القائمة المشتركة، وأخذت ب
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نما  النقاش، فقد شّددت على صعوبة الخيار الذي يقف أمامه "التجمع"، وأنه ليس بين جيد وسيئ، وا 
بين السيئ واألسوأ، وأكدت أن المصلحة الوطنية والحزبية واألخالقية تستدعي إسقاط نتنياهو، ألنه 

تطرف بشقيه الديني والعلماني، في كل األحوال أسوأ من بديله، فهو الذي يقود المعسكر اليميني الم
وما انفك يبث سموم العنصرية والكراهية في المجتمع اإلسرائيلي ضد العرب الفلسطينيين داخل 
إسرائيل، ووضع تحريضه العنصري ضدهم في قمة أولوياته في حمالته االنتخابية في السنوات 

ست، لتسهيل قمعهم قوميا، وقاد األخيرة، وعمل بكل قوته على نزع شرعية التمثيل العربي في الكني
في العقد األخير سن القانون العنصري تلو اآلخر في الكنيست ضد الشعب الفلسطيني، ال سيما 
قانون القومية. إلى جانب ذلك، يسعى نتنياهو إلى تصفية القضية الفلسطينية، من خالل مبادرته 

سمي صفقة القرن. كما أنه، إذا ما  وتنسيقه الكامل مع الرئيس األميركي دونالد ترامب في طرح ما
شكل الحكومة، سيعمل على ضم األغوار والمستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الفلسطينية ومناطق 

 واسعة من الضفة الفلسطينية إلى إسرائيل.
إلى جانب ذلك، ال يمكن أن يحصل غانتس، في هذه المرة، على تكليف تشكيل الحكومة من رئيس 

م كامل من القائمة المشتركة، وذلك نتيجة ميزان القوى الذي أفرزته انتخابات الدولة من دون دع
الكنيست. وفي حالة عدم التوصية لصالح غانتس، فسيحصل نتنياهو على هذا التوكيل الذي يزيد 
من فرصه لتشكيل الحكومة. وقد سعى قرار اللجنة المركزية إلى إحداث توازن ضروري بين موقف 

ولوجي والموقف السياسي المطلوب والضروري، في ضوء المعطيات الموضوعية، ال "التجّمع" األيدي
سيما أنه لم يقّدم أي تنازل عن أيديولوجيته، أو عن برنامجه السياسي. كما جاء هذا القرار في ضوء 
استشعار "التجّمع" بازدياد خطورة تكثيف المؤسسة اإلسرائيلية جهدها لنزع شرعيته، بغرض إضعافه 

أو إخراجه عن القانون، كما كانت الحكومة اإلسرائيلية قد أخرجت الحركة اإلسالمية الشمالية  وضربه
عن القانون، وحظرت جميع نشاطاتها، وذلك في ضوء ازدياد انزياح المجتمع اإلسرائيلي نحو اليمين 

الذي بات واليمين المتطّرف، وفي ضوء التغيير الذي حصل في تركيبة المحكمة اإلسرائيلية العليا 
 اليمين واليمين المتطّرف يحتالن مكانًة مهمة فيها.

 23/3/2020، العربي الجديد، لندن
 

 كيف تأثر الواقع السياسي اإلسرائيلي في زمن الكورونا؟ .42
 براهيم خطيبإ

مع مواجهة العالم لفيروس كورونا، تجابه المؤسسة اإلسرائيلية الفيروس بظروف سياسية استثنائية، 
بحالة انسداد سياسي أعقبت االنتخابات األخيرة، التي جرت في بداية هذا الشهر، وعدم تمّيزت 
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وضوح المصير السياسي لنتنياهو وطبيعة االئتالف الحكومي الذي سينتج عن هذه االنتخابات. في 
هذا المقال نحاول معالجة التعقيدات التي تحدث مع هذا الواقع السياسي والواقع الصحي، ومراقبة 

 عالقة بينهما.ال
شخصًا مصابون  945حتى كتابة هذه السطور ووفقًا لإلحصائيات الرسمية اإلسرائيلية فهناك نحو 

في دائرة الخطر، حالة موت واحدة، وآالف االسرائيليين في العزل المنزلي.  20بفيروس كورونا بينهم 
يروس رافقها سياسة تعامل نتنياهو، رئيس حكومة تصريف األعمال، بيد شديدة في التصدي للف

تحذيرية لتصل وفق تصنيف البعض للتخويف، ال يمكن الجزم بحقيقتها فمن جهة انتشار الفيروس 
سبانيا وغيرها تجعل كل دولة تتخوف على مواطنيها وتحاول أن  حول العالم والحالة في إيطاليا وا 

وغير الضامن لوضعه تبعد هذا الشبح عنها، ومن جهة أخرى فإن نتنياهو المحاصر بملفات فساد 
السياسي عقب االنتخابات والمتمرس في سياسة التخويف يمكن أن يكون بالغ في موجة التحذير 
واإلجراءات وذلك لضمان مستقبله السياسي أو على األقل استغل حقيقة وواجب الخوف ألجنداته 

ي نتنياهو من جهة السياسية، وكل ذلك يترافق مع عدم الثقة بين نتنياهو وداعميه من جهة ومعارض
 أخرى.

في واقع الكورونا قام نتنياهو بإعالن شبه إغالق للبالد مطالبًا الناس بعدم الخروج إاّل للحاجة أو 
العمل المسموح به مع عقاب لمن يتجاوز هذا القرار، مع إغالق للمدارس والجامعات، إغالق ألماكن 

وجعل العمل في المؤسسات العامة وفقًا أشخاص  10الترفيه والتسلية، منع التجمعات التي تفوق 
-لنظام حالة الطوارئ، ووصل األمر لتعقب الناس إلكترونيًا من خالل جهاز األمن العام 

 )الشاباك( ويبدو أن حالة االغالق العام وحظر التجول مسألة أيام. -االستخبارات الداخلية
تس حاز على تكليف رئيس الدولة في ذات الوقت هناك تأزم في تشكيل الحكومة فمن جهة بيني غان

عضو كنيست عليه )يشمل القائمة المشتركة( ومن جهة أخرى هو ال  61لتشكيل حكومة بعد توصية 
يريد أن تكون حكومة أقلية معتمدة على النواب العرب، وبنفس الوقت واقع كورونا يجبره ألن يتجه 

ورونا لوحده ومن الهجمة الجماهيرية لحكومة طوارئ او وحدة وطنية يمكن أن تقيه من شر مواجهة ك
عليه العتماده على العرب بحكومته، ولكنه إذا ما قام بذلك فإنه سيتراجع عن موقفه بعدم الجلوس 
مع نتنياهو في حكومة واحدة ما دامت االتهامات ضد األخير بالرشوة والغش ومحاكمته وفقها 

 قع إسرائيل السياسي في ظل الكورونا بعدة أمور:جارية، وهذا سيكّلفه ثقة الجمهور به. فإذًا يتميز وا
. القائد القوي: وضع نتنياهو سياسة مجابهة الفيروس بيده بقوة مع تشاورات مع الجهات المختصة 1

ليعّمق من خالل هذه األزمة ما عمل عليه لسنوات وهو تسويق صورته كالقائد الموثوق به وصاحب 
 القدرة على إدارة األمور في إسرائيل.
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. سياسة التصدي االستباقية: تمّيزت السياسة اإلسرائيلية لمنع تفشي المرض بالضربات االستباقية 2
الممكنة، لعدم السماح للمرض بالتفشي والوصول لحالة إيطاليا. هذه السياسة ونجاعتها في مقابل 

و أن التوجه موازنات الوضع االقتصادي وتغيير نمط الحياة يمكن أن تحكم عليها األيام، ولكن يبد
كان بعدم المقامرة وتأخير الخطوات )مع أن هناك من يدعي أنه كان هناك تأخر ما(. هذه السياسة 
االستباقية في التعامل مع الوضع الصحي لها انعكاسات على الوضع السياسي خصوصًا مع تزامنها 

اتخاذ قرارات معينة  مع االنتخابات األخيرة، وهنا ينبع شك البعض في طبيعة هذه الخيارات وأسباب
 دون أخرى أو الجدولة الزمنية للبعض منها.

أن انتشار وباء كورونا خطير  اثنان. سياسة الحذر المضبوط أم سياسة التخويف: ال يختلف 3
ونتائجه كارثية. ولكن سيظل السؤال حول حدود المخاوف الحقيقية واألخرى المبالغ فيها في هذا 

ويفات بموت اآلالف والتي صدرت عن بعض المصادر في وزارة الشأن. وخصوصًا مع بعض التخ
الصحة اإلسرائيلية، مقابل بعض التطمينات التي أطلقها الحائز على جائزة نوبل للكيمياء اإلسرائيلي 

 أشخاص. 10البروفيسور مايكل لويت بأنه سيكون متفاجئًا إذا تجاوز عدد الموتى في إسرائيل 
ال "الديموقراطي": ما مّيز الواقع السياسي اإلسرائيلي في إسرائيل هو تقييد . تقييد الحيز العام والمج4

الحّيز العام، فمع كل النقد للمؤسسة اإلسرائيلية وطبيعتها االحتاللية وممارستها القمعية تجاه الشعب 
ز قد الفلسطيني ولكن كان هناك حّيز من الديموقراطية داخلها لمواطنيها، خصوصًا اليهود، وهذا الحيّ 

انُتهك في خضم أزمة الكورونا. وال يخفى على أحد أن األزمات السياسية وحاالت الطوارئ تؤدي 
أحيانًا لتجاوز القواعد الديموقراطية، ولكن ذلك يجب أن يكون محدودًا قدر المستطاع، وهذا ما لم 

قضائي وبدون  يحدث، فقد قرر نتنياهو وحكومته التعقب الكترونيًا لكل مرضى الكورونا بدون إذن
إشراف برلماني لهذا التعقب، واألنكى من ذلك أن من يقف على رأس ذلك هو الشاباك )األمن العام 
أو االستخبارات الداخلية اإلسرائيلية(. إضافة لذلك، فقد قام رئيس الكنيست )من الليكود( بفض 

نشاء لجان برلمانية، في  سابقة إسرائيلية وكل ذلك اجتماع الكنيست األول الذي أريد االطاحة به وا 
في ظل الكورونا والتفات الناس لهذا الوباء. كما أن التداخل االمني والسياسي برز مع قيام الموساد 

عينة فحص للكورونا. وأخيرًا، فض مظاهرات معارضة لنتنياهو وخطواته وكذلك  200,000بتحصيل 
حكمة حول نتائج االنتخابات في بحجة الكورونا، مع ترافق ذلك بتقديم حزب الليكود طعون للم

 محاولة لجر الوقت.
. االستفادة من المأزق لفوائد نتنياهو الحزبية والشخصية: أزمة الكورونا ساهمت في زيادة شعبية 5

نتيناهو وفي قوة حزبه، وفي آخر استطالع رأي ُأجري البارحة أشارت النتائج الرتفاع شعبية الليكود 
ما حصلت انتخابات جديدة. هذه األزمة وظروفها الخاصة، استغلها مقعدًا إذا  40وحصوله على 
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نتنياهو وحزب الليكود اللذين هم بالسلطة اآلن لفرض واقع على األرض وتغيير بعض قواعد اللعبة 
السياسية كما ورد سابقًا مستفيدين من الخوف وحالة الطوارئ التي تعيشها البالد. بنفس الوقت فقد 

 يًا بتأجيل محكمته بتهم الفساد لشهرين مستفيدًا من التقييدات التي وضعها هو!استفاد نتنياهو شخص
. ارتفاع في نسبة التالحم اإلسرائيلي: مع كل األزمات التي تحاصر أي مجموعة، تزداد الُلحمة 6

بين الناس ويتناسون الخالفات واالختالفات، وفي السياق اإلسرائيلي قد ساهم هذا الوباء في التجسير 
عض الشيء بين الناس والسياسيين على أساس هناك أزمة ويجب التوحد معًا لمجابهتها. وفي هذا ب

السياق يكون كذلك المستفيد األول نتنياهو الذي يقف االن على رأس السلطة ومجابهة الفيروس بان 
ن كان على مضض( ألن يستمر بالسلطة  واحد، وبفضل هذه األجواء يحصل على دعم )وا 

 في سياق حكومة وحدة وطنية، مع أن تحالفه لم يحصل على أغلبية برلمانية. ويتقاسمها
أخيرًا، يمكن رؤية أزمة كورونا التي تعصف بالعالم ومع خطورتها وضخامة التحدي الذي تضعه 
أمام الشعوب والدول، إاّل أن بعض السياسيين سيحاولون االستفادة منها ألجنداتهم السياسية وهذا ما 

سياق اإلسرائيلي، فهل سينجح نتنياهو بذلك؟ وهل إن نجح سيكون نجاحه على المدى يحصل في ال
القصير ام على المدى البعيد؟ وهل يمكن أن نصل لتفاقم في األزمة تفقده زمام السيطرة وتقود الحقًا 

 لمحاكمته برلمانيًا؟ كل هذه األسئلة ممكنة ولكنها سابقة ألوانها.
 22/3/2020الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 لبايدن "الصهيوني"السجل  .43

 رمزي بارود
على مدى عقود من حياته السياسية، أظهر السياسي األمريكي جو بايدن، الطامح للفوز بترشيح 

، وذهب إلى حد اعتبار «إسرائيل»الحزب الديمقراطي للرئاسة في انتخابات هذا العام، دعمًا مطلقًا ل
 نفسه صهيونيًا.

 «.الضروري أن يكون المرء يهوديًا حتى يكون صهيونياً أنا صهيوني. وليس من »
، قبل قليل من قرار باراك أوباما اختياره ليكون 2007نيسان هذا ما قاله جو جوزيف بايدن في إبريل/ 

 .2008المرشح لمنصب نائب الرئيس خالل حملته في انتخابات الرئاسة األمريكية عام 
صحيح طبعًا؛ ألن الصهيونية هي حركة سياسية تعود في جذورها إلى األيديولوجية  وما قاله بايدن

القومية والفاشية في القرن العشرين. وتبنيها عقائد دينية ينبع من مقتضيات سياسية، وليس من إيمان 
 أو روحانيات.
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بيرني ساندرز، وخالفًا للرئيس دونالد ترامب، وكذلك لمنافسه الجدي الوحيد في الحزب الديمقراطي 
 تفحص.نادرًا ما كان موضع « إسرائيل»فإن موقف بايدن بشأن 

الركن « إسرائيل»، جعل دعمه ل2017كانون الثاني عام  ومنذ أن تولى ترامب الرئاسة في يناير/
، منتهكًا بذلك «إسرائيل»األساسي ألجندة سياسته الخارجية، وذهب إلى حد االستجابة لكل ما أرادته 

 الدولي.القانون 
وقد «. إسرائيل»في المقابل، يمثل بيرني ساندرز، وهو يهودي، نقيض الدعم المطلق والمستهتر ل

تعهد بأنه في حال انتخابه رئيسًا ألمريكا، فسوف يعمل من أجل أن يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه 
 وكرامته

 «:إسرائيل»وفيما يلي عرض لسجل جو بايدن بشأن فلسطين و
 1984آب * أغسطس/

عندما كان بايدن عضوًا في مجلس الشيوخ، تحدث أمام المؤتمر السنوي لحزب حيروت )الصهيوني 
والذي تحول فيما بعد إلى حزب الليكود(، فشن هجومًا عنيفًا  1948الذي أسسه مناحيم بيجن عام 

السالم أنهم يحيدون عن طريق »على منظمة التحرير الفلسطينية، واتهمها هي والحكومات العربية بـ
 «.في الشرق األوسط

 2007نيسان * إبريل/ 
في مقابلة تلفزيونية، قال بايدن إنه ليس من الضروري أن يكون المرء يهوديًا حتى يكون صهيونيًا، 

 وكشف أن ابنه قد تزوج من امرأة يهودية.
 2014كانون األول  * ديسمبر/

أمام المؤتمر « إسرائيل»سيًا مواليًا لـ، ألقى بايدن خطابًا حما2014كانون األول  ديسمبر/ 6في 
السنوي لمنتدى صبان )نسبة إلى الملياردير األمريكي اليهودي حاييم صبان الذي أنشأ مركز صبان 

، «إسرائيل»لو لم تكن هناك »لسياسات الشرق األوسط في معهد بروكينغز في واشنطن( قال فيه: 
 «.لتوجب علينا أن نوجد إسرائيل

 2019ن األول تشري * أكتوبر/
، سئل 2019تشرين األول أكتوبر/  31نشرت بتاريخ « وول ستريت جورنال»في مقابلة مع صحيفة 

بايدن عن رأيه في تصريح لمنافسه الديمقراطي على الرئاسة بيرني ساندرز قال فيه إنه سوف 
ها تجاه كورقة ضغط؛ لكي تغير سياسات« إسرائيل»يستخدم المساعدات العسكرية األمريكية إلى 

 «.إن مثل هذه الفكرة مخزية. كال لن أشترط ذلك»الفلسطينيين، فأجاب: 
 2020آذار  * مارس/
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(، ألقى بايدن خطابًا حماسيًا دعا 2020آذار مارس/  3-1« )آيباك»خالل المؤتمر السنوي لمنظمة 
 ياسة.نابعًا من موقف مبدئي يتجاوز الس« إسرائيل»فيه األمريكيين إلى أن يكون دعمهم ل

 22/3/2020، الخليج، الشارقة
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