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 ج 
 خطت إسزائيليت جديدة ملساومت غشة: ماء وكهزباء مقابل الهدوء

 2102\2\6 «: القدس العربي» –الناصرة  ودة:وديع عوا
توصي جيات أمنية في إسرائيؿ القطاعات السياسية المختصة بإدخاؿ أدوية ومواد غذائية ومياه لقطػاع غػزة 

ية تػػيدال فناجػػارش و شػػؼ أف رئػػيس ح ومػػة افحػػتتؿ بنيػػاميف نتنيػػاىو أمػػر بشػػ ؿ عاجػػؿ لمنػػة  اراػػة إنسػػان
للمػػرة الولػػد بػػإدراج مقتػػرح لػػوزير المخػػابرات والمواصػػتت ببنػػا  جزيػػرة اصػػطناعية مقابػػؿ سػػواحؿ غػػزة فػػي 

 افجتماع القريب لح ومتوش 
السػابية الخيػرةت تتحػدث وقالت اإلذاعة اإلسػرائيلية الاامػة أمػس إف مالومػات بللػت الميسسػة الحا مػة فػي 

عف أزمة  بيرة في غزة تنذر ب اراة إنسانية مػف شػهنيا التسػبب بحالػة فواػد وانػزفؽ لمواجيػة عسػ رية رغػـ 
بيػػاش ونقلػػت عػػف عػػدة مصػػادر أمنيػػة عليػػا فػػي إسػػرائيؿ قوليػػا إنػػو ف مصػػلحة « الجػػانبييف غيػػر مانيػػيف»أف 

مئػػات ففؼ مػػف أىػػالي القطػػاع للشػػوارع احتجاجػػا لحر ػػة حمػػاس بمواجيػػة عسػػ رية ايف ل ػػف فػػي حػػاؿ خػػرج 
 علد الزمة المايشية فمف المرجح أف تبادر للمواجية لصرؼ النظار واللاب منيا إلد افحتتؿش

 ما نقلت عف وزرا  مر زييف في ح ومة افحتتؿ قوليـ إنو في حػاؿ شػارت حر ػة حمػاس أنيػا أمػاـ خطػر 
علييػػػات فػػػػإف الطريػػػؽ الوحيػػػػد أماميػػػا سػػػػي وف توجيػػػو افحتقػػػػاف  داىػػػـ واحتجاجػػػات شػػػػابية ف يم ػػػف السػػػػيطرة

المتاجػػر نحػػو إسػػرائيؿش وتشػػير اإلذاعػػة الػػد أنػػو حتػػد ايف ف تتسػػة افحتجاجػػات داخػػؿ غػػزةت ول ػػف ىنػػاؾ 
ارتااعا في عدد محاوفت تسػلؿ للمسػتوطنات المحيطػة بالقطػاع مػف قبػؿ فلسػطينييف يااػلوف الم ػوث داخػؿ 

 قا  في غزة المسجونة بحصار  بيرشسجف إسرائيلي علد الب
 ٪05البطالة في غزة 

وتي ػػد اإلذاعػػة اإلسػػرائيلية أف مشػػا ؿ غػػزة أخػػذت تقلػػؽ فػػي السػػابية الخيػػرة قػػادة إسػػرائيؿ علػػد المسػػتوييف 
اإلخبػػػارال أف الماطيػػػات التػػػي « واال نػػػت»المنػػػي والسياسػػػي مالمػػػا تقلػػػؽ المجتمػػػة الػػػدوليش وأواػػػح موقػػػة 

٪ خاصػة لػدا الائػات الامريػة 05ومة تايد بارتااع نسبة البطالػة فػي غػزة إلػد نحػو طرحت علد طاولة الح 
الشبابيةت عتوة علد نقص حاد في الما  لف ميػاه القطػاع باتػت ملواػة بال امػؿ وغيػر صػالحة للشػربش  مػا 
أشار الد مش لة ميػاه الصػرؼ الصػحي التػي ياػ  قسػـ منيػا الػد الشػوارع ويتسػبب بمشػا ؿ صػحية والبقيػة 

ش  ػػػػذلؾ تشػػػػير 84تاػػػػ  نحػػػػو البحػػػػر وتتسػػػػبب بتلػػػػوث سػػػػواحؿ القطػػػػاع وسػػػػواحؿ عسػػػػقتف داخػػػػؿ أرااػػػػي 
ش  مػا تػـ  الماطيات الد مش لة النقص بالتيار ال يربائي الذال يصؿ للبيوت لمدة أربة ساعات فقط فػي اليػـو
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وقػود المطلػػوب إطػتع الح ومػة اإلسػرائيلية علػػد إغػتؽ مستشػاييف فػػي غػزة أحػدىما ل طاػاؿ نتيجػػة فقػداف ال
لتشليؿ مولدات ال يربا ش ونتيجة النقص بال يربا  تدنت القدرة اإلنتاجية في القطاع مة  ػؿ مػا يترتػب علػد 
ذلػػػؾت حيػػػث يانػػػي ذلػػػؾ انخاااػػػا بنسػػػبة الامػػػؿ والقػػػدرة الشػػػرائيةش وتشػػػير ماطيػػػات الح ومػػػة الػػػد أف عػػػدد 

شػاحنة فػي الشػير الخيػر لاػدـ  355شػاحنة إلػد  455شاحنات الباائة التي دخلت إلد غزة انخاض مػف 
 وجود  مية  افية مف المشتريفش

 خيارات لتزويد الطاقة
نقػػت عػػف الػػوزرا  ال بػػار قػػوليـ إف السػػلطة الالسػػطينية بتوقايػػا عػػف تسػػديد الرواتػػب « واال نػػت» مػػا يواػػح 

ي الرض يفؼ الموظايف في القطاع زادت الطيف بلةش  ما  شؼ أف ما يارؼ بمنسؽ عمليػات الح ومػة فػ
المحتلػػة قػػد بلػػور خطػػة لتحسػػيف الواػػاع المايشػػية فػػي غػػزةت وقػػد صػػادؽ علييػػا المجلػػس الػػوزارال المصػػلر 
بادما طرحيا وزير التااوف اإلقليمي تساحي ىنلبي علد مػيتمر الػدوؿ المانحػة قبػؿ أيػاـ فػي برو سػؿت التػي 

مػذ ورة ربػط القطػاع بتيػار  يربػائي التهمت بش ؿ عاجػؿ بمبػادرة وزيػر الخارجيػة النرويجيػةش وتشػمؿ الخطػة ال
إسػػرائيلي ممػػا سياػػاعؼ  ميػػة ال يربػػا  فيػػوت ل ػػف ذلػػؾ يقتاػػي بنػػا  مرفػػؽ خػػاص فسػػتيااب ىػػذه الطاقػػة 

فػػػإف إسػػػرائيؿ مسػػػتادة لخيػػػار فخػػػر « واال نػػػت»مليػػػوف دوفرش وحسػػػب  45وتوزيايػػػاش وتحتػػػاج الخطػػػة الػػػد 
اقػة للقطػاعش  ػذلؾ تتاػمف الخطػة إقامػة محطػة يستلرؽ وقتػا أقػؿ يتماػؿ بإدخػاؿ عػدد  بيػر مػف مولػدات الط

لتحليػػة الميػػاه فػػي مر ػػز القطػػاع قػػدمت دوؿ مانحػػة نصػػؼ  لاتيػػا حتػػد ايف ويجػػرال البحػػث عػػف اسػػت ماؿ 
 مليوف  وب ما  ويستلرؽ بنايىا عاميفش 00تمويليا وىي مادة إلنتاج 

ا وخاض أساارهت ول ػف ىػذا أياػا أما بشهف اللاز فإف إسرائيؿ مستادة لربط غزة بخطوط اللاز الطبياي فيي
يحتػػاج الػػد ميزانيػػة لبنػػا  أنظمػػة اسػػتيااب  ميػػات  بيػػرة مػػف اللػػازش وحسػػب المصػػادر المػػذ ورة فػػإف إسػػرائيؿ 
مسػػػتادة إلقامػػػة أجيػػػزة إلنتػػػاج طاقػػػة فػػػي غػػػزة مػػػف خػػػتؿ اسػػػتخداـ ت نولوجيػػػا إسػػػرائيلية خاصػػػة بإنتػػػاج المػػػا  

رحػة لبنػا  منػاطؽ صػناعية مشػػتر ة فػي شػماؿ القطػاع  لتشػػليؿ بواسػطة التبخيػر والتقطيػرش وىنػاؾ أف ػػار مقت
قػػوا عاملػػة فلسػػطينية دوف الحاجػػة لتصػػاريح دخػػوؿ ليػػات و ػػؿ ىػػذه المشػػارية تحتػػاج لمليػػار دوفر إلنجازىػػاش 

أف الدوؿ المانحة مستادة لتوفير ىذه الميزانية ل نيا ترفض تحويليػا لحر ػة حمػاس خوفػا «واال نت»وي شؼ 
تياع مادات عس رية وحار أنااؽ وطائرات شراعية قتاليةش ويقوؿ الموقة إف حمػاس أعلنػت مف توظياو في اب
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للتنايػذ « مقػاوف»تنازليا عف مسيولية الشيوف المدنية داخؿ القطاع ل ف السػلطة الالسػطينية تػرفض أف ت ػوف 
 لدا حماس وىي تشترط ذلؾ بهف تستلـ المسيولية المنية عف القطاعش

 عاما 11تجاىؿ حصار عمره 
أف حمػػػاس تاػػزز عتقاتيػػػا مػػػة إيػػراف فػػػي ظػػػؿ الزمػػة ممػػػا يزيػػػد « واال نػػػت»ويواػػح الػػػوزير ىنلبػػػي لموقػػة 

دمػػار »ت وأف إسػػرائيؿ مسػػتادة لتقػػديـ قػػدراتيا الت نولوجيػػة مػػف أجػػؿ منػػة «اإلرىػػاب»احتمػػافت افنػػدفاع نحػػو 
ت وأف يمػػوؿ المجتمػػة الػػدولي داخػػؿ القطػػاعش مشػػترطا أف تسػػتايد حمػػاس عسػػ ريا مػػف ىػػذه المبػػادرات« مػػدني

عامػػا ونيػػؼش وتػػابة ىنلبػػي  11ىػػذه المشػػارية المقترحػػة مػػف قبػػؿ إسػػرائيؿ التػػي تواصػػؿ محاصػػرة القطػػاع منػػذ 
ف يم ف مارفػة متػد تناجػر الواػاع فػي وجينػات ول ػف وااػح أنػو  لمػا مػر الػزمف نحتػاج لمواجيػة مر بػة »

لبند التحتيػػة الخاصػػة بالطاقػػةت والامػػؿت والصػػحةت أ اػػر مػػة مشػػا ؿ أساسػػية فػػي غػػزة ف سػػيما مػػا يتالػػؽ بػػا
ومخاطر التصايد ستزدادش زاعما أف الميزانيات التي حولتيا قطر لحر ة حماس في السػنوات الخيػرة وظاػت 

 بالتدريبات والتجييزات الاس ريةش 
ت ػف لػـ  4518عػاـ « الجػرؼ الصػامد»وقػاؿ ىنلبػي إف حمػاس غيػر راغبػة بالمواجيػة الاسػ ريةت ول ػف فػي 

 «شالسيطرة ليست دائما بيد مف يا ر أنيا يسيطر»راغبة بيا وما لبث أف حصؿ التدىور لف 
ويتاؽ ماو وزير التاليـ ناتالي بينيت بارورة تخايؼ وطهة الوااع المايشية في غػزةت لػيس مػف منطلقػات 

اؿ  ػؿ مػا ف يشػ ؿ أختقية بؿ رغبة بخدمة مصلحة إسرائيليةش وقاؿ بينيت إف الح ومػة تامػؿ مػف أجػؿ إدخػ
تيديػػػدا أمنيػػػا للقطػػػاعش و ػػػرر اتيامػػػات افحػػػتتؿ لحمػػػاس بهنيػػػا توظػػػؼ ميزانيػػػات اػػػخمة للقػػػدرات الاسػػػ رية 
ول نااؽ بدف مف بنا  مدارس ومستشاياتش وأااؼ اف مصلحة إسػرائيؿ تقتاػي اليػدو  فػي غػزة وافزدىػار 

والمػدعـو  4552سي الماروض مف قبليػا منػذ المدني فيياش وزعـ أف تهايرىا محدودت متجاىت الحصار السيا
 بحصار مصرال مف الجية الخراش

 جزيرة اصطناعية 
وحاليا أمر نتنياىو بمااينة خطة  اتس لبنا  جزيرة اصطناعية قبالػة سػواحؿ غػزة قبػؿ طرحيػا علػد المجلػس 

خػػتؿ جسػػر  يلػػومتر مربػػة يػػتـ ربطيػػا بلػػزة مػػف  4الػػوزارال المصػػلرش والحػػديث يػػدور عػػف جزيػػرة مسػػاحتيا 
 يلػػػومتر تقػػػاـ عليػػػو نقطػػػة فحوصػػػات أمنيػػػة إسػػػرائيليةش وحسػػػب الخطػػػة اإلسػػػرائيلية ىػػػذه سػػػت لؼ  0ش8طولػػػو 

مليػػارات دوفر تشػػمؿ بنػػا  مينػػا  ومحطػػة لتحليػػة ميػػاه البحػػر المتوسػػط ومطػػار  0الجزيػػرة افصػػطناعية نحػػو 
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ع وشػػيؾ للح ومػػة وىػػي ايف فحقػػاش وأعػػرب  ػػاتس عػػف راػػاه لموافقػػة نتنيػػاىو علػػد تػػداوؿ خطتػػو فػػي اجتمػػا
 قيد الدراسة المنية الجادةش

ويتاػػؽ  ػػػاتس مػػػة ىنلبػػػي برييتػػػو ويقػػػوؿ إف حمػػػاس غيػػر مانيػػػة بالمواجيػػػة الاسػػػ رية ايفت ول ػػػف مػػػف جيػػػة 
أخرا المصالحة مة السلطة الوطنية تاػرج ومصػر تواصػؿ الحصػار والوفيػات المتحػدة توقػؼ دعميػا لو الػة 

مسػتادة فسػتامار ميزانيػات اػخمة مػف المم ػف أف تػذىب ىػدراش وتػابة  ماترفػا اللوث والػدوؿ المانحػة غيػر 
مػػف الوااػػح جػػدا أننػػا أمػػاـ سػػياؿ عملػػي ف أختقػػيت ىػػؿ نحػػف مسػػتادوف ل اراػػة إنسػػانية فػػي »بػػدوافة خطتػػو 

 «غزة؟
ويخلػػص الػػد القػػوؿ إنػػو فػػي لحظػػة الحقيقػػة وفػػي حػػاؿ  انػػت ىنػػاؾ حاجػػة لتحمػػؿ مسػػيولية فمػػف المااػػؿ أف 

ليػػا الاػػالـ ف إسػػرائيؿت ففتػػا إلػػد أف الجزيػػرة افصػػطناعية سػػتزود خػػدمات مدنيػػة للقطػػاعش وتػػابة ميػػددا يتحم
 «شفي حاؿ ىاجمونا سيخسروف الما  وال يربا  واللاز»ومساوما 
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امؤجمز هزحسليا: الكارثت املخوقعت على املسخوى املدوي في إ
ً
 سزائيل أكثر مّما كاهت سابق

 2102\2\6أمد/ تل أبيب: 
تحػػت عنػػواف حالتحػػديات المسػػتقبلية التػػي تواجػػو الجػػيشحتلخص متحػػداوف اسػػرائليوف اليػػـو افانػػيف فػػي مػػيتمر 

 ( في مدينة ىرتسلياشIDCىرتسليا الذال يقاـ سنوًيا في مايد الدراسات المتاددة المجافت )
ييف الاسػػػ رييف وذو الخبػػػرة  قػػػدموا مػػػف واقػػػة تجػػػربتيـ وخبػػػرتيـ تلخيًصػػػا فػػػي عػػػدد مػػػف المتحػػػدايف افسػػػرائيل

 مواوعات محددةت تحت عنواف حالتحديات المستقبلية التي تواجو الجيشحش
الاقيد احتياطح أودال دي ؿح اعتبر أف بنا  القوة علد المستوا البايد مرتبط باراػياتت فػي مقػدمتيا أف علػد 

يا  قوة عس رية إقليميةت وأنيا ر زت في السنوات الخيرة علد مر بػات الػدفاع إسرائيؿ أف تحافظ علد م انت
مػف وجيػة  -وصد التيديداتت وأف استمرار بنا  قوتيا في محيط سرية التلير يحتاج إلد مػوارد  بيػرة تشػمؿ 

 ت نولوجياشالموازنة الاامة للجيش وعتقة الجيش بالمجتمة وطبياة المقاتليف الذيف يتـ تجنيدىـ وال -نظره 
 مػػػا يحتػػػاج الجػػػيش بحسػػػب حدي ػػػؿح ت إلػػػد التللػػػب علػػػد اػػػتث مااػػػتت  وىػػػي تحقيػػػؽ النصػػػر والحدااػػػة 
والت امػػؿش وبحسػػبوت فػػإف تحقيػػؽ النصػػر يػػتـ بتحقيػػؽ الىػػداؼ السياسػػية وفػػرض شػػروط وقػػؼ إطػػتؽ النػػارت 

ستوا السياسي ف يوجػو ويايؼ حل ف مف غير الوااح ايف: ما ىي الىداؼ السياسية لدولة إسرائيؿ؟ت الم
تاليماتػػو الوااػػحة للجػػيش  ػػي يسػػتخلص منيػػا الىػػداؼحش وعػػف الت امػػؿ يقػػوؿ: حمطلػػوب ت امػػؿ بػػيف الجػػيش 

 والمجتمةت وت امؿ بيف أذرع الجيش المختلاةحش
الاميد احتياط حدرور بف دافيدح ر ز علد الجساـ الطػائرة اليجوميػة والتليػرات الت نولوجيػةت واعتبرىػا سػتلير 

مجتمة والحربت وأف ىناؾ فعبيف أقؿ مػف دوؿ سػتبرز قػوتيـت والملػزا فػي ذلػؾ اف الجميػة علػد تواصػؿ ال
 ؿ الوقتت علػد سػبيؿ الماػاؿ الجيػاز الخلػوالت الجيػؿ الخػامست وظػاىرة الشػب ات عػابرة القػاراتت والشػب ات 

لمستقبؿ سػيتهار بػذلؾت وأشػار إلػد الالمية الاالمية التي تتااظـت وتزايد إم انية التلييرات البيولوجيةت وجيش ا
 تهاير ظيور  يانات علمية علد مسائؿ تتالؽ بالسيادة والسلطةش

الاقيػػد حعيػػراف شػػينيوح ر ػػز حدياػػو علػػد التحػػدال الت نولػػوجي وتػػهايره علػػد الجػػيشت حيػػث بػػات الجػػيش أ اػػر 
فػػػي بنيػػػة الجػػػيش  ت نولوجيػػػة والجميػػػور أصػػػبح أ اػػػر وعًيػػػا ت نولوجًيػػػات وىػػػذا ياػػػرض اسػػػتمرار إحػػػداث تلييػػػر

لموا متػػو مػػة المسػػتقبؿت علػػد سػػبيؿ الماػػاؿ: منظومػػة السػػايبر تتطلػػب تصػػنياات جديػػدةت حيػػث اػػرورة نقػػؿ 
المالومات ب ميات ىائلةت ولذلؾ فإف الجيش سييتـ بالتهاير علد مجافت التالػيـ ال ػاديمي ل ػي تتػوا ـ مػة 
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البشػػػريةت وىػػػذا سػػػيازز الاااليػػػة الجماعيػػػة تحػػػديات المسػػػتقبؿ أمػػػاـ الجػػػيشت الجػػػيش سػػػيحتاج أفاػػػؿ المػػػوارد 
 للجيشش مف المتوقة اف يستلني الجيش عف الماايير التي  اف يصنؼ ختليا المنتسبيف لوش

حأور ىيلػػػرحت وىػػػو إعتمػػػي ومراسػػػؿ عسػػػ رالت ر ػػػز حدياػػػو علػػػد الػػػدور اإلعتمػػػيت ولف الجػػػيش يامػػػؿ اػػػد 
ردع مقابػؿ الخصػـت مػف خػتؿ إرسػاؿ رسػائؿ عػف تنظيمات شبو دولة فإف لإلعتـ م انة ميمػة فػي تازيػز الػ

افسػػػػتادادات والقػػػػوةش اإلعػػػػتـ يم نػػػػو اف يشػػػػ ؿ عامػػػػؿ حسػػػػـ فػػػػي إرسػػػػاؿ رسػػػػائؿ عػػػػف مالومػػػػات تحذيريػػػػة 
واسػػتادادات للحػػربت ولديػػو وظياػػة حاسػػمة فيمػػا يتالػػؽ بالحسػػـت فيػػو الػػذال يقػػوؿ مػػاذا حػػدث ويبػػث للمجتمػػة 

نطقػة المنافسػة بػيف الشػب ات مػف جانػبت ومػف جانػب فيػو لديػو اإلسرائيلي أخبػار الحػربش اإلعػتـ يقػة فػي م
وفػي الوفيػات المتحػدة منػذ حػرب الخلػي    4552موقؼت ومػف جانػب االػث ىػو يراقػب المنظومػةش منػذ بدايػة 

الحروب تبث باًا مباشػًرات حيػث  ػؿ مػواطف يحمػؿ جيػاًزا خلوًيػا يم ػف اف ي ػوف محطػة بػث مسػتقلةت اإلعػتـ 
 ظياة ميمةت والخصـ يراه نافذة علد إسرائيؿشاإلسرائيلي يقـو بو 

الاقيد احتياط مئير الراف: الجبية الداخلية غير مستادة وغير جػاىزة للتحػديات التػي تقػدرىا الجيػزة المنيػةت 
ػػا  انػػت سػػابًقات ىنػػاؾ شػػؾ  بيػػر فيمػػا إف  انػػت  ال اراػػة المتوقاػػة علػػد المسػػتوا المػػدني فػػي إسػػرائيؿ أ اػػر ممه

ـ أىميػػة الجبيػػة الداخليػػةت افسػػتامار فػػي الػػدفاع لػػف يحػػؿ مشػػ لة حمايػػة الجبيػػة المدنيػػةش دولػػة إسػػرائيؿ تايػػ
المناعػػػة ىػػػي قػػػدرة المجتمػػػة علػػػد النيػػػوض مػػػف الاػػػربة المتوقاػػػةت والاػػػودة للااعليػػػة ال املػػػة مػػػف أجػػػؿ مػػػنح 

 الجبية الاس رية تحقيؽ أىدافيات دولة إسرائيؿ غير مستادة للتحديات المتوقاةش
رائيلي: امػػة خطػػر اف يتحػػوؿ الجػػيش مػػف جػػيش الشػػاب إلػػد الجػػيش الشػػابيت ومػػف ىنػػا يطػػرح دش تسػػيبي يسػػ

السياؿ: َمف ييار علد َمف؟ الجيش أو المجتمػة؟ فػي الاقػد الخيػر تزايػد تػهاير المجتمػة علػد الجػيشت حيػث 
 شاسترسؿ الجيش  ايًرا في اإلصلا  للمجتمةت الجيش يااني مف أزمة ىوية فيما يتالؽ بجيش الشاب

تقػػرر اف الواػػة افمنػػي إلسػػرائيؿ  4512عميػػد افحتيػػاط نمػػرود شػػيار: التقػػديرات افسػػتراتيجية فػػي اػػو  
جيػػدت وىػػو الفاػػؿ فػػي  ػػؿ السػػنوات السػػابقةش السػػياؿ الىػػـ:  يػػؼ يم ػػف اف نسػػتامر ىػػذا المػػف مػػف أجػػؿ 

مػػف الصػػواب أف نوجػػو تحقيػػؽ الىػػداؼ التػػي يحػػددىا السياسػػيوف؟ إسػػرائيؿ تسػػتامر  ايػػًرا فػػي المػػفت ألػػيس 
باػػض المػػوارد إلػػد سػػاحات أخػػرا؟ علػػد الجػػيش أف يامػػؿ وفػػؽ ام انياتػػو قبػػؿ اف يسػػهؿ ناسػػو  يػػؼ سػػيواجو 

 التحديات مف الناحية المادية وافقتصاديةت وعليو أف يبحث  يؼ يامؿ وفؽ أقؿ مواردش
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ش عليػو اف يػوفر للمسػتوا الجيش لديو نقص  بير في القدرة اليجومية البايدة بش ؿ ف يترؾ بصػماتت الجػي
السياسي إم انية إيقاؼ التمر ز اإليراني في الجبية الشماليةت مػف الميػـ القػوؿ بػهف إيػراف ستصػؿ إلػد القػدرة 
النووية فقط عندما ي وف ذلؾ مجدًيا ليا وليس عندما تستطيةت ولػذلؾ يجػب الامػؿ اػدىا لمنػة جػدوا ذلػؾش 

طػػػػًرات حيػػػػث يم ػػػػف أف تيػػػػتـ إسػػػػرائيؿ بإرسػػػػاؿ رسػػػػائؿ أو تػػػدخؿ اإلعػػػػتـ فػػػػي المواجيػػػػات يم ػػػػف اف يشػػػػ ؿ خ
عمليػػات محػػددة واإلعػػتـ يوصػػؿ رسػػائؿ مختلاػػة عػػف ذلػػؾش فيمػػا يتالػػؽ بالحصػػانة القوميػػة  ىػػذه ميمػػة غيػػر 
ملقاة علد الجيش وحدهت ول ف الجيش عليو اف يوفر افستادادت وعلد الجانب السياسػي أف يسػتايد مػف ذلػؾ 

 لصنة المناعة القوميةش
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 ير إسزائيلي: عالقاجىا ألامىيت مع مصز في "عصزها الذهبي"خب

 2102\2\6  عدنان أبو عامر -20عربي
قػػاؿ يػػوني بػػف منػػاحيـت الخبيػػر اإلسػػرائيلي فػػي الشػػيوف الاربيػػةت إف التنسػػيؽ المنػػي بػػيف إسػػرائيؿ ومصػػر فػػي 

ؿ ىػػو الػػزعيـ الاربػػي عيػػد عبػػد الاتػػاح السيسػػي يتزايػػد ويتواػػؽ بصػػورة ملحوظػػةت وبػػات السيسػػي بنظػػر إسػػرائي
ال ار شجاعة لمحاربة الجماعات اإلستميةت ما يتسبب لو بإحراجػات مػف المااراػة المصػرية بهنػو يتاػاوف 

 أمنيا مة إسرائيؿش
وأاػػػاؼ فػػػي مقالػػػو بموقػػػة نيػػػوز وف اإلخبػػػارالت أنػػػو رغػػػـ الناػػػي المصػػػرال والصػػػمت اإلسػػػرائيلي عمػػػا أوردتػػػو 

يااجئ السيناوييف  ايرا  لنيـ يالموف بالمر منذ زمػف بايػدت ويػروف صحياة نيويورؾ تايمزت ل ف  تميا لـ 
طائرات افستطتع اإلسرائيلية تامؿ في أجػوا  سػينا  أ اػر مػف نظيرتيػا المصػريةت فيػي أ بػر حجمػات وذات 

 ألواف أ ارت وتحدث اجيجا أعلدت ويطلؽ علييا بدو الصحرا  اسـ الزنانةش
طػػائرات اسػػتطتع قػػادرة علػػد تاجيػػر أىػػداؼ علػػد الرضت  مػػا اعتػػرؼ وأ ػػد أف الجػػيش المصػػرال ف يمتلػػؾ 

ت بقولػػو إف مػػا لػػدا الجػػيش المصػػرال مػػف طػػائرات 4512أ تػػوبر  13قائػػد سػػتح الجػػو يػػونس المصػػرال فػػي 
اسػػتطتعية لجمػػة المالومػػات المنيػػة زودتػػو بيػػا الوفيػػات المتحػػدة والصػػيفت اللتػػاف رفاػػتا تزويػػده بطػػائرات 

 استطتعية ىجوميةش
وأعربػت أوسػػاط السيسػي عػػف قلقيػا مػػف أف يػيار مػػا نشػرتو نيويػػورؾ تػايمز علػػد أجػوا  افنتخابػػات الرئاسػػيةت 
لف المااراػػػة المصػػػريةت وعلػػػد رأسػػػيا اإلخػػػواف المسػػػلموفت تبػػػذؿ  ػػػؿ جيػػػد وتسػػػتلؿ  ػػػؿ مناسػػػبة لزعزعػػػة 

 استقرار النظاـش
بارات الاسػػػ رية حأمػػػافحت أف مسػػػاعدة وأواػػػح بػػػف منػػػاحيـت الاػػػابط اإلسػػػرائيلي السػػػابؽ فػػػي جيػػػاز افسػػػتخ

إسرائيؿ للسيسي في حربػو التػي يخواػيا شػماؿ سػينا  ليسػت جديػدةت فقػد أعلػف وزيػر الػدفاع السػابؽ موشػيو 
السػماح لمصػر بإدخػاؿ قػوات عسػ رية إاػافية لسػينا  بػالقرب مػف منطقتػي الاػريش  4513يالوف في يونيو 

فت وىػو مػا لػـ يػنص عليػو اتاػاؽ  امػب ديايػد بػيف القػاىرة ورفح  لمواجية عصابات بدويػة ومسػلحيف إسػتميي
 وتؿ أبيبش

علمػػا بػػهف ىػػذه اليجمػػات انػػدلات فػػي وقػػت حسػػاست بايػػد اإلطاحػػة بػػالرئيس السػػابؽ محمػػد مرسػػيت مػػا دفػػة 
إسػػػرائيؿ لتسػػػتجابة لطلػػػب السيسػػػيت والمسػػػارعة لمسػػػاعدتوت حتػػػد أف المسػػػتوا السياسػػػي المصػػػرال اعتػػػرؼ 
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ت خػتؿ مػداوفت مجلػس المػف 4512 ما قاؿ وزير الخارجية سػامح شػ رال فػي مػايو  بالتااوف مة إسرائيؿت
 بنيويورؾش

وأشػػار إلػػد أف ىػػدؼ إسػػرائيؿ ي مػػف فػػي المحافظػػة علػػد نظػػاـ السيسػػيت لنيػػا تاتبػػره أ اػػر تااونػػا مايػػا فػػي 
قامػة  المجاؿ المني مف حسني مبارؾت حيػث أصػدر قػرارات بيػدـ قرابػة ألػؼ ناػؽ حػدودال مػة قطػاع غػزةت وا 

باػػاد أصػػحابيا عػػف الحػػدودت اػػـ قػػاـ  جػػدار أمنػػي واسػػة علػػد الحػػدودت وىػػدـ مئػػات المنػػازؿ علػػد الحػػدودت وا 
 بإغراؽ النااؽش

 ؿ ذلؾ ياني أف إسرائيؿ تحولت إلد الحلياة المنيػة الواػؽ والقػرب مػف مصػرت ويم ػف وصػؼ عتقاتيمػا 
 المنية بهنيا تايش الاصر الذىبيش
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 الاحخالل ُيعلن اغخيال املطارد القسامي أحمد جزار باليامون 

 2102\2\6  صفا –جنين 
أعلنػػت قػػوات افحػػتتؿ اإلسػػرائيلي صػػباح الاتاػػا  اغتيػػاؿ المطػػارد القسػػامي أحمػػد نصػػر جػػرار عقػػب عمليػػة 

 بشماؿ الااة اللربية المحتلةش عس رية واساة في بلدتي السيلة الحاراية والياموف غرب مدينة جنيف
وقاؿ بياف للمتحدث باسـ جيش افحتتؿ أفيخػاال أدرعػي إف قػوات الجػيش تم نػت مػف اغتيػاؿ جػرار الااػو 

 المر زال في الخلية التي ناذت عملية قتؿ المستوطف اإلسرائيلي قرب نابلس مطلة الشير الماايش
اندلة فػي الحػي اللربػي لليػاموف عقػب محاصػرة الشػييد فػي  أما مراسؿ و الة حصااح فهفاد بهف اشتباً ا مسلًحا

 غرفة ميجورة لجه إلييا إار مطاردتو في بلدة السيلة الحاراية وتم نو مف افنسحابش
وعلد الرغـ مف افشتباؾ المسلح واليدـ ما زالت قوات افحتتؿ متواجدة في المنطقة اللربية ويقـو بامليػات 

دقيقػػة  4:45فيمػػا لػػـ تنسػػحب قػػوات افحػػتتؿ مػػف المنطقػػة باػػد حتػػد السػػاعة تاتػػيش واسػػاة ودىػػـ للمنػػازؿت 
 بتوقيت القدس المحتلةش

و انػػت جرافػػات افحػػتتؿ اإلسػػرائيلي شػػرعت فػػي وقػػت مب ػػر مػػف صػػباح اليػػـو بيػػدـ أجػػزا  مػػف مبنػػد وغػػرؼ 
 في حارة الخمايسة في بلدة الياموف غرب مدينة جنيفش

املية الاس رية استمرت طواؿ ساعات الليؿ في بلدة السيلة الحاراية التػي وقالت مصادر لو الة حصااح إف ال
 انػػت محػػور المػػداىماتت حيػػث حوصػػرت باشػػرات ايليػػات وأغلقػػت مػػداخليا فػػي حػػيف لػػـ تاػػارؽ الطػػائرات 

 الزنانة سما  المنطقة وعلد علو منخاضش
طتؽ نار متقطة سمة طواؿ ساعات الليؿ ف ي السيلة الحاراية وفي منطقػة وأاافت أف أصوات اناجارات وا 

الوديػػاف بػػيف اليػػاموف والسػػيلة الحارايػػةت أعقبػػو اقتحػػاـ فخػػر لبلػػدة اليػػاموف ومحاصػػرة بنايػػة المػػواطف نبيػػؿ أبػػو 
 سيايف حيث ىدمت جرافات افحتتؿ سورا وغرفا بمحيط البنايةش

اراية ختؿ المداىمات و انت وأشارت المصادر إلد أف قوات افحتتؿ ن لت بالمواطنيف في بلدة السيلة الح
تنػادال علػد المطػارد أحمػد جػرار بتسػليـ ناسػو عبػر م بػرات الصػوت وفتشػت منػازؿ وأحػدات بيػا خرابػا  بيػػًرا 

 ونشرت القناصة علد أسطح المنازؿش
وعػػرؼ مػػف الماتقلػػيف فػػي السػػيلة الحارايػػة  ػػؿ مػػف: محمػػود مسػػاود جػػراداتت طػػتؿ محمػػود جػػراداتت ز ريػػا 

 حمد محمود جراداتت ماف يحيد طحاينةشصالح جراداتت م
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 أبزس ردود أفعال قيادة الاحخالل على اغخيال املطارد "جزار"

 2102\2\6  ترجمة مؤمن مقداد -الرسالة نت
تنوعت ردود أفااؿ قيادة افحتتؿ اإلسرائيلي حػوؿ عمليػة اغتيػاؿ المطػارد أحمػد نصػر جػرار فجػر اليػـو فػي 

 بلدة الياموف جنوب مدينة جنيفش
وفػػػي السػػػياؽ نقلػػػت صػػػحياة ماػػػاريؼ الابريػػػة عػػػف وزيػػػر الحػػػرب اإلسػػػرائيلي أفيلػػػدور ليبرمػػػاف قولػػػو: أغلقنػػػا 

 الحساب مة حأحمد جرارح وسرعاف ما سنصؿ إلد قاتؿ حبف غاؿحش
وقػػاؿ ليبرمػػاف أياػػا فػػي تلريػػدة لػػو عبػػر تػػويتر: تػػـ إغػػتؽ الحسػػابت أىنػػئ قػػوات الػػدفاع اإلسػػرائيلية وأجيػػزة 

دة اليماـ علد الاملية الناجحػةت و ػاف مػف الوااػح أف المػر لػـ ي ػف سػوا مسػهلة وقػت قبػؿ أف الشاباؾ ووح
نصؿ إلد زعيـ الخليػة الػذال قتػؿ الحاخػاـ رازيئيػؿ شػااخت وفمػؿ وناتقػد أننػا فػي المسػتقبؿ القريػب سػوؼ نقػـو 

 أياا بتوسية يدنا للوصوؿ إلد قاتؿ الحاخاـ إيتامار بف غاؿش
يبػػػيف ريالػػػيف: تقػػػديرنا وتحيتنػػػا لجميػػػة قػػػوات المػػػف والواحػػػدات الخاصػػػة فػػػي الجػػػيش رئػػػيس دوؿ افحػػػتتؿ ر 

اإلسرائيلي والشاباؾ ووحدة اليماـ لتنايذىـ السليـ وبجرأة واغتياؿ قاتؿ أمننا ىذا الصػباح ولػيس لػدال أال شػؾ 
تصػؿ إلػد فخػر في أف قاتؿ ايتمار بف غاؿ سنصؿ إليو قريبا ودولة إسرائيؿ لف تتسلـ أبدا لإلرىابش وسوؼ 

 مف يساعدىـ مف أجؿ ستمة مواطنيناش
وزير المف الداخلي جلااد إرداف: أحيي نيابة عف جمية حمػواطني إسػرائيؿح الشػرطة الخاصػة التاباػة لشػرطة 

سنصػؿ  -حإسرائيؿح التي قامت بتصاية حاإلرىابي الدموالح الذال قتؿ الحاخاـ رازيئيؿ شااخ ورسالتنا وااػحة 
  انوا يختبئوف حتد اإلرىابي الذال قتؿ إيتمار بف غاؿ سننيي الحساب ماوش إلد القتلة أينما

يػػوفؼ غالنػػت حػػػوؿ اغتيػػاؿ جػػػرار: لػػيس ىنػػاؾ حػػػؿ وسػػط مػػػة حاإلرىػػابح سػػنتحؽ ونسػػػحؽ  ػػؿ حمخػػػرب أو 
 عدوحش

قبػؿ باػاة أيػاـ  -نتنياىو: أىنئ قوات المػف علػد الامػؿ الػذال قامػت بػو ىػذه الليلػة للقػبض علػد اإلرىػابي 
سػوؼ نصػؿ لال  -لرملة الحاخاـ رزيئيؿ شيااخ أننا سنصؿ إلد القتلة والليؿ تػـ افنتيػا  مػف الميمػة  قلت

شػػػخص يحػػػاوؿ اإلاػػػرار بمػػػواطني إسػػػرائيؿ وسنحاػػػره للادالػػػة حتػػػد مػػػة قتلػػػة الحاخػػػاـ إيتامػػػار بػػػف غػػػاؿ 
 بافمسش
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فمػػف اصػػرارىا وبسػػالتيا نائػػب وزيػػر الجػػيش ايلػػي بػػف دىػػاف ماقبػػا علػػد قتػػؿ جػػرار قػػائت : حاظيػػرت قػػوات ا
وماابرتيػا علػػد متحقػػة المخػػرب جػػرار وفػػي نيايػػة المطػػاؼ تمػػت تصػػايتو وىػػذه نيايػػة  ػػؿ مػػف يحػػاوؿ الحػػاؽ 

 افذا بنا ت وقريبا سيتـ القبض علد قاتؿ المستوطف ايتمار بف جاؿش
 ش لة بادحشأرملة الحاخاـ شيااح ماقبة علد اغتياؿ قاتؿ زوجيا أحمد نصر جرار : حقتلو لـ يحؿ الم
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 مكاسب بالجملت إلسزائيل لقاء حعاونها مع السيس ي

 2102\2\6  العربي الجديد  صالح النعامي
علػد الػرغـ مػف أف التقريػر الػذال نشػرتو صػحياة حنيويػػورؾ تػايمزح السػبتت لػـ ي ػف الوؿ الػذال  شػؼ النقػػاب 

ح السيسػي لسػتح الجػو اإلسػرائيلي بتنايػذ غػارات فػي عمػؽ سػينا  عف سماح نظاـ الرئيس المصرال عبػدالاتا
اد أىداؼ لتنظيـ حوفية سينا حت إف أنو  شؼت في المقابؿت عف مالومات ذات دففت  بيػرةش فػبختؼ مػا 
نشره موقة حبلومبيرغح قبؿ عاـ ونصؼ الااـ حوؿ أف إسرائيؿ استخدمت فقط وسائط طيراف غير مهىولػة فػي 

ح 12ح أو حإؼ 10اتت فػػػػػإف حنيويػػػػػورؾ تػػػػػايمزح أشػػػػػارت إلػػػػػد أف طػػػػػائرات ناااػػػػػة مػػػػػف طػػػػػراز حإؼ تنايػػػػػذ اللػػػػػار 
ومروحيػػات حأباتشػػيح شػػار ت فػػي تنايػػذ اللػػارات اإلسػػرائيلية فػػي سػػينا ش وىػػذا يػػدفة للتسػػايؿ حػػوؿ مسػػوغات 

المصػرال يملػؾ استاانة نظاـ السيسي بالطائرات الناااة ومروحيات حأباتشيح اإلسرائيليةت مة الالـ أف الجيش 
بالااػػؿ ماػػؿ ىػػذه الطػػائراتش فقػػد  ػػاف يم ػػف للجػػيش المصػػرال أف ي تاػػي بالمالومػػات افسػػتخبارية التػػي تنقليػػا 
إليو افستخبارات اإلسرائيلية فػي تنايػذ اللػارات التػي تسػتيدؼ تنظػيـ حوفيػة سػينا حت تمامػًا  مػا تػزود الوفيػات 

 المتحدة التحالؼ في اليمف بالمالوماتش
فإف قياـ الطائرات اإلسرائيلية الناااة والمروحية بتنايذ غارات في سينا ت يطػرح ال ايػر مػف عتمػات  مف ىنات

افسػػػتاياـ حػػػوؿ مصػػػداقية الروايػػػة المصػػػرية واإلسػػػرائيلية حػػػوؿ موافقػػػة تػػػؿ أبيػػػب علػػػد فػػػتح الملحػػػؽ المنػػػي 
 ؿ سينا شفتااقية  امب ديايدت بحيث يتـ السماح للطيراف المصرال بحرية الامؿ في شما

إلد جانب ذلؾت فإف الاوائد التي تجنييا إسرائيؿ مف التااوف المني مػة نظػاـ السيسػي فػي سػينا ت وبخػتؼ 
مػا ورد فػي تقريػر حنيويػػورؾ تػايمزحت ف تقتصػر فقػط علػػد حقيقػة أف حوفيػة سػينا ح يماػػؿ تحػديًا ليػا وللسيسػػيت 

ي أياػػًات بػػؿ ىنػػاؾ دفئػػؿ علػػد أف إسػػرائيؿ تسػػتلؿ وبالتػػالي فػػإف اػػرب التنظػػيـ ياػػد إسػػيامًا ل مػػف اإلسػػرائيل
ىػػذا التاػػاوف فػػي مرا مػػة م اسػػب أمنيػػة أخػػراش فينػػاؾ مػػا يشػػير إلػػد أف نظػػاـ السيسػػي يلػػضه الطػػرؼ عػػف 
عمليات استخبارية تقـو بيا إسػرائيؿ فػي عمػؽ سػينا ش فقبػؿ عػاميف اختاػت فاػار الشػاب الالسػطيني وائػؿ أبػو 

ي القػاىرةت حيػث تػـ اسػتدراجو إلػد سػينا  وىنػاؾ اختاػت فاػارهت لت تشػؼ ريدةت مف خاف يػونست عنػدما  ػاف فػ
 عائلتو في ما باد أنو ماتقؿ في السجوف اإلسرائيليةش

 ػذلؾت فػإف باػض اللػارات اإلسػرائيلية تسػتيدؼ اػػرب قػدرة حر ػة ححمػاسح والمقاومػة الالسػطينية فػي قطػػاع 
ؽ تيريػػب أو عربػػات تنقػػؿ السػػتحش فػػي غػػزة بشػػ ؿ عػػاـ علػػد الحصػػوؿ علػػد السػػتح مػػف خػػتؿ اػػرب أناػػا
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الوقت ذاتوت فإف تامهد المسيوليف اإلسرائيلييف تسريب المالومات بشهف التااوف مة نظاـ السيسي في سػينا ت 
يرمػػي أياػػًا إلػػد تازيػػز قػػوة الػػردع اإلسػػرائيلية فػػي مواجيػػة حوفيػػة سػػينا ح وحر ػػات المقاومػػة الالسػػطينية مػػف 

 رائيؿ حطويلة ويم ف أف تصؿ إلد أال م افحشختؿ ت ريس انطباع بهف يد إس
ل ف أ ار ما يم ف أف تستايد منو إسرائيؿ عس ريًا لقا  التااوف المني مة نظاـ السيسيت يتماهؿ فػي إم انيػة 
اسػتخداـ المجػاؿ الجػوال المصػرال فػوؽ سػينا  فػي عمليػات التػدريب والمنػاورة لسػتح الطيػرافت إذ إف إسػرائيؿ 

تالػػػؽ باػػػالة مجاليػػػا الجػػػوال قياسػػػًا بالميػػػاـ ال بيػػػرة التػػػي يتػػػدرب سػػػتح الطيػػػراف علػػػد تواجػػػو مشػػػ لة  بيػػػرة ت
تنايػذىاش فباػد أف تػدىورت الاتقػة مػة أنقػرةت توقاػت تر يػا عػف السػماح لسػتح الجػو اإلسػرائيلي بالتػدرب فػي 

ف ورومانيػات واجيتػو أجوائيا الواساةش وباد أف انتقؿ ستح الجو اإلسرائيلي للتدرب والمناورة فػي أجػوا  اليونػا
مشػػ لة تتماػػؿ فػػي عوائػػؽ طوبوغرافيػػةت وأدا تحطػػـ إحػػدا مروحياتػػو أانػػا  تػػدريبات فػػي رومانيػػا لدفاػػو إلػػد 

 وقايا بش ؿ  امؿش
ويماهؿ المجاؿ الجوال لسينا  فاا  مناسبًا إلجػرا  المنػاوراتت ف سػيما أف سػينا  تمتػاخـ صػحرا  النقػبت التػي 

سرائيلية التي تنطلؽ منيا الطائرات التي يم ػف أف تجػرال تػدريبات ومنػاوراتش تحتاف عددًا مف المطارات اإل
وعلد الرغـ مف أف أيًا مف وسائؿ اإلعتـ لـ تشر إلد اسػتخداـ المجػاؿ الجػوال المصػرال فػي سػينا  مػف قبػؿ 
لة إسػػرائيؿ فػػي تنايػػذ عمليػػات التػػدريبت فإنػػو فػػي ظػػؿ التقػػارب الشػػديد بػػيف تػػؿ أبيػػب والقػػاىرة وفػػي ظػػؿ المشػػ 

التػػي تواجييػػا إسػػرائيؿ فػػي  ػػؿ مػػا يتالػػؽ باػػالة المجػػاؿ الجػػوالت مػػف غيػػر المسػػتباد أف يسػػتخدـ افحػػتتؿ 
 المجاؿ الجوال السيناوال في تنايذ عمليات تدريب ومناورات جويةش

ػػة تحصػػؿ علييػػا إسػػرائيؿ مقابػػؿ التاػػاوف المنػػي فػػي سػػينا   إلػػد جانػػب ذلػػؾت فػػإف ىنػػاؾ عوائػػد سياسػػية جمه
ا فػػي الامػػؿ علػػد تػػهميف شػػرعية لنظػػاـ السيسػػي فػػي السػػاحة الدوليػػةش وىنػػاؾ مػػا يػػدؿ علػػد أف وجيػػود ح ومتيػػ

نظػػاـ السيسػػي يتاػػاوف مػػة  ػػؿ مػػف إدارة الػػرئيس المير ػػي دونالػػد ترامػػب وح ومػػة اليمػػيف المتطػػرؼ فػػي تػػؿ 
يتت التػي أبيب في التمييد لػحصاقة القرفحت التي تيدؼ إلد تصاية القاية الالسطينيةش فال شؼ عػف التسػج

أظيػػػػرت أف اػػػػباطًا فػػػػي المخػػػػابرات الاسػػػػ رية المصػػػػرية يطلبػػػػوف مػػػػف إعتميػػػػيف وفنػػػػانيف مصػػػػرييف حػػػػث 
الجماىير المصرية علد عدـ افعتراض علد قرار ترامب إعتف القدس عاصمة إلسػرائيؿت إلػد جانػب عػدـ 

ـ مصػػرال فػػي التمييػػد إقػػداـ النظػػاـ فػػي القػػاىرة علػػد أال تحػػرؾ جػػدال اػػد القػػرار المير ػػيت يشػػير إلػػد إسػػيا
 للصاقةش
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إاػػافة إلػػد ذلػػؾت فقػػد سػػبؽ أف عمػػؿ نظػػاـ السيسػػي بشػػ ؿ صػػريح علػػد إحبػػاط مشػػارية التسػػوية والقػػرارات 
الدوليػػة التػػي تػػرا ح ومػػة تػػؿ أبيػػب أنيػػا تتاػػارض مػػة مواقايػػا ومصػػالح إسػػرائيؿش فانػػدما قػػدهمت فرنسػػا قبػػؿ 

دخهؿ السيسػي فػي محاولػة إلحبػاط المبػادرة مػف خػتؿ عاميف مبادرتيا لحػؿ الصػراع الالسػطيني اإلسػرائيليت تػ
ش وحػػػاوؿ نظػػػاـ 4510مػػػايوي أيػػػار  12طػػػرح حالمبػػػادرة المصػػػريةحت وذلػػػؾ فػػػي خطػػػاب ألقػػػاه فػػػي أسػػػيوط فػػػي 

ت الػػػذال يػػػديف افسػػػتيطاف الييػػػودال فػػػي الاػػػاة اللربيػػػة 4338السيسػػػي إحبػػػاط مشػػػروع قػػػرار مجلػػػس المػػػف 
حػت اػلط واشػنطف وتػؿ أبيػبش ولػـ يتػردد السيسػي فػي محاولػة والقدست باد أف قاـ بسػحب مشػروع القػرار ت

مساعدة رئيس الوزرا  اإلسرائيلي بنياميف نتنياىو علد توسػية ح ومتػو مػف خػتؿ اػـ حػزب حالامػؿحت وذلػؾ 
ت وىػػي 4512مػػف خػػتؿ دعػػوة  ػػؿ مػػف نتنيػػاىو وزعػػيـ حالامػػؿح إسػػحاؽ ىيرتسػػوغ لزيػػارة القػػاىرة سػػرًا مطلػػة 

صحياة حىارتسح أخيرًاش و انت الماارقة أف نتنياىو ىو الذال تخلػد فػي النيايػة عػف  الزيارة التي  شات عنيا
ف ػػرة اػػـ حػػزب حالامػػؿحت بػػؿ اتجػػو لاػػـ حػػزب حيسػػرائيؿ بيتينػػوح )إسػػرائيؿ بيتنػػا(ت الػػذال يقػػوده وزيػػر المػػف 

 اإلسرائيلي الحالي أفيلدور ليبرمافت الذال ىدد يومًا بتدمير السد الااليش
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