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 الفلسطينية : تهديدات بوقف المساعدات األمريكية واألوروبية ألمن السلطةالعبرية" كان" شبكة .1
كشف مصدر إعالمي عبري، النقاب عن تهديدات وجهها مسؤولون أمريكيون وأوروبيون : الناصرة

م قوات من فصائل للسلطة الفلسطينية بقطع جزء من المساعدات المالية المقدمة لها، في حال انضما
 المقاومة إلى أجهزتها األمنية في قطاع غزة.

وقالت شبكة "كان" اإلخبارية العبرية )حكومية(، إن التهديدات األمريكية واألوروبية تم نقلها إلى 
لى رؤساء األجهزة األمنية األخرى التابعة للسلطة في رام  رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، وا 

 هللا. 
أن هذه التهديدات تأتي في أعقاب تقارير عبرية تحّدثت عن مساٍع فلسطينية لدمج جزئي وأوضحت 

بين قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وتلك التابعة لحركة "حماس" في قطاع 
 تشرين أول/ أكتوبر الماضي. 12غزة، وذلك في إطار اتفاق المصالحة المبرم بتاريخ 

ذه التهديدات جاءت على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يكون هناك اندماج فعلي وأضافت "ه
 بين أمن حماس وأمن السلطة الفلسطينية"، بحسب تقديرها.

ووفقا لما أوردته الشبكة العبرية على موقعها اإللكتروني، يوم الجمعة، فقد استثمر االتحاد األوروبي 
لية تدريب قوات الشرطة التابعة للسلطة الفلسطينية، حتى اآلن عشرات ماليين اليورو في عم

كما تساعد اإلدارة األمريكية في تدريب وتمويل قوات األمن بالضفة الغربية  وتزويدها بالسالح.
 و"الحرس الرئاسي" الخاص برئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس.

 10/11/2017قدس برس، 
 

 سنعمل على استيعاب جزء من موظفي غزةو المصالحة الحمد هللا: نجاح الملف األمني من نجاح  .2
ملدف األمدن،  رامي الحمدد هللا إن نجداح المصدالحة مرهدون بحدلّ  الفلسطيني قال رئيس الوزراء :رام هللا

ن حكومته تعمل على استيعاب جزء من موظفي حكومة غزة السابقة. وأضداف الحمدد هللا، فدي لقداء  وا 
موضدددددوع األمددددن سدددددتنج   حددددلّ  : "إذا مددددا تدددددمّ 10/11/2017 الجمعدددددة خدددداص مدددددع قندددداة "العربيدددددة"، يددددوم

إلدى أن الحكومدة اسدتلمت المعدابر، واصدفًا العمدل علدى النظدر المصالحة، وسنذهب النتخابات"، الفتًا 
وننتظدر أن  ،المعابر حاليًا بأنده يجدري "بشدكل مقبدول"، مسدتدركًا: "لكدن هنداك مشدكلة بعددم وجدود أمدن

 ل في القاهرة".بحث ملف األمن بين الفصائ يتمّ 
، فموضوع السالح في قطداع غدزة يجدب أن يخضدع لوجهدة النظدر : "األمن بحاجة إلى حلّ قائالً  وتابع

الفلسدددطينية بدددأن يكدددون ضدددمن شدددرعية واحددددة، بمعندددى ضدددمان قدددرار السدددلم والحدددرب"، ونفدددى وجدددود أي 
نجاز المصالحة.  ضغوط خارجية على السلطة فيما يتعلق بإتمام وا 



 
 
 
 

 

 5 ص             4460 العدد:             11/11/2017 السبت التاريخ: 

                                    

مدددوظفين، أشددار الحمدددد هللا إلدددى عقدددد االجتمدداع األول للجندددة القانونيدددة اإلداريدددة وحددول حصدددر ودمدددج ال
أنه سيتم حصدر كدل المدوظفين القددامى )مدوظفي السدلطة(  والتي تعمل على ملف الموظفين، موضحاً 

وتابع: "وفي نفس الوقت نبدأ بحصر الموظفين  أيام. 10نوفمبر الجاري ولمدة تشرين الثاني/  12من 
 ل على استيعاب جزء من هؤالء الموظفين".بغزة، للعم

وحول توجهه إلى قطاع غزة مرة أخرى، قال الحمد هللا إن ذلك سيكون فدي أقدرب فرصدة ممكندة، دون 
إلدى رئديس سدلطة األراضدي سديذهب لغدزة مدرة أخدرى مدن أجدل "أن  لدذلك، مشديراً  محدداً  أن يعطي وقتاً 

المشدداكل، فقددد  خددالل أسددبوع أو أسددبوعين أن تحددلّ وقددال: "ال أتوقددع  تكددون الشددرعية فددي كددل الدددوائر".
توزيعها، وهدذا توزيدع  حدثت بعض المشاكل مثل ما جرى في سلطة األراضي، فهناك أراضي دولة تمّ 

 غير قانوني ويجب حل هذا الموضوع" حسب قوله.
علدددق إلدددى تلقددديهم إ شدددارات إيجابيدددة تت إلدددى أنددده سددديتم تنظددديم زيدددارات لددددول مانحدددة، مشددديراً النظدددر ولفدددت 

 سددنةوأوضدد  أن الدددول المانحددة تعهددد فددي مددؤتمر شددرم الشدديخ ل عمددار  باسددتكمال إعمددار قطدداع غددزة.
ونبدده الحمددد هللا إلددى  مددن هددذا المبلدد . %36مليددارات دوالر، ولددم تددف  سددوى بنحددو  5بددأكثر مددن  2014

عدادة تدرميم  %76التمكن من إعمار  ت التدي مدن البيدو  58من البيوت التي هددمت كليدًا فدي القطداع، وا 
 هدمت بشكل جزئي جراء الحرب اإلسرائيلية.

مليددون  650وذلددك بكلفددة  ،مشددكلة الميدداه وأشددار إلددى أن غددزة بحاجددة إلددى محطددة تحليددة كبيددرة جدددًا لحددلّ 
 مليون دوالر من هذا المبل . 400حشد نحو  أنه تمّ  دوالر، موضحاً 

، مشدديرًا إلددى أن ذلددك 15/11/2017وحدول معبددر رفدد ، أعددرب الحمددد هللا عددن أملدده فدي فددت  المعبددر فددي 
 مرتبط بد"األوضاع األمنية في سيناء، وهذا ما تقرره السلطات المصرية".

 لمشاهدة المقابلة، انظر موقع قناة العربية:
https://vid.alarabiya.net/2017/11/10/spec1011/spec1011___spec1011_video.mp4 

 10/11/2017 ،فلسطين أون الين
 

نهاءتحقيق المصالحة بحر: مستمرون في  .3  متمسكون بسالح المقاومةو  ...االنقسام وا 
إن حركددة  ،10/11/2017 يددوم الجمعددة ،قددال النائددب األول لددرئيس المجلددس التشددريعي أحمددد بحددر :غددزة

نهددداء االنقسدددام الفلسدددطيني علدددى قاعددددة الثوابدددت الفلسدددطينية  حمددداس مسدددتمرة فدددي تحقيدددق المصدددالحة وا 
خطبددة الجمعددة بمسددجد السدديد هاشددم فددي غددزة، أن سددالح المقاومددة  خددالل ،وأكددد بحددر ومصددلحة شددعبنا.

كفلتده القدوانين  المحتلة، وأن الكفاح المسدل  حدقّ  أرضناهو السالح الشرعي السترداد الحقوق وتحرير 
وقددال "إن اسددتمرار حصددار غددزة وقطددع الكهربدداء والرواتددب عنهددا، هددو بسددبب تمسددكها بسددالح  الدوليددة.
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حددر أن خيددار المقاومددة الفلسددطينية هددو والطريددق الوحيددد واألقصددر لتحريددر المقاومددة الشددرعي". وأكددد ب
ثبدت نجاحده أأرضنا واستعادة حقوقنا، ودعا جميع أطياف شعبنا بااللتفاف حول خيدار المقاومدة الدذي 

 مقابل فشل طريق التسوية والمفاوضات، ألن االحتالل ال يفهم إال لغة القوة.
 10/11/2017 وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(،

 
 ممنهج لتهويد القدس واألغوارالتصعيد اإلسرائيلي تدين الالخارجية الفلسطينية  .4

الشدامل علدى الوجدود  اإلسدرائيلي سعدى: أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية العددوان أبوفادي  –رام هللا 
مؤكدة أن اليمدين الفلسطيني، وما تقوم به حكومة نتنياهو من تصعيد ممنهج لتهويد القدس واألغوار، 

يسدتغل ببشدداعة تخلددي المجتمدع الدددولي عددن مسدؤولياته، وحالددة الصددمت المطبددق  "إسددرائيل"الحداكم فددي 
الجسدديمة للقدانون الددولي ولقددرارات الشدرعية الدوليددة، مدن أجددل  اإلسدرائيليةالتدي تعتريده إزاء االنتهاكددات 

م فرصة قيام دولة فلسطينية قابلة للحيداة إغالق الباب نهائيًا أما إلىتنفيذ مخططاته وسياساته الهادفة 
وذات سددددديادة. ورأت أن ردود الفعدددددل الدوليدددددة الخجولدددددة إن وجددددددت، أصدددددبحت تشدددددكل غطددددداء لجدددددرائم 

 االحتالل وخروقاته. 
 11/11/2017 ،القدس العربي، لندن

 
 وزير الصحة الفلسطيني: سنسّير قوافل الدعم الصحي لغزة .5

: إن وزارتددده 10/11/2017 جدددواد عدددواد، الجمعدددة الفلسدددطيني قدددال وزيدددر الصدددحة :طدددالل النبيددده - غدددزة
وأوضدد  وزيددر  سددتعقد اجتماعددًا فددي غددزة ألركانهددا األحددد القددادمع لمناقشددة الوضددع الصددحي فددي القطدداع.

الصددحة فددي حددديث لمراسددل "المركددز الفلسددطيني ل عددالم" علددى هددام  مددؤتمر لكليددة الطددب بالجامعددة 
إدارة األزمددات والكددوارث الصددحية فددي قطدداع غددزة"، أن الددوزارة اإلسددالمية بغددزة، والددذي انطلددق بعنددوان "

"ستناق  حاجاتها خالل االجتماع، وسنستمر في تقديم الدعم الصحي للمؤسسات الصحية في قطداع 
وأشار إلى أن الوزارة ستسّير قوافل الدعم الصحي لقطاع غزة والتي كان آخرهدا قافلدة قبدل أيدام،  غزة".

 أيام قافلة أدوية من مستودعاتها في نابلس إلى غزة". 3قبل قائاًل: "سّيرت الوزارة 
وأضداف فددي كلمتده نيابددة عدن رئدديس الددوزراء رامدي الحمددد هللا خدالل المددؤتمر أن الحكومدة تسددعى للحددد 

 من مخاطر وآثار مشكلة المياه عبر العمل بمشاريع استراتيجية في القطاع.
ية واألدوية، لم تنقطع الحكومة فيه عن دعمها وفي سياق متصل، بين عواد أن ملف التحويالت الطب

 لغزة، قائاًل: "إسرائيل هي من تعيق ذلك، وهذا ما أكدته تقارير لمنظمة الصحة العالمية".
 10/11/2017 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
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 دوالرمليون  1.44 صبري صيدم: سندعم جامعات غزة بـ .6
، عدن تقدديم وزارتده الفلسدطيني بيدة والتعلديم العداليأعلدن صدبري صديدم، وزيدر التر  :طالل النبيده –غزة 

للتركيدددز علدددى  مليدددون دوالر( 1.44)نحدددو  مليدددون شددديكل 5.1منحدددة ماليدددة لجامعدددات قطددداع غدددزة، تبلددد  
ووقدددع صددديدم علدددى هدددام  مدددؤتمر كليدددة الطدددب السدددابع فدددي الجامعدددة  تطدددوير وتنميدددة البحدددث العلمدددي.

ية فدي قطداع غدزة"، اتفاقيدة دعدم للجامعدة اإلسدالمية اإلسدالمية بعندوان "إدارة األزمدات والكدوارث الصدح
لدعم البحدث العلمدي، مشديرًا إلدى أنده سيصدل المبلد   ألف دوالر( 480.5)نحو  مليون شيكل 1.7ل  ببم

لمراسدددل المركدددز الفلسدددطيني  ،وأوضددد  الدددوزير النهدددائي لكدددل الجامعدددات خدددالل نهايدددة األسدددبوع القدددادم.
ألزهدر واإلسدالمية اتفاقيدات دعدم بدالمبل  نفسده، "وسدنقدم خدالل أن وزارته وقعت مع جامعدة ا ،ل عالم

األيام القادمة نفس قيمة المبل  لجامعة األقصى وجامعات أخرى، حتى نصل في المبال  المقدمة إلدى 
 مخصصة لدعم البحث العلمي". مليون دوالر( 1.44)نحو  مليون شيكل 5.1

 11/11/2017 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 يفجر المصالحة قد سلبي   عامل   القيام بمسؤولياتهاب المراوغة والمماطلةباستمرار السلطة ": ةلشعبي"ا .7
لشعبية في بيان أمس إلى "العمل وطنيًا وفي شكل عاجل الجبهة ادعت : فتحي صّباح -غزة 

لتحصين اتفاق المصالحة، ومواجهة جملة من العراقيل طفت على السط  في األيام األخيرة، 
ت معها تصريحات توتيرية تهدد طريق المصالحة، وتعود بنا من جديد إلى المربع األول وتزامن

 لالنقسام".
وانتقدت "الشعبية" ما اعتبرته "استمرار السلطة الفلسطينية في المراوغة والمماطلة في القيام 

ددة على أنها بمسؤولياتها، على رغم األجواء اإليجابية التي تخللت استالم الوزارات والمعابر"، مش
"عامل سلبي يمكن أن يفجر اتفاق المصالحة، في ظل إصرارها على عدم التراجع عن اإلجراءات 

وجددت "الشعبية" تأكيدها "ضرورة فت  معبر رف  بموجب اتفاق  والعقوبات المفروضة على القطاع".
عادة هيكلة األجهزة 2005فلسطيني خالص، بعيدًا من اتفاق  -مصري األمنية وفق ما  المذل)...( وا 

على أساس معايير الكفاءة والمهنية والوطنية  2011تم االتفاق عليه وطنيًا في )اتفاق( القاهرة 
واستبعاد الفئوية كأساس للتوظيف، وضرورة أن يطاول اإلصالح األمني كل مضامين المؤسسات 

 األمنية في الضفة والقطاع".
 11/11/2017، الحياة، لندن
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 تتلقى دعوة مصرية للمشاركة بجلسة الحوار الوطني" النضال الشعبي"حزب الشعب وو  ة"الديمقراطي" .8
أعلنت فصائل فلسطينية، تلقيها دعوة مصرية للمشاركة في جلسة الحوار الوطني، المقرر : غزة

نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وذلك بعد إعالن حركة حماس،  21عقدها بالعاصمة، القاهرة، بتاريخ 
 تلقيها دعوة رسمية. مساء أمس،

وحزب الشعب والنضال الشعبي، أنهما تلقتا دعوة مصرية، للمشاركة في  ةالديمقراطية جبهالوذكرت 
 جلسة الحوار الوطني، مثمنتين جهود جمهورية مصر في إتمام المصالحة والوحدة الفلسطينية.

وبر الماضي، في أكتتشرين األول/ وبحسب اتفاق المصالحة الذي وقعته حركتا حماس وفت ، 
القاهرة، فإن األخيرة تستضيف حوارًا بمشاركة جميع فصائل العمل الوطني واإلسالمي في فلسطين 

 نوفمبر الجاري لمناقشة العديد من القضايا والملفات المهمة. 21بتاريخ 
 10/11/2017، فلسطين أون الين

 
 وفي بجلطة دماغيةبغزة ت   ميدانيا   القسام تزف قائدا   .9

ت كتائب القسام، الجناح المسل  لحركة حماس، القائد الميداني يوسف فايز المدهون من زف: غزة
عامًا( توفي  37وقالت الكتائب في بيان لها الجمعة: إن المدهون ) حي الشيخ رضوان شمال غزة.

وبينت أنه "مضى إلى ربه بعد حياٍة مباركٍة حافلٍة بالعطاء والجهاد والتضحية،  إثر جلطة دماغية.
 نحسبه من الشهداء األبرار األطهار، وال نزكي على هللا أحدًا".

 10/11/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 بتهمة المقاومة ويضبط أسلحة غرب جنين االحتالل يعتقل ثالثة فلسطينيين الضفة:  .10

من مناطق اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر يوم الجمعة، ثالثة مواطنين فلسطينيين : رام هللا
وأفاد بيان صادر عن جي  االحتالل، بأن  مختلفة في الضفة الغربية، عقب دهم منازلهم وتفتيشها.

قواته اعتقلت ثالثة فلسطينيين من الضفة الغربية، مّمن وصفهم بد "المطلوبين"ع بزعم ممارسة أنشطة 
 تتعلق بالمقاومة ضد أهداف إسرائيلية.
أن حملة االقتحامات اإلسرائيلية التي طالت  ،ارية" العبريةمن جانبها، ذكرت شبكة "كان اإلخب

 مناطق مختلفة في الضفة الغربية، تخّللها ضبط سالح )مسدس( في بلدة يعبد غرب مدينة جنين.
 10/11/2017قدس برس، 
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 حيرة واستهجان في قطاع غزة إلقامة احتفالين في ذكرى رحيل عرفات .11
، بخاصة في قطاع غزة، في حيرة من أمرهم، وهم يشاهدون وقع الفلسطينيون: فتحي صّباح -غزة 

على أرض الواقع أنصار حركة "حماس" يتدافعون للمشاركة مع أنصار زعيم "التيار اإلصالحي" في 
لرحيل الرئيس الشهيد ياسر عرفات في ساحة  13حركة "فت " النائب محمد دحالن في إحياء الذكرى 

 رًا على الحركة اإلسالمية.الكتيبة، التي ظلت سنوات طويلة حك
وزاد من حيرة الجمهور الفلسطيني واستغرابه االستعدادات، التي يجريها أنصار الرئيس محمود عباس 

متر من الكتيبة "الخضراء" غرب  500في ساحة السرايا "الصفراء" وسط مدينة غزة، على بعد نحو 
 المدينة، إلحياء الذكرى ذاتها.
لسطين فقط وصورتين ضخمتين لعرفات وزعيم حماس المؤسس الراحل وعلق أنصار دحالن أعالم ف

الشيخ أحمد ياسين، وصورًا أخرى لألمين العام الراحل لد "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" أبو علي 
مصطفى، واألمين العام الراحل لحركة "الجهاد اإلسالمي" فتحي الشقاقي، وغابت صور عباس 

 ودحالن ذاته عن المنصة.
المتوقع أن ترفرف رايات "فت " وصور عباس وقادة الحركة، الذين غيبهم الموت خالل أول  ومن

 سنوات في غزة اليوم. 10احتفال رسمي تنظمه الحركة منذ 
 11/11/2017، الحياة، لندن

 
 قوات االحتالل تكثف انتشارها على خط التحديد في القطاع .12

رف  وخان يونس، جنوب شرقي قطاع غزة، حالة تشهد المناطق الشرقية من محافظتي  محمد الجمل:
توتر مشوبة بالحذر منذ أكثر من أسبوع، مع تكثيف قوات االحتالل انتشارها على طول خط 

وقالت مصادر محلية، إن قوات  التحديد، خاصة قبالة بلدات عبسان والقرارة والشوكة وخزاعة.
جيبات مأهولة، وأخرى خالية، يتم االحتالل نشرت دبابات وآليات عسكرية مدرعة، إضافة إلى 

وأوضحوا: أن قوات االحتالل  التحكم فيها عن بعد، ودفعت بتعزيزات عسكرية جديدة خالل أمس.
تتوارى عن األنظار خلف تالل رملية، أو تسير داخل خط التحديد على بعد كبير، بينما يتم الدفع 

عن بعد، للتحرك عند الطريق المعبد بآليات غير مأهولة "جيب الرشا "، والذي يتم التحكم فيه 
 المالصق لألسالك الشائكة.

كثفت جرافات إسرائيلية تحصين نقاط مراقبة ومواقع عسكرية منتشرة على الخط المذكور، بوضع كما 
 تالل رمية، ومكعبات إسمنتية ضخمة في محيطها.
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هدف، حيث أقدمت وواصل الجرافات والحفارات، أعمال حفر واسعة، خاصة في محيط النفق المست
 خاللها على إحداث حفر طولية عميقة، في محاولة على ما يبدو إلكمال تدميره.

في سياق متصل، كشف موقع إخباري عبري مساء أمس أن جي  االحتالل نقل مؤخرًا كتيبة 
االحتياط المسؤولة عن تشغيل منظومة قذائف "الرم " المتطورة من هضبة الجوالن السورية المحتلة 

 قاعدة "تساليم" العسكرية في النقب.إلى 
وكان جي  االحتالل أعلن قبل عدة أيام منطقة الحدود مع قطاع غزة "منطقة عسكرية مغلقة" يحظر 

 على اإلسرائيليين االقتراب منها.
 11/11/2017األيام، رام هللا، 

 
 جدعون ساعر يدعو إلى فرض السيادة اإلسرائيلية على الضفة .13

ساعر الوزير اإلسرائيلي السابق وأحد أبرز منافسي بنيامين نتنياهو على زعامة  دعا جدعون :رام هللا
وقال ساعر في  حزب الليكود، الخميس، إلى ضرورة فرض السيادة اإلسرائيلية على الضفة الغربية.

تصريحات نقلتها القناة العبرية السابعة أنه على الحكومة الحالية بقيادة الليكود أن تفرض سيادتها 
 ى المستوطنات وأن تضع يدها على كافة مناطق )ج( وأن يكون موقف الحكومة واضحا من ذلك.عل

وأكد على ضرورة عدم إبقاء الوضع على ما هو عليه، والسعي إلحداث تغيير من أجل مصال  
نه سيمثل خطرا أمنيا، داعيا ألن أإسرائيل. واعتبر أن من  الفلسطينيين حق إقامتهم لدولة فلسطينية ب

بقى الفلسطينيون تحت حكم ذاتي باسم السلطة فقط دون دولة فعلية من أجل األمن والمستقبل ي
 الديمغرافي إلسرائيل.

 10/11/2017القدس، القدس، 
 
 المستوطنين: نزاع على أرض فلسطينية المستوطنون ضدّ  .14

يل في الضفة احتدم النزاع بين المستوطنين على األرض الفلسطينية التي سلبتها إسرائ: رامي حيدر
الغربية المحتلة وخصصتها لمن أخلتهم من بؤرة "عمونا" االستيطانية، إذ قام مستوطنو بؤرة "غئوالت 
 تسيون" بمنع الجرافات من بدء العمل إلقامة مستوطنة "عميحاي"، زاعمين أن هذه األرض تابعة لهم.

مستوطنة "عميحاي"، وبدأ النزاع بعد سلب األرض الفلسطينية من أصحابها وتخصصها لبناء 
المخصصة لمن أخلوا من "عمونا"، مع أنها تتسع لعدد أكثر منهم بكثير، إذ ادعى مستوطنو البؤرة 
االستيطانية أن "األرض تابعة لهم"، فيما زعم مستوطنو "عمونا" أنها من حقهم، متناسين أصحاب 

 األرض األصليين الذين سلبتها الحكومة اإلسرائيلية منهم.
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في المجلس االستيطاني "بنيامين" لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن المستوطنين من  وقال مصدر
البؤرة المجاورة قاموا بمنع الجرافات والعمال من البدء بالعمل في المستوطنة الجديدة بأجسادهم، وقال 

 أحد سائقي الجرافات إن "امرأة تحمل رضيعًا وقفت بجسدها أمام الجرافة".
 10/11/2017، 48عرب 

 
 تهدد بمقاطعة منظمات حقوق اإلنسان الدولية "إسرائيل" .15

الحكومة اإلسرائيلية أن المصادقة على "قانون المقاطعة" الجديد،  يتل أبيب: كشف وزير كبير ف
داخل اللجنة الوزارية اإلسرائيلية للتشريع، سيتحول إلى سالح فتاك ضد المنظمات الدولية المدافعة 

فت  الطريق أمام مقاطعة هذه المنظمات واالمتناع عن تقديم معلومات عن حقوق اإلنسان، ألنه سي
وقال هذا الوزير إن تهديده يأتي "ضمن  لها، وربما سيتي  منعها من النشاط في إسرائيل بشكل كلي.

سياسة حكومية متطورة في إسرائيل، ومسندة من اإلدارة األميركية وعدة دول أوروبية، ترفض 
 دولي للفلسطينيين، والوقوف بشكل أوتوماتيكي ضد إسرائيل".السكوت على التحيز ال

ونقل عن وزير األمن الداخلي غلعاد إردان قوله إن القانون الجديد سيكون ناجعا في محاربة 
المنظمات وناشطي المقاطعة، الذين سيفهمون حتما أن القواعد قد تغيرت، موضحا أن القانون هو 

، مثل المنع من دخول البالد، وا غالق حسابات في البنوك، خطوة ضمن سلسلة خطوات يعمل عليها
فضال عن أنه سيعرض المنظمات الداعية أو الداعمة للمقاطعة الثقافية واألكاديمية واالقتصادية 

 إلسرائيل، لدعاوى قضائية.
 11/11/2017، لندن، الشرق األوسط

 
 أعضاء كنيست ينشطون لمنع دفع مخصصات لذوي الشهداء واألسرى .16

شكل عدد من أعضاء الكنيست فريقا خاصا، مؤخرا، يعمل على فحص كيفية صرف : شم حمدانها
أموال المساعدات التي تصل السلطة الفلسطينية من االتحاد األوروبي، وذلك بهدف التأكد من عدم 

 وصول هذه األموال إلى ذوي الشهداء واألسرى الفلسطينيين.
فيربين، من  –األمن التابعة للكنيست، أييليت نحمياس بادرت إلى المشروع عضو لجنة الخارجية و 

وانضم إلى  كتلة "المعسكر الصهيوني"، والذي لقي ترحيبا من رئيس الكنيست، يولي إدلشطاين.
فيربين في رسالة إلى سفير  –كما توجهت نحمياس  الفريق ستة أعضاء كنيست من كتل مخلتفة.
وئيل جوفري، وأبلغته بتشكيل الفريق الجديد وأهدافه، االتحاد األوروبي الجديد في إسرائيل، عمان

 ورغبتها في عقد اجتماع معه، إضافة إلى عدد من أعضاء الكنيست.
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 10/11/2017، 48عرب 
 

 ولد يزعم أن االحتالل يحمي المقدسات المسيحية في القدس دوري ج .17
ة" اإلسرائيلي، دوري حث رئيس ما يسمى "المركز األورشليمي لشؤون الجمهور والدول: هاشم حمدان

ولد، يوم الخميس، الدول الغربية على االعتراف بالقدس كعاصمة إلسرائيل، مدعيا أن إسرائيل ج
 تحمي األماكن المقدسة للمسيحيين من "اإلسالم المتطرف".

وفي سياق دعوته للواليات المتحدة لنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، قال إن "إسرائيل لن تتنازل 
 عن القدس، التي كانت وستظل عاصمتها". أبدا

جاء ذلك في خطابه أمام أعضاء لجنة ثانوية لألمن في الكونغرس بشأن "نقل سفارة الواليات المتحدة 
 مخاطر وفرص". –من تل أبيب إلى القدس 

ولد إن عدم نقل السفارة إلى القدس يشكل في الواقع موضوعا ثانويا في داخل مسألة أكبر جوقال 
 ، وهي الحاجة إلى اعتراف الدول الغربية بالقدس كعاصمة إلسرائيل.بكثير

 10/11/2017، 48عرب 
 
 تتدرب على حرب في األنفاق "إسرائيل" .18

في ظل التوقعات برد على المجزرة التي ارتكبتها طائرات االحتالل بقصف النفق : رامي حيدر
ف السيناريوهات، ومنها التدرب على مقاومًا، بدأ إسرائيل والتدرب على مواجهة مختل 14واستشهاد 

وم الجمعة، ترى إسرائيل أن يوبحسب تقرير نشره موقع "واال"،  "حرب األنفاق" في داخل قطاع غزة.
الرد على القصف قد ال يكون باستهداف العاملين على بناء السياج الحدودي أو إطالق صارخ 

يتطور لحرب شاملة تضطر فيها  مضاد للمدرعات على إحدى المركبات العسكرية، بل يمكن أن
 إسرائيل إلى الدخول برًا إلى غزة، ما يضعها موقف ستضطر فيه لخوض حرب في األنفاق.

ونقل الموقع عن مصدر في الجي  اإلسرائيلي قوله إنه "خال سنتين ستنهي إسرائيل بناء الجدار 
ة تصل من القطاع تحت األرض على طول الحدود مع غزة، والذي يهدف لمنع حفر أنفاق هجومي

 إلى داخل األراضي اإلسرائيلية، وهو ما يراه الجي  أحد أساليب الدفاع الهامة ضد خطر األنفاق".
واعتبر الموقع أنه في حال اندلعت الرحب قبل هذه المدة، على إسرائيل مواجهة احتمالين خطيرين، 

ئيلية، وهو أمر غير ممكن األول هو مواجهة خطر األنفاق الهجومية التي تمتد لألراضي اإلسرا
خالل الحرب، والثاني هو مواجهة األنفاق الدفاعية التي قد يستغلها مقاتلو سرايا القدس أو كتائب 
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القسام لخطف الجنود، وهي الطريقة التي استعملت لخطف أورون شاؤول وهدار غولدين خالل 
 العدوان األخير.

 10/11/2017، 48عرب 
 
 بحثي لدراسة فلسطينيي الداخل بمنظار استراتيجيبرنامج إسرائيلي ": أصداء" .19

الناصرة: كشف معهد دراسات األمن القومي اإلسرائيلي، أمس، عن إصداره للمرة األولى مجلة 
"أصداء" الدراسية ضمن برنامج بحثي خاص بالمواطنين العرب في إسرائيل برؤية استراتيجية أمنية، 

اهن والمستقبلي في الصراع وفي التأثير عليها وعلى مما يدلل على تنامي المخاوف من دورهم الر 
 طابعها.

ومعهد دراسات األمن القومي يتبع لجامعة تل أبيب، لكن طابعه أمني وتوجهاته يمينية ويشارك فيها 
رجال استخبارات وجي  ومخابرات سابقون، ويرأسه اليوم رئيس االستخبارات العسكرية السابق 

 لين. الجنرال باالحتياط عاموس ياد
 11/11/2017، لندن، القدس العربي

 
 مليون دوالر في شركة وهمية 100إليداع  رشيد محمدكتاب إسرائيلي يكشف كيف استدرج الموساد  .20

من وديع عواودة: كشف كتاب إسرائيلي جديد صدر في الواليات المتحدة باللغة اإلنكليزية  - الناصرة
كات وهمية في اإليقاع ماليا بمنظمة التحرير هذا األسبوع، نجاح جهاز الموساد عبر حيل وشر 

ويزعم الكتاب وهو بعنوان "حرب على موارد اإلرهاب"، ومن تأليف عميلة سابقة اسمها  الفلسطينية.
نيتسانة دارشان اليتنر، أنه تم استدراج محمد رشيد )محمد سالم( إلى الفخ الذي نصبه جهاز 

منظمة التحرير الفلسطينية التي كانت برئاسة الراحل مليون دوالر من أموال  100الموساد ليستثمر 
 ياسر عرفات، في شركة استثمارات وهمية أقامها الموساد.

وتقول الكاتبة: "خططنا لحيلة معينة واتصلنا بمحمد رشيد رجل القنوات المالية لدى عرفات وقتها، 
ناء شركة استثمارات وهمية لها وقمنا بدعوته لزيارة واحدة من دول أمريكا الالتينية حيث تم بعلمها ب

مكاتب فخمة وسكرتيرات شابات وجميالت. وبالفعل زارها محمد رشيد ووافق على االستثمار فيها 
بعدما أقنع عرفات باستثمار المزيد من المال في ظل أرباح متزايدة وبعدما وعد بمنحه عمولة دسمة 

أليام اتصل رشيد بالشركة ليكتشف أن لحسابه الخاص مقابل أتعاب الوساطة والسمسرة. وفي أحد ا
مليون دوالر". ولم تفص  الكاتبة  100هواتفها مغلقة، وأن مكاتبها هجرت مع األموال وقدرها نحو 

 أكثر في كتابها عن طبيعة عالقة الشركة بمحمد رشيد.
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 11/11/2017، لندن، القدس العربي
 
 ية ألمن السلطةمصدر عبري: تهديدات بوقف المساعدات األمريكية واألوروب .21

كشف مصدر إعالمي عبري، النقاب عن تهديدات وجهها مسؤولون أمريكيون وأوروبيون : الناصرة
للسلطة الفلسطينية بقطع جزء من المساعدات المالية المقدمة لها، في حال انضمام قوات من فصائل 

 المقاومة إلى أجهزتها األمنية في قطاع غزة.
لعبرية )حكومية(، إن التهديدات األمريكية واألوروبية تم نقلها إلى وقالت شبكة "كان" اإلخبارية ا

لى رؤساء األجهزة األمنية األخرى التابعة للسلطة في رام  رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، وا 
 هللا. 

وأوضحت أن هذه التهديدات تأتي في أعقاب تقارير عبرية تحّدثت عن مساٍع فلسطينية لدمج جزئي 
ت األمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وتلك التابعة لحركة "حماس" في قطاع بين قوا

 تشرين أول/ أكتوبر الماضي. 12غزة، وذلك في إطار اتفاق المصالحة المبرم بتاريخ 
 10/11/2017قدس برس، 

 
 وزيرة إسرائيلية تدعو إلقامة دولة فلسطينية في سيناء .22

ساواة االجتماعية" في الحكومة اإلسرائيلية، جيال جمليل، إلى إقامة دولة دعت وزيرة "الم: الناصرة
ونقلت القناة السابعة في التلفزيون العبري عن جمليل،  فلسطينية في شبه جزيرة سيناء المصرية.

قولها "إن هذه الدعوة قد تكون غير مقبولة من قبل المجتمع الدولي والدول العربية المجاورة إلسرائيل، 
 أنها تنطلق من حقنا في أرض إسرائيل المبدئي والتاريخي"، على حد زعمها. إال

وأبدت الوزيرة اإلسرائيلية معارضتها لوجود دولة فلسطينية في الضفة الغربية، حفاظا على أمن 
المستوطنين، معتبرة أن هذا األمر يعّد "خطر على دولة إسرائيل التي ال يمكن أن يكون بين النهر 

 وأمنية"، بحسب تصريحاتها. إيديولوجيةة غيرها ألسباب والبحر دول
 10/11/2017قدس برس، 

 
 
 
 صنف من البضائع لغزة 500الخضري: االحتالل يحظر دخول  .23



 
 
 
 

 

 15 ص             4460 العدد:             11/11/2017 السبت التاريخ: 

                                    

 500قالت اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن قطاع غزة، الجمعة: إن "إسرائيل تحظر دخول : غزة
 10عات المحلية إلى القطاع منذ قرابة الدصنف من المواد الخام والبضائع المستخدمة في الصنا
 أعوام، األمر الذي فاقم أزمات قطاعي الصناعة والتجارة".

وقال جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية )غير حكومية(، في بيان صحفي: إن "منع دخول تلك 
 األصناف من المواد الخام والبضائع، يعيق كل إمكانية ألي نمو اقتصادي في غزة".

الخضري، إنه "في حال لم يتم تدارك الوضع برفع الحصار اإلسرائيلي عن القطاع فإن  وأضاف
 األوضاع اإلنسانية ستستمر في التدهور والسوء".

 10/11/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 أكتوبر/ وحدة استيطانية بالقدس خالل تشرين األول 1,300تقرير:  .24

الماضي،  أكتوبر/ األول تشرينوري "حصاد القدس" لشهر نشرت مؤسسة القدس الدولية تقريرها الد
أكدت خالله أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي واصلت سياساتها التهويدية تجاه مدينة القدس وأهلها، 

 واستهداف المرابطين في المسجد األقصى.
وحدة  581بناء  وقال التقرير إن مجلس التنظيم األعلى التابع ل دارة المدنية اإلسرائيلية صادق على

وحدة في مستوطنة رمات شلومو،  500استيطانية جديدة في مستوطنة معاليه أدوميم شمال القدس، و
 وحدة في مستوطنة راموت. 200باإلضافة إلى 

وحدة استيطانية في حي جبل  176كما صادقت بلدية االحتالل في القدس على من  تراخيص لبناء 
لتتحول إلى البؤرة االستيطانية األكبر في قلب األحياء  المكبر جنوب شرقي القدس المحتلة،

منزال ومنشأة سكنية وتجارية  15وهدمت سلطات االحتالل خالل الشهر الماضي  الفلسطينية بالقدس.
 أخرى بالهدم. 163في القدس المحتلة، وأخطرت 

 10/11/2017.نت، الدوحة، الجزيرة
 
 البطريرك صباح منح جائزة ياسر عرفات للتميز للمفتي حسين و  .25

ياسر  الرئيس لرحيلأحيت مؤسسة ياسر عرفات، الذكرى السنوية الثالثة عشرة  ":وفا" - رام هللا
، ومنحت جائزة ياسر عرفات للتميز لمفتي فلسطين الجمعةعرفات، في قصر رام هللا الثقافي، مساء 

 ن والقدس.الشيخ محمد حسين، والبطريرك ميشيل صباح لدورهما البارز في خدمة فلسطي
جاء ذلك، بحضور أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

 الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة فت ، ووزراء وسفراء دول عربية وأجنبية.
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 10/11/2017، رام هللا، الحياة الجديدة
 
 األقصى خالل أسبوعالمسجد حموا اقت إسرائيليا   ومستوطنا   جنديا   562": قدس برس" .26

جنديًا ومستوطنًا إسرائيليًا لباحات المسجد  562شهد األسبوع الماضي، اقتحام : القدس المحتلة
 األقصى.

ووثّقت وكالة "قدس برس" خالل الفترة الواقعة ما بين الثالث وحتى التاسع من شهر تشرين ثاني/ 
األقصى، قامت شرطة االحتالل بتحديد مسارات مستوطنًا للمسجد  397نوفمبر الجاري، اقتحام 

 جوالتهم ابتداًء من "باب المغاربة" وحتى "باب السلسلة".
مستوطنًا من فئة الطالب اليهود الذين ُيسم  لهم باقتحام المسجد والتجّول في  147ورصدت اقتحام 

 باحاته دون مسارات محّددة، باستثناء المصليات المسقوفة.
عنصرًا عسكريًا من جهاز المخابرات اإلسرائيلي العام "شاباك"،  18لماضي اقتحام كما شهد األسبوع ا

 الذين يقتحمون المسجد ضمن جوالت استكشافية صباحية ومسائية.
 10/11/2017، قدس برس

 
 صالة جمعة حاشدة في منزل مهدد بالهدم في عارة .27
حم في صالة جمعة حاشدة، في شارك العشرات من قريتي عارة وعرعرة ومنطقة أم الف: قاسم بكري 

بيت المواطن عبد هللا جزماوي من عارة المهدد بالهدم، مؤكدين على ضرورة مواصلة النضال لمنع 
 جاء ذلك استجابة لنداء اللجنة الشعبية والقوى الوطنية واإلسالمية في عارة وعرعرة. تنفيذ الهدم.

د هللا جزماوي، وأكد الحضور وتمحورت خطبة الجمعة حول التضامن مع عائلة المواطن عب
 . تضامنهم مع صاحب المنزل المهدد بالهدم

ودعت اللجنة الشعبية في وادي عارة لتنظيم فعاليات تضامنية مع صاحب المنزل المهدد بالهدم، 
 وناشدت األهالي التواجد في محيط المنزل بشكل دائم منعا لتنفيذ أمر الهدم.

 10/11/2017، 48عرب 
 
 
 
 أوضاع قاسية يعيشها األسرى في معتقالت االحتالل ":ى للدراساتمركز األسر " .28
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غزة: استعرض تقرير أصدرته إحدى المؤسسات التي تعنى بأوضاع األسرى الفلسطينيين في سجون 
االحتالل، أوضاعهم الصعبة في ظل الممارسات اإلسرائيلية المتبعة من أجل الضغط عليهم 

 ل انفرادي ومتع المرضى من تلقي العالج الالزم.وتعذيبهم، من تعذيب ومنع زيارات وعز 
وقال مدير مركز األسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة، إن سلطات االحتالل تعتقل ما يقارب من 

أسير وأسيرة في السجون والمعتقالت، في ظروف صعبة وخارجة عن القانون الدولي  6,300
 ة.اإلنساني، ومواد اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابع

معتقال إداريا،  450وأوض  في التقرير الذي أصدرته مؤسسته أن دولة االحتالل تعتقل ما يقارب من 
بدون تهمه أو محاكمة، في ملف سري ال يمكن للمعتقل أو محاميه االطالع عليه، حيث يمكن 

من األسرى  وأشار إلى أن هنالك أربعة تجديد أمر االعتقال اإلداري مرات قابلة للتجديد باالستئناف.
الذين يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام في حالة صحية "حرجة" احتجاجا على االعتقال 

 اإلداري.
أسيرة قاصرا، وعدد  11أسيرة في السجون من بينهن  59وأظهر التقرير أيضا أن هناك ما يقارب من 

المعتقلة منذ شهر من األمهات، وأقدمهن األسيرة ياسمين شعبان، من قرية الجلمة قضاء جنين 
 واألم ألربعة أبناء. 2014تشرين الثاني من عام  نوفمبر/

وأوض  التقرير الصادر عن هذه المؤسسة التي تعنى بأوضاع األسرى، أن إدارة السجون اإلسرائيلية 
الطبي،  واإلهمالترتكب عشرات االنتهاكات بحق األسيرات في السجون كالحرمان من األطفال 

العقوبات داخل السجن كالغرامات والعزل والقوة، واالحتجاز في أماكن ال تليق وأشكال أخرى من 
بهن، والتفتيشات االستفزازية، وتوجيه الشتائم لهن واالعتداء عليهن بالقوة عند أي توتر، باستخدام 

 الغاز المسيل للدموع وسوء المعاملة أثناء خروجهن للمحاكم والزيارات.
، 18طفال دون سن الد  250القصر المعتقلين، وعددهم ما يقارب من وتطرق التقرير أيضا لقضية 

مبينًا أنهم يتعرضون النتهاكات صارخة تخالف كل األعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية 
هؤالء القاصرين، وتأمين حقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية، وتواصلهم مع ذويهم، والتعامل معهم 

 هابيين".كأطفال وليس كد"إر 
 11/11/2017، لندن، القدس العربي

 
 
 
 مئتا فلسطيني مهددون بالتشرد في األغوار الشمالية .29
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انتهت مهلة اإلخطار باإلخالء التي حددتها سلطات االحتالل لسكان  سعدى: أبوفادي  - رام هللا
لتي يقطنها مناطق عين الحلوة وأم الجمال في منطقة المال  في األغوار الشمالية، وهي المنطقة ا

قرابة مئتي فلسطيني يمثلون ثالثين عائلة فلسطينية من البدو في تلك المنطقة. وكانت سلطات 
االحتالل قد حددت اإلخطار بثمانية أيام، وهي مدة انقضت بانتظار وقت تنفيذ اإلخالء قسريا من 

 سلطات االحتالل اإلسرائيلي وجنوده تحت تهديد السالح.
 11/11/2017، لندن، القدس العربي

 
 ل محاور القتال إلى مساحات حياة وفرحصورته النمطية بسلسلة بشرية تحو يكسر "عين الحلوة" .30

بعدما كان خط تماس مشتعاًل إبان االشتباكات التي شهدها مخيم عين الحلوة : صيدا دددددد رأفت نعيم
بهجة والفرح في رسالة حياة ، ارتدى الشارع الفوقاني للمخيم أمس، حلة من ال2017في نيسان ثم آب 

وجهتها بعض المؤسسات والجمعيات األهلية الفلسطينية التي انضوت في "حملة إعادة الحياة للشارع 
الفوقاني" من أجل تشجيع الناس في المخيم على إعادة الروح لشوارعه وأسواقه التي كانت مسرحًا أو 

ألحداث. وتتضمن هذه الحملة أنشطة عدة محاور لالشتباكات وبقيت بعدها متأثرة بتداعيات تلك ا
تتشارك هذه الجمعيات في تنظيمها تباعًا وبدأتها الجمعة بسلسلة بشرية على امتداد الشارع الفوقاني 
شارك فيها مئات األطفال والشباب والقت ترحيبًا من أهالي وقاطني األحياء الواقعة على جانبي 

 الشارع. 
 11/11/2017بيروت،  المستقبل،

 
 واشنطن بيد الفلسطينية القضية حلّ  من %99و للمنطقة تقسيم ال: األعيان األردني مجلس يسرئ .31

 الفايز، فيصل ،(للبرلمان الثانية الغرفة) األردني األعيان مجلس رئيس الجنيدي: أعرب ليث/ عّمان
 إن يمالتقس هذا محاربة ضرورة على مشدداً  المنطقة، لتقسيم غربية مساعٍ  وجود بعدم اعتقاده عن
 تعاني 2014 نيسان/أبريل أنه منذ في مقابلة مع األناضول وقال .الدول وحدة على حفاظاً  وجد،

 األراضي في االستيطان وقف إسرائيل رفض بسبب جمودًاع اإلسرائيلية –الفلسطينية المفاوضات
 .فلسطينيين معتقلين عن واإلفراج ،1967 حدود أساس على الدولتين بحل والقبول المحتلة،

 بيد الحل من %99" أن األردني األعيان مجلس رئيس اعتبر الجمود، هذا لكسر األمثل الحل وعن
 لتأثيرها واشنطن بيد الحل لكن دورًا، يلعب أن يستطيع األوروبي االتحاد.. األمريكية المتحدة الواليات

 ال لكن حل، جادإي على تعمل وهي واشنطن، من سيأتي حالً  هناك أن سمعنا: "وتابع ."إسرائيل على
 للقضية حل هناك يكون لن" أنه على تبذل". وشدد جهوداً  هناك لكن الحل، هذا هو ما يعلم أحد
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قامة ،1967 حدود إلى إسرائيل بانسحاب إال الفلسطينية  للحياة، قابلة سيادة ذات فلسطينية دولة وا 
 يمكن ال: "بقوله وتابع ."لاألمث الحل هو الدولتين وحلّ  الفلسطيني، للشعب المشروعة الحقوق وحفظ

 كامل بانسحاب سوى إسرائيل، تريد كما الغربية الضفة في كيان أي مع عالقة لألردن يكون أن
 آخر". حل يوجد وال المستقلة، الفلسطينية الدولة وقيام غزة، وقطاع الضفة من اإلسرائيلية للقوات

 10/11/2017لألنباء،  األناضول وكالة
 
 لبنان ضرب" إسرائيل" من طلبت : السعوديةنصر هللا .32

اتهم األمين العام لحزب هللا اللبناني حسن نصر هللا السعودية بإعالن الحرب على لبنان : وكاالت
وحزبه، كما أكد مجددا أن الرياض تحتجز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وأنها أجبرته على 

بتحريض دول العالم على لبنان، مضيفا أن لديه االستقالة لزعزعة استقرار بالده، كما اتهم السعودية 
 معلومات بأنها طلبت من إسرائيل ضرب لبنان.

أن السعودية تحرض دول العالم على لبنان، ، وقال نصر هللا في كلمة متلفزة مساء أمس الجمعة
ضرب لبنان، وأنها مستعدة لدفع عشرات  "إسرائيل"أن لديه معلومات بأن الرياض طلبت من  مضيفاً 

واستبعد األمين العام لحزب هللا حربا إسرائيلية على لبنان، وقال  المليارات من الدوالرات مقابل ذلك.
كما قال إن السعودية ستفشل في لبنان  إنه مهما فعلت السعودية فلن تستطيع القضاء على الحزب.

موقفه من الوضع أنه ال يمكنها أن تفرض على حزب هللا تغيير  كما فشلت في كل الميادين، مضيفاً 
 في اليمن.

طلبت منها السعودية  2006ونقل عن وسائل إعالم إسرائيلية أنه حين أرادت إسرائيل وقف حرب 
 االستمرار فيها حتى القضاء على حزب هللا.

 11/11/2017نت الدوحة،  الجزيرة
 
 لبنان دون ان تكون متورطةفي حداث ول من األالمستفيد األ  "إسرائيل": "معاريف" .33

في خضم االزمة اللبنانية والسعودية واستقالة الحريري وعدم معرفة مصيره وطبيعة  :معا -ت لحم بي
 القيود المفروضة عليه في المملكة، تبحث اسرائيل عن مصالحها في تفاصيل االحداث.

فقد نشرت صحيفة "معاريف" العبرية خبرا قالت فيه ان اسرائيل تتابع عن كثب بكل الوسائل العلنية 
لسرية المتوفرة لديها األزمة السياسية الحالية في لبنان، مشيرة ان الفوضى في لبنان تخدم مصال  وا

إسرائيل وتضعف رغبة حزب هللا في المبادرة إلى جولة حرب أخرى مع إسرائيل، وتشغل الحزب في 
 لية.ازمة سياسية داخلية، وكل مسعى لتقليص تأثير إيران في المنطقة يخدم المصلحة اإلسرائي
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أهداف هي الهدوء على الحدود وعدم االستفزاز من أجل عدم  3واضافت الصحيفة ان لدى إسرائيل 
عامًا إسرائيل هي المستفيدة  40التصعيد وبذل كل مسعى إلضعاف حزب هللا، وانه للمرة األولى منذ 

 األساسية من األحداث في لبنان من دون أن تكون متورطة فيها.
سبيل أمام السعودية للرد على حزب هللا هو تشغيل خاليا لبنانيين أو أجانب وقالت الصحيفة ان ال

 لتنفيذ عمليات ضد أهداف في لبنان.
 10/11/2017وكالة معا اإلخبارية، 

 
 بصيدا زغيب ثكنة في فلسطيني لبناني لقاء .34

 لجي ا مخابرات فرع مدير بين فلسطيني لبناني لقاء صيدا، - العسكرية زغيب محمد ثكنة في عقد
 مكتب ورئيس حرب سهيل العقيد القومي األمن ومسؤول حمادة فوزي العميد الجنوب في اللبناني
 قائد برئاسة الفلسطينية العسكرية العمليات غرفة لجنة أعضاء وبين صعب ممدوح العميد صيدا
 في الفلسطينية األوضاع مناقشة وتمت. عرب أبو صبحي اللواء لبنان في الفلسطيني الوطني األمن
 .اللبنانية الساحة على وتداعياتها الحريري سعد الرئيس استقالة ضوء
 بالنفس النأي سياسة باعتماد الثابث موقفنا مجدداً  الجي  وأبلغنا إيجابياً  كان اللقاء: "عرب أبو وقال

 ."اللبناني والجوار الحلوة عين وخاصة المخيمات واستقرار أمن على والحفاظ اإليجابي والحياد
 الفلسطيني الوفد أبل  حيث والمناسبات، األعراس في النار اطالق موضوع اللقاء خالل حمادة وطرح

 ظاهرة باتت ألنها العريس، حتى عنها بمنأى يكون لن والتي المحاسبة مبدأ سيعتمد الجي " أن
 غرفة دور"بد منوهاً  ،"ومنطقتها صيدا ومدينة المخيم في وذعر قلق حالة وتحدث االستقرار إلى تسيء

 إلى البناء مواد إدخال عملية تسهيل"بد وواعداً  ،"القضايا معالجة في المطلوبين متابعة ولجنة العمليات
 ".سريعاً  فيه يبت طلب وفق المخيم

 11/11/2017المستقبل، بيروت، 
 
 اللبنانيةسالح الجو اإلسرائيلي يخرق األجواء  .35

أمس الجمعة اكدت فيه ان طائرة استطالع أصدرت قيادة الجي  اللبناني بيانا : )بترا( - بيروت
تابعة للجي  االسرائيلي خرقت االجواء اللبنانية من فوق بلدة عيترون ونفذت طيرانا دائريا فوق 

 مناطق الجنوب، ثم غادرت االجواء من فوق بلدة علما الشعب بجنوب لبنان.
علما الشعب، ونفذت طيرانا  واضاف البيان ان طائرة مماثلة خرقت االجواء اللبنانية من فوق بلدة

 دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت االجواء من فوق بلدة رمي .
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 11/11/2017المستقبل، بيروت، 
 
 السلطات المغربية تتراجع وتقرر منح بعثة رياضية إسرائيلية تأشيرة دخول للمغرب .36

شيرة دخول إلى المغرب، تراجعت السلطات المغربية عن قرارها بعدم من  وفد إسرائيلي تأ: الرباط
وقررت السماح له بالدخول للمشاركة في منافسة دولية للجودو تقام في مراك ، في وقت شهدت 

 المدينة وقفات احتجاجية على هذه المشاركة.
اإلسرائيلي أن المغرب من  منتخب الجودو اإلسرائيلي تأشيرات الدخول عقب إصرار  i24وأكد موقع 

لمي. وقال إن المغرب من  المنتخب اإلسرائيلي للجودو تأشيرات دخول رئيس اتحاد الجودو العا
 للمشاركة في بطولة العالم المفتوحة للجودو التي تقام في مدينة مراك .

وذكر التقرير أن المنتخب الذي وصل مطار بن غوريون عاد خالي الوفاض بعد رفض المغرب 
حجام منظمي المسابقة عن السماح للرياضيين منحه تأشيرات الدخول للمشاركة في البطولة، بسبب إ

اإلسرائيليين بالمشاركة بها، لكن أمس أقلع المنتخب اإلسرائيلي إلى مدينة ميونيخ في ألمانيا على 
 أمل الحصول على تأشيرة الدخول للمشاركة في البطولة.

د تهديد رئيس الجودو وقالت القناة اإلسرائيلية السابعة إن المنتخب اإلسرائيلي حصل على التأشيرة بع
العالمي ماريوس أوزير المنظمين بإلغاء البطولة إن لم يسم  المغرب بدخول المنتخب اإلسرائيلي 
للمشاركة في المسابقة، وبعد تدخله المباشر بعد وصوله شخصيا إلى المغرب حتى يهتم بمن  

وا طريقهم إلى البطولة أعضاء المنتخب اإلسرائيلي التأشيرات التي حصلوا عليها صباح أمس وأكمل
 المرموقة من ألمانيا.

 11/11/2017القدس العربي، لندن، 
 
 أسرتهامع  "إسرائيل"بعد تهريبها إلى  اإلسرائيليجيش الغربية تلتحق بفتاة م .37

وسائل إعالم مغربية عن فريق إعالمي إسرائيلي، تمكن من تهريب  : تحدثتحين زريهان - الرباط
وبحسب  وتجنيد فتاة في الجي  الصهيوني. "إسرائيل"دار البيضاء إلى أسرة مغربية، من مدينة ال

صحيفة "الصباح"، في عددها الصادر الجمعة، نقال عن صحيفة "يديعوت أحرنوت"، اإلسرائيلية، 
فإن الفريق اإلعالمي، أعلن عن تحقيقه نصرا بتهريب األسرة مكونة من أم وفتاتين، من أحد المنازل 

اء، بدعوى أنها "يهودية تعرض أفرادها إلى تعذيب نفسي، ما اضطرها إلى اللجوء بمدينة الدار البيض
إلى منزل آمن بالمدينة يملكه مغاربة يهود، حيث جري التنسيق بين جميع األطراف لترحيلهم إلى 

 إسرائيل".
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 11/11/2017القدس العربي، لندن، 
 
 بالواليات المتحدة و"إسرائيل" واصل العمل مع المنظمات غير الحكوميةنس :مديرة اليونيسكو .38

تعهدت المديرة العامة الجديدة لمنظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونيسكو" وكاالت: 
أودري أزوالي، أمس الجمعة، بتشجيع الحوار، بعد شهر على االنسحاب المفاجئ للواليات المتحدة 

د قرار الواليات المتحدة و"إسرائيل" االنسحاب من وأضافت أوزالي أنها بع و"إسرائيل" من المنظمة.
المنظمة التي اتهمتها الدولتان باالنحياز ضد "إسرائيل"، ستواصل العمل مع المنظمات غير 

 الحكومية في الدولتين.
وتابعت: "إن التاريخ يظهر لنا أن االنسحاب من هذا النوع من المنظمات، وترك طاولة الحوار 

ضي إلى كارثة". وقالت "لكن أولويات األجندة أوسع من ذلك بكثير"، موضحة العالمي، يمكن أن يف
 أنها "حوار مع كل الدول األعضاء واإلقناع عبر صحة تحركات اليونيسكو بما نقدمه كقيمة مضافة.

وسعت أزوالي إلى إيجاد حل وسط فيما يتعلق باالتهامات لليونيسكو بأنها مسيسة، وهي شكوى كثيرًا 
 .2011"إسرائيل" منذ من  العضوية الكاملة لفلسطين في المنظمة عام ما تقدمها 

 11/11/2017الخليج، الشارقة، 
 
 القدس: تخوف إسرائيلي من ارتفاع نسبة الفلسطينيين وتأثيرهم .39

يتخددوف اإلسددرائيليون بشددكل متواصددل مددن اخددتالل "التددوازن الددديمغرافي" فددي كددل : تحريددر بددالل ضدداهر
ثناء قطداع غدزة( عامدة وفدي القددس خاصدة. ويدنعكس هدذا الخدوف اإلسدرائيلي فلسطين التاريخية )باسدت

حاليددا مددن "سدديناريو الرعددب"، الددذي بموجبدده ُيقيدددم الفلسددطينيون فددي القدددس المحتلددة علددى المشدداركة فددي 
االنتخابدددات البلديدددة، واحتمدددال حددددوث أمدددر كهدددذا حتدددى فدددي االنتخابدددات المقبلدددة، التدددي سدددتجري العدددام 

اإلطار، تتركز المخاوف اإلسرائيلية أيضا فدي احتمدال وصدول عددد كبيدر نسدبيا مدن المقبل. وفي هذا 
الفلسددطينيين إلددى مجلددس بلديددة القدددس، بحيددث ال يكددون هندداك أي مفددر مددن مشدداركتهم فددي أي ائددتالف 

 بلدي يمكن تشكيله.
لخدددوض فدددي هدددذه األثنددداء، توجدددد مبادرتدددان لتشدددكيل قدددائمتين انتخدددابيتين بدددين الفلسدددطينيين المقدسددديين 

االنتخابات البلدية من خاللهما. والقاسم المشترك بين هاتين المبادرتين هو تجاوز الصدراع اإلسدرائيلي 
الفلسدددطيني وسددديناريوهات حلددده بمدددا يتعلدددق بالقددددس، واالهتمدددام بمشددداكل المقدسددديين واإلهمدددال الدددذي  -

 يعانون منه في مدينتهم المحتلة.
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الباحدددث فدددي "معهدددد القددددس لبحدددث السياسدددة"، يسدددرائيل  صدددحيفة "يسدددرائيل هيدددوم" اليدددوم، الجمعدددة، عدددن
كيمحي، قوله إن احتمال مشاركة واسعة مدن جاندب المقدسديين فدي االنتخابدات البلديدة هدو الدذي بلدور 
"وعدددي الخطدددر الدددديمغرافي" لددددى الحكومدددات اإلسدددرائيلية المتتاليدددة كلهدددا. وأضددداف أن "السدددكان اليهدددود 

مى الصدددراع الدددديمغرافي. وهدددذا الصدددراع يددددور بدددين القيدددادات والعدددرب فدددي المديندددة ال يشدددعرون بمدددا يسددد
السياسية في كال المجتمعدين فدي المديندة. ومدن وجهدة النظدر اإلسدرائيلية، الحفداظ علدى أغلبيدة يهوديدة 
كبيددرة نددابع مددن التخددوف مددن أن يسددتيقظ الجمهددور اإلسددرائيلي يومددا مددا علددى واقددع يكددون فيدده نصددف 

وتددور فددي مخيلدة الدبعض إمكانيدة تحدالف بدين العدرب والحريددديم أعضداء المجلدس البلددي مدن العدرب. 
 ورئيس بلدية عربي".

وأوضدد  كيمحددي أن هددذا التخددوف يشددكل "الخلفيددة أيضددا لسلسددلة قددرارات حكوميددة، منددذ حكددومتي ليفددي 
لدى جاندب  أشكول وغولدا مئيدر، اللدذان وضدعا غايدة وسدقفا ديمغرافيدا للجمهدور اليهدودي فدي القددس. وا 

منددي، فددإن االعتبددار الددديمغرافي يرافددق ويددؤثر علددى الممارسددات اإلسددرائيلية فددي القدددس منددذ االعتبدار األ
 ".1967العام 

وكان رئيس حكومة إسرائيل األول، دافيد بن غوريون، قال إنده "يجدب جلدب يهدود إلدى القددس الشدرقية 
قون علددى بكددل ثمددن، وينبغددي إسددكان عدددد كبيددر مددن اليهددود فيهددا خددالل وقددت قصددير. واليهددود سدديواف

 السكن حتى في أكواخ صغيرة في القدس الشرقية".
تقريبا والفلسطينيين قرابة  %60ووفقا إلحصائيات إسرائيلية، فإن نسبة اليهود في القدس بشطريها هي 

ألددف يهددودي. وتقددول ُمعدددة التقريددر  400، وأندده خددالل الثالثددين عامددا الفائتددة غددادر القدددس قرابددة 40%
الددددكتورة مايدددا حوشدددين، إن "الفرضدددية الماثدددل فدددي صدددلب سياسدددة الزيدددادة  اإلحصدددائي السدددنوي للقددددس،

السكانية كانت أنه فدي الوقدت الدذي يتكداثر فدي عددد السدكان العدرب نتيجدة للنمدو الطبيعدي، فدإن زيدادة 
السدددكان اليهدددود يدددتم باألسددداس مدددن خدددالل ميدددزان هجدددرة إيجدددابي واسدددتيعاب مهددداجرين". مدددا يعندددي فشدددل 

ي هدددذه الناحيدددة، إضدددافة إلدددى أنددده قبيدددل بددددء بنددداء جددددار الفصدددل العنصدددري فدددي السياسدددة اإلسدددرائيلية فددد
ألف فلسطيني إلى السكن في القدس المحتلدة الخاضدعة لنفدوذ بلديدة القددس، بحسدب  70القدس، انتقل 

الصدددحيفة، التدددي أضدددافت أن المهددداجرين الجددددد إلدددى إسدددرائيل لدددم يجددددوا القددددس جذابدددة كفايدددة، كمدددا أن 
 لقدس بسبب عدم توفر أماكن عمل كافية.سكان يهود غادروا ا

حكومدددة االحدددتالل اإلسدددرائيلية محاربدددة النمدددو الطبيعدددي الفلسدددطيني فدددي القددددس مدددن خدددالل خطدددوتين: 
األولى، بموجب خطدة يطرحهدا الدوزير زئيدف إلكدين، وتقضدي بدإخراج مخديم شدعفاط وبلددة كفدر عقدب، 

قددددس، وتشدددكيل سدددلطة محليدددة تابعدددة ألدددف فلسدددطيني، مدددن منطقدددة نفدددوذ بلديدددة ال 140ويسدددكنهما قرابدددة 
لالحدددتالل فيهمددداع والخطدددوة الثانيدددة علدددى شدددكل مشدددروع قدددانون "القددددس الكبدددرى"، الدددذي يقضدددي بضدددم 
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مسددتوطنات فددي الضددفة الغربيددة، مثددل "معاليدده أدومدديم" وعددوفرا" وغددو  عتصدديون"، إلددى منطقددة نفددوذ 
 القدس.

اج المنداطق العربيدة مدن مسدط  بلديدة من جانبه، يقترح كيمحي على السلطات بالتندازل عدن فكدرة إخدر 
القدس، ويقول إن "هذا لعب باألرقام. هم سيستمرون بالسكن عند مشارف القدس وسيستمرون بالعمل 

 هنا. وهذا لن يحل المشكلة".
، أي بعدددد 1968ويقدددول كيمحدددي إنددده يجدددب وقدددف توسددديع المديندددة، علمدددا أنددده كدددان شدددريكا، فدددي العدددام 

ألفددا. لكددن عدددد  550للقدددس وقضددى بددأال يزيددد عدددد السددكان عددن  االحددتالل بسددنة، فددي إعددداد مخطددط
ألددف نسددمة. وأضدداف أن التوقعددات تشددير إلددى أن عدددد سددكان  900السددكان فددي القدددس حاليددا يقددارب 

لدددى مليدددون ونصدددف المليدددون فدددي العدددام 2020القددددس سيصدددل إلدددى مليدددون نسدددمة فدددي العدددام  ، 2040، وا 
 .%44وعندها ستكون نسبة الفلسطينيين 

  10/11/2017 ،48عرب 
 
 فلسطين بين خياري المفاوضات والمقاومة .40

 د. ناجي صادق شراب
تمر القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني بأخطر مراحلهم السياسية، وهي مرحلة التصفية السياسية 
للقضددية الفلسددطينية، وتفريغهددا مددن كددل مضددامينها الشددرعية والحقوقيددة، وتحولهددا لمجددرد قضددية سددكان، 

ي الددداخل والخددارج. ولددذلك فددالتفكير يتركددز علددى ماهيددة هددذه الحقددوق، وكيفيددة ممارسددتها. منتشددرين فدد
والتركيدددز هندددا علدددى الحقدددوق االقتصدددادية مدددن مأكدددل، ومشدددرب، وتنقدددل، وعمدددل. ويمكدددن ممارسدددة هدددذه 
الحقدوق فدي إطدار مؤسسدات سياسدية محليدة ال ترقددى لمسدتوى الدولدة، ألن ذلدك أحدد مظداهر الددتخلص 

يًا، أي أن تتدرجم فدي قيدام دولدة لهدا مقوماتهدا وأركانهدا الثالثدة المتعدارف عليهدا، ألن من القضية سياسد
معنددى قيددام الدولددة مددن منظددور "إسددرائيل" بدايددة النهايددة للمشددروع الصددهيوني وحلددم "إسددرائيل الكبددرى"، 

ل". ولدذا والعودة لحياة "الغيتو" في إطار حدود مغلقة، وبداية لصراع جديد تخدرج أوراقده مدن يدد "إسدرائي
نجد إصرارًا "إسرائيليًا" للحدؤول دون قيدام هدذه الدولدة، مدن خدالل مسدابقة الدزمن فدي مصدادرة األراضدي 
الفلسطينية التي يفترض أن تشدكل منطقدة القلدب أو المحدور للدولدة الفلسدطينية بقيدام المسدتوطنات فدي 

ينية، وتسددود "إسددرائيل" اآلن قلددب الضددفة الغربيددة، والتددي تشددكل المسدداحة األكبددر إلقلدديم الدولددة الفلسددط
موجددة كبيددرة مددن اليمينيددة والتشدددد التددي تددرفض أي تعامددل سياسددي مددع القضددية الفلسددطينية، وتسددودها 
صرار علدى االعتدراف فلسدطينيًا ب"إسدرائيل"  ثقافة من الكراهية والحقد على كل ما هو غير يهودي، وا 

 كدولة يهودية.
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"اإلسددرائيلي" أن ال رغبددة فددي السددالم الددذي يقددوم علددى  وكمددا هددو واضدد  مددن القددراءة السياسددية للخطدداب
فكددرة قيددام الدولددة الفلسددطينية. فددي المقابددل هندداك تراجددع واضدد  فددي الخيددارات الفلسددطينية، بددل تضددارب 
وتندداقض بددين خيدداري المفاوضددات السددلمية وهددو خيددار تدعمدده الشددرعية الدوليددة، وخيددار المقاومددة كددرد 

صرار العدو "  اإلسرائيلي" على عدم تقديم أية تنازالت.على فشل المفاوضات وا 
كددل هددذه المعطيددات جعلددت مددن الدددور الفلسددطيني مجددرد دور لفظددي، وحّولتدده لمتغيددر تددابع لغيددره مددن 

قليميًا ودوليًا. وعلى المستوى اإلقليمي والددولي للصدراع العربدي  "اإلسدرائيلي"،  -المتغيرات "إسرائيليًا" وا 
هددو المتغيددر الرئيسددي فددي عالقاتدده بددالمتغير الدددولي، فددالتراجع فددي  بددداًل مددن أن يكددون المتغيددر العربددي

تأثير العامل العربي واض ، وخصوصًا بعد أحداث ما يسمى "الربيع العربي"، وبروز تهديدات جديدده 
للدددول العربيددة تتمثددل فددي اإلرهدداب، وانغمدداس الدددول العربيددة فددي حددرب ممتدددة ضددد اإلرهدداب والعنددف، 

مكانددددات الدددددول العربيددددة، وتعددددرض الدولددددة الوطنيددددة لالنحسددددار وهددددي الحددددروب التددددي تسددددتنف د قدددددرات وا 
والضعف. وفي هذا السياق تراجعت القضية الفلسطينية كقضية أولوية عربية بسبب أولوية التهديدات 

"إسرائيل" والددذي يشدددكل حدددائط صددد ضدددد كدددل محددداوالت داآلنيددة، إضدددافة إلدددى الدددور األمريكدددي المؤيدددد لددد
الدوليدددة بمدددا يشدددجع "إسدددرائيل" علدددى المزيدددد مدددن الصدددلف والعددددوان والتوسدددع  تطبيدددق قدددرارات الشدددرعية

 والتهويد.
هددددذه هددددي بيئددددة القضددددية الفلسددددطينية بكددددل مسددددتوياتها تعمددددل لصددددال  "إسددددرائيل" مددددع تراجددددع الخيددددارات 
الفلسطينية، فال المفاوضات حققت أهدافها وال المقاومة أيضًا حققت أهددافها بقددر تثبيدت وجدود حركدة 

عدادة تفعيدل حماس ك فاعل فلسطيني. هذه البيئة تفرض على الفلسدطينيين مراجعدة وتقدويم خيداراتهم، وا 
عناصددر القددوة التددي تشددكلها القضددية الفلسددطينية، وهددذا ال يتحقددق مددن دون إطددار سياسددي جددامع للقددرار 
الفلسطيني، وفي إطار تفعيل حركدة التحدرر الدوطني الفلسدطيني ووضدع برندامج وطندي نضدالي جدامع 

د المسددار الفلسددطيني وسددط هددذا الوضددع اإلقليمددي والفلسددطيني البددائس. ومددن دون هددذه المراجعددة، يحددد
سيجد الفلسطينيون أنفسهم في سياق انصهارات إقليمية تذوب من خاللها قضيتهم، وعليهم أن يددركوا 
أن هدددذه هدددي اللحظدددة التدددي تسدددعى مدددن خاللهدددا "إسدددرائيل" مسدددتفيدة مدددن التحدددوالت فدددي مدددوازين القدددوى 

صالحها لفرض رؤيتها للسالم الذي يقوم على توسيع السدالم االقتصدادي، والحيلولدة دون قيدام الدولدة ل
 الفلسطينية المستقلة.

 11/11/2017 ،الخليج، الشارقة
 
 أين الصهاينة من حريق المنطقة واحتمال تصاعده؟ .41

 ياسر الزعاترة
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دددنّية" ضدددد إيدددران، حدددين ال يتدددرك بنيدددامين نتنيددداهو أي فرصدددة دون التبشدددير بالتحدددالف  مدددع الددددول "الس 
وبالعالقات المتناميدة مدع بعدض تلدك الددولع فهدو ال ُيحدرج األخيدرة فحسدب )مدن ُيحدرج منهدا بدالطبع(، 
بددل يسددتثمر فددي هددذا "اإلنجدداز" داخليددا أيضددا، وهددو الددذي يتعددرض التهامددات فسدداد متواليددة تشددمل حتددى 

 زوجتهع فضال عن مساعديه.
أن نتنيدداهو يضددع نفسدده وكياندده فددي قلددب الحريددق الددراهن بالمنطقددة،  علددى أن األهددم مددن ذلددك كلدده هددو

ويفس  المجدال أمدام أسدئلة الددور الدذي يمكدن أن يلعبده فدي التطدورات المقبلدة، إن كاندت سياسدية عبدر 
ال مدددا معندددى أن يتددددخل دونالدددد ترمدددب فيمدددا يجدددري  أذرعددده فدددي الوضدددع الددددولي وخاصدددة فدددي أميركدددا )وا 

حددض، بدل وعددائلي أيضدداع(، أم عسدكرية عبددر احتمددال شدن حددرب علددى بالسدعودية وهددو شدأن داخلددي م
 عن الجغرافيا اللبنانية(. منفصالً  ألن الحزب ليس جيشاً  عملياً  حزب هللا )على لبنان

الدددذي ال شدددك فيددده هدددو أن لنتنيددداهو أحالمددده العريضدددة مدددن هدددذا الدددذي يجدددري )الصدددراع الطدددائفي فدددي 
ي البيددت األبدديض، ويغددازل بعددض العددرب مددن أجددل المنطقددة(، فهددو يعددّول عليدده وعلددى وجددود ترمددب فدد

تحقيق ما عجز الكيان عن تحقيقه بعد اتفاق أوسلو، وما عجز عن تحقيقه أيضا بعد الغزو األميركي 
 للعراق الذي رفع شعار "إعادة تشكيل المنطقة".

مددنهم  فهدو هنددا يددرى فرصددة لتركيددع إيددران عبددر االبتددزاز األميركددي، مددع بيددع ذلددك للعددرب ألخددذ مددا يريددده
علددى صددعيد القضددية تحديدددا، ولدديس علددى صددعيد صددراعهم مددع الغالبيددة ألن اسددتمرار هددذا الصددراع هددو 

 األفضل بالنسبة إليه.
على أن "العتمة ال تأتي بالضرورة على قد يدد الحرامدي"، كمدا يقدول المثدل الشدعبيع واحتمداالت تحقدق 

دة يمكددن أن يتددورط فيهددا الكيددان، تلددك األحددالم ال تبدددو كبيددرة، لدديس فقددط بسددبب نتددائج أي حددرب جديدد
مكانيدددة الخددددروج منهددددا ولددددو بخسددددارة جزئيددددة أو عدددددم انتصددددار، بددددل أيضددددا ألن فددددي فلسددددطين معادلددددة  وا 

 وخصوصية ال ينتبه إليها نتنياهو.
ويغريه أن فيها سلطة تتعاون معه بكل ما أوتيت من قوة لمنع أي انتفاضة جديدة، ومن ورائها وضدع 

ع ذلددك، ولكددن عندددما تلددوح فددي األفددق إمكانيددة تصددفية القضددية عبددر حددل عربددي سدديلقي بكددل ثقلدده لمندد
إقليمددي تحدددثنا عندده مددرارا )تكددريس حكددم ذاتددي علددى مددا يتركدده الجدددار األمنددي مددن الضددفة، مددع تطبيددع 

 عربي واسع(ع فإن الشعب الفلسطيني لن يسكت على ما يجري.
أو يتبعهددا كمددا حدددث فددي انتفاضددة  بددل سددتكون لدده كلمتدده التددي إمددا أن يسددبقها تصددعيد لقددوى المقاومددة،

 ، بعد فشل قمة كامب ديفد قبل ذلك بشهرين.2000األقصى نهاية سبتمبر/أيلول 
يعيدنا هدذا الوضدع البدائس والمعقدد إلدى األسدئلة األولدى المشدروعة عدن المتسدبب فدي هدذا الحريدق ومدا 

مع علي خامنئي على دفن  يمكن أن يفضي إليه، والذي يتمثل في التقاء قوى الثورة المضادة )عربيا(
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أحددالم الشددعوب فيمددا ُعددرف بددالربيع العربددي، وتددولي األخيددر مهمددة اإلجهدداز علددى تلددك األحددالم عبددر 
التددي لددو مددّرت لكددن مشددهد المنطقددة برمتدده مختلفددا، بمددا فددي ذلددك احتمدداالت فشددل  ةضددرب ثددورة سددوري

 االنقالب على الثورة المصرية.
ار الربيدع العربددي نحدو محطدات أخددرى بأشدكال متفاوتددة، لدو انتصدر الشددعب السدوري علدى الطاغيددة لسد

لكددن أحددالم خددامنئي لددم تكددن متعلقددة بالصددراع مددع المشددروع الصددهيوني، بقدددر عالقتهددا بددأحالم النفددوذ 
 والتوسع على أساس مذهبي، وعلى قاعدة استعادة ثارات التاريخ، وليس نصرة المظلومين كما يزعم.

، بدل كدان باإلمكدان أن يكدون شدعبها ةا مهددين بانتصار ثورة سوريفالشيعة في لبنان والعراق لم يكونو 
صدديقا إليددران لددو لددم تقددف أمدام طموحدده، األمددر الددذي ينطبددق علدى الشددعب اليمنددي الددذي انقلبددت إيددران 
على ثورته بالتعاون مع الطاغية الذي ثار الشعب ضده فدي ثدورة بالغدة الروعدة، وكدذلك العدرب السدّنة 

 .2010امنئي نوري المالكينحو إقصائهم بعد ذهابهم نحو العملية السياسية في بالعراق لو لم يدفع خ
علددى خلفيدددة مددا جددرى ويجدددري فددي العدددراق -المصدديبة الكبددرى اليدددوم هددي أن مشدداعر الحشدددد المددذهبي 

ستضدع الغالبيدة فدي المنطقدة أمدام سدؤال حدرج، فدي حدال شدّن الصدهاينة عددوانا علدى  -واليمن ةوسوري
ألن الصددهاينة هددم العدددو األكبددر لألمددة، لكددن الحددزب ومددن ورائدده إيددران ولغددوا فددي  حددزب هللا فددي لبنددان،

دماء أبنائها حتى الثمالة، وهم يلّوحون بمشروع مدذهبي يمثدل تهديددا تاريخيدا لهداع فدأين سديقف أبناؤهدا 
 في مواجهة من هذا النوعع!

كاليا إلدى حدد كبيدر ونحدن إذ ال نتدردد فدي الوقدوف ضدد أي عددوان صدهيوني، فدإن الوضدع سديكون إشد
 بالنسبة لكثيرين، وتلك هي المصيبة التي وّرط فيها خامنئي األمة بسبب أحالمه العبثية.

على أن ذلك ال ينسينا بحال مواقف الطرف الذي يواجه إيران، ليس حيال الربيع العربي فحسبع بل  
م مدع مشداعر جمداهير األمدة أيضا بتركه الورقة الفلسطينية إليدران بددل تبندي قدوى المقاومدة، واالنسدجا

 كانت جاهزة لذلك. -وفي مقدمتها "حماس"-في الموقف منها، السيما أن األخيرة 
فقد وقفت على الباب تنتظر كلمدة طيبدة فلدم تجدد سدوى الخدذالن، ممدا اضدطرها للعدودة إلدى إيدران مدن 

هددذا الموقددف  ، رغددم خالفنددا مددع تطددوراتةجديددد، بعددد مددا يشددبه القطيعددة بسددبب الموقددف مددن ثددورة سددوري
 على النحو الذي تابعناه مؤخرا.

لددن يعنددي تغيددرا فددي مواقددف  -فددي حددال وقددع-علددى أن فشددل أي عدددوان صددهيوني جديددد علددى لبنددان 
غالبيدددة األمدددة مدددن العددددوان اإليراندددي، ألن المسدددألة ليسدددت إمدددا هدددذا أو ذاك، ويمكدددن لألمدددم أن تواجددده 

 عدوانين في آٍن.
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يقتنددع خددامنئي بكلمددة سددواء مدددع العددرب وتركيددا، توقددف هدددذا  وسيسددتمر الصددراع بأشددكال مختلفددة حتدددى
الحريددق لصددال  شددعوب المنطقددة بدددل التدددخالت األجنبيددة )فددي ظددل مخدداطر لعبددة تقاسددم النفددوذ بددين 

 أميركا وروسيا(، وعلى أمل التوحد ضد الكيان الصهيوني من جديد.
أم قصدر، خالفدا إليدران  وهو كيدان لدن يتوقدف الصدراع ضدده حتدى يدزول، وهدو إلدى زوال طدال الزمدان

التدددي سدددينتهي الصدددراع معهدددا حدددين تكدددف عدددن عددددوانها، وتقبدددل بالحدددل المتدددوازن الدددذي يحفدددظ مصدددال  
 المحاور الثالثة في المنطقة )العرب وتركيا وهي(.

 10/11/2017 ،الجزيرة نت، الدوحة
 
 هل صارت تل أبيب عاصمتنا من المحيط إلى الخليج؟ .42

 غادة السمان
ت  عدددن ذرائدددع لتظدددل حفدددال دائمدددا وعيددددا مسدددتمرا كمدددا وصدددفها همنغدددواي، بددددأت فدددي بددداريس التدددي تفددد

 االحتفاالت بعيدي الميالد ورأس السنة قبل شهرين من موعدهما..
وهددا هددو )بابددا نويددل( يتجددول فددي مخددازن بدداريس )وديزنددي النددد( واستعراضدداتها.. وضددمن هددذا المندداخ، 

 جلدي فني فاخر.بتجليد  2018تلقيت هدية هي مفكرة للسنة المقبلة 
صدديقتي الباريسدية التددي أهددتني إياهدا تعمددل فدي فدرع أوروبددي مدن فدروع بنددك مقدره )األم( فدي عاصددمة 
عربيدددة.. وألنندددي كاتبدددة فضدددولية تقدددرأ كدددل حدددرف تطالددده يددددها، طالعدددت المعلومدددات فدددي مقدمدددة المفكدددرة 

 الفاخرة كما تأملت الخرائط في صفحاتها األخيرة. وخاب أملي!
 

 يلة المسمومة!الهدية الجم
باختصدددار: هدددذه )المفكدددرة( منحدددازة إلسدددرائيل علدددى حسددداب عالمندددا العربدددي.. ففدددي بددداب قائمدددة األعيددداد 
وجدت عيدا واحدا يخصنا كعرب هو )رأس السنة الهجرية اإلسالمية( إلى جانب رأس السنة اليهوديدة 

عيداد، أيدام العطلدة فدي مع اسم ذلك بالعبرية وهدو )رو  هاشدانا( واسدتفزني أنندي وجددت فدي قائمدة األ
دولددة لددم  36إسددرائيل ولكننددي لددم أجددد قائمددة مماثلددة ألي وطددن عربددي: وفددي القائمددة التددي ضددمت أعيدداد 

أجد تاريخ أعياد أي دولة عربيدة بدل وجددت فقدط إسدرائيل وأعيادهدا إلدى جاندب أعيداد األوطدان األخدرى 
كٍر لوطن عربي واحد.  باستثنائنا! وما من ذ 

قطبي يجري في شراييني مع الدم، لكنني اعترف أن نيران الغضب اجتاحت روحي وبرغم أن الجليد ال
ناهيك عن بعض الدهشة، ألن أحدا في مركز البنك "األم" لم يتنبه لذلك برغم وجود بعض فلسطينيي 

 األصل في مجلس إدارته!!
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 "باي باي" فلسطين؟
الددول، وتنقلدت بدين الخدرائط إلنكلتدرا وانتقلت إلى القسم األخيدر مدن المفكدرة وتحدوي خدرائط العديدد مدن 

يطاليددا وأمريكددا ولددي ذكريددات فددي عشددرات المدددن فيهددا.. وأيقظنددي مددن مشدديتي فددي المقددابر  سددبانيا وا  وا 
ولبنان واألردن والعراق واليمن وقطر والسدعودية  ةالملونة للذكريات خريطة عالمنا العربي، حيث سوري

فددي موضددع فلسددطين فقددد تددم تغييددب هددذا االسددم ولددم يددأت ذكددر أي مددن تلددك األوطددان، أمددا … و… و
وقددرأت عوضددا عندده اسددم إسددرائيل مدسوسددا فددي أرض عربيددة.. أي أن اسددم إسددرائيل يجلددل )األراضددي 

 العربية( من المحيط إلى الخليج والعاصمة: تل أبيب!
ولو صدرت المفكرة مدن بندك غربدي لقلدت لنفسدي هدذا وطدنهم وهدم أحدرار، أمدا صددورها مدن فدرع لبندك 

لدوطن العربدي فقدد اسدتفزني، وأرفدض أن أقدول وداعددا السدم فلسدطين ولدن أتدرك اسدم إسدرائيل يحددل فدي ا
 مكانه، ولكن ذلك لألسف هو ما تحاول تلك الدولة المحتلة ترسيخه.

لم أذكر اسم البنك ألنني واثقة مدن انعددام سدوء النيدة وأظدن أن موظفدا غربيدا غلبده الكسدل أو اإلرهداق 
 ت من دون تدقيق وذلك عن موقع غربي مسؤول عن تغييب اسم فلسطين.وبالتالي نقل المعلوما

الحظت أيضا غياب اسم فلسطين والعواصم العربيدة كلهدا مدن جددول يبدين المسدافة بدين بداريس وبقيدة 
 بعض مدن العالم ومنها تل أبيب، كأنها عاصمة )األراضي العربية(!

 
 تل أبيب وحدها المطار!

مرجل، ولكن في المفكرة ذلدك البندد اآلخدر وهدو قائمدة المسدافة بدين بداريس ال أحب الكتابة وأنا أغلي ك
ومدددن العددالم، وأحزننددي غيدداب أي اسددم لمدينددة عربيددة حتددى عددن ذلددك الجدددول باسددتثناء اسددم تددل أبيددب! 

 وأينع في مفكرة صادرة من فرع لبنك من بنوك وطننا العربي فما الذي يحدث لناع
الفددرع األوروبددي الددذي أصدددر تلددك المفكددرة، حيددث تددم نقددل جددداولها  انددا أميددل طبعددا لالعتقدداد بحسددن نيددة

عدددن مفكدددرات أخدددرى، بدددل إنندددي واثقدددة مدددن ذلدددك ولكدددن ألدددم يطلدددع سدددواي علدددى المعلومدددات )الشدددريرة( 
المدسوسة وبينها اسم إسدرائيل فدي خريطدة فلسدطين المحتلدة، واسدم تدل أبيدب فدي قائمدة المسدافات بدين 

 يب المطار األوحد في عالمنا العربي مكسور الخاطر مثليعباريس والعواصمع وهل أضحت تل أب
 

 شمس في مقبرة.. مرزوق الغانم؟!
إسرائيل تسعدها أخطاء كهذه في مفكرة وفي كل حقدل. بدل وتدسدها فدي أنابيددددب اإلهمدال والكسدل وقلدة 

وشددداليم" التنبددده، فهدددي تحددداول احدددتالل فلسدددطين وسدددرقة تاريخدددددددها ووداعدددا للقددددس فاسدددمها أورشدددليم و"ير 
 و"جروزالم" بدال من القدس، وداعا طبريا وحطين.
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عكا حيث ولد غسان كنفاني/صدار اسدمها "عكدو" والناصدرة صدارت "نتسديرت" والخداطف يفدرض علدى 
)الضددحية( االسددم الددذي يختدداره.. وبينهددا أسددماء توراتيددة بدددال مددن العربيددة، أو أسددماء تددم تحويرهددا مددن 

كر، ولدذا نبدتهج بكدل محاولدة عربيدة )ندادرة( لدرد ضدربة إلسدرائيل األسماء العربية األصلية بكل شر ما
التي تسرق الزيتون الفلسطيني على أيدي )المستوطنين( وتسرق الحرية الفلسطينية على المعابر وفدي 

صدحافيا فلسدطينيا  24الطريق إلى العمل أو الجامعة أو أماكن العبادة أو حتى إلى المقبرة.. وتحتجز 
ية( بامتياز فاق معتقل )اوشفيتز( ضد اليهود الدذي تظدل تتداجر بده إسدرائيل وتحلدب في سجونها )الناز 

 عبره بقرة اإلحساس بالذنب لدى األوروبيين لتجييره لمصلحة الصهيونية النازية.
فدي مندداخ كهددذا نفدرح بددالموقف المشددرف لدرئيس مجلددس األمددة الكدويتي مددرزوق الغددانم الدذي تسددبب فددي 

اجتمددداع ُدولدددي فدددي مديندددة سدددان بطرسدددبورا فدددي مدددؤتمر االتحددداد البرلمددداني طدددرد الوفدددد اإلسدددرائيلي مدددن 
 الدولي.

أمير الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح أشاد بالرد الحازم لرئيس البرلمدان الكدويتي مدرزوق 
الغانم على إسرائيل كما فعل محمود العالول واسماعيل هنية ومواقع االتصال والغانم صدرخ فدي الوفدد 

 رائيلي:اإلس
 "أيها المحتل الغاصب عليك أن.. تخرج من القاعة.. يا محتل يا قاتل األطفال"..

هذا موقف يشبه إطاللة شمس على مقبرة عربية غارقة في الظلمات وكم نحن بحاجة إلى وقفة كهدذه 
 إلى طرد بعض الظالم من قلوبنا، بصرخة من القلب كصرخة مرزوق الغانم. 

 11/11/2017 ،القدس العربي، لندن
 
 في حرب في لبنان "إسرائيل"إيران من شأنه أن يورط  صراع السعودية ضدّ  .43

 عاموس هرئيل
ساعة، في نهاية األسبوع الماضي، قامت العائلة المالكة فدي السدعودية بعددة هدزات  24خالل أقل من 

عودي، لدم في الشرق األوسط، التي صعدت معركة السيطرة اإلقليمية الجاريدة مدع إيدران. المخطدط السد
يددتم الكشددف عندده بعددد. ولكددن التطددورات رفعددت مسددتوى التددوتر فددي عواصددم الدددول المجدداورة وأدت إلددى 

 موجة من التوقعات بشأن الخطوات المقبلة للسعودية.
فددي البدايددة جدداء إعددالن اسددتقالة سددعد الحريددري مددن رئاسددة الحكومددة اللبنانيددة. فددي السدداعات األولددى تددم 

قدامرة لتصدفيته مدن جاندب حدزب هللا بدأوامر إيرانيدة. ولكدن كلمدا مدر الوقدت تبرير استقالته بخوفه مدن م
فدإن األمدر يبدددو كأنده إمددالء مدن الريداض التددي لدم تكددن راضدية عدن الطريقددة التدي أجبددر فيهدا الحريددري 
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علددى التعدداون السياسددي مددع حددزب هللا فددي الحكومددة. جهددات فددي حكومددة لبنددان اّدعددت أندده محتجددز فددي 
 مس أمرت السعودية والكويت مواطنيهما بمغادرة لبنان فورًا.الرياض برغم أنفه. أ

بعدددد بضدددع سددداعات أعلندددت السدددعودية عمليدددة اعتقددداالت واسدددعة النطددداق ألمدددراء ورجدددال أعمدددال بتهمدددة 
الفسدداد. فددي حددين أن األمددراء كددان يددتم جمعهددم فددي معتقددل خمسددة نجددوم فددي فندددق "ريتددز كددارلتون" فددي 

الحدددود الجنوبيددة للسددعودية. فددي غددداة ذلددك اليددوم تبددين أن  الريدداض، حدددثت حادثددة جويددة غريبددة علددى
األميددر الددذي كددان فددي الطددائرة المروحيددة حدداول الهددرب إلددى خددارج حدددود المملكددة، وتددم إسددقاط طائرتدده 
على أيدي سالح الجو السعودي. الركاب التسعة وطاقم الطائرة قتلوا. المتمدردون الحوثيدون فدي الديمن 

فدددي هدددذه األثنددداء صددداروخا نحدددو مطدددار الريددداض تدددم اعتراضددده بنجددداح  المددددعومين مدددن إيدددران أطلقدددوا
بصواريخ أمريكية. وردا على ذلك قامت السعودية بفرض حصار بحري وبري على اليمن. ولكدن هدذه 
لم تكن التطورات الوحيدة المرتبطة بالسعودية هذا األسبوع. رئيس الواليات المتحدة ترامب غرد بأقوال 

 خذها الملك سلمان والرجل القوي في المملكة ولي العهد محمد بن سلمان.داعمة للخطوات التي ات
سددددرائيل قبددددل أيددددام قليلددددة مددددن موجددددة التطهيددددرات فددددي  )صددددهر ترامددددب، جددددارد كوشددددنر، زار السددددعودية وا 

، أرسدلت وزارة الخارجيدة لسدفاراتها رسدائل توافقدت تمامدا 10المملكة(، في إسرائيل، كمدا جداء فدي القنداة 
لسددعودية السددتقالة الحريدري وألقددت علددى إيددران كامددل المسدؤولية عددن األزمددة فددي لبنددان، مدع التفسدديرات ا

ورئددديس السدددلطة الفلسدددطينية محمدددود عبددداس سدددافر فدددي زيدددارة مسدددتعجلة إلدددى مصدددر والسدددعودية. وفدددي 
بروكسددل ورد نبدددأ مفددداجئ، عدددن رغبدددة وفدددد سدددعودي رفيدددع المسدددتوى فدددي الوصدددول فدددي األسدددبوع المقبدددل 

 حول طرق محاربة اإلرهاب، التي دعيت إليها قبل عشرة أشهر.إلجراء عدة مباحثات 
هدددل يوجدددد خدددط واحدددد يدددربط بدددين كدددل هدددذه النقددداط د واألزمدددة المختلقدددة التدددي افتعلتهدددا السدددعودية واتحددداد 
اإلمارات ومصر مع َقطر المارقة في الصيف الماضيع هل تدرتبط أيضدا بعمليدة المصدالحة بدين فدت  

ة األسبوع الماضي، بقيادة القاهرةع الحكمدة المقبولدة فدي أوسداط رجدال وحماس التي بدأ تنفيذها في غز 
االستخبارات والخبراء األكاديميين تقول إن األمر يتعلدق بخطدوات اسدتهدفت تثبيدت سديطرة ولدي العهدد 

 سنة(. 82محمد بن سلمان تمهيدا لنقل الحكم من والده )
مالكة قريبدة بشدكل خداص مدن إدارة ترامدب د ليس من الواض  أن السعوديين سيكتفون بذلك. العائلة ال

السددعودية هددي إحدددى الدددول القالئددل إضددافة إلددى إسددرائيل التددي اسددتقبلت بحماسددة فددوزه فددي االنتخابددات 
الرئاسية، في مثل هذا األسبوع قبل سنة. في السنة األخيرة يتم نشر تقارير متزايدة في وسائل اإلعالم 

الريداض والقددس، يقتدرن أيضدا بالتعداون االسدتخباري. إسدرائيل العالمية عن تنسيق سياسي متزايدد بدين 
والسعودية تعتبران إيران عدوا مشتركا، وهما محبطتدان مدن عددم قددرة الغدرب علدى مواجهدة زيدادة نفدوذ 

 إيران في المنطقة، التي تسمى "الهالل الشيعي".
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ر أن أمامنددا عمليددة سددعودية هددذه األحددداث المتواصددلة التددي بدددايتها مددن األزمددة الَقطريددة، تعددزز التقدددي
أوسع د محاولة طموحة إلنشاء نظام إقليمي جديد. جزء منه هو المصالحة الداخليدة الفلسدطينية، التدي 
تحتاج إلى دعم اقتصادي من السعودية واتحاد اإلمارات، وهو ال ينتهي عند هذا كما يبدو. في جهاز 

ولدة، وهدي أن تقدوم إدارة ترامدب بطدرح وثيقدة األمن وفي المستوى السياسدي مسدتعدون لالحتماليدة المعق
سياسية جديدة على إسرائيل والسلطة الفلسطينية، في محاولة لتحريك العملية السلمية المتوقفة. عملية 

 كهذه يجب أن تكون منسقة بين واشنطن والرياض.
ه فددي ولكددن مددن المحتمددل أن تكددون لطموحددات السددعودية نتددائج أخددرى أيضددا. عنددوان المقددال الددذي نشددر 

بدايددة هددذا األسددبوع سددفير الواليددات المتحدددة السددابق فددي إسددرائيل، دان شددبيرو، فددي النسددخة اإلنكليزيددة 
يدرانع". شدبيرو الدذي  لصحيفة هآرتس، "سؤال: هل السعودية تددفع إسدرائيل إلدى حدرب مدع حدزب هللا وا 

جاح نظدام األسدد فدي كان أيضا مستشارا لبراك أوباما لشؤون الشرق األوسط يطرح احتمالية أنه إزاء ن
البقاء بعد الحرب األهليدة فدي سدورية، تريدد السدعودية نقدل ميددان القتدال مدع اإليدرانيين مدن سدورية إلدى 
لبنان د ومعنيين بأن تقوم إسرائيل بهذا العمل القذر لمصلحتهم. هنا يمكدن حددوث ردود فعدل متسلسدلة 

ستقالة الحريري حدزب هللا علدى مواجهدة لهذه الخطوة. وحسب تقدير شبيرو تأمل السعودية بأن تجبر ا
تدددداعيات األزمدددة السياسدددية واالقتصدددادية فدددي لبندددان د والمنظمدددة الشددديعية بددددورها يمكدددن أن تبدددادر إلدددى 
مواجهة عسكرية مع إسرائيل من أجل توحيد الجمهور اللبناني حولها. لقد حذر شبيرو مدن أنده "يجدب 

 ودية إلدخالها إلى مواجهة مبكرة جدا".على إسرائيل أن ال تكون أداة لعب في أيدي السع
شبيرو ليس الوحيد الذي يطرح سيناريو كهذا. دوف زكهدايم، الدذي شدغل مناصدب رفيعدة المسدتوى فدي 
البنتدداغون فددي إدارة ريغددان وبددو ، كتددب هددذا األسددبوع فددي مقددال نشددر فددي مجلددة "فددورين بوليسددي" عددن 

سدرائيل، وذكدر بدأن زيدارة كوشدنر للريداض كاندت التحالف بين الواليات المتحدة والسعودية واإلمدارات  وا 
هددي الثالثددة منددذ دخددول ترامددب البيددت األبدديض. وحسددب أقوالدده، علددى ضددوء الددربط بددين القددادة الثالثددة، 
ترامب ونتنياهو وابن سلمان، فإن كل االحتماالت مفتوحة. "هؤالء الثالثدة يخططدون لشديء مدا د وهدذا 

 ".يبدو أنه مخطط من أجل الضغط على إيران
إسرائيل كما كتب هنا في السابق، تتصرف اآلن في الشدرق األوسدط فدي ظدروف حساسدة جددا. نجداح 
معسددكر األسددد فددي الحددرب األهليددة ووجددود روسدديا المتزايددد فددي سددورية والتددأثير الكبيددر إليددران، خلقددت 
وضددعا جديدددا غيددر واضدد . وبالددذات بسددبب ذلددك، حسددب رأي هيئددة األركددان العامددة، هندداك حاجددة إلددى 

حديد قواعد اللعب التي يجب أن تحافظ على حرية عمل إسرائيل العسكرية في الجبهة الشدمالية. مدن ت
هنا كما يبددو، تدأتي التقدارير الكثيدرة عدن هجمدات سدالح الجدو فدي سدورية. ولكدن هدذه الظدروف أيضدا 

يطرة. تزيد بصدورة دراماتيكيدة مخداطرة التددهور غيدر المخطدط لده، نتيجدة لحادثدة معيندة تخدرج عدن السد
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الندار بدين الطدرفين بصدورة متعمددة، فهدذا سديتحول إلدى خطدر  إشدعالإذا كانت السعودية حقا تزيد من 
 ملموس.

في الجي  اإلسرائيلي يتحدثون عن أن كل عملية ترتكز على االسدتخبارات الدقيقدة والتفكيدر المعمدق، 
فتدرة متدوترة، حتدى بالمقارندة  قبل تقديمها للمستوى السياسي للمصادقة عليها. وحتى اآلن يبدو أن هذه

السنوات الماضية، التي تميزت بالتغيرات السريعة التي سيطرت علدى المنطقدة مندذ انددالع  أحداثمع 
 الثورات العربية في كانون األول قبل سبع سنوات.
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