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سد فجوة في ميزانيتها لهذا  المؤتمر الدولي لدعم األونروا: بالرغم من تأكيد الدعم... فشل في .1
 العام

أعلنت وكءلة األمم المتحدة إلغءثة وتشغيل الالجئين  ،16/11/2021لقدس، القدس، اذكبرت 
الفلسطينيين في الشبرق األدنى )األونبروا( الثالثء  أنهء لم تنجح في سد فجوة في ميزانيتهء لهذا الاءم 

 وتأمين تمويل كءمل طويل األجل برغم تاهدات جديدة من المءنحين.
، وحّثت في مؤتمبر ععبروكسل المجتمع الدولي على ”وجوديء“ حذبرت األونبروا من أنهء تواجه تهديدا

 مليون دوالبر سنويء على األقل. 800االلتزام عتمويل أكثبر استقبرابرا وشددت على أنهء تحتءج مستقعال 
مليون دوالبر للشهبرين األخيبرين  100على المدى القصيبر، تساى الوكءلة جءهدة لتغطية عجز قدبره 

 هء قد تضطبر إلى وقف عاض أنشطتهء.من هذا الاءم، محذبرة من أن
مليون دوالبر إضءفية لهذا الاءم، مء يجال  38وقءلت الوكءلة في عيءن إن المءنحين التزموا عتقديم 

 مليون دوالبر. 60الوكءلة تاءني من نقص قدبره 
نحبرز تقدمء. لكننء مء زلنء عحءجة إلى دعم لتغطية “وقءل المفوض الاءم لألونبروا فيليب الزابريني 

 ”.ميع الخدمءت والبرواتب لشهبري تشبرين الثءني/نوفمعبر وكءنون األول/ديسمعبرج
للوكءلة التي تقدم برعءية ” له طعياة وجودية حقيقية“وحذبر من أن فجوات التمويل تشكل تهديدا 

 اجتمءعية لالجئين فلسطينيين وأعنءئهم.
قيء اآلن وفي المستقعل، فإن كءن علي دّق نءقوس الخطبر ألننء إذا لم نجد حال حقي“وأضءف الزابريني 

 ”.المؤسسة ستكون على حءفة االنهيءبر
نكءفح اليوم عءلفال تاعئة مخزوننء من األدوية ودفع الفواتيبر، ويتاين على موظفينء التاءمل مع “وتءعع 

 ”.تجميد استحقءقءتهم وتأخيبر برواتعهم
تفءقيءت جديدة أو متجددة مليون دوالبر في شكل ا 614وأكدت األونبروا أن المءنحين تاهدوا تقديم 

 عءلمئة فقط من الميزانية األسءسية للوكءلة للاءم المقعل. 40متاددة السنوات، وقد تم ضمءن تغطية 
مليون دوالبر على األقل في الاءم. ال يمكن الامل عأقل  800تتطلب عمليتنء “وأبردف فيليب الزابريني 

 ”.من ذلك
لفء، المسءعدة ألكثبر من خمسة ماليين فلسطيني مسجلين أ 28تقدم األونبروا التي يعلغ عدد موظفيهء 

 لديهء في األبراضي الفلسطينية واألبردن ولعنءن.
أكد المجتمع الدولي، يوم ، 16/11/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وأضءفت 

شبرق األدنى الثالثء ، دعمه لوكءلة األمم المتحدة إلغءثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في ال
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)األونبروا(، خالل المؤتمبر الوزابري الدولي السنوي للتاهد عتقديم دعم سيءسي ومءلي للوكءلة، والذي 
 عقد في الاءصمة العلجيكية عبروكسل، عمشءبركة مسؤولين من عشبرات الدول وجءهًيء وافتبراضًيء.

فلسطين"، نءقشت قيءدة وخالل المؤتمبر الذي حمل عنوان "استدامة الحقوق والتنمية العشبرية لالجئي 
"األونبروا" خططهء لتحديث الوكءلة، عءإلضءفة إلى التداعيبر التي سيتم اعتمءدهء للمحءفظة على التزام 

 "األونبروا" عءلمعءدئ اإلنسءنية لألمم المتحدة، مع التبركيز على الحيءد.
حة وعط  الوفء  وأوضحت "األونبروا" في عيءن صدبر عنهء أن "قطع التمويل المتكبربر من الدول المءن

عءلوعود المءلية على مدى السنوات القليلة المءضية، قد جال الوكءلة على حءفة االنهيءبر، األمبر الذي 
يهدد الخدمءت الصحية والتاليمية المقدمة لالجئي فلسطين في جميع أقءليم عمليءتهء الجغبرافية 

 الخمسة".
ن دوالبر ععبر اتفءقيءت متاددة السنوات مليو  614وأعلنت ثمءني دول أعضء  عن تعبرع إجمءلي تخطى 

 جديدة أو متجددة ولفتبرات تمتد من سنتين إلى خمس سنوات.
وأوضحت "األونبروا" أن الجمع عين هذه التاهدات والتاهدات متاددة السنوات القءئمة من ذي قعل، 

نية األسءسية من احتيءجءت الميزا %40فيمء إذا تم تحقيقهء عءلكءمل وعءلمستويءت المتوقاة، ستاءدل 
 .2022للوكءلة للاءم 

وتبرأس المؤتمبر، وزيبر الخءبرجية األبردني أيمن الصفدي، ووزيبرة الخءبرجية السويدية آن ليند، اللذان 
شءبركء في عيءن مشتبرك جء  فيه: "مء تزال األونبروا تواجه نقًصء متكبربًرا وكءبرثًيء في التمويل، مء يتبرك 

مهم مابّرضين عشدة لفقدان احتيءجءتهم األسءسية. إننء ندعو موظفيهء والماليين من النءس الذين تخد
المجتمع الدولي إلى إصالح نموذج التمويل الهيكلي الذي خذل في كثيبر من األحيءن هذه الوكءلة 
الحيوية التءعاة لألمم المتحدة من خالل االلتزام عتمويل متادد السنوات، وتوسيع قءعدة المءنحين، 

 كبرة".وتطويبر آليءت تمويل معت
عدوبره، أشءبر المفوض الاءم لألونبروا فيليب الزابريني الى أن "مؤتمبر اليوم يظهبر مبرة أخبرى اعتبراف 
المجتمع الدولي عءلدوبر الحيوي المنقذ للحيءة الذي تلاعه األونبروا في جميع أنحء  الشبرق األوسط"، 

ية متزايدة تهدد قدبرتنء مضيفء: "تأتي هذه االلتزامءت في وقت حيوي حيث تواجه الوكءلة هجمءت سيءس
 على تقديم المسءعدات اإلنسءنية وخدمءت التنمية العشبرية للماليين من الجئي فلسطين".

وتءعع: "من غيبر المقعول أن تظل برفءهية هؤال  الالجئين مهددة في ظل غيءب حل سيءسي دائم 
يع الدول المءنحة على لمحنتهم. إنني أثني على المشءبركين اليوم لدعمهم لجهودنء المشتبركة وأحث جم

 الوفء  عوعودهء المءلية عسبرعة".
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من جهته، قءل األمين الاءم لألمم المتحدة أنطونيو غوتيبريش، في كلمته أمءم المؤتمبر، "نحن عحءجة 
إلى إيجءد طبريق نحو تمويل أكثبر قءعلية للتنعؤ وكءف ومستدام للوكءلة، ويشمل ذلك االلتزامءت المءلية 

 المتاددة السنوات".
وأضءف: "نحن عحءجة إلى دعم عءجل وحءسم من أجل الحفءظ على مقدبرة األونبروا على الامل هذا 
الاءم. كمء إنني أحث الدول األعضء  على تكثيف االلتزامءت والتضءمن على المدى الطويل ومواكعة 

 سخء  العلدان التي تستضيف الجئي فلسطين".
 

 رئيس الشاباك الجديد في رام هللاعباس التقى  .2
قءلت وسءئل إعالم إسبرائيلية، إن برئيس جهءز الشءعءك اإلسبرائيلي، برونين عءبر، التقى األسعوع  برام هللا:

محمود ععءس )أعو مءزن( في برام هللا، وذلك في أول لقء  له منذ  ةالفلسطيني السلطة المءضي عبرئيس
قشء مجموعة من وقءلت صحيفة يدياوت أحبرنوت، إن ععءس وعءبر نء توليه منصعه الشهبر المءضي.

القضءيء المختلفة، وشمل ذلك الوضع االقتصءدي والمءلي الصاب للسلطة، والتنسيق األمني، 
والجهود المعذولة للتهدئة في قطءع غزة. ووصفت يدياوت االجتمءع عأنه لقء  تمهيدي وقءلت القنءة 

ؤول إسبرائيلي كعيبر، ونقلت إذاعة الجيش اإلسبرائيلي عن مس«. اجتمءع تاءبرف»اإلسبرائيلية، إنه  12
تأكيده لقء  عءبر عأعو مءزن، وقءل إن االجتمءع تم عءلتنسيق المسعق مع المستوى السيءسي وبرئيس 

 الوزبرا  نفتءلي عنيت.
 17/11/2021، لندن، الشرق األوسط

 
 .. ومساع لدعمها مالياً ".سرائيل"إهارتس: سيناريو انهيار السلطة الفلسطينية يخيف  .3

فة "هآبرتس" الاعبرية في تقبريبر أعده يونتءن ليس، أن "إسبرائيل طلعت من كشفت صحي: أحمد صقبر
اإلدابرة األمبريكية الضغط على دول عبرعية وأوبروعية من أجل زيءدة المسءعدات المءلية للسلطة 

وذكبرت أن وزيبر الحبرب، عيني غءنتس، "قءم  الفلسطينية على خلفية األزمة االقتصءدية التي تمبر عهء".
دف تجنيد المجتمع الدولي لالنضمءم لجهود إسبرائيل من أجل تازيز السلطة خوفء من عهذه الخطوة عه

وأوضحت الصحيفة في تقبريبر  انهيءبرهء، وفي محءولة لتجنب تداعيءت التدهوبر األمني عسعب ذلك".
"  أن "غءنتس توجه مؤخبرا لجهءت في اإلدابرة األمبريكية عن طبريق برئيس القسم 21تبرجمته "عبرعي 

ألمني في وزابرته، زوهبر عءلتي، وطلب نقل برسءلة عحسعهء يجب على دول الاءلم ا –السيءسي 
استئنءف المسءعدات المءلية للسلطة من أجل تازيزهء من نءحية اقتصءدية، وأن يتم الدفع قدمء 

 عمشءبريع اقتصءدية كعيبرة".
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ألول/ أكتوعبر واجتمات الثالثء  في أوسلو لجنة الدول المءنحة، وهو منتدى دولي أسس في تشبرين ا
، ، من أجل مسءعدة السلطة على تحسين قدبراتهء االقتصءدية وتنفيذ مشءبريع اقتصءدية فيهء1993

ونوهت الصحيفة إلى أنه "في السنوات األخيبرة حدث تبراجع كعيبر في استاداد الدول األعضء  في 
عيءنءت جمات في  اللجنة، لتحويل ميزانيءت للسلطة، برغم األزمة االقتصءدية التي تمبر فيهء، وحسب

مليون دوالبر في  400إلى  2011مليءبر دوالبر في  1.3إسبرائيل انخفض إجمءلي المسءعدات من 
مليون دوالبر، مقءعل  32حولت للسلطة  2021". وعينت "هآبرتس"، أن "الدول الابرعية منذ عداية 2021
دول الابرعية وهي ، وسعب ذلك، يتالق عءلمءنحة األكعبر من عين هذه ال2019مليون دوالبر في  265

 الساودية، والذي يتمثل في ماءبرضة السلطة تعني خطة السالم لتبرامب )صفقة القبرن(".
 16/11/2021، 21عربي 

 
 هناك حاجة لدعم المجتمع الدولي اآلن أكثر من أي وقت مضى :األونروادعم مؤتمر بالمالكي  .4

مؤتمبر الوزابري الدولي حول شءبرك وزيبر الخءبرجية بريءض المءلكي يوم الثالثء ، في ال: عبروكسل
وقءل: إن عقد هذا . دولة ومؤسسة دولية. 41األونبروا، الذي ياقد في عبروكسل، عحضوبر أكثبر من 

المؤتمبر الوزابري يايد التأكيد على االلتزام السيءسي عتفويض الجماية الاءمة، وااللتزام اإلنسءني لتلعية 
ل كءٍف ويمكن التنعؤ عه ومستدام لتمكين التنفيذ احتيءجءت الالجئين، وااللتزام المءلي عتوفيبر تموي

وأشءبر إلى أن هنءك حءجة لدعم المجتمع الدولي اآلن أكثبر من أي  الكءمل والفاءل لمهمة األونبروا.
وقت مضى، حيث تواجه عجًزا آخبر في التمويل يهدد عءنقطءع خدمءتهء الحيوية في جميع ميءدين 

ضفة الغبرعية، عمء فيهء القدس، وقطءع غزة، الفتء إلى أن مثل الامليءت في األبردن ولعنءن وسوبريء وال
ونءشد المءلكي الدول ومؤسسءت المجتمع الدولي  هذا االنقطءع سيكون له تداعيءت عايدة المدى.

لبرفض البروايءت المشوهة واالعتدا ات ضد األونبروا، ومحءوالت تقويض عملهء، من اجل اخفء  
 .جبريمة تهجيبر الالجئين منذ النكعة

 16/11/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 للضفة الغربية "الضم اإلسرائيلي الزاحف"تحذر من  "الخارجية الفلسطينية" .5
د ب أ: حذبرت وزابرة الخءبرجية الفلسطينية، الثالثء ، من مخطط الضم اإلسبرائيلي الزاحف  -برام هللا

التكءمل الحءصل في أدوابر الحكومءت “ءفي، إلى ولفتت الوزابرة، في عيءن صح للضفة الغبرعية.
اإلسبرائيلية المتاءقعة إلغالق العءب نهءئيء أمءم أية فبرصة إلقءمة دولة فلسطينية على حدود البراعع من 

لوال تخءذل المجتمع الدولي وتخليه “وأكدت أنه  ”.وعءصمتهء القدس الشبرقية 1967حزيبران/يونيو عءم 
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نسءنية واألخالقية تجءه الشاب الفلسطيني وماءنءته والظلم التءبريخي الذي عن مسؤوليءته القءنونية واإل
 ”.حل عه، لمء واصلت إسبرائيل االستامءبرية تاديءتهء على إبرادة السالم الدولية

 16/11/2021القدس العربي، لندن، 
 

 الجهاد: فصائل المقاومة سترفض أي طرح أو وساطة إلبرام تهدئة مع االحتالل .6
قءل القيءدي في حبركة الجهءد اإلسالمي خضبر حعيب: إن فصءئل المقءومة عغزة  :عيسى ساد هللا

وأضءف  ستبرفض الموافقة على أي طبرح او وسءطة مهمء كءنت تتضمن إعبرام تهدئة مع االحتالل.
حعيب لـ"األيءم": إنه وحتى اللحظة لم يابرض الوسيط المصبري أي وبرقة او مقتبرح إلعبرام تهدئة مع 

تداولت عاض وسءئل اإلعالم، امس، عن تسليم مصبر مقتبرحًء لبرئيس المخءعبرات االحتالل كمء 
وأكد حعيب ان خيءبر قعول  اإلسبرائيلية برونين عءبر خالل زيءبرته األخيبرة للقءهبرة يتضمن أفكءبرا للتهدئة.

تهدئة مع االحتالل لخمس سنوات مبرفوض جملة وتفصياًل، ألنه يهدف الى االستفبراد عءلضفة الغبرعية 
حكومة االحتالل الضايفة الفبرصة لتنفيذ أجندتهء التهويدية واالستيطءنية في مدينة القدس  ومنح

 والضفة واعتالع األبرض هنءك وتهويد المقدسءت.
 17/11/2021، األيام، رام هللا

 
 تتخذ أقصى االحتياطات األمنية تحسبًا من عملية غدر إسرائيلية ": حماساأليام" .7

قيءدي في حبركة حمءس عأن الحبركة استنفبرت كل قواتهء الاسكبرية  أفءد مسؤول عيسى ساد هللا:
واالستخعءبراتية مؤخبرًا عاد حصولهء على إشءبرات واستنتءجءت قوية عخطوبرة األوضءع األمنية قد يتبرتب 
عليه إقدام االحتالل على ابرتكءب عمل عسكبري ضد القطءع او تنفيذ عمليءت اغتيءل ضد شخصيءت 

ول لـ"األيءم": ان الحبركة تتخذ منذ عدة أيءم أقصى التداعيبر واالحتيءطءت وأضءف المسؤ  في الحبركة.
األمنية حول عنءصبرهء وقيءداتهء تحسعًء من عملية غدبر إسبرائيلية، معينًء ان امن الحبركة يبرصد منذ 
عدة أيءم تحبركءت استخعءبراتية وعسكبرية إسبرائيلية مكثفة حول القطءع تقودهء طءئبرات تجسسية تجوب 

لقطءع عشكل دائم عءإلضءفة الى التحبركءت االسبرائيلية اليومية على طول الحدود العبرية أجوا  ا
وتءعع المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: لم تكتف الحبركة عأخذ أقصى  والعحبرية للقطءع.

دبرجءت الحيطة والحذبر عل قءمت عتنفيذ منءوبرات ليلية ونهءبرية مؤخبرًا إلحعءط أي مفءجأة قد يقدم 
 هء جيش االحتالل.علي

 17/11/2021، األيام، رام هللا
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 تتعمد التضييق على األسيراتخالدة جرار: سلطات االحتالل  .8
عضو المكتب السيءسي للجعهة الشاعية لتحبريبر فلسطين والنءئعة في  : قءلتعءمبر أعو عبرفة-برام هللا

وضات أسيبرات  ن "سلطءت السجنإ ،المجلس التشبرياي الفلسطيني، في مقءعلة مع "قدس عبرس"
جنءئيءت عجءنعنء كي يتسععوا لنء عءإلزعءج"، مضيفة أن "مصلحة السجون تامدت، لمدة شهبر كءمل، 
نقلي عشكل يومي، إمء للتحقيق في سجن المسكوعية، أو للمحءكمة في سجن عوفبر، والجميع يالم 

لى األسيبرات وأكدت أن مصلحة السجون تتامد التضييق ع عذاب مء يسمى العوسطة والنقل فيهء".
عوضع كءميبرات مبراقعة في السءحة الخءبرجية للسجن "الفوبرة"، حتى تحد من خصوصيتنء، مضيفة أن 
"كمية الهوا  التي تدخل الغبرف محدودة، وأمءكن االستحمءم موجودة خءبرج الغبرف، وعند ماءقعتنء 

مء تساى مصلحة وتءعات: "دائمء  عمنع الخبروج من الزنءزين تعقى األسيبرة أليءم دون استحمءم".
السجون إليصءل برسءلة لنء عأننء لوحدنء كي نخشى من استفبرادهء عنء، عدا عن منانء من ممءبرسة 

 حقنء عءلتاليم، والتضييق المتواصل علينء في مختلف الجوانب".
 16/11/2021، قدس برس

 
 خالل الحرب األخيرةالبالد  ألف الجئ فلسطيني غادروا  250: ةفتح في سوري .9

لت هدى عدوي أمين سبر اقليم فتح في سوبريء، ان أوضءع الالجئين الفلسطينيين في سوبريء قء: دمشق
 صاعة جدا هذه الفتبرة، وجمياهم يايشون تحت خط الفقبر نتيجة نتءئج الحبرب األخيبرة في سوبريء.

ألف الجئ فلسطيني غءدبروا سوبريء خالل السنوات االخيبرة إلى دول أخبرى،  250وأضءفت عدوي ان 
ألف الجئ في أوضءع  450لقي مصبرعه أثنء  خبروجه من سوبريء أو في العحبر، وتعقى  ومنهم من

 اقتصءدية واجتمءعية سيئة.
 16/11/2021وكالة سما االخبارية، 

 
 صفقة ادعاء مع األسير دويكات: سجن مؤبد وغرامة عالية .10

الثء ، عءالتهءمءت اعتبرف األسيبر خليل دويكءت أمءم المحكمة المبركزية في اللد يوم، الث: عالل ضءهبر
وفي  المنسوعة إليه في إطءبر صفقة ادعء ، وأدين عءلقتل، حسعمء ذكبرت تقءبريبر إعالمية إسبرائيلية.

إطءبر صفقة االدعء ، ستقدم ضده الئحة اتهءم مادلة وسيحكم عليه عءلسجن المؤعد. وستطءلب النيءعة 
 االتهءم. عفبرض غبرامة عليه عءلحد األقصى. وتم شطب حيءزته لسكين من الئحة

عءمء(، ومن قبرية بروجيب قبرب نءعلس، عملية الطان في مدينة عيتءح تيكفء، يوم  46ونفذ دويكءت )
آب/أغسطس من الاءم المءضي، وأسفبرت عن مقتل شخص حبريدي، يدعى شءي أوحءيون. وتعين  26
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وجء  في  .حينهء أن دويكءت كءن يحمل تصبريحء عءلدخول إلى إسبرائيل وأنه يتواجد فيهء عشكل قءنوني
الئحة االتهءم أن تحقيق الشءعءك أظهبر أنه نفذ عملية الطان عدافع قومي "من أجل فلسطين، 

 والشاب الفلسطيني، والمسجد األقصى وهللا".
 16/11/2021، 48عرب 

 
 يدعو "األونروا" لوضع خطة طوارئ عاجلة ومستدامة في لبنان حماسممثل  .11

ممثلهء في لعنءن، أحمد ععد الهءدي، يوم الثالثء ، السفيبر  زابر وفد من حبركة "حمءس"، عبرئءسة: لعنءن
الفنزويلي خيسوس غبريغوبريو، في مقبر السفءبرة ععيبروت، لعحث مستجدات القضية الفلسطينية وأوضءع 

واستابرض ععد الهءدي، آخبر مستجدات القضية الفلسطينية، ال سيمء  الالجئين الفلسطينيين في لعنءن.
غزة، والادوان واالستيطءن الممنهج ضد شاعنء في الضفة الغبرعية،  الحصءبر المفبروض على قطءع

ممثل "حمءس" في عيءن وصل  ودعء وسيءسة االحتالل التهويدية عحق شاعنء وأبرضنء في القدس.
لـ"قدس عبرس" نسخة عنه، "األونبروا" إلى تحّمل مسؤوليءتهء، ووضع خطة طوابرئ عءجلة ومستدامة، 

مايشية الصاعة، التي يايشهء شاعنء الفلسطيني، جبّرا  األزمة في ظل الظبروف االقتصءدية وال
 االقتصءدية اللعنءنية الحءّدة.

 16/11/2021، قدس برس
 

 تدريبات حربية إسرائيلية تحاكي المناطق اإليرانية .12
غداة معءحثءت المعاوث األميبركي الخءص للشؤون اإليبرانية، بروب مءلي، أشبرف برئيس الوزبرا ، نفتءلي 

في الجيش اإلسبرائيلي  (جءعش)بر الدفءع، عيني غءنتس، على تمبرين حبرعي أجبرته وحدةعنيت، ووزي
، تلميحًء لمنءطق طوعوغبرافية شعيهة عءلجعءل (عملية إنزال في منطقة جعلية)تمت خالله محءكءة 

 اإليبرانية.
ة، مقءتل تءعع أللوية غوالني، والمدبرعءت، والمدفاي 3,000وحسب النءطق علسءن الجيش، فإن نحو 

لى جءنب هيئة االستخعءبرات الاسكبرية وسالح الجو، قءموا عمنءوبرة في تضءبريس  وألوية االحتيءط، وا 
جعلية وخوض القتءل في المنءطق المأهولة. واختءبر عنيت توجيه برسءلة إلى أطبراف االتفءق النووي 

ان والدول عغض النظبر عمء سيحدث عين إيبر "قعل أسعوعين من استئنءف المفءوضءت فيينء، قءئاًل: 
الاظمى، ونحن عءلتأكيد قلقون من حقيقة عدم إعدا  مء يكفي من الصالعة إزا  االنتهءكءت اإليبرانية، 

 ."ستدافع إسبرائيل عن نفسهء عقواهء الذاتية
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يجب على الاءلم التحبرك ضد إيبران، وستواصل إسبرائيل الامل على "في الموقع ذاته، قءل غءنتس: 
 ."جعهة الشمءليةكل الجعهءت، ال سيمء على ال

 17/11/2021الشرق األوسط، لندن، 
 

 تأجيل محاكمة نتنياهو مجددًا يوحي بقرب التوصل إلى صفقة .13
وافقت المحكمة المبركزية في القدس، أمس الثالثء ، على طلب محءمي برئيس الماءبرضة اإلسبرائيلية، 

 ية.عنيءمين نتنيءهو، عتأجيل جلسءت محءكمته أسعوعًء آخبر عسعب إجبرا ات تقن
وقد اتخذ هذا القبرابر عموافقة مفءجئة من النيءعة، التي كءنت تاتبرض عءدة على طلعءت كهذه. وقد أثءبر 
التفءهم عين النيءعة والدفءع تسءؤالت إن كءن األمبر إجبراً  لمبرة واحدة أو أنه عداية تفءهمءت عين 

 الطبرفين على صفقة.
 17/11/2021الشرق األوسط، لندن، 

 
 دعو إللغاء اتفاق نقل النفط مع اإلماراتوزيرة إسرائيلية ت .14

جددت وزيبرة إسبرائيلية يوم الثالثء  دعوتهء إلى إلغء  اتفءق عقدته حكومة عالدهء السءعقة مع أعو ظعي 
لنقل النفط من اإلمءبرات إلى إسبرائيل ععبر خط أنءعيب ممتد من إيالت على العحبر األحمبر إلى أسدود 

 على العحبر المتوسط.
لطءقة اإلسبرائيلية كءبرين الحبرابر إلذاعة الجيش اإلسبرائيلي "يجب إلغء  هذه االتفءقية، وقءلت وزيبرة ا

 فليس لهء أي ميزة لدولة إسبرائيل.. المخءطبر العيئية شديدة عمء فيه الكفءية".
 16/11/2021، لألنباءوكالة االناضول 

 
 عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد األقصى بحراسة شرطة االحتالل .15

اقتحم عشبرات المستوطنين اليهود، اليوم األبرعاء ، عءحءت المسجد األقصى في مدينة : القدس المحتلة
ودخل المستوطنون إلى عءحءت  القدس المحتلة، تحت حمءية مشددة من شبرطة االحتالل اإلسبرائيلي.

جوالت المسجد ععبر "عءب المغءبرعة" )إحدى عواعءت األقصى في الجدابر الغبرعي للمسجد(، ونفذوا 
وأظهبرت تسجيالت وصوبر نشبرتهء وسءئل إعالم محلية فلسطينية  استفزازية تجءه السوبر الشبرقي.

في الوقت  عملية االقتحءم، التي كءنت مدعومة عحبراسة مشددة من قعل قوات االحتالل اإلسبرائيلي.
براضي ذاته، تواصل شبرطة االحتالل تشديد إجبرا اتهء على دخول المصلين الوافدين من القدس وأ
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، عقب اقتحءمءت المستوطنين واحتجءز هويءت عاض المواطنين عند عواعءته الخءبرجية والتدقيق 48
 عهء.

 17/11/2021، قدس برس
 

 االحتالل يقرر إنشاء حي استيطاني جديد شمال القدس المحتلة .16
كشفت مصءدبر إعالمية ععبرية، عن مصءدقة سلطءت االحتالل على عنء  حي استيطءني : النءصبرة

كيلومتبر من مستوطنة "آبرييل" شمءل القدس المحتلة، عمء يهدد توسع محءفظة  2يد، على عاد جد
 730وقءلت صحيفة "هآبرتس" الاعبرية الصءدبرة، يوم الثالثء : إنه من المقبربر عنء   سلفيت الفلسطينية.

لطة وحدة استيطءنية في المبرحلة األولى من إنشء  الحي المتوقع عنءؤه في المنطقة الخءضاة لس
مستوطنة آبرييل، لكنه سيكون قبريعًء من محءفظة سلفيت الفلسطينية في شمءل الضفة الغبرعية، عمء 

وزعمت الصحيفة أن خطة عنء  الحي االستيطءني موجودة  يصاب توسع المحءفظة في المستقعل.
منذ التساينيءت من القبرن المءضي، ولكن في تشبرين أول/المءضي فقط "قبربرت وزابرة اإلسكءن 

 سبرائيلية التبرويج للخطة، ونشبرت منءقصة تدعو المقءولين اإلسبرائيليين إلى تقديم عطء ات لعنءئه".اإل
ونقلت الصحيفة عن هءجيت عفبران، النءشطة في حبركة السالم اآلن، قولهء: إن "وزابرة اإلسكءن 

ديد عمنزلة عءًمء لتغييبر قلب الضفة الغبرعية"، مؤكدة أن "الحي الج 30اإلسبرائيلية استغلت خطة منذ 
 مستوطنة جديدة ستضبر عشدة عنسيج الحيءة في المنطقة، وفبرصة تحقيق حل الدولتين".
 16/11/2021، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 عطا هللا حنا: نطالب بموقف أوروبي أكثر وضوحا وصرامة في رفض االحتالل وممارساته الظالمة .17

نء برئيس أسءقفة سعسطية للبروم األبرثوذكس إنه قءل المطبران عطء هللا ح”: القدس الابرعي“ -النءصبرة
يتمنى ويطءلب عأن يكون الموقف األوبروعي أكثبر وضوحء وصبرامة وقوة في برفض االحتالل 

يءهم  وممءبرسءته الظءلمة. جء  ذلك خالل استقعءل حنء وفدا من العبرلمءن األوبروعي حيث تجول وا 
أوبروعي أكثبر صبرامة ووضوحء تجءه مء مؤكدا ضبروبرة أن يكون هنءلك موقف ، داخل كنيسة القيءمة

يتابرض له شاعنء الفلسطيني، مؤكدا أن القدس تتابرض لهجمة احتاللية غيبر مسعوقة تطءل األحيء  
واألموات وتستهدف المقدسءت واألوقءف والمقءعبر نءهيك عن األحيء  المقدسية المستهدفة ومء يتابرض 

ءزلهم ومن األحيء  التي يسكنوهء منذ له سكءنهء من سيءسءت وممءبرسءت هءدفة لطبردهم من من
كمء أشءبر إلى أن هنءلك مؤسسءت فلسطينية مدنية تتابرض لمضءيقءت احتاللية  عشبرات السنين.

كل شي  “عهدف النيل منهء ومن تأديتهء لبرسءلتهء اإلنسءنية والوطنية النعيلة. وتءعع المطبران حنء 
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ن اإلبرهءعيين ومصءصي الدمء  والمجبرمين . يصفون شاعنء عأننء قوم م.فلسطيني مستهدف ومستعءح
ويشوهون صوبرة شاعنء المتحضبر المثقف الذي عغءلعيته السءحقة يتحلى عءلمابرفة والثقءفة والبرقي 

 ”.الحضءبري واإلنسءني
 16/11/2021، القدس العربي، لندن

 
 أسير فلسطيني مفرج عنه: الوطن كله تحت االحتالل وجميعنا أسرى لديه .18

طيني المفبرج عنه محمد تيسيبر زهبران إنه ال يفهم الحديث عن تحبريبر األسبرى في قءل األسيبر الفلس
ودعء زهبران في لقء  مع  ”.الوطن كله تحت االحتالل والجميع أسبرى لديه“الوقت الذي يبرزح فيه 

وقتهء لن “وأضءف  )المسءئية( على قنءة الجزيبرة معءشبر إلى مواصلة الكفءح إلى أن يتحبربر الوطن.
وقءل زهبران إنه يبريد دولة  ”.كأب إلى زيءبرة اعنه أو اعن أخيه األسيبر“سبرى ولن يضطبر يكون هنءك أ

وذكبر أنه من الممكن أن يتم إعءدة اعتقءله عاد أيءم،  يايش فيهء األعنء  من دون الخوف من األسبر.
أس من وععبر زهبران عن شاوبره عءإلحعءط والي اعتقءال إدابريء أو عاد تلفيق تهمة له من قعل االحتالل.

وأكد أن كل مء يحدث من  عدم وصول الصوت الفلسطيني عاد كل هذه السنوات الطويلة من الكفءح.
قتل وظلم للفلسطينيين مء هي إال عوابرض للمبرض األصلي وهو االحتالل، مشددا على أن مصيبر 

عءمء في سجون  19وأفبرجت سلطءت االحتالل عن زهبران، عاد قضءئه  االحتالل هو الزوال.
 الل.االحت

 16/11/2021. نت، الجزيرة
 

 غزة تستقبل مؤتمر مانحي األونروا بإضراب شل مدارس الالجئين .19
في قطءع غزة، ” األونبروا“أشبرف الهوبر: شل اإلضبراب الشءمل المدابرس التي تديبرهء وكءلة -غزة

برة هذه الثالثء ، ونظم اعتصءمء أمء مقبر المنظمة الدولية البرئيسي في القطءع، احتجءجء على هضم إدا
المنظمة األممية حقوق الاءملين، وذلك عءلتزامن مع انطالق أعمءل مؤتمبر المءنحين في الاءصمة 

وطءلب أميبر المسحءل  العلجيكية عبروكسل، المخصص لجلب دعم مستدام لهذه المنظمة األممية.
عتوفيبر  عمدينة غزة” األونبروا”برئيس اتحءد الموظفين في مؤتمبر صحءفي عقد أمءم المقبر البرئيس لـ

تمويل لألونبروا، وذلك عءلتزامن مع اناقءد مؤتمبر المءنحين في الخءبرج، وقءل إن جميع االتحءدات في 
منءطق الامليءت الخمس تطءلب عءلحفءظ على هذه المؤسسة واستمبرابر ديمومتهء، مؤكدا في ذات 

أي ذبرياة، ال يمكن السكوت عنهء، أو تمبريبرهء تحت ” خط أحمبر“الوقت أن حقوق الاءملين تاد 
 إلى العحث عن طبرق أخبرى لحل أزمتهء دون المسءس عءلموظفين وحقوقهم.” األونبروا“داعًيء إدابرة 
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ومن المقبربر أن تنظم فاءليءت احتجءجية أخبرى في األيءم القءدمة، في منءطق الامليءت الخمس 
 ”.األونبروا”لـ

 16/11/2021، القدس العربي، لندن
 

 بية في فلسطين واألمة سالحنا في مواجهة تهويد المقدسات"القدس الدولية": اإلرادة الشع .20
قءلت مؤسسة القدس الدولية، يوم الثالثء ، إن "اإلبرادة الشاعية هي سالحهء في وجه عيبروت: 

وثمنت "القدس الدولية" في عيءن تلقت "قدس عبرس"  االحتالل لتهويد القدس والمقدسءت الدينية فيهء".
ودعت القوى الشاعية  ة واإلسالمية لمخططءت التطعيع، والتفكيك.نسخة منه، برفض الشاوب الابرعي

كمء دعت "القدس الدولية"،  إلى عذل مزيد من الجهود نصبرة للقدس، وتقديم جميع أشكءل الدعم.
لى تنفيذ  الحكومءت الابرعية واإلسالمية إلى تمثيل تطلاءت شاوعنء ومواقفهء المشبرِّفة تجءه القدس، وا 

وحّيت  اإلسالمية المتالقة عءلقدس، وال سيمء تفايل صنءديق القدس واألقصى.القبرابرات الابرعية و 
المؤسسة، عءئالت حي الشيخ التي أعلنت موقفهء الوطني البرافض للتسوية الظءلمة التي طبرحتهء 
المحكمة الاليء اإلسبرائيلية، ودعت إلى تشكيل جعهة وطنية داخل فلسطين وخءبرجهء للتصدي 

تهجيبر المقدسيين في حي الشيخ جبراح، وسلوان، والطوبر، ومختلف منءطق لمسءعي االحتالل إلى 
 القدس.

 16/11/2021، قدس برس
 

 لليوم الثاني .. إصابة عشرات الطلبة في اعتداء قوات االحتالل على مدرسة جنوبي نابلس .21
ة(، أصيب صعءح اليوم األبرعاء ، عشبرات الطلعة جنوعي نءعلس )شمءل الضفة الغبرعية المحتل: نءعلس

جبرا  اعتدا  قوات االحتالل اإلسبرائيلي عليهم عءلبرصءص المطءطي وعإلقء  قنءعل الغءز المسيل 
وأفءدت مصءدبر محلية، عأن جنود االحتالل هءجموا عــ  للدموع، وذلك لليوم الثءني على التوالي.

نءعلس  -برام هللا  "شبراسة" الطلعة خالل توجههم إلى مدبرسة "اللعن" الشبرقية الثءنوية الواقاة على شءبرع
والثالثء ، أصيب عشبرات الطءلعءت عءالختنءق، جبرا  اعتدا  قوات االحتالل عليهن عإلقء   البرئيسي.

قنءعل الغءز المسيل للدموع تجءههن، خالل توجههن إلى مدبرستهن في "اللعن" الشبرقية، مء أدى إلى 
ءلعة من المدبرسة عءالختنءق عاد ط 70وأصيب جبرا  تلك االعتدا ات أكثبر من  إعءقة اليوم الدبراسي.

 أن أطلق جنود االحتالل الغءز المسيل للدموع عكثءفة، خالل محءولتهن الوصول إلى المدبرسة.
 16/11/2021، قدس برس
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 لصفقة تبادل أسرى مع حماس جديداً  تبحثان مقترحاً  "إسرائيل"هآرتس: مصر و .22
عحث الوفد األمني اإلسبرائيلي مع المسؤولين في جهءز المخءعبرات الاءمة المصبرية، : محمود مجءدلة

مخططء جديدا إلجبرا  صفقة تعءدل أسبرى عين إسبرائيل وحبركة "حمءس"، عحسب مء أفءد الموقع 
يوم الثالثء ، مشيبرا إلى أن المقتبرح الجديد قد يفضي إلى انفبراجة في  اإللكتبروني لصحيفة "هآبرتس"،

وذكبر التقبريبر أن المخطط الجديد يتضمن حلوال للقضءيء التي أثءبرت مخءوف الجءنب  ف.هذا المل
اإلسبرائيلي، مشددا على أن برئيس الحكومة اإلسبرائيلية، نفتءلي عينيت، لم يعدِّ موافقته عاد على هذا 
 المخطط كمء لم يتم طبرحه عاد للتداول في المجلس الوزابري اإلسبرائيلي المصغبر للشؤون السيءسية

وأشءبر التقبريبر إلى أن الجءنب اإلسبرائيلي يفبرض حظبر النشبر حول تفءصيل  واألمنية )الكءعينيت(.
التصوبر الجديد لصفقة تعءدل األسبرى، الذي تجبري حوله معءحثءت مكثفة، في هذه األيءم، يقودهء 

 جهءز المخءعبرات الاءمة المصبرية، عين حبركة حمءس والجءنب اإلسبرائيلي.
 16/11/2021، 48عرب 

 
 انسحاب طالب في الجامعة األردنية من مؤتمر رفضًا للتطبيع .23

انسحب طالب في الجءماة األبردنية، من مؤتمبر للمنح الدبراسية، برفضًء : حعيب أعو محفوظ-عمءن
وجء  انسحءب الطلعة، عحسب الطءلب ععد هللا  للتطعيع مع حكومة االحتالل اإلسبرائيلي ومؤسسءته.

وأكد العيك  ـ"برفض أي شكل من أشكءل التطعيع مع االحتالل الصهيوني".العيك، إيمءنء من الطلعة  ع
 لـ"قدس عبرس"، أن "البرفض شمل جميع األطبر الطالعية في الجءماة".

وأوضح أن جءماة محمد عن زايد للذكء  االصطنءعي في اإلمءبرات، عبرضت منحًء دبراسية لطالب 
ن الطلعة تفءجأوا الحقء، عتاءون الجءماة وعّين "العيك" أ ".ITتخصص تكنولوجيءت المالومءت الـ"

وأكد المسؤول  اإلمءبراتية مع الجءماة الاعبرية في القدس المحتلة، ومبركز أعحءث "وايزمءن" اإلسبرائيلي.
الطالعي أن "موقًفء موحًدا سيصدبر عن طلعة الجءماءت في األبردن؛ لبرفض ممءبرسءت التطعيع من أي 

 جهة كءنت، وتحت أي غطء ".
 16/11/2021، قدس برس

 
 تطلقان مباحثات الشراكة االقتصادية الشاملة "إسرائيل"اإلمارات و .24

سبرائيل محءدثءت ثنءئية للتوصل إلى اتفءقية شبراكة اقتصءدية شءملة لتاميق  دعي: أطلقت اإلمءبرات وا 
الاالقءت االقتصءدية واالستثمءبرية عين العلدين تحت مظلة االتفءق اإلعبراهيمي للسالم، حيث أطلق 

محءدثءت كل من ععد هللا عن طوق وزيبر االقتصءد اإلمءبراتي، وأوبرنء عءبرعيفءي وزيبرة االقتصءد ال



 
 
 
 

 

 16 ص             5685 الادد:             11/17/2021 برعاء ألا التءبريخ: 

 

                                    

تصب « وام»وعحسب مء نقلته وكءلة أنعء  اإلمءبرات  اإلسبرائيلية، وذلك خالل اتصءل مبرئي أمس.
في  -ح عند إعبرامهء عاد إتمءم المحءدثءت عنجء -اتفءقية الشبراكة االقتصءدية الشءملة عين العلدين 

تقوية الاالقءت االقتصءدية وتازيز التعءدل التجءبري إلى مستويءت أعلى وخلق ثبروة من الفبرص 
االستثمءبرية الجديدة لشبركءت العلدين والمنطقة والتأسيس لمبرحلة جديدة من التاءون المشتبرك لتحقيق 

لشـــــءملة إلى العنء  على مء وتهدف اتفءقية الشبراكة االقتصءدية ا السالم واالزدهءبر واالستقبرابر اإلقليمي.
تحقق من تطوبر في الاالقءت االقتصءدية عين العلدين خالل الفتبرة المءضية، إذ علغت قيمة التجءبرة 

مليون دوالبر( خالل عءم منذ التوقيع على االتفءق  952مليءبر دبرهم ) 3.5العينية للعلدين أكثبر من 
وزت قيمة التجءبرة الخءبرجية غيبر النفطية عين ، وتجء2020اإلعبراهيمي للسالم في سعتمعبر )أيلول( 

وجبرى  مليون دوالبر( خالل الشهوبر التساة األولى من الاءم الجءبري. 789مليءبر دبرهم ) 2.9العلدين 
 اتفءقية للتاءون االستبراتيجي عين العلدين. 60التوقيع على أكثبر من 

 17/11/2021، الشرق األوسط، لندن
 

 مجتي تجسس لإلمارات.. ال واحدةباعت بر  "إسرائيل: ""ذي ماركر" .25
عءعت إسبرائيل عبرمجتي تجّسس "عيغءسوس" إلى اإلمءبرات ال واحدة كمء كءن ياتقد، : القدس المحتلة

واشتبرى العبرمجة األولى  وفق مء كشفت صحيفة "ذي مءبركبر" االقتصءدية اإلسبرائيلية اليوم، األبرعاء .
ء اشتبرى الثءنية برئيس الوزبرا  اإلمءبراتي وحءكم ولّي عهد أعو ظعي، محّمد عن زايد آل نهّيءن، عينم

يذكبر أن عيع العبرمجة منوط عمصءدقة من لجنة خءّصة في وزابرة  دعّي، محمد عن براشد آل مكتوم.
 األمن اإلسبرائيلية.

 17/11/2021اإلخبارية،  سماوكالة 
 

 تركيا: الزوجان اإلسرائيليان قاما بأعمال التجسس .26
داخلية التبركي سليمءن صويلو: يعدو أن الزوجين اإلسبرائيليين الماتقلين وكءالت: قءل وزيبر ال -أنقبرة 

وأوضح صويلو، أن  في إسطنعول عأعمءل تجسس قءمء عتصويبر المسكن البرسمي للبرئيس أبردوغءن.
وألمح الوزيبر التبركي إلى احتمءل ، برجءل األمن في المكءن برصدوهمء وهم يضاون علمء على المكءن

وهذه هي المبرة األولى  همء حيث قءل: إن المحكمة هي التي تعت عءلموضوع.تقديم الئحة اتهءم عحق
من جءنب آخبر، عّعبر مسؤولون في الحكومة  التي يتطبرق فيهء وزيبر تبركي إلى هذه القضية.

طالق سبراح الماتقلين في الفتبرة المقعلة".  اإلسبرائيلية عن تشءؤمهم عشأن إمكءنية "حل األزمة قبريعء وا 
 17/11/2021، األيام، رام هللا
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 التلفزيون السوري يعلن عن هجوم صاروخي إسرائيلي جنوب دمشق .27
قءل التلفزيون السوبري صعءح اليوم األبرعاء  إن إسبرائيل أطلقت صءبروخين استهدفء معنى خءليء جنوعي 

 أيءم. 10الاءصمة دمشق، وهو الهجوم اإلسبرائيلي الثءني على األبراضي السوبرية خالل أقل من 
زيون أن الهجوم انطلق من جهة هضعة الجوالن المحتل، مؤكدا أنه تم إسقءط أحد وأضءف التلف

 الصءبروخين من دون أي خسءئبر.
 18/11/2021. نت، الجزيرة

 
 إيران : نعارض تحويل "اتفاقيات أبراهام" لحلف ضد  "إسرائيلـ"السفير الروسي ب .28

ءبرض تحويل "اتفءقيءت أعبراهءم" قءل السفيبر البروسي في تل أعيب، أنءطولي فيكتوبروف، إن عالده تا
إلى حلف عين إسبرائيل ودول الخليج ضد إيبران. وأضءف "أننء ال ناتقد أن االستقبرابر اإلقليمي يتم من 

وشدد السفيبر البروسي، في مقءعلة لهيئة  خالل تشكيل تحءلفءت ضد دولة ماينة، ويفضل التاءون".
 أنه "يحظبر إعقء  الموضوع الفلسطيني جءنعء".العث الاءمة اإلسبرائيلية "كءن"، يوم الثالثء ، على 

 16/11/2021، 48عرب 
 

 كاليفورنيا: تظاهرات في ساكرامنتو تطالب بمقاطعة منتجات شركات تتعامل مع االحتالل اإلسرائيلي .29
نظم تحءلف عبريض مؤيد للحقوق الفلسطينية، يوم الثالثء ، تظءهبرات أمءم متءجبر كعبرى في مدينة 

ءليفوبرنيء، تطءلب المتسوقين عمقءطاة منتجءت تصناهء شبركءت أميبركية لهء وجود سءكبرامنتو عوالية ك
 ومبراكز في المستوطنءت اإلسبرائيلية المقءمة على األبراضي الفلسطينية المحتلة.

ونظم الحملة عدة منظمءت عينهء: تحءلف سءكبرامنتو اإلقليمي للحقوق الفلسطينية، ومنظمة أصوات 
 حءلف سءكبرامنتو ضد الحبرب "انسبرز".يهودية من أجل السالم، وت

محل عقءلة في المنطقة  100وسعق التظءهبرة، توزيع برسءئل موّقاة عءسم هذه المنظمءت على أكثبر من 
 تطءلعهء عادم عيع منتجءت لشبركءت تتبرعح من االحتالل اإلسبرائيلي لألبراضي الفلسطينية.

للماجنءت التي تحتفظ عمبراكز لهء داخل وتنفذ هذه المنظمءت حملة ضد شبركة "عيلز عيبري" األميبركية 
 المستوطنءت اإلسبرائيلية.

 ،16/11/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 قناة عبرية: غرينفيلد أعربت لغانتس عن قلقها من عنف المستوطنين والبناء االستيطاني .30
األميبركية لدى األمم المتحدة ليندا ذكبرت قنءة بريشت كءن الاعبرية، قعيل منتصف الليلة، أن السفيبرة 

تومءس غبرينفيلد، أعبرعت خالل لقءئهء مع وزيبر الجيش اإلسبرائيلي عيني غءنتس مسء  أمس الثالثء ، 
عن قلقهء إزا  التوتبر األمني في الضفة الغبرعية وخءصة فيمء يتالق عزيءدة عنف المستوطنين ضد 

 الفلسطينيين.
إن غبرينفيلد أعلغت غءنتس أن اإلدابرة األميبركية قلقة عشأن العنء  وعحسب المبراسلة السيءسية للقنءة، ف

 في المستوطنءت اإلسبرائيلية عءلضفة الغبرعية.
ووفًقء للقنءة، فإن وزيبر الجيش اإلسبرائيلي، قدم للسفيبرة األميبركية، عاض المالومءت حول نشءطءت 

فة الغبرعية عمء في ذلك تلك )عنف المستوطنين( في منءطق الض” الجبريمة القومية“لجيشه ضد ظءهبرة 
 التي تطءل الجنود في عاض المستوطنءت.

 17/11/2021القدس، القدس، 
 

 تظاهرة في جامعة هارفرد األميركية تطالب بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي .31
نظم إطءبر طالعي من أنصءبر الحق الفلسطيني تظءهبرة داخل جءماة هءبرفءبرد األميبركية، تطءلب 

برائيلي، ومقءطاة الجءماة ألي شبركة تسءهم أو تسهل استمبرابر االستيطءن في عإنهء  االحتالل اإلس
 األبراضي الفلسطينية المحتلة.

ونظمت التظءهبرة من قعل مجموعة طالعية تحمل اسم "هءبرفبرد ال تشءبرك في احتالل فلسطين"، 
ل تطءلب عتعني إدابرة الجءماة موقفء عمقءطاة شبركءت عءلمية تقدم خدمءت الستمبرابر االحتال

 اإلسبرائيلي.
 16/11/2021، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 رفع العلم الفلسطيني ألول مرة في مدينة جيرسي األمريكية .32

جيبرسي سيتي )نيوجيبرسي(: كتب العبرلمءني يوسف صءلح من والية نيوجيبرسي األمبريكية على 
ول مبرة في مدينة جيبرسي عحضوبر صفحته الخءصة عفيسعوك عأنه تشبرف عبرفع الالم الفلسطيني أل

وقد فءز العبرلمءني صءلح، وهو  الاديد من أعضء  مجلس المدينة ونخعة من سكءن جيبرسي سيتي.
 ”.جيبرسي سيتي هءيتس“من أصول عبرعية، عءالنتخءعءت للمبرة الثءنية عن منطقة 

 16/11/2021القدس العربي، لندن، 
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غني األميركي جاستن بيبر بإلغاء حفله في حملة على وسائل التواصل االجتماعي تطالب الم .33
 "إسرائيل"

أطلقت في الواليءت المتحدة األميبركية حملة على وسءئل التواصل االجتمءعي ضد المغني األميبركي 
وكءن عيعبر أعلن أن جولته الاءلمية التي  جءستن عيعبر، عسعب موافقته على إحيء  حفل في إسبرائيل.

دولة “، جءستن عيعبر عدعم ”توتيبر“واُتهم مغبردون على موقع  يل.ستشمل إسبرائ” الادالة“تحمل اسم 
، من خالل الموافقة على إحيء  حفل في إسبرائيل، مطءلعين النشطء  من مواطني ”الفصل الانصبري

 جنوب إفبريقيء عمقءطاة عبروضه.
 16/11/2021القدس، القدس، 

 
 ها؟!لماذا زحفت الجماهير الفلسطينية لتشييع الوزير السابق وصفي قب .34

 سءبري عبراعي

التسميءت الفخمة في الحءلة الفلسطينية تقءذفتهء لاعة طبريفة، ُعاْيد تأسيس السلطة الفلسطينية، وهو 
أمبر لم ُيقِّم له النءس كعيبر وزن. فوزبرا  السلطة الفلسطينية ظّلت "إسبرائيل"، لفتبرة من الزمن، تصبّر 

وهكذا(، في مء يعدو تمّسكء شكلّيء على تسميتهم عمسؤولي الملفءت )مسؤول ملف الصحة مثال.. 
عءتفءقية أوسلو، في حين أّنهء حّوبرت هذه االتفءقية جوهبرّيء عمء أفقد السلطة أّي َحدٍّ ُمالحظ من 
االستقاللية )إعءدة اجتيءح منءطق "أ" مثال، وتأعيد السلطة عال أفق سيءسي.. وهكذا(. وفي المقءعل، 

لية، لم يكن أهمهء لقب الوزيبر، فبرئيس السلطة يفتبرض أنه حّصلت السلطة الاديد من اإلنجءزات الشك
برئيس المجلس التشبرياي حسب االتفءقية، وهكذا صءبر لدى الفلسطينيين برئيس للسلطة وآخبر للمجلس 
التشبرياي، وزيد في أعضء  هذا المجلس، واستحدث منصب برئيس الحكومة. وللسلطة أن تسمي 

"دولة"، ولهء أن تبرجع إلى وصف نفسهء عءلسلطة الفلسطينية  نفسهء في مبراسالتهء وتاءمالتهء الداخلية
 في مبراسالتهء مع االحتالل، وهكذا؛ تشبرح لنء لاعة التسميءت والحقءئق، مء يجبري في الامق.

مء ُيالحظه النءس، الحقءئق االستامءبرية التي يكبّرسهء االحتالل يومء خلف اآلخبر، عينمء أخذوا 
ميءت الفخمة، التي ال تتنءسب مع حقيقة الخضوع للواقع االستامءبري، يتنّدبرون منذ العداية على التس

)مثال أطلقوا، من اللحظة األولى من عمبر السلطة، نكتة تقول: إننء علد المليون عقيد(. ثمة الكثيبر 
لقوله ممء يختعئ أسفل هذه النكتة النءفبرة، إال أّنهء ال تكفي لنفي التحوالت االجتمءعية، التي من 

ذه التسميءت التي تكّلف الميزانية الاءّمة الكثيبر، على حسءب مء ُيفتبَرض أنه حءضبر خلف صوبرهء ه
 التسميءت، كءلصحة والتاليم ومنظومة الادالة.
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وهكذا كءنت الشكليءت في الصبراع مع االحتالل تتحّول إلى حقءئق اجتمءعية في الداخل الفلسطيني، 
د ُمثال وبرموزا  عمء يزيح من داخله قيمء وُيحّل مكءنهء أخبرى، وعمء يناكس في إبرادة الصبراع، ويوجِّ

جديدة للمانى والحضوبر. فءلتسميءت عءتت تاني الجءه والثبرا ، أو الدخل المبرتفع في مقءعل متوسط 
كسيح يئّن تحت ثقل غال  المايشة، وحينئذ علينء أن نتوقع أشيء  كثيبرة غيبر النضءل، وماءكِّسة له، 

 في هذا الواقع.
، وشّكلت حكومتهء التي سميت الحكومة الاءشبرة، 2006س عءالنتخءعءت التشبرياية عءم لمء فءزت حمء

حبرصت عدوبرهء، في إعالمهء، على التأكيد على هذه التسميءت واأللقءب. فءلحبركة تبريد التأكيد على 
منجزهء االنتخءعي، في مواجهة حمالت ومشءبريع اإلسقءط والحصءبر واإلفشءل. لم تطمِّس أيضء هذه 

فع المفءبرقءتِّ النءفبرة، حينمء تعبرز األلقءب في غيبر موضاهء، ويتبرتب عليهء تعءين طعقّي، يمّس الدوا
ظ التعءين واالختالف عين البرئيس  في عمق دوافع النضءل، والقدبرة على تأطيبر الجمءهيبر التي ُتالحِّ

 والمبرؤوس.
ة السجون، كمء سحب عيد أن حمءس لم ُتمَهل، وأودع وزبراؤهء ونواعهء من القدس والضّفة الغبرعي

االحتالل الهويءت المقدسية من نواعهء ووزبرائهء المقدسيين، وأعادهم عن المدينة المقدسة، وأخيبرا 
أوقفت السلطة الفلسطينية دفع برواتب نواب حمءس من القدس والضّفة الغبرعية، عاد حّل المجلس 

سوبريءلي عين المقءومة وعين التشبرياي. وهكذا اكتملت الحقيقة التي تشهد عءستحءلة هذا الجمع ال
السلطة المحكومة عءالحتالل، عين متطلعءت النضءل وأكالفه وأثمءنه وعين متطلعءت سلطة ينعني 

 عليهء تفءوت طعقّي يشّل دوافع النضءل عند النءس.
عءدت هذه الحقيقة للتأكيد على اكتمءلهء، عخبروج عشبرات اآلالف الذين زحفوا من جميع منءطق 

ة إلى مدينة جنين، لتشييع الوزيبر الفلسطيني السءعق وصفي قعهء، الذي كءن وزيبر الضّفة الغبرعي
األسبرى في حكومة حمءس، الموسومة عءلاءشبرة، ووزيبر دولة في حكومة الوحدة الوطنية، قصيبرة 

 الامبر، والتي جمات حمءس وفتح قعل االنقسءم الفلسطيني.
ن شاوبر عءبرم عءلواجب تجءه هذا البرجل، لم الجمءهيبر الغفيبرة التي أظهبرت محعة فءئضة، وكشفت ع

تكن تزحف لتشيياه وتهتف له وهي تحمل ناشه ألّنه كءن وزيبرا سءعقء، خّلف مء يمكن التزلف له من 
إبرث الجءه والسلطة، عل الاكس هو الصحيح تمءمء، فءالقتبراب من البرجل في حيءته، ومن ناشه عاد 

 ممءته، قد يكون سععء للخسءئبر.
، إلى الاديد من 2006عءمء، تابّرض وصفي قعهء، منذ الاءم  14ت الكثيبرة، التي علغت سوى االعتقءال

هجمءت اإليذا  والتخويف، واالعتدا ات التي تبرقى طعياتهء إلى محءوالت االغتيءل أو اإلقاءد، لحمل 
البرجل على كتم صوته، وشّل حبركته عن المسءهمة الدؤوعة في الفاءليءت الوطنية، وتمثيل حبركته 
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السيءسية )حمءس(، عحضوبره الدائم في السءحة والميدان، وصوته الجبري  في كل منعبر أمكنه 
 وصوله.

كءنت الجمءهيبر تزحف لتشييع البرجل الذي يشعههء، البرجل الذي برسخ في الميدان ولم يفءبرقه، ولم 
ء حمءس، يتلّعس عأّي مظهبر طعقّي مخءلف لاءّمة النءس، ودفع ثمن مشءبركته في الحكومة التي شكلته

من أمنه واستقبرابره وبرزقه. وعءلبرغم من ذلك ظّل على طبريقه، عال تغييبر ُيذكبر، فإذا كءنت الوزابرة عءعبرة 
طءبرئة لم تغّيبره لذلك، فإّن أثمءنهء الفءدحة لم تغّيبره، ال عأّنه ظّل على موقفه النظبرّي فحسب، ولكن 

طبريقء آمنء يتدبّرع فيه عشهءدته في عأّنه ضءعف من حضوبره الاملّي، وقد كءن يمكنه أصال أن يسلك 
 .1984الهندسة التي حّصلهء من جءماة "ديتبرويت" في الواليءت المتحدة األمبريكية، عءم 

ليهم، يشعههم وال يختلف  يجمع وصفي قعهء عين كونه البرجل الذي عقي على حءله كءلنءس، منهم وا 
عدوبره النضءلي، داخل ميدان عنهم، وعين كونه البرجل الذي لم يتاب، ولم يتبراجع عن القيءم 

المواجهة، وعلى األبرض، منحءزا ألّي فال مهمء صغبر حجمه، وقّل عدد الفءعلين فيه، ولو كءن 
وحده يحمل يءفطة وياتصم في الشءبرع. وهذه سمة قّلت في النءس، فكيف عبرجل قيءدّي وكءن وزيبرا 

 فيه هذه الصفءت. سءعقء؟ ال يحتءج القءئد الذي يبريد حشد النءس ألكثبر من أن تجتمع

 16/11/2021، 21موقع عربي 

 
 المقاومة والعالقات الدولية .35

 منيبر شفيق
كيف يمكن التاءمل عين المقءومة الفلسطينية وشاوب الاءلم ودوله، وذلك عاد أن أفسدت اتفءقية 
أوسلو الموقف الدولي، أو أغلعيته السءحقة، من القضية الفلسطينية، من خالل الهعوط عءلسقف في 

لموقف من القضية الفلسطينية، فضاًل عن فتح العءب على مصبراعيه النتقءل عشبرات الدول في ا
الاءلم إلى إعءدة عالقءتهء عءلكيءن الصهيوني، عاد مقءطاة طويلة أو عاد حتى عدم اعتبراٍف عه، األمبر 

أو وجوده، الذي لم يعقِّ غيبر إيبران الدولة الوحيدة التي ال تاتبرف عشبرعية قيءم الكيءن الصهيوني 
 والتي تدعم هدف المقءومة عتحبريبر فلسطين من النهبر إلى العحبر.

 2021و 2014ولهذا أخذ ُيطبرح هذه األيءم عاد أن تازز موقف المقءومة، وال سيمء عاد حبرعي 
)االنتفءضة وحبرب سيف القدس(، كيف يمكن التاءمل عين المقءومة الفلسطينية وعين الشاوب والدول 

ذت عدة دول، وال سيمء الصين وبروسيء ودول أخبرى، تساى إلى الحوابر وتازيز في الاءلم. فقد أخ
 الاالقءت، وعاضهء إلى التدخل إلنهء  االنقسءم.
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المشكلة مع هذه الدول، عل مع أغلب دول الاءلم، أن قيءدة م.ت.ف، قيءدة اتفءق أوسلو، جالت 
مبر ععبر المفءوضءت والوسءطءت السقف الفلسطيني أو الهدف األعلى هو حّل الدولتين، وتحقيقه ي

الدولية أو المؤتمبر الدولي. وهو سقٌف مبرفوٌض من المقءومة، وال سيمء حبركتء حمءس والجهءد 
اإلسالمي، والاديد من الحبراكءت الشعءعية والبرافضين له. ويقوم هذا البرفض على اعتعءبره حاًل تصفويًء 

 مية، عل وألحبرابر الاءلم، وفي فلسطين أيضًء.مدمبرًا للحقوق الفلسطينية، عل وللحقوق الابرعية واإلسال
وعهذا تصعح إقءمة عالقءت عين المقءومة ودول الاءلم متاثبرة ومابرقلة منذ العداية، ألن الكثيبر من هذه 
الدول، عاد التنءزالت التي ُقدِّمت فلسطينيًء وعبرعيًء، اعتعبرت أن حّل الدولتين ععبر المفءوضءت هو 

شاب الفلسطيني، ويمثل الحّل "الاءدل" والماقول. أمء الذي يجاله يعدو السقف الذي يجّسد مصلحة ال
كذلك عءلبرغم ممء تضمن من ظلم وغعن وتصفية للحقوق والثواعت الفلسطينية، إنمء هو برفض الادو 
الصهيوني لتطعيقه. وذلك دون أن ُيلَحظ عأن هذا البرفض يقوم عسعب الساي الصهيوني القتالع كل 

يد كل فلسطين، أي أصعح حتى مجبرد عقء  من تعقى من الفلسطينيين في فلسطين، الفلسطينيين، وتهو 
 ولو تحت نظءم أعءبرتءيد، مبرفوضًء من الجءنب الصهيوني.

لهذا ال يمكن اعتعءبر أّي حّل حاًل عءداًل أو ماقواًل، وفي مصلحة الشاب الفلسطيني استنءدًا إلى 
برَّت التنءزالت الُمهينة التي ُقدمت عبرعيًء برفضه وعدم تطعيقه من جءنب الادو الصهيوني. فلط ءلمء ُعبرِّ

وفلسطينيًء استنءدًا إلى برفض قءدة الكيءن الصهيوني لهء. فءلبرفض الصهيوني منذ أول مشبروع حّل 
، أو عاده، كءن جز ًا من هدف اقتالع كل الفلسطينيين والحلول مكءنهم، وتهويد 1948ُطبرح قعل 

 فلسطين كءملة.
ن يكون واضحًء لكل فلسطيني مء هو المشبروع الصهيوني، ومن ثم ُيصعح الهدف األمبر الذي يجب أ

الفلسطيني هو هدف التحبريبر، وهو الذي يجب أن تقوم الاالقة على أسءسه، وأن ُيسقط حّل الدولتين 
عءعتعءبره حاًل تصفويًء، فضاًل عن عدم إمكءن تطعيقه. وهذا ليس عسعب الموقف الثءعت ألصحءب 

نمء عسعب عدم استاداد أية دولة، خصوصًء من المشبروع الصهي وني المحتلين لفلسطين فحسب، وا 
الدول الكعبرى، أن تأخذ إجبراً  يضغط على الكيءن الصهيوني، عمء فيه التهديد عسحب االعتبراف 

 وقطع الاالقءت السيءسية واالقتصءدية.
أسءس الدولتين ال تمءبرس ضغطًء فقد أثعتت التجبرعة الاءلمية أن الدول الكعبرى التي تنءدي عءلحّل على 

ملموسًء، وهي غيبر مستادة لعذل أي جهد إلجعءبر الكيءن الصهيوني على تنفيذ الحل. عل أثعتت 
التجبرعة، لاشبرات السنين، أن هذا الشاءبر ُيبرفع ليقوم عفال المخدبر والغطء  لعاض الفلسطينيين 

يت االحتالل، والتوّسع عءالستيطءن المتهءلكين على التسوية، فيمء يمضي الكيءن الصهيوني في تثع
والتهويد، عل حتى دون اإلشءبرة إلى أن الذين يبرفاون هذا الشاءبر يمضون في تازيز عالقءتهم 
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السيءسية والاسكبرية واالقتصءدية مع الكيءن الصهيوني، ممء يدعمه للمضّي في مشبروعه االقتالعي 
 التهويدي.

ءبريخية التي ال يمكن أن ُتدحض، فإن أمءم المقءومة وهي أمءم هذه الحقءئق المستندة إلى التجبرعة الت
متمسكة عموقفهء من الثواعت والحقوق الفلسطينية الكءملة، ومن استبراتيحية التحبريبر، أن تبركز على 
هدفين برئيسين يمكن تحقيقهمء في الوقت البراهن، وهمء دحبر االحتالل وتفكيك المستوطنءت من 

أو شبرط. وهمء هدفءن ال تستطيع دولة في الاءلم أن تنءقش عدالتهمء، الضفة الغبرعية والقدس، عال قيٍد 
 أو ضبروبرة أن ينفذهمء الكيءن الصهيوني وأنفه براغم.

فهنءلك اعتبراف ُمهبر عقبرابرات لهيئة األمم عأن الضفة الغبرعية وشبرقي القدس وقطءع غزة، عءإلضءفة إلى 
اعتبراف دولي شعه إجمءعي عأن . وهنءلك 1967الجوالن وسينء ، قد احُتلت في حبرب عدوان 

االستيطءن يشكل جبريمة حبرب، إضءفة إلى ال شبرعيته وعدم جوازه. ثم أضف عيتًء من الشابر آخبر، 
يقول إن القءنون الدولي ال ُياطي االحتالل أي حق الستثمءبر احتالله، أو طلب أية مكءفأة مقءعله، إذ 

 عليه أن يبرحل عال قيٍد أو شبرط.
سالميًء وبرأيًء عءمًء عءلميًء على من هنء يمكن أن ُتشكِّ  ل المقءومة إجمءعًء شاعيًء فلسطينيًء وعبرعيًء وا 

حقهء في المقءومة واالنتفءضة لدحبر االحتالل وتفكيك المستوطنءت من الضفة الغبرعية والقدس، عال 
 قيٍد أو شبرط، تمءمء كمء حدث مع قطءع غزة حين ُدحبر االحتالل وُفككت المستوطنءت، عال قيٍد أو

 شبرط، تحت شاءبر برفاه شءبرون أسمءه "فك االبرتعءط"، أو وفقء لمصطلح أوسلو "إعءدة االنتشءبر".
فأمءم الكيءن الصهيوني إذا مء واجه انتفءضة شءملة، طويلة األمد نسعيًء، وواجه مقءومة كمء واجه في 

يٍد أو شبرط، حبرب سيف القدس، أن َيبرحل وأنفه براغم، وُيفكك المستوطنءت من الضفة والقدس، عال ق
أو إذا شء  تحت إعالن "فك االبرتعءط"، أو "إعءدة االنتشءبر". وعادئذ لكل حءدث حديث، حيث يتوجب 
على كل طبرف في فلسطين أن يبرتب أوبراقه للبراهن الجديد وللمستقعل، وكذلك عءلنسعة إلى دول الاءلم 

 وسيءستهء عءلنسعة إلى الوضع الجديد.
ين: دحبر االحتالل وتفكيك المستوطنءت، وعال قيٍد أو شبرط، ومن إن التبركيز على الهدفين المذكوبر 

خالل استبراتيجية ومقءومة وانتفءضة، يفتح آفءقء واساة أمءم المقءومة للحوابر على المستوى الدولي، 
قءمة عالقة متينة وعّنء ة مع الدول، وال سيمء الصين وبروسيء وغيبرهمء، ليتحّول تأييدهء من شاءبر  وا 

 إلى دعم الشاب الفلسطيني في مقءومة االحتالل وتفكيك المستوطنءت. "حّل الدولتين"
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وعهذا يستايد الشاب الفلسطيني زمءم المعءدبرة في عنء  عالقءته الدولية، وفي الحشد في دعم عدالة 
قضيته المتمثلة براهنًء عدحبر االحتالل وتفكيك المستوطنءت، عال قيٍد أو شبرط، األمبر الذي سيهيئ 

 يبر كءمل فلسطين من النهبر إلى العحبر، ومن النءقوبرة إلى أم البرشبراش.لإلعداد لتحبر 
 16/11/2021، 21موقع عربي 

 
 التقدير السنوي للجيش اإلسرائيلي: أربعة أسباب ساهمت في تحُسن الوضع األمني .36

 برون عن يشءي
لقومي تقديبر الوضع السنوي للجيش اإلسبرائيلي، والذي ُينشبر للمبرة األولى، يبرى أن وضع األمن ا

لدولة إسبرائيل تحّسن عصوبرة ماتدلة في الاءم المءضي. والسعب أن ماقولية شن حبرب استعءقية ضد 
إسبرائيل من طبرف أعدائهء ال يزال ضئياًل كمء كءن عليه في الاءمين المءضيين، وكذلك القءعلية 

األخيبرة،  لالنفجءبر )احتمءالت حدوث تصايد مفءجئ وغيبر منتظبر(، التي كءنت مبرتفاة في األعوام
تبراجات إلى حد كعيبر في السءحة الشمءلية. في تقديبر الجيش اإلسبرائيلي، الحسءسية ال تزال كعيبرة في 
السءحة الغّزية، وكذلك في الضفة الغبرعية، لكن احتمءل اشتاءل مفءجئ للجعهة اللعنءنية والسوبرية 

سيعقى كذلك في الاءم ، و 2021والابراقية عسعب حوادث تتاقد وتؤدي إلى تصايد، تبراجع في سنة 
 المقعل. وهذه أخعءبر جيدة شبرط أاّل تؤدي إلى عدم معءالة الجيش.

ثمة سعب إضءفي للتفءؤل في قيءدة الجيش هو إقبرابر ميزانية األمن، وعينهء ميزانية الجيش، وهو مء 
جدبر يسمح عتسبريع المشتبريءت والتسلح والتدبريعءت للنظءميين واالحتيءطيين في الاءمين المقعلين. ت

اإلشءبرة إلى التحسن الملموس المتوقع حدوثه في األعوام المقعلة في قدبرات الجيش على المواجهة 
عواسطة وسءئل دفءعية وهجومية إزا  تهديد الصوابريخ والمسّيبرات على الجعهة الداخلية والمنشآت 

 االستبراتيجية الحيوية، وعلى القوات في الجعهة.
 عوامل: 4ومي ينسعه الجيش اإلسبرائيلي إلى التحسن الماتدل في وضع األمن الق

األول، عبروز تبراُجع واضح في تطوبر التهديدات في السءحة الشمءلية: كعح التمبركز الاسكبري اإليبراني 
في سوبرية، وفي األسءس عءلقبرب من الحدود مع إسبرائيل، وتعءطؤ تاءُظم القوة الاسكبرية لحزب هللا 

ده ء عسالح استبراتيجي نوعي دقيق )صوابريخ ومسّيبرات من كل والميليشيءت الموالية إليبران وتزوُّ
األنواع(، وعبرقلة التزود ععطءبريءت دفءع جوي من إنتءج إيبران تهدد حبرية عمل سالح الجو اإلسبرائيلي 

 في المنطقة. وهذه نتيجة معءشبرة للمابركة عين الحبروب التي يخوضهء الجيش في السءحة الشمءلية.
السءحة الشمءلية عسعب توافق القوات الموجودة في سوبرية مع إخمءد  ثءنيًء، تبراُجع الحسءسية في

الحبرب األهلية هنءك. نظءم البرئيس السوبري، عشءبر األسد، والبرئيس البروسي، فالديميبر عوتين، المؤيد 
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له يهمهمء تبرسيخ االستقبرابر السيءسي وسيطبرة النظءم على أغلعية األبراضي السوبرية كي يصعح من 
دة إعمءبر سوبرية. وتتوقع بروسيء والنظءم السوبري أن يبرعحء من إعءدة إعمءبر سوبرية الممكن العد  عإعء

إذا جبرى الاثوبر على طبرف يموله، لكن حتى اآلن ال يوجد مثل هذا الطبرف. حتى الساودية ودول 
النفط اأُلخبرى في الخليج التي حّسنت عالقتهء عءألسد مؤخبرًا لن تسءبرع إلى المشءبركة في إعءدة 

دامت الواليءت المتحدة لم تاتبرف عشبرعية النظءم السوبري، ومء دامت إيبران تتمبركز  اإلعمءبر مء
 عسكبريًء واقتصءديًء في سوبرية.

التمبركز اإليبراني يثيبر استيء  األسد ألن الامليءت اإليبرانية تقّوض حكمه وسيءدة أبرضه. لذا يتفهم هو 
نسب إلى إسبرائيل، والتي تلجم اإليبرانيين. والبروس، حءليًء أكثبر من المءضي، الهجمءت المتتءلية التي تُ 

هذه الهجمءت عءلطعع تبردع المستثمبرين، لكن عوتين، الذي يتنءفس ماه اإليبرانيون اقتصءديًء ويزعزعون 
استقبرابر سوبرية، ُيعدي تفهمًء. في األعوام األخيبرة نشأ في سوبرية وضع جديد تداخلت فيه مصءلح 

سبرائيل. نتيجة ذل ك تضء ل احتمءل نشو  تصايد مفءجئ في هذه الجعهة. وفي عوتين وعشءبر األسد وا 
 هذا المجءل أيضًء يمكن أن نسجل نجءحًء للمابركة عين الحبروب.

لكن هذا ليس كل شي . يوجد في المؤسسة اإلسبرائيلية َمن ياتقد أنه من أجل التخلص من اإليبرانيين 
بر معءشبرة تسءعد األسد على على حدودنء، أو على األقل تقليص وجودهم، يجب انتهءج خطوات غي

نشبر سيطبرته على سوبرية كلهء. هنءك مساى سيءسي لتجنيد واشنطن لمسءعدة األسد على إعءدة 
 إعمءبر علده، وكي تصعح الواليءت المتحدة مبركز ثقل موازيًء للنفوذ البروسي في الجعهة الشمءلية.

في تاقيدات سيءسية وُياتعبر  سعب إضءفي لتبراُجع حسءسية الجعهة الشمءلية هو "حزب هللا" الغءبرق
مسؤواًل، جزئيًء على األقل، عن األزمة التي يغبرق فيهء لعنءن من دون أمل عءلحل. التقديبر في الجيش 
اإلسبرائيلي أنه في المبرحلة البراهنة تبراجع استاداد نصبر هللا لخوض مواجهة مدمبرة مع إسبرائيل ستزيد 

ة عين الحبروب على الجعهة الشمءلية أعطت نتءئج ال في ماءنءة الشاب اللعنءني. والخالصة أن المابرك
 عأس عهء، ومن المفيد توسياهء.

سعب ثءلث لتحّسن وضانء األمني هو إقبرابر ميزانية الدولة التي تسمح للجيش عتسبريع خطة برئيس 
 األبركءن إلحداث ثوبرة نظبرية وعنيوية في الجيش كمء تاّعبر عنهء خطة "تنوفء" المتاددة السنوات.

ش اإلسبرائيلي يقّدبرون أن أي عملية في "الدائبرة الثءلثة" )إيبران والابراق( ستجبر وبرا هء مواجهة في الجي
في السءحة الشمءلية القبريعة، وبرعمء في غزة وداخل إسبرائيل. وليس أكيدًا أن توجيه ضبرعة إلى إيبران 

لمابركة طويلة في  ينهي المهمة. لذا، فيمء يتالق عإحعءط قفزة إيبرانية نحو سالح نووي، يستاد الجيش
حوال، هذه الحبرب لن تكون المدى العايد والقبريب تشمل عمليءت عبرية وُأخبرى في الامق. وفي كل األ

 قصيبرة.
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سعب براعع للتفءؤل في مجءل األمن القومي هو التاءون االستخعءبراتي واألمني الوثيق والمتاءظم مع 
ة الجوية "علم أزبرق" التي جبرت عقيءدة دول المنطقة. ال يمكننء التوسع في الموضوع، لكن المنءوبر 

سالح الجو في إسبرائيل، وزيءبرة قءئد سالح الجو اإلسبرائيلي عميكءم نوبركين هذا األسعوع إلى 
 اإلمءبرات، هي عالمءت أسءسية يمكن اإلشءبرة إليهء في هذا السيءق.

ابر في مقءعل في جعهة غزة، وعاد عملية "حءبرس األسوابر" في أيءبر المءضي جبرى التوصل إلى استقبر 
تسهيالت اقتصءدية. لكن تعقى هذه الجعهة حسءسة جدًا كمء في األعوام المءضية. الهدو  الذي يسود 
اآلن هو أطول من الهدو  في الجوالت المءضية عسعب المءل القطبري، والتدخل المصبري، واإلبرادة 

في إسبرائيل. لكن الحسءسية  الحسنة إلسبرائيل لتقديم تسهيالت اقتصءدية عوتيبرة سبرياة، عمء فيهء الامل
لم تتبراجع ألن "حمءس" والجهءد اإلسالمي همء تنظيمء مقءومٍة إسالمية متطبرفة، وألن إسبرائيل ال تزال 
تبرفض جز ًا من مطءلعهم االقتصءدية، وألن مفءوضءت صفقة تعءدل األسبرى والمفقودين في مقءعل 

 إطالق الماتقلين ال تزال ماّلقة.
ة ستزداد عسعب طلب الجيش من المستوى السيءسي عدم السمءح لـ"حمءس" حسءسية الجعهة الغزي

و"الجهءد اإلسالمي" عزيءدة قوتهمء الاسكبرية. مانى ذلك أن أي مالومءت موثوق عهء تدل على مكءن 
أو أشخءص ياملون على زيءدة القوة الاسكبرية، مثل إنتءج صوابريخ وقذائف وحفبر أنفءق أو إنتءج 

متهء إلى عمل عسكبري إلحعءطهء... نموذج من ذلك إسقءط المسّيبرة التي مسّيبرات، ستجبري تبرج
ُأطلقت من غزة، وقءمت عتحليق "تجبريعي" فوق العحبر عءلقبرب من سواحل غزة قعل أسعوع، عصءبروخ 
من "القعة الحديدية". وهذا تغييبر واضح في سيءسة الامل في السءحة الغزاوية يمكن أن يشال 

بر   من النءحية األمنية وعءلنسعة إلى ظبروف المواجهة الكعبرى المقعلة.المواجهءت، لكنه معبرَّ
سبرائيل وصلتء إلى وضع من البردع  الجعهة العحبرية يسودهء الهدو  واالستقبرابر. برعمء ألن إيبران وا 
المتعءدل. األمبر الذي يسمح لإليبرانيين عءلتبركيز على عمليءت عحبرية استفزازية ضد األسطول 

 ليج الفءبرسي وفي خليج ُعمءن.األميبركي الخءمس في الخ
هنءك عءمل غءمض يتالق عءلمشبروع النووي  2022في تقديبر الجيش السنوي للوضع، في سنة 

الاسكبري اإليبراني. صحيح أن إيبران خففت في األشهبر األخيبرة من وتيبرة تخصيب المواد االنشطءبرية، 
لم تخّصب كل اليوبرانيوم ، و %60لكنهء براكمت كميءت صغيبرة من اليوبرانيوم المطلوب على دبرجة 

 من أجل الوصول إلى دبرجة السالح... %90على دبرجة 
في المقءعل، من الواضح أن النظءم الحءلي في إيبران، عبرئءسة المبرشد البروحي علي خءمنئي والبرئيس 
المتشدد إعبراهيم برئيسي، ليس موضع ثقة الغبرب. يتسء لون في القدس وفي واشنطن مء إذا كءن 
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 29دون فااًل إلى االتفءق النووي، أم سيالنون عودتهم إلى طءولة المفءوضءت في اإليبرانيون سياو 
 تشبرين الثءني، لكنهم سيمءطلون للضغط على عءيدن كي يستجيب لمطءلعهم.

في الجيش، كمء في المستوى السيءسي، يدبركون أنه ال يمكن اليوم التأثيبر في سلوك األميبركيين في 
األميبركيون مصبّرون على إعءدة إيبران إلى االتفءق النووي عواسطة المسءبر الدعلومءسي مع إيبران. 

الدعلومءسية، وهم يبريدون إجبرا  هذه المحءدثءت عكل الطبرق. في كل األحوال، إلى أن تتضح نيءت 
اإليبرانيين واألميبركيين، على إسبرائيل علوبرة استبراتيجيء متمءسكة خءصة عهء حيءل الموضوع النووي 

الصاب علينء تلعية مطءلب األميبركيين وتنسيق المواقف ومسءعدتهم لنء في  اإليبراني، وسيكون من
 مواجهة هذا التهديد.
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