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 .1الحكومة الفلسطينية :نحتاج  400مليون دوالر لتوفير الرواتب
رام هللا :قال مسؤول حكومي في السلطة الحكومة ،إن الحكومة بحاجة إلى  400ملنون دوالر خالل
الشهور الـ 6القادمة ،وهي عمر األزمة المالنة المتوقعة ،حتى تستطنع توفنر الرواتب والخدمات.
وأضاف إستنفان سالمة ،وهو مستشار رئنس الوزراء الفلسطنيي لشؤون التخطنط وتيسنق المساعدات

«يتوقع مع حلول مارس (آذار) القادم من عام  2022أن نعود الدعم المالي األوروبي للسلطة
الفلسطنينة ،ولكن حتى ذلك الوقت يحتاج إلى دعم استنثيائي حتى تقوم الحكومة بتوفنر الخدمات
األساسنة للمواطينن دون تراجع في جودة الخدمات بما فنها من دفع رواتب وغنرها» .ودعا سالمة

الدول المايحة إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه فلسطنن وأن تقوم بتوفنر الدعم الالزم خصوصاً خالل هذه

الفترة الصعبة «وهذا طلبيا من جمنع الدول العربنة واألوروبنة».

وأفادت بنايات صادرة عن و ازرة المالنة الفلسطنينة ،بتراجع الدعم والميح والمساعدات المالنة المقدمة

للخزنية العامة ،بيسبة  89.6في المائة بواقع  31.5ملنون دوالر خالل الشهور النثماينة األولى من

 2021مقابل الفترة المقابلة العام الماضي.

الشرق األوسط ،لندن2021/11/15 ،

" .2الخارجية الفلسطينية " :تهاون المجتمع الدولي مع جرائم االستيطان ُينذر بانفجار األوضاع
رام هللا :قالت و ازرة الخارجنة ،إن استمرار تهاون المجتمع الدولي مع جرائم االستنطان والمستوطينن،

بات نيذر بقرب ايفجار األوضاع .وأضافت الخارجنة في بنان صحفي ،نوم األحد ،أيها طالما
حذرت الجهات كافة من تصاعد جرائم ميظمات اإلرهاب النهودي االستنطايي ومنلنشناتها المسلحة

الميتشرة في القدس وعموم الضفة الغربنة المحتلة ،وهو ما نجعل األوضاع في الضفة الغربنة أشبه

ببرمنل من البارود نوشك على االيفجار ،وهو ما تجمع علنه التقارنر التي ترصد وتتابع اعتداءات

المستوطينن على المواطينن الفلسطنيننن بما فنها التقارنر اإلسرائنلنة ،التي تؤكد وجود تصعند غنر

مسبوق في تلك االعتداءات ،وازدناد ملحوظ في استخدام عياصر االرهاب النهودي للرصاص الحي
ضد المواطينن الفلسطنيننن.

وأشارت إلى التحذنرات التي أوردها اإلعالم العبري بشأن ينة المستوطينن القنام باعتداءات أخرى

خاصة أنام السبت ،خاصة ما أوردته صحنفة هآرتس بخصوص اقدام المستوطينن وعياصرهم
اإلرهابنة على استحداث أربع بؤر استنطاينة معزولة في الضفة الغربنة ،ويجاحهم باالستنالء على

مساحة وصلت إلى  20,866دويما خالل السيوات الخمس الماضنة.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/11/14 ،
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 .3وزارة الصحة الفلسطينية تحذر من تداعيات الوضع الصحي لألسرى
رام هللا :حذرت و ازرة الصحة الفلسطنينة ،نوم األحد ،من تداعنات الحالة الصحنة الخطنرة التي نعايي
ميها األسرى الخمسة المضربنن عن الطعام في سجون االحتالل االسرائنلي .وياشدت وزنرة الصحة

مي الكنلة في بنان صحفي ،اطلعت "قدس برس" علنه ،المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقنة

والقايوينة ،ضرورة التحرك الفوري والعاجل إليقاذ حناة األسرى داخل سجون االحتالل اإلسرائنلي.
وأكدت أن و ازرة الصحة تتابع بشكل مستمر الحالة الصحنة لألسرى داخل سجون االحتالل ،مشنرة

لألوضاع الصحنة الصعبة واإلهمال الطبي الذي نعايي ميه األسرى داخل سجون االحتالل.
وأضافت أن "االحتالل ال نأبه لصحة األسرى ونتعمد اإلهمال الطبي بحقهم".

قدس برس2021/11/14 ،

 .4الطيراوي ينفي إدالءه بتصريحات حول عمل لجنة التحقيق في ظروف استشهاد عرفات
رام هللا :يفى رئنس اللجية الوطينة للتحقنق في ظروف استشهاد الرئنس ناسر عرفات ،اللواء توفنق
الطنراوي ،ادالءه مؤخ ار بأي تصرنحات ألي وسنلة اعالم ،حول عمل اللجية .واكد اللواء الطنراوي
أن يقل أي أخبار كاذبة حول هذا الموضوع او التعاطي معها ،ال نصب في مصلحة الشعب

الفلسطنيي ،وال نخدم إال أعداء الحقنقة .ودعا وسائل االعالم إلى توخي الدقة وعدم االيجرار لمنثل
هذه االخبار المزورة ،مطالبا بالرجوع إلى الجهات المختصة للتأكد من هذه االخبار.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/11/14 ،

" .5الوطني الفلسطيني" :االعتراف بـ"إسرائيل" ال يمكن أن يستمر دون اعترافها بدولة فلسطين
عمان :قال المجلس الوطيي الفلسطنيي ،إن االعتراف بإسرائنل ال نمكن أن نستمر دون إيهاء

االحتالل ،واعترافها بدولة فلسطنن المستقلة ،وعاصمتها مدنية القدس ،وفقا لق اررات الشرعنة الدولنة
ذات الصلة ،خاصة في ظل السناسات واإلجراءات االستنطاينة التي تتبياها وتيفذها حكومة يفتالي

بنينت المتطرفة والهادفة لمصادرة حقيا في العودة والدولة .وأكد المجلس الوطيي في بنان صدر
عيه ،النوم األحد ،لمياسبة الذكرى الـ 33لصدور ونثنقة اعالن االستقالل ،تمسك شعبيا بحقه في

مواصلة يضاله ،وصوال الى تمكنيه من كافة حقوقه ،استيادا لق اررات األمم المتحدة ذات الصلة،

خاصة القرار  181لعام  ..1947ودعا المجلس الى ضرورة وضع استراتنجنة وطينة فلسطنينة لميع

ومعاقبة الفصل العيصري واالضطهاد االسرائنلي بحق شعبيا ،وتكلنف لجية وطينة ذات اختصاص
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بالقايون الدولي اإليسايي ،لوضع أسسها وعياصرها التي باتت متوفرة في استخالصات وتوصنات
التقارنر الدولنة.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/11/14 ،

 .6اشتباكات عائلية في الخليل تثير القلق من تصاعد االنفالت األمني
رام هللا :أنثار تجدد االشتباكات المسلحة بنن عائلتنن في مدنية الخلنل ،غضباً شعبناً وتساؤالت حول
قدرة رجال العشائر والسلطة على ضبط السالح الميفلت ،وهو سالح قاد أمس فقط ،إلى إحراق يحو

 20ميزالً وميشأة في مياطق مختلفة في المدنية األكبر في الضفة الغربنة ..وحملت جهات ،السلطة،
مسؤولنة ما نحدث كذلك .وقال وزنر الحكم المحلي األسبق عنسى الجعبري ،إن «الذي نتحمل

مسؤولنة ضبط هذه الحالة وايهاء هذا الفلتان ،هم من بندهم القوة والسلطة ،أعيي األجهزة األمينة».
كما طالب مفتي الخلنل محمد ماهر مسودة «األجهزة األمينة بعدم اإلفراج عن الميفلتنن بعد

اعتقالهم» .وايدلعت اشتباكات الخلنل في وقت أعليت فنه الشرطة الفلسطنينة ،أن  36جرنمة قتل
وقعت ميذ بدانة العام الحالي وحتى صباح األحد في الضفة ،ما فاقم حالة القلق من تصاعد الفلتان

األميي.

الشرق األوسط ،لندن2021/11/15 ،

 .7هنية :المشاركة الواسعة في جنازة قبها تجديد للبيعة لحماس والمقاومة والثوابت
أكد رئنس المكتب السناسي لحركة حماس إسماعنل هينة أن الحشد الشعبي الهادر في جيازة القائد
الوطيي وصفي قبها ،تجدند للعهد والبنعة لحركة حماس والمقاومة والنثوابت ،وعدم االعتراف

بالمحتل ،وعدم التيازل عن شبر واحد من أرض فلسطنن ،والتمسك بكل القدس عاصمة للدولة

القادمة .وفي كلمة له عبر الهاتف في عزاء الراحل قبها بجينن ،أوضح هينة أن الخروج المهنب في
الضفة لرجال حماس وشبابها وقادتها تأكند على قدرة الحركة على استنعاب المتغنرات ،والتكنف مع

كل الظروف ،وتجاوز التحدنات.

وقال :إن "الحشد الشعبي دلنل على أن ضفة العناش ال تزال على العهد ،وأن القسام الذي ال نيضب
بالرجال والعظماء الذنن نحملون أرواحهم على أكفهم ،وندافعون عن القدس واألقصى ،ونلتحمون مع

غزة والداخل رغم كل المؤامرات وما نتعرضون له من ظروف وتعقندات" .وأشار هينة إلى أن
مشاركة القادة واليخب في هذه الجيازة ،وما سبقها من جيازة أبو عاصف البرغونثي ،تأكند على
التفاف الشعب الفلسطنيي حول خنار المقاومة وقادتها ،وأيه ال نمكن أن نلقي بنثوابته وال نتخلى عن
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رجاله .واعتبر رئنس المكتب السناسي الجيائز المهنبة التي تشهدها الضفة ،شهادة للتارنخ أن الضفة
جزء ال نتج أز من هذه األرض المباركة ،وأيها ساحة الحق في تارنخ الصراع مع االحتالل.

موقع حركة حماس2021/11/14 ،

 .8بدران :حماس تمتلك أوراق قوة لتحقيق صفقة تبادل لتحرير األسرى
أكد عضو المكتب السناسي لحركة "حماس" حسام بدران أن قضنة األسرى على رأس أولونات
دوما في المندان للدفاع عيهم .وقال بدران
الحركة ،وتعمل بكل الوسائل من أجل حرنتهم ،وستكون ً
في لقاء عبر قياة األقصى مساء األحد ،إييا يتابع قضنة األسرى ،وهياك تحرك قايويي دولي من
حماس إلى جايب العمل السناسي للدفاع عن األسرى والحفاظ على كرامتهم ،ومستعدون لفعل كل ما

نلزم لحمانتهم .وأكد بدران أن حماس تمتلك أوراق قوة لتحقنق صفقة تبادل لتحرنر األسرى .من جهة

مبنيا أيه أقل من المستوى
أخرى ،تطرق بدران إلى غناب دور السلطة عن القضانا الوطينةً ،
المطلوب في التعامل مع القايون الدولي والحراك الدولي .وقال بدران إن أداء السلطة غنر مقبول
ٍ
مؤخرا،
مرض ،وبعندة عن الهم الوطيي ،الفتًا إلى توسنعها ظاهرة االعتقال السناسي بالضفة
وغنر
ً
واعتقالها كل من نقول ال لالحتالل.
موقع حركة حماس2021/11/14 ،

 .9مسؤول أمني إسرائيلي في القاهرة لبحث صفقة األسرى
تل أبنب :وصل المستشار ورئنس مجلس األمن القومي في الحكومة اإلسرائنلنة ،إنال حولتا ،إلى
القاهرة ،أمس األحد ،بدعوة من وزنر شؤون المخابرات في الحكومة المصرنة ،اللواء عباس كامل.
وقالت مصادر سناسنة في تل أبنب ،إن حولتا سنتباحث مع كامل «في مستقبل الوضع في قطاع

غزة ،ودفع الجهود للتوصل إلى تهدئة بعندة المدى بنن إسرائنل وحركة حماس ،ومصالحة بنن
السلطة الفلسطنينة في رام هللا وبنن حماس ،وربما كنفنة التقدم في صفقة تبادل أسرى» .وأضافت

المصادر ،أن مصر أيهت إعداد مشروع متكامل حول هذه المواضنع ،وتوصلت إلى تفاهمات في

غالبنة هذه القضانا مع األطراف الفلسطنينة ،وتيتظر موافقة إسرائنل علنها .وتابعت ،أن اللواء كامل،

نيوي زنارة إسرائنل في يهانة الشهر الجاري إلتمام االتفاق؛ ولذلك فإن زنارة الوفد اإلسرائنلي برئاسة

حولتا ،تعتبر خطوة متقدمة في هذا المسار.

ويقل المراسل السناسي في موقع «والال» اإلخباري ،باراك رافند ،أمس ،عن مسؤولنن إسرائنلننن،

قولهم ،إيهم نتوقعون أن نتياول اللقاء بنن حولتا وكامل ،أنضاً الوساطة المصرنة للتوصل إلى صفقة
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تبادل أسرى بنن إسرائنل وحماس .وأكد أن هذه الصفقة ستشمل في المرحلة األولى ،إفراج إسرائنل
اطينن
عن أسرى فلسطنيننن مسينن وأسنرات وأطفال مقابل إفراج حماس عن جنثتي الجيدننن والمو ْ
اإلسرائنلننن ،والتعهد اإلسرائنلي بإطالق سراح مئات األسرى الفلسطنيننن اآلخرنن ،على عدة مراحل.

الشرق األوسط ،لندن2021/11/15 ،

 .10مهرجان خطابي في صيدا بالذكرى السنوية الستشهاد أبو عمار
بنروت :يظمت حركة "فتح" ،نوم السبت ،في مدنية صندا جيوب لبيان ،مهرجايا خطابنا في الذكرى

السيونة الـ 17الستشهاد الرئنس الرمز ناسر عرفات .وشارك في المهرجان أمنن سر حركة "فتح"
وميظمة التحرنر الفلسطنينة في لبيان فتحي أبو العردات ،واليائب في البرلمان اللبيايي أسامة سعد،

ومشان خ ومطارية وقادة فصائل ميظمة التحرنر في لبيان ،وممنثلي القوى واألحزاب اللبياينة وحشد
غفنر.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/11/13 ،

 .11حماس :لن نتوانى في الرد القوي على أي تغول على شعبنا ومقدساتنا
دعت حركة "حماس" في الذكرى التاسعة لمعركة حجارة السجنل ،شعبيا الفلسطنيي إلى تصعند

المقاومة وتوسنع مساحات االشتباك مع االحتالل الصهنويي ،مشددة على أن المقاومة لن تتوايى
لحظة واحدة في الرد القوي والسرنع والمزلزل على أي تغول على شعبيا وأرضيا ومقدساتيا .وقالت

الحركة في بنان صحفي األحد ،يدعو كل أبياء شعبيا ومكوياته وقواه وفصائله في الضفة الغربنة،
وفي القدس ،وفي كل مكان في فلسطنن إلى تصعند المقاومة ضد العدو الصهنويي ،وباألدوات

واألشكال كافة ،والى توسنع مساحات االشتباك مع العدو ،وعلى خطوط التماس كافة ،وعدم السماح
له بأي تمدد على األرض أو تغول على شعبيا الفلسطنيي .وأضافت أن المقاومة لن تتوايى لحظة
واحدة في الرد القوي والسرنع والمزلزل على أي تغول على شعبيا وأرضيا ومقدساتيا ،وأيها جاهزة

لتحمل مسؤولناتها وحمانة هذا الشعب مهما كان النثمن ،ومهما بلغت التضحنات.

موقع حركة حماس2021/11/14 ،

 .12فتح تتمسك بوثيقة االستقالل وتتعهد باستمرار النضال والمواجهة مع االحتالل
رام هللا  :أكدت حركة فتح ،تمسكها بونثنقة االستقالل التي أقرها المجلس الوطيي الفلسطنيي قبل 33

عاما ،وقالت إيه ال تراجع قند أيملة عن النثوابت الواردة بها .وأشارت حركة فتح في بنان صحافي
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بمياسبة الذكرى الـ 33لصدور ونثنقة اعالن االستقالل ،إلى األهمنة التارنخنة لونثنقة االستقالل
باعتبارها يقلة يوعنة لمسار كفاح ويضال الشعب الفلسطنيي ،ونثمرة طبنعنة لتضحناته الالمحدودة

على درب النثورة وااليتفاضة الشعبنة الكبرى.

وأكدت على تمسك قنادتها وعياصرها بـ “الحق التارنخي والطبنعي” للشعب الفلسطنيي بأرض وطيه
فلسطنن ،وحقه بايتهاج سبل اليضال الشعبي المقاوم المشروع بالتوازي مع سبل اليضال السناسي
والقايويي والدبلوماسي في المحافل الدولنة ،لتحقنق هدف ونثنقة االستقالل بقنام دولة فلسطنينة حرة

ذات سنادة دنمقراطنة تقدمنة ،دولة قايون تحترم الحقوق االساسنة لإليسان ،ومبدأ التعددنة ،وتضمن

حقوق مواطينها دون تمننز ،وعلى رأسها حقوق المرأة الفلسطنينة .وأعليت وقوفها مع محمود عباس
بالق اررات الوطينة والخنارات المصنرنة الهادفة لتجسند حقوق شعبيا الفلسطنيي التارنخنة والطبنعنة،

وأهدافه في الحرنة واالستقالل.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/11/14 ،

 .13القانوع يطالب بالتدخل إلنقاذ حياة األسرى المضربين عن الطعام
طالب الياطق باسم حركة "حماس" عبد اللطنف القايوع بالتدخل الفوري إليقاذ حناة األسرى الخمسة
المضربنن عن الطعام في سجون االحتالل .وقال القايوع إن استمرار األسرى في إضرابهم عن
الطعام ،ودخول األسنر كاند الفسفوس للنوم الـ  123في إضرابه وهو في مرحلة خطرة ،نتطلب

التدخل الفوري إليقاذ حناتهم ،واجبار االحتالل على االستجابة لمطالبهم ،وايهاء معاياتهم التي تتفاقم
نوماً بعد نوم .وأكد أن األسرى األبطال لدنهم القدرة على الصمود األسطوري في مواجهة قرار تمدند
االعتقال اإلداري الظالم بحقهم ،وااليتصار على إرادة السجان الصهنويي.

موقع حركة حماس2021/11/14 ،

 .14قاسم :اعتقاالت السلطة ألبناء شعبنا بالضفة جريمة تخدم االحتالل
قال الياطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم إن تصعند أجهزة أمن السلطة لالعتقاالت السناسنة في
الضفة الغربنة بحق أبياء شعبيا ،جرنمة حقنقنة بحق أهليا في الضفة ،وال نخدم إال االحتالل

وبنن قاسم في تصرنح صحفي أيه هياك جملة واسعة من االيتهاكات ضد المواطينن في
وسناستهّ .
الضفة الغربنة عبر االعتقال السناسي ،باإلضافة إلى قمع الحرنات ومصادرة الحق في التعبنر .وأكد
أن استمرار هذه السناسة من السلطة نضرب بعرض الحائط كل االعتبارات الوطينة ،خاصة في ظل

الهجمة الصهنوينة على األرض واإليسان الفلسطنيي ،وتصاعد وتنرة االستنطان في الضفة بشكل
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حدا لسلوك السلطة ،وميعها من االستمرار
غنر مسبوق .ودعا قاسم إلى موقف وطيي جامع نضع ً
في التغول على حرنات أهليا في الضفة.

موقع حركة حماس2021/11/14 ،

 .15فصائل" :حجارة السجيل" صنعت معادالت جديدة في مواجهة االحتالل
غزة /فاطمة الزهراء العونيي :أكد قادة فصائل فلسطنينة أن معركة "حجارة السجنل" عام 2012

أوجدت "توازن رعب" بنن المقاومة واالحتالل اإلسرائنلي ،وكايت مقدمة لتحقنق إيجازات كبنرة فنما

عادنن أن الوحدة بنن الفصائل في المندان كان لها األنثر األكبر في تحقنق تلك
تالها من معاركّ ،
اإليجازات .ودعوا في أحادنث ميفصلة مع "فلسطنن" لضرورة ترتنب البنت السناسي الفلسطنيي لدعم
الوحدة في المندان بقوة سناسنة تُمكن من حصد نثمار المواجهات مع االحتالل.
فلسطين أون الين2021/11/14 ،
" .16األيام" :حماس تستعد للتعامل مع حراك شعبي محتمل نتيجة تردي األوضاع االقتصادية
عنسى سعد هللا :ذكر مصدر مطلع أن هياك تقدنرات في حركة حماس تشنر إلى إمكاينة ايدالع
بعض االحتجاجات الشعبنة خالل األنام القادمة "مدفوعة من جهات خارجنة بهدف زعزعة األمن

واالستقرار الداخلي الذي نخنم على قطاع غزة" ،حسب تعبنر الحركة .وأضاف المصدر الذي فضل
عدم ذكر اسمه أن "حماس" تتابع عبر أجهزتها المختلفة تحركات هذه الجهات ورصدت العدند ميها،

ومن نثم قامت بإحباط تحركاتها وتحدنداً يهانة األسبوع الماضي عبر استدعاء عياصرها إلى مقار

األمن وتحذنرهم وايذارهم.

وأوضح المصدر يفسه لـ"األنام" ،أن األجهزة األمينة التابعة لـ "حماس" في القطاع تتابع وتتعقب هذه

المجموعات التي تتهمها بالعمل "لصالح جهات وأجهزة مخابرات "لم نسمها بالوقوف وراء هذه

التحركات إلحباط أي محاولة ميها إلنثارة البلبلة في الشارع" ،مشن اًر الى أيه تم إحباط محاولة بعض
المجموعات تيظنم تظاهرات واحتجاجات متفرقة بالتزامن مع ايطالق سلسلة فعالنات إلحناء الذكرى

السابعة عشرة الستشهاد الرئنس الراحل ناسر عرفات في مدنية غزة الخمنس الماضي .وقال المصدر

ذاته إن "حماس" تقدر أن بعض التظاهرات ستيطلق تحت شعار "بديا يعنش" واحتجاجاً على تردي
األوضاع االقتصادنة في القطاع ،وما أعقبها من وفاة ومقتل عدد من المواطينن غرقاً خالل هجرتهم

للخارج األسبوع الماضي .وقال" :حماس" وانثقة من السنطرة أميناً ومندايناً على أي أحداث قد تيطلق
وبشكل سرنع وبأقل األضرار.
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وأوضح المصدر يفسه أن طرنقة مواجهة "حماس" لهذه االحتجاجات التي قد تتزاند مع وصول
جنثامنن المواطينن الذنن غرقوا في بحر إنجة قبل أسبوع ستكون بطرنقة مياسبة وبما ال نؤجج

األوضاع األمينة ،كما حدث خالل أحداث حراك "بديا يعنش" الذي ايطلق على يطاق واسع في
قطاع غزة في شهر آذار من عام  .2019وفي السناق ذاته ،أفاد مسؤول فصائلي لـ"األنام" ،بأن

حركة حماس أبلغت بعض التيظنمات وخصوصاً النسارنة ميها بأيها رصدت ايخراط بعض
عياصرها في الحراك ،وطلبت ميها وضع حد لهذه العياصر .وأضاف المصدر ذاته إن "حماس

"حذرت هذه الفصائل من مغبة ايخراط عياصرها في أي احتجاجات قادمة.

األيام ،رام هللا2021/11/14 ،

 .17االنتخابات البلدية على األبواب ..فتح تستعد وحماس تقاطع
غزة -أشرف الهور :تيطلق قرنبا أولى مراحل االيتخابات البلدنة في مياطق الضفة الغربنة ،بعد
ايتهاء عملنة تقدنم طلبات الترشح للقوائم ،والبت فنها من قبل لجية االيتخابات المركزنة ،التي دعت

لاللتزام بالقايون خالل الحمالت االيتخابنة .وتشارك حركة فتح في هذه االيتخابات ،التي تجرى
مرحلتها األولى في شهر دنسمبر المقبل ،بالكنثنر من القوائم التي تتيافس للحصول على مقاعد
المجالس المحلنة في الضفة الغربنة ،إلى جايب قوائم تضم قوى أخرى وقوائم مستقلة .وشهدت األنام

الماضنة ،ايطالق عملنة التسجنل واليشر في الضفة الغربنة دون قطاع غزة ،بسبب رفض حركة
حماس قرار الحكومة الفلسطنينة ،إجراء هذه االيتخابات في القطاع الخاضع لسنطرتها ،وتال ذلك أن

فتحت لجية االيتخابات باب الترشح ومن نثم باب الطعون.

علمت “القدس العربي” أن حركة فتح ،ستلجأ إلى وسائل دعائنة أخرى ترتكز إلى مواقع التواصل
االجتماعي واإلعالم الرقمي ،حنث جرى تشكنل الكنثنر من الفرق المختصة في إدارة الحمالت

االيتخابنة بكل مراحلها ،بما في ذلك نوم االقتراع.
فتح وحماس

وترند حركة فتح الحصول على اليسبة األكبر من أصوات الياخبنن للفوز بهذه االيتخابات ،في إطار

سعنها إلظهار مدى قوتها في الشارع الفلسطنيي ،خاصة في ظل تعنثر إجراء االيتخابات البرلماينة

والرئاسنة ،فنما تقلل حركة حماس التي رفضت المشاركة من أهمنة األمر ،وتطلب بأن تكون هياك
عملنة ايتخابنة شاملة تشمل المجلس التشرنعي والرئاسة والمجلس الوطيي .كما ترند السلطة
الفلسطنينة التي تتزعمها حركة فتح ،أن تؤكد من خالل االيتخابات للدول المايحة ،أيها تعمل على

تطونر مؤسساتها دنمقراطنا ،خاصة وأن الدول األوروبنة دعمت إجراء االيتخابات الفلسطنينة ،ونتردد
التارنخ :اإلنثينن 2021/11/15

العدد5683 :

ص

12

أن توقف الدعم المالي األوروبي هذا العام عن السلطة ،كان بسبب تعذر إجراء االيتخابات
البرلماينة ،وأن عدول االتحاد األوروبي عن قرار وقف المساعدات للسلطة ،والبدء باستئيافها من

جدند ،جاء بعد قرار اجراء االيتخابات البلدنة.

القدس العربي ،لندن2021/11/14 ،

" .18األخبار" :هكذا تخوض المقاومة جبهتها القتالية ضد التجسس اإلسرائيلي
غزة -رجب المدهون :يقلت صحنفة األخبار اللبياينة عن مصدر في المقاومة الفلسطنينة النوم

تطو اًر ،استُخدمت في سناق
االنثينن قولها " أن بريامج بنغاسوس وغنره من البرامج المشابهة األكنثر ّ
محاوالت اختراق هواتف مسؤولنن وقنادات في فصائل المقاومة ،والمحور بشكل عام .وجاء حدنث

المصدر لنسلّط الضوء على ٍ
خفنة ،نزند عمرها على  15عاماً ،بنن المقاومة واالحتالل ،زادت
حرب ّ
وطأتها في أعقاب ايتشار الهواتف الحدننثة وتطونر برمجنات جدندة
مخصصة الستهدافها ،مضافاً
ّ

العدو الكاملة على خدمات االتصاالت في األراضي الفلسطنينة .وعملت وحدات في
إلنها سنطرة
ّ
وبخاصة «الوحدة  »8200التابعة لشعبة االستخبارات «أمان» وأخرى تابعة لجهاز
جنش االحتالل،
ّ
وجمع
التجسس
األمن العام «الشاباك» ،على اختراق هواتف مسؤولنن في المقاومة ،بهدف
ُّ
ْ

برمجنات جدندة استُخدمت الختراق الهواتف
المعلومات ،وتحدند أماكن وجود هذه القناداتّ ،إال أن
ّ
التقيننن للمقاومة خالل السيوات الماضنة.
تم كشفها من ِقَبل المهيدسنن
ّ
الحدننثة لمسؤولي الفصائلّ ،
تتسع
ونبدو أن الحرب بنن الفصائل واالحتالل ّ

متبادل ،بحسب المصدر الذي
في هذا المجال بشكل
َ
الهجمات اإللكتروينة التي تقوم بها إسرائنل ،وتحدنداً

كشف أن المقاومة َّ
لصد
شكلت وحدات
خاصة ّ
ّ
خاصة للتعامل مع الهواتف
«الوحدة  ،»8200فنما بات جمنع قادة المقاومة نتّبعون إجراءات أمينة
ّ
تمي ع االحتالل من االستفادة من عملنات االختراق واالستهدافات اإللكتروينة التي نقوم بها .وعلى
العدوّ ،إال أن قدرات المقاومة
التفوق الواضح لالحتالل ،يظ اًر إلى اإلمكايات الكبنرة التي نمتلكها
ّ
رغم ّ
تطورت بشكل الفت خالل السيوات الماضنة ،بحنث استطاعت الكشف عن العدند من البرمجنات
ّ

اإلسرائنلنة األخرى ،إلى جايب «بنغاسوس» ،واالستفادة ميها بشكل معاكس.

األخبار ،بيروت2021/11/15 ،

" .19إسرائيل" :المصادقة على تحديد مدة رئاسة الحكومة بثماني سنوات
صادقت اللجية الو ازرنة اإلسرائنلنة للتشرنع ،أمس ،باإلجماع ،على مشروع قايون تقدم به يائب رئنس

الوزراء ووزنر القضاء جدعون ساعر للحد من فترة رئاسة الوزراء.
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وكتب ساعر على حسابه على "فنسبوك"" :تقنند الفترة مبدأ مهم في أساس تصور بأن الحكومة
ستعمل لصالح المواطينن وستخدمهم بدالً من أن تخدم يفسها وبقاءها على قند الحناة".

وبحسب مقترح القايون ،لن نطبق القايون بأنثر رجعي ،بحنث ستتاح لرئنس الوزراء السابق بينامنن
يتيناهو فرصة الترشح لميصب الرئاسة وحتى لفترة مدة نثمايي سيوات أخرى.

وأصدر ساعر اقتراح القايون مطلع الشهر الماضي ،وبموجب االقتراح ،لن نتمكن عضو الكينست

الذي شغل ميصب رئنس الوزراء لمدة نثمايي سيوات ،سواء كايت متتالنة أم ال ،من أن نترشح مجدداً

سنيظر إلى الحكومة على أيها مستقنلة،
للميصب .وفي النوم الذي تيتهي فنه فترة النثمايي سيواتُ ،
ووفقاً ألحكام القايون األساسي ،سنؤدي ذلك إلى فتح إجراءات تشكنل حكومة جدندة.
األيام ،رام هللا2021/11/15 ،

 .20شاكيد تنفي وجود صفقة لفتح قنصلية أميركية للفلسطينيين مقابل اإلعفاء من التأشيرة
يفت وزنرة الداخلنة اإلسرائنلنة إنلنت شاكند ،اللنلة الماضنة ،أن نكون هياك أي صفقة مع الوالنات

المتحدة األمنركنة نتم من خاللها السماح بإعادة فتح القيصلنة في القدس لخدمة الفلسطنيننن ،مقابل
إعفاء اإلسرائنلننن من تأشنرة السفر .وقالت شاكند في تصرنحات إلذاعة  103العبرنة ،ال نوجد أي
صفقة ،الحكومة اإلسرائنلنة لن توافق على فتح قيصلنة أمنركنة للفلسطنيننن في القدس.

وشددت على أن القدس “عاصمة إلسرائنل فقط” ،مؤكدةً أيه ال عالقة لقضنة القيصلنة بملف
اإلعفاء من التأشنرة ،وأن هذا هو موقف الحكومة اإلسرائنلنة.
القدس ،القدس2021/11/15 ،

 .21ملف اعتقال الزوجين اإلسرائيليين :إلغاء رحالت من "إسرائيل" لتركيا وتهديد بالمقاطعة
في الوقت الذي تتواصل فنه الجهود الدبلوماسنة اإلسرائنلنة واألمنركنة إلطالق سراح الزوجنن

اإلسرائنلننن ،يت الي وموردي أوكينن ،اللذنن اعتقال في إسطيبول بتهمة التجسس بعد تصونرهما قصر
الرئنس التركي ،رجب طنب إردوغان ،هددت إسرائنل بمقاطعة تركنا ،وأوقفت ،األحد ،بعض

الرحالت المقررة.

وقال رئنس الوزراء ،يفتالي بينت ،في مستهل جلسة الحكومة ،أمس ،إن الزوجنن لنسا سوى

«مواطينن برنئنن وجدا أيفسهما عن طرنق الخطأ في موقف معقد» .وأوضح أيه تحدث مع أفراد
عائلتهما ،وأبلغهما بأيه ووزنر الخارجنة ،نائنر لبند« ،نبذالن كل ما بوسعهما إلنجاد حل لهذا
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الموضوع .وقد طلب من أفراد العائلة أن نكويوا أقوناء رغم كل ما نمرون به من مصاعب شدندة .وال
نمكن التفصنل أكنثر من ذلك حالناً».

وكان الزوجان اإلسرائنلنان ،يتالي وموردي أوكينن ،قد اعتقال في إسطيبول ،النثالنثاء الماضي ،وتم

تمدند اعتقالهما يهانة األسبوع ،لعشرنن نوماً ،بتهمة التجسس.

الشرق األوسط ،لندن2021/11/14 ،

صو ار مقر إقامته
 .22هرتسوغ قد يتدخل لدى إردوغان إلطالق سراح زوجين ّ
قالت وسائل إعالم إسرائنلنة إن الرئنس اإلسرائنلي نتسحاق هرتسوغ قد نتدخل على األرجح إليهاء
أزمة الزوجنن اإلسرائنلننن المعتقلنن في تركنا بعد تمدند محكمة تركنة ،الجمعة ،اعتقالهما لمدة 20

نوماً بشبهة التجسس ،عقب تصونرهما قص اًر للرئنس التركي رجب طنب إردوغان في إسطيبول.

وتحولت قضنة اعتقال األمن التركي للزوجنن نوم االنثينن الماضي إلى واقعة دبلوماسنة .وقال موقع
ّ
الشرق األوسط ،لندن2021/11/14 ،

 .23تقديرات إسرائيلية :تركيا تسعى الستغالل قضية "الزوجين" للحصول على انجاز سياسي
قدرت مصادر إسرائنلنة ،اللنلة الماضنة ،أن سبب إبقاء الزوجنن اإلسرائنلننن معتقلنن في تركنا إيما
نأتي الستخدامهما كـ “ورقة مساومة” في محاولة لتحقنق ايجاز سناسي نرند تحقنقه الرئنس التركي

رجب طنب أردوغان .ووفقًا للتقدنرات اإلسرائنلنة كما ورد في موقع واي يت فجر نوم األحد ،فإن
أردوغان قد نطلب من إسرائنل أن تلتزم بعدم ابتزاز تركنا باالعتراف بالمحرقة األرمينة ،وعدم تمرنر
أي مشارنع قواينن في الكينست بهذا الشأن ،وهي مشارنع قدمت سابقًا وأحبطها اللنكود حتى ال تضر
بالعالقات مع أيقرة.
ويقل عن مصادر معينة بالعالقات اإلسرائنلنة – التركنة ،قولها إن أردوغان نشعر باإلحباط ألن
إسرائنل تتجاهله ،ونمكيه استغالل قضنة اعتقال الزوجنن إلجبار تل أبنب على التعامل معه بجدنة

شخصا اتهموا بالعمل لصالح “الموساد”.
– بعد تجاهل تقارنر عن اعتقال 15
ً
القدس ،القدس2021/11/14 ،
“ .24هناك مستقبل” اإلسرائيلي يعقد أول انتخابات داخلية له في كانون ثاني /يناير المقبل
أعلن حزب “هياك مستقبل” اإلسرائنلي الذي نتزعمه نائنر البند ،مساء النوم السبت ،أيه سنعقد أول
مؤتمر ايتخابي ألعضاء حزبه في مطلع نيانر /كايون نثايي المقبل .وستجري خالل المؤتمر أول
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ايتخابات داخلنة للحزب الختنار رئنس له ،بحسب ما ذكرت القياة العبرنة السابعة .فنما ذكر موقع
واي يت العبري ،أن هذه هي االيتخابات األولى ميذ إيشاء الحزب عام  ،2012وسنضم المؤتمر

حوالي  1000عضو .ورجح الموقع أن نتم ايتخاب نائنر البند في الميصب بشكل تلقائي.

القدس ،القدس2021/11/13 ،

 .25تغييرات في تعليمات إطالق النار لدى الجيش اإلسرائيلي ضد المهربين وسارقي األسلحة
قرر الجنش اإلسرائنلي ،مساء النوم األحد ،تغننر تعلنمات إطالق اليار من قبل جيوده لميع عملنات

التهرنب على الحدود ،وكذلك محاوالت سرقة األسلحة من القواعد العسكرنة ومياطق التدرنب.

وبحسب القياة العبرنة السابعة ،فإن الق اررات صادق علنها رئنس هنئة أركان الجنش اإلسرائنلي أفنف
كوخافي ،ومن أهمها إطالق اليار بدون القتل تجاه من نحاول سرقة األسلحة والذخنرة من القواعد

العسكرنة أو المياطق التدرنبنة.

كما سمح بحرنة عمل الجيود على الحدود المصرنة إلطالق اليار على مهربي المخدرات واألسلحة،

وكذلك تشدند اإلجراءات لميع التهرنب من الحدود الشمالنة مع لبيان.

وسنبدأ سرنان التعلنمات التي ستوزع بالتفاصنل على الوحدات العسكرنة اإلسرائنلنة ،خالل األنام

المقبلة في مختلف القطاعات الحدودنة.

القدس ،القدس2021/11/14 ،

 .26هآرتس :سيف القذافي قاد عالقات والده السرية مع "إسرائيل"
كشفت صحنفة هآرتس العبرنة ،أن سنف اإلسالم ،يجل الزعنم اللنبي الراحل ،معمر القذافي ،قاد

العالقات السرنة بنن اليظام اللنبي السابق ،واالحتالل اإلسرائنلي ،قبل ايدالع النثورة عام .2011

وقالت الصحنفة في تقرنر لها ترجمته "عربي"21؛ إيه بنيما كان معمر القذافي من أشد المؤندنن
الصرنحنن للقضنة الفلسطنينة ،وقام بدعم الجماعات الفلسطنينة المسلحة باألموال واألسلحة

والتدرنب ،كان سنف اإلسالم قد التقى باإلسرائنلننن من قبل ،حتى إيه كان نواعد ممنثلة إسرائنلنة.

وأكدت الصحنفة أن إسرائنل ويظام القذافي ،كايا على اتصال بشأن "القضانا الدبلوماسنة واإليساينة"،
وأدار هذه االتصاالت سنف اإلسالم ،من خالل رجال أعمال نهود من أصول لنبنة ،أحدهم ،والتر

أربنب ،الذي تتركز عملناته حول كيدا.
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 .27تحذير إسرائيلي :فوائد الهدوء األمني في غزة تتراجع
حذر خ بنر عسكري إسرائنلي من استمرار الهدوء األميي في قطاع غزة ،قائال إن فوائد ذلك على تل
أبنب تتراجع .وقال مانكل منلشتانن الخبنر العسكري اإلسرائنلي ،في مقال بصحنفة ندنعوت

أحرويوت ،ترجمته "عربي ،"21إيه رغم استمرار الهدوء األميي اليسبي على الحدود بنن قطاع غزة

والمستوطيات الجيوبنة ،فإن األوساط العسكرنة ال تتردد في االعتراف بأن هذا الهدوء المستمر ميذ
ايتهاء الحرب فشل في تحقنق معظم أهدافه االستراتنجنة ،ال سنما حصول تغننر أساسي في قواعد

اللعبة ضد حماس.

وأضاف أيه نتم التحدث النوم عن سلسلة جدندة تركز على التحركات المدينة غنر المسبوقة التي

تروج لها إسرائنل عن قطاع غزة ،وتشمل زنادة كبنرة في حصة التجار والعمال المغادرنن إلنها،
وازالة الحواجز أمام الصادرات والواردات.

ولفت إلى أن "التطورات الجارنة في غزة تعيي أن حماس استعادت جمنع األصول التي سعت

إسرائنل لسلبها إناها يتنجة المواجهة األخنرة ،بل إيها تحصد حالناً إيجازات لم تكن تمتلكها ميذ ستة
أشهر ،بحنث تستمر الحركة في السنطرة على الميطقة ،وقد تعززت قبضتها علنها بفضل تحسن

الوضع االقتصادي؛ مقابل تضاؤل يفوذ السلطة الفلسطنينة في قطاع غزة تدرنجناً".

موقع "عربي 2021/11/14 ،"21

 .28اتفاق إسرائيلي -أميركي لمكافحة هجمات الهاكرز
أعليت إسرائنل عن تشكنل فرنق أمن إلكترويي مشترك مع الوالنات المتحدة لمكافحة هجمات

الهاكرز عبر اإليتريت وخاصة تلك التي تتعلق بطلب أموال كبنرة من شركات وأفراد مقابل استعادة
قواعد بناياتهم التي نتم اختراقها .وبحسب الموقع ،فإن ذلك جاء خالل زنارة يائب وزنر الخزاية

األمنركي والي أدننمو إلى تل أبنب أمس األحد ،والتقى مع وزنر المالنة اإلسرائنلي أفنغدور لنبرمان،

رئنس الهنئة الوطينة السنبراينة في إسرائنل إنغال أويا.

القدس ،القدس2021/11/15 ،

 .29انتهاء مناورة عسكرية بين البرية اإلس ارئيلية والبحرية األميركية
المتحدث باسم الجنش اإلسرائنلي ،مساء النوم السبت ،عن ايتهاء مياورة مشتركة مع مشارة البحرنة
األمنركنة والقوات البرنة اإلسرائنلنة .وبحسب الياطق العسكري اإلسرائنلي ،فإن المياورة هي خطوة
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أخرى في التعاون المشترك مع القوات األمنركنة في الشرق األوسط .وأشار إلى أيه تم االتفاق على
خطة عمل مشتركة لعام .2022

القدس ،القدس2021/11/13 ،

 .30تقييم إسرائيلي متشائم بعد مضي  6أشهر على حرب غزة األخيرة
مع مرور يصف عام على ايدالع العدوان اإلسرائنلي األخنر على غزة في أنار/مانو الماضي ،بات

واضحا ،وفق االعترافات اإلسرائنلنة ،أن االستخبارات العسكرنة التابعة لجنش االحتالل لم تتوقع
خطط حماس ،بدلنل أن العملنة المسماة "مترو حماس" لم تسفر عن قتل العدند من مسلحي الحركة

داخل األيفاق .ورغم أن تلك الحرب حافظت خالل األشهر الستة الماضنة على حالة من الهدوء

اليسبي في قطاع غزة ،لكن القياعة اإلسرائنلنة تفند بأن العد التيازلي قد بدأ بالفعل لجولة أخرى.

موقع "عربي 2021/11/13 ،"21

 .31مصادر عبرية :الحرائق الكبرى المندلعة في "إسرائيل" بفعل فاعل
القدس المحتلة :كشفت القياة "السابعة" العبرنة ،عن أن تحقنقا أولنًّا أجرته الشرطة وخدمات اإلطفاء
اإلسرائنلنة ،أظهر أن الحرائق الكبنرة التي ايدلعت أمس السبت في مستوطيتي "غنتا" في الجلنل
(شماال) وفي "موشاف زنتان" في محنط مطار "اللد" (بن غورنون) قرب "تل أبنب" ،كايت يتنجة

حرنق متعمد.

ويقلت القياة عن مفوض اإلطفاء واإليقاذ دندي سنمتشي قوله :إن "الحرنق من صيع أشخاص ،قواتيا

تحقق في الحرنق ،وأعتقد أييا سيكون قادرنن على الوصول إلى السبب ومن ارتكبها".

وتتواصل حالة التأهب والطوارئ ميذ أمس السبت ،حنث ايدلعت حرائق في مياطق الجلنل والقدس

ووسط فلسطنن المحتلة عام  ،1948تسببت في إخالء عشرات الميازل واغالق طرقات.

المركز الفلسطيني لإلعالم2021/11/14 ،

 .32إسرائيلي يكشف عيوبا خطيرة داخل قواته العسكرية
كشف جيرال إسرائنلي سابق ،السبت ،عن عنوب خطنرة داخل الجنش اإلسرائنلي ،نمكن أن تظهر

خالل أي حروب مستقبلنة تكون فنها بالده طرفا .ويقلت صحنفة معارنف العبرنة ،السبت ،عن

الجيرال إسحاق برنك ،رئنس لجية الشكاوى السابق بالجنش اإلسرائنلي ،أيه من بنن العنوب الواضحة
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بنن قواته اليقص الحاد في القوى العاملة ،خاصة بنن الجيود ،وكذلك أصحاب الخبرات العملناتنة،
فضال عن صناية المعدات واألجهزة العسكرنة.

وأكد الجيرال أن مخازن األسلحة والقواعد العسكرنة اإلسرائنلنة تتعرض ،دوما ،لحاالت السرقة ،سواء
معدات أو أجهزة أو أسلحة عسكرنة ،كما أن بعض المخازن نتم فنها عملنات التخزنن بشكل خاطئ،

مع وجود يقص حاد في سائقي الشاحيات والسنارات النثقنلة.

وشدد الجيرال إسحاق برنك على أيه مع وجود منثل هذه العنوب أو اليواقص في الجنش اإلسرائنلي،

فإيه ال نمكيه دخول حرب متعددة الجبهات ،موضحا أن هياك أعداء خارج األرض ،منثل سورنا

وانران وحزب هللا اللبيايي ،ومعهم حركة حماس في قطاع غزة ،وهياك أعداء في الداخل ممنثلة في
أعمال الشغب العربنة داخل مدن الضفة الغربنة.

المركز الفلسطيني لإلعالم2021/11/14 ،

 .33بعد  12عاما ...إزالة الحراسة عن عائلة نتنياهو الشهر المقبل
من المتوقع إزالة الحراسة األمينة عن عائلة رئنس الوزراء اإلسرائنلي السابق بينامنن يتيناهو ،الشهر
عاما من الحراسة المشددة خالل تواجده في رئاسة الحكومة.
المقبل ،وذلك بعد ً 12
وبحسب موقع والال العبري ،فإيه بعد تشكنل الحكومة الجدندة ،رافق يتيناهو وزوجته سارة وابيهما
نائنر وأفينر ،حراسة أمينة وتم توفنر مركبة للعائلة ،ومع قرب مرور  6أشهر من ايتهاء والنة يتيناهو

في األسبوع النثايي من الشهر المقبل سنتم إزالة الحراسة عن عائلته فقط ،بحسب توصنة جهاز

الشاباك.

وتمتع أفرد عائلة يتيناهو بحراسة مشددة ميذ سيوات من قبل وحدة “ماجن” وهي وحدة تأمنن

الشخصنات لرئنس الوزراء اإلسرائنلي وكذلك عائلته وتأمنن وزراء الحكومة.

وأشار إلى أن الحراسة على يتيناهو يفسه ستبقى بشكل مقلص كويه رئنس وزراء سابق ورئنس

عاما من يهانة والنته.
المعارضة ً
حالنا ،وستبقى معه مركبة مصفحة بسائقها مدة ً 20
القدس ،القدس2021/11/14 ،
 .34عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد األقصى ويؤدون طقوسا تلمودية
القدس المحتلة :اقتحم عشرات المستوطينن النهود ،صباح األحد ،باحات المسجد األقصى في مدنية

قوسا تلمودنة .وذكرت مصادر محلنة ،أن عشرات المستوطينن ،اقتحموا
القدس المحتلة ،و ّأدوا ط ً
األقصى ،على شكل مجموعات ،تحت حمانة مشددة من شرطة االحتالل .وأكدت أن عملنات
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االقتحام مازالت مستمرة ميذ ساعات الصباح ،من خالل "باب المغاربة" (إحدى بوابات األقصى في
وبنيت
الجدار الغربي للمسجد) ،وسط ايتشار لشرطة االحتالل في الساحات وعلى بوابات المسجدّ .
تجولوا في باحاته ،وسط تلقّنهم شروحات توراتنة حول "الهنكل" المزعوم ،كما أدوا
أن المستوطينن ّ

طقوسا "تلمودنة" بالميطقة الشرقنة للمسجد األقصى.
ً

قدس برس2021/11/14 ،

 .35أطباء يبلغون ذوي األسير كايد الفسفوس بأنه يقترب من الموت المفاجئ
رام هللا :أبلغ أطباء في مستشفى "برزالي" اإلسرائنلي ،ذوي األسنر كاند الفسفوس المضرب عن

الطعام ميذ  122نوما ،بأيه نقترب من الموت المفاجئ بأي لحظة .وقال حسن الفسفوس شقنق كاند
في اتصال هاتفي مع "وفا" ،إن األطباء أخبروه بذلك يظ ار لظهور عالمات تشنر لوجود تجلط في

الدم .وأشار إلى أن شقنقه نعنش حالة من فقدان الوعي المتقطع ،وعدم ايتظام في دقات القلب،

ووخزات في الصدر ،وايخفاض في ضغط الدم ويسبة السوائل بجسمه ،إضافة لألوجاع واآلالم

المختلفة ،األمر الذي نجعله عرضه اليتكاسة صحنة مفاجئة.

وكالة األ نباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/11/13 ،

 .36قرار إسرائيلي نهائي بهدم  84منزال في القدس يسكنها  600فلسطيني
القدس المحتلة :أصدرت محكمة االحتالل اإلسرائنلنة بعد ظهر أمس األحد ق ار ار يهائنا بهدم  84ميزال
في حي وادي ناصول في بلدة سلوان ،جيوب المسجد األقصى .وحسب محامي الحي زناد قعوار،

فإيه سنقوم بتقدنم استئياف عاجل على القرار ،وتحدند جلسة أخرى في  18من الشهر الحالي .ونمتد

حي «وادي ناصول» في بلدة سلوان على مساحة  310دويمات ونسكيه  1,050مقدسنا ،وأصدر

ررات بهدم  84ميزال فنه بحجة البياء دون تراخنص ،ونعنش في هذه الميازل يحو 600
االحتالل ق ا

فرد.

القدس العربي ،لندن2021/11/14 ،

" .37بتسيلم" :الجيش اإلسرائيلي يتيح لمستوطنين السيطرة على  200ألف دونم في الضفة
تل أبنب :اعترف رئنس ميظمة «أماياه» ،زئنف حنفر ،وهو من قادة جماعة «غوش إنموينم»

االستنطاينة ،بأن هياك يحو  200ألف دويم تحت سنطرة البؤر االستنطاينة في الضفة الغربنة .لكن
ميظمة حقوق اإليسان اإلسرائنلنة «بتسنلم» ،قالت إن هياك  36ألف دويم إضافنة لم تدخل في
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الحساب ،وعلنه؛ فإن يحو ربع ملنون دويم من األراضي الفلسطنينة المحتلة بنن أندي المستوطينن.
وقد أقنمت  150بؤرة كهذه ميذ بدانة تسعنيات القرن الماضي .وحسب صحنفة «هآرتس» ،أمس

األحد ،فقد تمكن المستوطيون في هذه البؤر ،خالل السيوات الخمس األخنرة ،من وضع الند

والسنطرة على يحو  21ألف دويم .وقد أكدت حركة «بتسنلم» أيه «غالباً ما تجري اعتداءات
المستوطينن وعملنات الترهنب للفلسطنيننن؛ بدعم وحمانة من جيود جنش االحتالل اإلسرائنلي ،الذنن
ساعدوا المستوطينن في التوسع والهجوم على العائالت الفلسطنينة ،والسنطرة على األراضي

الفلسطنينة» .وعرضت «بتسنلم» في تقرنرها بعض اليماذج لالعتداءات على األرض الفلسطنينة.

الشرق األوسط ،لندن2021/11/15 ،

" .38السالم اآلن" :عنف المستوطنين تجاوز الخطوط الحمراء ...الجيش ال يقوم بواجبه
رام هللا :قالت «السالم اآلن» ،في تقرنر جدند ،إن «عيف المستوطينن في األشهر األخنرة ،حطم
األرقام القناسنة وتجاوز الخطوط الحمراء» ،مؤكدة أيه نجب أن نعمل الجمنع لوقف عيفهم .وأكدت

الحركة أيها خاطبت مع ميظمات أخرى ،وزنر الجنش اإلسرائنلي بنيي غايتس ،لتذكنره بأن مسؤولنة
ميع المزند من الضحانا تقع على عاتقه .واتهمت الحركة ،الجنش اإلسرائنلي ،بتقدنم الحمانة
للمستوطينن أنثياء ارتكابهم جرائم وايتهاكات بحق الشرنحة الضعنفة من الفلسطنيننن في القرى

والحقول وخالل زراعة أراضنهم أو قطف نثمار الزنتون .واستشهدت «السالم اآلن» بتقرنر أعدته
ميظمة حقوق اإليسان «بتسنلم» قال إن عيف المستوطينن ،و«أحناياً عيف عموم اإلسرائنلننن» ضد

الفلسطنيننن ميذ فترة طونلة ،بات جزءاً ال نتج أز من روتنن االحتالل في الضفة الغربنة الذي نتضمن
مجموعة واسعة من الممارسات تبدأ من إغالق الطرقات ورشق الحجارة على السنارات والميازل،

مرو اًر بمداهمة القرى واألراضي واحراق حقول الزنتون والمحاصنل وتدمنر واتالف الممتلكات ،وصوالً

إلى االعتداءات الجسدنة ،وأحناياً إلقاء الزجاجات الحارقة (المولوتوف) واطالق اليار .وخلصت

«السالم اآلن» و«بتسنلم» إلى أن أعمال العيف التي نيفذها المستوطيون لنست «استنثياءات» ،وايما
هي جزء من يشاط استراتنجي تسمح به إسرائنل وتشارك فنه وتستفند من تبعاته .وأوضحتا أن

اليتنجة البعندة المدى لهذه األعمال هي سلب المزند والمزند من األراضي من أندي الفلسطنيننن في
جمنع أيحاء الضفة ،وهو األمر الذي ُنسهل على إسرائنل السنطرة على الضفة ومواردها.
الشرق األوسط ،لندن2021/11/15 ،
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 .39فلسطينيو سورية يواجهون أوضاعا كارثية على حدود بولندا
دمشق :قال الجئون فلسطنينون من سورنة إيهم نواجهون أوضاعاً إيساينة صعبة ،بعدما تقطعت بهم
السبل على الحدود البوليدنة في محاولة ميهم الوصول إلى دول اللجوء األوروبنة مع آالف

المهاجرنن .وأضاف الالجئون لمجموعة العمل من أجل فلسطنيني سورنة ،أن عشرات الفلسطنيننن
من سورنا ميهم يساء عالقون على الحدود البوليدنة بدون طعام وفي درجات ح اررة تقترب من يقطة

التجمد ،فنما نيتشر آالف الالجئنن في الغابات .وتحدث الالجئون في رسائلهم عن ايتهاكات حرس

الحدود البوليدننن تجاه المهاجرنن ،حنث نعتقلون كل من نحاول الدخول لنالً او يها اًر ،ونتعرض
المعتقلون ألشد أيواع التعذنب ،ونوضعون في حفر فردنة ونفتشون بدقة .وأكدوا أيه نتم سلب كل ما

نملكون خاصة الهواتف وتفتنشها بدقة ،ومن نوجد بملفاته صورة للحدود نبرحويه ضرباً ،نثم ندفعويهم

إلى األراضي البنالروسنة.

المركز الفلسطيني لإلعالم2021/11/14 ،

 .40مستوطن يطلق النار على مقدسي وآخرون يهاجمون مركبات فلسطينيين بنابلس
طارق طه :أصنب شاب مقدسي برصاص مستوطن ،وآخران بالضرب ،إنثر اعتداء المستوطينن على
الفلسطنيننن في حي رأس العامود شرقي القدس المحتلة .وأفاد شهود عنان بأن مجموعة مستوطينن
من البؤرة االستنطاينة المقامة عيوة على أراضي المقدسننن قرب حي رأس العامود ،اقتحمت الحي

بحمانة شرطة االحتالل التي أغلقته واعتدت على المواطينن .وأضافت أن مستوطيا أطلق اليار
صوب شاب مقدسي ما أدى إلصابته بجروح في نده ،يقل إلى المستشفى ،إضافة إلى إصابة شابنن

آخرنن بالضرب من قبل المستوطينن .وهاجم مستوطيون ،مساء السبت ،مركبات الفلسطنيننن

بالحجارة قرب حاجز زعترة العسكري جيوبي يابلس.

عرب 2021/11/13 ،48

 .41نشطاء من الداخل المحتل ينظمون وقفة في رام هللا دعما لألسرى المضربين
شارك عشرات اليشطاء من الداخل الفلسطنيي المحتل ،وأهالي القدس وأسرى محررون في وقفة وسط

مدنية رام هللا ،دعماً لألسرى المضربنن عن الطعام .وشهدت الوقفة هتافات غاضبة أكد خاللها
المشاركون ضرورة العمل على يصرة األسرى ومواجهة جرنمة االحتالل اإلسرائنلي بحقهم وعدم
االكتفاء بالتفرج على معاياتهم .وعقب الوقفة جاب اليشطاء عددا من شوارع رام هللا ،هتفوا خاللها

لكتائب القسام من أجل إيجاز صفقة "وفاء األحرار  "2وتخلنص األسرى من معاياتهم ،ووفضاً لعملنة
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السالم مع االحتالل .وخالل المؤتمر الصحفي أكد يشطاء الداخل المحتل على رفض االعتقال
اإلداري ،ووقوفهم إلى جايب األسرى واألسنرات ،ودعم نثباتهم وحقهم في الحرنة ،متعهدنن لهم بأيهم

لن نتركوا األسرى لوحدهم في وجه السجان الغاشم.

فلسطين أون الين2021/11/14 ،

 .42افتتاح مستشفى صفد في مخيم البداوي
بنروت :افتتح نوم األحد ،مستشفى صفد التابع لجمعنة الهالل األحمر الفلسطنيي ،في مخنم البداوي

شمال لبيان ،بحضور سفنر السلطة الفلسطنينة لدى لبيان أشرف دبور ،ممنثال عن محمود عباس.
وعرض رئنس لجية الحوار اللبيايي -الفلسطنيي الوزنر السابق حسن مينمية ،في كلمته خالل

االفتتاح ،المشارنع التي هدفها األساسي هو دعم مستشفنات الهالل األحمر والمستشفنات الفلسطنينة

ومواجهة وباء "كورويا" ،مؤكدا أن "الملف الفلسطنيي لنس ملفا أمينا ،إيما هو في
بشكل عامُ ،
األساس ملف إيسايي ،اجتماعي واقتصادي ،وأن التعاطي مع قضانا الالجئنن الفلسطنيننن في

لبيان ،مدخله األساسي هو ُمعالجة قضاناهم اإليساينة ،واذا لم نتم التعاطي معهم بهذا الشكل ،فال
حل ألي أمر من األمور" .بدورها ،قالت مسؤولة بريامج األمم المتحدة اإليمائي في لبيان سنلنن
مونرود" :عملت جمعنة  UNDPعلى ترمنم وتجهنز طابقنن في المستشفى ،وأنضا تم ترمنم أقسام
عدة ميها :العيانة الفائقة لعالج مرضى "كورويا" ،وطابق للمرضى ،والطوارئ ،ومعظم قسم األشعة،

ومطبخ وغرفة غسنل".

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/11/14 ،

" .43رأي اليوم" :مصر غاضبة من فتح وحماس وقرار بتجميد ملف المصالحة واغالقه مؤقتا
غزة – خاص بـ”رأي النوم” -يادر الصفدي :كشفت مصادر مصرنة رفنعة المستوى ،عن حالة
“إحباط” تيتاب القاهرة من تعامل حركتي “فتح وحماس” مع تحركات المصرنة الجدندة بملف
عاما .وأكدت المصادر في
المصالحة الفلسطنينة الذي ال نزال نراوح مكايه ميذ أكنثر من ً 15
تصرنحات خاصة لـ”رأي النوم” ،أيه وحتى هذه اللحظة ال نوجد أي تقدم إنجابي نذكر على صعند

ملف المصالحة الفلسطنينة ،واعادة النثقة لدى حركتي “فتح وحماس” إلعادة تحرنك هذا الملف الذي

جمودا كبنرة ميذ سيوات طونلة .وقالت“ :مصر بذلت كل الجهود وال تزال تتحرك وتجري
نشهد
ً
جدا وكبنرة،
االتصاالت بنن الفنية واألخرى ،ولكن نبدو أن الخالفات بنن فتح وحماس ال تزال عمنقة ً
وتقف عائقًا أمام يجاح التحركات المصرنة ،لذلك حتى االن ال نوجد تقدم نذكر وال تزال األمور
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ضبابنة وغنر مستقرة” .وذكرت المصادر ذاتها لـ “رأي النوم” ،أيه على ضوء هذا التوتر وحالة عدم
التوافق الفلسطنينة القائمة وتواصل تبادل االتهامات بنن متسببي االيقسام الفلسطنيي ،فستكون هياك

خطوة من جايب المخابرات المصرنة الراعنة لملف المصالحة بتجمند مؤقت لتحركاتها واتصاالت
الرسمنة حتى تحصل على ضمايات ومواقف أكنثر جدنة من الحركتنن”.

رأي اليوم ،لندن2021/11/14 ،

 .44تعيين باسل الحسن رئيسا لفريق العمل اللبناني لمعالجة قضايا الالجئين الفلسطينيين
تم تعننن
بياء على القرار رقم  ،2021 / 142الصادر عن رئنس مجلس الوزراء ،يجنب منقاتيّ ،
ً
الدكتور باسل الحسن رئنساً لفرنق العمل اللبيايي لمعالجة قضانا الالجئنن الفلسطنيننن" ،لجية الحوار
اللبيايي الفلسطنيي" ،خلفا للوزنر السابق د .حسن مينمية الذي ترأس اللجية من ينسان عام 2014

حتى تشرنن االول  .2021وقد تسلم الدكتور الحسن مهامه النوم من مينمية في لقاء تم في مقر
اللجية في السراي الحكومي بحضور فرنق عمل اللجية ..شغل د .الحسن ميصب استاذ محاضر في
كلنة الحقوق والعلوم السناسنة واالدارنة في الجامعة اللبياينة ( . )2014-2008وهو مستشار للرئنس
يجنب منقاتي واستاذ محاضر في كلنة فؤاد شهاب للقنادة واالركان في الجنش اللبيايي ميذ العام

.2008

موقع لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني2021/11/9 ،

 .45كولومبيا تتهم حزب هللا بـ"أنشطة إجرامية" ومحاولة اغتيال عميل سابق للموساد
محمد وتد :وجهت كولومبنا اتهامات إلى حزب هللا اللبيايي ،بالقنام بـ"أيشطة إجرامنة" على أراضنها،
وكذلك التخطنط الغتنال عمنل استخباراتي سابق للموساد ،مشنرة إلى أيها تراقب أيشطة حزب هللا

على أراضنها .وذكرت اإلذاعة اإلسرائنلنة الرسمنة "كان" أن عمنال استخباراتنا سابقا كان هدفا لحزب

هللا في كولومبنا ،حنث تم إحباط محاولة اغتناله وتم تهرنبه إلى تل أبنب ضمن عملنة سرنة ،دون

الكشف عن تفاصنل هذه العملنة .وقامت قوات األمن في كولومبنا باعتقال وترحنل عيصرنن نيتمنان
لحزب هللا ،كايت لدنهما ينة ارتكاب فعل جرمي على أراضنها ،بحسب تصرنحات صادرة عن وزنر

الدفاع الكولومبي ،دننغو مواليو.
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 .46رئيس الوزراء الليبي لـ "معاريف" :إقامة عالقات مع "إسرائيل" يقرره الشعب
رام هللا–ترجمة خاصة :قال رئنس الوزراء اللنبي عبد الحمند الدبنبة ،إن قرار إقامة عالقات
دبلوماسنة مع إسرائنل نجب أن نتخذه الشعب اللنبي بعد االيتخابات التي ستجري في البالد .وجاءت

أقوال الدبنبة لمراسل صحنفة معارنف العبرنة في بارنس ،على هامش مشاركته في قمة دولنة تتعلق
وردا على سؤال لمراسل الصحنفة العبرنة ،عما سنفعله إذا استمر هو يفسه في
بالوضع في بالدهً .
تولي ميصب رئنس الوزراء الميتخب أو تم تأجنل االيتخابات ،قال “عيدئذ سأعمل لمصلحة الشعب

اللنبي وبحسب ق ارره وخناره”.

ردا على سؤال ممانثل للصحنفة
من جايبه قال خالد المشري رئنس المجلس األعلى للدولة في لنبناً ،
العبرنة ،إن قضنة العالقات مع إسرائنل ستياقش الحقًا ،دون أن نستبعد احتمالنة ذلك ،وفق ما يقلت
عيه معارنف.

القدس ،القدس2021/11/14 ،

 .47قائد سالح الجو اإلسرائيلي يزور اإلمارات
رام هللا :كشف نوم األحد ،عن زنارة قام بها قائد سالح الجو اإلسرائنلي عمنكام يوركنن ،إلى
اإلمارات ،للمشاركة في مؤتمر “قادة أسلحة الجو” وزنارته لمعرض الطنران األميي في دبي .وبحسب
هنئة البث اإلسرائنلنة العامة الياطقة بالعربنة ،فإن هذه أول زنارة لقائد سالح الجو اإلسرائنلي إلى

اإلمارات ،وذلك في إطار التعاون المشترك عقب توقنع اتفاقنات أبراهام قبل يحو عام .والتقى يوركنن
مؤخر لمتابعة
ًا
خالل الزنارة مع يظنره اإلماراتي إبراهنم ياصر محمد العلوي ،والذي كان زار إسرائنل
“تمرنن العلم األزرق” قبل أسبوعنن.
القدس ،القدس2021/11/14 ،

 .48شركة "إلبيت سيستمز" اإلسرائيلية لألسلحة المتطورة تفتتح فرعا لها في اإلمارات
أ ف ب :أعليت شركة "البنت سنستمز" اإلسرائنلنة لألسلحة المتطورة -نوم األحد -فتح فرع لها في
اإلمارات العربنة المتحدة ،وذلك قبنل زنارة مقررة لوزنر الدفاع اإلسرائنلي بنيي غايتس إلى دبي بعد

المسنرة من طراز "هنرمنس"
أنام .وفي بنان لها ،قالت الشركة المصيعة للطائرات العسكرنة
ّ
( )Hermesوأيظمة االستطالع الكهروضوئنة إيها أيشأت الفرع من أجل "إيشاء تعاون طونل األمد
مع القوات المسلحة لإلمارات" .ويقل البنان عن ران كرنل -يائب رئنس الشركة التي حققت مبنعات
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تتجاوز قنمتها  4.6ملنارات دوالر في  -2020قوله "تعد اإلمارات ودول أخرى في الميطقة أسواقا
جدندة مهمة أليظمة البنت".

الجزيرة .نت2021/11/14 ،

 .49اتحاد الشغل المغربي يدعو منظمة العمل الدولية لالهتمام بالشعب الفلسطيني
الرباط :دعا االتحاد الوطيي للشغل في المغرب ،ميظمة العمل الدولنة إلى ضرورة االهتمام بالشعوب
المستضعفة التي تعنش أوضاعا صعبة ،وعلى رأسها الشعب الفلسطنيي الذي نعايي من االضطهاد

والحصار واالحتالل .وطالب أعضاء المكتب الوطيي لالتحاد ،خالل استقبالهم المرشح األسترالي
لميصب المدنر العام للميظمة جرنج فنيز ،بضرورة تخصنص جهة تمنثنلنة مهمة للدول الضعنفة،

عوض االكتفاء باالهتمام بالدول الكبرى والمتقدمة فقط ،وانجاد حلول عملنة للعمال المتضررنن من

الصراعات.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/11/14 ،

" .50أونروا" :العجز المالي قد يؤثر على دفع رواتب العاملين
رام هللا  -وكاالت :ح ّذر مسؤول في وكالة األمم المتحدة إلغانثة وتشغنل الالجئنن الفلسطنيننن
(أويروا) ،أمس ،من أن العجز المالي الذي تعايي ميه الوكالة قد نؤنثر على دفع رواتب العاملنن فنها

خالل األشهر المقبلة ،مشن اًر إلى أن اآلمال ما زالت معقودة على اجتماع الدول المايحة المقرر

األسبوع الجاري في بروكسل لالرتقاء بمستوى الدعم ورسم آلنات تمونلنة مستدامة طونلة األمد.

وقال الياطق باسم "أويروا" سامي مشعشع إلذاعة "صوت فلسطنن" الرسمنة :إن عدم وجود أموال

كافنة ،وغناب تدفق الميح والمساعدات بشكل مستمر ،سنؤنثران على قدرة الوكالة لدفع رواتب

موظفنها في مواعندها خالل الشهرنن المقبلنن ،مضنفاً :إن العجز المالي للوكالة وصل إلى حوالى

 100ملنون دوالر.

األيام ،رام هللا2021/11/15 ،

 .51السفيرة األمريكية لدى األمم المتحدة تلتقي بالسفير الفلسطيني للتشاور
تقوم السفنرة األمرنكنة لدى األمم المتحدة ،لنيدا توماس غرنيفنلد ،بزنارة كل من إسرائنل وفلسطنن

المحتلة واألردن بنن التاسع والرابع عشر من شهر كايون األول/دنسمبر القادم ،وفق تصرنح لمسؤول

أمرنكي رفنع من و ازرة الخارجنة تحدث مع عدد من الصحافننن عبر الهاتف.
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وقد أكد الخبر لـ”القدس العربي” السفنر الفلسطنيي لدى األمم المتحدة ،رناض ميصور ،الذي قال في
تصرنح حصري إيه التقى بالسفنرة األمرنكنة غرنيفنلد وتبادل معها وجهات اليظر في عدد من

القضانا من بنيها زنارتها المتوقعة لألراضي الفلسطنينة ولقاؤها المرتقب مع الرئنس الفلسطنيي
محمود عباس .وقال ميصور إيه اتفق مع السفنرة األمرنكنة أن نلتقي معها مرة نثاينة بعد عودتها من

الجولة.

القدس العربي ،لندن2021/11/13 ،

 .52عضو كونغرس يطالب بالضغط على "إسرائيل" للتراجع عن تصنيف مؤسسات فلسطينية
بـ"اإلرهابية"

دعا عضو الكويغرس األمنركي جنم ماكغفرن ،وزنر الخارجنة االمنركي ايتويي بلنيكن ،إلى الضغط

على الحكومة اإلسرائنلنة ،للتراجع عن قرارها تصينف ست مؤسسات حقوقنة فلسطنينة بـ"اإلرهابنة".
وطالب ماكغفون في رسالة وجهها ،النوم اإلنثينن ،إلى وزنر الخارجنة األمنركي ،بتوضنح الخطوات

التي اتخذتها و ازرة الخارجنة لمراجعة هذه التصينفات ،ومطالبة اسرائنل بالتراجع عن قرارها.

وقال" :ال نكفي التعبنر عن خوف مبدئي بشأن قرار إسرائنل تصينف هذه الميظمات الست
كمجموعات إرهابنة ،لقد حان الوقت للتيدند بحزم وبشكل ال لبس فنه باإلجراءات المتخذة وحث

الحكومة اإلسرائنلنة على التراجع عن ق ارراتها".

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2021/11/15 ،

 .53مخاوف من إرباك االقتصاد ...ما الذي يحدث في سوق الصرف األجنبي بـ"إسرائيل"؟
نشهد السوق اإلسرائنلي حالة من اإلرباك االقتصادي رغم اليمو الذي حققه االقتصاد المحلي في ظل

جائحة كورويا ،وذلك بسبب استمرار تراجع أسعار صرف العمالت األجيبنة أمام الشنكل.

وتراجع أسعار صرف النورو والدوالر بلغ يحو  %10في غضون أنام ،وذلك رغم تدخل بيك إسرائنل

المركزي بشراء  5.1ملنار دوالر خالل  24ساعة الماضنة ،في حنن تمتيع الحكومة اإلسرائنلنة عن
أي خطوات من شأيها ميع ايهنار العملة األمنركنة.

ورغم أن بيك إسرائنل امتيع عن التدخل في سوق الصرف األجيبي في يهانة أكتوبر/تشرنن األول
الماضي ،عيدما بدأ الدوالر التراجع ،فإن بيك إسرائنل المركزي اشترى مبلغا كبن ار قدره  753.1ملنار

دوالر يهانة أكتوبر/تشرنن األول الماضي.
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وميذ مطلع العام الجاري ،اشترى بيك إسرائنل  30ملنار دوالر ،حنث وصلت احتناطات إسرائنل من
اليقد األجيبي إلى أعلى مستوى لها ،لتتجاوز  207ملنارات دوالر.

وجه
وفي ظل السناسة المبهمة للبيك المركزي اإلسرائنلي تجاه أسعار صرف العمالت األجيبنةّ ،
مراقب الدولة متيناهو إيغلمان ايتقادات شدندة اللهجة إلى بيك إسرائنل.

وقال المراقب إن بيك إسرائنل المركزي نخاطر باإلضرار بسمعة البيك حول العالم ،بسبب عملنات

الشراء الالمتياهنة للدوالر ،األمر الذي ضاعف احتناطات العمالت األجيبنة لتصل إلى  207ملنارات

دوالر بفائض بلغ  110ملنارات دوالر.

أسباب وعوامل

ونعود تراجع أسعار صرف العمالت األجيبنة أمام الشنكل -حسب الخبنر في االقتصاد اإلسرائنلي
والدولي دكتور وائل كرنم -إلى ضخ ملنارات الدوالرات في سوق صرف العمالت األجيبنة في

إسرائنل مؤخ ار من عائدات إيتاج الغاز الطبنعي المباع بالخارج ،وتحقنق االقتصاد اإلسرائنلي يموا

بـ %7خالل عام  ،2021والمصادقة على منزاينة الدولة لعام  2022وبقاء االئتالف الحكومي برئاسة
يفتالي بنينت ،وتدفق االستنثمارات األجيبنة.

خسائر وأرباح

ونعتقد الخبنر االقتصادي في حدنث للجزنرة يت بأن هياك تداعنات إنجابنة وأخرى سلبنة من
ايخفاض أسعار صرف العمالت األجيبنة ،مشن ار إلى أن قطاع المصدرنن اإلسرائنلننن نعد من أبزر

المتضررنن ،في حنن سنستفند المستهلك اإلسرائنلي من التسوق عبر اإليتريت.

وأوضح أن تعزنز قوة الشنكل تسهم في فقدان المصدرنن اإلسرائنلننن القدرة التيافسنة في األسواق

العالمنة ،وأوضح كرنم أن و ازرة المالنة اإلسرائنلنة معينة بايخفاض أسعار صرف العمالت األجيبنة،

إذ سنمكيها ذلك من مواجهة موجة الغالء المحلنة والعالمنة ،بحنث ترند أن نصبح ايخفاض سعر
الدوالر عامال عكسنا لمواجهة ارتفاع األسعار في السوق اإلسرائنلي.

أسعار وصفقات

ونتوقع كرنم -رغم التدخل الحالي للبيك المركزي اإلسرائنلي -أن نهبط سعر صرف الدوالر تحت

سقف  3شواكل ،وهذا من شأيه أن نحدث إرباكا في السوق المحلي واالقتصاد اإلسرائنلي الذي نعد
صغن ار وال نمكيه رغم متايته أن نيافس اقتصادات كبرى حول العالم.

وأشار الخبنر االقتصادي إلى أن مجرد صفقة لمستنثمر أجيبي بتل أبنب بقنمة  5ملنارات من شأيها

أن تؤنثر على سعر صرف الدوالر في إسرائنل ،من دون أن تكون هياك قدرة لبيك إسرائنل على

التدخل أو حتى التأنثنر ،مما نعيي أن السوق االقتصادي قد نتجه للتحرر من الدوالر.
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ورجح أن بيك إسرائنل المركزي نتجه إلى فك االرتهان لسعر صرف الدوالر في كل ما نتعلق
باالقتصاد اإلسرائنلي ،حنث إن تدخله بشراء الدوالرات سنكون مؤقتا وسنبقى تدخله محدودا لميع

اإلرباك في االقتصاد المحلي ولدى المستنثمرنن األجايب.

توتر وتدهور

نقول محرر الشؤون االقتصادنة في صحنفة "ندنعوت أحرويوت" جادي لنؤور "نلحق ايخفاض أسعار

صرف العمالت األجيبنة ضر ار كبن ار وخسائر بالمصيعنن والمصدرنن اإلسرائنلننن ،الذنن نتعاملون
بالدوالر والنورو خارج البالد ،في حنن تصرف يفقاتهم وتدفع الفواتنر والمصارنف بالكامل بإسرائنل

بالشنكل".

في المقابل ،أوضح أن ايخفاض قنمة العمالت األجيبنة نقلل يفقات اإلسرائنلننن الذنن نسافرون إلى

الخارج ،حنث أصبحت تذاكر الطنران أو غرف الفيادق أو تأجنر السنارات في الخارج أقل تكلفة،

كما أن التسوق بالمتاجر العالمنة عبر اإليتريت سنكون مجدنا ومربحا لإلسرائنلننن.

دعم وتأثير

ورجح جادي لنؤور أن أي حدث أميي وتوتر عسكري نمكن أن نهز فجأة سوق العمالت األجيبنة
ونؤنثر على أسعار صرف الدوالر والنورو أمام العملة اإلسرائنلنة ،مشن ار إلى أيه في هذه المرحلة ال

أحد نضمن أن أسعار صرف الدوالر والنورو وصلت بالفعل إلى الحد األديى.

الجزيرة.نت2021/11/14 ،

 .54جنرال إسرائيلي يستعرض سيناريوهات منع االتفاق النووي
تراقب إسرائنل عن كنثب جملة من السنيارنوهات التي تيتظرها في أعقاب عودة إنران للتفاوض على
االتفاقنة اليوونة ،رغم أيها إشكالنة باليسبة لها ،السنما حنن تتوصل إنران لمحادنثات وهي أقوى من

ذي قبل ،رغم أن الوالنات المتحدة بدأت تدرك أهمنة وجود خنار عسكري مونثوق به على الطاولة.

وقد عادت الجبهة اليوونة اإلنراينة لتصبح قضنة األمن القومي األكنثر تحدنا إلسرائنل ،وتتصدر

العياونن الرئنسنة مع إعالن إنران عودتها للمفاوضات مع القوى العظمى في يهانة تشرنن النثايي/
يوفمبر ،وتطرح التساؤالت ،حول كنف تبدو الحملة من العواصم النثالث :تل أبنب وطهران

وواشيطن ،لتقننم السنيارنوهات التي تحتاج إسرائنل لالستعداد لها ،والعودة للسنيارنوهات التي تتطلب
تغنن ار في سناسة إسرائنل لميع إنران من امتالك أسلحة يوونة.

الجيرال عاموس نادلنن الرئنس السابق لجهاز االستخبارات العسكرنة -أمان ،قال في مقال يشره على

موقع القياة  ،12ترجمته "عربي"21؛ إن "هياك نثالث توصنات موجهة للسناسة اإلس ارئنلنة في ظل
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الواقع الجدند أمام إنران ،التي تتفهم أن الوالنات المتحدة تعد "خطة ب" ،وتخشى أن نتم استخدام
مجموعة أوسع من العقوبات ضدها إذا اقتيعت القوى أيه من الخطأ إعادة االتفاق ،ونخشى اإلنراينون

من صدور قرار ضدهم في مجلس محافظي الوكالة الدولنة للطاقة الذرنة".

وأضاف نادلنن الرئنس السابق لمعهد أبحاث األمن القومي ،أن "العودة لالتفاقنة اآلن دون تعدنلها

تعتبر إلسرائنل أخطر بكنثنر أكنثر مما كايت علنه في  ،2015واذا استمر اإلنراينون بتطونر بريامجهم
اليووي ،فستجد إسرائنل يفسها في موقف إشكالي نجب أن تفكر فنه في اتخاذ إجراء يشط ،بنيما ال

تزال القوى ،بقنادة الوالنات المتحدة ،تتفاوض مع إنران".

وقال إيه في هذه الحالة ،نمكن في هذا السنيارنو اإلسرائنلي أن تطلب القوى العظمى من إنران

تجمند التقدم في البريامج اليووي مقابل رفع جزئي للعقوبات ،ومن الياحنة العملنة ،فإن إنران تشتري

ال وقت لتحسنن االستعداد اإلسرائنلي ألي سنيارنو محتمل ،وهو ما نسمى "سنيارنو األزمة" المتمنثل
بعدم العودة لالتفاق ،وهذا هو السنيارنو األكنثر تحدنا على المدى القصنر ،ونضع معضالت صعبة

ومصنرنة على طاولة صياع القرار في إسرائنل وواشيطن.

وتتداول األوساط اإلسرائنلنة نثالنثة أبعاد للرد على إنران :أولها التيسنق مع الوالنات المتحدة ،حنث
تتشاركان بالهدف يفسه ،لكيهما تختلفان على االستراتنجنة المراد تحقنقها ،ونثاينها التركنز على

االستخبارات والعملنات كعيصر أساسي لوقف التقدم اإلنرايي ،وبعد التركنز على الحصول على

المواد االيشطارنة كطرنق حاسم في طرنق القيبلة نقترب من يهانته الفعلنة؛ ونثالنثها تعزنز البدائل
العسكرنة وتحدننثها كرافعة للدبلوماسنة ،باعتبارها مالذا أخنرا ،إذا فشلت الجهود السناسنة.

وبجايب هذه السنيارنوهات اإلسرائنلنة المتوقعة إزاء إنران ،تسعى إسرائنل اليتهاج جملة من

السناسات لتحقنق الهدف المتمنثل بميع إنران من امتالك أسلحة يوونة ،تتركز في تكنثنف
االستخبارات ،وتقننم الوضع ،وتعرنفات مشتركة لمفاهنم العتبة اليوونة ،مع أن لدنها رؤنة أكنثر

صرامة من الوالنات المتحدة ألسباب مفهومة ،ولذلك قد نكون االتفاق األفضل ،إذا تم تطبنقه ،هو
األقل سوءا لوقف إنران على المدى الطونل.
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 .55أوهام في العمل الفلسطيني ""8
تحدنثيا في المقاالت الماضنة عن  14وهماً ،والنوم يختم ٍ
بوهم أخنر:

أ .د .محسن محمد صالح

الوهم الخامس عشر :تحرنر فلسطنن بعنداً عن اإلسالم:

شعب مسلم ،وايتماؤها الحضاري والنثقافي ايتماء
إذا كايت أرض فلسطنن أرضاً إسالمنة ،وشعبها
ٌ
إسالمناً ،وحاضيتها الشعبنة مسلمة ،وبنئتها االستراتنجنة مسلمة ،فمن الطبنعي أن تكون هونة
مشروع التحرنر هونة إسالمنة .وأولئك الذنن نرندون إبعاد اإلسالم عن مشروع التحرنر نقعون في

وهم كبنر ،أليهم نكويون كمن نفصل الروح عن الجسد ،وكمن نيزع عياصر الطاقة ومحركات العمل

من القوى الفاعلة على األرض.

وقد نقول قائل إن صفة "عربنة" تيطبق أنضاً على ما سبق ،فتقول إن هذه الصفة تؤكد مقولتيا ،فهذه

الصفة ارتبطت باإلسالم فتحاً وايتشا اًر ولغة وتعرنباً وحضارة ،والفاتحون "العرب" حملوا رسالة اإلسالم

وايتموا إلنها ،فاستظلت بظلها الشعوب والقومنات األخرى ،في ايفتاح وتفاعل حضاري نستوعب

الجمنع في أمة واحدة تحت رانة اإلسالم العظنم .وكايت وما زالت هونة فلسطنن العربنة جزءاً طبنعناً

ميسجماً ومتياغماً مع هونتها اإلسالمنة األوسع.

طبيعة األرض:

أرض فلسطنن لنست كأي أرض ،فهي أرض مقدسة مباركة ،وهي أرض األيبناء وأرض المسجد

األقصى ،وأرض اإلسراء؛ وهي في قلب العالم اإلسالمي وقلب العالم العربي .وهي التي تمنزت بأيها

أرض الصراع بنن الحق والباطل عبر التارنخ ،حنث نحسم أهل الحق المعركة لصالحهم في اليهانة
كل مرة؛ وسنستمر ذلك إلى أن نرث هللا األرض ومن علنها .ولذلك ،لم نكن غرنباً أن نجعل هللا
في ّ
سبحايه مقام الطائفة الميصورة النثابتة على الحق في هذه األرض "بنت المقدس وأكياف بنت
المقدس" .فطبنعة الدور الذي تمنزت به هذه األرض كـ"ساحة جهاد" نقتضي وجود هذه الطائفة في

هذا المكان ،وأبرز صفاتها أيها "نثابتة على الحق" وأيها "ال نضرها من خذلها وال من خالفها"؛ وهو

ما نقتضي سالمة الميهج واسالمنة الميهج.

ضبط الثوابت والمسارات:

أرض فلسطنن التي فتحها عمر رضي هللا عيه واكتسبت هونتها اإلسالمنة ميذ أكنثر من  1400عام،

وتعربت لغتهم ،صارت أرض وقف إسالمي على جمنع أجنال
ودخل أهلها في دنن هللا أفواجاً
ّ
المسلمنن في ماضنهم وحاضرهم ومستقبلهم إلى نوم القنامة .وال نجوز ألحد كائياً من كان أن نتيازل
عن أي جزء ميها مهما كان صغن اًر؛ أليها لنست للفلسطنيننن أو العرب فحسب ،بل هي ملك
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للمسلمنن جمنعاً ..وعلى المسلمنن في كل مكان أن نقدموا أموالهم ودماءهم لتحرنرها ،بعد أن أصبح

ذلك من فروض العنن.

وهونة فلسطنن اإلسالمنة تضبط النثوابت ،كما تضبط البوصلة والمسارات؛ وتضبط أسقف ومساحات

العمل الوطيي ،ومجاالت المياورة والبرامج المرحلنة؛ فال مجال للعبث بالحق الكامل في فلسطنن

حق لهم على
الكاملة من يهرها إلى بحرها ،وال مجال لالعتراف للمحتلنن الغاصبنن بأي شرعنة أو ّ
أي جزء من فلسطنن.

القضية المركزية لألمة:

وعيدما نتعلق األمر بقضانا التَّحرر والصراع مع أعداء األمة واالستعمار ،فإن قضنة فلسطنن هي

القضنة المركزنة لألمة اإلسالمنة؛ لنس فقط لمكايتها الدنينة واالستراتنجنة ،وايما أنضاً لكون

المشروع الصهنويي مشروعاً عالمناً عدوايناً ،مدعوماً بقوى كبرى غربنة إمبرنالنة ،ونتّخذ من فلسطنن
قاعدة إلضعاف األمة وتمزنقها وميع يهضتها .وبالتالي ،تكون فلسطنن والقدس واألقصى القضنة

ضد عدوها المركزي المشترك ،وتكون الرافعة ليهضة األمة
الجامعة لألمة ،والموحدة لبوصلتها ّ
وقوتها ألن تحرنر فلسطنن ال نتم دون ذلك؛ كما أيها الفاضحة الخافضة لمن نخذلها ونتخلى عيها.
لقد كان حصر قضنة فلسطنن في اإلطار القومي العربي نثم في اإلطار الفلسطنيي ،نثم في فصنل

فلسطنيي وقنادة متيفذة في ميظمة التحرنر والسلطة الفلسطنينة؛ أحد أبرز الكوارث في التارنخ

الفلسطنيي الحدنث والمعاصر .ولذلك ،فإن جايباً أساسناً في إدارة الصراع مع العدو أن تسترجع
القضنة جوهرها اإلسالمي ،إلى جايب أبعادها الوطينة والعربنة واإليساينة ،بشكل متياغم فعَّال.

خطوط عمل متوازية:

إن الحدنث عن توسنع دائرة الصراع مع العدو إلى الدائرة اإلسالمنة ال نعيي ايتظا اًر لقنام الخالفة أو
ّ
لتحقنق الوحدة اإلسالمنة ،أو تضننعاً وتمننعاً للمسؤولنة تجاه فلسطنن؛ ألن العمل لفلسطنن والعمل
لليهضة والوحدة اإلسالمنة هما عمالن متوازنان متكامالن ،نمكن أن نسن ار جيباً إلى جيب ،ونكون

أحدهما رافعة لآلخر ،دون أن نيتظر أحدهما اآلخر أو ُنعطّله .غنر أن استعادة الصراع مع العدو
هونته اإلسالمنة شرط أساس في شعور أبياء األمة بالمسؤولنة وقنامهم بالواجب ،دويما َم ّن أو أذى
من أي مسلم؛ وفي المقابل دويما حواجز "قُطرنة وطيجنة" من أي فلسطنيي نرند أن نستفرد بفلسطنن
ومصنرها على هواه؛ ونتعامل مع اآلخرنن وفق حاجته ،أو كضنوف أو كمجموعات خدمات.

ِ
الم ِّ
حرر ،والفلسطنينون هم أبياء النثغر وأهل الرباط ،واألنثقل
فالمسلمون جزء حنوي من الجسد
المقاوم و ُ
في المسؤولنة وأداء الواجب ،وهم رأس الرمح وهم الصف األول.
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اإلسالم هو األقدر على حشد الجماهير:
إن اإلسالم هو األقدر على حشد الجماهنر وتعبئتها وتفجنر طاقاتها ،وتقدنمها للتضحنات .وان
مكو ٌن أساس في استيهاض
ايسجام الفلسطنيي (والعربي والمسلم) مع يفسه وعقندته ونثقافته وترانثهّ ،
الهمم والتضحنة بالروح والمال .فهو عيدما نؤمن أن اليصر من عيد هللا ،وأن هللا تكفل باليصر
لعباده الصادقنن ،وأن فلسطنن بقدسنتها وبركتها وأقصاها ومسراها جزء من دنيه ،وأيه مؤتمن علنها

باعتبارها وقفاً لألمة وألجنال المسلمنن ،وأن صموده ومعاياته تتحول إلى أجر وحسيات ،وأن ايتصاره
عز لألمة وكرامتها ،وأن استشهاده نرفعه إلى الفردوس األعلى ...فعيد ذلك لن تجد أندنولوجنة لها

من الطاقة والحنونة ما لهذا اإلسالم العظنم من قدرة وتأنثنر.

رصيد التجربة التاريخية:

ولذلك ،فإن التجربة التارنخنة أنثبتت أن تحرنر فلسطنن ارتبط باإلسالم ،ميذ الفتح العمري مرو اًر

بالحروب الصلنبنة ومواجهة التتار إلى وقتيا المعاصر.

لقد فشلت األندنولوجنات المختلفة التي هنميت على البنئة العربنة والفلسطنينة في تارنخيا الحدنث،

سواء كايت نسارنة أم قومنة أم قُطرنة ميغلقة ،في أن تقود مشروعاً حقنقناً للتحرنر؛ وما زليا يدفع

أنثمان ُم َّرة للهنمية الرسمنة لهذه األندنولوجنات.
وبالرغم من َّ
وحرم من وسائل اليهضة والتمكنن،
أن االتجاه اإلسالمي ُحورب بشراسة في الميطقةُ ،
الم ِّ
حرض الرئنس (أو محرضاً
خصوصاً في البنئة االستراتنجنة المحنطة بفلسطنن ،فإن اإلسالم ّ
ظل ُ
رئنساً على األقل) في نثورات الشعب الفلسطنيي ومقاومته وايتفاضاته طوال المائة عام الماضنة ،بدءاً
من ايتفاضة القدس  ،1920مرو اًر بهبَّة البراق  ،1929ونثورة القسام  ،1935والنثورة الكبرى -1936

 ،1939وميظمة الجهاد المقدس ،وحرب  ،1948والمقاومة في اليصف األول من خمسنينات القرن

العشرنن ،ومعسكرات الشنوخ  ..1970-1968وصوالً إلى الجهاد اإلسالمي وحماس ،وااليتفاضة

المباركة  ،1993-1987وايتفاضة األقصى  ،2005-2000وحروب غزة ..وغنرها .وميذ أكنثر من
عقدنن ،فإن المقاومة اإلسالمنة الفلسطنينة تمنثل العمود الفقري لقوى المقاومة المسلحة في فلسطنن.

ال تعارض مع األبعاد الوطنية والعربية:

وال تتياقض الرؤنة اإلسالمنة للتحرنر مع األبعاد الوطينة والقومنة العربنة؛ فالمسلمون أشد إخالصاً
ألوطايهم ،فهم مع وطينة الحب والشوق والحينن لألرض ،ومع وطينة العزة والكرامة والتحرنر ،ومع

وطينة المجتمع القائم على التعاون والتكافل والتراحم .وفوق ذلك ،فإن الحفاظ على األرض وبذل
الدماء واألموال في سبنل تحرنرها من األعداء جزء من عقندتهم ودنيهم.
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وال نيبغي أن نكون نثمة تعارض بنن الدائرة العربنة والدائرة اإلسالمنة ،فالعرب هم مادة اإلسالم ،وهم
في واقعهم المعاصر وبأغلبنتهم الساحقة مسلمون (بيحو  95في المائة) .وأكنثر ما نجمع العرب هو
دنيهم ،ولغتهم التي حفظها القرآن وترانثيا اإلسالمي .ومشارنع الوحدة العربنة نمكن أن نيظر لها

تعبر عن إرادة الشعوب ،وميفتحة ال
بإنجابنة باعتبارها خطوة باتجاه الوحدة اإلسالمنة ،ما دامت ّ
تقوم على العصبنات والعقلنات اإلقصائنة ،وال على دكتاتورنة األقلنات أو االيقالبات العسكرنة.
ولذلك ،فإن دوائر العمل لفلسطنن ،سواء كايت وطينة أم عربنة أم إسالمنة أم إيساينة ،هي دوائر

متكاملة؛ ونيبغي أن نتم تفعنل عياصرها اإلنجابنة في مشارنع اليهضة والتحرنر.

مشروع نهضوي مستوعب لألقليات:

كنثن اًر ما ننثنر دعاة األندنولوجنات األخرى ،ورافضو الرؤنة اإلسالمنة ،مسألة األقلنات؛ وأن رفع الرانة
اإلسالمنة نستنثينها.

ابتداء ،فإن الحل اإلسالمي لنس حالًّ طائفناً وال عيصرناً وال ايعزالناً .وهو ال نعيي ظلماً أو تهمنشاً
و ً
الدنن؛ بل هو مشروع حضاري يهضوي نتسم بااليفتاح والمروية،
لألقلنات ،وال نعيي إكراهاً في ّ
واستنعاب كافة الشرائح والقوى الساعنة لإلسهام في مشروع التحرنر ،والتي ستأخذ مواقعها بحسب

إخالصها وكفاءتها.

ونثايناً ،فما دام اإلسالم هو الجامع األساس للشعب الفلسطنيي وللعرب وشعوب األمة التي تزند عن

ملنار و 800ملنون ،وهو القاسم المشترك األكبر بنن الجمنع؛ فلماذا نتم استبعاده لصالح أندنولوجنات
ال تجمع أيصاف أو أرباع أو أعشار ما نجمعه اإلسالم؟!

وباستخدام القناس ذاته ،لماذا (وفق الميظور القومي) نتم تجاوز أبياء القومنات األخرى في الميطقة

العربنة كاألكراد واألمازنغ واألفارقة والتركمان ،وكلهم مسلمون (ولسايهم عربي) ،ويسبتهم أعلى من
يسبة أبياء الطوائف واألقلنات األخرى؟

وحدة للتحرنر؛ لصالح أندنولوجنات فشلت
وم ّ
ونثالنثاً ،لماذا نتم االستغياء عن أكبر قوة دافعة ومحرضة ُ
في أن تستخرج هذا المخزون الهائل من الطاقة والحنونة في األمة على مدى السبعنن عاماً

الماضنة؟

وحتى من ياحنة براجماتنة عملنة ،فمن المفترض على المخالفنن في األندنولوجنا أو المختلفنن في

الدنن ،أن نفسحوا المجال لإلسالم ورجاله ،ما دام ذلك نصب بشكل أفضل في مشروع التحرنر.
ّ
العمرنة) ومسنحني الشرق ،من ياحنة رابعة ،ايدمجوا في
نثم إن مسنحني فلسطنن (ميذ العهدة ُ
الحضارة اإلسالمنة وشاركوا في بيائها ،وعاشوا أجواء الحرنة والتسامح على مدى التارنخ اإلسالمي.

وأسهموا بقوة في مواجهة الحركة الصهنوينة بالكلمة والقلم والبيدقنة ،وعملوا دويما حساسنة تحت قنادة
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مفتي فلسطنن الحاج أمنن الحسنيي ،وقاتلوا ضمن تشكنالت "الجهاد المقدس" بقنادة عبد القادر
الحسنيي .وكايوا وما نزالون جزءاً أساسناً من الحركة الوطينة الفلسطنينة ،وايتخب الكنثنر ميهم حركة
حماس أليها أصدق في التعبنر عن تطلعاته وفي مواجهة االحتالل.

ومن ياحنة خامسة ،فال نيبغي االستشهاد بما استجد على الساحة اإلسالمنة من اتجاهات وتيظنمات

متعصبة للمطالبة باستبعاد االتجاه اإلسالمي؛ ألن االتجاه العام الساحق في فلسطنن والعالم
اإلسالمي هو اتجاه معتدل متسامح ميفتح؛ وألن األدنان واألندنولوجنات األخرى فنها من المتعصبنن

والمتطرفنن منثلما نوجد في الحالة اإلسالمنة أو نزند ،وال عبرة باالستنثياءات والحاالت الشاذة.

تحقيق لوعد هللا بالنصر:

من جهة أخرى ،فإن تحرنر فلسطنن مرتبط في الرؤنة اإلسالمنة باستكمال شروط اليصر والتمكنن،
ٍ
ِ
صلة باهلل ،واعداد عياصر القوة "عباداً ليا أولي بأس شدند"؛ واليهوض الحضاري،
حسن
من:
والمشروع الوحدوي خصوصاً في البنئة االستراتنجنة المحنطة بفلسطنن ،والقنادة المؤمية الصادقة،

والجاهزنة للتضحنة والعطاء ،وتنثبنت أهل فلسطنن في أرضهم ودعم صمودهم ،والبيى المؤسسنة

الفعالة ،والقدرة على استنعاب الجمنع في مشروع الوحدة والعودة والتحرنر.
ّ
ونأتي ضمن هذه الرؤنة تحقنق لوعد هللا باليصر والتحرنر كما جاء في فواتح سورة اإلسراء ،وكما
في الحدنث الصحنح عن رسول هللا صلى هللا علنه وسلم.

***

وأخن اًر ،فال نيبغي ألبياء التنار اإلسالمي ،وخصوصاً من أبياء فلسطنن ،أن نترددوا أو نتلجلجوا أو
نخجلوا من طرح رؤنتهم اإلسالمنة بقوة ،وأن نقوموا بتيزنل هذه الرؤنة على "المشروع الوطيي

الفلسطنيي" .وان الكالم في الشراكة الوطينة ال نعفنهم من طرح تصوراتهم المستيدة إلى هونتهم
ورسالتهم؛ كما ال نيبغي أن تضنع هونتهم في "مرقة" الكالم عن الوحدة الوطينة (الحفاظ على
ِ
قدموا رؤنتهم كرافعة للعمل الفلسطنيي ،وكمخرج
الكلنشنهات ،والضناع في التفاصنل) .وعلنهم أن ُن ّ
ِ
قدموا خرنطة طرنق لمشروعهم
من األزمة التي تعاينها األندنولوجنات والمسارات األخرى ،وأن ُن ّ
اإلسالمي اليهضوي في الوحدة والعودة والتحرنر.
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 .56عن مخاطر كذبة الحماية األميركية اإلسرائيلية للدول العربية
لمنس أيدويي
السينة" كنثنر االستعمال في الخطاب
ميذ الغزو األمنركي للعراق عام  ،2003أصبح مصطلح "الدول ّ
األمنركي الرسمي ،وفي اللغة األكادنمنة ،لكن التركنز علنه باعتباره وصفاً نخدم االستراتنجنة
األمنركنة في الميطقة ندخل في مد وجزر ،وفقاً للتطورات والحاجة األمنركنة  -اإلسرائنلنة من
تعمنق ربط األمن العربي بالدولة الصهنوينة.

برز التقسم المذهبي خالل الحرب اإلنراينة العراقنة ( )1988 – 1981بغرض إحالل إنران بدالً من

إسرائنل مصد اًر للخطر الوجودي االستراتنجي .ومن دون دخول في تفاصنل بدانات الحرب المدمرة
ومراحلها ،استفادت واشيطن من استمرارها ،والتقلب بنن تأنند طرفنها بغرض إضعافهما ،وباألخص

العراق ،واخراج هذا البلد العربي المحوري من إطار الصراع العربي  -الصهنويي.

أشعل االحتالل األمنركي في العراق يار الطائفنة ،وأطلق ش اررة العيف الطائفي ،وان كايت إنران،
بتأنندها أحزاب "الشنعنة السناسنة" التي استطاعت إتقان لعبة التوازيات السناسنة بنن أمنركا وانران،

م ّكيتها من قنادة حكومات متعاقبة في العراق ،ساهمت في تعمنق الفرز الطائفي في العراق
والميطقة .وجاء دخول تيظنم القاعدة وابيها األكنثر توحشاً ،تيظنم الدولة اإلسالمنة (داعش) ،غنر

لنرسخ أسس ذعر طائفي ،ما زليا يعنش تداعناته
البعند عن أصابع مخابرات إقلنمنة وعربنةّ ،
السناسنة واالجتماعنة على الميطقة.
وكايت أمنركا واسرائنل أكبر المستفندنن من أتون العيف الطائفي ،فبدأ الحدنث عن "هالل شنعي"

لعل أهم عامل خدم واشيطن بشكل
وحاجة الدول العربنة "السينة" لحمانة من إنران فحسب .لكنّ ،
مباشر ،واسرائنل بشكل غنر مباشر ومن نثم مباشر ،في قضانا األمن العربي بشكل معمق ،هو
خطر اإلرهاب القاعدي والداعشي ،فالتحالفات التي قادتها أمنركا لمواجهة "داعش" جعلتها ،هي

واسرائنل ،حامنة األمن العربي الداخلي ،ولنس الخارجي فحسب ،فالتحالفات ضد إنران ،الخطر

الخارجي بالمفهوم األمنركي ،مطلوب لتحونل األيظار عن التهدند اإلسرائنلي ،لكن الخطر "الداخلي"،
ٍ
تحالفت تخرق مفهوم األمن الوطيي الداخلي
والمتسلل عبر حدود من دول عربنة إلى أخرى ،أيتج

كل بلد عربي على حدة ،وكلها مجتمعة في آن واحد .وقد تم تقدنم فكرة إحالل إنران مكان
في ّ
إسرائنل عدواً استراتنجناً مكان إسرائنل ،وتقبل كنثنرون بالفعل فكرة حمانة أمنركنة ،وبدأ بعضهم نتقبل
حمانة إسرائنلنة من خطر "داعش" ومشتقاتها اإلرهابنة ،فهي تمنثل خط اًر ال حدود جغرافنة له ،وقد
كل مجتمع عربي ،فالذعر في المجتمعات من أهم أدوات فرض األحكام العرفنة
نيطلق الوحش من ّ
أليها تفقد اإليسان نثقته بمفاهنم السنادة والحرنة ،فأصبحيا يسمع يغمة
وتبرنرات التدخل األجيبيّ ،
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أن "إسرائنل تحمنيا من داعش" .بل تم
"داعش أخطر من إسرائنل" بل سمعيا يغمة أكنثر خطورةّ ،
أنضاً توظنف الخوف من "داعش" وأخواتها وبياتها ،في تبرنر التطبنع والمعاهدات مع إسرائنل ،ولم
نكن دائماً على ألسية مسؤولنن فقط ،بل من بعض اليخب أنضاً ،بل لنس من الغرنب أن يسمع

ألن الدول العربنة في حاجة إلى
تأينباً من بعض أفراد اليخب االجتماعنة لحركات مقاطعة إسرائنلّ ،
متطرف بنن
حمانة أمنركا واسرائنل من "داعش" .ونثمة دول عربنة أسست لتنار مذهبي طائفي
ّ
السية ،بدعم من وكالة االستخبارات األمنركنة ،إلرسال آالف من الشباب العربي إلى أفغايستان في
ّ
أواخر السبعنينات وأوائل النثماينينات "لمحاربة الشنوعنة" نتم تغننبها والتغاضي عيها في السرد
كل الخطوط األمينة لألمن الوطيي
التحلنلي لما نحدث وما حدث ،وباسم محاربة "داعش" تسقط ّ
والعربي.

أن أمنركا كايت دائماً تسعى إلى إظهار إنران عدواً استراتنجناً
وحجمها بنن اإلمارات واسرائنل؟ يعي ّ
للعالم العربي بدالً من إسرائنل ،وبالتحدند ميذ سقوط الحلنف األهم إلسرائنل في الميطقة ،شاه إنران
عام  ،1979لكن بروز "القاعدة" ،نثم "داعش" كان له أنضاً دور في التأنثنر على يخب عربنة ،لنس
في دول الخلنج فحسب ،بل لدى يخب األيظمة التي تفتقر إلى أي صلة بالتارنخ أو الوعي الجمعي.

أي مشكلة في تقبل الروانة الصهنوينة
ومنثاالً بعض المسؤولنن في اإلمارات ،الذنن لم نجدوا ّ
والمستعمرات الصهنوينة في الضفة الغربنة ،بما في ذلك ضم القدس المحتلة وتهوندها.
لقد يشأ جنل من اليخب الحاكمة نرى في ايتصار القوة الحقنقة الوحندة ،وتغنر تفكنر اليخب

المستفندة من االرتباط بأمنركا واسرائنل ،وبدأ ترونج فكرة إسرائنل حامنة أليظمة عربنة ،وهذا أحد
العوامل التي أدت إلى التفاهمات اإلبراهنمنة ،إضافة إلى المصالح االقتصادنة التي يتجت عن تزاوج

ونؤدي إلى تشونه في الوعي ،والى سقوط يخب من وهم الحمانة
السناسة والبزيس الذي ّأدى
ّ
األمنركنة اإلسرائنلنة أليظمة ويخب ال تعتمد في حكمها على تمنثنل الشعوب ،بل على قمع الحرنات
ألن ذعر السلطات واليخب ،في الجوهر ،هو الخوف من
واحتكار السلطات والموارد االقتصادنةّ ،
الشعوب ،وهو أعمق من خوفهم من إنران ،وحتى من "داعش".

أن
نكتب الدبلوماسي األمنركي السابق المؤند إلسرائنل ،دنينس روس ،في مقال له يشره أخن اًرّ ،
الخوف من ايسحاب أو ايكفاء أمنركي جعل بعض الساسة العرب في الدول "السينة" نرون في
إسرائنل الحامي القوي لأليظمة العربنة ،بالتالي جاء الحماس لتوقنع االتفاقنات اإلبراهنمنة وتوسنعها،

أن إسرائنل
إن هذه األيظمة استيتجت ّ
خصوصاً ،وهيا نيقل روس على لسان مسؤول خلنجي قوله ّ
ـ"السينة" مقصود ،فالمطلوب جعل
باقنة في الميطقة .واصرار روس وآخرنن على تسمنة هذه الدول ب ّ
إسرائنل الحلنف الطبنعي في مواجهة إنران وحلفائها الشنعة في الميطقة ومتطرفي السية ،وهذا ما
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السية نخدم بث الفرقة بنن العرب،
لكن المشكلة في تصدنق الكذبة ،فاستعمال وصف ّ
نرند ترونجهّ ،
ومن الضروري أن نيغرز في مفاهنم شعوب الميطقة .وطبعاً ال نشمل هذا الخوف على المسلمنن

وسّية" ،وفقاً لموقف
ّ
السية القلق أو االهتمام بحمانة الشعب الفلسطنييّ ،
"سّية ُ
ألن هياك فرقاً بنن ُ
إسرائنل وأمنركا من حقوق الشعوب ،فالمصالح السناسنة اإلسرائنلنة واألمنركنة هي التي تحكم
السناسات ،فلن تقف أمنركا أو إسرائنل مع أحد وتحمنه ،من دون ايضمامه إلى االتفاقنات

لكن
اإلبراهنمنة ،واالتفاقنات التي سبقتها .واسرائنل ترى في الهونة العربنة يقنضاً لهونتها الصهنوينةّ .
ألن أغلب اليخب الحاكمة لن
المسؤولنة تقع على اليخب العربنة ،التقدمنة والمنثقفنن واألحزابّ ،
ترتدع ،بل نمكن أن تستقوي بالحمانة اإلسرائنلنة .ولذا ال بد من تكرار يشر الوعي ضد التطبنع الذي

لنس خطره على القضنة الفلسطنينة فحسب ،بل أنضاً على مستقبل الحرنات والتيمنة واألمن الوطيي
والقومي العربي ،فبعض اليخب الحاكمة ستستمر في أوهامها ،إلى أن تستيفد مواردها ومصادرها

المالنة ،وعيدها نكون الوقت قد فات..

العربي الجديد ،لندن2021/11/14 ،

 .57األسد يسعى للتخلص من اإليرانيين في سورية
لنالخ شوفال

التغننرات التي تجري في سورنة في الفترة االخنرة لنست أقل من دراماتنكنة .فبعد أن كايت سورنة

على مدى يحو عقد في حرب أهلنة مضرجة بالدماء ،وقُتل وجرح فنها مئات آالف االشخاص وفر
المالننن من الدولة ،عاد الرئنس بشار األسد إلى الحكم .واآلن ،نحاول أن نفرض سنادته في الدولة

حتى على الجهات التي ساعدته على طول الطرنق ،منثل إنران.

خطوة األسد منثنرة جدا لالهتمام ،في ضوء حقنقة أيه مدنن لإلنرايننن ولـ"حزب هللا" بغنر قلنل .كما

أسلفيا ،في بدانة الحرب االهلنة في سورنة تكبد األسد هزائم غنر قلنلة ،ولكن الحقاً هرعت إنران،
و"حزب هللا" ،وحتى روسنا ليجدته وقادته الى االيتصار .إنران و"حزب هللا" بدآ التدخل فنما نجري

في سورنة ميذ  2012من خالل المشورة العسكرنة ،ويقل الوسائل القتالنة ،والمساعدة االقتصادنة
والمقاتلنن الذنن وصلوا الى المكان.

بعد وقت غنر بعند من ذلك ،الحظت روسنا انضا الفرصة للتأنثنر في المياطقة ،وبدأت تضخ العتاد،
وسائل القتال ،والقوات .عملنا ،أيقذ تدخل القوات الخارجنة ،وباالساس الروسنة ،يظام األسد وأعاد

سنطرته في الدولة.
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ميذ العام  2018نعمل اليظام السوري على أن نعند فرض سنادته في الدولة واعادة بياء الجنش
السوري .صحنح حتى هذا الوقت ،لنس كل المياطق التي كايت تحت سنادة األسد قبل الحرب

االهلنة عادت النه ،ولكيه نفعل كل شيء ممكن كي نستعند السنطرة .اإلنراينون ،من جهتهم ،اعتادوا
على أن نفعلوا في سورنة وكأيها لهم ،وفي السيوات االخنرة بدؤوا نتموضعون في المكان ،ونقنمون
بينة تحتنة نفترض أن تخدمهم في نوم االمر ،حنال إسرائنل انضا .كما أن اإلنرايننن نستخدمون

االرض السورنة لصالح يقل وسائل قتالنة متطورة الى لبيان.

كما أسلفيا ،مع ان األسد مدنن إلنران بالكنثنر جدا بسبب المساعدة التي تلقاها في لحظاته الصعبة،

في الفترة االخنرة ،كما نبدو ،لم نعد راضنا عن تواجدها المكنثف في دولته .هذا التقدنر ،الذي ظهر
أنضا في الجهات االستخبارنة في إسرائنل ،تلقى تعبن ار علينا ،االسبوع الماضي ،مع قرار األسد
تيحنة قائد القوات اإلنراينة في سورنة ،مصطفى جواد غفاري ،بسبب "يشاط زائد وتآمر على السنادة

السورنة".

تدل هذه التطورات على أن المصالح السورنة والروسنة تتداخل بقدر ما مع مصالح إسرائنل ،التي

كما هو معروف شددت في اآلوية االخنرة وتنرة هجماتها في سورنة كي تدحر اإلنرايننن عن الدولة،
وتشوش يقل وسائل قتالنة متطورة للمنلنشنات الشنعنة في سورنة ولـ"حزب هللا" في لبيان.

ومع ذلك ،فإن حقنقة أن األسد غنر راض عن التواجد اإلنرايي في سورنة ال تميعه من أن نأمر

جنشه بفتح يار مضادات الطائرات ضد الطائرات اإلسرائنلنة التي تهاجم في سورنة ،وفي انثياء
الهجمات تطلق عشرات صوارنخ "ارض – جو" يحو الطائرات اإلسرائنلنة .ال تمس اليار حرنة العمل

الجوي إلسرائنل ،ولكن في سالح الجو نبلغون بأيه مقارية بالماضي فإن الردود السورنة اسرع ،وزمن

رد السورننن قصر بيحو  .%20في إسرائنل نبلغون مع ذلك بأن صوارنخ مضادات الطائرات السورنة

تيجح باالصابة بمعدالت هامشنة جدا من الذخنرة التي تطلق يحو االهداف ،وعملنا ،تيجح إسرائنل

في ان تصنب االهداف التي وضعتها بيفسها.

في ضوء المصاعب الكبرى التي نواجهها اإلنراينون في اآلوية االخنرة في سورنة فإن وتنرة
تموضعهم في الدولة لنس فقط ال توجد في ارتفاع بل تتعرض لاليخفاض .من المعقول االفتراض

بأن إنران لن تختفي من سورنة ،وعملنا ستحاول طهران انجاد حلول تكتنكنة كي تقلص االصابات،

وتجعل من الصعب على سالح الجو العمل ضدها .احد التكتنكات التي تتخذها إنران هو قرب

ذخائرها من القواعد الروسنة ،حنث نحذر الجنش اإلسرائنلي أكنثر من أن نضرب  -ال سمح هللا -
أهدافا تعود الى روسنا.
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اذا كان نخنل في الماضي ان الروس نعربون عن عدم رضاهم من اليشاط اإلسرائنلي في سورنة
ففي االوية األخنرة نبدو ان إسرائنل تلقت ضوءا اخضر من موسكو ،والهجمات اإلسرائنلنة في
سورنة ال تتوقف ،رغم المساعي اإلنراينة لالقتراب من القواعد الروسنة .نشهد األمر انضا على
تيسنق جند وونثنق بنن إسرائنل والروس من خالل "الخط الساخن" بنن الدولتنن ،وكذا على تونثنق

وتطونر شدند لسالح الجو في تخطنط الهجمات في سورنة.

ان من ال نزال نوجد في سورنة ،ولكيه نتدخل أقل فنما نجري عملنا ،هي الوالنات المتحدة ،التي
تتواجد اساسا في ميطقة التيف .وحسب تقارنر مختلفة ،تهاجم إسرائنل بنن الحنن واآلخر من

الميطقة التي نوجد فنها االمنركنون .في يهانة تشرنن االول ،هاجمت منلنشنات شنعنة ،تتلقى أوامر
من طه ارن ،القاعدة األمنركنة في المكان بوساطة طائرات ُمسنرة ،واغلب الظن ،بفضل معلومات
مسبقة يقلت لألمنركننن ،تمكيوا من اخالء رجالهم من المكان .في هجوم مشابه ،يسب إلنران،

قصف بنت رئنس الوزراء العراقي ،الذي نتخذ خطا مستقال باليسبة إلنران .ومع أن إسرائنل معينة

بتدخل امنركي أعلى في الميطقة ،اكتفى االمنركنون في هذه المرحلة بالتيدند فقط ،وذلك اغلب الظن
ألن إنران ال توجد ،اآلن ،في سلم اولوناتهم.

مهما نكن من أمر ،من المعقول االفتراض بأن الهجمات اإلسرائنلنة في سورنة ستستمر ،وذلك انضا

بسبب الحاجة العملناتنة وكذا بسبب تداخل المصالح مع السورننن والروس وكذا من أجل بعض
التيفنس حنال اإلنرايننن ،الذنن نواصلون بريامجهم اليووي ونسوفون في محادنثات العودة إلى االتفاق

اليووي.

"إسرائيل اليوم"

األيام ،رام هللا2021/11/14 ،
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