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ووفقاً لهذه املصادر بدأ الشجار بتبادل الشتائم وتطور إىل شجار عنيف تخلله 
واستمر الشجار وقتاً طويالً  .استخدام العصي واحلجارة وتهديدات بالسالح احلي

سفر عن أاألمر الذي قبل أن يتمكن القادة العسكريون يف القاعدة من فضه، 
 إصابة عدد من هؤالء القادة.

وقال مسؤولون يف اجليش اإلسرائيلي إن هذه الواقعة تخضع للتحقيقات من 
وشددوا على أنه سيتم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق  ،طرف قائد لواء "غفعاتي"

ووصفوه بأنه حادث استثنائي وخطر ال يتوافق مع  ،املشاركين يف الشجار
 د اجليش اإلسرائيلي.السلوك املطلوب من جنو

  
  [استقالة املديرة العامة لوزارة املال اإلسرائيلية على خلفية عدم أخذ احلكومة

  يف االعتبار آراء الطاقم املهني يف كل ما يتعلق بمواجهة أزمة كورونا]
  

  12/10/2020"معاريف"، 
  

(األحد) إيال أمس  - قدمت املديرة العامة لوزارة املال اإلسرائيلية كيرن تيرنر
  استقالتها من منصبها بعد نصف سنة من توليها إياه.

إيال إن استقالتها جاءت على خلفية عدم أخذ احلكومة  - وقال مقربون من تيرنر
اإلسرائيلية يف االعتبار آراء الطاقم املهني يف وزارة املال يف كل ما يتعلق بأداء 

  رونا.االقتصاد اإلسرائيلي حتت وطأة مواجهة أزمة فيروس كو

يف املقابل أكدت وزارة املال اإلسرائيلية أن قرار تقديم االستقالة هو قرار مشترك 
بين وزير املال يسرائيل كاتس واملديرة العامة املستقيلة يف ضوء طلب هذه 

  األخيرة.

وجاءت استقالة املديرة العامة لوزارة املال بعد شهرين من استقالة رئيس قسم 
شاؤول مريدور من منصبه. وكتب مريدور يف كتاب امليزانيات يف الوزارة 

على أداء مهمات منصبه بعد أن أصبح الوضع ال  استقالته أنه مل يعد قادراً
    يطاق.
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  اإلصابات اجلديدةنسبة [وزارة الصحة اإلسرائيلية: 
  ]شهر منذ اإىل أدنى مستوى لهانخفضت  بفيروس كورونا

  
  12/10/2020"معاريف"، 

  
وزارة الصحة اإلسرائيلية أمس (األحد) أن نسبة اإلصابات  أعلن بيان صادر عن

اجلديدة بفيروس كورونا انخفضت إىل أدنى مستوى لها منذ شهر يف االختبارات 
  التي أجريت يف اليوم السابق.

وأكد البيان أنه يف حين أن هذا يشير إىل أن اإلغالق املشدد قد يخفف من حدة 
  ل مرتفعة نسبياً.العدوى فإن معدالت اإلصابة ال تزا

يف إسرائيل صابة جديدة بفيروس كورونا إ 514وذكر البيان أنه تم تسجيل 
. صابةإ 59.854صابات النشطة بلغ عدد اإل ا، وبذاملاضية 24خالل الساعات الـ

 تنفسالبأجهزة منها  230 تم ربطصابة إ 824ابات اخلطرة اإلص وبلغ عدد
 1980رفع عدد حاالت الوفاة اىل ما مصاباً، وهو  18 وتويف االصطناعي.

    حالة.

ن أصابات اليومية بالفيروس من شأنه حصيلة اإل وأكد البيان أن انخفاض
بسبب ارتفاع عدد أسابيع  3على السكان منذ تخفيف القيود املفروضة  إىليؤدي 

    اإلصابات.
  

  تظاهرات يف شاركوا عشرات آالف اإلسرائيليين[
 ]نتنياهو للمطالبة باستقالةع جتمّ  1000أكثر من  قيمت يفأُ 

  
  11/10/2020"يديعوت أحرونوت"، 

  
التظاهرات األسبوعية  يف مساء أمس (السبت) عشرات آالف اإلسرائيليين شارك
رئيس احلكومة بنيامين  للمطالبة باستقالةع جتمّ  1000أكثر من  قيمت يفالتي أُ
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جهة أزمة على خلفية اتهامه بشبهات فساد وفشل حكومته يف موانتنياهو 
 منذ فرضت احلكومة حظراً فيروس كورونا، وذلك لألسبوع الرابع على التوايل 
فيروس ملنع تفشي  العامعلى االحتجاجات اجلماهيرية كجزء من اإلغالق 

  .كورونا

بعد أن حاول أفرادها اشتباكات بين املتظاهرين والشرطة  ووقعت يف تل أبيب
  السير يف الشوارع.  منع املتظاهرين من

 .ين يف تل أبيب والقدستظاهروقالت الشرطة إنها اعتقلت ثمانية م

تظاهرات أمس كانت األكبر أن ب 13و 12 تا التلفزة اإلسرائيليتانوأفادت قنا
   حتى اآلن.

إن  ،ظاهراتتوهي إحدى اجلماعات التي تقود ال "،السوداء "الراياتوقالت حركة 
  تظاهرات أمس.شخص شاركوا يف  200.000أكثر من 

  استمرار هذه التظاهرات. الليكود  واستنكر حزب

االحتجاجات ال يمكن أن تغطي وقال الليكود يف بيان صادر عنه مساء أمس إن 
نتنياهو يقود بنجاح اإلغالق الذي بنيامين حقيقة أن رئيس احلكومة على 

ن العديد من الدول األوروبية ىل أإ مشيراًيخفض معدالت اإلصابة باألمراض، 
 .ها تتجه نحو إغالق جديد أيضاً يبدو أن

يمكن لليسار أن يواصل االحتجاج، وسيواصل رئيس احلكومة وأضاف البيان: "
  ."إنقاذ أرواح مواطني إسرائيل
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توافق طريق االعتداءات والهجمات ضد إسرائيل حتى  لتحقيق ذلك عن
  املنحة. على زيادة

 ًلفصائل حماوالت ا كبحتفضل  "حماس"للتقديرات يف إسرائيل،  وفقا
 ازديادلكن بمجرد  ،طالق الصواريخ ضد إسرائيلإخرى الفلسطينية األُ

وستكون إسرائيل ملزمة  ،طالق بالونات حارقةإسيتم يف املنطقة التوتر 
ضد  ستكون الطريق الستئناف إطالق الصواريخومن هنا  ،عليها بالرد

  .قصيرةإسرائيل 

  تقريباً بهدوء مطلقمرت  عياد اليهوديةفترة األ املصدر األمني بأنوختم 
هذا الهدوء لن يستمر  ،تقديراتهل اًالقطاع، لكن وفقمنطقة احلدود مع يف 

   فترة طويلة.
  

  حملل سياسي -تسفي برئيل 
  11/10/2020"هآرتس"، 

  
  عند الضرورة، حزب الله هو شريك

  
  سماع تصريحات سعد احلريري، رئيس ثمة شك يف أن أحداً تفاجأ لدى

مرشح لرئاسة احلكومة". بالتأكيد يوم السبت بأنه " اً،سابقلبنان  حكومة
كان رئيساً للحكومة مرتين واستقال  هذا على الرغم من أن احلريري، الذي

يف كانون الثاين/يناير، أوضح من على كل منبر ممكن أنه ال ينوي العودة 
  إىل املنصب.

 ثفة التي ليس واضحاً ما الذي جعله يغير موقفه. ربما املفاوضات املك
أجراها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وربما تدخلت السعودية 
جمدداً إلنقاذ لبنان من نفسه. أوضح احلريري يف حسابه على تويتر، أن 
شرطه للعودة إىل املنصب هو تبنّي اخلطة الفرنسية، وتأليف حكومة 
اختصاصيين ال تتدخل الطوائف يف تشكيلتها، وحتقيق اإلصالحات 

ملطلوبة كي يستطيع لبنان احلصول على املساعدة الدولية التي وُعد بها. ا
احلريري مل يتطرق إىل مشاركة حزب الله يف احلكومة، لكنه ذكر أنه ينوي 
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إجراء حمادثات مع كل التيارات واحلركات من أجل احلصول على 
  .موافقتها، أي أيضاً مع حزب الله الذي يطالب بتسمية وزير املال املقبل

  مسألة تمثيل حزب الله يف احلكومة اللبنانية، سواء كانت برئاسة
الواليات املتحدة  مرشح آخر، حتولت إىل مشكلة دولية.احلريري أو أي 

تطالب بإبعاد احلزب عن كل موقع له تأثير سياسي، بينما تتطلع فرنسا 
فقط إىل تأليف حكومة، أي حكومة، والبدء بتطبيق اإلصالحات التي 

  .انتظرهللبنان بتدفُّق املساعدات التي ي ستسمح
  هناك قدر غير قليل من النفاق يف املوقف األميركي، بعد موافقة إسرائيل

ولبنان، بوساطة ملحّة من الواليات املتحدة يف مطلع هذا الشهر، على 
البدء بالتفاوض على ترسيم احلدود البحرية بينهما. هذه ليست 

ن إسرائيل واحلكومة اللبنانية التي مفاوضات بين شركات خاصة، بل بي
يشارك فيها حزب الله. إذا كانت إسرائيل مستعدة إلجراء مفاوضات مع 

من ممثلي حزب الله ب كهذه وتوقيع اتفاق مدين معها، سيُطلحكومة 
ملاذا على الواليات املتحدة أن تكون مَلَكية أكثر من امللك؟  املوافقة عليه،

ة نفسها تواصل مساعدة اجليش اللبناين، على ويف الواقع الواليات املتحد
 ،يف األساسوالرغم من كونه يخضع حلكومة يشارك فيها حزب الله. 

وباملناسبة، ملاذا ال يُشرِك احلريري حزب الله يف احلكومة التي سيؤلفها؟ 
حسن نصر الله الذي ال يعارض إزاء موقف هذا أيضاً مدعاة حيرة 

صلحة اللبنانية اجللية، كأن املفاوضات مع العدو الصهيوين، يف ضوء امل
  هذه املفاوضات ليست سياسية.

  املثير لالهتمام أن رئيس جملس النواب نبيه بري، عرّاب حمادثات
سنوات، حاول أن يغطي "عار املفاوضات". فذكر  10احلدود منذ أكثر من 

يف املؤتمر الصحايف الذي عقده يف مطلع الشهر أن لبنان وإسرائيل وقّعا 
 اتفاق الهدنة بمشاركة "كولونيل أميركي"، وبعد انسحاب 1949يف سنة 

اجليش اإلسرائيلي من لبنان وقّع اتفاق ترسيم اخلط األزرق، وأن "إطار 
، وكل 1701همات نيسان، والقرار ىل تفااملفاوضات (احلالية) استند إ

كون (بشأن احلدود البرية والبحرية) سي يهسيجري التوصل إل بروتوكول
بمعنى آخر  - لبنان، وإسرائيل، واألمم املتحدة - األطراف الثالثةبتوقيع 
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  التطبيع. عدم ال توجد هنا سابقة أو خيانة ملبدأ
  جتدر فقط اإلشارة إىل أن "تفاهمات نيسان" هي اتفاق مكتوب غير رسمي

، 1996وُقِّع بين إسرائيل وحزب الله بعد عملية "عناقيد الغضب" يف سنة 
أنهى حرب لبنان  1701 إلطالق النار. والقرار وتضمّن وقفاً كامالً 

الثانية، وهو يتضمن بنداً يتعلق بنزع سالح حزب الله. القراران اللذان 
كان حزب الله شريكاً كامالً فيهما خَرقَهما الحقاً. لكن هذه هي طريقة 

إجراء يف املاضي ارتكبا خطأ بري لتذكير حزب الله وإسرائيل أنهما 
   مفاوضات.

 املفاوضات يجب التغلب على لغم متفجر وتغطيته بشبكة  ل جتويزمن أج
تمويه. يف االجتماع األول، الذي من املفترض أن يجري يوم األربعاء يف 
قاعدة اليونيفيل يف الناقورة، من املتوقع أن يشارك من اجلانب اللبناين 
يف األساس ممثلون للجيش، بينهم نائب رئيس األركان يف اجليش لشؤون 

عمليات العميد الطيار بسام ياسين، والعقيد الركن البحري مازن ال
بصبوص، واخلبير يف مسائل املفاوضات على احلدود جنيب مسيحي، 
وكذلك رئيس هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط. هذه هي التركيبة 
التي اقترحها اجليش اللبناين على أساس مبدأ أن النقاشات ستكون تقنية 

سياسية، لكن هذه التركيبة تثير خالفات. وذلك بعد أن  عسكرية وليست
تبين أنه سيشارك عن إسرائيل أيضاً رؤوفين عزرا، املستشار السياسي 
لرئيس احلكومة، وآلون بار رئيس اجلهاز السياسي يف وزارة اخلارجية، 
ظهر الشك يف لبنان، يف األساس يف أوساط حزب الله، يف أن إسرائيل 

ة تنصبان فخاً سياسياً للبنان. وبالتايل، فإن الهدف هو والواليات املتحد
حتويل النقاشات غير املباشرة إىل مفاوضات سياسية، ال سمح الله، 

  تنتهي بتطبيع بين الدولتين.
  سارع حزب الله إىل اإلعالن أن "إطار املفاوضات هو بشأن موضوع

سيادتنا حمدد يتعلق باحلدود البحرية واستعادة أراضينا وترسيم نطاق 
الوطنية. وال عالقة له أبداً بموضوع التصالح مع العدو الصهيوين الذي 
اغتصب فلسطين، وال بموضوع التطبيع الذي تقوم به دول عربية ال تؤمن 
بمبدأ املقاومة." هذا اإلعالن التحذيري دفع رئيس اجلمهورية إىل اإلعالن 
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و وحده فقط مَنْ يقرر أنه مل يقرر بعد تشكيلة الوفد بصورة نهائية، وأنه ه
ذلك. هل سيضم موظفين كباراً يف اخلارجية اللبنانية، أم سيطلب من 
األميركيين مطالبة إسرائيل بتغيير تركيبة وفدها كي ال تبدو املفاوضات 
  سياسية وليست تقنية؟ اجلواب على ذلك سيأتي يف األيام القليلة املقبلة.  

  
  سات الشرق األوسطرئيس برنامح درا  - د. عيدو زلكوفيتش

  مرج بن عامر) وعضو(ل يعايزر كمييف الكلية األكاديمية يف ع
  يف املعهد اإلسرائيلي للسياسات اخلارجية اإلقليمية 

  12/10/2020"معاريف"، 
  

  حتدي التطبيع والقيادة الفلسطينية
  

  منذ بداية العملية السياسية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عمل
الفلسطينيون على إقامة جبهة عربية واسعة تؤيد موقفهم، وطلبوا من 
العامل العربي عدم تطبيع عالقاته مع إسرائيل ما دام مل يتم التوصل إىل 
اتفاق سالم دائم بين الطرفين يضمن إقامة دولة فلسطينية. دخول بعض 

لدول العربية إىل عملية تطبيع متسارعة مع إسرائيل أدى إىل انهيار ا
السلطة الفلسطينية للمفاوضات. جولة املصاحلة احلالية بين  مفهوم

"حماس" و"فتح" يمكن فهمها على خلفية التغييرات اإلقليمية التي حدثت 
  يف أعقاب االتفاقات بين إسرائيل واإلمارات والبحرين.

  سنوات، يجري حوار بين احلركتين، من دون جناح منذ أكثر من عشر
فعلي، من أجل رأب الصدع يف املنظومة الفلسطينية، وتوجد بين "فتح" 
و"حماس" أزمة ثقة. لكن حماوالت املصاحلة يف هذا الوقت لها سِمات 
خمتلفة عن احملاوالت املاضية. هذه املرة جتري االتصاالت بين "فتح" 

طنية الفلسطينية يف أدنى مستوياتها، وبينما و"حماس" بينما احلركة الو
مطلوب منها أن تعيد التفكير يف مسألة يدير العامل العربي ظهره لها، و

  توجُّهها. 
  هذه األزمة السياسية جتري يف وقت زعامتا "فتح" و"حماس" هما يف
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قوى داخلية بشأن مسألة مَنْ  اتصراع تمرحلة انتقالية. يف "فتح" بدأ
د عباس، ويف "حماس" هناك عملية انتخابات داخلية سيحل حمل حممو

من املفروض أن حتسم مَنْ سيكون زعيم احلركة يف السنوات األربع 
املقبلة. إجراء حمادثات مصاحلة بين الطرفين من خالل ممثليهما يف 
تركيا يدل على عمق األزمة التي تعانيها السلطة الفلسطينية، التي تشعر 

  ين يف الشرق األوسط تخلوا عنها.بأن أصدقاءها التقليدي
  وفاة أمير الكويت صباح األحمد الصُباح يف أيلول/سبتمبر، الذي كان

، واملؤتمَن على العالقات اخلارجية يف 2006زعيماً للكويت منذ سنة 
عاماً، جسد بصورة رمزية الشعور بالعزلة التي  50دول اخلليج طوال 

ليج. الصُباح هو الذي قاد دول اخل من ناحيةيشعر بها الفلسطينيون 
عملية إصالح العالقات بين الكويت ومنظمة التحرير بعد األزمة الكبيرة 
التي خلفتها حرب اخلليج األوىل، والتي وقف فيها ياسر عرفات إىل جانب 

  صدام حسين.
  اجليل الشاب الذي يتسلم مقاليد القيادة يف دول اخلليج ال يشعر بااللتزام

ائه فيما يتعلق باملشكلة  الفلسطينية. اجليل الشاب الذي شعر به جيل آب
(ال  1967ؤتمر اخلرطوم يف سنة اختار التخلي عن "الالءات الثالث" مل

معها) ملصلحة إقامة  صلح، وال بها عترافمفاوضات مع إسرائيل، ال ا
  سالم مدين واقتصادي مع دولة إسرائيل.

 ول اخلليح عن املشكلة لكن على الرغم من التقرب من إسرائيل، مل تتخل د
الفلسطينية، واإلمارات فرضت إلغاء خطة الضم كشرط لتوقيع االتفاق. 

على أساس  2002السعودية التي طرحت مبادرة السالم العربية يف سنة 
حل الدولتين، تقترب بخطوات مدروسة نحو إسرائيل، لكنها ال تزال تشترط 

  سطينيين.التطبيع الكامل باتفاق دائم بين إسرائيل والفل
  لوال خطوات التطبيع بين إسرائيل ودول اخلليج ملا رأينا حماوالت

املصاحلة بين "فتح" و"حماس" مرة أُخرى. بعد التطورات يف املنطقة، 
ضفة تشعر احلركتان بأن من واجبهما أن تُظهرا للفلسطينيين يف ال

 اوالن إيجاد رد سياسي ودبلوماسي علىالغربية ويف قطاع غزة أنهما حت
  املشكالت اخلارجية والداخلية الكثيرة. 
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