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ويلتقي ولي العهد محمد بن سلمان،   نتنياهو يزور السعودية سراً تقارير إسرائيلية: 

 ووزير الخارجية السعودي ينفي حصول ذلك
 

 32/11/3232"يديعوت أحرونوت"، 
 

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يرافقه رئيس الموساد يوسي ذكرت تقارير إسرائيلية أن 
كوهين قاما يوم األحد بزيارة خاطفة إلى المدينة الساحلية نيوم في السعودية، حيث التقيا 
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وشارك في اللقاء أيضا  وزير الخارجية األميركي 

ساعات، وكان  4لى األراضي السعودية هي مايك بومبيو. المدة التي قضاها  نتنياهو ع
-T7وصل إليها على متن طائرة إسرائيلية خاصة مسجلة باسم اجنبي، سان مارينو )

CPX وذلك في رحلة مباشرة  من مطار بن غوريون في تل أبيب إلى نيوم في ،)
 السعودية. 

ن جهة، تأتي هذه الزيارة السرية على خلفية عدد من المشكالت في الشرق األوسط: م
اتفاقات التطبيع بين إسرائيل واإلمارات والبحرين والسودان، ومن جهة ُأخرى، التقارير التي 
تحدثت عن أن الرئيس األميركي دونالد ترامب فحص إمكانات مهاجمة إيران قبل نهاية 
واليته. وكانت إيران طلبت مؤخرا  من حلفائها رفع جهوزيتهم تحسبا  ألي هجوم من 

 األميركيين.

باالستناد إلى تقرير نشرته الوول ستريت جورنال  في وقت سابق، فإن ولي العهد السعودي 
محمد بن سلمان يؤيد إقامة عالقات مع إسرائيل، لكن والده الملك سلمان يعارض ذلك، وأن 
سرائيل قبل خروجه إلى العلن، ولم  محمد بن سلمان كان على علم باالتفاق بين اإلمارات وا 

 ذلك كي ال يقوم بإحباطه.يخبر والده ب

وكانت السعودية قد سمحت في األسابيع األخيرة، في خطوة غير مسبوقة، لطائرات 
 إسرائيلية كانت في طريقها إلى اإلمارات بعبور أجوائها. 
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(، نقال  عن موقع "والال"، أن رئيس الحكومة لم 23/11/2222وذكرت صحيفة "معاريف" )
وال وزير الخارجية غابي أشكنازي، بقيامه بهذه الزيارة. ورأت يبّلغ وزير الدفاع بني غانتس، 

ف إسرائيل والسعودية من سياسة الرئيس  الصحيفة أن هذه الزيارة تأتي على خلفية تخوُّ
األميركي المنتَخب جو بايدن فيما يتعلق باالتفاق النووي مع إيران. وكان رئيس الحكومة 

ذكرى ديفيد بن غوريون، من العودة إلى االتفاق اإلسرائيلية حّذر أمس، في أثناء إحياء 
النووي السابق. وقال: "بفضل موقفنا الصارم ضد حصول إيران على سالح نووي، وبفضل 
معارضتنا لالتفاق النووي مع إيران، غّيرت عدة دول عربية موقفها من إسرائيل جذريا ." 

 وتابع: "يجب أن نضمن عدم امتالك إيران سالحا  نوويا ."

( عن وزير الدفاع بني غانتس أن تسريب نتنياهو 23/11/2222قلت صحيفة "هآرتس" )ون
خبر لقائه ولي العهد السعودي هو أمر عديم المسؤولية. وقال: "ال أتصرف بهذه الطريقة، 

 وال تتخيلوا األمور السرية التي قمت بها في حياتي، بعضها بطلب من نتنياهو."

( نفَي وزير الخارجية السعودي 23/11/2222ف" )في وقت الحق نقلت صحيفة "معاري
فيصل بن فرحان آل سعود حدوث مثل هذا االجتماع، مشددا  على أن االجتماع جرى بين 

 مسؤولين سعوديين وأميركيين فقط. 
 

 إسرائيل أمام خيارين:غانتس: "
ّما الذهاب إلى انتخابات"  إّما حكومة فاعلة وا 

 
 32/11/3232"يديعوت أحرونوت"، 

 
أجرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" مقابلة مع وزير الدفاع ورئيس الحكومة المناوب بني 
غانتس سألته فيها عن السبب الذي جعله يتخذ قرار تشكيل لجنة للتحقيق في قضية 

مكان الدعوة إلى انتخابات مبكرة.  الغواصات، كما سألته عن وضع االئتالف الحكومي وا 

ياسي وراء المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق في قضية وردا  على سؤال عن وجود دافع س
الغواصات أجاب: "أنا أفكر في القرار منذ أكثر من شهر أو شهرين. وعمل طاقم على هذا 
الموضوع، وقمت بفحص كل الخيارات، وقررت تشكيل لجنة متوازنة. ال شك في أنهم 

لك أن الموضوع خِطر ذ سيجدون عالقة لهذا القرار بالسياسة في النهاية، لكن األهم من
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جدا  ويستحق الفحص. لقد تحدثت مع رئيس الحكومة سابقا  عن ذلك، وقلت له إنني ال 
الحق الموضوع." وعن اتهام حزب الليكود له بأنه يعمل انطالقا  من الحقه شخصيا  بل أُ أُ 

أسباب سياسية ويجر إسرائيل إلى انتخابات أجاب: "هم سيقولون أن لكل شيء أسبابا  
سياسية. قل لي لماذا ليس هناك ميزانية، هل ألسباب سياسية؟ لماذا ليس هناك تعيينات؟ 
لماذا ال تستطيع الحكومة العمل بصورة منتظمة. الدولة أمام واحد من احتمالين: إّما ميزانية 
ّما الذهاب إلى انتخابات. وأنا أقول لكم هنا: أعتقد أن إسرائيل بحاجة إلى  وحكومة فاعلة وا 

انية وحكومة فاعلة... سأستخدم كل الوسائل التي لدي من أجل  التوصل إلى ميزانية ميز 
 23وحكومة فاعلة، أو سنذهب إلى انتخابات." وُسئل هل من الممكن حل الكنيست قبل 

كانون األول/ديسمبر، فأجاب: "في الوضع الذي نحن فيه، الحكومة تعقد جلستها بصعوبة، 
ضوعات صغيرة؛ أيُّ دولة هذه، وأيُّ حكومة هذه؟ لست ويضعون على جدول األعمال مو 

مستعدا  لتحّمل مسؤولية حكومة غير فاعلة. الدولة تعمل اليوم ببطء ألن نتنياهو مشغول 
 بموضوعات ُأخرى ويفكر قبل كل شيء في المحاكمة."

ورد رئيس الحكومة  بنيامين نتنياهو على كالم غانتس وعلى طلبه تشكيل لجنة تحقيق في  
قضية الغواصات قائال : " أعتقد أنه من العار أن يستخدم غانتس الجيش اإلسرائيلي كأداة 

أشهر قِبل رأي المستشار القانوني للحكومة في عدم الحاجة إلى  4للمهاترة السياسية. قبل 
فتح تحقيق. اآلن عّين لجنة يترأسها قاض قال قبل عام إن على رئيس الحكومة أن 

اهو غانتس إلى العودة إلى العمل معا  داخل الحكومة  لمحاربة الكورونا، يستقيل." ودعا نتني
 ولتحسين االقتصاد وتوسيع دائرة السالم.

 
 المفاوضات مع لبنان على ترسيم الحدود 

 يمكن أن تصل إلى حائط مسدود
 

 32/11/3232"يسرائيل َهيوم"، 
 

سرائيل على ترسيم الحدود  في نهاية الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وا 
البحرية، ظهر التوتر بين رئيس الجمهورية اللبنانية ووزير الطاقة اإلسرائيلي يوفال 
شتاينتس. فقد كتب رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون على حسابه على تويتر أنه 
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لى الوفد التقني المكلف إجراء المحادثات غير المباشرة بضرورة اعتماد أعطى  تعليماته إ
د في اتفاق  ، العائد Paulet-Newcombeالخط الذي ينطلق برا  من رأس الناقورة كما ُحدِّ

]وهو الخط الذي اتفقت عليه الحكومتان البريطانية والفرنسية لتحديد حدود  1223إلى سنة 
ن وزير الطاقة اإلسرائيلي يوفال شتاينتس سارع إلى رفض الدول الخاضعة لالنتداب[. لك

هذا الكالم، ورأى أن لبنان يقدم  مواقف تتناقض مع خرائط وضعها هو نفسه في الماضي. 
وكتب شتاينتس: "المواقف الحالية تتعارض مع المواقف السابقة، ومع موقف لبنان من 

استمرار تمّسك لبنان بالخط الحالي موضوع الحدود البحرية مع سورية." وهدد شتاينتس بأن 
سيؤدي إلى فشل المحادثات، ورأى أن َمن يريد االستفادة من موارده الطبيعية يتعين عليه 
االلتزام بمبدأ حل الخالفات بحسب الخطوط التي أودعها كلٌّ من إسرائيل ولبنان لدى األمم 

 المتحدة. 

رية عليه على تويتر بأن ال أساس بعد مرور يوم على كالم شتاينتس رّدت رئاسة الجمهو 
من الصحة لكالم وزير الطاقة اإلسرائيلي بأن لبنان غّير مواقفه من موضوع الحدود 

 مرات، وأن موقفه ثابت، وال سيما في موضوع ممارسة لبنان حقه السيادي. 7الجنوبية 

، ومع توقيع 2227ورّد وزير الطاقة على كالم الرئاسة  اللبنانية قائال : "منذ حزيران/يونيو 
خطوط مختلفة  7اتفاق الحدود البحرية بين لبنان وبين قبرص، وحتى هذه األيام، قدم لبنان 

للحدود البحرية. وعلى عكس الحكومة اللبنانية التي طلبت من الوفد اإلسرائيلي التصرف 
بمسؤولية وفحص الخط الذي أودعته إسرائيل لدى األمم المتحدة قبل عشر سنوات، 

 ة المحادثات بطريقة براغماتية من أجل تقليص الخالفات وحّلها. ومواصل

من المفترض أن تجري الجولة الجديدة من المحادثات بعد أسبوعين. وفي تقدير جهات 
مطلعة على المحادثات أن اللبنانيين لن يبدوا مرونة في مواقفهم، وأن المحادثات يمكن أن 

 تصل إلى حائط مسدود.  
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 مراسل عسكري  - يشايرون بن 

 11/11/3232"يديعوت أحرونوت"، 
 

 مرحلة جديدة من التمركز اإليراني في سورية
 

  في العملية التي وقعت الليلة تعّرضت لإلصابة  قيادات تابعة للجيش السوري يعمل
تحت حمايتها عناصر من الحرس الثوري اإليراني والميليشيات السورية )التي 

 جوهرق وزارة المالية في طهران(، لكن رواتب من صندو يحصل أفرادها على 
 هجوم الليلة هو إشارة تحذير إليران.

 هدفها على ما يبدو خدمة كان  لتي ُزرعت على حدود هضبة الجوالنالعبوات ا
حاجات تكتيكية، مثل فحص اليقظة اإلسرائيلية في المنطقة، وربما حتى التحضير 

المنطقة يستهدف  أو هجوم انتقامي في ه،لعملية تسلل محتملة في المكان عين
 ،جنود الجيش اإلسرائيلي الذين يقومون بدوريات على طول الحدود. لكن مع ذلك

هناك تحدٍّّ استراتيجي جديد في سورية التي وّقعت مؤخرا  اتفاقا  جديدا  مع إيران 
لمواجهة المضادة للطائرات الجديدة يسمح لها بنقل أجزاء من منظومتها الصاروخية 

 الهجمات اإلسرائيلية.
 وّقعت طهران اتفاقا  عسكريا   جديدا  مع سورية قبل أربعة أشهر ونصف الشهر - 

في حفل توقيع شارك فيه رئيس أركان الجيش اإليراني محمد حسن  عالنهجرى إ 
ري، ووزير الدفاع السوري علي أيوب.  الرئيس السوري شارك أيضا  في حفل باق

لذي يدل على أهمية االتفاق ومكانته. وأوضح مسؤولون إيرانيون التوقيع، األمر ا
وسوريون كبار أن هدف االتفاق تعزيز الدفاع الجوي السوري في وجه هجمات 
إسرائيل في األراضي السورية بواسطة طائرات وصواريخ. وقال األسد: "االتفاق 

 بين البلدين."يعكس المستوى العالي للعالقات االستراتيجية والمتعددة األبعاد 
 منذ توقيع االتفاق، كان واضحا  أنه ستجري قريبا  تغييرات في أسلوب عمل إيران 

في سورية، هدفها تعزيز منظومة الدفاع الجوية لجيش األسد، وأغلبيتها من إنتاج 
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. الجهد اإليراني يتضمن أيضا  تخطيط وشحن أجزاء من روسيا روسي واشتري من
ُأخرى، إلى االلتفاف على رفض الروس نقل  منظومات تهدف، من بين أمور

 الجيش السوري.يد المتطورة، الطويلة المدى إلى  322-بطاريات الصواريخ أس
  النشاط اإليراني لتعزيز الدفاع الجوي السوري جرى سرا ، وعلى ما يبدو كشفته

جهات استخباراتية غربية. هذه مرحلة ُأخرى من الجهد اإليراني لبناء جبهة ضد 
ئيل في سورية. كان هناك أيضا   في إيران َمن هدد  بإرسال بطاريات جديدة إسرا

جو إلى سورية من النوع الذي أسقط المسّيرة األميركية الكبيرة  - من صواريخ أرض
في سماء الخليج الفارسي في السنة الماضية. في الماضي جرت عدة محاوالت 

لجو اإلسرائيلي هاجمها فورا  لتهريب هذا النوع من هذه المنظومات، لكن سالح ا
عند وصولها إلى سورية ودمرها، بحسب تقارير في وسائل إعالم عالمية. لذا ينتهج 
اإليرانيون حاليا  أسلوبا  سريا  وأكثر بطءا  من خالل إرسال منظومات صغيرة على 
أمل عدم اكتشافها. ومن الممكن االفتراض أن المنشآت اإليرانية التي هوجمت 

ا لن تمكن ابعه لهذا الجهد، وهي  تلميح من إسرائيل التي تريد أن توضح أنهالليلة ت
من إقامة منظومة إيرانية مضادة للطائرات متفوقة على المنظومة الروسية في  إيران

 األراضي السورية.
  في بناء جبهة جديدة ضد إسرائيل في أراضي سورية،  إيران نّيةباإلضافة إلى

عبوات بواسطة وكالء فيلق القدس اإليراني في المنطقة يمكن االفتراض أن زرع ال
أيضا  تلميحات  مااتفاقية الدفاع مع جيش إيران، ه أيضا  تطبيقو المحاذية للحدود، 

موجهة إلى اإلدارة الجديدة في واشنطن تحذرها من ممارسة ضغوط وفرض 
ت عقوبات مؤلمة على البلدين، ومن أجل تقوية أوراق المقايضة في المفاوضا

 المستقبلية بين إيران والواليات المتحدة وسورية مع روسيا.
  مؤخرا  وصلت عدة تلميحات إلى دمشق من موسكو بشأن عدم رضاها عن النظام

في دمشق، ومن المحتمل أنها تلميحات  باستبدال النظام بآخر مريح أكثر بالنسبة 
وحرية العمل التي  إلى بوتين. مع ذلك تلّمح سورية لموسكو، بواسطة اتفاق الدفاع

 تعطيها لإليرانيين في أراضيها، إلى أنه يوجد لديها أيضا  راع بديل في طهران.
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 مراسل سياسي - جاكي خوري 
 32/11/3232"هآرتس"، 

 
 تصاالت بطاقم بايدنسؤولون فلسطينيون كبار بدأوا بام

 
  الرئيس بدأ مسؤولون كبار في السلطة الفلسطينية باتصاالت بأطراف في محيط

األميركي المنتَخب جو بايدن، هذا ما قاله لصحيفة "هآرتس" دبلوماسيون غربيون 
تحدثوا مع نظرائهم الفلسطينيين، ومع أطراف تابعة لرئيس السلطة الفلسطينية 
محمود عباس. بحسب الدبلوماسيين، يجري حاليا  اإلعداد لمحادثة هاتفية بين 

ديث بايدن البارحة مع ملك األردن عبد هللا. الرئيسين الفلسطيني واألميركي، بعد ح
د العالول قال إن قيادة السلطة توصلت إلى تفاهمات و نائب رئيس حركة "فتح" محم

ب التي تتعلق بالنزاع مع رجال بايدن فيما يتعلق ببعض قرارات إدارة ترام
 الفلسطيني. -اإلسرائيلي

 قال إلذاعة صوت  ،وهو من كبار مسؤولي السلطة ،العالول المقّرب من عباس
فلسطين إن التفاهمات مع طاقم بايدن تتعلق، من بين أمور ُأخرى، بتصنيف 

القدس الشرقية في د لوُ من منتوجات المستوطنات كمنتوجات إسرائيلية، واالعتراف ب
كإسرائيليين. إلى جانب ذلك، وصف العالول ترامب بالحيوان الجريح، وأعرب عن 

يتها. وقال: "يجب أاّل نكون ا اإلدارة المنتهية والخشيته من خطوات سياسية تتخذه
ين، وأن ننتظر انتهاء وباء إدارة ترامب." وزير الخارجية الفلسطيني رياض سّرعمت

المالكي اعتبر انتخاب بايدن نافذة فرصة تنوي السلطة الفلسطينية استغاللها من 
 أجل فتح صفحة جديدة في العالقات مع الواليات المتحدة. 

 تب عباس أعربوا عن رضاهم عن إعالن تعيين وزير الخارجية األميركي في مك
الذي كان في عهد أوباما مستشارا  لألمن القومي لنائب الرئيس  نأنطوني بلينك

يفهم  شخص"كـ نم هللا وصفوا بلينكبايدن ونائبا  لوزير الخارجية جون كيري. في را
على ضم بايدن ريما  فلسطينيةجيدا  ويعرف تفصيالت النزاع." كما أثنت القيادة ال

ن، وهي ابنة مهاجرين فلسطينيين، إلى طاقمه، وبحسب مصدر في السلطة، يدود
 هي "مرتبطة بجذورها".

  مصادر فلسطينية وسياسية في رام هللا تربط بين التفاؤل الذي يظهره كبار مسؤولي
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ة وخطوة بناء السلطة وبين استئناف التنسيق مع إسرائيل الذي يعتبرونه إشارة إيجابي
للثقة إزاء اإلدارة المقبلة. رئيس الحكومة في رام هللا محمد اشتية قال في األمس أنه 
طالق سراح  بحسب التفاهمات، على إسرائيل تجميد البناء في المستوطنات، وا 

، ولكنه لم يوضح ما األسرى، والسماح للسلطة بفتح مؤسساتها في القدس الشرقية
. وأضاف اشتية أن التفاهمات ستؤدي إلى تحويل أموال كإذا كانت تعهدت بفعل ذل

الضرائب التي تجبيها إسرائيل إلى السلطة، األمر الذي سيسمح بدفع الرواتب 
وتسديد الديون وضخ المال إلى المنظومة الصحية. وبحسب كالمه، هذه ليست 

بالحصول ، وهذه األموال هي ملك للفلسطينيين، وتأمل السلطة طّيبة بادرة إسرائيلية
إلى إمكان عدم الحصول على  أيضا   عليها من دون "ابتزاز". مع ذلك فقد تطرق 

 األموال بأكملها.
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 صدر حديثا  

 

 : تحول شعب7891انتفاضة 
 
 

 .عالء جرادات ،روجر هيكوك تقديم وتحرير:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عقدت مؤسسة الدراسات الفلسطينية في 

 03إلى  42بيرزيت وغزة وبيروت، من 

، مؤتمرًا 4302الثاني/نوفمبر تشرين 

: الحدث 0892بعنوان: "انتفاضة 

عامًا على  03والذاكرة"، بمناسبة مرور 

. 0892اندالع االنتفاضة الفلسطينية سنة 

ويستند هذا الكتاب إلى أوراق 

ومداخالت وشهادات ُقدمت في هذا 

المؤتمر، وجميعها خضع للمراجعة 

 والتحكيم.

متنوعة، يعكس المساهمون رؤى سياسية 

ذلك بأنهم منخرطون في طيف واسع من 

الحقول: من التعليم إلى العلوم إلى 

التجارة إلى الفن. وشارك بعضهم في 

األحداث موضوع النقاش، وكان البعض 

اآلخر في سن صغيرة خاللها، لكنهم 

اجتمعوا ليفكروا في أسباب ومجريات 

وتبعات أحداث تعود إلى جيل إلى 

 الوراء.

لها جعلت من هذا الكتاب هذه األمور ك

الكتاب األول والفريد في نوعه الذي 

يقدم رؤى لالنتفاضة متعددة األبعاد 

ومن مختلف األجيال، والذي يبحث عن 

مفاتيح ألبواب مستقبل فلسطيني غارق 

في ماض مضطرب ومتناقض. وبهذا فهو 

يخدم قراء متنوعين، متخصصين وغير 

متخصصين، ممن يسعون لفهم فصل أساسي 

من تاريخ فلسطين والشرق األوسط 

 والعالم، بصورة أفضل.
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