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العالم
ّ
إدلب إلى األبد» وفقًا ملا أكدته مصادر
معارضة مقيمة في إدلب لـ«األخبار».
وح ـ ـتـ ــى اآلن ،ت ـ ـبـ ــدو كـ ـف ــة «ت ـح ــري ــر
سـ ــوريـ ــا» هـ ــي األرجـ ـ ـ ــح فـ ــي املـ ـع ــارك
ال ــدائ ــرة بـيـنـهــا وب ــن «ال ـن ـص ــرة» ،ال
سـ ّـيـمــا وأن «ال ــزن ـك ــي» تـحـظــى بثقل
خـ ّ
ـاص فــي ريــف حلب الـغــربــي ،فيما
ت ـح ـ ّت ـفــظ «أحـ ـ ـ ــرار ال ـ ـشـ ــام» بـحـضــور
مـ ــؤثـ ــر فـ ــي أج ـ ـ ـ ــزاء مـ ــن ريـ ـ ــف إدلـ ـ ــب.
واندلعت أمس اشتباكات عنيفة بني
«ت ـحــريــر س ــوري ــا» وب ــن «ال ـن ـصــرة»
ّ
فــي ك ــل مـ ّـن أري ـح ــا ،وجـبــل األرب ـعــن،
ّ
ووادي ال ــض ـي ــف ،ومـ ـع ــرة الـنـعـمــان
(جميعها في محافظة إدلب) ،إضافة
إل ــى أورم وعــويـجــل وت ـقــاد ومحيط
الـفــوج ( 111وجميعها فــي محافظة
حلب) .وأسـفــرت املـعــارك حتى مساء
ّ
أمس عن انسحاب «النصرة» من كل
مــن مـعـ ّـرة النعمان ،ووادي الضيف،
وأري ـحــا ،وتــرمــا ،فيما شـهــدت بلدة
كـ ـف ــر رومـ ـ ـ ــا اتـ ـف ــاق ــا بـ ــن «األحـ ـ ـ ـ ــرار»
و«ال ـن ـصــرة» لتحييدها عــن املـعــارك
وان ـس ـحــاب ال ـطــرفــن مـنـهــا ملصلحة
«املجلس العسكري» في البلدة.

ّ
«شرعيًا»
«النصرة» تستنفر

ّ
علمت «األخبار» أن «جبهة النصرة»
ق ــد بـ ــدأت مـنــذ م ـســاء أم ــس التجهيز
ً
لـجــولــة ج ــدي ــدة م ــن امل ـع ــارك أمـ ــا في
تـعــويــض الـخـســائــر الـتــي منيت بها.
وأكـ ــد م ـص ــدر «جـ ـه ــادي» (م ــن خ ــارج
ّ
«النصرة») لـ«األخبار» أن «املسؤولني
ال ـشــرع ـيــن ف ــي جـبـهــة ال ـج ــوالن ـ ّـي قد
ب ـ ــاش ـ ــروا ح ـم ـل ــة ات ـ ـص ـ ــاالت م ـك ــث ـف ــة،
ف ــي س ـع ــي إلـ ــى ال ـح ـص ــول ع ـل ــى دع ــم
م ــن ع ــدد م ــن امل ـج ـمــوعــات الـجـهــاديــة
ف ـ ــي إدل ـ ـ ـ ـ ــب ،وع ـ ـلـ ــى رأس ـ ـه ـ ــا الـ ـح ــزب
اإلسالمي التركتساني» .وقال املصدر
ّ
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» إن «ش ــرع ـي ــي ال ـن ـصــرة
ّ
وع ـل ــى رأسـ ـه ــم ع ـبــد ال ــرح ـي ــم عــطــون
يعملون على إقناع اإلخوة املجاهدين
ّ
بأن النصرة تخوض معركة القصاص
من قتلة الشيخ أبو أيمن املصري ،ما
ّ
ُيحتم على كل املجاهدين الوقوف إلى
جــان ـب ـهــا» .وكـ ــان مـسـلـحــون تــابـعــون
لـ«حركة نور الدين زنكي» قد اغتالوا
قبل أيــام املـصــري قــرب بلدة عنجارة
(ريف حلب الغربي)ُ .
ويعتبر املصري
ـن» ال ـبــارزيــن،
أح ــد ال ـق ــادة «ال ـج ـهــاديـ ّ
واسمه ابراهيم صالح البنا ،ويوصف
ّ
بأنه «مؤسس جهاز مخابرات تنظيم
الـقــاعــدة» .وســرت شائعات فــي العام
ص ــري ف ــي الـيـمــن،
 2011ع ــن ّمـقـتــل امل ـ ّ
يتبي الحقًا أنه نجا من الغارة
قبل أن
الـتــي اتسهفته وقتها ،وانتقل الحقًا
إلى سوريا.

الخارجية األميركية قد ركز انتقاداته
على روسيا ،مطالبًا إياها بـ«أن تنهي
دعمها لنظام األسد وحلفائه» .غير أن
الكرملن اعتبر تحميل بالده مسؤولية
مقتل مدنيني في الغوطة «اتهامات ال
أساس لها من الصحة».
أم ـ ــا فـ ــي الـ ـشـ ـم ــال ،ف ـق ــد دخـ ـل ــت دف ـعــة
جـ ـ ــديـ ـ ــدة مـ ـ ــن «ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوات الـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة»
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تقرير

إطاللة
مقتضبة
للظواهري
ّ
وجــه زعيم تنظيم «القاعدة»
أيـمــن ال ًـظــواهــري قبل يومني
رس ــال ــة م ـسـ ّـج ـلــة إلـ ــى «أه ــل
ال ـ ـش ـ ــام» .ول ـ ــم ي ـت ـط ــرق إل ــى
ّ
السورية،
مستجدات الساحة
ّ
لكنه حرص على ّالدعوة إلى
«رص ال ـص ـفــوف» .وش ـ ّـددت
الـكـلـمــة املـ ـص ـ ّـورة املقتضبة
عـ ـل ــى ض ـ ـ ـ ـ ــرورة «ال ـت ـم ـس ــك
بالعقيدة وع ــدم الـتـنــازل عن
ح ـكــم ال ـشــري ـعــة» ،ك ـمــا على
ّ
وجـ ــوب «االتـ ـح ــاد واالتـ ـف ــاق
ّ
ّ
والتراص
والتجمع واالندماج
صفًا واحدًا» .وقال الظواهري
م ـخــاط ـبــا أنـ ـص ــاره «ادفـ ـن ــوا
أس ـبــاب خــافـكــم واجـتـمـعــوا
ج ـم ـي ـع ــا )...( .ال ت ـج ـع ـلــوا
الداعمني
أنفسكم لعبة في يد
ً
ف ـهــم ي ـس ـعــون لـجـعـلـكــم أداة
لتحقيق أطماعهم أو أطماع
من يسيرهم»ّ .
وشدد على ّأن
«املـعــركــة فــي الـشــام مــا زالــت
ّ
تستمر
طويلة قــاسـيــة ،وقــد
لـ ـسـ ـن ــن ورب ـ ـ ـمـ ـ ــا ل ـ ـع ـ ـقـ ــود».
وأوص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى «امل ـ ـج ـ ــاه ـ ــدي ـ ــن»
ّ
بــوجــوب «الــتـحـلــي بالصبر،
ّ
وعـ ــدم اسـتـعـجــال الــن ـتــائــج»،
والحرص على «عدم ّ
التمسك
بـ ـ ــاألرض ،ب ــل ال ـتــرك ـيــز على
االثخان في العدو وإنهاكه».
وليست هذه املرة األولى التي
يدعو فيها الظواهري مقاتليه
إل ـ ـ ــى «االس ـ ـت ـ ـع ـ ــداد مل ـع ــرك ــة
طــوي ـ ّلــة األم ـ ــد ف ــي س ــوري ــا».
وأط ـ ــل زع ـيــم «ال ـق ــاع ــدة» في
نـهــايــة الـشـهــر امل ــاض ــي عبر
كلمة ّ
مطولة تناولت «الربيع
العربي» وحملت عنوان «بعد
سبع سنوات أين الخالص»،
شـ ّـدد فيها على ّأن «املعركة
ما زالت طويلة جدًا».

إلـ ــى م ـن ـط ـقــة ع ـف ــري ــن ،ل ـل ـم ـشــاركــة فــي
التصدي لـلـعــدوان الـتــركــي ،وانتشرت
تلك املـجـمــوعــات فــي عــدد مــن البلدات
واملواقع املحددة .وجــاءت هذه الدفعة
ال ـث ــان ـي ــة م ــن ال ـ ـقـ ــوات ب ـع ــد ت ـه ــدي ــدات
تــركـيــة بــاس ـت ـهــداف جـمـيــع م ــن يـقــاتــل
إل ــى جــانــب «وحـ ــدات حـمــايــة الشعب»
الـكــرديــة فــي عـفــريــن .وفــي تصريحات
الفتة مــن الجانب الــروســي ،رأى وزيــر
ّ
ال ـخ ــارج ـي ــة س ـيــرغــي الفـ ـ ــروف أن حــل
مـ ـل ــف عـ ـف ــري ــن يـ ـج ــب أن ي ـن ـط ـل ــق مــن
«حـ ـ ــوار األط ـ ـ ــراف ال ـخ ــارج ـي ــة امل ــؤث ــرة
م ــع ال ـح ـكــومــة ال ـس ــوري ــة ع ـلــى أس ــاس
احترام سيادة سوريا» .وسريعًا ردت
أن ـق ــرة عـبــر امل ـت ـحــدث بــاســم الــرئــاســة،
إبــراهـيــم قــالــن ،بالتأكيد على أن «من
غ ـي ــر ال ـ ـ ـ ــوارد ح ــالـ ـي ــا» إجـ ـ ـ ــراء «ح ـ ــوار
سياسي رفيع املستوى» مع الحكومة
السورية .غير أن قالن أشار في الوقت
ن ـف ـس ــه إل ـ ــى أن ـ ــه «عـ ـن ــدم ــا ت ـس ـتــدعــي
ال ـ ـظـ ــروف االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ذل ـ ــك ،يـمـكــن
لــوكــالــة االسـتـخـبــارات لدينا االتـصــال
ب ـش ـكــل م ـب ــاش ــر أو غ ـي ــر م ـب ــاش ــر (م ــع
االس ـت ـخ ـبــارات ال ـســوريــة) لـحــل بعض
امل ـشــاكــل ف ــي املـ ـي ــدان» .وح ــول م ــا نقل
عــن «ات ـفــاق» بــن «ال ــوح ــدات» الكردية
وال ـح ـك ــوم ــة ال ـس ــوري ــة ب ـش ــأن ان ـت ـشــار
الجيش السوري في عفرين ،لفت قالن
إلى أن بالده «ال تملك معلومات تؤكد
مثل هذا االتفاق» ،وتعتبر هذه األنباء
«دعاية بحتة».
(األخبار)

قضايا ُفساد نتنياهو:
هكذا قطع حبل المقصلة
بيروت حمود
ليس ببعيد عن شاطئ مدينة قيسارية
ّ
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة امل ـ ـهـ ـ ّـجـ ــرة ،ت ـق ـض ــم ف ـي ــا
ف ـخ ـم ــة ،م ـك ـ ّـون ــة م ــن ط ـب ـق ـت ــن ،م ـســاحــة
هــائ ـلــة م ــن ال ــدون ـم ــات .داخـ ــل جــدران ـهــا
البيضاء تسكن عائلة نتنياهو ،متمتعة
بمسبحني كـبـيــريــن ،تحيطهما أشـجــار
النخيل والصنوبر .لكن الحال لن يبقى
كذلك ،فرئيس الوزراء قد ال يعود للنوم
ع ـل ــى س ــري ــر ف ـخ ــم ،ب ـش ــراش ــف حــريــريــة
م ــرت ـب ــة ب ـع ـن ــاي ــة إيـ ـ ــدي ع ــام ـل ــة م ـنــزل ـيــة
مضهدة ،بــل مــن املحتمل أن يذهب إلى
ّ
عبرية
الـسـجــن ،إذ لفتت وســائــل إع ــام
إلـ ــى أن «دخـ ــولـ ــه ال ـس ـج ــن بـ ــات مـســألــة
شهور فقط».
املفاجأة ليست في أن حياته السياسية
أخ ـي ـرًا كــانــت أشـبــه بـمــن ي ـصــارع «مــوتــا
ُ
سريريًا» ،إذ إن كثرًا تحدثوا منذ األيام
التي سبقت لقاءه بدونالد ترامب ،عقب
تولي األخير رئاسة أميركا مباشرة؛ عن
أن الرئيس نفسه طلب من معاونيه  -في
خضم قضية صفقة الغواصات األملانية
 التوضيح إن كــان الـلـقــاء سيجري معرئ ـيــس وزراء فـعـلــي أو رج ــل فــي نهاية
حياته السياسية.

شلومو فيلبر :طعنة في ظهر
نتنياهو
ت ـ ـعـ ــددت ق ـض ــاي ــا الـ ـفـ ـس ــاد الـ ـت ــي ارت ـب ــط
ب ـه ــا اسـ ــم رئ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ح ـت ــى بــاتــت
أش ـبــه ب ـمــن يــرمــي بـحـجــر ف ــي بـقـعــة مــاء
فينتج ع ــدد ال يحصى مــن ال ــدوائ ــر .في
الـبــدء ،كانت الرشى املالية ،فالشمبانيا
والـ ـسـ ـيـ ـج ــار ال ـ ـفـ ــاخـ ــر ،مـ ـ ـ ـ ــرورًا ب ـص ـف ـقــة
«يـ ــدي ـ ـعـ ــوت أحـ ـ ـ ــرونـ ـ ـ ــوت» ال ـ ـتـ ــي ح ـصــل
فيها رئيس الصحيفة ،أرن ــون موزيس،
عـلــى تـسـهـيــات مـقــابــل تـقــديـمــة تغطية
ً
إيجابية تجاه نتنياهو وأســرتــه ،فضال
ع ــن م ـهــاج ـمــة خ ـص ــوم ــه .ل ــم ي ـقــف فـســاد
نتنياهو عـنــد ه ــذا ال ـحــد ،بــل وص ــل إلــى
درج ــة املـســاس بملف أمـنــي حـســاس هو
صـفـقــة ال ـغ ــواص ــات األمل ــان ـي ــة م ــن شــركــة
«تــايـس ـن ـكــروب» .لـكــن آخ ــر الـفـصــول كــان
ملف شــركــة الـهــواتــف األرض ـيــة «بـيــزك»؛
ال ـق ـض ـيــة ال ـت ــي «ت ـق ــزم ــت أم ــام ـه ــا جميع
امللفات».
فلنبدأ من النهاية :استطاعت الشرطة
اإلســرائـيـلـيــة تجنيد أق ــرب الـنــاس إلــى
نتنياهو ليكون شاهد الحق العام في
«ملف  »4000أو ملف «بيزك» .واألخير،
باختصار ،يدور حول شبهات تنسبها
الشرطة إلــى نتنياهو بأنه عمل خالل
تــول ـيــه مـنـصــب وزيـ ــر االت ـ ـصـ ــاالت ،في
ب ــداي ــة واليـ ـت ــه ال ـح ــال ـي ــة ،ع ـل ــى ات ـخ ــاذ
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرارات ملـ ـصـ ـلـ ـح ــة ش ـ ــرك ـ ــة «ب ـ ـ ـيـ ـ ــزك»،
مقابل أن يعمل مالك الشركة ،شــاؤول
ألوفيتش ،على ضمان تغطية إعالمية
إيجابية لنتنياهو فــي موقع «وال ــا».

بعد ذل ــك ،كــان مــن املـفـتــرض أن يفتتح
امل ــوق ــع ت ـل ـف ــزي ــون ــا ،م ــع ح ـص ــول ــه عـلــى
مـنــاق ـصــات .ملـهـمــة «شــاهــد م ـلــك» جند
ً
ـا لـيــس عـ ّ
ـاديــا ،ال لناحية منصبه
رج ـ
وال لـ ـن ــاحـ ـي ــة ع ــاقـ ـت ــه بـ ـبـ ـي ــت رئ ـي ــس
الوزراء.
فمن هو شلومو فيلبر؟ يرافق نتنياهو
منذ عــام  1996فــي مشروعه السياسي،
ُ
وي َع ّد «صندوقه األسود وكاتم أسراره»
بحسب «يديعوت أحرونوت» .فيلبر هو
املدير العام السابق لــوزارة االتصاالت،
وأي ـ ـضـ ــا ال ــرئـ ـي ــس الـ ـس ــاب ــق ل ـل ـم ـج ـلــس
االسـ ـتـ ـيـ ـط ــان ــي «يـ ـ ـيـ ـ ـش ـ ــع» .وه ـ ـ ــو رج ــل
م ـنــاصــب ك ـث ـيــرة ق ــد ال ت ـح ـصــى ،أهـمـهــا
زع ـيــم «أص ـح ــاب الـكـيـبــاه (الـقـلـنـســوة)»
الظهر.
الذين طعنوا نتنياهو في ُ
ال ـت ـطــور ال ـب ــارز ف ــي املـشـهــد أ ّرخ بــإزالــة
حـظــر الـنـشــر ع ــن أس ـم ــاء املـشـتـبــه فيهم
امل ـ ــرك ـ ــزي ـ ــن فـ ـ ــي م ـ ـلـ ــف «ب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــزك» ،وهـ ــم
شلومو فيلبر ،ونير حيفتس ،وستيال
ه ـنــدلــر .وبـيـنـمــا كــانــت ع ـق ــارب الـســاعــة
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تتقدم بــاتـجــاه لحظة الـحـســم ،تصدرت
الـعـنــاويــن اإلســرائـيـلـيــة قـضـيــة الصفقة
التي بموجبها ُت ّ
عي القاضية املتقاعدة،
هـيــا غـيــرسـتــل ،فــي منصب املستشارة
القضائية للحكومة مقابل إغــاق ملف
ضــد س ــاره نتنياهو .أخـيـرًا حـتــى أعلن
ً
ليال عن توقيع فيلبر نهائيًا على اتفاق
«شاهد ملك».
وب ـم ـج ــرد تــوق ـيــع فـيـلـبــر ع ـلــى االت ـف ــاق،
تدحرجت كرة الثلج في حياة نتنياهو،
ول ــم ي ـعــد ه ـن ــاك م ــا يـمـكــن ص ـ ـ ّـده؛ إذ إن
رئـيــس الـ ــوزراء ف ـ ّـوت عـلــى نفسه فرصة
االسـ ـتـ ـق ــال ــة ،قـ ـب ــل أن تـ ـتـ ـس ــارع وتـ ـي ــرة
األح ـ ـ ـ ـ ــداث وت ـ ــرخ ـ ــي شـ ـ ـه ـ ــادات ف ـي ـل ـب ـيــر
امل ـق ـص ـل ــة عـ ـل ــى تـ ــاريـ ــخ رج ـ ــل س ـيــاســي
«ستجتهد إســرائـيــل فــي محوه وإزالـتــه
ّ
الجمعية».
من الذاكرة
ال ــاف ــت أن نـتـنـيــاهــو اخ ـت ـبــر ،ف ــي ملفي
«يديعوت أحــرونــوت» و«مساكن رئيس
الـ ـ ـ ــوزراء» ،ت ـجــربــة تـخـلــي مـقــربـيــه عـنــه.
مــع ذل ــك ،بـقـيــت عــائـلــة نـتـنـيــاهــو تحيط
ن ـف ـس ـهــا ،ح ـتــى ال ـل ـح ـظــة األخ ـ ـيـ ــرة ،بـمــن
سـ ـم ــاه ــم املـ ـحـ ـل ــل ،يـ ــوسـ ــي فـ ـي ــرت ــر ،فــي
«هآرتس» بـ«معتمري قبعات املتدينني»

على أساس أن هؤالء «لن ينبسوا ببنت
شفة عن أسرار املنزل».

انتخابات مبكرة؟
مـ ــع تـ ــوالـ ــي ال ـت ـف ــاص ـي ــل ح ـ ــول ق ـضــايــا
ال ـف ـس ــاد ،تـ ـص ـ ّـدر امل ـش ـهــد اإلســرائ ـي ـلــي
الـ ـح ــدي ــث عـ ــن إم ـك ــان ـي ــة ال ـ ــذه ـ ــاب إل ــى
انتخابات مبكرة .بقي الصمت تقريبًا
ً
مـكـبــا ألـسـنــة وزراء ح ــزب «الـلـيـكــود»
ُ
الــذي يتزعمه نتنياهو .هــؤالء وصفوا
بــالـعــاجــزيــن عــن اإلدالء ب ــأي تـصــريــح،
ومنهم النائب غدعون ساعر ،الذي ّ
غرد
على «توتير» بكل الكلمات ،باستثناء
تلك التي تتحدث عن القضية نفسها.
ّأمـ ـ ــا ت ـص ــري ــح وزي ـ ـ ــرة ال ـث ـق ــاف ــة ،م ـيــري
رغ ـي ــف ،فـيـمـكــن ال ـق ــول إن ــه كـســر رتــابــة
املشهد ،لوال أنه لم يكن سوى ادعاء بأن
«الجمهور اإلسرائيلي يلمس مخططًا
وحملة ممنهجة ضد نتنياهو».
إلــى ذلــك ،اعتمدت وسائل اإلعــام على
ب ـيــانــات اس ـت ـطــاع ال ـ ــرأي الـ ــذي أج ــري
قبل يــومــن ،مظهرًا أن «الـلـيـكــود» رغم
شبهات فساد نتنياهو ،ال يــزال يحرز
تقدمًا ملحوظًا على باقي األحزاب .وفي
السياق ،أجمع ّاملحللون اإلسرائيليون
على احتمال فــض االئـتــاف الحكومي
وتـقــديــم مــوعــد االنـتـخــابــات ،علمًا بــأن
الـ ـضـ ـغ ــوط داخـ ـ ـ ــل «ال ـ ـل ـ ـي ـ ـكـ ــود» تـشـيــر
إلـ ــى أنـ ــه ق ــد ال يـسـتـطـيــع ال ـت ــوج ــه إلــى
االنتخابات برئيس من املحتمل جدًا أن
ُيعاقب بالسجن.
صحيفة «إسرائيل اليوم» ،أيضًا اعتمدت
على االسـتـطــاع ،لنقل ًاألج ــواء السائدة
في أروقة األحزابّ ،
منوهة إلى أن الجميع
يـسـتـعــد الح ـت ـمــال االن ـت ـخــابــات امل ـب ـكــرة.
عـلــى اعـتـبــار أن األخ ـيــرة هــي واح ــدة من
الخيارات املتاحة أمام نتنياهو لتخطي
أزمـ ـت ــه؛ وال سـيـمــا أن االع ـت ـق ــاد الـســائــد
بني أحــزاب االئتالف هو أن نتنياهو لن
يستقيل من منصبه نتيجة التحقيقات.
وعليه تبقى االنـتـخــابــات بمثابة «قشة
الغريق».
ف ــي خـضــم ه ــذه الـعــاصـفــة عـقــد املجلس
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراي املـ ـصـ ـغ ــر ل ـ ـل ـ ـشـ ــؤون األمـ ـنـ ـي ــة
والـسـيــاسـيــة ،أم ــس ،اجـتـمــاعــه .ظـهــر فيه
نـتـنـيــاهــو «ك ـع ـص ـفــور كـسـيــر ال ـج ـنــاح»،
ً
ق ــائ ــا« :ســأتــابــع الـعـمــل واألم ـ ــور املهمة
مــن أج ــل ال ــدول ــة» .وبـيـنـمــا بـقــي الـ ــوزراء
محافظني على «حـقــائــب الـصـمــت» ،نقل
اإلعالم العبري عن أحد أعضاء الكنيست
قــولــه إن «الـ ـص ــورة ال ـتــي أمــام ـنــا ليست
كاملة بعد ،ومــن الصعب أن نـقـ ّـدر شكل
املــرح ـلــة ،أو مـ ــاذا سـيـكــون بـعــد ســاعــات
معدودة إثر التطورات األخيرة».
مـ ــع ذل ـ ـ ــك ،ي ـص ـل ــح اس ـ ـت ـ ـعـ ــارة مـ ــا قــال ـتــه
سيما كدمون في «يديعوت أحــرونــوت»
ليختصر ما حدث؛ إن «العاصفة األخيرة
لن ّ
تغير حياة من يدير الدفة فقط ،وإنما
وجه دولة بأكملها».

بمجرد توقيع حافظ أسرار نتنياهو اتفاق «شاهد ملك» تدحرجت كرة الثلج في حياته (أ ف ب)

