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 لشراكة الوط ية هي الرد.. ا"صفقة القرن "مع ا دارة األمريكية حول  رفا ا حوارا  العاروري:   .1
العاروري،   صالح  الشيخ  "حماس"  اإلسالمية  المقاومة  لحركة  السياسي  المكتب  رئيس  نائب  أن  أكد 

وقال العاروري في    طينية.الشراكة الوطنية هي الرد على مشروع صفقة القرن وتصفية القضية الفلس
الحو  في  مستمرون  إننا  الجمعة،  مساء  الفضائية  األقصى  قناة  عبر  الوصول لقاء  حتى  الوطني  ار 

وط شاملالتفاق  ل  .ني  ميدانية  وطنية  قيادة  ترتيبات  في  بدأ  الوطني  الحوار  أن  إلى  تفعيل  وأشار 
 ني. لسطي الف المقاومة الشعبية وتطويرها ليشمل الشراكة في النظام السياسي

 التطبيع وتصفية القاية 
الكيان الصهيو  الفلسطينيين،  وأكد العاروري أن تطبيع بعض الدول العربية مع  ني هو كشف لظهر 

وأكد العاروري أن    ها.مشيًرا إلى أن الدول العربية المطبعة تجاوزت المبادرة العربية التي وّقعت علي
ة، مشدًدا على أن الطلب األمريكي للحوار مع  حركة حماس رفضت طلًبا أمريكًيا بالحوار مع الحرك

ونبه إلى أن الهوة بين    د قيادة منظمة التحرير.لفلسطيني واستخدامه لتهديحماس هدفه شق الموقف ا
 ار معها.موقف حماس والموقف األمريكي ال يمكن ردمها، لذلك رفضنا الحو 
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 حوارات اسط بول 
، كة ملتزمة بتفاهمات إسطنبول، ولن تتراجع عنهاوأكد نائب رئيس المكتب السياسي لحماس أن الحر 
الحوار في اسط أن  إلى  منبها  دولة بل ستبني عليها،  أي  تجاه  لدينا موقًفا سلبًيا  أن  يعني  ال  نبول 

التف  عربية. تفاهمنا في اسطنبول على أن  العاروري:  الثنائية ال تصبح رسمية وسارية  وتابع  اهمات 
ين على تهيئة الظروف في الضفة وغزة كي  شيرا إلى اتفاق الحركت  باتفاق وطني شامل، مالمفعول إال

 شراكة.يشعر شعبنا بأجواء التقارب وال
للتطور،   القابلة  الشعبية  المقاومة  إطالق  نستطيع  فإننا  والضغوطات  العقبات  كل  برغم  أنه  وأكد 

االحتالل قد يدفعنا  ننا اتفقنا في هذه المرحلة على المقاومة الشعبية في الضفة، ولكن سلوك  مضيًفا أ
 شكل المقاومة باتفاق وطني. إلى تطوير
 االنتخابات 

حماس تعتبر الذهاب لالنتخابات بتوافق وطني شامل هو األنسب، مشدًدا    وأكد العاروري أن حركة
 ير والسلطة الفلسطينية كي تحصن الموقف الفلسطيني. على أن حماس تريد انتخابات منظمة التحر 

فتح أن انتخابات السلطة الفلسطينية فقط ال تكفي    أكدت لإلخوة في حركةوأوضح أن حركة حماس  
 لتحصين الموقف الوطني. 

إنه ال يوجد قرار، وإنما توجه   العاروري  المشتركة في االنتخابات، قال  الوطنية  القائمة  وبخصوص 
وفتح. بالموافقة عل داخل حماس  بأح  يها  االنتخابات وهي غير متربصة  أن حماس تخوض  د، وأكد 

تصف  مشاريع  مواجهة  في  مشتركة  معركة  تخوض  أن وإنما  أمل  كلي  قائاًل:  الفلسطينية،  القضية    ية 
 نصل إلى اتفاق وطني شامل قادر على تحصين الموقف الفلسطيني. 

 مشروع المقاومة 
مشروع الذي نجح في طرد االحتالل مة هو الذي نراهن عليه، وهو الوأكد العاروري أن مشروع المقاو 

األر  المحتلة.من  العربية  القضية    اضي  صعيد  على  حدث  إنجاز  كل  أن  على  العاروري  وشدد 
 ضل المقاومة.الفلسطينية هو بف

 ضرب مسار الوحدة
أمريكية ضد   رسائل  يحملون  فتح  على حركة  اتصلت  عربية  دواًل  بأن  العاروري  الوحدة ونوه  مسار 

التراجع عن الشراكة الوطنية هي    وبّين أن األطراف التي تضغط على حركة فتح من أجل  الوطنية.
 لفلسطيني. صفقة القرن، وهي دول ال تعمل لصالح شعبنا االدول التي رعت 

 16/10/2020، موقع حركة حماس
 



 
 
 
 

 

ص            5   5360 العدد:              10/17/2020 سبتلا التاريخ: 

 

                                     

 ترحب ببيان القوى األوروبية الكبرى  الفلسطي يةالسلطة  .2
هللا سلطات   بت رح:  رام  مصادقة  فيه  أدانت  الذي  الكبرى  األوروبية  القوى  ببيان  االحتالل    الرئاسة 

األراضي الفلسطينية المحتلة، وتأكيدها    اإلسرائيلي على بناء آالف الوحدات االستيطانية الجديدة في
 .1967على أنها لن تعترف بأية تغييرات على حدود الرابع من حزيران عام 

انيا، سم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن الموقف الذي عبر عنه وزراء خارجية ألمبا ي  وقال الناطق الرسم
 . نسجاما مع قرارات الشرعية الدوليةوفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وإسبانيا في بيان مشترك، يأتي ا

 16/10/2020وكالة األنباء الفلسطي ية وفا، 
 

 ة لمواجهة االستيطان ال ائب الخاري: المجتمع الدولي ُمطالب بخطوات عملي  .3
لموا الشعبية  اللجنة  رئيس  الخضري  جمال  النائب  واالكتفاء أكد  الدولي  الصمت  أن  الحصار  جهة 

االحتالل   بالتصريحات  على  وضغط  عملية  خطوات  الدولي  المجتمع  من  ومطلوب  مبرر"،  "غير 
 .إلرغامه على وقف االستيطان

 16/10/2020، فلسطين أون الين

 
 لمحاولة التوصل لتهدئة طويلة األمد بغزة قطرية  -سرائيلية معاريف: محادثات إ .4

قطرية، تجري في األسابيع    -ة، الجمعة، أن هناك محادثات إسرائيلية  عاريف العبريذكرت صحيفة م
 التفاق تهدئة طويلة األمد في قطاع غزة. األخيرة على مستويات مختلفة من أجل محاولة التوصل  

فإن العبرية،  للصحيفة  اإلسرائيلي  ووفًقا  األمنية  لتسوية  المؤسسة  التوصل  محاولة  باتجاه  تضغط  ة 
ع والمساعدات المقدمة للقطاع، لحل األزمة األمد مع حماس في قطاع غزة، وتوسيع المشاريطويلة  

 االقتصادية واإلنسانية هناك. 
ا المؤسسة  أوترى  يمكن  بغزة  االقتصادي  الوضع  تدهور  أن  اإلسرائيلية  والعسكرية  يضر  ألمنية  ن 

الحتم العملياتية  الخطط  استكمال  جانب  وإلى  األمني،  المستقبل  تصعال  باالستقرار  في  أمني  يد 
 القريب، تعتقد تلك المؤسسة أنه ستكون هناك أيًضا فرصة لتسوية طويلة األمد. 

ء لية، أنه من المهم تنفيذ الخطط العملياتية بسرعة، طالما استمر الهدو كما ترى تلك المؤسسة اإلسرائي
مع قطر والضغط  ها  ضاتالنسبي لغزة، وقبل أن تستأنف حماس هجماتها من أجل زيادة شروط مفاو 

 للحصول على مساعدات اقتصادية أكبر على إسرائيل، كما هو الحال في كل جولة تصعيد. 
 16/10/2020القدس، القدس، 
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 شعبية" تطلق معركة "عهد األوفياء" نصرة لألسيرين الجاغوب واألخرس "ال .5
"عهد األوفياء"    جمال غيث: أطلقت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين معركة أطلقت عليها اسم-ة غز 

بعد فشل الحوار مع إدارة السجون إلنهاء  داخل سجون االحتالل اإلسرائيلي؛ لإلضراب عن الطعام،  
لأل االنفرادي  األخرس العزل  ماهر  األسير  مطلب  تلبية  رفضها  واستمرار  الجاغوب،  وائل  سير 

منذ  ال الطعام  عن  اللجنة   82مضرب  عضو  وقال  اإلداري.  العتقاله  رفًضا  للجبهة    يوًما؛  المركزية 
الكعبي، في كلمة له من خيمة التضامن أمس، إن معركة "عهد   الشعبية ومسؤول ملف األسرى عالم

عن  األوفياء" التي بدأت بإعالن العشرات من كوادر وقيادة الجبهة داخل السجون اإلضراب المفتوح  
بر  وفق  تأتي  س الطعام  المعركة  أن  الكعبي  وأضاف  عليه.  ومتفق  محدد  األيام  نامج  في  بها  يلتحق 

 ى وستستمر في التصاعد.القادمة دفعات أخرى من األسر 
 16/10/2020، فلسطين أون الين

 
 قيادة الفصائل تدعو لتوسيع المقاومة الشعبية  .6

هللا الق  -غزة   -رام  قيادة  شددت  العربي”:  واإلسالمية،  “القدس  الوطنية  توسيع  وى  ضرورة  على 
واالستيطان    ية التي تستمر في العديد من المواقع رفضا للحواجزالمشاركة في إطار المقاومة الشعب

“األسواق  ورفض  االحتالل،  مع  التطبيع  رفض  إلى  العربية  الشعوب  ودعت  األراضي،  ومصادرة 
دته في مدينة رام هللا،  تال اجتماعا عقبيان لها  وأكدت في    المسمومة” التي تهاجم الشعب الفلسطيني.

ا بالجهود  قدما  المضي  الوطني على  القيادة  وتشكيل  االستيطان،  لمواجهة  للمقاومة لرامية  الموحدة  ة 
 الشعبية ووضع برنامج مستدام يشارك فيه جميع الشعب الفلسطيني. 

 16/10/2020القدس العربي، ل دن، 

 
 ا؟ ت اوب.. فهل ستحل الك يست قريب  في "كاحول الفان" مقت عون: ال  .7

دراوشة اإلسرائي:  أحمد  األمن  وزير  اليدرس  "كاحول  قائمة  ورئيس  حّل  لي  غانتس،  بيني  فان"، 
 وم، الجمعة.، الي13الكنيست إذا لم تمّرر الميزانّية، بحسب ما نقلت عنه القناة 

الماضي، على خ والليكود، في آب/أغسطس  "كاحول الفان"  بين  أزمة  المصادقة على ونشبت  لفية 
الجاري  للعام  بالحديث    .الميزانية  نتنياهو  أوساط  المصاوبدأت  اإلمكان  يكون  لن  أنه  على  عن  دقة 

ي استطالعات الرأي كثيًرا، الكنيست  وإن حّل غانتس، الذي يتراجع ف  الميزانية حتى ديسمبر المقبل.
 فإن االنتخابات المقبلة ستجري في شباط/فبراير المقبل. 

 16/10/2020 ،48عرب 
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 تطورةتعرقل حصولها على أسلحة أميركية م "إسرائيل"قرير: إخفاقات ت .8

ال يزال وزير األمن اإلسرائيلي، بيني غانتس، ينتظر ردا أميركيا على ما يسمى "ملف  :  بالل ضاهر
إلى التعويضات"، أي قائمة األسلحة التي طلبها من وزارة الدفاع األميركية )البنتاغون(، خالل زيارته  

اتفاق ت، في إطار  إلماراإلى ا  F35واشنطن، نهاية أيلول/سبتمبر الفائت، مقابل صفقة بيع طائرات  
 التحالف وتطبيع العالقات بين األخيرة وإسرائيل. 

اليوم،   نشره  تقرير  فيشمان، في  أليكس  أحرونوت"،  "يديعوت  العسكري في صحيفة  المحلل  وأوضح 
و   التعويضات"  "ملف  مصطلح  أن  الملف  الجمعة،  وهذا  اإلسرائيلية.  األمن  وزارة  في  سنوات  منذ  لد 

عسكرية أميركية ال يمكن إلسرائيل الحصول عليها بشكل عادي، سلحة وتكنولوجيا عبارة عن قائمة بأ
يفرضها   التي  جدا  المرتفعة  األمنية  السرية  بسبب  وباألساس  األمن،  ميزانية  قيود  بسبب  وذلك 

 األميركيون على هذه األسلحة.
ري لتكنولوجي العسكرر المطالب اإلسرائيلية في إطار هذا الملف، وهدفها الحفاظ على التفوق اتكوت

الزمن والتطوير. وفي هذا اإلطار، وافقت   تقدم  تتغير، مع  أنواع األسلحة  الشرق األوسط، لكن  في 
طع غيار  الواليات المتحدة في الماضي على طلب إسرائيلي طالبت بتمويل مخازن طوارئ بالذخيرة وق

 وعتاد عسكري.
إلى الدول العربية. لكن    سلحة التي تباعويتطرق أحد بنود "ملف التعويضات" إلى خفض قدرات األ

اهتمام القيادة اإلسرائيلية منصب دائما على "التكنولوجيا الغريبة"، التي ال يبيعها األميركيون إلى أي 
، وعلى خلفية احتمال شن إسرائيل هجوما  2008دولة، أو "يخفونها عنا"، وفقا لفيشمان. ففي العام  

لق عليه تسمية "رادار إكس"، في النقب. ويشغل الغ التطور، يطضد إيران، تم نصب رادار أميركي ب
هذا الرادار محترفون أميركيون، وهو يوصل إسرائيل بنظام اإلنذار العالمي ويسمح بإنذار من إطالق  

لمك دقيق  وتحديد  إيرانية  بالستية  إسرائيل  صواريخ  منذئذ، وربما  الرادار  هذا  تطور  وقد  ان سقوطها. 
 مهتمة به اآلن.

تنقل قوات، ألن مروحيات قو وي التي  المروحيات الضخمة  أنه يوجد نقص في  الجيش اإلسرائيلي  ل 
كهذه التي بحوزته أصبحت قديمة، وتحطمت إحداها مؤخرا بسبب خلل. ونقل فيشمان عن مسؤولين  

ر  إن قرارا نهائيا بهذا الخصوص لم ي تخذ حتى اآلن، وأن "القرا  األمن قولهم ستوى في جهازرفيعي الم
 كان يمكن أن ي تخذ في حزيران/يونيو الماضي". 

 16/10/2020، 48عرب 
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 2019و   2015حة التي وصلت إلى أذربيجان بين عامي % من األسل60رت صد   "إسرائيل" .9
ا “دولة صديقة” إال أن ذلك لم يمنعها من إبرام  “القدس العربي”: مع أن فرنسا تعتبر أرميني  -باريس 

الصراع العنيف بين هذين البلدين في جنوب أذربيجان، على الرغم من  قات أسلحة كبيرة جدا مع  صف
 القوقاز.

في  لألسلحة  مصّدر  أكبر  ثالث  تعد  التي  فرنسا  إن  الفرنسية،  ”لوبس”  مجلة  قالت  لها،  تقرير  ففي 
اآلن إلى جانب أرمينيا في نزاع إقليم ناغورني قره باغ، لم تتردد في بيع    العالم، والتي يبدو أنها تميل

 . المعدات العسكرية ألذربيجان عدو أرمينيا اللدود 
العالقات بين باريس وباكو عرفت برودة أكثر فأكثر بعد العقود االقتصادية المثيرة  ومع ذلك، فإن  

صفقة أسلحة جديدة مربحة للغاية بالنسبة  الموقعة بينهما، ومن شأن هذا التوتر أن يعرض للخطر  
 مليون يورو.  430ألذربيجان، بمبلغ يقدر بـ لفرنسا تتعلق ببيع ثالث سفن حربية

أذرب تزويد  أجل  نوع  فمن  من  السفن  بهذه  منشآت    Adroitيجان  حماية  إلى  رسميا  تهدف  والتي 
؛ فإن فرنسا تواجه منافسة من  التنقيب عن النفط البحرية في بحر قزوين، ويمكنها تجهيزها بالصواريخ

باكو متقدمة     لعبرية أكبر مورد لألسلحة إلىإسرائيل على وجه الخصوص، حيث أصبحت الدولة ا
 على موسكو. 

حصة  فوفقاً  إلسرائيل  كان  السالم،  ألبحاث  الدولي  ستوكهولم  لمعهد  تم  60  التي  األسلحة  من   %
% لروسيا التي تزود الجيش األرميني    31بـ، مقارنة  2019و  2015تصديرها إلى أذربيجان بين عامي  

 تقريبا بجميع عتاده العسكري.
األخيرة  حت  وأض الفرنسية  األسلحة  صفقة  في  االنتكاسات  أن  إلى  ”لوبس”  تعود  ال  أذربيجان  مع 

استئناف القتال بين باكو ويريفان هذا الخريف، بل إن الرئيس األذري إلهام علييف أوقف منذ نوفمبر 
شراء  2018 ال  عقد  الالسفن  استياء  بسبب  وذلك  للتوقيع”  “جاهزا  كان  أنه  رغم  الثالث  زعيم  فرنسية 

لحضور قمة الفرانكوفونية    2018أكتوبر    الذي كان في أرمينيا في  –األذربيجاني من إلغاء ماكرون  
للزيارة التي كان المفترض أن يقوم بها إلى باكو والتي كان من المقرر أن يتم خاللها توقيع هذا   –

 العقد. 
بالرئ  بعث  حيث  علييف،  الرئيس  مع  األمور  إصالح  ماكرون  حاول  ذلك  األسبق  بعد  الفرنسي  يس 

. فرغم أن الرواية الرسمية الفرنسية أكدت 2019في يناير  نيكوال ساركوزي كموفد خاص إلى أذربيجان 
أنه أفادت  ألذربيجان  الرسمية  األنباء  وكالة  لكن  عادية”  “زيارة  في  كان  ساركوزي  أعمال    أن  “تفّقد 

رئاسة تحت  باكو  في  تنفيذها  تم  التي  الضخمة  والتطوير  بهذه   البناء  بشدة  تأثر  وقد  علييف  إلهام 
 ية”. العمليات التنمو 
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ومضت “لوبس” موضحة أن يريفان تمارس ضغوطا قوية على باريس وتصر على حظر مبيعات  
يتعلق  بانتهاك الحظر الذي فرضته األسلحة الفرنسية ألذربيجان؛ فيما تدافع باريس عن نفسها فيما  

األسلحة، ضد  باكو ويريفان منذ    واألمم المتحدة على(  OSCEمنظمة األمن والتعاون في أوروبا )
 .1993و 1992

 16/10/2020القدس العربي، ل دن، 
 

 تقدير إسرائيلي: أداء الجيش المتواضع يم ع عملية كبيرة بغزة .10

عامر  -21عربي أبو  ليف  سرائيلياإلضابط  القال  :  عدنان  في  -تال  صحيفة  رام  نشرته  تقرير 
"عربي وترجمته  اندالع    "،21"معاريف"  الحتمالية  يستعد  "الجيش  إن  حركة ؛  أمام  عسكري  تصعيد 

القضية   إزالة  في  األخيرة  السبعة  األشهر  خالل  كورونا  وباء  نجح  أن  بعد  غزة،  قطاع  في  حماس 
: "بعد انخفاض مستوى اإلصابة بالمرض في جولته األمنية من جدول األعمال اإلسرائيلي"، مستدركا

 طق االحتكاك".األولى، زادت التوترات بمنا 

دية  ة بسبب األزمة االقتصااع غز من قط  أ إلى التصعيد العسكري مع إسرائيلتابع أنا حماس قد تلجو 
 بما "ور أضاف  و   ورونا. ئع إلى إسرائيل بسبب كدير البضاالتي يعاني منها القطاع بسبب انقطاع تص

يث تسعى لرفع درجة حرارة  لن تنتظر المنظمات الفلسطينية في غزة نتائج االنتخابات األمريكية، بح 
 القطاع الجنوبي". 

العمل االستعدادات  استكمال  إلى  اإلسرائيلي  الجيش  يقود  ذلك  أن  للصراع في غزة،  وشدد على  ياتية 
فقات على الخطط األخيرة قد تشمل وتقديم الخطط لرئيس األركان للموافقة عليها، موضحا أن الموا

ركان أن القيادة الجنوبية ناضجة ومستعدة رئيس األ  عملية واسعة النطاق في قطاع غزة، وقد صرح
 للغاية لتنفيذ هذه الخطة إذا لزم األمر.

"لكن   قائال:  يتطلب  واستدرك  هذا  فإن  بغزة،  األخيرة  العمليات  في  للجيش  المتواضع  لألداء  بالنظر 
من   حالتحقق  أو  غزة  قطاع  بانهيار  "التسبب  أن  مؤكدا  أسبوع"،  كل  العملياتية  الخطط  كم  صحة 

ير وارد لدى إسرائيل، ألن الخطط تستند بشكل أساسي لعنصر قوة الجيش المتمثل بتقويض  حماس غ
من   بشدة  حماس  وأسلحتها، قدرات  العسكرية،  وتشكيالتها  الكبار،  بقادتها  الضرر  إلحاق  خالل 

رة، وأصولها االستراتيجية، على أن يتحقق كل هذا في وقت قصير، كدرس من ومستودعات الذخي
 يوما".  50التي استمرت  2014الصامد ية الجرف عمل

التي   المعادلة  لتغيير  يسعى  "الجيش  أن  األخيرة،  وأكد  السنوات  في  المسلحة  التنظيمات  وضعتها 
حديد المرحلة التي تنتهي عندها،  وبموجبها، فإن المنظمات من تختار موعد بدء جولة التصعيد، وت
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والت التصعيد بناء الجدار الحدودي، في أعقاب ج  حيث اتخذت إسرائيل خطوات مهمة عندما دعمت 
 التي أطلقتها حماس". 

النقاب عن "هدف التي   وكشف  المألوفة،  التصعيد  المقبل يركز على تجنب خوض جوالت  الجيش 
بعد أيام قليلة بتبادل الضربات المتبادلة التي لم تحقق  تبدأ بإطالق الصواريخ على إسرائيل، وتنتهي  

ق أكملت  حيث  مؤخر شيئا،  الخطط  الجنوبية  المنطقة  بإلحاق  يادة  العملية  توقيت  لتحديد  وبادرت  ا، 
ار في التنظيمات المسلحة في قطاع غزة، ولو أسفر األمر عن جولة تصعيد تستمر  الضرر بقادة كب

 ".أيام عدة، قد تتطور لعملية أكبر

دي استعداداته لكل شيء،  وختم بالقول بأن "الجيش في هذه األثناء يتوقع إعالن حالة الطوارئ، ويب
قطاع في  كبيرة  عملية  إلى  الموضعية  العمليات  الو   من  في  ولكن  كل  غزة،  بذل  يجب  نفسه،  قت 

سين الوضع  الجهود للحفاظ على االستقرار األمني، وعدم االنجرار للصراع، واتخاذ إجراءات فعالة لتح
 االقتصادي في غزة". 

 16/10/2020"، 21ربي موقع "ع

 
 % يؤيدون ت حي نت ياهو 54ض غير مسبوق: شعبيته في حاي .11

اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن   % إنها تريد أن يتنحى رئيس الحكومة54قالت أغلبية : بالل ضاهر
اعتبر   فيما  السياسية،  الحياة  من  يخرج  وأن  عليه36منصبه  أن  نشرته  البقاء،    %  استطالع  حسب 

 صحيفة "معاريف" اليوم، الجمعة.
% من ناخبي حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، في انتخابات 28أن  ل االستطالع،  وتبين من تحلي

و الماضي،  نفتالي  57آذار/مارس  برئاسة  "يمينا"،  المتطرف  اليمين  أحزاب  تحالف  ناخبي  من   %
نتنياه يتنحى  أن  يريدون  في  بينيت،  نتنياهو،  شعبية  تكون  وبذلك  السياسية.  الحياة  من  يخرج  و 

 يض غير مسبوق.ضا، قد تدهورت إلى حضصفوف اليمين أي
ة المصادقة على الميزانية، وتلويح  وفيما تتعمق األزمة داخل الحكومة اإلسرائيلية، وخاصة حول مسأل

ل انتخابات رابعة  إلى  بالتوجه  الليكود و"كاحول الفان"،  لكنيست، أظهر االستطالع استقرار  قطبيها، 
مقعدا    36الليكود، الممثل بـت االنتخابات اآلن، فإن  تراجع قوة الليكود خصوصا، وأنه في حال جر 
 مقعدا في الكنيست. 28لى في الكنيست حاليا، سيتراجع بانتخابات جديدة إ

صحيفة،  استطالع نشرته المقعدا. وقياسا ب  21وفي مقابل ذلك، فإن تمثيل "يمينا" في انتخابات رابعة  
ينا". وعزا مدير معهد استطالعات الرأي "بانيلس  األسبوع الماضي، فإن الليكود استعاد مقعدا من "يم
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ذلكبوليتيكس" االستطالع،  أجرى  الذي  لزر،  مناحيم  وحسب.   ،  إحصائية  "تحركات  هذه  أن  إلى 
 وعمليا، اتجاه ضعف الليكود وتزايد قوة يمينا ما زال على حاله".

طالع  أظهر االست  مقاعد. كما  9ودل االستطالع على استقرار تراجع "كاحول الفان" وحصوله على  
الليكود، وسيحصل في  تيلم"، يائير لبيد، ال يقنع ناخبين تسربوا من تأييد  –أن رئيس كتلة "ييش عتيد 

على   جديدة  "  17انتخابات  حساب  على  واحد  بمقعد  قوته  ارتفعت  قد  يكون  وبذلك  كاحول مقعدا، 
 الفان"، قياسا باالستطالع السابق. 

مقعدا حسب االستطالع، "يسرائيل    14مقعدا حاليا، على    15ة بـوستحصل القائمة المشتركة، الممثل
مقاعد، وكذلك حزب شاس الحريدي، بينما ستحصل   9حصل على بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان ست

 مقاعد. 6لى زب ميرتس عمقاعد، وح 7كتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية على 
د انتخابات مقبلة إلى حكومة تتشكل من  % من المستطلعين إن على "يمينا" أن تنضم بع53وقال  

ينضم "يمينا" إلى حكومة تتشكل من "ببش    % أن19ود واألحزاب واألحزاب الحريدية، بينما توقع  الليك
 ى هذا السؤال.% إنهم ال يعرفون اإلجابة عل29عتيد" و"يسرائيل بيتينو". وقال 

ا اإلجابة على سؤال حول مدى  نتنياهو في  انتشار  ويستمر تراجع شعبية  بقدرته على مواجهة  لثقة 
% الذين أكدوا 39الناحية، مقابل  % إنهم ال يعتمدون على نتنياهو في هذه  55فيروس كورونا. وقال  

 اعتمادهم عليه. 
ف نتنياهو  أداء  إسرائيل من  الجمهور في  استياء  برز  ي مواجهة كورونا، في استطالع نشرته  كذلك 

 % إن أداءه "سيء" إلى "سيء جدا".67، صباح اليوم، وقال فيه 103FMإذاعة 
ال المستشار  على  الليكود  هجوم  إلى  اإلذاعة  استطالع  مندلبليت،  وتطرق  افيحاي  للحكومة،  قضائي 

صوتية محرجة    الذي هدده رئيس االئتالف، عضو الكنيست، ميكي زوهار، بأنه سيكشف تسجيالت 
نتنياهو. وعارض   االتهام ضد  وإلغاء الئحة  باالستقالة  أيدها  63وطالبه  بينما  مندلبليت،  استقالة   %

37.% 
 16/10/2020، 48عرب 

 
 أسرى إداريين في سجن "نيتسان الرملة"  5االحتالل يعزل  .12

سة أسرى إداريين  أفاد نادي األسير أن إدارة سجون االحتالل "اإلسرائيلي" تواصل عزل خم :  رام هللا
وقيف ، بعد أن نقلتهم من مركز تيوما في ظروف قاسية وصعبة  21نيتسان الرملة" منذ  في سجن " 

واعتقلت قوات االحتالل    "عتصيون"، بذريعة مخالطتهم لّسجان، تبين أنه مصاب بفيروس "كورونا".
ى "عتصيون" وا حتجزوا ، ونقلوا فور اعتقالهم إل2020سبتمبر    األسرى الخمسة في الثامن من أيلول/
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شروط الحياة اآلدمية، إلى أن جرى نقلهم    يوما في ظروف قاسية جدا، ال تتوفر فيها أدنى  18  فيه
 عزل "نيتسان الرملة" بذريعة مخالطتهم لسجان مصاب بفيروس "كورونا"؛ وفق البيان. إلى 

 16/10/2020، المركز الفلسطي ي لإلعالم
 

 سرى الماربين عن الطعام خطب الجمعة في فلسطين ُتخصص لأل .13
الجمعة، أمس،  خ فلسطين خطبة  المساجد في  الذي صص خطباء  الطعام  لموضوع اإلضراب عن 

من   أكثر  األخرس،   50يخوضه  ماهر  األسير  مع  تضامنا  اإلسرائيلي  االحتالل  سجون  في  أسيرا 
 لى حياته. يوما رفضا لالعتقال اإلداري، والذي يواجه خطرا جديا ع 83المضرب عن الطعام منذ 

 17/10/2020الشرق األوسط، ل دن، 
 

 مع االحتالل بالافة إصابات واعتقاالت في مواجهات  .14
أصيب مساء الجمعة، شبان واعتقل آخرون في مواجهات مع االحتالل في مناطق  :  الضفة الغربية

ل  وأفادت مصادر محلية بإصابة شاب وفتى فلسطيني، واعتقال آخر، خال  متفرقة من الضفة الغربية.
 المواجهات المندلعة في منقطة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.

 16/10/2020، إلعالمفلسطي ي لالمركز ال
 

 م ذ بداية العام الحالي 1,000شجرة زيتون وأحرق أكثر من   1,700االحتالل اقتلع نحو  .15
أبيب: سلمية،    تل  فلسطينية  لمسيرات  قمع  عمليات  سلسلة  أمس،  الغربية،  الضفة  يب وأصشهدت 

غماء، جراء قمع قوات ثالثة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون باالختناق واإل 
الزيتون،   لقطف  سلمية  فعالية  اإلسرائيلي  قوات االحتالل  اعتدت  كما  هللا.  رام  شرق  برقة  قرية  في 

الفعالية. في  والمشاركين  المزارعين  على  بالضرب  مقاوم  االحتالل  هيئة  رئيس  اوقال  ار لجد ة 
ى »شبيبة التالل« التابعة واالستيطان وليد عساف، إن االعتداءات من قبل قوات االحتالل وما يسم

وأراضيهم، المزارعين  بحق  تزايدت  نحو    للمستوطنين،  اقتلع  االحتالل  أن  إلى  شجرة    1,700مشيرا 
اعتداء    100و  نح   شجرة أخرى، كما تم تسجيل   1,000زيتون منذ بداية العام الحالي وأحرق أكثر من  

 على المزارعين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. 
 17/10/2020، وسط، ل دنالشرق األ 
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 مستوط ون يغرقون حقول الزيتون الفلسطي ية بالمياه العادمة .16
وحدة سكنية جديدة في    5,000تل أبيب: بعد يوم واحد من قرار السلطات اإلسرائيلية بناء أكثر من  

النتقادات دولية وعربية واسعة، صعدت فرق المستوطنين المتطرفين من    عرض ي تالمستوطنات، الذ 
الزيتو نش قطف  موسم  تخريب  بغية  الفلسطينيين  المزارعين  على  العدواني  إلى    ن. اطها  وباإلضافة 

عمليات حرق وتكسير واقتالع األشجار وسرقة المحاصيل، أقدم المستوطنون في منطقة سلفيت لحم  
بالمياه   « نحومجاري على توجيه »خط   الفلسطينية وأغرقوها  الخرب  التابعة إلحدى  الزيتون  أشجار 

 لعادمة.ا
 17/10/2020الشرق األوسط، ل دن، 

 
 واعتداءات استيطانية في األغوار  وقف ب اء سبعة م ازل قرب يطا .17

جنوب   –محافظات   يطا  بمسافر  منازل  سبعة  في  البناء  بوقف  االحتالل  قوات  أخطرت  "األيام": 
شرق   ل.لخليا واالستيطان  الجدار  لمقاومة  الشعبية  اللجان  منسق  الجبور  راتب  وجنوب   وأفاد  يطا 

بناء    الخليل بأن قوات االحتالل دهمت منطقة البويب شمال شرقي يطا وأخطرت بوقف العمل في 
سبعة منازل تعود للمواطنين: خليل حسن مهانية ونجليه جهاد وإبراهيم، وعمران أبو صبيح، ونجيب 

وشاحنة قالب، فيما استولت قوات االحتالل على جرافة    ونجله، وآخر لعائلة أبو عجمية.بري  الجع
وعلى صعيد االعتداءات االستيطانية، أقام مستوطنون "بركسا"    الشمالية.  في منطقة الحمة باألغوار

 في خربة الفارسية باألغوار الشمالية. 
 16/10/2020األيام، رام هللا، 

 
 بة با»كورونا« ووفاة واحدة صاإ 397فلسطين تسجل  .18

مي   الفلسطينية  الصحة  وزيرة  أعلنت  هللا:  تسجيل  رام  )الجمعة(،  اليوم  جديدة    397الكيلة،  إصابة 
 بفيروس »كورونا« المستجد ووفاة واحدة خالل الساعات األربع والعشرين الماضية. 

جل أعلى عدد من اإلصابات  وقالت الوزيرة، في بيان نقلته وكالة »رويترز« لألنباء، إن قطاع غزة س
بمجموع   وضواح  74الجديدة  القدس  مدينة  تلته  بواقع  حالة،  توزعت    73يها  حين  في  بقية  إصابة، 

 الحاالت على مختلف مناطق الضفة الغربية. 
 16/10/2020الشرق األوسط، ل دن، 
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 ستسهم في التصدي لإلرهاب "إسرائيل"مسؤول إماراتي: اتفاقات السالم مع  .19
فاقيات  : قال مستشار حكومة اإلمارات لمكافحة اإلرهاب علي النعيمي إن اتد ب أ  -ي تل أبيب/دب

ا العربية  واإلمارات  البحرين  من  وكل  إسرائيل  بين  في لمتحالتطبيع  للتطرف  التصدي  في  تسهم  دة 
أضاف النعيمي لصحيفة “جيروزاليم بوست”: “نحن بحاجة إلى تجميع كل الموارد    الشرق األوسط.

معا   اإلرهاب”.للعمل  مكان  لمكافحة  كل  في  إنهم  الحدود.  عبر  )إرهابيون(  “إنهم  من  وتابع:   .
 نا كدين سالم”.مسؤوليتنا كمسلمين استعادة ديننا وإظهاره ألطفال

قال   وأوضح أنه حان الوقت لالعتراف أخيًرا بالمكانة المركزية لليهود والمسيحيين في تاريخ المنطقة.
ى الخروج من )دول مثل( العراق والمغرب  اعدون المسيحيين أو اليهود علالنعيمي: “أولئك الذين يس

هم جزء من تاريخنا يجب  متابعا: “أولئك الذين  ومصر يفعلون شيًئا يمثل تهديًدا لنا جميًعا”،  وسوريا  
 أن يكونوا جزًءا من مستقبلنا”.

 16/10/2020القدس العربي، ل دن، 
 

 قبل انتهاء مهلة بومبيو  "يلإسرائ"انقسام سوداني حول التطبيع مع  .20
ساعة« التي حددتها الواليات المتحدة األميركية    24انتهت رسميًا »مهلة الـ:  أحمد يونس  -  الخرطوم

للحكومة السودانية، التخاذ قرار بشأن تطبيع عالقات الخرطوم مع تل أبيب، مقابل الحذف من قائمة  
الراعية لإلرهاب، في حين أصبح االنقسام واضح ًا بين موقف رئيس مجلس الوزراء عبد هللا الدول 

يتين، وبين بقاء المكون العسكري في مجلس السيادة عند  حمدوك المتمسك برفض الربط بين القض 
التطبيع مع إسرائيل. بقبول  المعلن  السيادة االنتقالي عقد    موقفه  وذكرت وسائط اإلعالم أن مجلس 

عضوًا، التطبيع مع إسرائيل، بيد   11البالغ عددهم  اجتماعًا، األربعاء الماضي، أيد أغلب أعضائه،  
مد الفكي سليمان نفى عقد المجلس ألي اجتماع، األربعاء، في وقت أن المتحدث باسم المجلس مح

 .أشارت فيه مصادر إلى أن الموعد لم يحدد من قبل اإلدارة األميركية مجدداً 
 17/10/2020، ل دن، األوسطالشرق 

 
 القدس  إلى د عمانيا ُيتداول عن زيارة وفسلط ة عمان: ال صحة لم .21

نفت سلطنة عمان ما   التواصل االجتماعي عن زيارة وفد ع ماني يوم ته وستداولرام هللا:    أمس   ائل 
المسجد األقصى في مدينة القدس المحتلة، تحت حماية قوات من شرطة كيان االحتالل   إلى الخميس

نية بانه ال يوجد أي وفد حالًيا في اعالم عما   حسب وسائل  مسؤولاإلسرائيلي. وذكر مصدر عماني  
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الفلسطينية،بأن    اً مؤكد القدس،    إلىزيارة رسمية   القضية  فيما يخص  السلطنة واضح  وأشار    موقف 
 ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.  إلى

 16/10/2020القدس، القدس، 
 

 العبرية تدشن موقعا  باللغة  "االتحاد" شركة الطيران ا ماراتية .22
أبيب   اإلماراتية    -تل  الطيران  شركة  دشنت  الخماألناضول:  بالل“االتحاد”،  موقًعا  العبرية،  يس،  غة 

وقالت الخارجية اإلسرائيلية في تغريدة عبر صفحتها على تويتر،    بحسب وزارة الخارجية اإلسرائيلية.
بالعبرية”. موقعًا  تدشن  االتحاد،  االماراتية،  الطيران  “شركة  هذه    الخميس:  “تعتبر  الوزارة:  وأضافت 

 متينا ونموذجا يحتذى به”.ذا الموقع صرحا لشعبين، ليمسي هخطوة أخرى لتعزيز السالم بين ا
 16/10/2020القدس العربي، ل دن، 

 
 "إسرائيل"سوداني "يجاهد" لتسريع التطبيع مع رجل أعمال  .23

إلى   رحلة  لتنظيم  برطم  القاسم  أبو  السوداني  األعمال  رجل  تضم  يجاهد  من   40إسرائيل،  سودانيا 
الرحلة المقررة الشهر المقبل جدال إسرائيل. وتثير  بيع بين بالده و مختلف فئات المجتمع لتسريع التط

عاما" الذي يعمل في مجالي الزراعة والنقل، "سيكون معنا أساتذة   54يقول برطم "  كبيرا في السودان.
وبعض   ورياضيون  وفنانون  ومزارعون  وعمال  الصوفية".جامعات  الطرق  برطم    أتباع  وهو  -ويؤكد 

لـ   سينفق    -أطفال  10أب  ستستمر    دوالرألف    160أنه  التي  الرحلة  في    5على  والمقررة  أيام 
وهو يرتدي الجلباب األبيض  -وحول الهدف من الزيارة، يوضح برطم    نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

التقليدية  السو   -والعمامة  نفسيا بين  الفكر أن "هناك حاجزا  العاديين وإسرائيل، خلقه أصحاب  دانيين 
 ا الحاجز النفسي". العربي، وال بد من كسر هذ  المي أو اليساري أو القومياإلس

 16/10/2020الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 دبي تتحار الفتتاح مطاعم متوافقة مع الشريعة اليهودية  .24
اليهودي الشريعة  وفق  المباح  الطعام  يقدم  دبي  في  فخم  مطعم  مواقد في  حاخام  يشعل  "كوشير"،  ة 

ف العمل،  لبدء  ا الطهي  في  أخرى  مطاعم  تستعد  بعد  يما  ذاتها  للخطوة  تطبيع  إلمارات  اتفاق  توقيع 
 العالقات بين الدولة الخليجية وإسرائيل. 
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من    استفسارات  "تلقى  إّنه  كاف"  "أرماني  مطعم  بترخيص  قام  الذي  دوخمان  ليفي  الحاخام  ويقول 
 إلمارات" للتحول إلى تقديم األكل "الكوشير".عشرات المطاعم في ا 

 16/10/2020يرة نت، الدوحة، الجز 
 

 لخطط االستيطان األخيرة "فوري " بوقف  "إسرائيل"دول أوروبية تطالب  خمس .25
خمس)األنا  -برلين  طالبت  خطط    ضول(:  عن  الفوري  بالتوقف  إسرائيل،  الجمعة،  أوروبية،  دول 

الغربية.  الضفة  في  الجديدة  وفرنسا    االستيطان  بريطانيا  خارجية  لوزراء  مشترك  بيان  في  ذلك  جاء 
وإيطاليا بناء    وألمانيا  على  أبيب  تل  مصادقة  إثر  األراضي    4,948وإسبانيا،  على  استيطانية  وحدة 

 المحتلة بالضفة الغربية.  الفلسطينية
وحدة سكنية في   900آالف و  4وورد في البيان: “نشعر بقلق بالغ إزاء قرار السلطات اإلسرائيلية بناء  

 المستوطنات الواقعة في الضفة الغربية المحتلة”.
قرار التوسع االستيطاني ينتهك القانون الدولي، ويهدد جدوى حل الدولتين من ن على أن “وشدد البيا

 جل سالم عادل ودائم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين”. أ
دة ستكون ذات نتائج عكسية، ال سيما  كما حّذرت الدول الخمس “إسرائيل من أن المستوطنات الجدي

 مع اإلمارات والبحرين”. ا إسرائيل مؤخًرا لتطبيع التي وقعتهفي أعقاب اتفاقيات ا
ات، وكذلك عمليات اإلخالء القسري وتدمير المباني  وأضاف: “نطالب بالوقف الفوري لبناء المستوطن 
 الفلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية”. 

 16/10/2020، ل دن، القدس العربي
 

 لم افسيها  "إسرائيل"ناشونال إنترست: أميركا لم يعد بإمكانها تجاهل دعم  .26
( األميركي إنه لم يعد بإمكان  National Interestقال موقع ناشونال إنترست ):  ناشونال إنترست 

،  جية اتياالستر الواليات المتحدة تجاهل الضرر الذي يلحقه دعم إسرائيل لمنافسي واشنطن بمصالحها  
 خاطئة". خاصة أن تل أبيب عللت مرارا عالقاتها هذه استنادا على "مبررات 

ترّكز على   بواشنطن  الحزبية  الدوائر  اإلدارة األميركية وفي  داخل  النقاشات  الموقع أن معظم  وذكر 
مسار عملية السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، فيما تتجاهل إلى حد كبير سبب تحول إسرائيل  

 " ملقاة على عاتق الواليات المتحدة.استراتيجيةى "مسؤولية إل
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ألة ال تتعلق هنا بالمشكالت المرتبطة بكيفية تأثير سياسات ومواقف إسرائيل  قع أن المسويضيف المو 
كتابة   إلعادة  تسعى  ودوال  ألميركا  منافسين  وتمكينها  إسرائيل  بدعم  وإنما  الفلسطينية،  القضية  على 

 في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وفي مقدمتها الصين وروسيا.  النظام الليبرالي
"مقلقة"  الوب عالقة  فهي  والصين،  إسرائيل  لعالقة  الموقع-نسبة  يرى  ما  ظل   -بحسب  في  خاصة 

رفض الطبقة اإلسرائيلية الحاكمة أي صوت يعترض على المبادالت التجارية العسكرية بين البلدين،  
لتكنولوجيا اإلسرائيلي باالستثمارات الصينية ورغبته في بيع منتجاته لنظرائه  أو على ترحيب قطاع ا

 الصينيين.
"إشك عالقة  بروسيا  إسرائيل  عالقة  أن  الموقع  يؤكد  أخرى،  ناحية  أنها  من  من  الرغم  على  الية"، 

وسيا أو مفهومة أكثر قليال بالنظر إلى العدد الكبير من اإلسرائيليين الذين هاجروا إلى إسرائيل من ر 
 من مجتمعات ناطقة بالروسية بعد انهيار االتحاد السوفياتي. 

الدافئة مع ال تقدير أهمية عالقاته  يبالغ في  نتنياهو  ئيس الروسي ر بالرغم من ذلك، يرى الموقع أن 
الموقف   المطاف  نهاية  البلدين تعزز في  بين  العسكرية  التجارية  العالقات  بوتين، كما أن  فالديمير 

 اهض للواليات المتحدة.الروسي المن
دعم أذربيجان بالسالح في نزاعها    -رغم عالقاتها الفاترة مع أنقرة -على صعيد آخر، تواصل إسرائيل  

غورني قرة باغ، وكان األساس التقليدي لهذا الدعم اإلسرائيلي لباكو الدائر ضد أرمينيا بشأن إقليم نا
 دين.هو التهديد المشترك الذي تشكله إيران على كال البل

إنتر  ناشونال  القيادة  لكن  سعي  ظل  في  خاصة  الزمن،  عليها  عفا  لألمور  النظرة  هذه  أن  يرى  ست 
اإلقليم عسكر  إلهام علييف الستعادة  الرئيس  بقيادة  المصالح  األذرية  أكثر في خدمة  يا، مما يصب 

 اإلقليمية لتركيا. 
المت للواليات  مهما  حليفا  بالتأكيد  تظل  إسرائيل  أن  الموقع  الويختم  العالقات  وأن  بين  حدة،  وثيقة 

واشنطن وتل أبيب تفيد الجانبين بشكل كبير، لكن يجب على الواليات المتحدة أال تغّض الطرف عن  
 ة لمساعدة أعداء أميركا أو إليصال األسلحة والتكنولوجيا لهم.الجهود اإلسرائيلية المتكرر 

 16/10/2020ت، الدوحة، الجزيرة ن
 

ر العربي .. الس .27  ياقات والدالالت الفلسطي ية المؤش 
 عيسى الشعيبي 

التي حفلت بها النسخة السابعة من "المؤشر   بين جملٍة طويلة من النتائج والمؤّشرات واالستخالصات 
در في األسبوع الماضي عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، بما اشتملت العربي"، الصا



 
 
 
 

 

ص            18   5360 العدد:              10/17/2020 سبتلا التاريخ: 

 

                                     

ائل الحرية والديمقراطية والفساد واإلعالم وغيرها، مما  عليه البيانات والجداول من محاور تخص مس 
أن   المطالعة  هذه  توّد  العرب،  بال  ما  يشغل  عند  فقط  فنية،  وأخرى  موضوعية  ألسباب  تتوقف، 

وحات العينة العلمية اإلحصائية هذه من مؤّشرات تتعلق بالقضية الفلسطينية، وأن تطالع  أظهرته مس
با  المتصلة  المؤشرات  مدّققة  في  بعين  العام  الرأي  االعتراف    13تجاهات  مسألة  إزاء  عربيًا،  بلدًا 
بياناتٍ   بإسرائيل، على ضوء ما احتواه هذا   االستطالع األضخم واألوسع من نوعه في بالدنا، من 

ال   التطبيعية،  االختراقات  بعض  تشهد  التي  المرحلة  هذه  في  العربي  العام  الرأي  موقف  عن  مهمٍة 
 سيما في الخليج العربي. 

ع من  وتستمد هذه القراءة التحليلية أهميتها االستثنائية من أهمية ما كشفه هذا المسح اإلحصائي الواس
حوالت الجارية من جهة أولى، ومعّززة، في  معطيات نافية بعض االنطباعات الملتبسة حول مغزى الت

نية. كما تزداد أهمية الوقت نفسه، حقائق نسبية راسخة في الوجدان العربي العام تجاه القضية الفلسطي 
عه في العالم العربي  ما نحن بصدده، في هذه المطالعة المستفيضة، من أن هذا المسح الفريد من نو 

ء في مهنيتها وموضوعيتها، ال سيما بعد أن بات المركز صادر عن مؤسسة بحثية مرموقة، ال مرا
بالنسبة   محّكمًا  علميًا  مرجعًا  السياسات  ودراسة  لألبحاث  واألكاديميين  العربي  والدارسين  للباحثين 

لمق العربي" مصدرًا موثوقًا  "المؤّشر  وأصبح  العرب،  المعنيين  والمثقفين  العام من جانب  المزاج  اربة 
ربلة المواقف الداخلية، وتصويب السياسات الخارجية، على أسس قابلة للقياس،  باتخاذ القرارات، وغ

، في  و سنوي منتظم، األمر الذي بات يشكلخصوصا بعدما صار هذا االستطالع يصدر على نح
 حد ذاته، قيمة نوعية مضافة.

 السياق الزم ي 
إصدا يتم  الدور لم  المسح  نتائج  توظيف  به  ي راد  توقيت  في  المؤشر  هذا  لخدمة ر  هذا،  المنتظم  ي 

موقف سياسي مناهض لعملية التطبيع، وهو موقٌف يجاهر به القائمون على المركز العربي في رابعة  
هار، من مقره في الدوحة وفي كل مكان. وال أحسب أن هذه الغاية المشروعة والمبّررة تمامًا، من  الن
االو  إدارة فرق  أذهان  كانت حاضرة سلفًا في  نظر مستقلة،  نحو  جهة  البالغ عددهم    900ستقصاء، 

الع من  الثاني  تشرين  نوفمبر/  في  بدأت  التي  هذه،  مهمتهم  إتمام  عند  خصوصًا  وباحثة،  ام  باحث 
الماضي وانتهت في يوليو/ تموز من هذه السنة، أي قبل شهرين من تكّشف أول خطوة تطبيعية من  

يتزامن إعالن نتائج هذا االستطالع مع  لة اإلمارات ومملكة البحرين، غير أنه من ح سن الطالع أن دو 
الشعوب العربية  اشتداد نبرة خطاب المطّبعين فجورًا، واتساع نطاق ثقافة اإلمعان في تزييف مواقف  

 من مسألة االعتراف بإسرائيل ابتذااًل، إن لم نقل التحالف معها.
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يلفت أنظار من قّرر    توقيت إجراء هذا المسح، أو حتى موعد اإلعالن عن بياناته،ليس متوقعا أن  
الخروج على مبادئ اإلجماع العربي جهارًا نهارًا، وحرق ورقة المبادرة العربية بال ثمن، خصوصا في  
على   أنفسهم  للتطبيع  المرّشحون  يسأل  أن  المقابل،  في  المحتمل،  من  أن  غير  والمنامة،  أبوظبي 

التعّرف  استحي بعد  الدور،  على  تنتظر  وخليجية  عربية  دول  في  في اء،  العام  الرأي  اتجاهات  على 
الموقف لمراجعة  إما  االعتبار،  بعين  الحقائق  هذه  أخذ  لهم  المستحسن  من  كان  إذا  ما   أقطارهم، 

يقن  المضمر، أو للتراجع عنه، ثّم االستمرار في المراوحة على الموقف التقليدي نفسه إلى ما بعد الت 
ل المتغيرات المحتملة على هذا الصعيد ت سعف  من نتائج االنتخابات الرئاسية األميركية الوشيكة، لع

 . في التخلص من ضغوط دونالد ترامب، وذلك إلى أن يقضي هللا أمرًا كان مفعوالً 
النقطة الموضوعية الفارقة، على صعيد توقيت اإلعالن عن نتائج هذا المسح، كامنة في حقيقة أن  

ل، كالسودان على سبيل المثال، لديها  الدول الواقعة تحت الضغط األميركي الفظ لالعتراف بإسرائي
نشطة   واجتماعية  سياسية  ومؤسسات  مدنية،  قوى  وفيها  ذاك،  أو  النحو  هذا  على  عام  بالحد رأي 

الدو  في  العام  الرأي  يكاد  فيما  طفيفة،  بصورٍة  ولو  المحلي،  المشهد  قلب  في  وحاضرة  ل  األدنى، 
على اإلطالق، ما يحمل هذه الدول ذات   الخليجية المطبعة ال وجود له من األساس، وال اعتراف به

تجا على  شرط،  أو  قيد  دون  من  األمر  ولي  وإطاعة  للحاكم،  الوالء  على  القائمة  كل  البنى  هل 
تقاطعه   بلٍد  بحثية في  المسح عن مؤسسة  بالك إن صدر  استطالع رأي عام مهما عال شأنه، فما 

 ربع حكومات عربية، ثالث منها مطّبعة؟ أ
 دالالت فلسطي ية  

يس من شك في أن نتائج المؤّشر العربي لهذا العام، المليء بالمصاعب والمواجع واالنتكاسات على  ل
عت وقعًا طّيبًا في نفوس قوم اشتّد عليهم الحصار، وتفاقمت في أوساطهم  الصعيد الفلسطيني، قد وق

والخ  والنسء  الترك  امشاعر  المسح  هذا  عليها  انطوى  التي  المؤّشرات  أظهرت  حيث  لمهم،  ذالن، 
وبجالء شديد، أن اتجاهات الرأي العام العربي ال تزال على حالها المطمئن، بل وأفضل مما كانت 

كما حاولت تسويقه المزاعم واألضاليل، أو على نحو ما بدت عليه االنطباعات  عليه من قبل، وليس  
النتائج أن الشعوب ما تبقى من بنية النظام العربي. وفوق ذلك، فقد أكدت هذه  المبكرة غداة انهيار  

العربية محّصنة ضد التهافت والترّخص واالنبطاح، تمامًا على نحو ما كانت عليه مناعة العرب في 
ام الماضية، ترفض االعتراف بإسرائيل، وتعارض التطبيع معها، كونها دولة احتالل عنصري، األعو 

ته الت شكل  ذلك  في  بما  كله،  العربي  العالم  )واستقرار(  ألمن  قلب ديدًا  عن  البعيدة  المغاربية  دول 
 الصراع. 
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الرأي العام في قبل التطّرق إلى ما جاء به المؤّشر العربي من نتائج إحصائية دالة على اتجاهات  
ا بالمرء  يجدر  والثقة،  الرضا  على  باعثٌة  نتائج  وهي  غربها،  وفي  المنطقة  هذه  ما  شرق  ستحضار 

منابر   بها  تكّفلت  منظمة،  دعائية  حملة  به  حملة  فاضت  االنتشار،  واسعة  تلفزة  ومحطات  ومواقع 
بل وتحميلها أوزار    قوامها التدليس والتزييف وقلب الحقائق من جهة أولى، ولوم الضحية وشيطنتها،

اء الذي اتضح أن ال  ما آلت إليه أحوال القضية الفلسطينية أخيرا من جهة ثانية، ناهيك عن االّدع
تت لديه أولويات جديدة، وأن العرب قد ملوا من الفلسطينيين  أساس له، وهو أن العالم العربي قد با

م االستيقاظ  الجميل"  "ناكري  على  وأن  المتقادمة،  قضيتهم  انقلبت ومن  أن  بعد  الطويلة،  غفلتهم  ن 
 الشعوب العربية عليهم.

ا لنتائج  الفائقة  األهمية  تأتي  هنا  المرحلة من  هذه  في  الصادرة  السابعة،  نسخته  في  العربي   لمؤّشر 
الحرجة، وتتعاظم دالالت مؤّشراته الخاصة بالميول واآلراء واالتجاهات السائدة لدى العرب في هذه  

لفلسطينيين بصورة خاصة، حيث أظهر المسح أن المجتمعات العربية ال تزال  اآلونة العصيبة على ا
الفلسطينية القضية  وأن    تعتبر  وحدهم،  الفلسطينيين  وليست قضية  العرب جميعًا،  % من  88قضية 

% يرون أن إسرائيل تمثل تهديدًا 89%، وأن  6المواطنين العرب يرفضون االعتراف بإسرائيل، مقابل  
ربية والستقرارها، وأن نسبة الرافضين لمثل هذا االعتراف في منطقة الخليج )قطر  ألمن المنطقة الع
المستطلعين    % من29% مع  65%، وفي السعودية يرفضون بنسبة  90على بنسبة  والكويت( هي األ

التطبيع   على  الموافقين  نسبة  تتجاوز  لم  السودان  وفي  بآرائهم،  يدلوا  مقابل  13لم  من  %79   %
 الرافضين. 

بنتائج المؤّشر العربي أن نسبة رافضي االعتراف بإسرائيل كانت تبلغ  ما يدع  و إلى االغتباط أكثر 
% في هذا العام 88النسبة  ، بينما بلغت هذه  2011ب استطالع النسخة األولى في العام  % حس84

في   الذي بدا وكأنه عام التطبيع. وفي األرقام والنسب األكثر تفصياًل نجد أن نسبة العرب الرافضين
بلغت   قد  المغاربية  بنسبة  93الدول  الجزائر  في  )أعالها  العربي  %99  المشرق  وفي   ،)%92 %

والسودان()أعال )مصر  النيل  وادي  في  أما  ولبنان(.  األردن  في  بلغت  ها  فقد  الخليج  دول  وفي   ،
  %، وهو ما يقطع 88%، وهو ما يعني أن المعدل العام العربي الرافض لالعتراف بإسرائيل يبلغ  82

ام زيف الكالم الجاري تسويقه عبر إعالم المطّبعين، عن وجود تحوالت انقالبية عميقة لدى الرأي الع
 العربي، ال يرغب الفلسطينيون اإلقرار بها. 

 أولية استخالصات 
في ظل الحملة المنهجية الجارية على قدم وساق، ليس فقط لدى بعض العرب المنساقين في لعبة  

الماجنة هذه، و  الوعي" لدى التطبيع  الدعاية اإلسرائيلية، مرّوجي فكرة "كي  إنما أيضًا عند أساطين 
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ق االستسالم لألمر  ، أي إدخال منط 2000بها منذ أيام االنتفاضة الثانية عام    الفلسطينيين، المعمول
 28الواقع والتسليم بالهزيمة، أتت نتائج المسح الذي أجراه المؤّشر العربي على عينة إحصائية قوامها  

ألف    820ألف ساعة، قطعوا خاللها    69باحث م دّرب، استغرق عملهم    900ألف مستجيب، قام بها  
المالئم، لترّد الروح لمن كاد أن  تر في غضون ثمانية أشهر، نقول أتت نتائج المسح في الوقت  كيلوم

يار، وترد يدخل في روعهم أن العالم العربي قد تخلى عنهم، ولتعيد لهم بعض التوازن في زمن االنه
 االعتبار لمبدئية موقفهم الرافض منطق القوة الغاشمة.

تيطان،  ى الفلسطينيين المكتوين بجمر االحتالل، ونار القمع واالسوال أحسب أن هناك هدية أثمن لد 
ناهيك عن الغدر والتمنن والخذالن، من هذه الهدية المعنوية السياسية األخالقية الباذخة التي هبطت 

قت المالئم، لترفع من معنوياتهم، تغمرهم بالرضا عن النفس، وتطلق زفرًة مكبوتًة في  عليهم في الو 
حيث  الحق  صدروهم،  من  ينضب  ال  ومعينًا  تدحض،  ال  حّجًة  أيديهم  بين  ال بات  الصارخة،  ائق 

ناحية،  من  موقفهم  ثبات  عن  المنافحة  العام  الرأي  اتجاهات  عن  راجحًا  ووزنًا  الهشة،  االفتراضات 
زيف  التبريرات    وعن  عن  فضاًل  أخرى،  ناحية  من  سياساتهم  بعدمية  المتعلقة  والمزاعم  األقاويل 

دونالد ترامب، ولو أّدى ذلك    ضاليل العديدة، المسّوغة لتهافت المتهافتين على استرضاءالسقيمة، واأل
من   تخلو  ال  مجانيٍة  بصورٍة  المشترك،  العربي  العمل  مؤسسة  هياكل  من  تبقى  ما  كل  تقويض  إلى 

 االرتجال وانعدام البصيرة. 
بنتائج استقصاء علمي غير مسّيس   بين يدي حقائق موضوعية موّثقة  اليوم  القول، ونحن  خالصة 

والمضمون، في خدمة موقف سياسي بعينه، أن االعتراف    باألصل، وليس موظفًا، من حيث التوقيت 
ضي المزعوم( لم يكن  بإسرائيل هكذا من دون طائل، وبال أي ثمن )دعك من شرط وقف ضم األرا

ادرة في ظهور الفلسطينيين وحدهم، وهي ظهوٌر لم يعد فيها موضع لطعنة سيف أو ضربة  ضربًة غ 
% من العرب المستطلعة آراؤهم في المشرق  88نحو  خنجر، وإنما كان أيضًا طعنة نجالء في ظهور  

الفلسط  القضية  إن  وباحثاته،  العربي  المؤّشر  لباحثي  قالوا،  ممن  قضيتهم  والمغرب،  تزال  ال  ينية 
، وإنهم يرفضون التطبيع قبل نيل الشعب الفلسطيني مطلب الحرية واالستقالل، وإنهم يدينون  األولى

 األرض. االعتراف بآخر دولة احتالل على وجه 
 16/10/2020العربي الجديد، ل دن، 
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 ما لم يقله ب در بن سلطان… للشعب السعودي!  .28
 خالد الحروب

ب األمير  يقبل  إيرانيا  هل  احتالال  يقبل  بأن  السعودي  الشعب  إقناع  بإمكانه  وهل  سلطان،  بن  ندر 
يجعلهم الجئين في  للسعودية، ال سمح هللا له، يسيطر عليها وعلى ثرواتها، ويشّرد ثلثي السعوديين، و 

%  22على مساحة    دول العالم، ثم يقنعهم بأن هذا االحتالل واقع لن يتغير، وعليهم ان يقبلوا بدولة
بسبب  م بذلك  القبول  على  السعوديين  أرغم  وإن  مذّلة؟  بشروط  إيران  إليهم  تعيدها  السعودية،  ن 

خصصة للسعوديين، ثم  ضعفهم، فإن إيران ترفض وتصر على إقامة مستوطنات لها في النسبة الم
%  15أقل من    تقرر ضم ثلث هذه المساحة، بما يبقي للسعوديين )كما تنص صفقة القرن مثاًل( على

ساحة وطنهم األصلي؟ وفي هذه المساحة فإنهم ال يتمتعون بأي سيادة على الحدود، أو األرض  من م
 أو السماء، ألن كل السيادة واألمن يظل بأيدي اإليرانيين.

ديين قبول ذلك، وأن يكونوا عمليين وعقالنيين، وإال فإنهم فاشلون ومتخاذلون وخونة؟ هذا  على السعو 
تي جالت في خاطري، وأنا أستمع الى هجوم بندر بن سلطان الشرس، ئلة المقارنات ال واحد من أس

ليس على إسرائيل واحتاللها وعنصريتها واستعمارها، لكن على الفلسطينيين، الطرف األضعف. هذه 
)فلسطينيا،  ا الفاشلة  والسياسات  القيادات  مستوى  على  خاصة  مشابهة  مقارنات  تتأمل  لسطور 

 السعوديين، الذين توجه إليهم خطاب األمير بندر. وجه إلى األشقاء وسعوديا(، وتت
ابتداًء، ال حاجة للقول بأن حلبة السجال اإلعالمي بين أي خطاب فلسطيني، أو غير فلسطيني مع  

اإل  للحدود،  االمبرطورية  عابرة  وصحف  إلكترونية،  وجيوش  بفضائيات  المدججة  السعودية،  عالمية 
اب الرسمي، هي حلبة مجحفة وغير عادلة. ونشهد كيف لذين يرددون الخطوجحافل من اإلعالميين ا

تنتفض هذه الترسانة، كلما فتح أحد فمه بما ال ينسجم مع الخط الرسمي السعودي )الذي صار شبه 
ده(، وهي ترسانة ال تعبر عن ماليين الشعب السعودي، الذين ي راد لهم ان يسمعوا  مقدس ويحظر نق

ط. لو اتسم أصحاب هذه الترسانة في حملتهم ضد الفلسطينيين  روا لونا واحد فقصوتًا واحد فقط، وي
وتاريخهم بالحد األدنى من فروسية الصحراء، أو أخالق البادية، أو المهنية اإلعالمية، أو الحرص 

لمؤرخ  عل الفرصة  منح  »العربية«  قناة  على  فإن  السعودي،  للشعب  فعال  الحقيقة  تصل  أن  ى 
ر المغايرة، في ثالث حلقات والفترة الزمنية نفسها. نعرف أن  ليقدم وجهة النظ  فلسطيني، أو عربي

ذلك لن يحدث ألسباب يعرفها الجميع، ونعرف أيضا أن االستئساد على الفلسطيني هذه األيام هو  
يق األسهل لتسجيل بطوالت خرقاء وزائفة، وألنه الطريق األقصر لتل أبيب وإرضاء سيد البيت الطر 

ع أن ليس من البطولة وال الشجاعة وال النبل، أن يتم تقييد الفلسطيني  نعرف ويعرف الجمياألبيض. و 
 ثم توجيه اللكمات المتالحقة إليه، وعدم تمكينه من الرد، لكن هذا هو الواقع. 
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اف حلبة اإلعالم، تحاول هذه السطور استنطاق بعض )فقط بعض( المسكوت عنه في  ورغم إجح
للشعب السعودي، الذي وجه األمير خطابه التضليلي    زء منه موجه أيضاحديث بندر بن سلطان، وج 

نهج   يتبنوا  أن  السعوديين  على  واضحة:  خالصات  إلى  الثالث  التشهيرية  الحلقات  انتهت  له. 
ال السياسية  تجاه  المصلحة  التزامات  )أي  أخرى  اعتبارات  أي  عن  النظر  بغض  ببلدهم،  خاصة 

يراه قد  أخرى  قضايا  أي  أو  واتجاهه،  فلسطين،  بندر  السياسية  ا  األهداف  تحقيق  وجه  في  عقبة 
نبش   المجامالت، ويجب  المكاشفة والمصارحة والتوقف عن  انتهاج سياسة  السعودية(. كذلك يجب 

وهذ  الشعب.  أمام  وعرضه  سياستها  التاريخ  وتعرية  وكشفها  القيادات  على  بالتركيز  تبدأ  العملية  ه 
 واإلشارة إلى فشلها. 
السطور   هذه  بخالصافي  التزم  مساءلة  سوف  وفي  والمكاشفة،  المصارحة  في  سلطان  بن  بندر  ت 

دون   ومن  اآلن،  نعيشه  الذي  اإلقليمي،  والدمار  الفشل  في  مسؤوليتها  حول  السعودية  القيادات 
بندر بن سلطان أن ينّظر للسياسة السعودية ومصلحتها، لكن ليس من حقه تشويه    مجاملة. من حق

الموضو  وتضخيم  الفلسطيني على  الحقائق  العقبة  ع  وكأنها  فلسطين  تبدو  بحيث  السعودية،  األجندة 
الكبرى التي أحبطت انطالقة السعودية سياسيا وإقليميا ودوليا إلى األمام. هذا باختصار تزوير وال  

لها بالتاريخ السياسي للمنطقة، والهدف منه تمهيد الطريق للوصول إلى تل أبيب، ليس إال. عالقة  
أمريكيين وأوروبيين ودراسات دكتوراه تثبت وعبر لقاءات وأدلة مذهلة الكتب لسياسيين    هناك عشرات 

ء السعوديين  اندهاش الرؤساء األمريكيين المتعاقبين، ونظرائهم األوروبيين من عدم فتح الملوك واألمرا
ت كانت  التي  اللقاءات  في  فلسطين  موضوع  عموما،  العرب  القادة  ومعظم  تحديدا،  جري والخليجيين 

العام  معهم. كانوا   النبرة المؤيد لفلسطين، والذي يسّوق لإلعالم والرأي  يتعجبون من الخطاب عالي 
 العربي، بينما يختفي تماما في االجتماعات الرسمية.

ب الفلسطينيين وتاريخهم ال تحتاج إلى عبقرية في التحليل، فثمة شبه  أهداف حملة األمير  ندر ضد 
الحملة   هذه  أن  على  التإجماع  سياق  في  إسرائيل،  تأتي  مع  التطبيع  اندفاعة  في  لالندراج  مهيد 

واالستقواء بها ضد الخطر اإليراني. ومن هنا سوف أبدأ في تناول بعض ما سكت عنه األمير، ولم  
 ن يمتلكها لمصارحة الشعب السعودي بها:يمتلك الجرأة ول

، بدون ربط تلك  دية لمصالحها فقط *النقطة األولى تبدأ من الخالصة، وهي ضرورة أن تلتفت السعو 
المصالح بقضية فلسطين، أو أي قضية أخرى. وهذا الحديث هو الوصف الناعم للقول: نعم نريد أن  

بأس، لتقم السعودية الرسمية بما تريد، لكننا نريد    نطبع مع إسرائيل، وتكون لنا عالقة قوية معها. ال
لهادئة وكما يريد. لماذا أوال لم اشفة والمصارحة اان نسأل بندر بن سلطان عدة أسئلة في سياق المك

يكاشف األمير الشعب السعودي في رأيه الحقيقي والتوجه، الذي يمثله واإلعالن صراحة عن التوجه  
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لك هو لماذا لم يشرح للسعوديين أسباب المعضلة المخجلة، وهي كيف  نحو إسرائيل؟ لكن األهم من ذ 
الهائلة والمساحة الشاسعة، وعدد السكان الكبير،   يرة، ذات الثروات أن السعودية، الدولة العربية الكب

وذات الرمزية اإلسالمية العميقة، يضطر الحكم فيها إلى التوجه إلى إسرائيل، البلد الصغير، الذي  
لغ سكانه اليهود سدس سكان المملكة، واالستعماري، والذي قام بالقوة والغصب بعد تأسيس  بالكاد يب

بعقد  ا  المملكة  من  العقد  تحتمي  ونصف  أن  والعريقة  الكبيرة  السعودية  تريد  لماذا  تقريبا؟  لسنين 
هو  وتستقوي، وبعد قرن تقريبا من قيامها، بدولة مثل إسرائيل؟ قل للشعب السعودي أيها األمير من  

الذي يتحمل مسؤولية إضعاف المملكة وحشرها في هذه الزاوية المريعة والمخجلة؟ وما هي مسؤولية  
السعودية  ال البلد قيادات  لهذا  واإلقليمية  القيادية  المكانة  التردي في  المتالحقة ومسؤوليتك، عن هذا 

الفلسطينية والسعودية والعربية،   القيادات  ونكشف فشلها تحت  العربي األصيل؟ يجب أن نعري كل 
 الشمس حتى تراه الشعوب وتدرك إلى أين سارت بها تلك القيادات.

للتطبيع مع إسرائيل، إماراتيا وبحرينيا، وآمل أن ال يكون سعوديا    في خلفية اللهاث   * النقطة الثانية ـ
ر هنا، أيضا )رغم كل المؤشرات( تقبع مسألة االستقواء بإسرائيل ضد الخطر اإليراني. السؤال الكبي

الذي   السعودية؟ ومن هو  إيران خطرا على  السعودي كيف أصبحت  للشعب  لم يشرح األمير  لماذا 
ا  تسبب  من  تمكينها  يد  في  في  كأداة  واشنطن  في  هو  لعبه  الذي  الدور  وما  ولبنان،  وسوريا  لعراق 

فضة  من  طبق  على  جاهزة  هدية  البلد  وتسليم  العراق  لتدمير  التحضير  خالل  االبن،  بوش    جورج 
تحاصر   ثم  وتسيطر  تحتل  الخصيب،  الهالل  في  إيران  اندفعت  الحرب  تلك  أعقاب  وفي  إليران. 

في   اإلقليمي.السعودية  تلك    شمالها  تسهيل  في  منها،  وهو  السعودية،  القيادات  مسؤولية  هي  ما 
المكان   فإن  السعودية،  في  ديمقراطي  حكم  هناك  كان  لو  اإليراني؟  للنفوذ  الطريق  وتعبيد  الحرب 

في  الحق دوره  على  العظمى  بالخيانة  حكما  السجن،  هو  وغيره  األمير  اليه  سينتهي  كان  الذي  يقي 
وفي   وعدم  واشنطن،  الحرب،  في  تلك  األمور  مآالت  وتقدير  لقياداته،  الحقيقية  المعلومات  تمريره 

إلى جانب مجرمي حرب   التالي، الصطفافه  اليوم  السيطرة اإليرانية عليه في  العراق، وسيناريوهات 
واالدبيات   الكتب  عشرات  ان  ونعلم  بمحاكمتهما.  الحقوقية  المنظمات  تطالب  وبلير،  بوش  مثل 

 ما قام به األمير في هذا المجال! حفل باإلشارة الى االمريكية ت
للشعب   األمير  يقل  لم  لماذا  مجاملة،  أي  وبدون  أيضا،  القيادات  فشل  حول  ـ  الثالثة  النقطة   *

ال تريليونات  ذهبت  الثروة  السعودي كيف  عقود طويلة من  الهائلة على مدار  النفط  وايرادات  وطن، 
ودية اآلن عارية وخائفة أمام ايران الم نهك  ولماذا تقف السع  النفطية الوطنية، وكيف أبيدت وب ددت؟

اقتصادها، وكيف استطاعت إيران أن تبني قوة عسكرية وقوة نووية، وهي تحت العقوبات والمقاطعة  
ما يقرب من أربعين سنة؟ لماذا لم تبن السعودية قوتها العسكرية الذاتية، وتعتمد والحرب من الغرب، ل
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وء واالختباء خلف إسرائيل، أو حتى أمريكا خشية هذا العدو يضطرها اآلن للج  على ذاتها، بما ال 
تفشل   ولماذا  كيف،  للسعوديين  األمير  يفسر  ال  مثال  لماذا  ثرواتها؟  ذهبت  أين  ذاك؟  أو  اإلقليمي 

ودية رغم كل مقدراتها تلك في حربها في اليمن، وتكلف الشعب السعودي تريليونات الدوالرات؟  السع
ا هي  اأين  والقرار  الذي لقيادة  التشاوفي،  السياسي«  »الدهاء  ذلك  وكل  الفرص،  واقتناص  لسياسي، 

ق، تنطع به على الفلسطينيين؟ أين هي القيادة الحكيمة التي فشلت في كل ملف إقليمي: في العرا
فيه،  وفشل  الزمن،  من  لفترة  هناك  المسلحة  المنظمات  دعم  ملف  أمسك  نفسه  )واألمير  سوريا  في 

الوذكر ف الفشل  ي مقابالته أن  سعودية هي من شرعنت وعززت حكم بشار األسد أساسا(، وكذلك 
ال العارم في لبنان، وفي التعامل مع إيران ومع تركيا؟ من يتحمل مسؤولية كل هذا الفشل، ولماذا  

يعرف الشعب السعودي تفاصيل ملفات الفشل هذه، وهل فلسطين والفلسطينيون مسؤولون مثال عن  
 ؟ذلك كله

عة ـ وبعيدا عن القوة العسكرية، لماذا لم تتحول السعودية إلى كوريا الجنوبية )حتى ال  * النقطة الراب
لقرن الماضي، أي بعد ربع نقول اليابان( التي بدأت نهضتها بعد حرب دمرتها في أوائل خمسينيات ا

سكانه وعدد  طبيعية،  موراد  أي  وال  نفطا  تمتلك  وال  السعودية،  تأسيس  من  سكان  قرن  من  أكثر  ا 
لسعودية؟ من هو المسؤول عن الضعف السعودي الحالي، الذي ما عاد يستأسد إال على األطراف  ا

 األضعف؟ 
ذل في  محق  وهو  فشلها،  الفلسطينية  القيادات  على  األمير  انتقادهم،  يعيب  في  معه  ونحن  ك 

و  والدراسات  والكتب  وبشراسة،  قياداتهم  وينتقد  انتقد  من  أول  أصد والفلسطينيون  التي  رها  األبحاث 
يفاتح األمير الشعب  نقد قياداتهم تمأل مكتبات. ومن زاوية االنتقاد نفسها، لماذا ال  فلسطينيون في 

ي مقدمة دول العالم، تقدما، وعلما، واقتصادا، السعودي بفشل قياداته في إدارة البلد وبنائه ووضعه ف
 وقوة؟

يني. جزء من هذا السكوت يعود  بالتاريخ الفلسط   ثمة أمور أخرى سكت عنها بندر بن سلطان متعلقة
برتبة سفير وليس مؤرخًا. ورغم   المطاف رجل أمن  نهاية  إلى جهله )من دون مجامالت( فهو في 

ت وتنظيم نقاط الهجوم والتواريخ واإلخراج، والتوقف من فترة  الجهد المبذول »من فريق إعداد« الحلقا
نتقائية المتفرقة التي حفظها هنا وهناك مفككة  نقاط واألحداث االلفترة لمراجعة تلك النقاط، فقد ظلت ال

 ومتناثرة تاريخيا، وأغلبها ال عالقة له بالتاريخ. وهنا بعض مما سكت عنه بندر: 
ين الحسيني، وما وصفه بتحالفه مع هتلر، وليس هناك أي مؤرخ في  ـ تحدث األمير عن الحاج أم  1

نتنياهو والخطاب الصهيوني، فضال عن أن  العالم يتحدث عن »تحالف« بين االثنين، عدا ما يقوله  
جزء كبير    الحسيني في سنوات االربعينيات لم يعد يمثل الحركة الوطنية الفلسطينية برمتها. فقد خالفه
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ن مازال، في القدس وبيروت ودمشق. وكثير منهم كانوا أقرب لبريطانيا ووعودها  من تلك الحركة كا 
قربهم وكان  السياسي.  التوجه  في  العرب    الكاذبة  الملوك  ضغط  نتيجة  المهم،  وهذا  بريطانيا،  من 

ك فيصل ملك العراق.  عليهم وتحديدا الملك السعودي عبد العزيز، والملك عبدهللا ملك األردن، والمل 
تدخل الملوك    1936ن الفلسطينيون يثورون على بريطانيا، كما فعلوا في الثورة الكبرى سنة  كلما كا

السعودي   الملك  ومنهم  أوقف العرب  إن  لهم،  تسمع  سوف  بريطانيا  بأن  صدورهم  على  ودقوا 
ب السعودي، وهو الفلسطينيون ثورتهم. هذا هو طرف الخيط الذي لم يظهره بندر بن سلطان للشع

استمر أكثر من سبعين عاما، وصوال إلى خطة السالم العربية وصفقة ترامب. جوهر الخيط الذي  
العربية، والسعودية ف الرسمية  لتقديم  السياسة  الفلسطينيين، وتضغط عليهم  ي مقدمتها، كانت تشجع 

يض سوف  الذين  العرب  الزعماء  على  الباقي  وترك  وأمريكا،  إلسرائيل  الحقوق  تنازالت  منون 
 يتخلون عن وعودهم.  الفلسطينية، ثم

الفشل    2 لكن  الفشل.  في  كبرى  مسؤولية  الفلسطينية  القيادات  تحميل  في  محق  سلطان  بن  بندر  ـ 
ومنها الحقيق  العربية  القيادات  إلى  االستماع  أهمها  تمامًا،  مختلفة  أسبابه  كانت  القيادات  لهذه  ي 

أجزاء عن  تتنازل  كانت  وكلها  المستعمر  السعودية،  لتتملق  فلسطين  المهيمن    من  ثم  البريطاني، 
يون  األمريكي كي تظهر امامه بأنها »متحضرة« و«متفهمة«، وأنها تريد السالم. وكلما كان الفلسطين

القادة العرب، وفي مقدمتهم السعوديون يتركونهم   تنازال جزئيا بسبب الضغوط العربية، كان  يقدمون 
 جديد. وحدهم يتخبطون في تنازلهم ال

وقف مع الملك األردني ومع    1948شعب السعودي بأن الملك السعودي سنة  ـ لم يكاشف بندر ال  3
سها أمين الحسيني في غزة بعد حرب نكبة  الحكومة المصرية ضد حكومة عموم فلسطين، التي رأ 

ن  فلسطين، وأرادت أن تؤسس حكومة ودولة فلسطينية في ما تبقى من فلسطين. أراد الفلسطينيون أ 
يا لهم، حتى ال يتم دوسهم، لكن بريطانيا والحركة الصهيونية وقفا ضد قيام  يؤسسوا كيانا وطنيا وسياد 

لى الجامعة العربية، وأهم دولها السعودية ومصر، أي كيان فلسطيني مستقل، وضغطت بريطانيا ع
ش كانت  السعودية  األردن.  شرق  إلى  فلسطين  من  تبقى  ما  بضم  بريطانيا  لفكرة  مع  للخضوع  ريكة 

والعرا ومصر  وبدون  األردن  بمكاشفة  هكذا  الحاسمة،  اللحظة  تلك  في  الفلسطيني  الكيان  وأد  في  ق 
 مجامالت وكما يبغي األمير.

ت السعودية »السلمية« التي ذكرها بندر بن سلطان، ليقول للشعب السعودي كيف أن  ـ كل المبادرا  4
حساب فلسطين    سية كرست تنازالت جديدة على قادته حاولوا مساعدة الفلسطينيين، كانت كوارث سيا

تنازل جديد. وكل مبادرة  ولصالح إسرائيل، ومن دون أي ضمان بأن إسرائيل سوف تستجيب ألي 
سياق أمريكي خاص بها. لماذا لم يقل بندر للسعوديين بأن مبادرة األمير فهد سنة    سعودية كان لها
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لى الفلسطينيين  ا فرضت سقفا منخفضا جديدا عكانت بطلب من الرئيس األمريكي كارتر، وأنه   1980
قرارات   بأن  اإلقرار  خالل  من  عربي،  صعيد  على  بإسرائيل  ضمني  اعتراف  أول  وقدمت  والعرب، 

هي إطار التسوية؟ ولماذا لم يقل للسعوديين إن مبادرة السالم العربية سنة   338و  242مجلس األمن
تنازال  2002 قدمت  أنها  فلسطين، رغم  يكن هدفها  كانت  لم  بل  الدبلوماسية   جديدا إلسرائيل،  إلنقاذ 

، الذي قام به 2001السعودية، التي وجدت نفسها محشورة في الزاوية، بعد تفجيرات وإرهاب سبتمبر  
ضعت في دائرة الهدف، ضمن الحرب على  م ا يقارب من عشرين سعوديا، وشعرت السعودية بأنها و 

وا صورتها  تحسين  السعودية  أرادت  الصحاإلرهاب،  فتقدم  االمام  الى  توماس  لهرب  األمريكي  افي 
ل فريدمان بهذا الفكرة »العبقرية« إلى الملك عبدهللا الذي تبناها وأصبحت مبادرة سعودية: ليس أفض 

ما  وهذا  األمريكي،  الغضب  الحتواء  والفلسطينيين  فلسطين  حساب  على  تنازلية  مبادرة  تقديم  من 
 صار.

لفلسطينيين، ورفضها شارون من اليوم  دة التي يمن بها بندر على اـ حتى حول هذه المبادرة العتي5
ف لماذا  للسعوديين  يشرح  لم  لماذا  المتعاقبة،  اإلسرائيلية  الحكومات  وكذا  عملت األول،  وماذا  شلت، 

السعودية إلنقاذ ماء وجهها ومبادرتها؟ وأين هي دبلوماسيتها، ولماذا لما تنجحها؟ ولماذا لم يقل بندر  
الس قبلوا  للشعب  الفلسطينيين  تمنحهم  عودي إن  بالكاد  التي  العربية  المبادرة  ويقبلون ويركضون وراء 

سطيني الجئ العودة الى فلسطين؟  % من مساحة وطنهم التاريخي، وتحظر على ستة ماليين فل22
 ومع ذلك تدوسها إسرائيل وتلقي بها في وجه السعودية؟ 

األدنى من السرد ويقول إن   ر أمينا ونزيها حتى في الحد ـ بالتوازي مع ذلك كله، لماذا لم يكن بند   6
مدريد،   فهد،  مبادرة  المبادرات:  كل  وتقبل  السعودية،  وراء  تركض  كانت  الفلسطينية  أوسلو،  القيادة 

الفلسطينيين   انقسام  إلى  أدت  التي  السياسة  وهي  جديدا،  تنازال  تقدم  مرة  كل  وفي  العربية،  المبادرة 
. كيف يمكن أن يدين األوروبيون ونصف  ائيل ظلت ترفض وتواصل الرفض واقتتالهم، ومع ذلك إسر 

سرائيلية، بينما بندر بن  االمريكيين والعالم كله الرفض اإلسرائيلي واالحتالل اإلسرائيلي والعنصرية اال
»الفلسطينيين   بأن  تقول  التي  السعودي،  للشعب  يلقنها  ان  ويريد  اإلسرائيلية،  الرواية  يتبنى  سلطان 

 فرص السالم«؟  أضاعوا
  13/10/2020، ، ل دنالقدس العربي

 
 
 
 



 
 
 
 

 

ص            28   5360 العدد:              10/17/2020 سبتلا التاريخ: 

 

                                     

 فقدان الم اعة الوط ية: إسرائيل تفككت في عهد نت ياهو إلى قبائل  .29
 تسيبي لفني 

الي لـ"كورونا"، ستكون إسرائيل مختلفة. مررنا بأزمات أمنية واقتصادية وتغلبنا عليها. أما  في اليوم الت
ادل، والثقة بالقيادة، واإلحساس  الوطنية التي تتشكل من التكافل المتبهذه المرة فقد انكسرت المناعة  
ى قبائل. ثمة هوة  دولة إسرائيل. بقيادة نتنياهو تفككت إسرائيل ال  –بأننا شركاء في أمر أعظم منا  

 عميقة فيها، وروح كراهية تحوم فوقها.
الفترات القاسية في تاريخها، حيث يقف  باتت األجواء مسممة جدًا. تتصدى إسرائيل، اليوم، إلحدى  

 ا رئيس وزراء ليس فقط متهما نهائيا، بل يعمل على تدمير أساسات الديمقراطية. على رأسه
بإمرة الحكم: ال توجد ديمقراطية دون حرية اإلنسا  ن، ودون هيئات مستقلة تحافظ عليها، وال تأتمر 

 ومحاكم تعمل دون خوف ودون تحيز.  إعالم يكشف النقاب، وشرطة تنفذ القانون على الجميع،
نون، ال يوجد أحد فوق القانون، االنفاذ متساٍو ونقي من كل اعتبار سياسي، ويوجد سور  في دولة القا

 العامة في االجراءات الجنائية وبين السياسيين. بين قرارات الشرطة والنيابة
الجم لصالح  تتخذ  ان  يجب  القرارات  أن  كان  ذاته  تلقاء  من  المصالح المفهوم  من  نقية  هور، 

 السياسية ألي من وزراء الحكومة.الشخصية، االقتصادية او 
الخطوط   بوضع  المخولون  هم  العليا،  العدل  ومحكمة  القانوني  المستشار  الحمى،  عند  حماة  الحمر 

الحاجة، كاختصاصيين غير سياسيين. هم بشر، يمكنهم ان يخطئوا ويمكن انتقادهم )أنا التي أقمت 
اسات. كل هذا كان مفهوما من تلقاء نفسه.  ابة على النيابة العامة(. ولكن دون تدمير االسهيئة الرق

يفضل الذين  بالنسبة ألولئك  ليس  كذلك.  يعد  لم  ولكنه  اجماع،  انه  على    اعتقدنا  لهم  بالنسبة  الفقه 
حم من  خرجوا  الذين  ألولئك  بالنسبة  ليس  العليا.  المحكمة  قرار  يفوق  الحاخام  وأمر  نزع  القانون  لة 

 يا، التي وصفت كغير صهيونية وتساعد العدو.شرعية عن حماة الحمى ومحكمة العدل العل
ون والقضاء؟ وهكذا، فإن رئيس  مع المتهم الجنائي بانهيار منظومة انفاذ القان  أكثروما الذي يتناسب  

تدم فانقض بهدف  الباب مفتوح،  اكتشف أن  الماضي من هجمات مباشرة،  ير وزراء كان حذرا في 
زراء يدعي بأنه تحاك في إسرائيل الملفات، ويشهر  منظومات دولتنا التي يقف على رأسها. رئيس و 

ال للمتهم  بأن  يقرر  أن  في  لصالحيته  ويتنكر  القانوني،  أن  بالمستشار  في  مصالح  تضارب  جنائي 
االدعاءات   يتدخل في تعيين محافل انفاذ القانون والقضاء، ليعطي االشارة للوزراء وللمؤيدين لتكرار

القانوني   المستشار  بتهديد  المنظومات الخطيرة  في  السياسي  بالتدخل  والمطالبة  سائبة  بنصوص 
األذن تعتاد  هكذا  الطبيعي  غير  كررنا  وكلما  حساسية.  غير    االكثر  "التطبيع  على  الجماهيرية 

 و االمة.الطبيعي". كل هذا جزء هو جزء من حرب رئيس الوزراء ضد من يعتقد خالفا له وجعله عد 
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، كان يخيل أننا نوجد كلنا في القارب ذاته. نتكافل الواحد مع  حين ألم بنا الوباء في الموجة االولى
 نفسها تدوس على التعليمات بقدم فظة.   اآلخر، نفهم عظمة اللحظة. الى أن تبين ان الزعامة

آخر ديمقراطيا  اساسا  حقا  يسحب  أن  على  الوزراء  رئيس  يعمل  الوباء  رعاية  في   –  تحت  الحق 
يدعي ادعاء   المحظور على التظاهر. ومنذ زمن وهو  بين االنتخاب واالنتخاب من  بأنه  مدحوضا 

دحوض ليس فقط ألنه لم يكن حسم  المواطنين االحتجاج ألن هذا "ضد رغبة الشعب". وهذا ادعاء م
 يس الوزراء. في ثالث حمالت انتخابية، بل ألن احترام النتيجة ال يستوجب من المواطنين تمجيد رئ

انون، ولدعوته ان "ارحل" وكل دعوة غير عنيفة اخرى. أقف  ثمة حق للناس في التظاهر، حسب الق
ن بيتهم يحملون يافطات كتبوها بأيديهم معا، متأثرة لمشهد أهاٍل واطفال ينزلون الى المفترق القريب م

العاج األمر  إن  قيمنا.  سبيل  في  ويكافحون  اعالما  يرفعون  وشيوخ،  هو  شبان  الوباء  نجتاز  كي  ل 
اعتبا اساس  على  واقتصادية  المعايير  طبية  منطقية،  وينال    –رات  يتظاهر،  يصلي،  أن  يريد  لمن 

 موحد للجميع. الرزق. قانون واحد، موضوعي وليس سياسيا وانفاذ 
بعد أن بذر بذور الفوضى بيديه، سيحاول نتنياهو استغالل الفوضى كي يركز في يديه صالحيات  

ع  ان  شمولية.  علينا  سيتعين  الوباء،  من  أصحاء  سنخرج  السم  ندما  ننظف  وان  الدولة  نشفي 
ناء ما هدم،  المسكوب. الفشل هو ايضا اداري، ولكن االدارة الجيدة وحدها ال تكفي. ينبغي أن نعيد ب

ونعود لنعزز الديمقراطية، ونبني من جديد ثقة الجمهور بمؤسساتها. كل هذا يمكنه ان يتم فقط من  
 عماء محترمين. قبل ز 

ال النيابة  الشرطة،  بأن  ادعى  ومن  من  يصلح.  أن  يمكنه  ال  سياسيون،  القانوني  والمستشار  عامة، 
ثقة بها.  الجمهور  ثقة  يعيد  أن  يمكنه  ال  المحاكم  قراراتها،    هاجم  نحترم  ان  علينا  حرجة.  الجمهور 

في يتغير  أن  المحظور  ومن  رسمي،  مبدئي،  موقف  هذا  ال.  ام  أحببناها  في    سواء  االئتالف، 
 . المعارضة، وبسبب الوقفة اللحظية

ن الوحدة ليست وصفة إلسكات اآلخر. الوحدة يجب ان تنشأ حول القاسم المشترك وان كان االدنى  إ
مج لكل  يمكن  باحترام.  والذي  مختلف،  بشكل  ولكن  الجدال  سنواصل  فكرها.  عليه  تبني  ان  موعة 

لدت دولة قانون فيها مساواة، حرية رأي وحرية تعبي  القاسم المشترك هو دولة يهودية وديمقراطية، ر. و 
إسرائيل هذه، وهي لم تكن كاملة االوصاف في حينه، ولن تكون كذلك في المستقبل. إذا ما اتفقنا  

لحد االدنى سيكون بوسعنا أن نرى الجمال في القبائل المختلفة التي تعيش داخلها. ولمن على هذا ا
 ثيقة االستقالل. م مشترك، اجيب ان هذا ليس معتقدي الخاص، هذا و افرض معتقدي كقاس إنييقول 

 "يديعوت" 
 17/10/2020األيام، رام هللا، 
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