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 .1حماس :جاهزون لخوض االنتخابات والعمل على إنجاحها

ذكر موقع حركة حماس ،2019/10/28 ،من غزة ،أن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة
اإلسالمية "حماس" إسماعيل هنية ،أكد تمسك الحركة وجاهزيتها للدخول في انتخابات شاملة
(رئاسية ،وتشريعية ،ومجلس وطني).

وقال هنية خالل مؤتمر صحفي عقب لقائه وفد لجنة االنتخابات ،إننا جاهزون اآلن قبل الغد

مضيفا أنه ليس لدينا
لخوض االنتخابات ،ونحترم نتائجها حال توفرت كل شروط النزاهة والشفافية،
ً
ورسميا،
مركز
ًا
أي قلق من الدخول في عملية انتخابية شاملة وعامة .وأشار إلى أن هناك حديثًا
ً
ورسالة رسمية نقلها الدكتور حنا ناصر عن االنتخابات التشريعية في هذه المرحلة ،ومن جانبنا

كفصائل فلسطينية أكدنا أننا جاهزون ومستعدون إلجراء هذه االنتخابات واالحتكام لصناديق االقتراع.

وأضاف هنية أننا تحدثنا عن كثير من القضايا الخاصة بشفافية االنتخابات ونزاهتها واحترام نتائجها،

وكيف يمكن أن تكون خطوة إلعادة ترتيب بيتنا الفلسطيني.

إيجابيا
وقال أطمئن شعبنا الفلسطيني أن الموقف الوطني الذي عبرت عنه قياداتنا الفلسطينية كان
ً
ومستحضر ما يجب أن تكون عليه األمور في هذه االنتخابات.
ًا
ومسؤوًال،
وأكد هنية أهمية إعادة ترتيب النظام السياسي ومنظمة التحرير ،مشددا على تمسك حركة حماس
بتحقيق الوحدة ودفع االستحقاق والمرونة من أجل استعادتها.

وأردف أن اللقاء بوفد لجنة االنتخابات المركزية يكتسب أهمية خاصة من حيث الرسالة والتوقيت،

معبر عن احترام حركة حماس للجنة االنتخابات وحرفيتها ونزاهتها
ًا
ومن حيث المآالت والنتائج،
وقدرتها على تنظيم االنتخابات السابقة واآلتية.

وأضاف موقع فلسطين أون الين ،2019/10/28 ،من غزة ،أن قائد حركة حماس في قطاع غزة،

يحيي السنوار ،أعلن جهوزية حركته للمشاركة في االنتخابات الفلسطينية .وقال السنوار" :جاهزون

لالنتخابات دوما وسنجعل منها رافعة لتصويب مسارات استراتيجية في تاريخ شعبنا" .وأضاف" :كنا
وما زلنا وسنظل مع خيارات شعبنا ،ومع أن نحتكم للشعب ولن نختلف معه في يوم من األيام".

وأشار موقع وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم ،2019/10/28 ،من غزة إلى أن الناطق باسم الحركة
عبد اللطيف القانوع ،قال لوكالة "الرأي" اليوم االثنين ،إن الحركة أبلغت خالل اجتماعها بلجنة

االنتخابات والفصائل جهوزيتها لخوض االنتخابات .وأضاف القانوع ،أن حركة حماس جاهزة للشراكة
والتحالف مع كل من يتفق ويلتقي معها في مواجهة االحتالل الصهيوني والنهوض بمشروعنا الوطني
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الفلسطيني .وأشار إلى أن إدارة الشأن الفلسطيني ومواجهة التحديات التي تعصف بالقضية
الفلسطينية تتطلب صوت شعبنا في االنتخابات واالستعانة به وبكل قواه الحية.

ونقلت العربي الجديد ،لندن ،2019/10/28 ،من غزة ،عن مراسلها ضياء خليل ،أن الناطق باسم
أن حركته أبلغت وفد لجنة
"حركة المقاومة اإلسالمية" (حماس) حازم قاسمّ ،
أكد لـ"العربي الجديد"ّ ،
االنتخابات المركزية ،الذي التقى قياداتها وقيادات الفصائل الفلسطينية األخرى في مقر الحركة
بمدينة غزة ،جهوزيتها لخوض االنتخابات.

وقال قاسم" :تم إبالغ اللجنة أن "حماس" جاهزة لخوض االنتخابات وتسهيل مهام اللجنة من أجل

أن تفاصيل االنتخابات وآلياتها تخضع
أن "حماس" ترى ّ
الوصول النتخابات حرة ونزيهة" .ولفت إلى ّ
أن "الحركة ستلتزم بما يتم التوافق عليه وطنياً ،وستكون جزءاً من حالة اإلجماع
للتوافق الوطني ،و ّ
هذه".

 .2السلطة الفلسطينية ُتهدد بالتوجه للتحكيم الدولي حال منعهم االحتالل من التصدير للدول العربية
عمان – نادية سعد الدين :هددت السلطة الفلسطينية ،أمس ،سلطات االحتالل اإلسرائيلي بالتوجه

إلى التحكيم الدولي في حال منعتها من تصدير زيت الزيتون والتمر إلى الدول العربية ،رداً على
توّقف الفلسطينيين عن استيراد العجول منها ،في محاولة منهم لالنفكاك االقتصادي عنها.
الملحق االقتصادي
وقال وزير الخارجية الفلسطيني ،رياض المالكي ،إن اتفاقية باريس ،بوصفها ُ
التفاقيات أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية والجانب اإلسرائيلي ،عدا البروتوكول الخاص به،

“يسمح للفلسطينيين بالتصدير ،باعتباره حقاً حصلوا عليه من تلك االتفاقية”.

وأضاف المالكي إن الجانب الفلسطيني “أعضاء في محكمة التحكيم الدولية في الهاي ،وبالتالي،

فإنه إذا منعته سلطات االحتالل من حقه في التصدير ،سيتم اللجوء إلى التحكيم الدولي ،والذهاب

للمحافل الدولية ،بما في ذلك مجلس حقوق اإلنسان ،والجمعية العامة لألمم المتحدة ،ولن يتردد على

اإلطالق في التوجه إلى كل الجهات المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر”.

وأكد المالكي ،أن “هذه الخطوات سيتم اللجوء إليها لفضح الموقف اإلسرائيلي ،واجباره على التراجع
عن إجراءاته العدائية ،فضالً عن ضرورة وضع المجتمع الدولي عند مسؤولياته”.

ولفت إلى أن الجانب الفلسطيني سيأخذ الموقف الهجومي وليس الدفاعي ،من أجل الدفاع عن كامل

حقوقه المشروعة والعادلة”.

تعد “واهية ،وتهدف ألن
وشدد على أن تحذيرات االحتالل بمنع السلطة الفلسطينية من التصدير ّ
ّ
تتراجع عن خطوات االنفكاك ،بما يستوجب موقفاً قوياً ،وعدم التراجع عن الخطوة األساسية،
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واإلعالن بشكل رسمي وعلني عن التوجه الحاسم إلى التحكيم من أجل حماية الحقوق وكل
ّ
المكتسبات التي تم تحقيقها خالل الفترة األخيرة”.
عمان2019/10/29 ،
الغدّ ،

 .3منصور :على مجلس األمن أن يتحمل مسؤولياته لوقف جرائم االحتالل اإلسرائيلي
نيويورك :قال المندوب المراقب لدولة فلسطين في األمم المتحدة السفير رياض منصور ،إن على
مجلس األمن الدولي أن يتحمل مسؤولياته ،وأن يتصرف على الفور بما يتماشى مع ق ارراته لوقف

جرائم االحتالل اإلسرائيلي.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها منصور ،يوم االثنين ،أمام مجلس األمن في اجتماعه الشهري حول

الوضع في الشرق األوسط ،بما في ذلك القضية الفلسطينية ،برئاسة وزيرة العالقات والتعاون الدولية
لجنوب أفريقيا ،وبحضور وزيرة الخارجية األلمانية.

وأعرب السفير منصور ،في مستهل كلمته ،عن الشكر للمنسق الخاص لألمم المتحدة ،ممثل األمين

العام ،نيكوالي مالدينوف ،على تقريره حول الوضع الحالي في فلسطين المحتلة.

وشدد على أنه ال يمكن أن يكون دور المجلس مقصو ار على االجتماع للتعبير عن بيانات التعاطف
والتضامن ،رغم أهميتها ،مؤكدا أن الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي بأسره يتوقع وينتظر المزيد.

وطالب السفير منصور باتخاذ اإلجراءات والتدابير السياسية والقانونية المتاحة لدعم القانون الدولي

وانفاذه -بما في ذلك العقوبات والمقاضاة في المحاكم -لضمان المساءلة ،بهدف وقف االنتهاكات
القائمة وردع االنتهاكات المستقبلية ،وتهيئة بيئة مواتية لتحقيق السالم ،م ِ
ذك ار أنه في حالة فلسطين.
ُ
وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2019/10/28 ،
 .4مجلس الوزراء يقرر صرف أموال متأخرة للقطاع الخاص والمستشفيات
رام هللا :رحب رئيس الوزراء محمد اشتية بما جاء في البيان الختامي للقمة الـ  18لدول حركة عدم

االنحياز ،التي انعقدت في العاصمة األذربيجانية "باكو" ،والذي أكد دعمه وتضامنه مع الشعب

الفلسطيني ،وأدان سياسة االحتالل اإلسرائيلي بحق األرض الفلسطينية ،وافتتاح الواليات المتحدة

األميركية سفارتها في مدينة القدس ودعا إسرائيل إلى وضع حد النتهاكاتها الجسيمة بحق القانون
الدولي.

وشدد رئيس الوزراء ،في مستهل جلسة مجلس الوزراء األسبوعية التي عقدها اليوم االثنين ،في مدينة
رام هللا ،على أهمية الحضور الفلسطيني في المحافل الدولية واستمرار تحفيز حالة التضامن مع
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فلسطين وشعبها ومقدساتها ،والتصدي للمشاريع التي تستهدف الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة،
تحت عناوين حلول اقتصادية وانسانية.

وجدد إدانة اقتحامات المستوطنين المتكررة للمسجد األقصى المبارك ،واالعتداء على المصلين،
واعتداءات المستوطنين على المزارعين ومنعهم من الوصول إلى أشجارهم لقطف ثمارها ،داعياً

تحمل مسؤولياته لوقف انتهاكات االحتالل ومستوطنيه.
المجتمع الدولي إلى ّ
وفي سياق آخر وفي ضوء دراسة الحكومة لألولويات في تسديد المستحقات المترتبة للقطاع الخاص،

قررت الحكومة بدء إجراءات صرف  350مليون شيقل للموردين ومقدمي الخدمات من القطاع
الخاص ومنها المستشفيات .علما أن هذه الدفعات ستشمل جميع مقدمي الخدمات وحسب نسب

متعلقة بحجم ديونهم.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2019/10/28 ،

 .5وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية تنفي حدوث حريق في المتحف اإلسالمي بـ"األقصى"

عمان -زايد الدخيل :نفت و ازرة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية على لسان ناطقها اإلعالمي

حسام الحياري“ ،وقوع حريق بالمتحف االسالمي في المسجد األقصى المبارك” ،مشي ار الى أنه “ال
صحة لما تناقلته وسائل اعالم فلسطينية عن وقوع حريق في المتحف”.

ونشرت الو ازرة على حسابها على موقع التواصل االجتماعي “تويتر” ،فيديو من داخل المتحف

االسالمي بـ”األقصى” يظهر سير العمل بشكل طبيعي.

وبين الحياري أن مديرية الدفاع المدني األردني دربت موظفي أقسام اإلطفاء في المسجد المبارك،
على التعامل مع الحوادث المختلفة والحرائق على وجه التحديد التي قد تقع داخل حرم “األقصى”،

الفتا الى أن “هذا البرنامج التدريبي جاء تنفيذا لتوجيهات جاللة الملك عبدهللا الثاني لتوفير أعلى

درجة من السالمة داخل المسجد األقصى المبارك”.

عمان2019/10/29 ،
الغدّ ،

 .6بدران :أزمة المعتقلين في السعودية مستمرة وهو أمر غير مقبول
بيروت :قال رئيس مكتب العالقات الوطنية في حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" ،حسام بدران ،إن
أزمة المعتقلين الفلسطينيين في السعودية مستمرة ،وال يوجد أي تقدم ملموس في هذا الملف.
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وعد بدران ،في حديث مع وكالة "قدس برس" ،أن االعتقاالت السعودية ال يمكن فهمها أو القبول
ّ
بها ،قائال" :هؤالء فلسطينيون يحبون بلدهم وقضيتهم كحال كل فلسطينيي الشتات ،ونأمل أن يطلق
سراحهم فورا ،ألن مكان هؤالء االحترام والتقدير".

وكشفت "حماس" ،في بيان سابق لها ،أن جهاز مباحث أمن الدولة السعودية ،يعتقل القيادي بالحركة

محمد الخضري ( 81عاما) ونجله ،موضح ًة أنه كان مسؤوال عن إدارة "العالقة مع المملكة على
مدى عقدين من الزمان ،كما تقّلد مواقع قيادية عليا في الحركة.
المركز الفلسطيني لإلعالم2019/10/28 ،

 .7قبها :الكتلة اإلسالمية في بير زيت ُتنحر على مذبح التنسيق األمني

جنين :أكد وزير األسرى السابق م .وصفي قبها أن الكتلة اإلسالمية في جامعة بير زيت يتم نحرها
على مذبح التنسيق األمني ،فيما ال يزال أعضاء الكتل اإلسالمية في جميع جامعات ومعاهد الوطن

األكاديمية يالحقون من أجهزة أمن السلطة باالستدعاءات واالعتقاالت والتحقيق والتعذيب.

وأضاف قبها أن هذا األمر يعكس عقلية االجتثاث واالستئصال التي تنتهجها السلطة وأجهزتها

األمنية نزوالً عند رغبة ما يطلقون عليه "الطرف اآلخر" ،وحيث يضيق صدرها بمن يخالفها الرأي
وتحديدا من األسرى المحررين ،وكأنها تريد أن تكافئ هؤالء األطهار على انتمائهم الوطني وحبهم
لفلسطين األرض والشعب والقضية والهوية والمقدسات ،بإجراءات تعسفية تتناقض والذات الوطنية.

ولفت قبها إلى أن الكتلة وأعضاءها في مجلس طلبة جامعة بير زيت يتعرضون لمالحقة مستمرة،

حيث لن يكون آخرهم األسير المحرر وعضو مجلس الطلبة "محمد ناصر" المعتقل منذ عدة أيام،
والذي يتعرض للشبح والتعذيب الشديد ،األمر الذي دفع بمجموعة من الطالب لالعتصام داخل حرم

الجامعة تضامناً مع زمالئهم المالحقين.

وطالب قبها السلطة وكل أجهزتها بضرورة وقف التنسيق األمني والمالحقة واالعتقال السياسي،

واإلفراج الفوري عن المختطفين في سجونها واحترام القانون وسيادته ،والتعامل مع أبناء شعبنا بكل

مكوناته السياسية والمجتمعية على السواء ،دون تمييز.

المركز الفلسطيني لإلعالم2019/10/28 ،

 .8إصابة شاب بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن بالقدس
القدس المحتلة :أصيب شاب فلسطيني برصاص االحتالل مساء اليوم االثنين ،بذريعة محاولته تنفيذ

عملية طعن في منطقة باب حطة بالقدس المحتلة .وزعمت "القناة  13العبرية" ،أن شابا فلسطينيا
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حاول تنفيذ عملية طعن ،قبل أن تلقي شرطة االحتالل القبض عليه بعد إصابته في يده خالل
مطاردته في أزقة البلدة القديمة في القدس ،مبينة أنه لم يبلغ عن وقوع إصابات.

فلسطين أون الين2019/10/28 ،

 .9تقدم في المفاوضات بين حزبي نتنياهو وغانتس على حكومة وحدة
تل أبيب-نظير مجلي :في الوقت الذي امتنع فيه رئيس الوزراء اإلسرائيلي في الحكومة االنتقالية
بنيامين نتنياهو ،عن التعليق على مفاوضاته مع رئيس الحكومة المكلف بيني غانتس ،أبدت جهات

في معسكر اليمين الذي يقوده ،تفاؤالً حذ اًر من إمكانية نجاح المفاوضات ،وتحدثت عن «تقدم جيد»
نحو تفاهمات أساسية بين الطرفين.

وكشفت مصادر في حزب غانتس «كحول لفان» ،أنه طرح اقتراحاً جديداً وسطياً يساعد الطرفين
على النزول عن الشجرة ،بموجبه يقيم حكومة وحدة بين «الليكود» و«كحول لفان» وحزب اليهود

الروس «يسرائيل بيتينو» الذي يرأسه أفيغدور ليبرمان ،تكون في البداية من دون مشاركة األحزاب
الدينية الحليفة لـ«الليكود» (حزب اليهود الشرقيين المتدينين «شاس» وتحالف أحزاب اليهود األشكناز

المتدينين «يهدوت هتوراة») ،فتخدم لبضعة شهور .وخالل هذه المدة تتم المصادقة على عدد معين

من القوانين الليبرالية المتعلقة بشؤون المجتمع والسعي لفصل الدين عن الدولة .وبانتهاء هذه الفترة،
ينضم المتدينون إلى الحكومة.

رحب
وقد طلب نتنياهو من غانتس أن يفحص رد األحزاب الدينيةّ .
لكن مصد اًر في حزب «شاس»ّ ،
بهذا المقترح ،وقال إنه يبعث على التفاؤل ،ووصف مصدر في حزب «إلى اليمين» ،وهو تحالف
أحزاب دينية أيضاً ،المقترح بأنه «تقدم كبير من جانب (كحول لفان)» ،لكن رد «يهدوت هتوراة»

كا ن أقل إيجابية ،وقال إنه ال يفهم لماذا ينبغي أن يبقوا خارج الحكومة وال يتفقوا معهم على تلك
القوانين بما يرضي جميع األطراف؟

غير أن رئيس طاقم المفاوضات عن حزب «الليكود» الوزير ياريف ليفين ،رفض هذا االقتراح،

وفاء للحلفاء المتدينين» ،وقال إنه يخشى أن يكون مطباً يرمي إلى فك تحالف كتلة اليمين المؤلفة
« ً
من  55عضو كنيست («الليكود»  32نائباً ،واألحزاب الحريدية  16نائباً ،وكتلة «إلى اليمين» 7
نواب) ،وأضاف أن مقترح «كحول لفان» هذا لم ُيطرح للنقاش خالل لقاء طاقمي المفاوضات
الرسمي وال يلزمه بشيء.
ولكن ،رغم موقف ليفين ،فإن ناطقاً باسم «كحول لفان» أكد تفاؤله من تغيير ممكن في مواقف

اللقاء الذي تم بين نتنياهو وغانتس،
«الليكود» .وتحدث عن «تقدم محتمل» .ووصف هذا الناطق
َ
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مساء أول من أمس ،بأنه «كان مجدياً» .وقال« :غانتس ونتنياهو نجحا في (تنظيف الطاولة) ،وبناء
نوع من العالقة التي قد تساعد في وقت الحق ،مع استئناف المفاوضات بشكل مكثف».

وأضاف الناطق« :لقد اجتمع الرجالن ثالث مرات حتى اآلن ،منذ يوم االنتخابات في الشهر
الماضي ،وهذا هو اللقاء األول الذي لم ِ
ينته بتبادل علني لالتهامات .فحتى لو لم يحصل أي تقدم
عملي في االجتماعين ،وأن الطرفين اتفقا على أمر واحد ،وهو تجنب انتخابات ثالثة ،فإن األمر يعد

إنجا اًز ،فكيف وقد قر ار مواصلة االتصاالت!».

الشرق األوسط ،لندن2019/10/29 ،

الحل الوحيد لتشكيل حكومة إسرائيلية
 .10الليكود :مقترح ريفلين هو ّ
رام هللا :قال ياريف ليفين رئيس طاقم مفاوضات حزب الليكود ،اليوم االثنين ،إن االقتراح الذي

يشكل حجر األساس
وضعه الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين لتشكيل حكومة وحدة وطنية إسرائيليةّ ،
التوصل لصيغة توافقية مع حزب "أزرق  -أبيض".
الذي من خالل يمكن
ّ
وأوضح ليفين في مقابلة مع إذاعة الجيش اإلسرائيلي ،ونقلتها قناة مكان اإلسرائيلية الناطقة بالعربية،

خصوصا وأن عضو
ضيقة تعتمد على أصوات القائمة العربية ال تستطيع أن تحكم،
أن أي حكومة ّ
ً
الكنيست أحمد الطيبي يتلقى تعليماته من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بخصوص ماذا
حال مقبوًال
يفعل ،وفق قوله .واعتبر المسؤول في حزب الليكود أن االقتراح الذي قدمه ريفلين ،يعد ً

وسهل التطبيق.

وكان ريفلين اقترح تشكيل حكومة وحدة وطنية بالتناوب بين نتنياهو وغانتس ،بحيث يتسلم رئاستها

نتنياهو أوًال ،ثم يتبعه غانتس.

من جهته قال الوزير الليكودي السابق أيوب قرا ،إنه ال يعتقد أن غانتس سيتمكن من تشكيل

مشير إلى أن تشكيل حكومة وحدة خيار صعب التحقق ،في ظل تمسك الطرفين بمواقفهم،
ًا
الحكومة.
حتما
واعتبر أن مقترح ريفلين مقبول ،لكن في ظل رفض حزب غانتس ،فإن إسرائيل ستتوجه ً
النتخابات جديدة.

ولفت إلى أن زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان تشدد في مواقفه السابقة مع نتنياهو ألسباب

شخصية تتعلق بكرهه له.
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 .11نتنياهو يلتقي كوشنير ويتهم إيران بنقل أسلحة لليمن لضرب "إسرائيل"
القدس :التقى بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإلسرائيلي المؤقت ،اليوم االثنين ،جاريد كوشنير
المستشار الخاص للرئيس األميركي دونالد ترامب وصهره ،في مكتب األول بالقدس.

وبحث االجتماع  -بحسب قناة  13العبرية  -العديد من القضايا الثنائية والملف اإليراني ،والعقوبات
التي تفرضها واشنطن على طهران ،إلى جانب ملف سوريا واالنسحاب األميركي منها ،وقضية

صفقة القرن وتشكيل الحكومة اإلسرائيلية.

واتهم نتنياهو ،إيران بأنها تسعى إلى تطوير صواريخها لتكون دقيقة وبدأت بنقلها إلى اليمن بهدف

ضرب إسرائيل .وقال "إيران تسعى اآلن للحصول على صواريخ دقيقة تضرب أي هدف في الشرق
مدعيا أن إيران تريد وضع تلك الصواريخ في العراق
األوسط ،وبدقة تصل من  5إلى  10أمتار".
ً
أيضا لتحويل ترسانة الصواريخ غير الدقيقة
وسوريا إلى جانب اليمن .ولفت إلى أن إيران تسعى ً

الموجودة في لبنان والتي تصل إلى  130ألف صاروخ ،إلى صواريخ موجهة ودقيقة.

القدس ،القدس2019/10/28 ،

 .12الوزيرة السابقة من حزب الليكود "ليمور ليفنات" :تطورات المنطقة تجعلنا أكثر قلقا وخوفا

عربي -21عدنان أبو عامر :قالت وزيرة إسرائيلية إن "إسرائيل لديها العديد من األسباب ألن تكون
قلقة بسبب تطورات المنطقة من جانب ،وعدم وجود من تعتمد عليه من جانب آخر ،السيما بعد ان

أعلنت الواليات المتحدة انسحابها من سوريا ،واعالن الرئيس دونالد ترامب أنه ليس معنيا بمواقف
حدية من ايران ،مما يجعل إسرائيل في حالة قلق جدي وحقيقي ،والدرس الماثل أمامها يمكن لها ان

تستخلصه من حرب األيام الستة في ."1967

وأضافت ليمور ليفنات الوزيرة السابقة من حزب الليكود في مقالها بصحيفة يديعوت أحرونوت،

ترجمته "عربي "21أن "اغتيال زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي سيمنح نقاطا عديدة لترامب في
الساحة الداخلية والرأي العام األمريكي ،لكن ذلك ال يغير كثي ار من الدروس اإلسرائيلية المستخلصة

من التطورات واألحداث األخيرة التي قام بها الرئيس االمريكي في الشرق األوسط".

وأشارت إلى أنه "حين يقوم ترامب بإقالة مستشار األمن القومي السابق جون بولتون ،صديق إسرائيل
األوفى بتغريدة على تويتر فقد حق لي حينها أن أشعر بعدم الراحة ،وبعد أسبوع ،هاجمت إيران

منشآت النفط السعودية ،واعتبر ذلك رسالة تحذير من الرئيس حسن روحاني ،فيما جاء رد الفعل

األمريكي محمال إيران المسؤولية عن الهجوم ،لكن ترامب أعلن في الوقت ذاته أنه ال يود الدخول
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في حرب مع إيران ،حينها من جديد شعرت بالقلق".

موقع "عربي 2019/10/28 ،"21

 .13إغالق سفارات "إسرائيل" حول العالم بسبب نزاع عمل
القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد :من المقرر أن تغلق ،الثالثاء ،السفارات اإلسرائيلية في مختلف

أنحاء العالم أبوابها ،وأن تمتنع عن استقبال المراجعين ،وذلك تنفيذاً لقرار موظفي السلك الدبلوماسي
وو ازرة الخارجية اإلسرائيلية ،احتجاجاً على شروط العمل.

وبموازاة خطوة موظفي الخارجية ،من المقرر أيضاً أن يتم ،غداً الثالثاء ،إغالق كافة المعابر البرّية
بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ،كما ستغلق منظومة المراقبة المشتركة

للصادرات األمنية أبوابها.

وتأتي هذه الخطوات من لجنتي موظفي الخارجية اإلسرائيلية وو ازرة األمن بسبب تراجع في شروط

العمل ورواتب الموظفين.

وكان موظفو الخارجية اإلس ارئيلية والعاملون في السلك الدبلوماسي اشتكوا على مدار العام األخير

من تراجع ميزانيات الصرف الممنوحة لهم في الخارج ،مما اضطرهم أحياناً إلى تغطية تكاليف
استضافة صحافيين ورجال أعمال ومسؤولين أجانب من حسابهم الشخصي.

وأعلنت لجنتا الموظفين للخارجية واألمن أن النظام الجديد الذي أعلنت عنه و ازرة المالية يتناقض مع
اتفاقيات بينها وبين لجنتي الموظفين ،وأن النظام الجديد مخالف لواقع العمل الرسمي والميداني

لموفدي الدولة في الخارج.

العربي الجديد ،لندن2019/10/28 ،

 .14النيابة العامة :أدلة كافية للوائح اتهام ضد نتنياهو
تل أبيب :نقلت هيئة البث اإلسرائيلي عن مسؤولين في النيابة العامة القول ،إن ثم اعتقاداً سائداً بأن
هناك أدلة تكفي لتقديم لوائح اتهام بحق رئيس الوزراء المنتهية واليته بنيامين نتنياهو.

وذكرت الهيئة ،أمس (االثنين) ،أن مسؤولي النيابة العامة لديهم أدلة ثبوتية كافية بخصوص ثالثة

من ملفات الفساد المتهم بها نتنياهو ،وأن هذه األدلة قادرة على تفنيد الطعون التي طرحها وكالء

الدفاع عنه خالل جلسة االستماع التي عقدت مؤخ اًر ،وتبرر تقديمه إلى العدالة ،بحسب ما أوردت
وكالة األنباء األلمانية.
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قتيال
 .15الجندي اإلسرائيلي المفقود ُعثر عليه ً
"القدس" دوت كوم -ترجمة خاصة :أعلن جيش االحتالل ،مساء االثنين ،أن الجندي الذي ُعثر عليه
قتيال .وبحسب الناطق باسم جيش
قبل ظهر اليوم ،بعد أن ُفقدت آثاره أمس األحدُ ،عثر عليه ً
االحتالل ،فإنه تم إبالغ عائلته ،ويجري التحقيق في ظروف مقتله .ورجحت مصادر إسرائيلية غير
رسمية أن يكون انتحر في منطقة هشارون القريبة من كفار سابا التي يعيش فيها.

القدس ،القدس2019/10/28 ،

 .16عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد األقصى
القدس :اقتحم عشرات المستوطنين اإلسرائيليين ،اإلثنين ،المسجد األقصى ،في مدينة القدس
الشرقية ،بحراسة شرطية إسرائيلية .وقالت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس ،في تصريح مقتضب
مكتوب ،إن “ 62متطرفا اقتحموا المسجد األقصى اليوم بحراسة الشرطة اإلسرائيلية”.

وتسمح الشرطة اإلسرائيلية منذ العام  2003باالقتحامات جميع أيام األسبوع ما عدا يومي الجمعة

والسبت.

القدس العربي ،لندن2019/10/29 ،

 .17هيئة شؤون األسرى :أربعة أسرى بينهم األسيرة اللبدي يواصلون إضرابهم عن الطعام

رام هللا :يواصل  4أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون االحتالل اإلسرائيلي ،بينهم األسيرة
هبة اللبدي ،وذلك رفضا العتقالهم اإلداري.

وأشارت هيئة شؤون األسرى والمحررين إلى أن األسرى المضربين ،هم :األسير إسماعيل علي من
بلدة أبو ديس المضرب منذ  97يوما ،واألسير أحمد زهران المضرب منذ  37يوما ،واألسير مصعب

الهندي منذ  35يوما ،واألسيرة هبه اللبدي منذ  35يوما.

وبينت ،أن الحالة الصحية لألسير المضرب إسماعيل علي تتفاقم بشكل يومي ،علما أن ما تسمى

المقدم إلنهاء اعتقاله اإلداري ،كما أصدرت سلطات
بالمحكمة العليا لالحتالل رفضت أمس االلتماس ُ
االحتالل أم ار إدارياً جديداً بحق األسير أحمد زهران لمدة أربعة أشهر ،وذلك قبل انتهاء أمر اعتقاله

اإلداري بيومين.
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شهيدا من غزة
" .18مركز الميزان" :االحتالل يحتجز جثامين 15
ً
قال "مركز الميزان لحقوق اإلنسان" إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي ال زالت تحتجز جثامين 15
شهيدا من قطاع غزة ،بينهم طفلين منذ نهاية مارس .2018
ً
واستنكر المركز و"منظمة أطباء لحقوق اإلنسان" و"مؤسسة هموكيد" في بيان صحفي ،االنتهاكات
اإلسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة ،معبرين استهجانهم الشديد لسياسة

احتجاز جثامين الشهداء الالإنسانية.

وأكد البيان أن سياسة احتجاز الجثامين تنتهك الحقوق
األساسية للمتوّفي وعائلته ،وتتسبب بمعاناة
ّ
إضافية لذويه في شكل من أشكال العقاب الجماعي الذي يحظره القانون الدولي.
وطالبت المؤسسات المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفاعل لوقف االنتهاكات اإلسرائيلية والضغط

على سلطات االحتالل لإلفراج عن باقي الجثامين المحتجزة ،وتمكين ذويهم من إلقاء النظرة األخيرة

عليهم ودفنهم بطريقة الئقة تتناسب ومعتقداتهم الدينية والثقافية.

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2019/10/28 ،

فلسطينيين
" .19بتسيلم" :االحتالل ُيغلق التحقيق بقتل جنوده 3
ّ
غزة – الرأي :قال مركز المعلومات لحقوق االنسان في األراضي المحتلة "بتسيلم" االثنين إن النيابة

لفلسطينيين،
العسكرّية اإلسرائيلية أغلقت ثالثة ملّفات تحقيق أخرى في قتل جنود االحتالل اإلسرائيلي
ّ
مؤخ ًار الناطق بلسان جيش االحتالل إلى وكالة أنباء .""AP
وذلك وفًقا لمعلومات نقلها ّ

أن
لتقصي األحداث الثالثة ُبعيد وقوعها في بداية عام ّ 2018
ّ
وبين التحقيق الذي أجرته "بتسيلم" ّ
تستدع القتل بالضرورة ،رغم ذلك.
مالبساتها لم
ِ

وأضاف "رغم ّأنه حتى وفًقا ألوامر الجيش اإلسرائيلي ما كان يجب أن تنتهي هذه األحداث بالموت،
مرة أخرى
يؤدي
أوهاما بخصوص وجود جهة مساءلة ومحاسبة ّ
مجرد إجراء التحقيقات بعث ّ
فإن ّ
ً
طمس
وظائفه كما ينبغي ،وفي نهاية المطاف وبعد مماطلة طويلة انتهت هذه التحقيقات إلى ال ّ

كالعادة".

يتهدد حياة
وتابع "ال تسمح تعليمات إطالق النار باستخدام النيران بهدف القتل ّإال حيال خطر ّ
قوات األمن أو آخرين وشرط انعدام ّأية وسيلة أخرى لدرء الخطر ،لكن ظروف قتل الفتى
عناصر ّ

علي كانت أبعد ما يكون عن ذلك".
ّ
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 .20االحتالل يخضع أسي اًر فلسطينياً مريضاً بالسرطان للعالج باإلشعاع مقيداً
رام هللا ـ "العربي الجديد" :نقلت هيئة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينية تفاصيل تفاقم الحالة
الصحية لألسير كمال أبو وعر ،ومعاناته من اإلصابة بسرطان الحلق واألوتار الصوتية ،وطريقة
تعامل السجانين معه خالل نقله إلى المشفى للخضوع لجلسات اإلشعاع ،والتي تتم وهو مقيد

بالجنازير ومحاط بالبنادق.

وقال بيان صادر عن هيئة األسرى ،اليوم اإلثنين ،إن األسير أبو وعر ( 46سنة) ،من بلدة قباطية،

حاليا في سجن "جلبوع" اإلسرائيلي ،روى لمحامية الهيئة أنه بعد اكتشاف
جنوب جنين ،والقابع ً
إصابته بسرطان الحلق تم تحديد بعض جلسات اإلشعاع له في مستشفى (رمبام) بحيفا ،وأنه خالل
نقله يتم تثبيته على السرير محاص ار بثالثة جنود يشهرون أسلحتهم باتجاهه.

ولفت أبو وعر إلى أنه كلما نقل إلى المشفى لجلسات اإلشعاع يتعرض للمعاملة نفسها من تقييده
ومحاصرته بالسجانين ،كما يتم تكبيل قدميه ويديه بالجنازير واألصفاد وتثبيتها في السرير خالل

الجلسات.

عاما ،ويعاني من مرض
واألسير أبو وعر معتقل منذ عام  ،2003ومحكوم بالسجن  6مؤبدات وً 50
السرطان ومن تكسر في صفائح الدم ،وحالته الصحية تتدهور بشكل ملحوظ ،وقد يفقد صوته في
وقت قريب.

العربي الجديد ،لندن2019/10/28 ،

" .21إسرائيل" تهدم جدار مدرسة ..واعتداءات للمستوطنين بالضفة
وكاالت :هدمت جرافات جيش االحتالل «اإلسرائيلي» ،أمس االثنين ،جزءاً من جدار مدرسة التحدي
 ،17في قرية ظهر المالح قضاء مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة ،فيما خط مستوطنون ،شعارات
عنصرية على جدران أحد المنازل في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس.

وعقب عملية الهدم في جنين ،استولت قوات االحتالل على «كونتينر» تستخدمه المدرسة مقصفاً،
في قرية ظهر المالح المعزولة خلف جدار الفصل العنصري .وقال رئيس مجلس قروي ظهر المالح
عمر الخطيب ،إن قوات االحتالل اقتحمت القرية وداهمت المدرسة ،وأعلنت محيطها منطقة عسكرية

مغلقة ،ومنعت الطالب واألهالي من االقتراب منها ،قبل أن تهدم جزءاً من سورها الخارجي.

إلى ذلك ،نفذت مجموعة من المستوطنين جريمة ،بخط شعارات عنصرية على جدران أحد المنازل

في بلدة حوارة جنوب نابلس ،في حين رشق مستوطنون ،منازل المواطنين بالحجارة ،في بلدة كفل
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حارس ،شمال سلفيت .وأفادت مصادر محلية ،بأن عشرات المستوطنين اقتحموا البلدة ورشقوا منازل

المواطنين بالحجارة ،بحماية جنود االحتالل الذين أغلقوا الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إليها.

وتوغلت جرافات عسكرية لجيش االحتالل ،في األراضي الزراعية شرق بلدة جباليا ،فيما اعتقل

االحتالل شاباً تخطى السياج األمني مع قطاع غزة.

الخليج ،الشارقة2019/10/29 ،

 .22االحتالل يعتقل  22مواطناً من الضفة بينهم ستة فتية

رام هللا :اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،الليلة الماضية وفجر اليوم االثنين 22 ،مواطناً من
الضفة ،بينهم ستة فتية من مخيم العروب.

وقال نادي األسير ،في بيان صحفي ،إن قوات االحتالل اعتقلت  17مواطناً من مخيم العروب وبلدة
بيت كاحل ومدينة الخليل ،وأضاف أن قوات االحتالل اعتقلت مواطنين من محافظة طولكرم ،كما

اعتقلت قوات االحتالل المواطنين محمد الحزين من مخيم قلنديا ،وعبد المعطي أبو سنينة من كفر

عقب ،وابراهيم كمال هندي ( 21عاماً) من قلقيلية.
وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2019/10/28 ،
 .23المحامي المحاجنة :الـ 48ساعة القادمة حاسمة في ملف األسيرين اللبدي ومرعي

عمان -غادة الشيخ :دعا المحامي خالد المحاجنة ،وكيل األسيرة األردنية هبة اللبدي ،في سجون
ّ
االحتالل اإلسرائيلي ،إلى اتباع كافة السبل الدبلوماسية والشعبية األردنية لوقف المسلسل اإلجرامي

الذي يمارس بحقها .وأفاد أن الـ 48ساعة القادمة من اآلن "حاسمة" في مصير كل من اللبدي
واألسير عبد الرحمن مرعي ،حيث ستبت خاللها محكمة االستئناف اإلسرائيلية في إما اإلفراج عن

األسيرين أو تثبيت توقيفهما إدارياً.

عمان2019/10/29 ،
الغدّ ،

 .24مؤسسات المجتمع المدني تطالب بتدخل دولي لإلفراج عن األسيرين األردنيين لدى "إسرائيل"

عمان :طالبت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" المفوضية السامية لحقوق اإلنسان

التابعة لألمم المتحدة بالتدخل الفوري لإلفراج عن األسيرين األردنيين لدى سلطات االحتالل
اإلسرائيلي عبد الرحمن مرعي وهبة اللبدي وضمان عودتهما لألردن .وأشارت في رسالتها للمفوضة
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السامية ميشيل باشيليت الى أن "أن السلطات اإلسرائيلية تجاهلت مطالب الحكومة األردنية باإلفراج
عن األسيرين" ،وأن "حياة اللبدي باتت في خطر بسبب إعالنها اإلضراب المفتوح عن الطعام".

عمان2019/10/28 ،
الغدّ ،

 .25الجيش اللبناني يحذر من نشاط استخباري إسرائيلي على موقع "فيسبوك"

أعلنت قيادة الجيش اللبناني َّ
أن عدداً من المواطنين تلّقوا طلبات صداقة عبر "فايسبوك" باسم
العدو اإلسرائيلي (الموساد) ،يعرض فيها مبالغ مالية
تبين ّأنها تابعة لجهاز مخابرات
"ّ "Jamal Fa
ّ
التنبه وعدم االنجرار وراء هذه المحاوالت الهادفة إلى
لكل من يتعامل معه .ودعت المواطنين إلى " ّ
اختراق المجتمع اللبناني بهدف إشاعة الفوضى وخلق الفتن".

االخبار ،بيروت2019/10/29 ،

 .26مناورة عسكرية لالحتالل اإلسرائيلي داخل مزارع شبعا اللبنانية
بيروت :أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية لإلعالم بأن قوات االحتالل اإلسرائيلي نفذت مناورة عسكرية

داخل مزارع شبعا المحتلة .واستعملت خاللها المدفعية الثقيلة والرشاشات ،وأطلقت القنابل المضيئة
في أجواء المزارع بالتزامن مع تحليق طائرات استطالع .وذلك بعد يوم من اختراق االحتالل وزوارقه

الحربية األجواء والمياه اإلقليمية اللبنانية.

الخليج ،الشارقة2019/10/28 ،

 .27مخرج مغربي يرفض عرض فيلمه في مهرجان إسرائيلي
الرباط :رفض المخرج المغربي ،ندير بوحموش ،دعوة مهرجان إسرائيلي لعرض فيلمه "أموشو" الذي

يروي قصة مقاومين دافعوا عن حقهم في الماء واألرض والكرامة ،داعيا إلى مقاطعة االحتالل

اإلسرائيلي .المخرج قال إنه وبصفته واحداً من مئات األكاديميين والمفكرين المغاربة ،الذين وقعوا
على البيان الصادر عن حملة المقاطعة األكاديمية والثقافية المغربية لـ"إسرائيل"  ،MACBIوسحب

االستثمارات ،وفرض العقوبات ضد دولة "إسرائيل"؛ فإنه مقتنع بضرورة القيام بعمل مباشر ضد

"االحتالل العسكري الرهيب الذي تمارسه الدولة الصهيونية على الضفة الغربية وغزة والقدس".

العربي الجديد ،لندن2019/10/28 ،
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يتعهدون بالضغط على "إسرائيل" لقيام دولة فلسطينية
ّ .28
مرشحون ديموقراطيون النتخابات الرئاسة ّ
مرشحون ديموقراطيون لالنتخابات الرئاسية األمريكية المقبلة ،خالل
تعهد ّ
واشنطن ( -أ ف ب)ّ :

مؤتمر لمنظمة "جاي ستريت" اليهودية ،باعتماد مقاربة تختلف تماما عن الدعم المطلق لـ"إسرائيل"
متعهدين الدفع باتّجاه تسوية سياسية تفضي إلى قيام دولة فلسطينية.
الذي ينتهجه الرئيس ترامب،
ّ
وقد اتهم المرشح بيرني ساندرز من جهته ،حكومة نتانياهو بالعنصرية .داعياً إلى تحويل مساعدة
عسكرية إلى "إسرائيل" بقيمة  3.8مليارات دوالر سنويا إلى مساعدات إنسانية لقطاع غزة المحاصر.

المرشحان جو بايدن واليزابيث وورن عن معارضتهما ألي تحرك يقطع الطريق على
في حين أعرب
ّ
قيام دولة فلسطينية.
رأي اليوم ،لندن2019/10/28 ،

 .29غرينبالت يشيد بـ"التحول الكبير" في عالقات "إسرائيل" مع جيرانها العرب

رفائيل أهرين :قال جيسون غرينبالت المبعوث األمريكي لعملية السالم ،الذي سيترك منصبه نهاية
األسبوع ،أنه يخطط لمواصلة المشاركة في الجهود الرامية إلى حل هذا الصراع الصعب .ولفت،

خالل مقابلة معه ،إلى أن أحد أعظم انجازات هذه اإلدارة األمريكية في الشرق األوسط هو تقريب
"إسرائيل" من العالم العربي ،وهو أمر اعتبره مهمة أساسية .وفيما يخص اقتراح السالم ،الذي صاغه
مع جاريد كوشنر ،والسفير األمريكي لدى "إسرائيل" ،ديفيد فريدمان ،أقر غرينبالت أن الجانبان

المعنيان قد ال يتبنونه على الفور .آمالً أن يق أر الطرفان الخطة بعناية وأن ال يتخذا أي ق اررات

متسرعة.

2019/10/28 ،The Times of Israel

 .30وزيرة خارجية السويد الجديدة :حركة المقاطعة ( )BDSشرعية وليست معادية للسامية
ستوكهولم :قالت وزيرة الخارجية السويدية الجديدة آن ليندا ،إن حركة المقاطعة ( )BDSحركة
شرعية ،وأن حكومة بالدها "ال ترى تشابها بين نشاطاتها ونشاطات معادية للسامية" .كما أقرت
الوزيرة ،في تصريحاتها ،أن بالدها تدعم المنظمات التي تنتقد االحتالل اإلسرائيلي.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2019/10/28 ،
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 .31جنوب أفريقيا تدعو مجلس األمن لالحتذاء بتجربة النضال ضد "األبارتايد" في فلسطين
نيويورك ـ ابتسام عازم :وجهت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ،ناليدي باندور ،أمام مجلس األمن

الدولي في نيويورك حيث ترأست جلسته الشهرية لنقاش الوضع في الشرق األوسط ،انتقادات حادة

للمجلس وموقفه من القضية الفلسطينية محملة إياه المسؤولية عن عدم تنفيذ ق ارراته المتعلقة

بفلسطين ،ودعته إلى أن يلعب الدور الذي لعبته األمم المتحدة في مواجهة نظام الفصل العنصري

"األبارتايد" ببالدها.

ثم تطرقت إلى "تقويض الق اررات والمفاوضات من خالل ق اررات أحادية الجانب تهدف إلى خلق

حقائق على األرض واستباق نتائج أي مفاوضات مستقبلية" .وأكدت أن ذلك يشير إلى سوء النية وال

يمكنه ضمان السالم ،مشيرة إلى أن الشعب الفلسطيني أصبح منسياً .وفي السياق ذاته نوهت إلى
ضرورة أن يصر مجلس األمن على أن يقدم مبعوث األمين العام لألمم المتحدة ،نيكوالي مالدينوف،

تقاريره بشكل مكتوب تنفيذا لق ارراته ،وخاصة فيما يتعلق بالقرار  2334الخاص بالمستوطنات.

العربي الجديد ،لندن2019/10/28 ،

 .32مالدينوف :إجراءات "إسرائيل" تدفعنا بعيداً عن حل الدولتين

نيويورك  -علي بردى :رأى المنسق الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط نيكوالي

مالدينوف ،خالل إحاطته إلى أعضاء مجلس األمن في نيويورك ،أن حقائق تفاقم التدهور على
األرض في النزاع الفلسطيني  -اإلسرائيلي "تدفعنا بعيداً أكثر" عن تحقيق حل الدولتين .موضحاً أنه
"ال يزال العدد المتزايد للمستوطنات اإلسرائيلية غير القانونية بموجب القانون الدولي" يمثل "عقبة
كبيرة" أمام عملية السالم.

الشرق األوسط ،لندن2019/10/29 ،

 .33األمم المتحدة :المساعدات القطرية تخفف معاناة الفلسطينيين
ثمن نيكوالي مالدينوف ،خالل لقائه في مقر األمم المتحدة بالقدس بالسفير محمد العمادي رئيس
ّ
اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة ،مواقف دولة قطر والمساعدات التي قدمتها للفلسطينيين ،وأكد
على سعي األمم المتحدة لرفع الحصار عن غزة وتحقيق الوحدة الفلسطينية.

الشرق ،الدوحة2019/10/29 ،
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 .34مسوغات الدعوات إلعادة صياغة نظرية األمن اإلسرائيلية
صالح النعامي :طغت في اآلونة األخيرة دعوات في تل أبيب إلعادة صياغة استراتيجية األمن
القومي ،على اعتبار أن طابع التهديدات التي تتعرض لها إسرائيل ونمط التحوالت التي تشهدها
بيئتها الداخلية واإلقليمية والدولية يفرضان إحداث تغيير على هذه االستراتيجية التي صاغها رئيس

الوزراء اإلسرائيلي األول دافيد بن غوريون ،مطلع خمسينيات القرن الماضي.

وتجمع هذه الدعوات التي تطلقها قيادات عسكرية في الخدمة النظامية واالحتياط ومراكز تفكير على

أن نظرية األمن القومي التي بلورها بن غوريون ،والتي تحكم االستراتيجية الهجومية والدفاعية
إلسرائيل حتى اآلن ال تستجيب للتحول على مركبات القوة العسكرية التي يملكها "األعداء" ،ال سيما

الترسانة الصاروخية.

فحسب نظرية "بن غوريون" ،فإنه يتوجب على إسرائيل عدم السماح باندالع الحرب على أرضها
مطلقاً ،في حين أن امتالك "العدو" صواريخ دقيقة ذات قوة تدميرية كبيرة يجعل الجبهة الداخلية
اإلسرائيلية ساحة للمواجهة .لكن النخب العسكرية اإلسرائيلية تختلف في تقديرها أهداف استراتيجية
األمن القومي المقترحة.

فحسب دراسة أعدها كل من رئيس هيئة أركان الجيش السابق الجنرال غادي إيزنكوت والعقيد

فإن ما يفاقم
المتقاعد غابي سيبوني ،وصدرت ،أخي اًر ،عن "مركز أبحاث األمن القومي" اإلسرائيليّ ،
خطورة التهديد الصاروخي حقيقة أن األغلبية الساحقة من التجمعات الديموغرافية والمرافق

االقتصادية واالستراتيجية الحساسة تتركز في السهل الساحلي ،الذي يمثل قطاعاً جغرافياً محدوداً
وضيقاً ،مما يزيد من خطورة نتائج الهجمات الصاروخية على الجبهة الداخلية.

ولفتت الدراسة إلى أن هذا التهديد ال يسهم فقط في التأثير على نمط الحياة في إسرائيل وال يضر
فقط بالمرافق الحيوية ،بل إنه يهدد قدرة الجيش على تجنيد قوات االحتياط ونقلها إلى الجبهات.

وح ّذرت من أن أحد التحوالت التي توجب على إسرائيل إعادة النظر في استراتيجيتها لألمن القومي

يتمثل في سعي قوى "معادية" للحصول على سالح الدمار الشامل ،ال سيما إيران التي تبدي حرصاً
على الحصول على السالح النووي ،فضالً عن سعيها لتوسيع نفوذها في محيط إسرائيل.

وأشارت الدراسة إلى أن استراتيجية األمن القومي يتوجب أن توفر ضمانات لتأمين خطوط التجارة

اإلسرائيل ية ،ال سيما في حوض البحر المتوسط ،التي يمكن أن تتعرض لعدد كبير من مصادر

التهديد.

واعتبرت الدراسة أن أحد العوامل الداخلية التي تهدد األمن القومي اإلسرائيلي تتمثل في تعاظم حدة

التصدعات في المجتمع على خلفية مظاهر االستقطاب اإليديولوجي والسياسي واإلثني ،محذرًة من
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أن هذه التصدعات تمثل تحدياً كبي اًر إلسرائيل ،على الرغم من تطورها التقني العلمي ومنعتها

االقتصادية.

وأشارت إلى أن ما يفاقم خطورة تصدعات المجتمع حقيقة أنها تترافق مع تفاوت واضح في تقدير

القوى األيديولوجية لطابع "القيم الوطنية".

وبخالف نظرية األمن القومي ،التي تمت صياغتها في خمسينيات القرن الماضي ،فإن كالً من
إيزنكوت وسيبوني يعتبران أن المركب الدفاعي هو المركب األساسي الذي يوجب تضمينه في

االستراتيجية الجديدة ،بحيث يضمن هذا المركب تأمين بقاء إسرائيل كدولة واحباط التهديدات التي
تتعرض لها ،مشيرين إلى أن اإلجراءات الدفاعية تهدف إلى منع اندالع حروب أو على األقل

تأجيلها أطول فترة ممكنة.

وتشير الدراسة إلى أن تبني سياسات هجومية يجب أن تكون المركب الثاني في أهميته ،مبين ًة أن
هذا المركب يمكن تنفيذه في إطار استراتيجية "المواجهة بين الحروب" ،والمتمثلة في المبادرة بشن
هجمات بهدف المس بمراكز القوة العسكرية لدى العدو ،لتقليص قدرته على الصمود في حال

اندلعت حرب شاملة.

ولفتت الدراسة إلى أنه يتوجب على إسرائيل أن تضمن تفوقاً نوعياً على أعدائها بشكل واضح من
أجل تجاوز تفوقهم الكمي؛ إلى جانب ضرورة تصميم الحروب ،بحيث يتم ضمان نقل المواجهات

إلى قلب أرض العدو.

وتحث الدراسة على وجوب الحرص على محاولة تقليص أمد الحرب القادمة وتخفيض قيمة الثمن

الذي تدفعه إسرائيل من أجل تحقيق االنتصار والحسم.

لكن الباحث شموئيل حرليف ال يتفق مع ما جاء في دراسة إيزنكوت وسيبوني ،ويرى أنه يتوجب
على إسرائيل عدم اشتراط تحقيق الحسم في أية معركة قادمة ،على اعتبار أن هذه المهمة مستحيلة،

فضالً عن أن الثمن الذي ستدفعه إسرائيل وهي تحاول تحقيقه سيكون كبي اًر جداً.

وفي ورقة صدرت ،أخي اًر ،أيضاً عن "مركز أبحاث األمن القومي" ،يجزم حرليف أنه لم يعد بإمكان

إسرائيل تحقيق انتصار حاسم على شاكلة النصر الذي حققته خالل حرب .1967

ويرى أن استراتيجية األمن القومي الجديدة إلسرائيل يجب أن تهدف إلى تحقيق هدفين أساسيين،
هما :تقصير أمد الحرب وتقليص الخسائر الناجمة عنها ،إلى جانب تأجيل موعد اندالع الحرب

القادمة.

وحسب حرليف ،فإن تحقيق هذين الهدفين يتطلب تصميم استخدام القوة العسكرية بحيث تهدف إلى
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"لسع وعي قيادة العدو" وحاضنته الجماهيرية ،بحيث ال تفكر مجدداً في المبادرة باستهداف إسرائيل.

العربي الجديد ،لندن2019/10/29 ،

 .35في السلفية والتطرف والقضية الفلسطينية ..
د .محمد الهندي

اوال :المقدمة:

فلسطين في مواجه المشروع الصهيوني ،كانت ،وبسبب هذا الصراع المفتوح الذي انخرط فيه كل
مكونات واتجاهات المجتمع الفلسطيني بأشكال ونسب مختلفة ،كانت ترتب أولياتها منذ مطلع القرن
الماضي وفق متطلبات هذا الصراع ،بغض النظر عن أي تباينات دينية أو فكرية أو سياسية.

_في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي برز قادة مسيحيون كبار على رأس فصائل فلسطينية تقاتل

العدو دون أي حساسيات  ،فيما أن أفكار إسالمية اجتاحت مصر في نفس الفترة تمثلت في جماعة
المسلمين (اطلق عليهم جماعة التكفير والهجرة) لم تترك أي أثر على فلسطين المجاورة ألنها

استبدلت الصراع مع العدو بالصراع الداخلي ..بل أكثر من ذلك فان تنظيما إسالميا عريقا له تاريخ
مشرف في التصدي للمشروع الصهيوني عام  1948فقد دورة وتأثيره وانتشاره في فلسطين بسبب
تأجيله االنخراط في قتال العدو  ،ثم استعاد حضوره وقوته حال انخراطه في مواجه العدو.

اذن في حالة الحرب فإن قوانين الحرب تفرض نفسها عل الجميع ،قال تعالى" :يا أَي َّ ِ
آمُنوا
ُّها الذ َ
ين َ
َ َ
ِإ َذا َل ِقيتُم َّالِذين َكَفروا زحًفا َفال تُوُّلوهم األَدبار" ،وفي آية أخرى" :يا أَي َّ ِ
آمُنوا ِإ َذا َل ِقيتُ ْم ِف َئ ًة
ُّها الذ َ
َ ُ َْ
َ ُُ ْ َ َ
ين َ
َ َ
ُ
ِ
َّ
ِ
ير َل َعل ُك ْم تُْفل ُحو َن" ،فكيف والحرب في فلسطين دائرة على مدار الوقت؟!
َّللاَ َكث ًا
َفا ْثُبتُوا َوا ْذ ُك ُروا َّ
_نهاية عام  1979غ از االتحاد السوفيتي أفغانستان ،ومع إغراء رفع راية الجهاد األفغاني وشعار
إقامة الدولة اإلسالمية التي ستتكفل بحل مشاكل المسلمين ،وفي مقدمتها العمل على تحرير
فلسطين ،لم يستجب الشعب الفلسطيني المسلم المتدين والذي يعاني ويالت االحتالل لهذا المنطق،
رغم غياب الراية اإلسالمية عن فصائل المقاومة الفلسطينية ،وكانت استجابته هامشية تمثلت بنشاط

الشيخ عبد هللا عزام -رحمه هللا ،فيما جموع شباب العرب يتوجهون للقتال المقدس في أفغانستان! !

_في عقد الثمانينات من القرن الماضي ،وعلى وقع الجهاد في أفغانستان ،سطع نجم تنظيم القاعدة
كتنظيم مقاتل ضد أمريكا والغرب و"الحكومات الكافرة"  ،واستقطب هذا التنظيم آالف الشباب

المتحمس من جميع األقطار اإلسالمية وكثير من بالد الغرب ،ورغم أن الوعي الجمعي للشع
الفلسطيني يعتبر أمريكا والغرب عموما هو السبب المباشر إلقامة "إسرائيل" وحمايتها وتسليحها
وعدوانها ،وأن "إسرائيل" جزء من النظام الغربي ،تعبر عن مصالحة وأهدافه في اخضاع المنطقة
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تلق أي استجابة لدى الشعب الفلسطيني الذي انخرط في
والسيطرة عليها  ،إال أن دعوة القاعدة لم ّ
انتفاضة شعبية عارمة عام  ، 1987وبقيت فلسطين في معزل عن دعوة القاعدة ؛ باستثناء حوادث
فردية  ،في معظمها تعكس نشاطا استخباريا إسرائيليا في محاولة إيقاع وتصيد الشباب الفلسطيني

المتحمس 0

وهذا المنطق والسياق ينسحب أيضا على أفكار وتنظيم الدولة اإلسالمية "داعش" إلى حد كبير ،رغم

انتشارها في سيناء على حدود قطاع غزة.

_إن انتشار التيار السلفي واألفكار السلفية في فلسطين بقي محدودا ،ويحمل في مجملة مفاهيم
معتدلة منسجمة مع األخالق اإلسالمية ،بمعنى االلتزام الديني واالقتداء بالسلف الصالح في مجال

العبادات والمعامالت واألخالق بعيدا عن التكفير ،وعندما برزت جماعات سلفية اتجهت نحو
االنخراط في مقاومة "إسرائيل" ،وليس نحو تكفير ومعاداة المجتمع واعتزاله.

_بعد قرار حصار قطاع غزة وفرض العقاب الجماعي على أهله ،وتحويله إلى سجن كبير على

مدار ما يزيد عن  12عاما أمام سمع العالم وبصره ،ومع وصول مستويات الفقر ونسب البطالة إلى

مستوى غير مسبوق ،كان من المتوقع أن ينمو في القطاع سلوك شاذ وأفكار متطرفة تشق طريقها
بين المحتاجين والعاطلين عن العمل.

ان "إسرائيل" التي تتحمل المسؤولية األولى عن هذا الحصار ،أملت بتحقيق هدفين رئيسيين:
 ،األول :تحميل المقاومة عامة وحماس خاصة المسؤولية عن تردي األوضاع المعيشية ،وبالتالي

االنفجار الشعبي في وجه حماس ،والكفر بالمقاومة عموما ،وما يتبع ذلك من استسالم وخضوع
وقبول بما يطرح من تصفية لما تبقى من القضية الفلسطينية ،ومسايرة سياق االستالم مقابل

تحسينات معيشية.

 ،والثاني :انتشار أفكار التطرف والتكفير واألمراض االجتماعية ،وما بتبع ذلك من تفكك النسيج
المجتمعي والمجتمع عامة الذي هو حاضنة المقاومة ،وبالتالي تشويه صورة الشعب الفلسطيني الذي

يدافع عن أشرف وأعدل قضية في العالم ،وتشويه مقاومته ،وتصويره بأنه حاضنة لإلرهاب ال
تستحق أي تعاطف فضال عن دولة مستقلة.

نستخلص من هذا التقديم ،أننا في أتون معركة طويلة ،متعددة الجوانب ،واحد أهم جوانبها هو الوعي
بأبعادها ،وتشعباتها؛ ومخططات األعداء فيها.

وعندما تدور مواجه بهذا المستوى فإن أي انحرافات في أفكار وسلوك بعض مجموعات الشباب ،ال

ينبغي أن تعالج أمنيا فقط ،بل عالجها مسؤولية النخب الفلسطينية والعلماء على وجه الخصوص،
وكذلك فإن أي سلوك شاذ ،أو مظاهر فساد لفصائل المقاومة يجب أن تالحق بنفس الجدية ،لما له
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من آثار سلبية مضاعفة على تماسك المجتمع وقوته وقدرته على التضحية والمقاومة والثبات ،فعقاب
القدوة مضاعف" ،يا ِنساء النَِّب ِي من يأ ِ
اح َش ٍة مبِين ٍة يضاعف َلها اْلع َذاب ِ
ْت ِم ْن ُك َّن ِبَف ِ
ض ْعَف ْي ِن".
ّ َْ َ
ُ َ َّ ُ َ َ ْ َ َ ُ
َ َ َ
واذا كانت مسيرات العودة نجحت في تفجير االحتقان الشعبي ألهل غزة في وجه العدو ،فإن هذا
النجاح سيبقى مؤقتا ومحدودا ،وربما يرتد عنفا داخليا إذا لم يصاحبه معالجة ومتابعة ألي انحراف
في أفكار الشباب ،ومالحقة ألي انحراف في سلوك قيادات وكوادر فصائل المقاومة.

ثانيا :كيف نفهم السلفية؟

إن المضمون الديني والتاريخي للسلفية ،سواء على صعيد العقيدة والسلوك ،أو كحركة إصالحية
فكرية واجتماعية وسياسية ،تمثل في استلهام حقبة السلف الصالح ،خاصة عصر الخلفاء الراشدين،

وتوسع عند البعض ليشمل من صار على نهجهم دون التقيد بعصر محدد ،وبذلك يمكن اعتبار
جميع المصلحين _عند مذهب أهل السنة_وكذلك حركات اإلصالح سلفية بهذا المعنى ،ألنهم

جميعا رسموا صورة المستقبل الذي ينشدونه باستلهام سيرة السلف الصالح في سلوكهم وجهادهم
وتجديدهم.

وبهذا المفهوم فنحن جميعا سلفيون ،كما يشمل هذا المفهوم معظم زعماء مقاومة االستعمار في
البالد العربية في العصر الحديث ،من عمر المختار وبن باديس واالبراهيمي والخطابي والقسام
وغيرهم ،فالسلفي رجال مجددا يقاوم الواقع المتخلف الموروث ،في نفس الوقت الذي يقاوم فيه

االستعمار والحكم األجنبي للبالد،

هذا هو مفهوم السلفية الحقيقي ،وليس المفهوم المغرض الذي يتم ترويجه في هذه األيام بأنها

الماضوية والرجعية وادارة الضهر للتحديث واالخذ بأساليب العصر وأدواته.

إن جميع الحركات السلفية التي عرفها التاريخ اإلسالمي ،كانت حركات تبحث عن حلول للواقع

اإلسالمي المعاش ،وللحوادث المستجدة فيه ،مستلهمة سيرة السلف الصالح ،خاصة عصر الخالفة

الراشدة ،وهي بذلك كانت حركات تجديد واصالح تقاوم االنحراف ،وتعيد توازن األمة في إطار

التجربة التاريخية لألمة اإلسالمية.

اليوم واقع األمة مختلف ،فبعد أن كانت األمة اإلسالمية تقود العالم ،وتملك الحضارة البشرية ،تصنع
أفكارها ووسائلها وأدواتها ،وتتحكم في مسارها ،وال تواجه أي تهديدات خارجية جادة ،أصبحت على

هامش حضارة اليوم ،ال تملك من أدواتها وأفكارها وتقنيتها وسالحها شيئاً ،يتحكم فيها األعداء على
كل المستويات السياسية واالقتصادية واألمنية والعسكرية واالجتماعية والثقافية والفكرية ،في عملية
تخريب وتشوية واستالب واجتياح وتجريف ،لم يشهد لها التاريخ مثيال ،وقد تحول كوكب األرض
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بفعل وسائل التكنولوجيا واالتصال والتواصل الحديثة إلى قرية صغيرة ،تتأثر أي بقعة فيها بما يجري
في أي منطقة أخرى،

والحال هذه ما هو النموذج الذي يجب أن نستلهمه من السلف الصالح الستنهاض األمة وتحصينها

من االندثار؟

هل نستلهم واقع السلف كمجتمع مكتفي بذاته ،منفتح فقط على شبة جزيرة العرب ،ال يواجه أي

تهديد خارجي جدي ،ويملك وسائل وأدوات محدودة ،ال يمكن مقارنتها مع وسائل العصر وأدواته

وأفكاره ،هل نذهب الى غزوة الخيل ،كما حدث على حدود غزة قبل سنوات قليلة؟ ،أم نستلهم التجربة

التاريخية لألمة ،باعتبار السلف نموذج لفهم الواقع ،وتحليل مراكز القوة فيه ،وتطورها واتجاهاتها،

وأدراك قضاياها المستجدة وتحديد وسائل وطرق عالجها؟

كل ذلك من موقع إيماننا العميق واالحتفاظ بتوازننا النفسي والروحي ،وادراك دورنا كمسلمين في
امتالك الحضارة اإلسالمية وتوجيها الوجهة الصحيحة.

إن إحياء سيرة السلف الصالح ،هي جعلها حية في حاضرنا ،لتدشين فصل جديد من سيرة السلف

الصالح ،يمكن جيلنا من دخول العصر الحاضر وواقعنا بكل تحدياته ووقائعه ،وتجعل من واقعنا

فصال صالحا تستلهمه األجيال المقبلة في بناء سيرتها الخاصة.

ان عدم تمكن االتجاه السلفي من القيام بالتجديد المطلوب في الفكر اإلسالمي ليواكب تطور الواقع،
ويستجيب لتحدياته يعتبر من العوامل المهمة التي تفتح باب للتطرف تحت عباءة التيار السلفي.

ثالثا :التطرف في الفكر والسلوك

في عقد السبعينيات من القرن الماضي ،وأثناء دراستنا في مصر ،طفت على سطح األحداث جماعة
المسلمين ،أو ما أطلق عليها األمن (جماعة التكفير والهجرة) ،كردة فعل على عنف السلطة ضد

جماعة اإلخوان المسلمين في السجون المصرية ،وكردة فعل أيضاً على غياب الديمقراطية السياسية

 -إن صح التعبير ،-وغياب العدالة االجتماعية،

استندت الجماعة إلى فهم معين لبعض نصوص الشهيد سيد قطب حول مفهوم المجتمع الجاهلي،

ورغم تقوى واخالص أفراد هذه الجماعة ،إال أنهم اعتزلوا الحياة ،بما فيها الحياة الدراسية بالجامعات،
وصادفنا شبابا تركوا الدراسة في كلية الطب خوفا من الوظيفة في خدمة "النظام الكافر" بعد

التخرج!؟

وبدل أن تثور الجماعة بزعامة شكري مصطفى ،في وجه النظام فإنها اتجهت للخصومة مع التيار
اإلسالمي المعتدل لإلخوان المسلمين ورمزه كتاب (دعاة ال قضاة) للمستشار حسن الهضيني ،ومع
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الجماعة اإلسالمية بالجامعات ،تكفر من ال يستجيب لدعوتها ،ويبايع قيادتها ،مثلها في ذلك مثل
كل حركات التطرف ،التي توجه خصومتها للتيار الذي خرجت منه ،وتعترض على اعتداله وتساهله.

الخوارج كانوا في صفوف الخليفة الراشد علي -عليه السالم ،-وخرجوا معه ضد معاوية -رضي هللا

عنه  ،-وعندما تطرفوا اعتراضا على حادثة التحكيم ،خرجوا على علي -عليه السالم -وقاتلوا ضده
ثم اغتالوه ولم يذهبوا لقتال معاوية!

التطرف أعمى ،ويعمي صاحبه ،ويجعله ينظر إلى األمور نظرة خيالية بعيدا عن الواقع ،هذا من
جانب الفرد ،ومن جانب الجماعة فإنه بانعزال الجماعات المتطرفة وانغالقها على نفسها ،يرتد

التطرف إليها ،وتكرر التجربة ذاتها مع نفسها ،فيعترض األكثر تشددا على األقل تشددا ،وتنقسم
الجماعة إلى جماعات تتنازع االمارة والوالءات ،تخاصم بعضها بعضا ،وتنتهي أخي ار إلى التفتت

واالختفاء كما حدث مع تجربة التكفير في مصر ،وكما حدث مع جميع حركات التطرف في التاريخ

اإلسالمي،

فلم يحدث أن جماعة متطرفة صنعت التاريخ ،رغم تفاني أعضائها وشدتهم ،فكان شعارهم االستشهاد
من أجل القضية ،ولم يفكروا بتحقيق األهداف وكيفية خدمة هذه القضية.

هروب إلى األمام ،مع نظرة سحرية لألمور ،تختصر كل شيء وتعفي صاحبها من شر الدراسة

والتحليل وفهم تعقيدات الواقع واالستجابة لها.

وأحيانا تغيير االتجاه والوالء ،لقد صادفت أشخاصا انتقلوا من الفكر السلفي التكفيري الى التشيع

المتطرف.

إنه نمط من الوعي المزيف الذي ينسى معه الشخص دوره وطبيعة موقعه.

رابعا :ماذا يعني ان تكون سلفيا في فلسطين؟

حادث التفجير األخير ضد نقاط شرطة المرور في قطاع غزة الشهر الماضي ،كان حادثا صادماً
بكل األبعاد ،شباب إسالمي في مقتبل العمر ينتمي لعائالت محافظة متدينة وفقيرة ،أظهر تصميما
على التضحية بالنفس وتفجيرها على حواجز شرطة يحرسها شباب إسالمي في مقتبل العمر من

عائالت محافظة ومتدينة وفقيرة ،مثلهم تماما ،ربما يكونوا من أقربائهم ،أو جيرانهم ،ويصلون في

نفس مساجدهم ،ويدرسون في نفس مدارسهم ،فيما العدو يعربد ويستبيح كل الحرمات والمقدسات
والدماء على مدار الوقت ،أي تطرف و جنون ممكن أن يعيد أكثر الصفحات قتامة في تاريخ األمة؟
وأين؟ في فلسطين! التي كانت عصية دائما على كل تطرف!
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شباب مسلمون بكل تأكيد هم ضد العدو وجرائمه ،ولكنهم على استعداد لتفجير أنفسهم في شرطة
المقاومة ،وأين؟ في غزة المنكوبة المحاصرة ،وربما بمبررات عدم تطبيق الشريعة ،أو بعضا من

مظاهر الفساد ،هل هذا من السلف الصالح في شيء؟
هل هذه هي أولويات السلفية الحقة؟

عندما يجتاح العدو_ الذي ال لبس فيه _ ،أرضهم ومقدساتهم ومسرى نبيهم -صلى هللا عليه وسلم،-
أين هو حكم الجهاد في اإلسالم الذي يصبح فرض عين في هذه الحالة؟

إن السلفي الحق يجب أن يكون وطنيا بحق ،عندما يجتاح األعداء األرض ويعيثون فيها فسادا
يصبح الدفاع عن الوطن جزء من عقيدة السلفي.

إن اندماج السلفية في حركة المقاومة الوطنية ضد العدو وتكاملها معها يحمي حركة المقاومة من
االنحراف عن دين وتاريخ وثقافة وسلوك األمة ويحمي السلفية من االنحراف عن مفهوم السلفية

الحقة الذي حملة الصحابة والتابعين والعلماء ورموز الجهاد والمقاومة والفتوح على مدار التاريخ
األمة ،ويفشل في نفس الوقت سعي العدو لتوظيف السلفية ضد الوطنية ،وضد حركات المقاومة
اإلسالمية في محاولة إلكمال حلقة القهر واالذالل.

إننا ندعو النخراط الحركة السلفية في فلسطين بكل توجهاتها في قتال العدو لتأخذ مكانها الطليعي

في تصويب مسار األمة كما كانت على مدار الوقت.

وكالة سما اإلخبارية2019/10/28 ،

 .36هل تضرب المنطقة حرب كبيرة؟!
أ.د .يوسف رزقة
تقدم الصحف العبرية في هذا األسبوع (كوخافي) رئيس أركان الجيش الصهيوني في صورة القائد

القلق ،الذي يتوقع أم ار كبيرا ،ويكاد يتحمل المسئولية وحده .وتتحدث تسريبات عبرية عن زيارة
مفاجئة وسريعة لنتنياهو إلى الرياض في أثناء وجود وزير الدفاع األميركي فيها.

وهنا نقول :ما الذي يقلق كوخافي؟! وماذا جرى في الزيارة الخاطفة إن صحت؟ هل يشعر كوخافي
بالقلق ألن احتماالت الحرب في الخليج أوشكت على االنفجار؟! وهل ستخوض دول الخليج الحرب

بالتوافق مع إسرائيل وحدها ،ودون أميركا؟! أم إن قلق كوخافي جاء من االنسحاب األميركي من

سوريا ،مع التخلي عن األكراد؟! وهل هذا االنسحاب هو بداية تخلي أميركا عن منطقة الشرق

األوسط ،وبدأت النظر إليها على أنها عقارات يمكن االستثمار فيها دون وجود عسكري؟! وهل القلق
تولد عن نجاح أردوغان في إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا ،وضرب الوجود اإلسرائيلي في
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المنطقة من خالل إخراج األكراد منها؟! وهل القلق من تقييم كوخافي أن معركة مع حزب هللا في
الشمال ستفتح معركة مع غزة في الجنوب؟!

أجوبة القلق على ما ورد في األسئلة كلها تناولتها الصحافة العبرية ،كبواعث محتملة ومجتمعة،

ولكنها ركزت على العقلية المزاجية للبيت األبيض ،التي تتجه إلى التخلي عن منطقة الشرق

األوسط ،والتي ترى أنه ال ضرورة للحرب مع إيران؟!

إن خروج أميركا من المنطقة ،إن صح ،فإنه يمثل حدثا كبيرا ،وتغي ار مهما في المنطقة له تداعياته
بعيدة األثر على دول المنطقة ،وان حربا محتملة مع إيران في ضوء زيارة نتنياهو إلى الرياض في
وجود وزير الدفاع األميركي ،يعد أم ار غير عادي ،وخط ار كبي ار له امتداداته في المنطقة ،وفي

الزمن ،وال يعني قيام حرب في الخليج انتهاءها بعد أيام قليلة ،بل ستعمل دول كبرى على استمرارها

لفترة طويلة.

المنطقة حبلى بتغيرات قادمة ،وأحداث جسيمة ،وأخطار كبيرة ،والقلق الذي تشير إليه الصحف
العبرية هو نوع من التسريبات المخابراتية لمعلومات لتهيئة المنطقة ربما لحدث ما ،يستهدف أيضا
توريط أميركا وعرقلة خروجها من المنطقة .المنطقة في هذه األيام تحكي بعضا من القلق

واالضطراب الذي كان في أيام الربيع العربي( ،العراق ملتهب داخليا ،وكذا لبنان على صفيح ساخن،

وحرب اليمن الفاشلة متواصلة ،وسوريا يوجد فيها قوات روسية وأميركية وايرانية وتركية ،وادلب على

كف عفريت ،وليبيا تعتصرها الحرب ،وتدخالت الخليج وفرنسا ،وتونس لما تخرج من عنق
ّ
الديمقراطية ونتائجها ،وايران محاصرة وال تكاد الدولة تدفع رواتب الموظفين إال بعسر ومشقة ،وحزب
هللا قلق في ساحته اللبنانية ،وحماس يعتصرها الحصار ،وعباس لم تعد له حيلة ،وأوراقه احترقت).

هذه هي البيئة التي تزحف أشباحها ،وغيومها السوداء في المنطقة ،وال ندري هل نحن على بوابة
حدث كبير ،أم أننا على بوابة مخابرات متوغلة في الشر تدفع باألزمات إلى حافة الهاوية ألغراض

تريدها ،وغايات عمل لها؟! دعونا نراقب وننتظر؟!

فلسطين أون الين2019/10/28 ،

 .37متى تفهم إسرائيل أنها نبتة غريبة في الشرق األوسط؟
عودة بشارات

الرد الرسمي الوحيد على موجة المظاهرات الكبيرة في لبنان جاء من فم رئيس األركان افيف
كوخافي ،الذي حذر من خطر مواجهة في الشمال والجنوب .هكذا بدت الصورة من بعيد :مئات

آالف المتظاهرين في لبنان يهددون النظام السياسي الفاسد هناك ،وفي إسرائيل يسارعون إلى وضع
التاريخ :الثالثاء 2019/10/29

العدد5072 :

ص

28

أنفسه م في الجانب المضاد مع الفاسدين .عندما اندلعت الموجة اإلنسانية الكبيرة في مصر ضد
ديكتاتورية حسني مبارك ،األمر الذي بث األمل في أرجاء العالم ،فقد تم اإلعالن عن عزاء وطني
في المؤسسة اإلسرائيلية ،خشية من تولي اإلخوان المسلمين للسلطة ،واندالع حرب يأجوج ومأجوج

تهدد إسرائيل .بعد ذلك تولى اإلخوان المسلمون الحكم ،وبعد ذلك هزموا ،والمؤسسة اإلسرائيلية بقيت
على حالها :أي بصيص أمل في أوساط الشعوب العربية يجعل الدنيا مظلمة في عيونهم .واذا
بالصدفة فقدت رقم هاتف المؤسسة اإلسرائيلية ،ال تقلق ،فستجدها في النادي الفاخر ألعداء

شعوبهم.

هذه متالزمة قديمة .عندما تج أر الرئيس المصري جمال عبد الناصر في حينه على تأميم قناة
السويس من أيدي البريطانيين ،انضمت إسرائيل بحماسة مرضية إلى دول عظمى إمبريالية
محتضرة ،بريطانيا وفرنسا ،إلى الحرب ضد مصر .نحن هنا لن نتوسع حول “الصفقة النتنة” التي

كان هدفها توريط الثوريين المصريين الشباب مع األمريكيين ،لكننا سنتحدث عن صفقة أخرى وهي
صفقة الفخار .هذه قصة الغرام المرضية مع ديكتاتور طهران ،محمد رضا شاه ،الذي حكم شعبه

وتحكم بكنوزه بمساعدة البريطانيين واألمريكيين واإلسرائيليين .وبعد ذلك يستغربون لماذا يكره

اإليرانيون والعرب إسرائيل ،وباإلجمال ..لنترك الشأن الفلسطيني جانباً ،نسجت قصة غرام متواصلة

مع قامعيهم الداخليين والخارجيين .في هذه األثناء ..الجزار من الرياض ،ولي العهد السعودي الذي
يذبح أطفال اليمن ويقطع جثث معارضيه ،هو األمير على الحصان األبيض الذي سبى قلوب كبار

رجال المؤسسة اإلسرائيلية.

أكتب هذه األقوال في أعقاب قرار الرئيس األمريكي االنسحاب من سوريا وتوديع منطقتنا الملعونة،

وقبله غادرنا األتراك واإلنجليز والفرنسيون ،وبقيت الشعوب فقط .من يرد البقاء فعليه التصالح مع
المكان ،ال أن يتصادم معه .هكذا ،حان الوقت ألن تدرك إسرائيل بأن عنوانها هو في الشرق

األوسط وليس في مكان ما وراء البحار .حتى العرب لم تعد إسرائيل تهمهم وال يهتمون بها .ها هي
مظاهرات لبنان لم تذكر إسرائيل تقريباً ،ولم يتم ذكرها في مظاهرات الربيع العربي في .2011
إسرائيل ببساطة غير ذات صلة بالشرق األوسط ،وبدالً من أن تتعلم الدرس تقوم بالتحديد :مرة
تقصف في العراق وأخرى في سوريا وثالثة في لبنان ،واآلن حسب تقارير مختلفة ،شاركت في

مهاجمة السفينة اإليرانية في الخليج الفارسي .في المقابل ،فإن الذين هوجموا يتعاملون مع إسرائيل
على أنها طفل عنيف ومشاكس ،يريد أن يلعب بلعبة ليست له.

من األمور التي تبعث على اليأس أن جيشاً قائده كوخافي الذي أعده للقتل في الحروب واالنتصار،
هو اآلن بال عمل ،وال يجد من ينتصر عليه .في المقابل إليكم بشرى أخرى ،حتى التيار العسكري
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في إسرائيل ال يملك خططاً الحتالالت أخرى (لهذا يمكن التخمين بأن المؤسسة األمنية هنا تشعر
بهجوم عصبي فظيع .كل األعداء تبخروا :مصر والعراق وسوريا واألردن ولبنان ،جميعهم ينشغلون
في حروبهم الحقيقية ،الحروب الداخلية.

الجنرال كوخافي يثير الشفقة بتحذيراته ،والمراسلون الذين يصدقون هذه البشائر الجهنمية يثيرون

الشفقة أكثر منه .بهذا ،تلك هي حروب الماضي ،في حين أن التحدي الحقيقي هو التصالح مع

شعوب المنطقة .واذا لم يتم تغيير القرص ،فإن إسرائيل ستواصل كونها نبتة غريبة .وحتى تعاطفها
مع شعوب الشرق يستقبل بتشكك ومشاعر غضب طالما أنها تحبس ماليين الفلسطينيين خلف

القضبان.

هآرتس 2019/10/28

القدس العربي ،لندن2019/10/29 ،
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