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 41 :كاريكاتير

*** 
 

  مفاجئ تقديرات الجيش تتحدث عن اندالعو تكون على جبهتين ليبرمان: الحرب المقبلة س .1
جّدد وزير الدفاع اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان تهديداته للبنان وسورية بأنهما : أسعد تلحمي –الناصرة 

، في حال نشبت حرب على الحدود الشمالية إلسرائيل، مضيفا  «ستجدان نفسيهما مستهدفتْين معا  »
 «.س لمواجهة عسكرية لكن من يريد السالم عليه االستعداد للحربتوجه إسرائيل لي»إن 

أي معركة »وقال ليبرمان خالل استقباله جنودا  من كتائب مختلفة من سالحي المشاة والمدرعات إن 
مقبلة، بغض النظر أين ستندلع على الحدود الجنوبية )غزة( أو الشمالية )حزب هللا( ستتطور إلى 

تكون هناك جبهة واحدة. هذه نقطة االنطالق خاصتنا، وبموجبها نهيئ  معركة على جبهتين ولن
 «.الجيش لحرب إقليمية
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تقديرات الجيش تتحدث عن اندالع مفاجئ، والهدف الرئيسي منع الحرب المقبلة، لكن في »وتابع إن 
الشرق األوسط الجديد أضحت التقديرات السابقة، بأن اندالع حرب احتمال ضعيف، ليست ذات 

 «.، فالواقع هش والحرب قد تندلع بين لحظة وأخرى، بين ليلة وضحاهاشأن
بناء  لهذه التقديرات فإن الجيش يستعد لمناورة جديدة، وال توجد مناورة من دون نيران »وأردف أنه 

هائلة تؤشر إلى قوتنا، وعلى المدفعية والمدرعات أن توفر نيرانا  قوية، تماما  مثلما يفترض أن تمنع 
 «.ة الجوية المساس بإسرائيلالحماي

السيناريو المرعب يشمل هجمات مشتركة ضد إسرائيل من الشمال، وعلينا »واعتبر ليبرمان أن 
بينما »وتابع أنه «. االستعداد لكل سيناريو محتمل، كما أن الواقع الجديد يضعنا أمام تحديات جديدة

م جبهة كهذه. هناك الجبهة الشمالية، وفي كنا في الماضي نتحدث عن الجبهة اللبنانية، ال توجد اليو 
ونظام )الرئيس بشار( « حزب هللا»أي تطور سيحصل، ستكون جبهة واحدة، سورية ولبنان معا ، 

حزب »األسد وكل المتعاونين مع النظام السوري. وكذلك في الجبهة اللبنانية فالحديث ليس فقط عن 
ي فإن الواقع الحالي هو أن الجيش اللبناني فقد والجيش اللبناني. وألسف« حزب هللا»، إنما «هللا

 «.وتحت إمرته« حزب هللا»استقالليته وأضحى جزءا  ال يتجزأ من منظومة 
 11/10/2017، الحياة، لندن

 
 الحكومة الفلسطينية تؤكد استعدادها لتولي مسؤولياتها في غزة فور اتفاق الفصائل .2

تعدادها لتولي مسؤولياتها فورا  في قطاع غزة، فيي حيال أعلنت الحكومة الفلسطينية، أمس، اس :رام هللا
 اتفاق الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة.

، فيي رام هللا 10/10/2017 ثاءاستعرض مجلس الوزراء خالل جلسته األسبوعية التي عقدها يوم الثالو 
ة إليى قطياع غيزة، موجهييا  هللا نتيائ  الجولية التيي قاميت بهييا الحكومي برئاسية رئييس اليوزراء راميي الحمييد

 تحية إكبار واعتزاز إلى أهلنا في قطاع غزة.
نهييا دتييدرس وتتييابع باهتمييام جميييع القضييايا التييي طرحهييا ممثلييو إوقالييت الحكوميية، فييي بيانهييا أصييدرته، 

الفصائل والشخصيات والقوى الوطنية، وجمعية رجال األعمال الفلسطينيين، والشابات والشبان وغيرها 
وجيددت الحكومية التزامهيا بإيجياد  الل لقائها برئيس الوزراء وأعضاء الحكومية فيي غيزة.من الجهات خ

 الحلول لهذه القضايا، وتوظيف اإلمكانات المتاحة لتلبية احتياجات المواطنين في قطاع غزة.
وقاليييت  وحيييدة اسيييتيطانية جدييييدة. 3,800ودانيييت الحكومييية مصيييادقة السيييلطات اإلسيييرائيلية عليييى بنييياء 

دعلييى المجتمييع الييدولي، وعلييى رأسييه اإلدارة األمريكييية، إلييزام إسييرائيل بقييرارات األمييم المتحييدة الحكومية: 
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المتعلييييق باالسييييتيطان، ووقييييف تحييييديها للمجتمييييع الييييدولي باسييييتمرار اسييييتعمارها،  2334وآخرهييييا القييييرار 
 وسياساتها االستيطانية، وتشريع قوانين عنصريةد.

 11/10/2017 ،الحياة، لندن
 

 : انفالت إسرائيلي تحريضي في وجه جهود السالم األمريكية"فلسطينيةالالخارجية " .3
الفلسيطينية إن حالية التغيول اإلسيرائيلي االسيتعماري التوسيعي  قالت وزارة الخارجية والمغتربين :رام هللا
الفلسطينية المحتلة، تترافق مع تصعيد ملحوظ في تصريحات ومواقيف اليميين الحياكم فيي  األرضفي 

صييرار علييى  دإسيرائيلد الداعميية لالسيتيطان والمعادييية للسيالم، فييي تحييدد صيارال إلرادة السييالم الدوليية، وا 
 مواصلة التمرد على قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

، أن هيييذا االنفييالت اإلسيييرائيلي الرسييمي فيييي 10/10/2017 الثالثيياء فيييي بيييان لهيييا ،وأضييافت الخارجييية
اليييرئيس  إليييىتوجييييه انتقيييادات الذعييية  إليييىل فيييي األييييام األخييييرة التحيييريض عليييى عمليييية السيييالم، وصييي

وأكييدت أن هييذه الحمليية  القييدس. إلييىاألمريكييي دونالييد ترامييب، علييى موقفييه ميين نقييل السييفارة األمريكييية 
تعبيير عيين حقيقيية الموقييف اإلسييرائيلي الييرافض لفرصيية السييالم الحالييية، والييذي يواصييل وضييع العراقيييل 

وأدانيييت بأقسيييى العبيييارات  اسيييتئناف المفاوضيييات. إليييىمريكيييية الهادفييية والعقبيييات فيييي وجيييه الجهيييود األ
 سياسات االحتالل ومواقفها المعادية للسالم، واإلجراءات االستيطانية والعقوبات الجماعية.

 10/10/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 يطانية جديدةوحدة است 3,829لبناء  "إسرائيل"منظمة التحرير تستنكر خطط  .4
خييالل  ،اسييتنكرت عضييو اللجنية التنفيذييية لمنظميية التحرييير الفلسيطينية حنييان عشييراوي :القيدس ،رام هللا

 منظميةال، ممثلة النروي  لدى دولية فلسيطين هيليدا هارالدسيتاد فيي مقير 10/10/2017 استقبالها الثالثاء
سييمال لييةدارة المدنييية بالمصييادقة علييى رام هللا، قييرار رئيييس الييوزراء اإلسييرائيلي بنيييامين نتنييياهو الفييي 
 ات المعزولة.عمر وحدة استيطانية جديدة، موزعة على الكتل االستيطانية الكبرى والمست 3,829بناء 
يضاف  صارخا   واعتبرت ذلك انتهاكا   ،قرار اإلسرائيليالمنظمة الاستنكرت دائرة شؤون القدس في كما 
للقيانون اليدولي وللقيرارات  صيريحا   حيتالل اإلسيرائيلي وخرقيا  سلسيلة االنتهاكيات اليوميية لحكومية اال إلى

الدوليية الرافضيية للمشيياريع االسييتيطانية كافية، وبالتييالي فييان هييذه المشياريع االسييتعمارية ليين تقيييم حقيقيية 
 على األرض وأن استمرارها يشكل خطورة بالغة على مستقبل العملية السياسية في المنطقة برمتها. 

 10/10/2017 ،لمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء وا
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 "شؤون القدس" تحذر من استمرار وتصاعد الهجمة االستيطانية المنظمة على األقصى .5
حييذرت دائييرة شييؤون القييدس فييي منظميية التحرييير الفلسييطينية ميين مخيياطر وتييداعيات مواصييلة  :القييدس

شييبوهة لباحييات المسييجد األقصييى المئييات ميين المسييتوطنين المتطييرفين ميين اقتحاميياتهم االسييتفزازية والم
المبارك، من باب المغاربة بحراساتد مشّددة من قوات االحتالل الخاصة، ووسيط أجيواء شيديدة التيوتر 

ونيييددت دائيييرة شيييؤون القيييدس، فيييي بييييان صيييحفي،  تسيييود المدينييية المقدسييية للييييوم الثاليييث عليييى التيييوالي.
لمبيارك مين اقتحاميات واسيعة ومكثفية ، بخطورة ما يجري فيي المسيجد األقصيى ا10/10/2017 الثالثاء

مييين قبيييل قطعيييان المسيييتوطنين المتطيييرفين، اسيييتجابة ليييدعوات ميييا تسيييمى دمنظمييياتد الهيكيييل المزعيييوم 
ألنصييارها ولجمهييور المسييتوطنين بالمشيياركة الواسييعة فييي اقتحامييات باحييات األقصييى خييالل أيييام عيييد 

 دالُعرشد اليهودي الذي يستمر حتى نهاية األسبوع الجاري.
 10/10/2017 ،لة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكا

 
 التشريعي خالل انتفاضة القدسالمجلس استهدفت نواب  اعتقالحالة  17: "أسرى فلسطين" .6

حالة اعتقال استهدفت نواب المجلس التشريعي  17غزة: أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أنه رصد 
مين، وذلك بالرغم من حالة التراجع في استهداف النواب. خالل دانتفاضة القدسد التي اندلعت قبل عا

وقال الناطق باسم المركز رياض األشقر إن سلطات االحتالل تستند فيي اعتقيالهم لييدمحاكمه صيوريةد 
تفييرض االعتقييال اإلداري، لفتييرات معينيية، حيييث يجييري تجديييد هييذه المييدة، لتضييمن بقيياءهم فييي السييجن 

مين النيواب ألكثير  تالل منيذ انيدالع دانتفاضية القيدسد اعتقيل عيددا  وأضاف أن االح أطول فترة ممكنة.
  .يعاد اعتقاله مرة أخرى من مرة، بحيث يمضي عدة شهور خلف القضبان ويتحرر لفترة قصيرة، ثمّ 

 11/10/2017 ،القدس العربي، لندن
 

 تعليق بلجيكا بناء مدرستينلتأسف  التربيةوزارة  .7
، عن بالغ أسفها لما يتم تداوله 10/10/2017 يوم الثالثاء ،التعليم العاليأعربت وزارة التربية و : رام هللا

ميين أنبيياء عيين قييرار الحكوميية البلجيكييية التعليييق المؤقييت لييدعمها لبنيياء مدرسييتين بسييبب الييتحفظ علييى 
تسمية إحدى المدارس التي ُبنيت قبل خمس سنوات بدعم بلجيكيي فيي قريية بييت عيوا التابعية لمديريية 

وعبييرت الييوزارة فييي بيييان صييحفي عيين تقييديرها لييدعم الحكوميية البلجيكييية لجهييود الييوزارة  .جنييوب الخليييل
بييادرت لييدعوة القنصييل البلجيكييي  أنهييالتطييوير التعليييم وتمويلهييا لمشيياريع فييي هييذا المجييال، مشيييرة إلييى 

 العام في فلسطين للقاء قريب لبحث األمر.
 10/10/2017 ،فلسطين أون الين
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 األولى من لقاءات القاهرة سةالجلحماس وفتح تختتمان  .8
(، 10/10مساء اليوم ) اختتمت حركة المقاومة اإلسالمية دحماسد وحركة فتح،د: الرأيد-القاهرة

 الجلسة األولى للحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة برعاية مصرية.
هاء االنقسام للقيادة المصرية لرعايتها جهود إن وتقدمت الحركتان في بيان صحفي، بالشكر واالمتنان

تمام  المصالحة. وا 
المصالحة الفلسطينية بعمق بهدف رفع  وجرى خالل اللقاءات مناقشة عدد من موضوعات ملف

 غزة. الشعب الفلسطيني وتخفيف األوضاع المعيشية في قطاع المعاناة عن كاهل
ا بنفس على تطلعهم لمواصلة الحوار غد وسادت المباحثات أجواء إيجابية، حيث أكد المشاركون

 الرول البناءة.
 10/10/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 هنية يعبر عن ارتياحه لألجواء السائدة في لقاءات القاهرة .9

تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية دحماسد، إسماعيل هنية، اتصاال هاتفيا 
 الحركة لحوارات القاهرة صالح العاروري. مساء الثالثاء، من نائب رئيس مكتب الحركة ورئيس وفد

ووضع العاروري هنية في صورة مجريات اليوم األول من الحوارات التي تتم باستضافة ورعاية 
 مصرية كريمة.

وعبر هنية عن ارتياحه لألجواء السائدة ولما استمع إليه من معطيات، مشيدا  في الوقت نفسه بموقف 
 رة الحوار.األشقاء المصريين ودورهم في إدا

وأكد رئيس الحركة على موقف حماس الذي تسلح به الوفد بضرورة إنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة 
 وتكريس الشراكة والتعددية السياسية والديمقراطية االنتخابية.

 11/10/2017، موقع حركة حماس
 

 الناس لطمأنةبدران: سنحرص على أن يخرج شيء آني وملموس  .11
أكد مسؤول ملف العالقات الوطنية في المكتب السياسي لحركة : يى اليعقوبييح -/ غزة القاهرة

حماس حسام بدران، أن حركته ماضية في طريق إنهاء االنقسام حتى النهاية، وأن قادة الحركة 
سيحرصون في الجوالت األولى لمباحثات المصالحة التي تنطلق في القاهرة اليوم الثالثاء مع حركة 

ة، أن يخرج شيء آني وملموس يشعر الناس بالطمأنينة قبل الوصول للقضايا فتح برعاية مصري
 الكبيرة التي تحتاج لنقاش ووقت أطول.
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وقال بدران في تصريح خاص لصحيفة دفلسطيند: دسنكون مرنين ألبعد حد في كل ما يسميه بعٌض 
لى رأسها حرية مصالح حزبية، وسنتمسك وُنصّر على كل القضايا التي تخص الشعب الفلسطيني وع

ا: دالحقوق  المواطن بالعمل السياسي ومقاومة االحتالل واختيار من يقوده وبرنامجه السياسيد، متمم 
 العامة سنتمسك بها بشكل كبير أما المصالح الحزبية سنكون مرنين فيهاد.

فاق في القاهرة، وما بعده، مشير ا إلى أن هذا االت 2011وأوضح أن الحوارات ستبنى على اتفاق 
وقعت عليه كل الفصائل، ويضمن كل الملفات والقضايا الخالفية سواء على مستوى األمور المتعلقة 

 بالسلطة، والقضايا الكبرى المتعلقة بالبرنام  السياسي والمشروع الوطني ومنظمة التحرير.
وبشأن سالل المقاومة، قال بدران: دموضوع السالل واضح في كل جوالت الحوار، لم يطرل 

وأضاف: دالسالل ال يتعلق  لموضوع للبحث والحوار من قبل ولن يطرل اآلن وال في المستقبلد.ا
 بحماس فهو حق حصري للشعب الفلسطيني وله وظيفة واحدة وهو حماية شعبنا ومقاومة االحتاللد.

ا أن هناك اتفاقيات واضحة تعطيهم حقهم، وتضمن أن  وأكمل فيما يتعلق بملف الموظفين، موضح 
ن قضيتهم مركزية تابعة للحكومة، مؤكد ا أن اإلشكالية كانت في التنفيذ وليس في االتفاق تكو 

 المبدئي.
 10/10/2017، فلسطين أون الين

 
 : مصر وضعت ثقلها بشكل غير مسبوق"الشرق األوسط"عزام األحمد لـ .11

ركزية وعضو اللجنة الم« فتح»قال رئيس وفد : سوسن أبو حسين و محمد نبيل حلمي -القاهرة
، إن أولويات مجموعته تتمثل في تمكين الحكومة «الشرق األوسط»، عزام األحمد ليفتح لحركة

عندها نكون »الفلسطينية من إدارة شؤونها في رام هللا، وغزة، وخان يونس، على حد سواء. مضيفا : 
 «.مليةقد وصلنا إلى تمكين الحكومة، وهو ما لن يتم بين يوم وليلة، وستحكمه الممارسة الع

وضع »، ُمرجعا  ذلك إلى «أكثر من أي وقت مضى بإنهاء االنقسام»وأعرب األحمد عن تفاؤله 
مصر ثقلها في ملف المصالحة بشكل غير مسبوق، بسبب المتغيرات الدولية واإلقليمية في المواقف 

 «.السياسية
أن يتخذ قرار  قرار شكل المقاومة هو قرار وطني وليس فصائليا، وليس من حق أحد»واستكمل: 

الحرب بمفرده، ويجب أن نكون شركاء في هذا القرار، وأن يكون ذلك محل إجماع، واألمر نفسه 
 «.ينطبق على المقاومة الشعبية وشكلها وأساليبها وحدودها
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مهام الحكومات، وليست من اختصاص الفصائل »وأشار إلى أن مسألة االعتراف بإسرائيل هي من 
ي العالم، وال يحق إلسرائيل مثال أن تطالب الفصائل الفلسطينية بأن تعترف واألحزاب في أي دولة ف

 «.بها، بينما األحزاب اإلسرائيلية ال تعترف بفلسطين وال بالفصائل الفلسطينية
 11/10/2017، الشرق األوسط، لندن

 
 الرشق: ماضون بكل إرادة إلتمام المصالحة .12

ضرورة إنجال »في بيان، على « حماس» أكد مجلس الشورى في حركة: فتحي صّبال -غزة 
وشدد عضو المكتب السياسي للحركة «. حوارات المصالحة الوطنية لتحقيق وحدة الشعب الفلسطيني

الوحدة والمصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الفلسطيني كافة خيارنا »عزت الرشق، على أن 
 «.شترك وانتزاع حقوقنااالستراتيجي للمضي قدما  صفا  واحدا  في مجابهة عدونا الم

عداد خارطة طريق عنوانها مصالحة وطنية »وقال الرشق:  نجتمع اليوم )أمس( وكلنا أمل في رسم وا 
 «.تجمع أبناء الوطن في سفينة واحدة نحو التحرير والعودة

ماضون بكل إرادة وعزم في إنجاز مصالحة وطنية حقيقية مع إخواننا وشركائنا في »وأضاف: 
 «.واألمل، من أجل تحقيق تطلعات شعبنا الوطن واأللم

سيتناول « فتح»فوزي برهوم، أعلن في بيان اإلثنين أن الحوار مع « حماس»وكان المتحدث باسم 
جراءات وآليات تنفيذها وفق اتفاق القاهرة» الموقع « مجمل القضايا والملفات المتعلقة بالمصالحة وا 

 .2011العام 
 11/10/2017، ، لندنالحياة

 
 حماس تريد خريطة طريق للمصالحةدويل: البر  .13

قدت أمس في مقر االستخبارات العامة في القاهرة عُ : محمد الشاذلي -فتحي صّبال } القاهرة  -غزة 
، بمشاركة فاعلة «حماس»و « فتح»الجولة األولى من الحوار بين وفدين قياديين رفيعين من حركتي 

ث يسعى المسؤولون المصريون إلى ردم الهوة بين من مسؤولي الملف في االستخبارات المصرية، حي
 الحركتين، لوضع آليات لتنفيذ كل التفاهمات في الملفات الخمسة للمصالحة.

، إن للجولة الحالية من «الحياة»صالل البردويل لي « حماس»وقال عضو المكتب السياسي لحركة 
أي تفاصيل لتنفيذ اتفاق  هدفين، األول وضع رؤية أو إطار للحوار قبل الدخول في»الحوار 

المصالحة، بما فيها خريطة طريق وآليات تنفيذ االتفاق، واجتماع الفصائل كلها الموقعة على اتفاق 
 ، المقرر عقده في العاصمة المصرية خالل األيام المقبلة.«القاهرة
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طاع غزة، الهدف الثاني يتعلق بعمل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية في ق»وأضاف البردويل أن 
دارة المعابر الحدودية، 2007وكذلك ملفي الموظفين )الذين عينتهم حماس عقب االنقسام عام  (، وا 

تتمخض نتائ  إيجابية عن هذه »وعّبر البردويل عن أمله بأن  «.وغيرها من الملفات في القطاع
 «.الجولة من الحوار

 11/10/2017، ، لندنالحياة
 

 في القاهرة "اللقاءات الثنائية"على طاولة  "مصريةصيغ توافقية ": "القدس العربي" .14

شرع الوفدان القياديان من حركتي فتح وحماس، في العاصمة «: القدس العربي»غزة ي  أشرف الهور:
وضعها مسؤولون مصريون بهدف تقريب « صيغ توافقية»المصرية القاهرة، أمس، في البحث في 

، وذلك مع بداية «الملفات الصعبة»رأي حول حل وجهات النطر بينهما، لتجاوز الخالفات في ال
 األولى، بعد زيارة حكومة التوافق قطاع غزة.« الثنائية اللقاءات»

وضعها المسؤولون المصريون لحل عدة ملفات عالقة، أهمها « صيغ توافقية»وستبحث اللقاءات في 
ع لملف الموظفين تمكين الحكومة من العمل في القطاع بشكل كامل، إضافة إلى إيجاد حل سري

الذين عينتهم حركة حماس، بعد سيطرتها على قطاع غزة، إضافة إلى تصور آخر سيجري بحثه 
 وهو من أكثر الملفات تعقيدا.« الملف األمني»بشكل مفصل، حول إدارة 

، فإن الجانب المصري لم يقدم للحركتين قبل «القدس العربي»وحسب ما أكدت مصادر مطلعة لي 
ت الثنائية الصيغ المطروحة للحل، وأنه اكتفى فقط بالحديث إليهم عن التصور بشكل بداية اللقاءا

 «.اللقاءات الثنائية«عام، على أن يترك البحث لي
وأشارت إلى أن ذلك كان سببا في دفع الحركتين بوفود قيادية بارزة، تشارك فيها شخصيات أمنية من 

التوافق لألمن في قطاع غزة، حيث يوجد ضمن كال الطرفين، وذلك لبحث ترتيبات استالم حكومة 
 وفد حركة فتح اللواء ماجد فرج مدير جهاز المخابرات العامة الفلسطينية.

وحسب ما يتردد فإن الصيغة المطروحة لحل ملف الموظفين المعينين من قبل حماس بعد عام 
استيعابهم بناء على  ، الذي يشمل2011، تستند إلى اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة عام 2007

دارية تشكلها الحكومة، وأن ما سيجري بحثه في القاهرة بعد موافقة الطرفين  توصيات لجنة قانونية وا 
على هذه الطريقة، هي المدة الزمنية التي ستستغرقها اللجنة للبت في ملفاتهم، وكذلك طريقة التعامل 

 معهم ماليا قبل عملية دمجهم رسميا في السلك الحكومي.
وسيترتب على ذلك أيضا بحث تسليم الحكومة اإلشراف بشكل كامل على معابر قطاع غزة، بما فيها 
المعابر التي تربط القطاع بإسرائيل، ومعبر رفح الفاصل عن مصر، تمهيدا لتمكين الحكومة من 
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ا خالل إدارة قطاع غزة بشكل كامل، بما في ذلك الموارد المالية، لتبدأ بتنفيذ الخطط التي وعدت به
للتخفيف من حجم األزمة اإلنسانية واالقتصادية التي يعيشها السكان بفعل االنقسام  زيارتها األخيرة،

لحل الملف األمني، بما يشمل إدارة « صيغا توافقية»وليس بعيدا عن ذلك يناقش الطرفان  والحصار.
عادة الحكومة ألجهزة األمن في قطاع غزة، التي شكلتها حركة حماس بعد سيطرته ا على القطاع، وا 

 عدد من أفراد أجهزة األمن السابقين للعمل من جديد.
ويتردد حسب تقارير إسرائيلية أيضا أن الجانب المصري سيعرض على ممثلي الحركتين، اقتراحا 

لتولي إدارة شؤون األمن في غزة، ويتضمن المقترل أن يكون « مجلس أمني مشترك»بتدشين 
هزة األمن في كل من الضفة والقطاع، على أن يشارك ممثلون عن المجلس مكونا من قادة أج

المخابرات العامة المصرية بصفة مراقبين في المجلس، على أن تكون القرارات التي تتخذ من قبل 
 هذا المجلس بموافقة ممثليه.

 ووفق ما ذكر فإن حماس قبلت هذا المقترل الذي قدمه األسبوع الماضي مدير المخابرات المصرية
 اللواء خالد فوزي، خالل زيارته لرام هللا وغزة، في حين لم ترد عليه السلطة الفلسطينية.

 11/10/2017، ، لندنالقدس العربي
 

 خيمة لدعم المصالحة وسط مدينة غزةتقيم  الجبهة الشعبية .15
ي خيمة لدعم المصالحة الفلسطينية ف« الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»أقامت : فتحي صّبال -غزة 

 حديقة الجندي المجهول وسط مدينة غزة بمشاركة قادة الفصائل الوطنية واإلسالمية والمواطنين.
نحو مصالحة تعبد الطريق أمام وحدة وطنية »الفتة رئيسية، كتب عليها: « الشعبية»وعلق نشطاء 

مصر  ، والفتات تحيي الجهود المصرية وتطالب«لحماية المشروع الوطني ومواجهة مشاريع التصفية
 بدعم ومراقبة خطوات تنفيذ المصالحة ودعم المصالحة والوحدة الوطنية وحماية المشروع الوطني.

مسؤول فرعها في القطاع جميل مزهر في الخيمة حركتي « الشعبية»ودعا عضو المكتب السياسي لي 
طالق حوار وطني شامل.« حماس»و « فتح»  إلى سرعة إنجاز المصالحة الوطنية وا 

ر على أنه من غير المسمول بالعبث بتضحيات الشعب الفلسطيني والعودة إلى مربع وشدد مزه 
 الفشل مرة أخرى.

 11/10/2017، ، لندنالحياة
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 حركة فتح: الهدف تمكين حكومة الوفاق من العمل في غزة .16
أكد المتحدث باسم حركة فتح، عضو مجلسها الثوري أسامة القواسمي، أن الحوار مع حماس : القاهرة

برعاية مصرية يهدف إلى تمكين حكومة الوفاق من العمل بشكل كامل في القطاع من جميع 
 النواحي األمنية واالقتصادية، والذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية كما هو متفق عليه.

بسط سلطة القانون في  إلىوقال القواسمي في تصريح صحفي له: إننا في حركة فتح نريد أن نصل 
سلطة واحدة بقانون  إلىلضفة، باعتبارهما وحدة جغرافية واحدة وشعب واحد، والوصول غزة كما ا

 واضحة.واحد وسالل واحد على أسس وطنية 
التراجع  أووأكد أن حركة فتح ستبذل كل جهد ممكن إلنجال الحوار، وأنه من غير المسمول الفشل 

نهاء االنقسام الفلسطيني األسود.للوراء، ونقدر عاليا دور مصر في جهودها المميزة إلنجال ال  حوار وا 
 10/10/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 جميع القوى باألجهزة األمنية بالضفة إشراكيوسف: يجب حسن  .17

أكّد الشيخ حسن يوسف القيادي في حركة حماس بالضفة المحتلة، ضرورة : محمود هنية –الرسالة 
شراكمنية في الضفة إعادة بناء األجهزة األ جميع القوى الوطنية فيها، وتصويب العقيدة األمنية بما  وا 

 يخدم الشعب الفلسطيني ويجّرم التنسيق األمني واالعتقاالت على خلفية المقاومة.
وقال يوسف في تصريح خاص بيدالرسالة نتد: ملف األجهزة األمنية يجب معالجته بما يفرض على 

صالحة، دفال يجوز الحديث عن مصالحة مع وجود سلوك أمني معادد األرض حقائق تنسجم مع الم
 لها، بما يعمق الشرال في النسي  الفلسطيني وال يشعر الناس بحقيقة وجود مصالحةد.

 واألمنكما أكّد على ضرورة تصحيح العقيدة األمنية ألجهزة الضفة، وخاصة جهازي دالمخابرات 
وتوقف االعتقاالت على أي خلفية سياسية أو عمل مقاوم،  الوقائيد، بما يخدم المواطن الفلسطيني،

 منبه ا إلى أن استمرار الوضع الراهن، يعني مواصلة استهداف المقاومة، وفق قوله.
 10/10/2017نت، الرسالة، 

 
 : حماس تقدمت بعدة خطوات لتحقيق المصالحةالنخالة .18

إلسالمي في فلسطين بالجهود المصرية رحب زياد النخالة نائب األمين العام لحركة الجهاد ا: بيروت
 لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

نهاء  وأشاد النخالة في حوار مع قناة الميادين بخطوات حماس وما قدمته لتحقيق المصالحة، وا 
 االنقسام، مطالبا السلطة الفلسطينية بخطوات مماثلة.
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المصالحة، منبها إلى ضرورة التيقظ وعبر النخالة عن تخوفه من المواقف األمريكية واإلسرائيلية من 
 مما يسمى دصفقة القرند.

وأكد أن حركته أيدت المصالحة التي من شأنها حل مشاكل سكان غزة، وهي حق لهم، كما قال، 
وشدد نائب األمين العام أن سالل  ودليس المصالحة التي من شأنها تغيير البرام ، وتسليم الساللد.

 س مطروحا للنقاش.المقاومة خارج المساومة، ولي
 10/10/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 عباس زكي: مصر لم تعد راعية للمصالحة بل متدخلة وهناك ثالث متغيرات جديدة .19

قال عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن هناك ثالث متغيرات : محمد هنية –غزة 
 إنهاء االنقسام بشكل حقيقي. هامة طرأت على ملف المصالحة الفلسطينية، تدفع تجاه

وأضاف زكي في حديث خاص لوكالة دشهابد، دإن مصر لم تعد راعية للمصالحة بل متدخلة، 
وموجودة على الطاولة، وأصبحت تعتبر هذا الموضوع أمن قومي بالنسبة لها، وآن األوان للتطبيق 

 الفلسطينية عبئ على أحدد. الخاّلق واالنتقال النوعي للحياة الفلسطينية بحيث أال تكون القضية
وتابع: دحماس أيضا وضعت برنامجا  سياسيا  جديدا ، وقيادتها أصبحت في قطاع غزة، ولديها البعد 

د، وهذا هو المتغير الثاني وفق زكي، أما الثالث فقال: دإن فتح وقفت االيدلوجيالوطني أكثر من 
ه، والرئيس محمود عباس وضع محددات أمام حائط مسدود، فال يوجد تسوية، واتفاق أوسلو تم نعي

 في خطابه أمام الجمعية العامة لألمم المتحدةد.
وأوضح زكي أن هذه المستجدات تدفع للوحدة الفلسطينية، فضال عن ثقل مصر ومراعاة المواقف 
الدولية لها، ألن لديها اتفاق مع دإسرائيلد ومصر، وهذا الثقل الكبير وشعور مصر بجدية األطراف 

 طينية، يجعالن من هذه المصالحة أمرا  حقيقيا .الفلس
وحول سالل المقاومة عّلق زكي: دسالل المقاومة لم ولن يطرل على طاولة النقاش، وهذا شأن 
داخلي فلسطيني، وال تزال بلدنا محتلة والمقاومة قائمة، ولكن الفكرة في استخدام السالل، إذا كان 

بعيدا  عن أي استخدام للجبهة الداخلية ويتم استخدامه بقرار  مكلفا  للعدو وفيه جدوى، ويجب أن يكون
 مركزيد.

 10/10/2017لألنباء، وكالة شهاب 
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 "الجهاد" تدعو لتصعيد االنتفاضة والتصدي للمستوطنين .21
أكدت حركة الجهاد اإلسالمي أن الشعب الفلسطيني لن يستكين ولن يتراجع أمام اإلرهاب : غزة

الل ثمن جرائمه واقتحاماته المسجد األقصى، وستسقط كل مخططات الصهيوني، وسيدفع االحت
 الصهاينة ومشاريعهم المدعومة أمريكيا.

ودعت الحركة في بيان صحفي، الثالثاء، أهلنا وشعبنا للرباط وشد الرحال لألقصى المبارك، 
 والتصدي للمستوطنين في كل مكان.

في مقدمتها المسجد األقصى والمسجد وقالت الحركة: إن استمرار العدوان على المقدسات و 
تكثيف العمل لتصعيد االنتفاضة والعمل الفدائي للدفاع عن  -الفلسطينيين-اإلبراهيمي يفرض علينا 

 أرضنا ومقدساتنا.
 10/10/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 عين الحلوةمخيم : العمل المشترك هو صمام أمان االستقرار في في لبنان حماس .21

ستقبلت حركة المقاومة اإلسالمية حماس وفدا  من لجان أحياء كلد من الرأس األحمر ا: صيدا
والصفصاف وطيطبا في مخيم عين الحلوة بحضور عضو القيادة السياسية لحركة حماس والمسؤول 

 السياسي لمنطقة صيدا ومخيماتها أيمن شناعة وأعضاء القيادة السياسية في مخيم عين الحلوة.
لواقع األمني على الشارع الفوقاني والهواجس التي تحيط األهالي من تكرار التوتر في تناول الوفد ا

المنطقة، وطالب بتثبيت األمن واالستقرار ومنع أي توتر من شأنه أن يؤدي إلى تدهور الوضع 
 األمني في مخيم عين الحلوة.

لمشتركة وخصوصا  في حي كما طالب الوفد حركة حماس ببذل الجهود إلعادة انتشار القوة األمنية ا
الطيرة وذلك لضمان إعادة إعمار الحي وتعزيز األمن في مخيم عين الحلوة؛ وخصوصا  على الشارع 

 الفوقاني.
بدورها أكدت حماس أن العمل الفلسطيني المشترك هو صمام أمان األمن واالستقرار في المخيم، 

ركة في أماكن التوتر في المخيم وخصوصا  وأن هناك جهود تبذل إلعادة انتشار القوة األمنية المشت
في حي الطيرة، وذلك تسهيال  لدخول األونروا ومؤسسات المجتمع المدني، والبدء بعملية إعادة 

 اإلعمار.
 10/10/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
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نصاف موظفي غزةهي : مفاتيح المصالحة "األحرار"حركة  .22  رفع العقوبات وا 
ار الفلسطينية إلى ضرورة إلغاء كافة اإلجراءات العقابية التي تم اتخاذها دعت حركة األحر : غزة

دخال الوقود  غزة،بحق  والبدء الفعلي في خطوات إغاثة الجوانب اإلنسانية والصحية والتعليمية وا 
 لمحطة الكهرباء.

يث كما دعت في بيان صحفي تلقى موقع دفلسطين أون اليند نسخة عنه، إلى ضرورة التوافق من ح
المبدأ على االستيعاب والدم  الكامل لموظفي حكومة غزة وموظفي سلطة رام هللا على قاعدة 

 المساواة في الحقوق والواجبات والمواقع الوظيفية والمهنية.
 10/10/2017، فلسطين أون الين

 
  الرجوب: متوجهون للقاهرة بإيجابية وسنبني شراكة تبدأ ببرنامج وطني موحد .23

أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب في حديث لبرنام  دلقاء قال : رام هللا
خاصد الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين، إن وفد حركة فتح توجه للحوار مع حماس بإيجابية وبقلب 

 مفتول، لتحقيق الشراكة الوطنية مع حماس مبنية على برنام  وطني موحد.
وتحوالت بالموقف الحمساوي ستساعد في التنفيذد،  إيجابيةرات وقال الرجوب:د هناك خطوات وتطو 

 وفاعل وحيويد. إيجابيمشيرا  إلى أهمية الدور المصري كعامل 
ورأى الرجوب أن هناك ثالثة عوامل جديدة أدت إلى إعادة المصالحة إلى السكة الصحيحة، وهي: 

ثانيا: الدور المصري، وثالثا: ال  وجود خط براغماتي وطني في حماس يؤكد تمسكه بإنهاء االنقسام،
 وال الدولية تقبل باستمرار االنقسام. اإلقليميةالبيئة الوطنية وال 

 10/10/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 من الكنيست ويهدد بطردهم العربأردان يهاجم النواب  .24
يوم الثالثاء، هجوما حادا ضد النواب  شن وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي جلعاد أردان، :تل أبيب

وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعالم عبرية إنه دفي حال استمر  العرب في الكنيست اإلسرائيلي.
 الطيبي والنواب العرب في خطواتهم فسنطلب المرة المقبلة عدم أهلية حزبهم بالوجود داخل الكنيستد.

صرفاتهم وتدخلهم في العديد من القضايا كما جرى في وأكد على أن في حال استمر النواب العرب بت
أحداث المسجد األقصى مؤخرا فإنه سيعمل على إقصائهم من الكنيست بسبب عدم أهلية حزبهم 

 بالدخول في البرلمان اإلسرائيلي.
 10/10/2017القدس، القدس، 
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 ال يوجد شريك فلسطيني للسالم غضون عام أنه فيأردان: ترامب سيفهم  .25
تصريحات الرئيس  حولوزير األمن الداخلي اإلسرائيلي جلعاد أردان، يوم الثالثاء  علق :تل أبيب

دإنني على يقين ، قائال األميركي دونالد ترامب بشأن عملية السالم ونقل السفارة األميركية إلى القدس
أنه في غضون عام من اآلن سيفهم الرئيس ترامب أنه ال يوجد شريك فلسطيني للسالم، وأن 

وغيرها تعارض الموقف األميركي، وهذه األمور لها  لةنتربولخطواتهم أحادية الجانب باالنضمام 
  تراكمات وتداعيات منها قناعة ترامب التي ستتولد بالتوقيع على قرار بنقل السفارةد.

 10/10/2017القدس، القدس، 
 

 القاتمع مصر استراتيجي وسنطور الع السالم: وزارة الخارجية اإلسرائيلية .26
قالت الخارجية اإلسرائيلية، مساء الثالثاء، إن السالم بين القاهرة وتل أبيب : محمد الريس -القاهرة 

نها ملتزمة بالمضي في تطوير العالقات.  داستراتيجيد، وا 
، يوفال روتيم، مع سفير اإلسرائيليةجاء ذلك خالل اتصال هاتفي أجراه مدير عام وزارة الخارجية 

 ل حازم خيرت، وفق بيان للسفارة اإلسرائيلية بالقاهرة.مصر لدى إسرائي
وأكد البيان على أن دسفير إسرائيل لدى منظمة اليونسكو لم يصرل بما نسب له وفي كل األحوال 

وأشارت الخارجية اإلسرائيلية إلى أن دمصر هي  فإن التصريح ال يمثل موقف الحكومة اإلسرائيليةد.
 ب ملتزمة بالمضي في تطوير العالقات الثنائيةد.حليفة قوية إلسرائيل، وتل أبي

وفي وقت سابق، نقلت تقارير صحفية عن موقع إسرائيلي أن السفير اإلسرائيلي لدى اليونسكو، 
كرمل شاما هكوهين، قال إن وجود مرشحين عرب على منصب المدير العام للمنظمة، في مقدمة 

 ا لليونسكو. الحاصلين على األصوات، هو أمر سيئ إلسرائيل وأيض  
 10/10/2017لألنباء،  األناضولوكالة   

 

 في زيارة غير معلنة القاهرةإلى وفد إسرائيلي يصل  .27
وصل وفد إسرائيلي إلى القاهرة، يوم الثالثاء، في زيارة تستغرق ساعات : محمود الحسيني - القاهرة

 لم ُيعلن عنها مسبقا ، وفق مصادر أمنية. 
القاهرة الدولي، في تصريحات صحفية، إن وفد ا إسرائيلي ا )لم تحدد  وقالت مصادر أمنية في مطار

 عدده( وصل إلى مطار القاهرة، على متن طائرة خاصة قادم ا من تل أبيب. 
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وتتزامن هذه الزيارة مع انطالق جولة حوار فلسطيني بين حركتي المقاومة اإلسالمية )حماس( 
هرة. واعتبرت المصادر أنه ال توجد عالقة بين زيارة الوفد والتحرير الوطني الفلسطينية )فتح(، في القا

 اإلسرائيلي والحوار الفلسطيني. 
وأضافت أن دالوفد اإلسرائيلي ليس مرتبط ا بلقاءات سياسية في القاهرة، وقد تكون لقاءات تجارية أو 

 أمنيةد. 
 10/10/2017لألنباء،  األناضولوكالة   

 
 كوماندو طبية جديدة وحدة يعلن عن الجيش اإلسرائيلي .28

أعلن الجيش اإلسرائيلي، يوم الثالثاء، عن وظيفة جديدة لما يطلق عليه دمقاتل طب : هاشم حمدان
عمالنيد، يتم دمجه مع لواء الكوماندو، بحيث يقوم، أثناء الحرب، بإجراء عمليات جراحية ميدانية 

 باقي قوات الجيش اإلسرائيلي. للمصابين من الجنود في عمق أراضي دالعدود بينما هم معزولون عن
، ويضم وحدات ددوفدوفاند ودماجالند ودريموند 2015يشار إلى أن لواء الكوماندو أقيم في العام 

 وأغوزد.
 10/10/2017، 48عرب 

 
 دولفين على مهمات عسكريةالأسماك  يدرب اإلسرائيليجيش ال .29

مجموعة من أسماك الدولفين على يدرب جيش االحتالل اإلسرائيلي، في السنوات األخيرة،  القدس:
وموانئ  استراتيجيةالقيام بمهمات أمنية بادعاء أن هذه مهمات دفاعية تهدف إلى حماية منشآت 

 والعثور على ألغام في البحر.
وقالت القناة الثانية للتلفزيون اإلسرائيلي يوم الثالثاء، إن الجيش اإلسرائيلي يدرب أسماك دولفين على 

غطاسين يسعون إلى دخول المياه اإلقليمية اإلسرائيلية أو إلى مواقع إسرائيلية تقع اكتشاف سباحين و 
كسابهم قدرات للعثور على ألغام وعبوات ناسفة تحت  خارج المياه اإلقليمية من أجل تنفيذ هجمات، وا 

 سطح البحر.
 10/10/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 ل شهرين ونصفخال  إسرائيليينانتحار ثمانية جنود  .31

كشفت تقارير عبرية عن تصاعد مستمر لحاالت االنتحار في صفوف جنود الجيش : الناصرة
د اإلخباري العبري المقرب من الجيش، يوم الثالثاء، إن جندية 0404وقال موقع د اإلسرائيلي.
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دحتسورد  إسرائيلية أقدمت على االنتحار الليلة الماضية، بإطالق عيار ناري على رأسها في قاعدة
 .1948العسكرية، جنوب األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

وأضاف الموقع أن هذا الحادث ينضم إلى سلسلة من عمليات االنتحار التي ُسجلت خالل فترة 
الشهرين ونصف الماضية؛ حيث أقدم سبعة جنود على االنتحار، مشيرا إلى أن الشرطة العسكرية ال 

من جانبه، أفاد متحدث باسم الجيش اإلسرائيلي بأن  هذه الحاالت.تزال تقوم بالتحقيق في بعض 
 دالسنوات الثالث األخيرة شهدت زيادة مطردة في عدد حاالت االنتحارد.

 10/10/2017قدس برس، 
 

 " بإقامة فعالية تذكر باقتحام كنيسة المهدإسرائيلديختر: جامعة نيويورك تستفز " .31
ة نيويورك األميركية على خلفية تحضير المؤسسة الجامعية نشبت أزمة بين مسؤول إسرائيلي وجامع

إلقامة فعالية إلحياء ذكرى اقتحام الجيش اإلسرائيلي لكنيسة المهد بمدينة بيت لحم في الضفة 
 .2002الغربية لدى تنفيذ عملية دالسور الواقيد عام 

الكنيست آفي ديختر وصف  وذكرت صحيفة دإسرائيل اليومد أن رئيس لجنة الخارجية واألمن التابعة لي
هذه الفعالية بأنها معادية للسامية، وبعث برسالة حادة لرئيس الجامعة أندرو هاميلتون يحت  فيها ألن 
نص الدعوة لحضور الفعالية جاء فيه أنه يعيد تمثيل ما حصل مع دالمقاتلين الفلسطينييند الذين تلقوا 

 لحظة األخيرة دون استسالم.ملجأ إنسانيا بالكنيسة، وواصلوا القتال حتى ال
 10/10/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 الفلسطيني -العربي  -فرصة تاريخية لحل الصراع اإلسرائيلي نتنياهو  ي: أمامخبير إسرائيل .32

قال الكاتب بصحيفة معاريف أفرايم غانور إن أمام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فرصة تاريخية 
بي الفلسطيني، ودعاه الستغاللها فهي دال تتكرر كثيراد مشيرا إلى أن لحل الصراع اإلسرائيلي العر 

 اسمه سيخلد في التاريخ إن دنجح بتغيير وجه الشرق األوسطد.
وأضاف غانور أنه في وقت تتفتح عيون السعودية ومصر ودول الخلي  واألردن على تعاظم نفوذ 

لهذه الدول إلقامة تحالف يواجه طهران وباقي  إيران بالمنطقة، فإن إسرائيل تبدو الشريك الجيد والمهم
 حليفاتها من سوريا وحزب هللا وحركة المقاومة اإلسالمية )حماس(.

وقال إن مفتال إقامة هذا التحالف موجود في تل أبيب، والشرط األول إلقامته هو حل الصراع 
السعودية ومصر الفلسطيني اإلسرائيلي الفتا إلى أنه ال يمكن له أن يتحقق بدون ضغوط من 
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أن تتوصل إلى اتفاق مع  -وفق الكاتب-غير أن إسرائيل ال يمكنها  واألردن على الفلسطينيين.
 الفلسطينيين طالما أن حركة حماس ال تزال الطرف األقوى في الساحة الفلسطينية.
 10/10/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 قادرة على إطالق صواريخ نوويةلمانيا بتزويدها بغواصات أ طالبت "إسرائيل"يديعوت": " .33

كشفت صحيفتا ديديعوت أحرونوتد اإلسرائيلية ودداي تسيطد : القدس المحتلة يي نضال محمد وتد
األلمانية، اليوم األربعاء، أّن إسرائيل قّدمت، في سياق طلب تزّودها بالغواصات الثالث اإلضافية، 

 ألسباب غير واضحة تكتمت عليها. مواصفات محددة تشمل زيادة طول الغواصات بعدة أمتار،
وبحسب ديديعوت أحرونوتد، فإّن هذه المواصفات الخاصة تعني تمكين هذه الغواصات، في حال 

 بنائها وفق الطلب اإلسرائيلي، من إطالق صواريخ تحمل رؤوسا  نووية ومن مسافات بعيدة.
ة األلمانية على الطلب ووفقا  للصحيفة األلمانية، فقد اعترض الشريك االشتراكي في الحكوم

اإلسرائيلي، وأصّر بداية على الحصول على وجهة نظر وكالة االستخبارات الفيدرالية األلمانية 
نهاية المطاف، على الطلب المقدم للحكومة، بوقد وافق الحزب االشتراكي األلماني،  د.BNDد

ا، علما  أّن الصفقة كّلها وحصلت إسرائيل، رسميا  على األقل، بحسب ديديعوت أحرونوتد على مراده
باتت اآلن مجّمدة، بفعل التحقيقات الجارية في كل من إسرائيل وألمانيا، حول شبهات الفساد 

 المرتبطة بها.
 11/10/2017، العربي الجديد، لندن

 
برازها كدولة تنتهك حقوق األطفال " تتعمد المس بـ"إسرائيل"يونيسيف" :جنرال إسرائيلي .34  وا 

 الفلسطينيين
م القاضي العسكري اإلسرائيلي السابق الجنرال موريس هيرش بمقاله بموقع دأن آر جيد منظمة هاج

، ألنها دتتعمد المس بإسرائيلد خالل حديثها عن واقع داليونيسيفد األمم المتحدة لرعاية الطفول
ربية الطفولة بالعالم، وتزايد اعتقاالت الجيش اإلسرائيلي ضد األطفال الفلسطينيين بالضفة الغ

 والقدس.
ورفض هيرش االتهامات التي تعلنها اليونيسيف ضد إسرائيل بأنها تضطهد األطفال الفلسطينيين 
بطريقة ممنهجة، زاعما أنها تعتمد على تقارير لمؤسسات حقوقية فلسطينية، وتنظيمات فلسطينية مثل 

 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
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ات األمم المتحدة ال يهمها كثيرا أحوال األطفال وختم بالقول إن اليونيسف وغيرها من مؤسس
برازها كدولة تنتهك حقوق  الفلسطينيين بقدر ما لديها من رغبة جامحة لتشويه صورة إسرائيل، وا 

 األطفال باألراضي الفلسطينية، على حد زعمه.
 10/10/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 مع إيران غاء االتفاق النوويمركز أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي: لم يحن وقت إل .35

نشر دمركز أبحاث األمن القومي اإلسرائيليد، تقدير موقف، هو : القدس المحتلة يي نضال محمد وتد
أقرب إلى التوصية، وضعه كل من رئيس المركز، الجنرال احتياط، عاموس يادلين، والباحث في 

لي ليس المناسب لطلب إلغاء االتفاق المركز، أفنير جولوف، وذهبا فيه إلى القول إن التوقيت الحا
النووي مع إيران. واعتبرا أن الوقت متال اآلن للتأسيس الستراتيجية مناسبة تهدف إللغاء االتفاق 

 الحقا ، في حال تقرر أن هناك حاجة لذلك، ولبناء مقومات تخدم توفير بدائل مستقبلية أفضل.
التسرع إعالميا ، من قبل رئيس حكومة االحتالل  ويعني الباحثان عمليا  من وراء هذه التوصية، عدم

بنيامين نتنياهو، إلظهار حماسته لموقف الرئيس األميركي دونالد ترامب، والتخطيط لتحرك وخطوات 
على المستوى الدولي تضمن ما تفتقر إليه إسرائيل اآلن، وهو إجماع دولي على القبول  إسرائيلية

بالموقف اإلسرائيلي المضاد للمشروع الصاروخي اإليراني، وتحديدا  نشاط إيران في تطوير صواريخ 
 عابرة للقارات.

 11/10/2017، العربي الجديد، لندن
 

 وسلخهم عن مجتمعهم وقضاياهم الوطنية 48مخطط إسرائيلي جديد لتجنيد البدو بأراضي  .36
، مخططا  جديدا  1948يواجه البدو في المجتمع العربي الفلسطيني باألراضي المحتلة عام : حيفا

للمؤسسة اإلسرائيلية، يهدف إلى سلخهم عن مجتمعهم الفلسطيني وقضاياهم الوطنية، واالستفراد بهم. 
الجديد، إلى داحتواءد الشباب العرب البدو، من  وتسعى المؤسسة اإلسرائيلية، من خالل مخططها

شهرا ، مقابل الحصول  24خالل تحفيزهم لالنضمام لجيش االحتالل اإلسرائيلي لمدة ال تقل عن 
على تسهيالت وامتيازات، منها تخفيضات كبيرة عند شراء قسائم البناء، وتمويل أقساط التعليم 

الدم  بسوق العمل، خاصة  في الشركات الحكومية واإلقامة للطالب الجامعيين، والمساعدة في 
وغيرها، من دُمغرياتد، ستتطلب من القوى والمؤسسات الوطنية في الداخل الفلسطيني جهودا  كبيرة 

 للتصدي لها.
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في هذا الصدد، قال الناشط أمير أبو قويدر في حديث ليدالعربي الجديدد، إن دالمؤسسة اإلسرائيلية 
طر اآلتي من الجنوب بشكل خاص، بعد إفشال مخطط برافر، بمعنى نشأة جيل تنبهت لما تعتبره الخ

شاب يحمل فكرا  مختلفا  نوعا  ما وله توجهات وطنيةد. وأضاف أنها درأت بالتالي ضرورة إيجاد 
صيغة لتحييد العرب البدو في النقب وعزلهم عن امتدادهم العربي في الداخل، من خالل مشاريع 

تطوير االقتصادي، خاصة  في ظل تراجع نسبة التحاق هذه الفئة في الجيش مختلفة، كمشاريع ال
 اإلسرائيليد.

ولفت في هذا الصدد إلى أن دتقديم تسهيالت بالسكن والتعليم وتوفير أماكن عمل، قد تشكل أمورا  
مغرية خاصة للشرائح المهملة التي ال تجد أي اهتمام، ومن هنا فنحن لسنا أمام مخطط تسهل 

ته، لذلك علينا وضعه على جدول أعمال األحزاب ولجنة المتابعة وأخذ األمر على محمل الجد مجابه
 بخطط عملية، ألن المؤسسة اإلسرائيلية ماضية في مشاريعهاد، وفق ما ذكر المتحدث نفسه.

من جهته، عّلق النائب في الكنيست اإلسرائيلي، عن دالحركة اإلسالمية، العضو في دالقائمة 
د، طلب أبو عرار، على الموضوع في حديث ليدالعربي الجديدد بقوله: دنحن أوال  وأخيرا  ضد المشتركة

التجنيد بجميع أشكاله، وندعو كل مجند عربي لخلع زيه العسكري، والوقوف إلى جانب محنة وقضايا 
ي أهله، التي تسببها إسرائيل بسياساتها العنصريةد. وأشار إلى حاالت دالهدم ومصادرة األراض

العربية، وسن القوانين العنصرية، واالعتداء على المقدسات، واإلجحاف بحق العرب، في هذه الدولة 
التي تدعي الديمقراطية، ومن ثم يأتي وزراؤها ويطالبون بالتجنيد، واالمتيازات المشروطة، في سبيل 

الدولة تنوي تقديم ورأى النائب أبو عرار أن دالمصيبة تتمثل في أن  إغراء الشبابد، وفق تعبيره.
امتيازات مقابل التجنيد، لالستفادة من العرب، وجعلهم في الصف األمامي في حروبها مع العربد. 
لكنه لفت إلى أن أبناء العرب البدو ال يلمسون دأي خطة ضد العنف المستشري، أو خططا 

في مجال اقتصادية لتقليص نسبة البطالة، فهذه خطة عسكرية سبقتها خطط مماثلة، وفشلت 
 التجنيدد، وفق تأكيده. 

 11/10/2017، العربي الجديد، لندن
 

 للنقاش يخضع أن يجب وال المقاومة سالح من تقتربوا ال: مسلَّم األب .37
 المقاومة سالل إنّ  التحرير، منظمة في المسيحي العالم راعي مسلم مانويل األب هنية: قال محمود

 التداول وجرى الطاولة وضع فإند البحث طاولة لىع يفتح أن أو للنقاش خاضع يكون أن يجب ال
 د.لنا أمل آخر وسنسقط فلسطين، وتحرير العودة حق وأولها حقوقنا كل ستسقط فيه
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 المقاوم سالل سلم إذا: دوفتح حماس لحركتي خطابهد نت الرسالةدبي خاص تصريح في مسلم ووجه
 د.الريح مهب في كلها وفلسطين وقرارنا اواستقاللن حياتنا وستكون السالم، قضتينا فعلى للمفاوضين،

 وصاروال طلقة فكل المقاومة، حساب على ليس ولكن بها ونرغب المصالحة نريد: دمسلم وأضاف
 واال أرضنا، من تراب ذرة على نساوم أن نقبل وال فلسطين، تعني وأرضنا األرض لنا تعني وبندقية
 د.يدناب وسالحنا شرفنا ويبقى المغارة في المصالحة فلتبقى
 في الشعور بهذا المساس ونخشى تسقط، ولن لم فلسطين بأن أشعرناد المقاومة سالل أن إلى وأشار
 الم فهذا الفلسطينيين بعض لدى سمها بث في إسرائيل نجحت إن: دمتابع ا ،دسالحنا من اقتربوا حال
 د.سينتهي ودناوج وكل سيضيع مستقبلنا فكل واال باختراقه نقبل أال ويجب المقاومة، يخترق لم

 لشعوب أمل نهايةدو ،دإسرائيل راية تحتد سنكون أننا يعني للمقاومة بطلقة ولو المساس أن وأوضح
 د.فلسطين ارض باسترداد اإلنسانية

 10/10/2017الرسالة.نت، 

 

 اإلبراهيمي المسجد يقتحمون مستوطن ألف 20 الخليل: أكثر من .38
 في اإلبراهيمي الحرم إغالق التوالي، على الثاني ليومل اإلسرائيلي، االحتالل قوات الخليل: تواصل

 ألف 20 من ألكثر الحماية االحتالل قوات وفرت فيما المسلمين، بوجه المحتلة الخليل مدينة
 د.سوكوتد العرش عيد لمناسبة طقوس، إقامة بهدف الحرم، إلى وصلوا يهودي مستوطن
 مدينة قلب في االستيطاني الجيب إلى سأم وصلوا يهودي 22.500 أن إسرائيلية، مصادر وذكرت
 .للمنطقة اليهود من المزيد تدفق اليوم يتواصل فيما طقوس، إلقامة اإلبراهيمي، والحرم الخليل،
 سلطات أن ،دوفادلي اسنينة أبو حفظي الشيخ اإلبراهيمي الحرم سدنة ورئيس مدير أوضح بدوره،

 ذكره الذي العدد أن إلى مشيرا اإلعالمية، هاومن الطرق، بشتى الخليل تهويد على تعمل االحتالل
 غيرد العرش عيدد خالل اإلبراهيمي الحرم اقتحموا الذين المستوطنين ألعداد اإلسرائيلي اإلعالم
 والحرم الخليل، لزيارة مستوطنيهم من المزيد استقطاب العدد هذا خالل من يحاولون وأنهم دقيق،

 .اإلبراهيمي

 10/10/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 التوالي على الثالث لليوم األقصى يستبيحون المستوطنين مئات .39
 دعوات ظل في األقصى، للمسجد الجماعية اقتحاماتهم مسلسل اإلسرائيليون المستوطنون واصل
 .جديد واقع أمر وفرض الوضع خطورة من إسالمية هيئات وتحذيرات المسجد لحماية
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 مقتحمي عدد يرتفع وبذلك مستوطنا، 537 -الثالثاء صبال نفذت التي- حاماتاالقت في وشارك
 .األوقاف دائرة معطيات حسب مقتحمين 1403 إلى األحد األول أمس منذ األقصى
 الشعب مطالبة لألقصى، المستوطنين اقتحامات تكثيف خطورة من مقدسية مؤسسات وحذرت

 .االحتالل اتمخطط وجه في المسجد حول بااللتفاف الفلسطيني
 10/10/2017الجزيرة.نت، الدوحة،  

 
 "فيسبوك" عبر اعتقالها تجربة الفلسطينيين آالف تشارك خويص خديجة المقدسية المرابطة .41

 من اآلالف بتفاعل خويص، خديجة المقدسية، المرابطة منشورات عبيدات: حظيت محمد - هللا رام
د فيسبوكد موقع على حسابها عبر سردت إذ رب،والع الفلسطينيين االجتماعي التواصل مواقع رواد
 .اإلسرائيلي االحتالل جنود قبل من تنكيل من له تعّرضت وما األخير، اعتقالها قصة
 األول، اليوم من االعتقال قصة سردت إذ ،دفيسبوكد عبر متابعيها اهتمام خويص، كتبته ما وأثار

 بينما شخص، آالف خمسة قرابة بمشاركة راألخي منشورها وحظي اإلفراج، وحتى الدقيقة بالتفاصيل
 .مختلطة ومشاعر إعجاب ألف 11و تعليق 5400 من أكثر القى

 ومنعها بالقوة، حجابها ونزع االعتقال، من األول اليوم عن قصتها، وسردت الصورة خويص ونشرت
 إضافة اب،حج دون من زنزانتها في عليها الجنود ودخول تفتيشها وعن جلبابها، وارتداء ارتدائه من
 .المحاكمة جلسات وحتى الزنازين من نقلها عمليات إلى

 10/10/2017لندن،  الجديد، العربي
 

 يطا في مدينة الخليل بمسافر التوانه قرية مسجد في األذان رفع يمنع االحتالل .41
 يوم مساء الخليل، جنوب يطا بمسافر التوانه قرية أهالي اإلسرائيلي االحتالل قوات الخليل: أبلغت

 .القرية مسجد في الصوت مكبرات عبر األذان رفع بمنع الثالثاء،
 قوات إن ،دوفادليي الجبور راتب الخليل جنوب الجدار لمقاومة والوطنية الشعبية اللجنة منسق وقال

 بحجة المسجد، في الصوت مكبرات عبر األذان رفع بمنع األهالي وأبلغت القرية داهمت االحتالل
 .القرية مواطني أراضي على المقامةد نماعو د مستوطني ازعاج

 عدم حال في والسماعات، األذان أجهزة بتحطيم المواطنين هدد االحتالل جيش أن وأضاف
 .لألمر انصياعهم

 10/10/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
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 األمريكية المتحدة الواليات غرب الفلسطينية للجالية عليا توجيه لجنة تشكيل .42
 توجيه لجنة تشكيل األميركية المتحدة الواليات غرب منطقة في العاملة والمؤسسات المنظمات أعلنت
 والقضية الفلسطينية، الجالية أبناء لخدمة الجهود وتوحيد مشترك، تنسيق إلى تهدف عليا،

 .الفلسطينية
 السفير مع أميركا بغر  منطقة في الفلسطينية الجالية أبناء بين متفرقة لقاءات هامش على ذلك جاء

 فعاليات في وشارك العاملة، والمنظمات الشرائح، والتقى المنطقة، زار الذي زملط، حسام الفلسطيني
 .الفلسطينية للجالية مختلفة
 هامة خطوة هذه إن طوطح، سمير فرانسيسكو سان في الفلسطيني األميركي التحالف رئيس وقال
 .فلسطين وهو واحد، وصوت هدف، لهم يكونل الفلسطينية، الجالية جهود توحيد نحو

 11/10/2017هللا،  رام الجديدة، الحياة
 

 ديني الصراع أن للعالم ُتصور "إسرائيل": القدس في المسيحية اإلسالمية الهيئة .43
 المستوطنين اقتحامات إن القدس في المسيحية اإلسالمية الهيئة عام أمين عيسى حنا قال هللا: رام

 العالمي اإلعالن نصوص وضول ظل في خاصة جدا ، سريع وبشكل الديني عالصرا  تنمي لألقصى
 نواجه ومسلمين كمسيحيين نحن» وأضاف. والتعبير والصالة المعتقد حرية حول اإلنسان لحقوق
 القدس مدينة في بحرية بالتجول لليهود تسمح بينما أعيادنا، في والمعابر الطرق لكافة إسرائيل إغالق
 وهذه للمسيحيين، وال للمسلمين ال تعود وال لليهود تعود المدينة هذه إن قوللت األقصى، وداخل
 التي التدريبات ظل في بالفعل تريد إسرائيل أن «العربي القدس» لي تصريحات في ورأى.  «كارثة

 واإلسالم اليهودية بين صراع أنه على والفلسطينيين اإلسرائيليين بين الصراع تصوير جيشها يخوضها
 العرب بين الصراع تأجي  على تعمل إسرائيل أن كما. للفلسطينيين السياسية بالحقوق علقيت وال

 . الالتين أو األرثوذكس المسيحيين بين أو والشيعة السنة بين سواء أنفسهم
 والمسلمون مسيحي ألف 42 إال 1967 عام المحتلة الفلسطينية األراضي في يتبق لم أنه وكشف

سرائ بالجملة يهاجرون  الدولي العام الرأي أمام للتأكيد األوسط الشرق مسيحيي من التخلص تريد يلوا 
 . واإلسالم اليهودية بين بحت ديني هو الصراع أن
 ظل في خاصة اإلطالق على مستوطن أكبر هو نفسه ترامب دونالد األمريكي الرئيس أن اعتبر كما

 وحين ا المحتلة، القدس إلى أبيب تل نم األمريكية السفارة بنقل يهدد حين ا فهو تصريحاته، تناقض
 . السالم إلحالل يسعى إنه يقول آخر

 11/10/2017العربي، لندن،  القدس



 
 
 
 

 

 26 ص             4429 العدد:             10/11/2017 األربعاء التاريخ: 

                                    

 الموت إلى بدفعهن االحتالل ويتهمن يتظاهرن غزة في الثدي بسرطان مصابات .44
 حانون بيت معبر أمام أمس، غزة، قطاع في الثدي بسرطان المصابات النساء عشرات احتجت :غزة
 الغربية الضفة مستشفيات إلى السفر من لهن اإلسرائيلي االحتالل منع على القطاع، شمال «رزإي»

 أعداد في ارتفاعا شهد الذي المرض من العالج تلقي من وحرمانهن إسرائيل، داخل األخضر والخط
 .الماضية القليلة السنوات خالل به المصابين
 اإلسرائيلي االحتالل المعبر، أمام صحافي مؤتمر في المريضات إحدى مايلة، أبو كاميليا واتهمت
 إلى بالوصول للمريضات بالسمال وطالبت. العالج من يحرمهن ما بحقهن، أمنية إجراءات باتخاذ

 .حياتهن إلنقاذ القطاع خارج مستشفيات
 المنع معتبرة الثدي، سرطان مريضات وخاصة اإلسرائيلية اإلجراءات يبرر ما يوجد ال أنه وأكدت

 .وفاتهن في التسبب إلى يهدف اإلسرائيلية المخابرات ضباط عن يصدر الذي منياأل
 ،«إيرز» حانون بيت معبر عبر بالسفر السمال طلبات من المائة في 62 أن إلى مايلة أبو وأشارت
 بعض أن إلى مشيرة. والفحص الدرس قيد تحت زالت ما أنها بحجة أو أمنية، بدواعد  رفضت

 الحصول أجل من اإلسرائيلية، المخابرات ضباط قبل من والمساومة تزازلالب تعرضن المريضات
 .رفضه تم ما وهو غزة، في والمواطنين المقاومين عن معلومات على منهن

 11/10/2017األوسط، لندن،  الشرق
 

 أمنهم على قلقون القدس ضواحي سكان .45
 الشرطة من فقط عناصر ستة( القدس شرق) العيزرية بلدة في يوجددالفطافطة:  محمود -هللا  رام

 خصوصا البلدة، في األمنية األوضاع واستقرار األمور، ضبط في ُيساهم ال العدد وهذا.. الفلسطينية
 يلخص هكذاد المواطنين على واالعتداءات والمسروقة، المهربة والسيارات األمني باالنفالت المتعلقة

 .القدس وضواحي بلدات من بواحدة األوضاع بصة عطية الفلسطيني
 حتى االحتالل قوات مع التنسيق يتم الطوارئ حالة في أنه -العيزرية بلدة من وهو- بصة ويضيف
 السمال االحتالل لرفض يجدي ال الغالب في وهذا هللا، رام مدينة من شرطية تعزيزات بقدوم تسمح
 .األحداث موقع إلى الوصول في التأخير أو بذلك،
 متعددة ظواهر بوجود يعتقدون القدس ضواحي سكان من كبيرة نسبة أن العام للرأي استطالع وأظهر
 سرقة: بينها تهديدات بوجود آراؤهم المستطلعة من %89 أفاد إذ أمنهم، وسالمة حياتهم تهدد

 من الفارين ملجأ أصبحت المنطقة أن معتبرين المخدرات، وانتشار المسلحة واالعتداءات السيارات
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 الطالب، بين المخدرات وتروي  البناء، عند الشوارع على عتداءاتاال استمرار وأكدوا. العدالة
 . االستثمار فرص وانخفاض
 االحتالل بلدية بين اإلدارية تبعيتها وتتوزع إسرائيلية، أمنية لسيطرة القدس وبلدات ضواحي وتخضع

 أمن على ريسيط ال الطرفين من أيا لكن الفلسطينية، للسلطة التابعة البلدية ومجالسها القدس في
 . تهمه التي والقضايا المجتمع

 الفلسطيني المركز لصالح حرب، وجهاد لحلول عالء الباحثين من كل أعده الذي- االستطالع وبين
 يقطنون الذين المواطنين من %69 نسبته ما أن -مؤخرا وُنشر هللا، برام والمسحية السياسية للبحوث

 الشخصية والسالمة األمن بتوفر يشعرون ال لها المجاورة توالبلدا والعيزرية ديس وأبو وبدو الرام في
 .سالمتهم على خوفا ليال الخروج يستطيعون ال منهم %19 أن كما أسرهم، ألفراد أو لهم

 الذين من %42 قال إذ الهجرة، في رغبتهم أبدوا القدس ضواحي سكان من %21 أن إلى وأشار
 األوضاع إلى يرجعونها %53 نسبة مقابل األمنية، األوضاع إلى يعود ذلك سبب إن بالهجرة يرغبون

 .االقتصادية
 قبل من المسلحة االعتداءات عن نات  تهديد بوجود يرون %62 نسبة أن االستطالع بين كما

 .المناطق هذه في النساء على باالعتداء تهديد وجود %48 نسبة ترى حين في المستوطنين،
 10/10/2017الدوحة،  نت، الجزيرة

 
 المقبلة المرحلة تفاصيل تتناول بندا   22 من مصرية ورقة": القدس" ـل خاص .46

 تتناول بند ا 22 تتضمن وحماس فتح لوفدي قدمت التي المصرية الورقة أند القدسد القاهرة: علمت
 في دولي مؤتمر لعقد األمريكي المصري التوّجه فيها بما للمصالحة، المقبلة المرحلة تفاصيل جميع
 وينظم والقطاع للضفة الوحدة يعيد محدد مسار بعدها ينطلق. وعربي دولي ربحضو  الشيخ شرم

 .الفلسطينية القيادية للمؤسسات االنتخابات عملية
ا الورقة تتضمن كما  بعدها يتوجه القاهرة، في شهر خالل الفلسطينية للفصائل اجتماع لعقد مقترح 

 .أيام ضعةلب الرئاسة مقر في ويقيم غزة قطاع إلى مازن أبو الرئيس
اد القدسد وعلمت  اللواء بقيادة عناصر 8 فيها وسيقيم غزة، في سفارتها فتح ستعيد مصر أنّ  أيض 
 تنقل وتسّهل الحركتين، بين األمني الملف إنهاء جهود تدفع أمنية ملحقية إلى إضافة همام،

 جذري ا رباءالكه مشكلة حلّ  على للعمل إضافة. رفح ومعبر القطاع معابر خالل من الفلسطينيين
 .العادمة المياه معالجة ومحطات والمياه والوقود

 11/10/2017القدس، القدس، 
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 المصالحة فشلت إذا" ب" للخطة ستلجأ القاهرة: آي" إيست "ميدل .47
 حال في وقت أي فيد بد خطة للمضي مستعدة القاهرة إن البريطاني آي إيست ميدل موقع قال

 .سطينيةالفل للمصالحة الحالية المساعي فشلت
 في مرتفعا ليس التوقعات سقف أن من حذروا مسؤولين إن قولها دبلوماسية مصادر عن الموقع ونقل
 .الثالثاء يوم القاهرة في وحماس فتح بين المصالحة محادثات بدء ظل

 جهود لدعم والتوجه الحالي المسار عن بالتخلي تتعلق أنها إلى المصادر أشارتد بد الخطة وبشأن
 .ودحالن حماس ينب المصالحة

 11/10/2017، 21عربي
 

 بفشلها نسمح ولن حماس سالح تتناول لن المصالحة مباحثات: المصرية المخابرات في مصدر .48
 الفلسطينية المصالحة محادثات بأن العبرية، هآرتس لصحيفة المصرية المخابرات في مصدر قال
 العملية أو حماس سالل مثل ةاالستراتيجي القضايا على تركز لن وحماس فتح بين القاهرة في

 .السياسية
 تعتزم ال القاهرة أن إلى الفتا. غزة إدارة بشؤون تتعلق مدنية قضايا على ستركز الحوارات أن وأوضح
 شخصيا يتدخل السيسي الفتال عبد الرئيس وأن خاصة   المرحلة هذه في بالفشل للمحادثات السمال

 .الحوارات فشلت حال في كبيرة عواقب هناك تكون أن يريد وال
 10/10/2017اإلخبارية،  سما وكالة

 
 حقيبته في رصاص على ُعثر سيناء في إسرائيلي اعتقال .49

 طابا معبر في إسرائيليا سائحا اعتقلت المصرية السلطات أن الثالثاء، اليوم عبرية مواقع زعمت
 جنوبد نويبعد في جرى حالسائ اعتقال أن اإلسرائيلية، الخارجية وزارة وأوضحت .نارية طلقات بحوزته
 .سراحه إلطالق جهودا تبذل أنها إلى مشيرة العقبة، خلي  على والمطلة سيناء

 10/10/2017لإلعالم، غزة،  الفلسطينية الرأي وكالة
 

 يهودية فتاة طعن بتهمة "إسرائيل" في أردني محاكمة .51
 عامل ضد اتهام الئحة بع،الس بئر محكمة إلى إسرائيل في الجنوبي اللواء في العامة النيابة قدمت
صابتها وطعنها إيالت، مدينة فنادق أحد داخل إسرائيلية فتاة مهاجمة بتهمة أردني  .بجرول وا 
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 الملك فندق في والصيانة النظافة قسم في ويعمل ،(عاما 44) رياش أبو حباس األردني ويدعى
 انتهاء حتى العامل قالاعت مواصلة المحكمة من اإلسرائيلية النيابة وطلبت. إيالت في سليمان

 .القضية في القضائية اإلجراءات
 11/10/2017األوسط، لندن،  الشرق

 
 إسرائيلي عدوان ألي للتصدي جاهزون: الجيش وقائد اللبناني الدفاع وزير .51

 للسيادة المتكررة اإلسرائيلية الخروق استمرار شأن من» أن الصراف يعقوب اللبناني الدفاع وزير رأى
. «لبنان عن الدفاع هي الجيش مهمة» أن مؤكدا   ،«لبنان في االستقرار تهديد 1701 لقرارول اللبنانية
 ونحن واإلرهاب، اإلسرائيلي العدو من وخصوصا   اللبنانية السيادة على اعتداء أي ضد نحن: »وقال

 . «عدوان ألي بالمرصاد سنكون والجيش
 أمانا   أكثر أصبحت كلها اللبنانية ودالحد كانت إذا» إنه عون جوزيف العماد الجيش قائد وقال

 وأيّ   اإلسرائيلي العدوّ  مواجهة في عنها للدفاع الكاملة وجاهزيته بها، الجيش إمساك بفعل واستقرارا  
 بأمن العبث الداخل في ألحد المسمول غير من فإنه خاللها، من النفاذ يحاول إرهابي خرقد 

 .«كان شعار أو مطلب أيّ   تحت وأرزاقهم أمالكهم على التعدي أو واستقرارهم المواطنين
 11/10/2017الحياة، لندن، 

 
 سورية لفلسطيني ِّي والزواج الوالدة توثيق إجراءات لتسهيل لبنانية مذكرة .52

 العميد اللبنانية، الشخصية األحوال لمديرية العام المدير اليعقوبي: أصدر يحيى - غزة/ بيروت
 اإلجراءات تبسيط على تنص سورية من القادمين فلسطينيينال بالالجئين خاصة مذكرة خوري، إلياس
 .اللبنانية األراضي على والجارية السوريين للفلسطينيين العائدة والوالدة الزواج وثائق لتنفيذ

 اللبناني الحوار لجنة بين للتنسيق نتيجة   -المديرية عن صدر بيان حسب– المذكرة هذه وجاءت
 من القادمون الفلسطينيون يواجهها التي المشاكل معالجة بهدف ة،كاف المختصة والجهات الفلسطيني

 التي والصعوبات عام، بشكل واالجتماعية واالقتصادية القانونية بأوضاعهم يتعلق فيما سورية
 .خاص بشكل اللبنانية األراضي على الجارية الشخصية األحوال تنفيذ مجال في بها يصطدمون

 10/10/2017فلسطين أون الين، 
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 الفلسطينية وتأمل من حكومة الوفاق تكريس الوحدة الوطنية بالمصالحةالسعودية ترحب  .53
الرياض: شدد مجلس الوزراء السعودي على ما تضمنته كلمات الملك سلمان بن عبد العزيز، خالل 

 ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.على مباحثاته ولقاءاته المسؤولين الروس، من تأكيد 
خالل جلسة مجلس الوزراء التي ُعقدت بعد ظهر أمس، في قصر اليمامة بالرياض برئاسة  جاء ذلك

وبّين أن مجلس الوزراء اّطلع إثر ذلك على جملة من التقارير حول . خادم الحرمين الشريفين
األحداث والمستجدات اإلقليمية والدولية، مرحبا  بتطور جهود المصالحة الفلسطينية، ومعبرا  عن تطلع 
السعودية إلى أن تثمر جهود حكومة الوفاق في تكريس الوحدة الوطنية، وتوحيد الصف الفلسطيني 

 وبما يستجيب وطموحات الشعب الفلسطيني الشقيق.
 11/10/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 المسجد األقصى مستوطنينقطر تدين بشدة اقتحام  .54

الشديدين القتحام مئات المستوطنين المسجد  أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها: قنا –الدوحة 
ووصفت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، هذه الخطوة بأنها داعتداء خطير واستفزاز  األقصى المبارك.

 جديد لمشاعر ماليين المسلمين حول العالمد.
مجتمع وحذر البيان من تداعيات االعتداءات اإلسرائيلية المتكررة على المسجد األقصى، وطالب ال

 الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف هذه الممارسات فورا.
  11/10/2017الشرق، الدوحة، 

 
 والتوضيحات حول وجود عمير بيريتز في المغرب والتداعياتتواصل االحتجاجات  .55

محمود معروف: تتواصل االحتجاجات والتداعيات والتوضيحات حول حضور وزير الدفاع  –الرباط 
بيريتس في المغرب للمشاركة في ندوة حول التنمية في منطقة البحر الصهيوني السابق عمير 

 المتوسط احتضنها البرلمان المغربي يومي األحد واالثنين الماضيين.
وقالت الهيئة المغربية لنصرة قضايا األمة، التابعة لجماعة العدل واإلحسان، إنها تفاجأت بقيام 

تنسيق مع رئاسة مجلس المستشارين )الغرفة التشريعية الجمعية البرلمانية للبحر األبيض المتوسط وب
عرفت مشاركة مجرم « مشبوهة»الثانية( وبمشاركة مع المنظمة العالمية للتجارة، بتنظيم لقاءات 

 وبعض رفاقه الصهاينة في هذا النشاط التطبيعي المرفوض.« عامير بيريتس»الحرب الصهيوني 
 انعقاد هذا النشاط المشبوه بحضور هؤالء المجرمين.دة، بي ونددت الهيئة المغربية لنصرة قضايا األم
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وتقدم محامو هذه الهيئات أمس األول االثنين . وطالب البرلمانيون المغاربة بطرده من المغرب
القبض على بيريتس على ضوء دعوى قضائية  بإلقاء االستئنافبمذكرة للنيابة العامة لدى محكمة 

ي وينطبق عليه القانون المغربي كمجرم حرب مسؤول عن بحكم أنه مغرب 2012مرفوعة ضده 
 مجازر ارتكبت ضد اللبنانيين والفلسطينيين خالل توليه وزارة الدفاع اإلسرائيلية. 

  11/10/2017القدس العربي، لندن، 
 

 األمريكية برفع العقوبات "إسرائيل"برلمان السودان ينفي عالقة  .56
برفع العقوبات األمريكية، « اسرائيل»يوداني، أي عالقة لنفى البرلمان الس: عماد حسن - الخرطوم

أو غيرها من الدول « إسرائيل»يوقال رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، إن بالده لم تقدم أي تنازالت ل
 دور الحكومة. « تبخيس»هدفها « إسرائيل»مقابل رفع العقوبات وأكد أن الجهات التي تروج لدور 

  11/10/2017الخليج، الشارقة، 

 
 مليون يورو    9.5بقيمة  لدعم الجئي فلسطين إضافيا   تبرعا   يقدماالتحاد األوروبي  .57

مليون يورو للموازنة  9.5وقع االتحاد األوروبي على تبرع إضافي هام بقيمة  :القدس المحتلة
ة العجز البرامجية لوكالة )األونروا( وذلك استجابة للنداء الموّجه للمانحين للمساعدة في جسر هو 

 قد يؤثر على عمليات الوكالة الرئيسة كالتعليم والرعاية الصحية. والذيالمالي 
وأعلن عن هذا التبرع خالل اجتماع عقد ما بين المفوض العام لألونروا بيير كرينبول ومفوض 
االتحاد األوروبي للجوار وتوسيع المفاوضات جوهانس هان، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية 

لألمم المتحدة التي عقدت في نيويورك. ويأتي هذا التبرع إضافة إلى المبلغ المقدم في وقت  العامة
 مليون يورو. 82سابق من هذا العام للموازنة البرامجية لألونروا والذي بلغت قيمته 

وسيعمل هذا التبرع الجديد، حسب بيان مشترك لالتحاد األوروبي واألونروا، أصدراه اليوم الثالثاء، 
طفل وفي توفير  500,000لى المساعدة في المحافظة على سبل الوصول للتعليم لما مجموعه ع

إلى جانب توفير المعونة ألكثر  المليون مريضرعاية صحية أولية ألكثر من ثالثة ماليين ونصف 
 من الجئي فلسطين ممن هم أشد عرضة للمخاطر. 250,000من 

 10/10/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 بلجيكا تعلق بناء مدرستين بسبب دالل المغربي .58
: ان السلطات علمت ، أمسدالخارجيةد البلجيكية في بيانوزارة داأليامد، وكاالت: قالت  -رام هللا 

، اطلق عليها 2013و 2012مؤخرا ان مدرسة قرب الخليل المحتلة كانت مولت بلجيكا بناءها في 
 ون ابالغ بروكسل.دالحقاد تسمية مدرسة دالل المغربي، د

دو كرو ديعتبران هذا التغيير  ألكسندروأضافت إن وزيري الخارجية ديدييه ريندرس والتعاون والتنمية 
مليون  3.3في التسمية غير مقبولد، وتابع البيان انه في االثناء دتم تعليق مشروعين جاريين بقيمة 

 يورو لبناء مدارس فلسطينيةد.
 11/10/2017األيام، رام هللا، 

 

 القنصل األمريكي العام يطلق مشروع حماية برك سليمان في بيت لحم .59
القنصل االمريكي العام دونالد بلوم الى جانب مسؤولين من السلطة الفلسطينية  أطلق :القدس

بيت  فييهدف للحماية والحفاظ على موقع برك سليمان الشهير  اليوم مشروع فلسطينيةوشخصيات 
 لحم.

دوالر من صندوق  ألف 500دوالر من منحة بقيمة  ألف 750ذي تبلغ قيمته ويتألف المشروع وال
 ألف 250بقيمة  أخرى، ومنحة األمريكيةالسفراء للحفاظ على التراث الثقافي التابع لوزارة الخارجية 

 دوالر من القنصلية االمريكية العامة في القدس.
 10/110/2017القدس، القدس، 

 

 راموس يلتقي عائلة جندي إسرائيلي ُقتل في عملية األقصى القدم العب المنتخب اإلسباني لكرة .61
التقى العب المنتخب اإلسباني وفريق لاير مدريد  :ترجمة خاصة -دالقدسد دوت كوم -رام هللا

سيرجيو راموس، الليلة الماضية، مع عائلة جندي إسرائيلي قتل في عملية وقعت بالقدس منذ ثالثة 
 أشهر.

مستوطنين، فإن راموس التقى بعائلة الجندي هايل استاوي، الذي قتل في وبحسب موقع روتر لل
 هجوم نفذه ثالثة شبان من أم الفحم أمام المسجد األقصى في شهر يوليو الماضي.

 ووصف الموقع اللقاء بالعاطفي، الذي عبر فيه راموس عن حزنه لمقتل الجندي في تلك العملية.
به على موقع فيسبوك، صورة له أثناء تواجده قرب حائط وكان راموس قد نشر، األحد، عبر حسا

 البراق في المسجد األقصى، وذلك على هامش مباراة المنتخب اإلسباني مع نظيره اإلسرائيلي.
 10/10/2017القدس، القدس، 
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 الواليات المتحدةكشفت عن قراصنة روس تجسسوا على  "إسرائيل"صحيفة "نيويورك تايمز":  .61
أفادت صحيفة دنيويورك تايمزد بأن أجهزة االستخبارات اإلسرائيلية كشفت النقاب : تحرير : محمد وتد

عن قراصنة روس حاولوا التجسس على أهداف بأميركا ورصد وسرقة معلومات من وكالة األمن 
 القومي، وذلك باستخدام برام  مكافحة الفيروسات طورت في البالد.

علومات حول برام  المخابرات األمريكية. وردا على ذلك وذكرت أن القراصنة الروس حاولوا سرقة الم
 حذرت إسرائيل الواليات المتحدة التي فتحت تحقيقا في الحادث وأمرت بوقف استخدام البرنام .

 11/10/2017، 48عرب 

 

 بالجولة الثانية من انتخابات رئاسة "يونسكو" يحصل على أعلى األصواتمرشح قطر  .62
هت الجولة الثانية من التصويت النتخاب المدير الحادي عشر لمنظمة انت: محمد المزديوي -باريس

 األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )يونسكو(، في العاصمة الفرنسية باريس، مساء يوم الثالثاء
 ، بتقّدم المرشح القطري، وزير الثقافة السابق، حمد بن عبدالعزيز الكواري، على منافسيه.]أمس[

طر أعلى نسبة أصوات في الجولة الثانية، ولكن في ظل عدم حصول أي من وحصد مرشح ق
 المرشحين على الغالبية المطلوبة، سيتم انعقاد جولة انتخابية ثالثة.

صوتا، فيما حافظت المرشحة الفرنسية،  20وحصل الكواري على صوت إضافي، ليكون في جعبته 
 .صوتا   13أودري أزوالي، على نتيجتها األولى، وهي 

أما مشيرة خطاب، مرشحة مصر، فقد حصلت على صوت إضافي، لتقترب من المرشحة الفرنسية، 
 صوتا. 12إذ استطاعت انتزاع 

صوتا، ومعنى هذا  30وتجدر اإلشارة إلى أن األغلبية المطلوبة لتحديد الفائز في هذا التصويت هي 
االنتخاب بإجراءات معّقدة،  أن التصويت سيتواصل إلى يوم الجمعة، كأقصى حد، إذ تمّر عملية

 جوالت متتالية.  5على مدى 
 10/10/2017العربي الجديد، لندن، 

 
 هل تغير السيسي فلسطينيًّا؟ مقد مات وأمثلة! .63

 ساري عرابي
 (1) 

، وكنا للتّو، أنا ومجموعة من المعتقلين، قد خرجنا من مركز تحقيق المسكوبية إلى 2001في العام 
السور الواقي التي قادها شارون على الضفة الغربية، التقينا برجل في  سجن مجدو؛ وقبل عمليات
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ياه لتالوة القرآن كّل صبال، كما هي العادة في أقسام حركة حماس داخل  السجن، كّنا نجلس وا 
ّما أن ينفيه، أو أن  السجن. قال لنا األال إن شارون سيجتال الضّفة الغربية، وسيحاصر عرفات، وا 

 يغتاله!
الرجل؛ تحقق حرفيًّا في عمليات السور الواقي، اجتال شارون الضّفة، واحتل المناطق ما قاله 

المسماة دأد، وحاصر عرفات، حتى قتله بطريقة غامضة، بدت لي نبوءة الرجل ممكنة التحقق قريب ا، 
 بينما خالفني صديق كان قادم ا معي من المسكوبية، استبعد تمام ا أن يصل السلوك اإلسرائيلي إلى

 هذا الحّد.
َرّجحُت حينها إمكانية تحّقق التحليل، استناد ا إلى جملة عناصر، منها طبيعة شارون الشخصية، 
والتي تجّلت لنا، نحن الفلسطينيين، بشكل كبير في حصار بيروت، تبدو ثنائية عرفات شارون 

وقاسد األمن  حاضرة في انتفاضة األقصى؛ التي كانت حدث ا بالغ العنفوان، مّست على نحو خطير
اإلسرائيلي، ولم يكن ثّمة بّد من حّل جراحّي، يجرؤ عليه شارون. بشكل أساسّي لزم دراسة الثابت 
 في شخصية شارون، ومن ثّم توّقع فعله، ودراسة الحدث نفسه ومستوى الخطورة فيه على دإسرائيلد.

 
(2) 

من أعرف فوز حماس، وبصرف أثناء استعداد حماس للدخول في االنتخابات التشريعية، توقع بعض 
النظر عن هذا التوقع، فقد رأى أحدهم أن فتح لم تتغير، ولن تقبل بفوز حماس، تناقشنا مرات عديدة 
في ذلك الوقت، ثم اعتقلنا، والتقينا مرة في السجن بعد فوز حماس بكبرى بلديات الضفة. عّزز ذلك 

فوز ا كبير ا، لكننا حاولنا توقع سلوك  اعتقادنا بأن فوز حماس في االنتخابات التشريعية سيكون
 األطراف األخرى المعنية: فتح، دإسرائيلد، اإلقليم، العالم.

السؤال الذي حاولنا به فتح مغاليق السلوك المحتمل لتلك األطراف كّلها؛ إن كان ثّمة تحول بنيوي 
الدرجة التي تجعلهم،  في أّي منها، أو تحّول في المصالح، أو تحّول في ميزان القّوة، قد حصل إلى

ا؛ إلى أي  أو تجعل بعضهم، يمّرر فوز حماس هذا. هنا كان ال بّد من قياس قّوة حماس نفسها أيض 
 أن تكون مؤثر ا برتبة أولى في مسار األحداث القادم. -أي قّوة حماس–درجة من شأنها 

التشريعية، أجرى ذلك األال تلك الحسبة ونحن في سجن عوفر، قبل فوز حماس باالنتخابات 
وأشركني معه فيها، وقد وضعنا فيها دراسة السلوك التاريخّي لتلك األطراف، وبحثنا إن كان ثمة تغير 
ن  قد طرأ جوهريًّا على طبائعها أو مصالحها، أو على موازين القوى التي استند إليها ذلك السلوك، وا 

بة سلبية. ما أزال أذكر كلمة ذلك كانت قّوة حماس كافية كْي يمّر فوزها دون مشكالت، وكانت اإلجا
 األال، وهو بمنزلة أستاذ لي: دال شيء تغير بعدد.
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(3) 
حينما اقتحم آالف الفلسطينيين معبر رفح إلى سيناء، كّنا ثالثة في ندوة سياسية في  2008في العام 

فيها إنه لن سجن عوفر، تحّمس أحد الثالثة في غمرة المشهد المهيب، وتأّثر ا بكلمة مبارك؛ التي قال 
يسمح بجوع الفلسطينيين، فقال، أي زميلنا في الندوة دالزمن لن يرجع إلى الوراء، والحصار انتهى 

 لألبدد. فقلت له: الحصار لم ينته، وسيكون أسوأ في األيام القادمة.
ن كانت الرؤية التحليلية أحيان ا تختلط بشيء من الحدس  لم أكن أنظر من خلف ستار الغيب، وا 

لم تتغير،  -الدولة والحكم–بيانه بأدوات لغوية. بيد أن الفكرة األساسية كانت في أن مصر يعسر 
وأن مبارك الذي عرفناه طوال السنوات التي مّرت ظّل كما هو، وأن موازين قوى جديدة ال تلول في 

لب فعال  األفق، وأن انفجار الفلسطينيين ليس كافي ا بالقدر الذي من شأنه أن يستحيل إلى عامل يغا
تلك العوامل، باختصار ينبغي أال تبالغ في تقدير قوتنا، وأال يأخذنا جالل اللحظات العاطفية 

 المهيبة!
 
(4) 

إّن أّي أحد من الممكن أن تأخذه اللحظة وتستغرقه، حتى المفكرين االستراتيجيين وصناع القرار 
سمح باالنقالب على ثوراتها الكبار. لقد قال الجميع، بعد الثورات العربية إن الشعوب لن ت

وتضحياتها، كان الخطأ هنا في المبالغة في تقدير القّوة الجماهيرية وفاعليتها، والغفلة عن طبائعها 
وتناقضاتها، تمام ا والغفلة عن طبائع دولنا، والمصالح وتوازنات القّوة التي تربط الفاعلين كلهم 

م والعالم، كان علينا أن نتساءل مثال  عن دور وقدرة ببعضهم، من الفاعلين داخل كّل دولة إلى اإلقلي
 العامل اإلسرائيلي في هذا السياق، وهكذا.

بعد مجيء الملك سلمان إلى الحكم في السعودية، راجت آمال بتغيرات جوهرية في سياسات الحكم 
ا لم يكن ثمة ما تستند إليه تلك اآلمال سوى التفكير الرغبوي، وما كان  يظهر من السعودي، عموم 

خالف بين الملك الجديد وفريق الملك عبد هللا السابق، وبالتالي القوى التي كانت متحالفة مع الملك 
 السابق، كالسيسي وبن زايد. هنا كانت الغفلة تاّمة عن طبائع الحكم السعودي، والعوامل المؤّثرة فيه.

ولة فهم ما يبدو تحوالت في إّن دراسة سلوك وطبائع وخصائص وسمات الفاعلين من أهم أدوات محا
سلوكهم. مثال  هل يمكن القول إن نظام عبد الفتال السيسي الذي سعى إلذالل غّزة وتركيعها، وألقى 

دون أن يظهر أي دور لتوازنات القوى داخل الدولة  -بحكم الجغرافيا-كل ثقله إلفشال حماس 
من سياقاته ودوافعه كل العوامل  المصرّية، هل تغّير فجأة وأصبح نصير ا للفلسطينيين، واختفت

 المؤّثرة فيه، كالعامل اإلسرائيلي واإلماراتي؟
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وهل التوازنات بين أجهزة الدولة المصرية كافية إلى الدرجة التي تضع السياسات المصرية في 
 الموضوع الفلسطيني خارج الهوامش المتاحة لها إسرائيليًّا وأمريكيًّا؟

 ا البحث في دوافع السلوك الجاري، مثل جهود المصالحة الراهنة.ألّن اإلجابة ستكون ال، فعلين
 هامش:

إّن البحث فيما وراء السلوك المصري في موضوع المصالحة، واالنفتال الجاري على حركة حماس، 
ا للمصالحة، بل توسيع ا للرؤية الكلية  وتعلق ذلك بارتباطات النظام اإلقليمية والدولية، ال يعني رفض 

 تى يكون ثمة فرصة أفضل لمناورة الضعفاء داخل ما يجري.الشاملة، ح
 10/10/2017، "21موقع "عربي 

 
 سالح حماس.. هل ُيهدد المصالحة؟ .64

 محمد عايش
وبمعزل « سالل المقاومة»المصالحة الفلسطينية بكل تفاصيلها وشروطها يجب أن تظل بمعزل عن 

ان تمرير هذه المرحلة االنتقالية عن عدد من الملفات الخالفية بين حركتي فتح وحماس، لضم
الحساسة، التي يتوجب إنجاحها حتى تتسلم السلطة الفلسطينية بشكل فعلي الحكم في قطاع غزة، 

 ويبدأ مسار المصالحة بشكله الصحيح.
سالل حركة حماس كان موجودا  قبل االنقسام، ولم يكن سببا  في االنقسام مطلقا ، ألنه لم يكن أصال  

طرف فلسطيني، أو ضد أي فصيل وطني، ولذلك فإن الحديث عن ضرورة تسليمه  موجها  ضد أي
أو حتى شموله في حوارات القاهرة، أو أي مشاورات بين طرفي النزاع الفلسطيني يمثل اصطيادا  في 
الماء العكر، ومحاولة لالبتزاز، وأغلب الظن أن هذه األحاديث الملوثة، أو المطالبات المشبوهة 

نهاية المطاف إلى عرقلة مسار المصالحة الفلسطينية التي هي مطلب شعبي عام  سوف تؤدي في
 قبل أن تكون ضرورة سياسية للسلطة والفصائل.

وسالُحها كان معها قبل مجيء  1994الفصائل الفلسطينية موجودة قبل قيام السلطة الفلسطينية عام 
فرق بين سالحها كمنظمة فلسطينية السلطة، وهذا ينسحب على حركة فتح أيضا ، التي يتوجب أن تُ 

تدافع عن شعب تحت االحتالل، وسالل األجهزة األمنية التابعة للسلطة، التي تتولى إدارة الشؤون 
المدنية للفلسطينيين، ومن الطبيعي أال يكون ثمة تعارض بين هذا السالل وذاك، كما يتوجب أال 

القوة والسالل والجيش؛ إذ يبقى سالل الفصائل  تتعامل السلطة مع نفسها على أنها دولة تريد احتكار
في أيديها إلى حين قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، التي تملك وحدها حق سحب السالل من أيدي 

 الناس واحتكاره.
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الخطوات التي تم اتخاذها مؤخرا  في مسار المصالحة، تشكل تطورا  مهما  بكل المقاييس والمعايير، 
اته تفتح الباب أمام جملة من األسئلة والمحاور التي يتوجب التفكير بها مليا ، وهي لكنها في الوقت ذ

 كما يلي:
قليميا ، يعني اتخاذ الحركة قرارا  طوعيا   أوال : تسليم سالل حماس في ظل الظروف الراهنة محليا  وا 

ضرورة أن باالنتحار، ويعني أن الحركة ومشروعها سينتهيان إلى غير رجعة، وهو ما يعني بال
الحركة سترفض هذا المطلب، وهو ما يدفع إلى السؤال حول مصير المصالحة الفلسطينية، وما إذا 

الذي تتم المصالحة  2011كانت قابلة لالستمرار على هذه القاعدة أم ال )خاصة أن اتفاق القاهرة 
 على أساسه حاليا  استثنى سالل المقاومة(؟

ورة تسليم سالل حماس في سياق مشروع إقليمي يهدف إلى ثانيا : هل يمكن فهم الحديث عن ضر 
سرائيل، على  تصفية الحركة، وهل هذا المشروع ُيمهد لعالقات علنية بين بعض الدول العربية وا 

 إسكات األصوات المعارضة أوال . إلىاعتبار أن هذه العالقات التطبيعية يحتاج التمهيد لها 
األطراف في المنطقة تريد سحب السالل من الفصائل، سواء ثالثا : إذا كانت إسرائيل ومصر وبعض 

حماس أو غيرها، فالطريق الصحيح نحو ذلك يجب أن يكون إقامة الدولة الفلسطينية الواحدة 
والموحدة والمستقلة، والقابلة للحياة والقادرة على البقاء، وعندها سوف يصبح من المنطقي أن تحتكر 

وأن تتحول فصائل المقاومة إلى قوى سياسية تعمل ضمن منظومة  الدولة السالل والسلطة والقوة،
 ديمقراطية على قاعدة المشاركة وليس االقتتال، وتحتمي بأصوات الناخبين وليس بالسالل.

خالصة القول هو أن التطرق إلى سالل حركة حماس ومطالبتها بتسليمه، أو حتى بالتفاوض عليه 
رمتها والعودة إلى مربع االنقسام الذي ملَّ منه الفلسطينيون ُيشكل وصفة ناجعة إلفشال المصالحة ب

بعد أن صبروا عليه عشر سنوات، كما أنه يمثل إضاعة لفرصة توحيد الضفة مع غزة، وتفويت هذه 
الذريعة على اإلسرائيليين. في الوقت ذاته فإن على السلطة الفلسطينية وقيادتها أن تظل مدركة بأن 

صائل كان موجودا  قبل وبعد تأسيس السلطة، ولم يكن هو السبب في السالل الذي بأيدي الف
االنقسام، ولذلك فإن فتح هذا الملف قد ُيشكل خدمة ألجندات خارجية وليس محلية، والفلسطينيون ال 

 حاجة لهم بأجندات غيرهم.
 10/10/2017، القدس العربي، لندن
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 المصالحة والسياسة والسالح .65
 نبيل عمرو

مضمونة للفشل في أي قضية، هي البدء بالسهل وتأجيل الصعب. وهذا ما ينبغي أن الوصفة ال
 نخشاه ونحن نتصدى لمعضلة االنقسام، ونسعى ومعنا المصريون إلنهائها والخالص من كوارثها.

وفي المحاولة الحالية التي ولدت في القاهرة بدأنا بالسهل، مثل المصافحة والعناق وزيارة المقرات 
جراء  قوس التسليم واالستالم، وكل هذا تم في ساعات قليلة ودون أن يسبقه جهد يذكر.ط وا 

الصعب الذي ينتظرنا وهو السبب الجوهري في وقوع االنقسام، واستمراره لعشر سنوات فإن  أما
 عناوينه ومضامينه .. السالل والسياسة.

وبعضها بجوار الكعبة المشرفة، االنقسام، وقد جرت في أهم العواصم،  إلنهاءفي المحاوالت السابقة 
، وفي ذات الوقت «حماس»تم االتفاق على كل شيء بما في ذلك تشكيل حكومة ائتالفية ترأسها 

استمر االنقسام، ودخلنا  أنتمت معالجة معضلة السالل والسياسة بالتحايل والتأجيل، فكانت النتيجة 
 .الفشل إلى إالمرحلة طويلة األمد في سباق تتابع لم يفض 

في السياسة كانت العقدة التي اكتشفنا بأنها صاعق التفجير تتجسد في كلمة طلبها العالم كله من 
بما التزمت به « نلتزم»واستعضنا عنها بكلمة تحايلية، كان العالم يريد كلمة  تقلها،ولم  حماس،

فلسطينيين أحدا لم يتعامل مع ال أن، وكانت النتيجة «نحترم»منظمة التحرير، وأصرت حماس على 
 كطرف واحد وصار بعد ذلك ما صار.

وفي أمر السالل فلم نلجأ ال إلى التحايل وال إلى غيره، إذ ذهبنا نحن والوسطاء إلى التأجيل، ليس 
نمافي تنفيذ تفاهمات تمت حوله تحت عبارات مبهمة،  لغاء مجرد الحديث عنه واعتبار إفي  وا 

 ت.المحرمااالقتراب منه دخوال فظا ومدمرا في 
التعقيد هنا يكمن في أن كل طرف على حق في الموقف الذي اتخذه من هاتين القضيتين الشائكتين، 

حماس التزامها بما التزمت به منظمة التحرير، فإنها بذلك تفقد األرض السياسية التي  أعلنتفلو 
لتزام ، تقف عليها والقائمة على رفض ما التزمت به المنظمة ، وطرحها لبديل مناقض لهذا اال

نماهنا بالنسبة لحماس ليس مجرد كلمة تقال  فاألمر سياسة فيها التزامات مناقضة تماما ألدبياتها  وا 
ومبادئها، ومطالبة فتح لحماس بااللتزام، هي مطالبة محقة باالنسجام مع سياستها ومشروعها الذي 

ا في حل سياسي ال بدأ باعتراف صريح بحق إسرائيل في الوجود، مع تعهدات موثقة بالمضي قدم
 مكان لغير المفاوضات فيه.

كل المحاوالت السابقة أخفقت في فك هذه العقدة، فهل نتوقع تقدما مقنعا لصيغة يرضى بها العالم 
 «.فتح»ترضى بها  أنوقبل ذلك 
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 دعونا ال نستبق األمور فربما نرى دخانا أبيض حول هذه النقطة بالذات.
راف االنقسام محق في وجهة نظره، فالسلطة لن يكون لها موضوع السالل، فكل طرف من أط أما

مصداقية تمثيل الشعب الفلسطيني في أي مفاوضات جدية، اذا قدمت نفسها للعالم بأنها مسؤولة عن 
جوانب معينة في الحالة الفلسطينية وليست مسؤولة عن الجانب األهم في أمر السيادة والحكم 

 والتمثيل وهو السالل.
بها ووفقا لمنطقها ومبررات وجودها ونفوذها، تعتبر التخلي عن سالحها بمثابة نهاية وحماس من جان

 نفوذها ورهاناتها على تطوير هذا النفوذ ليشمل الكيان الفلسطيني بأكمله.
موقف السلطة في أمر السالل يبدو منطقيا بالقياس بالتزاماتها ونهجها السياسي وحتى لرؤيتها 

بين المنطقين؟ وما  إذاتكون سلمية وال مجال للسالل فيها، فمن يوّفق  أن ينبغي أنهاللمقاومة على 
أرضية مشتركة يقف عليها طرفا االنقسام، متحدين ومنسجمين وبموافقة العالم  إليجادهو السبيل 

 شروط.الذي يراقب والذي له 
إن طرل األمور مؤجال... ففي حالتنا ف واألصعب أوال األسهل... ينبغي اإلقالع عن سيناريو  إذا

 إنهاء إلىجميعا على الطاولة، وابتكار الحلول الفعالة والمقنعة لها، هو المنطق الصحيح الذي يؤدي 
المؤجل هو من كان صانعها في كل المحاوالت  أناالنقسام وتفادي االنهيارات واالنفجارات التي ثبت 

 السابقة.
تكون  أنفي هذه الجولة المفترض  األال الكبير في مصر وقد شمر عن ساعديه وحشد كل ثقله

 أماعلى الطرفين بالشروع في معالجة المؤجل حتى لو استغرق ذلك وقتا،  إقناعحاسمة، يملك قدرة 
 تحريم البحث في أي امر مثلما حدث في السابق فقد يكون ذلك هو الوصفة المتكررة لفشل متكرر.

 11/10/2017، القدس، القدس
 

 يركا على خطاب األقلياتالفلسطينيون يسيطرون في أم .66
 الداد باك
احتفل في أرجاء الواليات المتحدة، أول من أمس، بيوم كولومبوس، العيد الوطني الذي أقيم تكريما  

 سنة. 525لمستكشف أميركا قبل 
ديوم كولومبوسد قبل ثمانين سنة، في الفترة التي كانت الواليات  إحياءوكان الرئيس روزفلت قرر 

 يها إلى تعزيز المشاعر القومية للتغلب على احدى الفترات األصعب في تاريخها.المتحدة تحتاج ف
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وفي السنوات االخيرة تطالب منظمات تكافح في سبيل االعتراف بحقوق السكان األصليين في 
لي دالقارة الجديدةد، بدعم من  األوروبييناكتشاف  أعقابأميركا، ممن تمت تصفيتهم بمنهاجية في 

 الي، باستبدال ديوم كولومبوسد بي ديوم األصلييند.اليسار الليبر 
لقد جند الفلسطينيون ومؤيدوهم في اليسار األميركي هذا الصراع ألغراضهم، وقام نشطاء دطالب من 
أجل العدالة لفلسطيند بعقد مؤتمرات ومسيرات في الجامعات األميركية تحت شعارات دنزع 

ل بقتل شعبد ودلنلغ  يوم كولومبوسد. وفي الدعوة االستعمارية عن يوم كولومبوسد، دال ُيحتف
 للمشاركة في المناسبات كتب المبادرون يقولون: دكأصليين تعلمنا بأن كولومبوس اكتشف أميركا.

أنه ال يوجد أي سبب يدعونا ألن نحترم  أيضاوال يظهر التاريخ فقط أن هذا ليس صحيحا، بل 
 كولومبوس.

األميركيين ممن ساعدوه هو وفريقهد، وبعد ذلك ينتقل المحتجون  األصليينفقد قتل، استعبد، وعذب 
إلى خلق عالقة بالحاضر: دتستخدم إسرائيل مثل هذا العنف ضد الشعب األصلي لفلسطين. 
فالعائالت تتعرض للتنكيل على أساس ثابت، بينما تواصل إسرائيل على نحو منهجي تنفيذ تطهير 

 خيرةد.عرقي مثلما فعلت في السبعين سنة األ
دلتحسين حياة كل األميركيين من خالل  Think Progressالنشط  اإللكترونيلقد تمت إقامة الموقع 

 التقدميةد من اجل دتغيير الخطاب وتغيير بالدنا على حد سواءد. األفكار
االحتجاج ضد ديوم كولومبوسد نشر الموقع مقاال  للصحافي اللبناني  إطاروفي العام الماضي، في 

 ينتشر إلى فلسطيند. األصليينكي، جستين سلحاني، تحت عنوان دالكفال من اجل حقوق األمير 
األميركيون مع يوم كولومبوس، هكذا يرى الفلسطينيون يوم قيام دولة  األصليوندمثلما يتعاطى 

أيار، كيوم للنكبةد، كتب يقول. صحيح أنه يعترف بوجود  15إسرائيل، الذي يحيونه في كل سنة في 
يواصلون  األصليين، ولكنه يدعي بأن داليهود األوسطتاريخي في دبالد إسرائيلد وفي الشرق يهودي 

اليهود الشرقيون يواجهون العنصرية المتزايدة من جانب اليهود  –المعاناة في حدود إسرائيل 
 الفلسطينيين. األصلييناالشكنازد. ومن المفهوم أنه ينبغي أن يضاف إلى ذلك معاناة 

اريخ األميركي لصالح القضية ينضم إلى السيطرة الفلسطينية الثابتة على حركات إن عزو الت
االحتجاج في الواليات المتحدة على أنواعها: ليندا صرصور، مثال، أصبحت إحدى الناطقات 

باسم المقاومة  واإلسالميةالرئيسات باسم كفال منظمات النساء فيما تخلق دمجا مميزا بين النسوية 
رصور، من مواليد بروكلين، التي قادت دمسيرات النساءد في يوم أداء ترامب اليمين للعنصرية. ص

)دحياة السود معتبرةد(،  BLMاحدى قادة حركة االحتجاج االفرواميركي  أيضا أصبحتالقانونية، 
 .واألبيض، األحمر، األخضر، األسودالعلم الفلسطيني،  ألوانلوانا لها هي أالتي اتخذت 
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ئيل أن تتجاهل هذه الظاهرة المنتشرة المتمثلة بالسيطرة الفلسطينية على روايات ال يمكن إلسرا
األقليات في المجتمع األميركي، وال سيما في ضوء حقيقة أن الخطاب المناهض لالستعمار 

يتجاهل أن العرب والمسلمين، بمن فيهم دالفلسطينيوند، كانوا وال يزالون ظاهرة استعمارية  واإلمبريالية
ن كانوا على مدى فترة قصيرة جدا في تاريخهم يخضعون للنظام  –وا ضحية للتاريخ وليس حتى وا 

 االستعماري.
 10/10/2017"إسرائيل اليوم"، 
 11/10/2017األيام، رام هللا، 
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