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*** 

 
 هنية يعلن التوصل إلى اتفاق مع فتح بحوارات القاهرة .1

ي لحركة "حماس" إسماعيل رئيس المكتب السياس، أن 12/10/2017موقع حركة حماس، غزة، قال 
التوصل إلى اتفاق بين حركتي فتح وحماس في حوارات المصالحة أنه تم هنية أعلن فجر الخميس 

 بالقاهرة، والتي بدأت الثالثاء برعاية مصرية، وتضمنت جلسات مطولة.
وقال هنية في تصريح مقتضب: تم التوصل فجر اليوم إلى اتفاق بين حركتي فتح وحماس برعاية 

 رية كريمة.مص
عضو الدائرة اإلعالمية في ، من القاهرة، أن 12/10/2017المركز الفلسطيني لإلعالم، وجاء في 

حركة "حماس"، طاهر النونو قال: "نزف إلى شعبنا وأمتنا الخبر التالي: رئيس المكتب السياسي 
ح وحماس لحركة حماس إسماعيل هنية يعلن اآلن التوصل فجر اليوم إلى اتفاق بين حركتي فت

ولم يكشف هنية في تصريحه المقتضب، تفاصيل االتفاق الذي جاء بعد  برعاية مصرية كريمة".
وذكرت مصادر مواكبة للحوار، أن مؤتمرا  ساعة. 14جولة ثانية من المباحثات استمرت قرابة 

 ظهر اليوم من القاهرة للكشف عن تفاصيل االتفاق. 12صحفيًّا للحركتين سيعقد الساعة 
 هت جولة المباحثات الثانية عند الساعة الثانية فجر اليوم في مقر المخابرات المصرية.وانت
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أن "الحياة" علمت من مصادر  محمد الشاذلي عنالقاهرة ، من 12/10/2017الحياة، لندن، وأضافت 
فيما تم التركيز على حل  في القاهرةتح وحماس فوفدين بين  أنه تم بحث عدد من القضاياخاصة 
دارته « حماس»ألف موظف عّينتهم حركة  42نحو  أزمة عقب سيطرتها الكاملة على القطاع وا 

تم تشكيل لجنة مشتركة من ». ولفتت إلى أنه 2007حزيران )يونيو(  14منفردة منذ وقوع االنقسام في 
ممثلين للحركتين، إلى جانب ممثلين عن حكومة التوافق الوطني لحل أزمة الموظفين، وفقًا التفاق 

لدى الحركة قرارًا بأن تبقى كتائب القسام »أن  المصادر كما أكدت «.القاهرة والورقة السويسرية للحل
، في إشارة إلى آالف األنفاق التي بنتها خالل السنوات «)الذراع العسكرية للحركة( تحت األرض

، إال في حال عدم الظهور فوقها إطالقاً »العشر األخيرة، التي تمثل قطاع غزة آخر تحت األرض، و 
 «.وقع أي عدوان إسرائيلي على القطاع

 
 يعطي توجيهاته لوفد "فتح" ببذل أقصى جهد لتحقيق المصالحة عباسالشوبكي:  .2

أكدد سدفير دولدة فلسدطين لددى مصدر ومنددواها الددائم بالجامعدة العرايدة جمدال الشدوبكي أن  :وفا وكالة
ذل كدددل جهدددد ممكدددن مدددن أجدددل تحقيدددق الدددرئيس محمدددود عبددداس أصددددر توجيهاتددده لوفدددد حركدددة فدددتح ببددد

نهداء االنقسدام. ، علدى 11/10/2017 فدي تصدريحات لده األراعداء ،وقدال الشدوبكي المصالحة الوطنيدة وا 
أكددد أن اجتماعددات القدداهرة فرصددة تاريخيددة  عبدداسهدداما اجتماعددات المصددالحة برعايددة مصددرية، أن 

تخدم مصددلحة شددعبنا الفلسددطيني لتحقيددق المصددالحة الوطنيددة يجددب اسددت اللها وعدددم تفويتهددا، ألنهددا سدد
 وشدد على ضرورة حل القضايا الخالفية على أساس القانون الفلسطيني. .وقضيته العادلة

 11/10/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 االستيطان إعالن حرب على السالم" ويؤكد أن فلسطينـ"رياض المالكي يدعو أوروبا لالعتراف ب .3
والم تددراين الفلسددطيني ريدداض المددالكي، أمددس، أوروبددا إلددى االعتددراف  دعددا وزيددر الخارجيددة: )د.ب.أ(

بدولة فلسطين. وقال في بيان لددى لقائده سدكرتيرة الدولدة للشدؤون الخارجيدة السدويدية أنيكدا سدودار فدي 
 في إشارة إلى "إسرائيل". ،مدينة رام هللا، إن أوروبا "ترى جيدًا من الذي يعرقل مسيرة السالم وتحقيقه"

الددددولتين والجهدددود الدوليدددة  ات هدددو "إعدددالن حدددرب علدددى حدددلّ عمر المدددالكي علدددى أن بنددداء المسدددتوشددددد 
واألمريكيدددة الهادفدددة إلحيددداء عمليدددة السدددالم"، وأضددداف أن "أخطدددر مدددا يعتدددرض عمليدددة السدددالم مواقدددف 
حكومددة اليمددين اإلسددرائيلية وممارسددداتها االسددتيطانية االسددتعمارية فدددي األرض الفلسددطينية بشددكل عدددام 

 س بشكل خاص لتهويد العاصمة الفلسطينية ومنع فرص إقامة الدولة الفلسطينية".والقد
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واعتبر أن "كل ما ترمي إليه حكومة اليمين المتطرف فدي "إسدرائيل" يصدب فدي حسدابات شدركائها فدي 
 االئتالف االستيطاني االستعماري، ويمنع قيام دولة فلسطينية متواصلة ج رافيًا وقابلة للحياة".

لمدا تشدكله مدن مكافدأة لالحدتالل  ،الكي على إل اء اجتماع اللجنة العليا األوروايدة اإلسدرائيليةالم وحثّ 
 على ممارساته وسياساته القاتلة للسالم.

 12/10/2017 ،الخليج، الشارقة
 

 رحب باعتماد "اليونسكو" باإلجماع قرارين يتعلقان بفلسطيني رياض المالكي .4
م تددراين الفلسددطيني ريددداض المددالكي باعتمددداد المجلددس التنفيدددذي رحدددب وزيددر الخارجيدددة وال :وفددا وكالددة

التدددددابع لمنظمددددددة "اليونسددددددكو"، باإلجمددددداع، القددددددرارين الخاصددددددين بفلسدددددطين وهمددددددا: فلسددددددطين المحتلددددددة، 
وشكر الدول على مواقفها في دعدم قدرارات فلسدطين التدي تحداف  علدى  والمؤسسات الثقافية والتعليمية.
  دسات في فلسطين.اإلرث والتراث التاريخي والمق

 11/10/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 رياض منصور: طلب العضوية الكاملة في األمم المتحدة قرار سياسي بيد القيادة .5
أّكدددد ممثدددل السدددلطة الفلسدددطينية لددددى األمدددم المتحددددة ريددداض منصدددور علدددى أن مسدددألة تقدددديم  :رام هللا

وقال  ولية هو "قرار سياسي تملكه القيادة الفلسطينية".العضوية الكاملة لدولة فلسطين في المنظمة الد
"يجدددري تقيددديم  :11/10/2017 منصدددور فدددي تصدددريحات نقلتهدددا اإلذاعدددة الفلسدددطينية الرسدددمية، األراعددداء

مواقدددف الددددول الخمدددس التدددي سدددتدخل ضدددمن عضدددوية مجلدددس األمدددن مدددن هدددذا التوجددده...، وحتدددى لدددو 
س األمددنف فدان الواليدات المتحددة ستسددتخدم حصدلت فلسدطين علدى تصدويت أراددع عشدرة دولدة فدي مجلد

 القرار وموقفها واضح بهذا الخصوص". حق النقض )الفيتو( ضدّ 
 11/10/2017وكالة قدس برس، 

 
 الشرعية عن حقوق األسرى ومكانتهم القانونية لرفعتسعى  "إسرائيل"قراقع:  .6

ع علددددى أن إجددددراءات هيئددددة شددددؤون األسددددرى والمحددددررين الفلسددددطينية عيسددددى قراقددددرئدددديس شدددددد  :رام هللا
االحتالل "التعسفية والخطيرة" بحق األسرى محاوالت إسرائيلية رسمية وممنهجة لرفع ال طاء والشرعية 

فدددي بيدددان لددده الخمددديس، إلدددى أن إجدددراءات  ،وأشدددار قراقدددع عدددن مكدددانتهم وصدددفتهم القانونيدددة واإلنسدددانية.
والقدوانين اإلسدرائيلية، والتدي حكومة االحدتالل تكدون مصدحوبة ب طداء مدن قبدل سلسدلة مدن التشدريعات 

وطالب بد"تثبيت المركز القانوني لألسرى وفق اتفاقيدات جنيدف والقدانون الددولي  تنتهك حقوق األسرى.
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والقددددانون الدددددولي اإلنسدددداني وقددددرارات األمددددم المتحدددددة باعتبددددارهم أسددددرى حريددددة ومقدددداتلين شددددرعيين ضددددد 
ن معركة الشعب الفلسطيني هي وقال إن وضع األسرى يمر في حالة خطيرة وح االحتالل". ساسة، وا 

 معركة على الشرعية الوطنية والنضالية وحق الشعب الفلسطيني في االستقالل على أرضه.
 12/10/2017وكالة قدس برس، 

 
 الحمد هللا يطلع نائب وزير خارجية السويد على تطورات ملف المصالحة الفلسطينية .7

مدي الحمدد هللا مدع نائدب وزيدر خارجيدة السدويد أنيكدا سدودير، رام هللا: اطلع رئيس الوزراء الفلسطيني را
 ، مشديراً الفلسدطينية علدى تطدورات ملدف المصدالحة ،بحضور القنصل العام للسويد آن صوفي نيلسدون 

إلدى أن الحكومددة تنظددر بأهميددة لجلسددات الحددوار بددين حركتددي فددتح وحمدداس فددي القدداهرة، وتأمددل فددي أن 
علدى جاهزيدة الحكومدة  ق المصالحة وطي صفحة االنقسدام، مشددداً تخرج بنتائج إيجابية وعملية لتحقي

إلدارة قطددداع غدددزة، وتنفيدددذ خطدددو وخطدددوات مدروسدددة لتلبيدددة احتياجدددات أبنددداء الشدددعب الفلسدددطيني فدددي 
 القطاع، للتخفيف من معاناتهم في ظل استمرار الحصار اإلسرائيلي. 

فلسددطين، وجدددد تأكيدددأ علددى أهميددة  وثمددن الدددعم السددويدي المقدددم للعديددد مددن القطاعددات الحيويددة فددي
 اعتراف السويد بالدولة الفلسطينية. 

 12/10/2017 ،القدس العربي، لندن
 

 بإدراج نائب ليكودي على الئحة اإلرهاب بعد مطالبته باغتيال عباس بطالتوزارة اإلعالم  .8
عضددددو برلمددددان تفوهددددات ورسددددومات اإلرهددددابي الليكددددودي و الفلسددددطينية رام هللا: اعتبددددرت وزارة اإلعددددالم 

االحتالل أورين حزان، الداعية إلى اغتيدال الدرئيس محمدود عبداس إمعاندًا فدي التحدريض، ودلدياًل دام دًا 
علددى عقليددة أقطدداب االحددتالل المسددكونة بالقتددل، وغيددر القددادرة علددى العدديا دون بددث سددموم الكراهيددة 

، لددو صدددرت مددن أي والحقددد. وأكدددت أن تفوهددات حددزان التددي طالددت رمددوز الشددعب الفلسددطيني وقادتدده
الددددنيا ولدددم تقعددددها، واسدددتنفدت كدددل ادعددداءات  "إسدددرائيل"أي إسدددرائيلي محتدددل، ألقامدددت  فلسدددطيني ضددددّ 

"معدداداة السددامية" و"التطددرف" و"التحددريض". ودعددت الددوزارة أعضدداء برلمانددات العددالم الحددر إلددى مقاطعددة 
علدددى مقاضددداة هدددذا المتطدددرف حدددزان ووضدددعه علدددى الئحدددة اإلرهددداب الددددولي، وحدددث األطدددر الحقوقيدددة 

المتطددرف. ورأت الددوزارة فددي صددمت الخارجيددة األمريكيددة عددن هددذأ التفوهددات، إشددارة سدديئة فددي وقددت ال 
 يكف فيه منسق عملية السالم جاريد كوشنر عن وضع االشتراطات على قيادتنا وشعبنا. 

 12/10/2017 ،القدس العربي، لندن
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 حكومةالغزة وتربط تنفيذها بـ"تمكين" سلطة الطاقة تكشف عن "خطة عاجلة" لتحسين كهرباء  .9
غددزة: كشددف ظددافر ملحددم، القددائم بأعمددال سددلطة الطاقددة، عددن إنجدداز سددلطته لددد"خطة عاجلددة" لتحسددين 
إمدددادات الكهرادداء فددي قطدداع غددزة، وقددال إن هددذأ الخطددة "جدداهزة للتنفيددذ" حددال تمكنددت حكومددة الوفدداق 

احتياجات الكهرااء في قطداع غدزة تقددر مدا الوطني من القيام بمهامها هناك دون عوائق. وأوضح أن 
. %70حدددو نمي ددداواو، بعجدددز يبلددد   147سدددوى  مي ددداواو، وأنددده ال يتدددوفر منهدددا حاليددداً  450و 400بدددين 

ات اإلمدددادفددي المددى القصددير، بزيددادة  %50نحددو  إلدىوأشدار إلددى أن الخطددة تسدتهدف خفددض العجددز 
نبددداء الفلسدددطينية الرسدددمية، أن "تنفيدددذ فدددي تصدددريح نقلتددده وكالدددة األ ،وذكدددر ملحدددم مي ددداواو". 200-230

 خطتنا بنجاح يتطلب تمكين الحكومة من القيام بمهامها في القطاع دون عوائق".
علددى أندده فددي حددال مضددت المصددالحة فددي طريقهددا، وتمكنددت الحكومددة مددن القيددام بمهامهددا ملحددم وشدددد 

إمددادات الكهراداء مدن ومسؤولياتها كاملة في القطاع، ستتمكن سدلطة الطاقدة مدن "خفدض العجدز" فدي 
 على المدى القصير. %50 إلى 70%

 12/10/2017 ،القدس العربي، لندن
 

 ظبي في حروبها أبو وكيل  و المؤامرات في الشرق األوسط  ب  "لوموند": دحالن قل   .11
عرضددددت صددددحيفة "لومونددددد" الفرنسددددية تقريددددرًا عددددن حيدددداة القيددددادي الفلسددددطيني : إعددددداد قسددددم الترجمددددات
ظبدي لدده ومحاولدة اللعددب بورقتدده  ح محمدد دحددالن، وأشدارت إلددى دور دعدم أبددوالمفصدول مددن حركدة فددت

 في الصراع العراي الفلسطيني، فضاًل عن دورأ في تخريب الثورات العراية ومحاصرة اإلسالميين.
ظبددي: صددعود صدداحب الدسددائس محمددد دحددالن"، تحدددثت الصددحيفة  وتحددت عنددوان "مددن غددزة إلددى أبددو
شددبح محمددد دحددالن الددذي عدداد ليخدديم علددى قطدداع غددزة، والددذي أصددبح، الفرنسددية، فددي تقريددر لهددا، عددن 

 اليوم، واحدًا من أبرز المؤثرين في اللعبة السياسية الكبرى في المنطقة.
ورأت الصددحيفة أن مددا يجددري اآلن هددو عبددارة عددن لعبددة شددطرنج تخوضددها السددلطة الفلسددطينية ومصددر 

سالميين، الذين تعرضوا الستنزاف شدديد بعدد واإلمارات، تهدف إلى استعادة السيطرة على غزة من اإل
 ."إسرائيل" عشر سنوات من الحصار وثالث حروب ضدّ 

ظبدي، بدددأ  ولفتدت إلدى منداورة دحدالن الضدخمة، فدي بدايدة الصديف الماضدي، حيدث إنده بددعم مدن أبدو
بتوزيع األموال في غزة. كما أنه بالتنسيق مع مصر تعهد بتخفيف الحصدار المفدروض علدى القطداع، 

 وا عادة فتح معبر رفح، في مقابل السماح بعودته إلى غزة.
واّينددت أن اقتددراب دحددالن مددن العددودة إلددى غددزة أثددار حفيظددة عدددوأ اللدددود الددرئيس الفلسددطيني محمددود 

بمحاولة االنقالب عليه. ولذلك سدارع األخيدر إلدى التحدرك، فدي  2011عباس، الذي كان قد اتهمه في 
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إرسال رئيس وزرائه رامي الحمد هللا إلى غزة، من أجل تقديم مبدادرة  أكتوار، عبر /شهر تشرين األول
للمصالحة مع حماس. وهي نقطة شجعتها هذأ األخيرة، التي تسعى إلى االسدتفادة مدن حالدة االنقسدام 

 الشديد داخل حركة فتح.
يده الكثيدر ا يدزال لدمدورأت الصحيفة الفرنسية أّن دحدالن يكدون بدذلك قدد خسدر المنداورة األولدى، ولكنده 

فددادي"، نجددح منددذ طددردأ مددن  مددن األوراق. حيددث إن هددذا القيددادي السددابق فددي فددتح، والددذي ي كنددى بددد"أبو
 فلسطين في راو الصلة بعديد الجهات المؤثرة.

كما تحدثت عن دور دحالن في تونس وليبيدا والسدودان، فضداًل عدن حضدورأ قمدة الريداض واالسدتماع 
 ترامب في القاعة التي ضمت رؤساء العالم العراي واإلسالمي.إلى خطاب الرئيس األمريكي دونالد 

ظبدي، حيدث  فدادي"، إلدى مسدؤولين كبدار فدي أبدو وأرجعت الصحيفة سبب هدذا الصدعود "المدذهل ألبدو
يعمل دحالن مستشارًا لدى أحدهم، من دون أن تسميه الصحيفة، وهي تشير بذلك بشكل غير مباشر 

 في اإلمارات، محمد بن زايد. تأثيراً  إلى ولي عهد أبوظبي والرجل األكثر
ونقلددت الصددحيفة عددن مصدددر دبلوماسددي عراددي قولدده: "إّن دحددالن عندددما يصددل إلددى بدداريس تفددتح لدده 
السفارة اإلماراتية هنالك قاعتها الشرفية في المطار وترسدل إليده سديارات ليمدوزين، إذ إنهدا تعاملده مثدل 

 أ أكثر أهمية من الوزراء".أحد الشيوخ من أعضاء العائلة الحاكمة، وتعتبر 
ونقلدت الصدحيفة عدن صدحفي فلسدطيني فدي رام هللا، قولده إّن "اإلمدارات جعلدت مدن دحدالن وكدياًل لهدا 

اإلخدوان المسدلمين، ومدن بدين كدل قيدادات الجيدل الثداني الفلسدطينية يعتبدر هدو  في حراها المعلندة ضددّ 
 بوو حقيقي".األكثر نفوذا وعالقات في المنطقة، حيث إنه تحول إلى أخط

وذكرت الصحيفة أّن دحالن بعد هروبه إلى أبوظبي، وجد إلى جانبه العديد مدن الوجدوأ األخدرى التدي 
، علدى غدرار رئديس الدوزراء المصدري أحمدد شدفيق، والمستشدار الليبدي 2011لفظتها بلددانها بعدد ثدورات 

 محمد إسماعيل، وابن الرئيس اليمني المخلوع أحمد صالح.
ظبددي مطددرودا مددن الضددفة ال رايددة، فددي وضددع  ن شددرع فددورًا منددذ وصددوله إلددى أبددووأضددافت أّن دحددال

المخططات من أجل عرقلة صعود اإلخوان المسدلمين، الدذين فدازوا باالنتخابدات التدي تدم تنظيمهدا فدي 
 .2011مصر وتونس، عقب الثورات هناك عام 

بدي لتحقيدق أهددافها، عبدر ظ وبحسب الصحيفة، فقد أصبح دحالن أحد أهم األذرع التدي تسدتعملها أبدو
 الدبلوماسية السرية وقوة األمر الواقع.

وكشددفت صددحيفة "لومونددد" الفرنسددية، أن مسددؤولين إمدداراتيين ودحددالن عملددوا فددي مصددر علددى تقددويض 
، حيدث قامدا بتمويدل المظداهرات 2012حكم الرئيس محمد مرسدي، الفدائز فدي االنتخابدات الرئاسدية فدي 

 عداد النقالب عبد الفتاح السيسي.التي تم تنظيمها في إطار اإل
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وأشددارت الصددحيفة إلددى أّن دحددالن اقددتحم أيضددًا المجددال اإلعالمددي، إذ شددارك فددي إطددالق "قندداة ال ددد"، 
التي يديرها الصحفي عبد اللطيف منياوي، الذي يعرف بوالئه الشديد لنظام الرئيس المصدري المخلدوع 

 حسني مبارك.
ضًا في المعارك الدائرة في ليبيا، خاصة في منطقدة برقدة، حيدث وأّكدت الصحيفة أّن دحالن متورو أي

كشددفت تسددريبات صددوتية لقائددد االنقددالب عبددد الفتدداح السيسددي أن دحددالن سددافر فددي طددائرة خاصددة مددن 
القاهرة إلدى ليبيدا. ويعتقدد كثيدرون أن تلدك الرحلدة دليدل علدى أن دحدالن هدو أحدد أبدرز المشدرفين علدى 

 لى معسكر اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر. تهريب األسلحة اإلماراتية إ
 11/10/2017 ،العربي الجديد، لندن

 انظر: لوموندولمتابعة تفاصيل أكثر عن تقرير صحيفة 
 ، http://cutt.us/jlNkS، 10/10/2017موقع الجزيرة.نت، 

 http://cutt.us/JBstTLe Monde, 6/10/2017,  
 

 عن حوارات القاهرة منفصلحماس: مسار صفقة األسرى  .11
بات مسار تبادل األسرى بين حركة "حماس" واالحتالل اإلسرائيلي، في : العراي الجديد -القاهرة 

شأن مرحلة جديدة، مع إعالن مصادر قيادية في حركة "حماس"، لد"العراي الجديد" أن "الحديث ب
صفقة تبادل األسرى مع إسرائيل اتخذ مسارًا منفصاًل بعيدًا عن الحوارات التي شهدتها العاصمة 
المصرية القاهرة بين وفدي حركة فتح وحماس، بشأن استكمال خطوات المصالحة برعاية من جهاز 
االستخبارات المصري". وأوضحت المصادر ذات الطابع العسكري في الحركة، أن "الحديث عن 
الصفقة ووضع الخطوو العريضة بشأنها، تّم التطّرق له، خالل زيارة وفد الحركة السابق للقاهرة الذي 
ترّأسه رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، وضم أيضًا مروان عيسى نائب القائد العام 

 لكتائب القسام، وعضو المكتب السياسي للحركة المختص بهذا الملف".
إلى أن "عيسى أبل  الجانب المصري بالتصور الكامل إلطالق الصفقة"، مشّددًا  وأشارت المصادر

أسيرًا من  54على "عدم تقديم الحركة أية معلومات بشأن أسرى االحتالل إال بعد إطالق سراح 
األسرى المحررين في صفقة وفاء األحرار". وتابعت المصادر "لهذا السبب تواجد عيسى في الوفد 

ار القاهرة واجتمع بقيادات جهاز االستخبارات المصري، في حين غاب عن الوفد الماضي الذي ز 
الحالي الذي يقودأ صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، لكون الوفد مختصًا بشأن 

وأشارت المصادر إلى أن "حماس ترضى بالوساطة المصرية في صفقة  المصالحة مع فتح فقو".

http://cutt.us/jlNkS
http://cutt.us/JBstT
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"القاهرة تلّقت الموقف النهائي لكتائب القسام خالل الزيارة الماضية، وتعّهدت  األسرى"، موضحة أن
 بنقل الصورة للجانب اإلسرائيلي وتلقي ردأ بشأنها".

 12/10/2017العربي الجديد، لندن، 
 

 وليس مطلوبًا من حماس االعتراف بـ"إسرائيل" ضرورة: سالح المقاومة عباس زكي .12
ال عضو اللجنة المركزية لفتح ومفوض العالقات العراية بالحركة، ق: محمد نبيل حلمي - القاهرة

، إن مبدأ نزع السالح عن حماس أو أي فصيل آخر، غير وارد «الشرق األوسو»عباس زكي، لد
نحن نرى السالح ضرورة والمقاومة واجبًا، ولكننا نسعى إلى »بالنسبة للسلطة الفلسطينية. وأضاف: 

ب قرار جماعي وطني، وأن يصدر من )رأس واحد وليس من أن يكون قرار استخدامه بموج
 «.رأسين(

عدو إسرائيلي يسلح المستوطنين، ال نطلب من )حماس( أو )الجهاد( »وأوضح زكي، أنه في مواجهة 
أو غيرهما من الفصائل نزع السالح، بل يجب أن يعلم القاصي والداني أننا لم نسقو قرار الكفاح 

 «.ن قرارًا وطنياً المسلح، ولكن نطلب أن يكو 
إن « الشرق األوسو»السابق بالقاهرة، بركات الفرا، الذي قال لد« فتح»الموقف ذاته عبر عنه مسؤول 

يجب أن يكون هناك سالح واحد فقو، »، غير أنه «حماس»المصالحة ال تستهدف نزع سالح 
كون معبرًا عن ويكون قرار المقاومة صادرًا من منظمة التحرير الفلسطينية، وبشكل جماعي وي

ال فستكون المسألة أقرب إلى  الفصائل كافة، ألنها مسألة تتعلق بالمشروع الوطني الفلسطيني، وا 
 «.الفوضى

نه يجب على »باسرائيل قال زكي: « حماس»وبشأن مسألة اعتراف  نحن ال نعمل عند إسرائيل، وا 
لوبًا من حماس أو من غيرها حكومتها وحزاها صاحب األغلبية، أن يعترفا أواًل بفلسطين، وليس مط

اإلقدام على خطوة االعتراف بد)محتل غاصب(، وعلينا مطالبة العالم بسحب اعترافه باسرائيل، 
لألمم المتحدة المتعلق بتقسيم فلسطين، خاصة أن تل أبيب ال تعترف بحدود  181استنادًا إلى القرار 

 «.لها... فعلى أي أساس اعترفت بها دول العالم؟
بفلسطين، تكون هناك، « إسرائيل بيتنا»، أو «الليكود»را، أنه في حال اعتراف أحزاب مثل ويرى الف
االعتراف فقو »من قبل الحركات الفلسطينية. وأضاف: « وجاهة لطلب االعتراف باسرائيل»حينها 

بين منظمة التحرير والحكومة اإلسرائيلية، وليس مطروحًا على حماس أن تقدم على تلك الخطوة من 
 «.ألساسا

 12/10/2017الشرق األوسط، لندن، 
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 قد تستمر لمدة أسبوع إلنجاز كافة القضايا المتعلقة بعمل الحكومة المصالحة البردويل: لقاءات .13
قال صالح البردويل عضو المكتب السياسي لحركة حماس، يوم  : :مصعب اإلفرنجي -غزة  

اك نقاطا سيتم حسمها خالل اللقاءات األراعاء، بأن الحوارات التي جرت أمس كانت جادة وأن هن
وأكد البردويل في حديث لفضائية األقصى، أنه تم استعراض عدد من القضايا  التي ستتواصل اليوم.

أمس وأن المحادثات متميزة عن سابقاتها، مشيرا إلى أن مشاركة جهاز المخابرات المصرية في 
 الحوارات أسهم في تسهيل الحوار.

إلى أن اللقاءات النظر ، الفتا 2011ات الجارية تستند لتطبيق اتفاق القاهرة عام وأشار إلى أن الحوار 
 قد تستمر لمدة أسبوع إلنجاز كافة القضايا المتعلقة بعمل الحكومة.

إلى أن المهمة المقبلة بعد إنهاء الحوارات الثنائية عقد لقاء للفصائل بالقاهرة، ومن ثم  النظر ولفت
 كة الكل الفلسطيني لإلعداد النتخابات عامة.تشكيل حكومة وحدة بمشار 

سيتم حل ملف الموظفين من خالل التوافق على هيكلية معينة يتم من خاللها تسكين  إنه وقال
 الموظفين وحل قضيتهم بتوافق كامل.

خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس وعضو وفدها لحوارات المصالحة في  بدورأ قال
ه جادة في إحراز تقدم في ملف المصالحة على طريق إنهاء كافة الملفات العالقة القاهرة، إن حركت

 واالتفاقيات وتمكين الحكومة في قطاع غزة، والذهاب إلى قيادة فلسطينية واحدة وانتخابات نزيهة.
جاءت تصريحات الحية خالل اجتماع لوفد حماس قبيل بدء اليوم الثاني من الجولة األولى لحوارات 

وانتهت أمس الثالثاء، أولى جوالت الحوار بين  لحة بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية.المصا
فتح وحماس، استمرت لعشر ساعات متواصلة، حيث ناقشت عددًا من موضوعات ملف المصالحة 

 بعمق وسو أجواء إيجابية.
 11/10/2017القدس، القدس، 

 
 ج يؤسس لوحدة وطنيةإلنجاز برنام الفصائلاشتية: سنعمل مع حماس وبقية  .14

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. محمد اشتية إن أجواء إيجابية سادت جلسة  :معا - رام هللا
الحوار التي انطقت أمس مع حركة حماس في القاهرة لنقاا تفاصيل اتفاق المصالحة، مؤكدا أن 

 المصالحة يجب أن تعيد غزة كمكون رئيسي في دولة فلسطين.
رام هللا، إن بل استقباله ممثل كندا لدى فلسطين دوجالس سكوت براودفوت في مكتبه وأضاف خال

المصالحة يجب أن تضمن تمكين السلطة في قطاع غزة من خالل إل اء مظاهر دولة األمر الواقع 
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لتصبح سلطة واحدة وكيان واحد وشرعية واحدة. مشيرا إلى أن التقاسم الوظيفي غير مقبول ال في 
 غزة. الضفة وال

وتابع: سنعمل مع حركة حماس على إنجاز برنامج سياسي نضالي يؤسس لشراكة وطنية مع كل 
  الفصائل الفلسطينية.

 11/10/2017وكالة معا اإلخبارية، 
 

 تتابع الملف مع قيادة الجيش اللبناني  لجنة متابعة ملف المطلوبين في مخيم عين الحلوة .15
ين في مخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين، المنبثقة من عقدت لجنة متابعة ملف المطلوا: بيروت

القيادة السياسية الفلسطينية في لبنان، أول لقاء لها مع مدير فرع مخابرات الجيا اللبناني في 
الجنوب العميد فوزي حمادة في صيدا. وأطلعته على الخطوو العريضة لآلليات التي تّم التوافق 

بقضية المطلواين. وأكد المجتمعون، وفق بيان صادر عن أعضاء اللجنة فلسطينيًا عليها والمتعلقة 
أنهم لن يّدخروا أي جهد في سبيل معالجة هذا الملف واالنتهاء منه بما يتناسب مع المصلحة »

 الوطنية المشتركة الفلسطينية واللبنانية.
المطلواين ينقسمون  إن« الحياة»وقال الناطق اإلعالمي باسم اللجنة غسان أيوب )حزب الشعب( لد

من مجموعة شادي المولوي  20مطلوبًا من مجموعة الشيخ أحمد األسير وأقل من  23فئات،  3إلى 
مطلوبًا من مجموعة الضنية إضافة إلى مطلواين فلسطينيين. وسيكون هناك جهد  290وأقل من 

ا وال مشكلة عندنا لتسليم المطلواين لكن إذا تمّكن أحدهم من الخروج من المخيم فهذا ليس شأنن
 «.بذلك

 12/10/2017الحياة، لندن، 
 

 للمقاومة وسط قطاع غزة ويقصف نقطة رصد دوريةاالحتالل يزعم استهداف  .16
قالت مصادر عسكرية إسرائيلية، ظهر األراعاء، إن نيراًنا خفيفة : ترجمة صفا -القدس المحتلة 

ون وقوع إصابات، فيما قصفت أطلقت من قطاع غزة صوب دورية إسرائيلية وسو قطاع غزة، د
 مدفعية االحتالل نقطة رصد للمقاومة قريًبا من المنطقة.

" المقرب من الجيا اإلسرائيلي أن قوة عسكرية تعرضت إلطالق نار أثناء دورية 0404وذكر موقع "
وأشار إلى أن "قوات من الجيا تقوم حالًيا  روتينية قرب السياج الحدودي شرق مخيم الم ازي.

 و المنطقة في أعقاب إطالق النار الذي لم يوقع إصابات أو أضرار".بتمشي
 11/10/2017وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، 
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 األسرى يشتكون من فيروس يصيب العينين في سجن النقب": الجهاد"الهيئة العليا ألسرى  .17
سًا يصيب العينين أفادت الهيئة القيادية العليا ألسرى الجهاد اإلسالمي، أن فيرو : النقب المحتل

انتشر منذ عدة أيام داخل سجن النقب الصحراوي، األمر الذي أثار قلق األسرى خوفًا من انتقال 
 العدوى.

وأوضحت الهيئة أن إدارة سجن النقب الصحراوي ترفض إدخال الطبيب المختص لفحص األسرى 
 بحجة األعياد اليهودية، ولم تفصح عن نوع هذا الفيروس ومدى خطورته.

 11/10/2017، لسطين أون الينف
 

 أسراها من غزة بإعادةتطلب من مصر ربط المصالحة  "إسرائيل" .18
تل أبيب: كشفت مصادر في تل أبيب، أمس، أن الوفد اإلسرائيلي الذي وصل إلى القاهرة، أول من 
أمس، واجتمع طوال ساعات مع مسؤولين مصريين، جاء ليطالب بأن يتضمن اتفاق المصالحة، بندًا 

 عادة األسرى اإلسرائيليين في قطاع غزة.إل
إسرائيل مش ولة حاليًا بقضية المفقودين اإلسرائيليين في غزة، وتريد »وقالت هذأ المصادر إن 

 «. است الل أجواء المصالحة من أجل تحقيق تقدم في المفاوضات العالقة حولها
 11/10/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 ود االحتالل على حدود القطاع"مردخاي" يحذر من استفزاز جن .19

حذر جنرال في جيا االحتالل اإلسرائيلي، يوم أمس األراعاء، من التصعيد مع قطاع : هاشم حمدان
 غزة، وذلك بزعم أن ناشطي حركة حماس يستفزون جنود االحتالل.

، 67وكتب من يطلق عليه منسق عمليات حكومة االحتالل في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
وآف مردخاي، في صفحته على موقع التواصل االجتماعي أنه يحذر من التصعيد في قطاع غزة ي

 بسبب استفزازات ناشطي حركة حماس لجنود جيا االحتالل.
وكتب أيضا أن حركة حماس ال تتمكن من ضبو ناشطيها، بما قد يؤدي إلى رد إسرائيلي ضد 

 ناشطي حماس. على حد قوله.
 12/10/2017، 48عرب 
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 "البجروتامتحانات "لغي حظر اإلجابات العنصرية في ت ةوزارة المعارف اإلسرائيلي .21
، قبل عدة أيام، القرار الذي يمنع بشكل صريح كتابة ةأل ت وزارة المعارف اإلسرائيلي: هاشم حمدان

 أجوبة عنصرية في امتحانات الثانوية )البجروت( في موضوع المدنيات.
ر الصريح للقرار الذي كان قد نشر مطلع العام الدراسي، والذي ينص وجاء أن الوزارة، أل ت الحظ

 على أن "أي تعبير عن العنصرية والتحريض يؤدي إلى إل اء الجواب في االمتحان".
وقبل عدة أيام، قرر رئيس السكرتاريا التراوية في الوزارة، د. موشي فينشتوك، الذي عينه الوزير 

 إزالة هذا الحظر، وت يير طابع السؤال.نفتالي بينيت في المنصب مؤخرا، 
ورغم أن أعضاء في لجنة "المدنيات"، المتماثلين مع "البيت اليهودي"، أيدوا التعديل، إال أن معلمين 
عبروا عن تحفظاتهم من التعديل، لكونه يعني أن وزارة المعارف تسمح بكتابة أجوبة عنصرية في 

 واجب التراية، وتشجيع أجواء عنصرية.امتحان "بجروت" رسمي، ما يعني التنصل من 
 11/10/2017، 48عرب 

 
 فلسطينية  دولةقيام مرشحان لخالفة نتنياهو يعارضان  .21

عبر قياديان في حزب الليكود الحاكم في إسرائيل، هما وزير المواصالت والمخابرات، : بالل ضاهر
ر، عن نيتهما ترشيح أنفسهما لرئاسة الحكومة دعون ساعجيسرائيل كاتس، ووزير الداخلية السابق، 

 اإلسرائيلية. جاء ذلك خالل مقابلتين ن شرتا يوم األراعاء.
وقال كاتس في مقابلة أجراها معه موقع "واال" االلكتروني إنه سينافس على رئاسة حزب الليكود فقو 

لوالية أخرى، بينما قال  بعد أن يعلن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عن تنحيه وعدم ترشيح نفسه
ساعر، الذي أعلن اعتزاله الحياة السياسية قبل ثالث سنوات، لصحيفة "معاريف"، إنه أصبح جاهزا 

 كي يرشح نفسه لمنصب رئيس الحكومة.
وعبر كاتس وساعر عن مواقف سياسية ال تقل تطرفا عن مواقف حزاهما ونتنياهو، خاصة حيال 

 فلسطينية. الفلسطينيين ورفضهما لقيام دولة
وادعى كاتس أن "جميع المحاوالت التي جرت بتقديم تنازالت كبيرة قوالت بالعنف بأقسى أشكاله... 
نما على مجرد عدم موافقة الفلسطينيين على االعتراف بحق  ألن النقاا ليس حول خو الحدود وا 

 اليهود بدولة سيادية في أرض إسرائيل".
ن أي بديل. وسنرتكب خطأ خطيرا إذا استأنفنا محاولة واعتبر ساعر أن "الوضع الحالي أفضل م

إقامة دولة فلسطينية في أرض إسرائيل ال راية"، ما يعني أنه يعتبر أن األردن جزء من "أرض 
 إسرائيل".
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أنا أؤيد منح الفلسطينيين في المستقبل صالحية حكم كهذأ أو تلك. ويمكن أن يكون : ساعر قالو 
أو بدون عالقة باألردن، ومن خالل تعاون اقتصادي معين مع  لحكم ذاتي أشكاال مختلفة مع

إسرائيل. وثمة أمر واحد واضح: ال يمكن أن تكون هناك دولة فلسطينية مع كل الحقوق التي تمنح 
 لدولة سيادية في أرض إسرائيل ال راية".

 11/10/2017، 48عرب 
 

 مني مع الشيخ صالحتحريض جديد على قادة فلسطينيي الداخل على خلفية اجتماع تضا .22
 اإلسرائيلية فتح إجراءات ضد لجنة المتابعة، الهيئة التمثيلية "الماغور"الناصرة: قررت منظمة 

على خلفية مشاركتها في مهرجان تضامني مع الشيخ المعتقل  ،48السياسية األعلى داخل أراضي 
وزيرة القضاء اييلت رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية المحظورة. وتوجهت الماغور أمس الى 

لعاد اردان، مطالبة بفتح تحقيق جنائي ضد لجنة المتابعة العليا. وقال جشكيد، ووزير األمن الداخلي 
ويثني على اإلرهابيين هو « إرهابية»من يسمح بخطابات »إن » يسرائيل هيوم » ايندور لصحيفة 

 «.إرهابي بنفسه
 أقيم اإلسالمية الحركة مع التضامن مؤتمر» ان اتهاذ لإلذاعة( الليكود) باركو عنات النائبة وقالت
 لتنشئة بيتا تشكل إسرائيل في مدينة أن زاعما. المشتركة القائمة من نواب بمشاركة الفحم أم في

 الحدود حرس جنود قتلوا الذين اإلرهابيين أخرجت جبارين عائلة وان داعا، ذلك في بما اإلرهابيين
 .«الكنيست في يجلس جبارين، يوسف النائب اإلجرام منظمة يسلرئ ومستشارهم القدسي الحرم في

 يتقبلون  ال اسرائيل في العرب بعض» إن وقال التحريض لجوقة( الليكود) زوهر ميكي النائب وانضم
 ضد يحرضون  الذين المواطنين لطرد قانون  سن المطلوب. أرضه على اليهودي الشعب سيطرة
 .«الدولة

 علينا التحريض حمالت أصال توقفت متى منذ» بركة محمد العليا المتابعة لجنة رئيس وتساءل
 مساندة أن مؤكدا ؟ اإلعالم في وأبواقهم اإلسرائيلية الحكومة ٌأقطاب قبل من وقياداتنا، شعبنا وعلى
 والمالحقات االعتقاالت ضد والوقوف السياسية المالحقات وجه في صالح رائد الشيخ أخينا

 حسن شهادة إلى بحاجة لسنا به، نقوم الذي الواجب أقل هو شعبنا، ءألبنا السياسي واالستهداف
 المستهدفين مع التضامن فعاليات لكل حاضنة المتابعة لجنة وستبقى وفاشيين، عنصريين من سلوك
 . والفاشية الحاكمة المؤسسة قبل من شعبنا أبناء من
 

 12/10/2017القدس العربي، لندن، 
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 ألف وحدة استيطانية العام الجاري  12قة على مسؤول إسرائيلي: سيتم المصاد .23
ألف  12، بالمجمل، على بناء 2017قال مسؤول إسرائيلي إنه ستتم المصادقة في العام  :رام هللا

 وحدة استيطانية في الضفة ال راية المحتلة ال تزال في مراحل مختلفة من التخطيو والبناء.
نين بشأن المصادقة على البناء في الضفة وأضاف المسؤول نفسه ردا على انتقادات المستوط

ال راية، أنه "مخطئ من يعتقد أنه يجب أال تؤخذ بالحسبان االعتبارات السياسية، ولكن ال يوجد من 
يعمل أكثر، بتصميم ووعي، من أجل االستيطان أكثر من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو"، على حد 

 تعبيرأ.
ألف وحدة سكنية  12لمسؤول نفسه قوله إن المصادقة على بناء ونقلت صحيفة "اسرائيل اليوم" عن ا

 .2016في الضفة ال راية يعني أن الحديث عن أراعة أضعاف ما صودق عليه في العام 
 11/10/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 ألفاً  172عدد المستوطنين خارج الكتل االستيطانية بلغ ": السالم اآلن"حركة  .24

اإلسرائيلية معطيات جديدة تفيد بأن عدد المستوطنين اليهود « سالم اآلن»ركة تل أبيب: نشرت ح
مستوطنًا، هذأ  185ألفًا و 172الذين يعيشون في مستعمرات متفرقة خارج الكتل االستيطانية، بل  

السنة. وحذرت من أن هذأ المعطيات تدل على أن الحكومة اإلسرائيلية تسير على خو منهجي يمنع 
 ة فلسطينية متواصلة األطراف.إقامة دول

 12/10/2017، الشرق األوسط، لندن
 

 للتسلل "كاسبرسكي"برمجيات لروس الجواسيس إسرائيليون اكتشفوا استخدام  .25
ذكرت تقارير إعالمية الثالثاء أن مسؤولي مخابرات إسرائيليين يتجسسون على متسللين تابعين 

لمكافحة الفيروسات من إنتاج شركة كاسبرسكي للحكومة الروسية وجدوا أنهم يستخدمون برمجيات 
مليون شخص على مستوى العالم بما في ذلك في وكاالت حكومية  400الب والتي يستخدمها أيضا 

 أمريكية.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز التي كانت أول من نشر تلك األنباء إن المسؤولين اإلسرائيليين الذين 

 االختراقر من عامين حذروا نظراءهم األمريكيين بعد ذلك من تسللوا إلى شبكة كاسبرسكي قبل أكث
وذكرت صحيفة واشنطن بوست أيضا الثالثاء أن الجواسيس اإلسرائيليين اكتشفوا أيضا في  الروسي.

 شبكة كاسبرسكي وسائل للتسلل ال يمكن أن تأتي إلى من وكالة األمن القومي األمريكية.
 11/10/2017، السبيل، عّمان
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 ائر وقنابل من قاعدة عسكرية للجيش اإلسرائيليسرقة ذخ .26
اقتحم مجهولون، يوم أمس الثالثاء، قاعدة "بيلون" العسكرية التابعة للجيا اإلسرائيلي : هاشم حمدان

 في الجليل األعلى، وسرقوا وسائل قتالية كثيرة منها.
"، 16ندقية "أم رصاصة ب 2,000وبحسب التحقيقات األولية فقد سرق من القاعدة العسكرية نحو 

يشار إلى أن القاعدة العسكرية التي حصلت فيها السرقة تستخدمها كتيبة احتياو  قاذفة. قنبلة 24و
ولم يتم بعد العثور على المسروقات من القاعدة العسكرية، ويجري  تابعة لقيادة الشمال العسكرية.

 تحقيق مشترك في ذلك للشرطة العسكرية والشرطة اإلسرائيلية.
 11/10/2017، 48عرب 

 
 حيحصل على كافة االمتيازات كجندي مسر   أزارياالجندي القاتل  .27

قرر رئيس شعبة القوى البشرية في الجيا اإلسرائيلي، موطي ألموز، دفع كافة : هاشم حمدان
االمتيازات للجندي القاتل، أليئور أزاريا، بموجب قانون الجنود المسرحين، تشمل منحة التسريح 

ويصل المبل  المشار  خصية مقابل فترة الخدمة العسكرية التي امتدت على سنة ونصف.والوديعة الش
 ألف شيكل في حال استكمل سنوات الخدمة العسكرية الثالث. 48ألف شيكل، من بين  24إليه إلى 

تجدر اإلشارة إلى أن أزاريا كان قد أدين بالقتل غير المتعمد، وذلك بعد أن نفذ عملية إعدام ميدانية 
ويأتي هذا القرار استمرارا لقرار رئيس أركان الجيا، غادي  للشهيد عبد الفتاح الشريف في الخليل.
شهرا بموجب قرار  18شهرا بدل  14شهور، لتصل إلى  4آيزنكوت، تقليص مدة سجن أزاريا بد

 المحكمة العسكرية.
 11/10/2017، 48عرب 

 
 نظام الدولة لتشكيلة حكم هجينة سيناريوهات إسرائيلية استباقية لمستقبل سورية: من .28

أصدر مركز أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي، أخيرًا، مذكرة : القدس المحتلة دد نضال محمد وتد
بحثية ترصد التحوالت المتوقعة في سورية بعد الحرب، وتستشرف أنماو الحل المرتقب في سورية 

ام بشار األسد، وبقاء اإلطار الدوالني لجهة إضعاف الدولة األم، حتى لو انتهت الحرب بانتصار نظ
كقشرة خارجية تخفي تحت طياتها تشكيلة هجينة من أشكال الحكم في مناطق مختلفة في سورية، 
وفق مجموعة المصالح اإلقليمية والدولية وموازين القوى الداخلية في سورية نفسها. وجاءت المذكرة 

تقبة لحل األزمة السورية، والواقع المتشكل على صفحة، وتتناول السيناريوهات المر  60في أكثر من 
أثرها. وهي ال ترى نهاية قريبة للحرب حتى لو سادت اتفاقيات خفض مناطق التوتر وشملت كل 
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أنحاء سورية، بل ترى أن الحرب ستنتقل إلى حالة، أو مرحلة ثانية، من استمرار القتال في مناطق 
 تمامًا على غرار ما يحدث مثاًل في أف انستان. معينة، رغم انتظام الحياة في أنحاء أخرى،

 12/10/2017، العربي الجديد، لندن
 

 األقصى لليوم الرابع على التوالي باحاتمئات المستوطنين اليهود يواصلون اقتحام  .29
القدس المحتلة: واصل المستوطنون اليهودف لليوم الرابع على التوالي، وبحماية أمنية مشددة توفرها 

الل اإلسرائيلي لهم، اقتحام باحات المسجد األقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، شرطة االحت
 بمناسبة األعياد اليهودية.

مستوطًنا يهودًيا  312وقالت مراسلة "قدس برس"، إن شرطة االحتالل أّمنت يوم األراعاء، اقتحام 
 .1967لباحات األقصى من جهة "باب الم اراة" الخاضع لسيطرة االحتالل منذ 

 وأشارت إلى أن عدًدا من المستوطنين اليهود "أّدوا صلواتهم الصامتة" قبالة قبة الصخرة المشرفة.
وأضافت أنه تم تأمين االقتحامات من خالل عناصر إسرائيلية مسّلحة، انتشرت بين جنبات المسجد 

الباحات حتى  األقصى، إضافة إلى آخرين كانوا برفقة المستوطنين الم قتحمين خالل جوالتهم في
 خروجهم من "باب السلسلة".

 11/10/2017قدس برس، 
 

 طالبًا للمسجد األقصى 130شرطة االحتالل تعرقل دخول  .31
طالًبا فلسطينًيا من مدارس القدس  130القدس المحتلة: عرقلت شرطة االحتالل اإلسرائيلي، دخول 
 للمسجد األقصى، صباح اليوم األراعاء، بحجة الزّي الكشفي.

دت مصادر في دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس لد "قدس برس"، بأن شرطة االحتالل عرقلت وأفا
 طالًبا فلسطينًيا للمسجد األقصى، بحجة وجود العلم الفلسطيني على الزي الكشفي. 130دخول نحو 

اب وأضافت أن عناصر الشرطة اإلسرائيلية أجبرت الطالب على االنتظار في الباحة الخارجية لد "ب
 األسباو" بشكل مستفّز ولم تسمح لهم بالدخول ّإال بعد ساعات.

 11/10/2017قدس برس، 
 

 على أهالي البلدة القديمة في القدس يعتدون مستوطنون متطرفون  .31
القدس المحتلة: اعتدى مستوطنون متطرفون، بوقت متأخر مساء األراعاء، على المواطنين 

 األفريقية في البلدة القديمة من القدس.وممتلكاتهم في شارع الواد وحي الجالية 
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وأفاد مواطنون في حي الجالية األفريقية لد"العراي الجديد" أن "مجموعات كبيرة من المستوطنين 
هاجمت الحي، وحطمت عددًا من المركبات، كما ألحقت أضرارًا بمحال تجارية في شارع الواد 

 المالصق لحيهم".
ثر ذلك اندلعت اشتباكات عنيفة ب األيدي بين الشبان المقدسيين والمستوطنين، فيما سارعت قوات وا 

 كبيرة من جنود االحتالل إلخراج المستوطنين من هناك، حيث أوسع الشبان عددًا منهم ضراًا.
 12/10/2017العربي الجديد، لندن، 

 
 فلسطينيًا استشهدوا بعد االعتقال منهم ستة بانتفاضة القدس 212هيئة شؤون األسرى:  .32

قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون األسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة  غزة:
فلسطينيا استشهدوا بعد االعتقال،  212بادارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، عبد الناصر فروانة: إن 

ن ستة منهم استشهدوا خالل "انتفاضة القدس" التي اندلعت في األول من تشرين أول/ أكتو  ار وا 
2015 . 

عاما نتيجة  30وأضاف فروانة بمناسبة الذكرى الثانية الستشهاد األسير فادي علي أحمد الدراي 
معتقال استشهدوا  59معتقال استشهدوا بسبب التعذيب القاسي والمميت، و 71لإلهمال الطبي: إن 

م داخل آخرين سقطوا جراء إصابتهم برصاصات قاتلة وه 7نتيجة اإلهمال الطبي المتعمد، و
 أسيرا استشهدوا جراء قتلهم عمدا وتصفيتهم جسديا بعد اعتقالهم. 74المعتقل، و 

وأوضح فروانة أن هناك عشرات آخرين من األسرى المحررين قد استشهدوا بعد خروجهم من السجن 
 متاثرين بأمراض ورثوها عن السجن والتعذيب واإلهمال الطبي.

 11/10/2017المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 االستيطان يلتف حول بلدة بيت حنينا بالقدس .33
"حي الخراة" هو ما تبقى من األراضي التي صادرها االحتالل اإلسرائيلي من أراضي بلدة بيت حنينا 

 في القدس لبناء مستوطنة بس ات زئيف، ويعيا سكانه في شبه عزلة.
اريخية األثرية اإلسالمية قام يقع الحي داخل المستوطنة، وبعد أن كان غنيا بالمعالم والقبور الت

االحتالل بازالتها ومحوها من أجل بناء المستوطنة المقامة على أراضي حي بيت حنينا الواقع شمال 
 القدس المحتلة.

شقة سكنية، ويعاني كثيرا اليوم  45اليوم تسكن في هذا الحي عائلتان مقدسيتان: غرابلي وارقان في 
ي شخص، وأغلبهم من األطفالف نتيجة إجراءات االحتالل والبناء السكان البال  عددهم أكثر من مئت
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االستيطاني وفرض الطقوس اليهودية عليهم، ومنها عدم الخروج في األعياد وعدم تحريك السيارات 
 أيام السبت.

وبالرغم من عدم تقديم االحتالل أي خدمات لهذا الحي، وعدم السماح بترخيص المباني، فان 
 على سكانه الفلسطينيين، كما يؤكد سكان الحي.ضرائب باهظة تفرض 

دونم  4600ويقول أنور غرابلة، وهو من سكان الحي، إن مستوطنة بس ات زئيف استولت على نحو 
من أراضي حي بيت حنينا بموجب قرار عسكري، ورفض السكان في حينه عرضا من االحتالل 

 بالحصول على تعويضات رمزية.
 11/10/2017الجزيرة.نت، الدوحة، 

 
 األقصى هذا األسبوع المسجدمستوطن اقتحموا  1,800القدس:  .34

، مئات المستوطنين واصلوا لليوم الرابع على التوالي 11/10/2017الجزيرة.نت، الدوحة، ذكر موقع 
اقتحاماتهم للمسجد األقصى بصحبة عشرات العناصر األمنية والجنود، مقابل تشديد واضح على 

 مسجد.دخول الفلسطينيين إلى ال
مستوطنا شاركوا في اقتحامات المسجد يوم  435وأفادت مصادر دائرة األوقاف اإلسالمية بأن 

األراعاء، ليرتفع بذلك عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد منذ األحد الماضي إلى أكثر من 
 مستوطن. 1,800

حمين المستوِطنة المتطرفة أن من بين المقت ،11/10/2017وكالة األنباء الفلسطينية )وفا(، وأضافت 
"دوف موريس"، التي منعت من ذلك لمدة عامين على خلفية شتمها النبي محمد صلى هللا عليه 

، موضحة أنها ظهرت مع رئيس ما يسمى 2015وسلم، أمام أحد أبواب األقصى في يوليو/ تموز 
 "منظمة العودة إلى جبل المعبد"، المتطرف رفائيل موريس.

 
 في غزة: التوصل التفاق بشأن دمج الموظفين نقابة الموظفين .35

غزة: أعلنت نقابة الموظفين في القطاع العام ب زة عن توصل حركَتْي حماس وفتح إلى االتفاق  
 بشأن ملف الموظفين.

وقالت النقابة في بيان وصل "فلسطين أون الين" الخميس، إن االتفاق ينص على استكمال اللجان 
ين خالل المدة المحددة باتفاق القاهرة وهي أراعة شهور وسيصرف المشكلة عملية دمج الموظف

 خاللها دفعات مالية للموظفين.
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وأكدت الحفاظ على األمان الوظيفي لكل الموظفين وعدم إقصاء أو االست ناء عن أحد، مشيرًة إلى 
ر اليوم أن هناك آليات أخرى تم االتفاق سيتم اإلعالن عنها في المؤتمر الصحفي المزمع عقدأ ظه

 الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت فلسطين.
 12/10/2017فلسطين أون الين، 

 
 مع دعايتها لمواجهة حملة المقاطعة "بي دي أس"  متعاونين"إسرائيل" تجند فلسطينيين  .36

الناصرة: تبحث إسرائيل منذ فترة عن ذخائر دعائية لمواجهة حملة المقاطعة الدولية التي تلحق 
صورتها بدول ال رب، وتظن أنها قد وجدت ضالتها من خالل تجنيد متعاونين ضررا ملموسا بها وب

 فلسطينيين معها في مجهودها الدولي.
أمس إنه بعد سنوات نجح خاللها نشطاء حملة المقاطعة الدولية « يديعوت أحرونوت»وقالت صحيفة 

BDS الل األسبوعين في السيطرة على الحوار واألجواء في األكاديمية األمريكية، سيضطرون خ
اإلسرائيلي: كاظم، ومحمد ورام، وباسم، وديما وجونثان، وهم « منتخب األحالم»القريبين لمواجهة 

فلسطينيون ممن سيواجهون حملة المقاطعة بالعراية واإلنكليزية ويثبتون تكافؤ الفرص لألقليات في 
 إسرائيل.

يوما في الواليات المتحدة،  14هذأ المجموعة ست ادر يوم السبت في رحلة إعالمية. وستمضي 
 جامعة، وفي لقاءين مفتوحين.  12ستلتقي خاللها بالطالب في 
)مجموعة من جنود االحتياو(، التي مولت « احتياطيون على الجبهة»وقال المدير العام لمنظمة 

يكيين تم جمع تمويل نفقات الرحلة الدعائية من قبل الجمهور اإلسرائيلي ومواطنين أمر »الرحلة، إنه 
يدعموننا. تلقينا تحذيرا من احتمال محاولتنا اإلزعاج في إحدى الجامعات، لكننا سنجيد تمرير 

 «.رسالتنا
 12/10/2017القدس العربي، لندن، 

 
 بحجة األعياد وتهاجم الصيادين التجاري سلطات االحتالل تغلق معبر غزة  .37

ري)معبر كرم أبو سالم( الذي تمر منه غزة: أعادت سلطات االحتالل اإلسرائيلي إغالق المعبر التجا
البضائع إلى قطاع غزة، بحجة االحتفال بأحد األعياد اليهودية، في مشهد تكرر أكثر من مرة خالل 
األسابيع القليلة الماضية. ولم تسمح يوم أمس سوى بضح كميات قليلة من الوقود المخصص 

 لتش يل المركبات.
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رائيلية بنيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة مراكب للصيادين، وفي سياق متصل، هاجمت زوارق بحرية إس
خالل عملهم في منطقة تقع شمال قطاع غزة. وقال صيادون إن زوارق االحتالل فتحت نيران 
رشاشاتها بكثافة تجاأ مراكب الصيادين، وهو ما أجبرهم على م ادرة المنطقة والعودة للساحل قبل 

 اتهم. إتمام عملهم المعتاد، خشية على حي
 12/10/2017القدس العربي، لندن، 

 
 دينية يوسف" وي ؤدون فيه طقوساً  قبرألف مستوطن يقتحمون " :نابلس .38

نابلس: أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، فجر يوم األراعاء باالختناق خالل مواجهات مع 
ن لمقام "قبر يوسف" قوات االحتالل اإلسرائيلي شرقي مدينة نابلس، أعقبت اقتحام مئات المستوطني

 بمنطقة "بالطة البلد" شرقي المدينة.
وقال مراسل "قدس برس" في نابلس، نقاًل عن شهود عيان، إن شاًبا أصيب بالرصاص المطاطي، 

 وآخرين باالختناق، جراء المواجهات التي اندلعت في محيو المنطقة.
س، وأغلقت محيطها ومنعت حركة وأردف بأن قوات االحتالل دهمت منطقة "بالطة البلد" شرقي نابل

المواطنين، ب رض توفير الحماية للمستوطنين الذين اقتحموا "قبر يوسف" وأدوا طقوًسا تلمودية فيه، 
 قبل االنسحاب من المكان في ساعات فجر األراعاء.

 مستوطن، 1000وأوضحت القناة "السابعة العبرية"، أن القوات اإلسرائيلية أّمنت الحماية ألكثر من 
 وصلوا "قبر يوسف" في نابلس، ألداء طقوس دينية.

 11/10/2017قدس برس، 
 

 "لفلسطينيصدور كتاب "شيفرة المشكالت والظواهر االجتماعية في المجتمع ا .39
عّمان: صدر حديثا للمؤلف والمتخصص في الشأن الفلسطيني والفكر الصهيوني علي نجم الدين 
كتاب جديد بعنوان: شيفرة المشكالت والظواهر االجتماعية في المجتمع الفلسطيني ومجتمعات 

 دراسة فينومينولوجية وعلم اجتماع نفس. –المشرق العراي 
ج في فصوله الستة مفهوم المشكالت والظواهر الكتاب الصادر عن دار دجلة في عمان يعال

االجتماعية واداياتها وأسبابها وجذورها ونتائجها وتأثيرها على الجوانب الخلقية والقيمية والسلوكية 
للمجتمع العراي ونظمه وأنماو معيشته، وانعكاساتها على ظواهر أخرى يعانيها المجتمع العراي 

 ياة الفرد والنظام العراي.وكأنها سلسلة متواصلة ال تنتهي من ح
 12/10/2017الرأي، عّمان، 
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 أشهر من إغالق السفارة اإلسرائيلية ثالثةبعد  القاتلاألردن يصر على محاكمة  .41
أشهر على إغالق السفارة اإلسرائيلية بعمان، على إثر  ثالثةبعد مرور نحو : زايد الدخيل -انعمّ 

تصر المملكة، رغم تكرار إسرائيل المطالبة باعادة  حادثة مقتل أردنيين اثنين على يد أحد حراسها،
فتح السفارة، على موقفها القاضي بد"عدم السماح لطاقم السفارة بالعودة إلى عمان قبل تقديم ضمانات 

 كافية ومؤكدة بتقديم قاتل األردنيين إلى المحكمة وتعاون إسرائيل في هذا المجال".
لحق "بمحاكمة القاتل وفقا للمعاهدات الدولية"، موضحة أن وشدد المراقبون على أن األردن متمسك با

األردن "ثابت على موقفه القاضي بكشف حقيقة ما جرى في السفارة باعتبار حادثة مقتل األردنيين 
 على يد أحد الحراس اإلسرائيليين جنائية ويتم التعامل معها وفقًا للقوانين المحلية والدولية".

قاتل اإلسرائيلي من المحاكمة والعقوبة "ليس فقو مرفوضا أردنيا"، بل كما حذروا من أن إفالت ال
 و"يهدد كل المنظومة القانونية الدولية المتعلقة باتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية". 

على صعيد متصل، وفي ضوء إغالق السفارة اإلسرائيلية، أكدت مصادر مطلعة في دائرة األحوال 
ا "تقوم بصرف جوازات سفر مؤقتة "رديفة" لمدة سنة مجانا، لحملة جوازات المدنية والجوازات، أنه

السفر األردنية، ممن علقت جوازاتهم داخل مبنى السفارة اإلسرائيلية منذ تموز )يوليو( الماضي ولحل 
 مشكلتهم".

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن "صرف جواز السفر لهؤالء يهدف إلى 
نهم من التنقل والسفر، شرو إحضار ما يثبت أن جواز سفرهم األصلي عالق لدى السفارة تمكي

 اإلسرائيلية".
وكان عدد من المواطنين اشتكوا من استمرار احتجاز جوازات سفرهم في مبنى السفارة اإلسرائيلية 

 بعمان إثر توقف العمل فيها بعد الجريمة.
 12/10/2017، الغد، عّمان

 
: مطلوب إعطاء الفلسطينيين حقهم في االستقالل وتقرير ستقِباًل السفيرة األمريكيةم مفتي لبنان .41

 المصير
شدد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان يوم األراعاء، على أنه مطلوب : بيروت

 تضافر جهود جميع األطراف الدولية لتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيرأ وتحقيق استقالله
قامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.  الوطني، وا 

وجاءت تصريحات مفتي لبنان خالل استقباله سفيرة الواليات المتحدة األميركية في لبنان اليزابيث 
 ريتشارد.
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وقال المفتي خالل اللقاء: إن إسرائيل هي عدو للبنان ومحتلة لفلسطين وتقوم بخرق أجواء لبنان 
دأ وال تلتزم القرارات الدولية الخاصة بلبنان وفلسطين أو تحترمها، وفي صدارتها والتعدي على حدو 

 إعطاء الشعب الفلسطيني حقه إلقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
 12/10/2017المستقبل، بيروت، 

 
نيين الى عادة الالجئين الفلسطيلبنان: رئيس المجلس الشيعي األعلى يطالب اإلدارة األمريكية بإ .42

 ديارهم
، لدى استقباله السفيرة رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد األمير قبالنطالب 

والمساواة في  باإلنصافاإلدارة االميركية »، في مقر المجلس، اليزابيث ريتشارد األمريكية في لبنان
ي، وعدم االنحياز الى الكيان تعاطيها مع الشعوب المظلومة، وال سّيما الشعبين اليمني والفلسطين

الصهيوني، الذي يشّكل مصدر العدوان على الشعوب العراية واالسالمية، مّما يحتم أن تعمل اإلدارة 
قامة دولتهم  االميركية على وقف المجازر في اليمن، وا عادة الالجئين الفلسطينيين الى ديارهم، وا 

 «.المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
 12/10/2017ت، المستقبل، بيرو 

 

 في إطار إعادة اإلعمار قطـر الخـيريـة تفتتـح بـرج الظـافـر فـي غــزة .43
غزة د الراية: افتتح رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد هلل ووزير األش ال العامة واإلسكان مفيد 

( 4ر )الحساينة بحضور عدد من المسؤولين المحليين ومدير مكتب قطر الخيرية في غزة برج الظاف
الذي قامت قطر الخيرية باعادة إعمارأ بدعم شعبي قطري بعد أن تم تدميرأ في العدوان على غزة 

 .2014صيف عام 
وحدة سكنية لألسر التي تشردت في  50طابقا ويوفر  14وجاء تمويل هذا المشروع الذي يتكون من 

ماليين ريال قطري،  8الحرب األخيرة، بدعم سخي من الشعب القطري، وبقيمة مالية تزيد عن 
شراف قطر الخيرية، بالتعاون مع وزارة األش ال العامة واإلسكان الفلسطينية. وقال وزير  واتنفيذ وا 
األش ال العامة واإلسكان بدورأ أشاد مدير مكتب قطر الخيرية في قطاع غزة، في كلمته خالل 

فلسطيني، السيما في المساهمة االحتفال، بجهود دولة قطر أميرًا وحكومة وشعبًا في دعم الشعب ال
 الكبرى باعادة إعمار قطاع غزة.

 11/10/2017الراية، الدوحة، 
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 "روتا" تطلق مشروعًا لتحديث المالعب الرياضية لالجئين الفلسطينيين في لبنان .44
أطلق برنامج أيادي الخير نحو آسيا )روتا(، أحد البرامج الرئيسية التابعة لمؤسسة : الشرق  –الدوحة 

ليم فوق الجميع، مشروعًا خاصًا للتدريب وتحديث المرافق الرياضية التي يستفيد منها الالجئين التع
 الفلسطينيين في لبنان.

وستوفر هذأ المبادرة، التي تم إطالقها بالتعاون مع المؤسسة األمريكية إلغاثة الالجئين في الشرق 
شاب وشابة من  4,000يبية ألكثر من األدنى )أنيرا(، مرافق ومعدات رياضية متطورة، وأنشطة تدر 

 الالجئين الفلسطينيين في لبنان، لدعم تطورهم الشخصي، واندماجهم االجتماعي، وحياتهم الصحية.
ويعاني الشباب في مخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنان )البص، والمية ومية، ونهر البارد( من 

ة، بسبب ضعف البنية التحتية ونقص الدعم الكافي قلة األماكن الرياضية اآلمنة واألنشطة الترفيهي
 المقدم لألندية الرياضية التطوعية.

وضمن هذأ المبادرة، ستتولى روتا القيام بأعمال تجديد المالعب الرياضية في المخيمات، ودعم 
مدراًا رياضيًا، إلى جانب إشراك الشباب الفلسطينيين في  45ناديًا رياضيًا، وتدريب  40قدرات 

 طوالت الرياضية والدورات التعليمية.الب
 12/10/2017الشرق، الدوحة، 

 
 حدود بالجوالنالقرب  قيم معسكراً يمصدر إسرائيلي: داعش  .45

تحدث تقرير للقناة الثانية اإلسرائيلية، ن شر على موقعها اإللكتروني، مساء : مجيد القضماني
" شرع باجراء تدريبات في معسكر جديد األراعاء، عن ما وصفه بد "دالئل تشير إلى أن تنظيم "داعا
 أقيم في منطقة يسيطر عليها في القسم السوري من الجوالن".

وشرع "قادة في التنظيم بانشاء هذا المعسكر الجديد بعد أن أجبروا على الفرار من مدينة الرقة، إثر 
 معارك ضارية مع الجيا السوري"، بحسب تعبير التقرير.

ادة تنظيم الدولة اإلسالمية الذين فروا مؤخرا من العراق وشمال سورية، وأضاف المصدر أن "كبار ق
اختاروا إعادة التموضع في جيب يسيطر عليه "التنظيم" في الجوالن غير بعيد عن الحدود 

 اإلسرائيلية"، وذلك في إشارة إلى "خو وقف إطالق النار" في الجوالن المحتل.
 11/10/2017، 48عرب 
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 اءات وقوانين االحتالل في القدس باطلة وغير قانونيةإجر  :"اليونسكو" .46
تبنى المجلس التنفيذي لمنظمة األمم المتحدة للتراية والثقافة والعلوم "اليونسكو" في  :)بترا( -عمان

مشروع قرار ألول مرة منذ عدة أعوام، مقدم من رئيس المجلس، ي بقي بند  وباإلجماع 202دورته رقم 
 المجلس.القدس على جدول أعمال 

الفلسطيني والعراي المشترك في  -وجاء التوافق على نص القرار وملحقه كثمرة للتنسيق األردني 
أروقة "اليونسكو"، كما يمثل القرار إجماعًا دوليًا على تثبيت كافة مشاريع القرارات السابقة الوارد 

جميع التدابير  اعتبار"ذكرها بمتن الملحق بنص القرار والتي تتضمن عددا من العناصر، أبرزها: 
التشريعية واإلدارية وغيرها من اإلجراءات التي تتخذها إسرائيل، "القوة المحتلة"، والتي ت ير أو ترمي 

الذي سنته إسرائيل بشأن  إلى ت يير طابع مدينة القدس ووضعها القانوني، وال سيما "القانون األساس"
جراءات باطلة ويجب إل   اؤها فورًا.القدس، إنما هي تدابير وا 

الحرم القدسي الشريف  ومن العناصر كذلك "المحافظة على اعتماد تسمية المسجد األقصى المبارك/
كمترادفتين، وذلك في جميع الفقرات ذات العالقة في القرارات المشار إليها، وعدم استخدام أية تسمية 

ى المبارك/الحرم القدسي خاطئة، واعتبار تلة وباب الم اراة جزءا ال يتجزأ من المسجد األقص
الشريف، وأن األوقاف اإلسالمية األردنية هي صاحبة الحق القانوني في صيانة وترميم المكان كما 
هو الحال في ما يخص كامل المسجد األقصى/الحرم الشريف، كما أن الحائو ال راي لألقصى جزء 

 ال يتجزأ من المسجد األقصى المبارك.
جد األقصى/الحرم الشريف مكان عبادة خاص بالمسلمين، وأي ت يير كما شملت العناصر "أن المس

 .1967على هذأ الصفة يعتبر انتهاكًا للوضع التاريخي القائم قبل عام 
ودعت المديرة العامة  وا عادة نص القرار التأكيد على اعتماد المرجعيات القانونية بخصوص القدس.

م، وفقًا للمهام المسندة إليهما ووفقا ألحكام اتفاقيات لد"اليونسكو" ومركز التراث العالمي إلى القيا
وقرارات "اليونسكو" المتعلقة بهذا الموضوع، لبذل كل الجهود الممكنة لضمان اإليفاد العاجل لبعثة 
من "اليونسكو" للرصد التفاعلي إلى مدينة القدس القديمة وأسوارها، واقتراح تدابير فعالة يمكن اتخاذها 

 بعثة في حال عدم االمتثال لهذا األمر.لضمان إيفاد ال
  12/10/2017الغد، عّمان، 
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 واشنطن ال تشترط تجميد االستيطان الستئناف المفاوضات .47
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية األميركية هيذر : سعيد عريقات -واشنطن "القدس" دوت كوم

ستيطان الستئناف المفاوضات بين ناورت ان إدارة الرئيس ترامب ال تشترو وقف أو تجميد اال
سرائيل من أجل تحقيق السالم بينهما.  الفلسطينيين وا 

وقالت ناورت في إطار ردها على سؤال وجهته لها "القدس" دوت كوم، بشأن موقف اإلدارة األميركية 
وحدة استيطانية جديدة في  4000من إعالن حكومة االحتالل اإلسرائيلي عن نيتها بناء حوالي 

اضي الفلسطينية المحتلة " لقد تحدث الرئيس ترامب عن ذلك )االستيطان( مرارا وتكرارا، وسأكررأ األر 
أنا مرة أخرى. لقد كان )الرئيس ترامب( واضحا، على الصعيدين الخاص والعام، بموقفه أن النشاو 

 االستيطاني غير المقيد ال يؤدي إلى إحراز تقدم في إحالل السالم".
ما قال )الرئيس أيضا( إن اإلدارة ت قر بأن المطالبة السابقة بتجميد االستيطان لم وأضافت ناورت " ك

تكن مثمرة بالضرورة، ولم تساعد على دفع آفاق السالم في الماضي" في إشارة إلى مواقف إدارة 
 الرئيس باراك أوباما السابقة بشأن االستيطان وتجميدأ.

المقيد" قالت ناورت "لقد أبل تنا الحكومة اإلسرائيلية وحول قلق الرئيس ترامب من "االستيطان غير 
 بأنها تتبنى سياسة بشأن األنشطة االستيطانية تأخذ ما يش ل بال الرئيس بعين االعتبار".

 11/10/2017القدس، القدس، 
 

 ضد انفصال إقليم كتالونيا الدعميطلب  لدى السلطة الفلسطينية سبانيالقنصل اإل .48
استقبل معالي وزير الخارجية والم تراين د. رياض المالكي القنصل  -كوم "القدس" دوت -رام هللا

العام للمملكة االسبانية لدى دولة فلسطين د رافييل ماتوس دي كاريجا في مقر وزارة الخارجية 
 والم تراين، بحضور مساعد الوزير للشؤون األورواية د. أمل جادو.

االسبانية تسعى  إن الحكومةخيرة في اقليم كتالونيا، وقال وأحاو كاريجا الوزير المالكي بالتطورات األ
وأشار كاريجا أن اسبانيا تطلب من حلفائها وأصدقائها  نحو الحفاظ على وحدة أراضيها وشعبها،

الدوليين أن يقفوا مع الحكومة االسبانية ضد المحاوالت االنفصالية، ودعم وحدة وحرية أرض وشعب 
 اسبانيا.

ر المالكي بالقنصل االسباني، وأّكد له أن فلسطين مع الحفاظ على وحدة الدول بدورأ، رّحب الوزي
وسالمة مواطنيها، وسنؤكد ذلك في بيان سيصدر عن وزارة الخارجية والم تراين، وسنعيد التأكيد 

 عليه في زيارة سيادة الرئيس إلى اسبانيا في شهر تشرين الثاني.
 11/10/2017القدس، القدس، 
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 يؤيد االتفاق النووي اإليراني ي الواليات المتحدةفلوبي يهودي  .49
تحدث الكاتب في القناة اإلسرائيلية الثانية يارون أبراهام عن وجود لواي يهودي في الواليات المتحدة 
يؤيد االتفاق النووي الذي وقعته الدول العظمى مع إيران، بعكس الجهد الذي يسعى إليه الرئيس 

 الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو. األميركي دونالد ترمب ورئيس
وقال أبراهام إن الرابطة اليهودية األميركية المعروفة باسم "جي ستريت" تحاول تجنيد أعضاء 
الكون رس الجمهوريين إلنقاذ االتفاق النووي، عبر االستعانة بخبراء أمنيين إسرائيليين، يقنعونهم 

 ديل عنه سيكون اندالع حرب طاحنة في المنطقة.بمخاطر التنصل من االتفاق النووي، ألن الب
وأوضح أن "جي ستريت" بدأت حملتها استباقا لتوجه يقودأ ترمب ينوي من خالله اإلعالن للكون رس 

 أن إيران ال توفي باستحقاقات االتفاق النووي، مما قد يضطرأ لت ييرأ أو إل ائه.
 11/10/2017الجزيرة.نت، 

 
 لخليج حتى اآلنالكويت: ال ترتيبات لقمة ا .51

أعلنت الكويت أمس أنها لم تتخذ أي ترتيب لعقد قمة مجلس التعاون الخليجي حتى اآلن، : الكويت
وقال نائب وزير  ولم توجه أي دعوة لحضورها في موعدها المقرر في كانون األول )ديسمبر( المقبل.

ى قادة دول الخليج لعقد لم توجه حتى اآلن دعوات إل»الخارجية خالد الجار هللا أمس، إن بالدأ 
 «.القمة

جرت العادة في كل قمة خليجية أن توجه الدعوات قبل مدة مناسبة، لكن مازال الوقت »وأضاف: 
تتم إزالة الخالف بين األشقاء قبل »، وأعرب عن أمله في أن «باكرًا للحديث إلرسالها إلى أشقائنا

 «.القمة بفضل الجهود التي تبذلها الكويت
التام جهود الوساطة التي »د السفير البريطاني لدى الكويت مايكل دافنبورت، دعم بالدأ إلى ذلك، أك

 ،«يقوم بها الشيخ صباح األحمد لحل األزمة
منطقة الخليج ومنظومة مجلس التعاون الخليجي من أهم »، معتبرًا «بقوة»وقال إن لندن تدعمها 

 «.المناطق في العالم
 12/10/2017الحياة، لندن، 

 
 بعد تصريح القبائل والكيماوي: استغالل اإلثارة القبلية خطير"سي أن أن" سفر لـالم .51

قال محمد صالح المسفر، أستاذ للعلوم السياسية في جامعة قطر، الذي تعرض النتقادات : دبي
شديدة مؤخرا بعد تداول تصريحات له حول عدم جدوى الحشود القبلية المهددة لقطر بظل امتالك 
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متقدمة، إن المقصد من وراء موقفه هو اإلشارة إلى خطورة استخدام الملف القبلي في الدول ألسلحة 
 الصراعات القائمة، إلى جانب عدم فعاليته، نافيا في الوقت نفسه تمثيله لموقف قطر الرسمي.

بالعراية األراعاء حول ما جاء في مقابلته على التلفزيون القطري  CNNوقال المسفر، في اتصال مع 
ا قال ردا على تجمعات قبلية شهدتها دول مجاورة لقطر إن "قنبلة من ال ازات السامة كفيلة عندم

بسحق تلك القبائل كلها، فلم يعد السيف أو الحصان أو البطوالت الشخصية قائمة"، إن ما عناأ هو 
تطاء ظهور القول بأن استعراض القوة القبلية بهذا العدد كان "تهديدا لقطر بطريقة أو بأخرى" وأن ام

 الخيل وحمل السيوف والخناجر "لن ينفع ألنه أمر ال مستقبل له."
ولم ينف المسفر وجود بدائل أخرى كان يمكن اللجوء إليها إليصال الفكرة قائال: راما كان من 
المفروض أن أقول أن هذأ التجمعات القبلية ال تنفع في عصر الكمبيوتر أو التكنولوجيا ولكن في 

 تلفزيونية يكون الموقف سريعا."المقابالت ال
 -كما أي نظام آخر  -وتابع األكاديمي القطري بالقول: "بحال حصول غزو على قطر فالنظام 

سيدافع عن نفسه بأسلحته التي لن تقف أمامها مثل هذأ األشياء، أي أنهم ذهبوا إلى است الل اإلثارة 
مستشارا ألمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل القبلية وهو أمر خطير". نافيا في الوقت نفسه أن يكون 

ثاني، مكتفيا بالقول: "هذا شرف ال أدعيه، كما أن ما قلته في نهاية األمر هو رأي شخصي وال يعبر 
 عن رأي الدولة."

 11/10/2017موقع سي أن أن، 
 

صوتًا  13صوتًا.. و 18الجولة الثالثة من انتخاب مدير الـ"يونيسكو": تعادل مرشحا قطر وفرنسا بـ .52
 لمصر
تراجع « يونيسكو»اظهرت الجولة الثالثة النتخاب مدير عام جديد لمنظمة : رندة تقي الدين -باريس 

صوتًا( مقابل تقدم عدد المؤيدين  18األصوات التي حصل عليها المرشح القطري حمد الكواري )
صوتا(.  13ة خطاب )صوتا(، وللمرشحة المصرية مشير  18للمرشحة الفرنسية الوزيرة اودري ازولي )
اصوات. واستمرت  5اصوات والصيني كيان تان  على  4وحصلت اللبنانية فيرا خوري على 

الحاسم غدًا  لالنتخابالمفاوضات أمس تمهيدًا للجولة الرابعة اليوم التي ستفرز المرشحين االثنين 
لفوز مرشحتها من  أمسالجمعة. وقالت مصادر فرنسية مسؤولة ان باريس أجرت اتصاالت رفيعة 

 بالمنصب.
  12/10/2017الحياة، لندن، 
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 قرقاش: دعم قطر للتطرف وراء عزلتها والخروج من األزمة ال يكون بتعقيدها .53
أكد معالي الدكتور أنور قرقاا وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الحملة اإلعالمية القطرية : أبوظبي

إن سياسات «: »تويتر»يدات على حسابه في على دور اإلمارات في اليمن ستفشل. وقال في ت ر 
ن خروجها من األزمة ال يكون عبر تعقيدها  «.قطر في دعم التطرف وراء عزلتها، وا 

  12/10/2017االتحاد، أبو ظبي، 

 
 مكاسب آنية وتحديات مؤجلة الفلسطينيةالمصالحة  .54

 ماجد أبو دياك
نية جديدة بعد أن كان عقد تفاهمات دشن زعيم االنقالب عبد الفتاح السيسي مساعي مصالحة فلسطي

مع القيادة الجديدة لحماس تتضمن األمن على حدود سيناء وساهم عن طريق رسوله القيادي 
المفصول من فتح محمد دحالن في تخفيف الحصار على قطاع غزة، األمر الذي أهله للقيام بدور 

 فعال في اإلمساك بالملف الفلسطيني.
مساك بأمن الحدود مع مصر قدمها جيدا في العالقة مع مصر التي والشك أن نجاح حماس في اإل

لم تكن على وفاق مع سلطة عباس في إجراءاتها شديدة القسوة ضد غزة من خالل وقف الرواتب 
ووقف تزويدها بالوقود وغيرها من اإلجراءات التي كان من شأن استمرارها توتير الحدود مع إسرائيل 

ضعاف الدور المصري في ال  منطقة.وا 
إن تدخل مصر الفاعل في المصالحة ونجاحها في هذا المسعى يعزز موقفها عند إسرائيل والواليات 
المتحدة، وذلك في بعد ال ياب الواضح لدورها اإلقليمي واستمرار فشل إدارة الجنرال عبد الفتاح 

 السيسي داخليا. 
 

 عباس أمام التحدي
نية لالندماج في مسعى حقيقي للمصالحة، حيث ونجحت الض وو المصرية على السلطة الفلسطي

استبقت مصر ذلك بالتلويح بدحالن كبديل عن عباس، وذلك من خالل تقديم دحالن في غزة وكأنه 
 يسهم في تقديم تسهيالت ل زة بفتح المعابر وتزويد غزة بالوقود الذي حرمته منها سلطة عباس!

كة بالدور المصري وغاياته وما إذا كان تدخل السلطة الفلسطينية جهود المصالحة وهي متشك
سيصب في النهاية في صالح دحالن أم ال، ولكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يجد نفسه مرغما 
على الدخول في هذا المسعى حتى ال يعطي مصر مبررا لالستمرار في سياسة عزله والتوجه نحو 

 دحالن.
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متلك السالح في غزة، حيث تعتقد أنه يجب أن كما تدخل السلطة الحوار مع خصم متماسك وقوي وي
 ينزع لتمكينها من أداء دورها األمني تجاأ إسرائيل.

كما يمكن لهذا الخصم )حماس( أن يهزم حركة فتح في االنتخابات التشريعية القادمة، األمر الذي 
 يجعل السلطة مترددة في إجرائها ما لم تكن متأكدة من أن فتح ستفوز بها.

 هناك تحديات في إجراء انتخابات المجلس الوطني وعضوية اللجنة التنفيذية الجديدة.كما ستكون 
ولذلك أكد عباس أن كل المساعدات التي ستقدم لقطاع غزة يجب أن تمر عبر حكومة الوفاق 

ألفا، كما  50الوطني، ولكنه في المقابل لم يتعهد بدفع رواتب موظفي حماس البال  عددهم نحو 
 لفك الحصار عن غزة. يشير إلى خطته

وأكد عباس على أن موافقة حماس على حل اللجنة اإلدارية بالقطاع وذهاب حكومة الوفاق إلى غزة 
والموافقة على إجراء االنتخابات العامة تعتبر الطريق الصحيح لتحقيق الوحدة، ولكنه أصر في 

دارة واحد  ة وسالح واحد"!المقابل على أن تكون بالقطاع "سلطة واحدة وقانون واحد وا 
ولذلك فان عباس بات اآلن أمام اختبار كبير بانجاز المصالحة وعدم المجازفة بخسارة الدعم 
المصري أو حتى عدم إعطاء مبررات لمصر بجعله مثل ذكر النحل وتمهيد الطريق أمام دحالن 

ن في السلطة من لخالفته. كما أنه أمام تحد كبير يتعلق بنزع سالح المقاومة وا عادة رواتب الموظفي
 المنتمين لحماس وغيرها من القضايا الحساسة بالنسبة إلى غزة.

 
 حماس.. موافقة وأثمنة قد تدفع

بالنسبة لحركة حماس، فانها بسعيها للمصالحة بقوة تسعى للتخلص من عبء إدارة قطاع غزة في  
يعاني منها اإلقليم ظل األزمات التي اختلقها عباس برضى أطراف إقليمية وفي ظل األزمات التي 

 والتي أدت إلى تراجع حاد في الدعم الذي تتلقاأ.
كما ستجد حماس نفسها أمام تحدي الحفاظ على سالحها في قطاع غزة والذي شكل لها عنصر 
حماية فضال عن الدور الذي أداأ في مواجهة االعتداءات اإلسرائيلية على غزة. وحتى لو تم تأجيل 

المصالحة، فانه سيظل عنصر تجاذب بين السلطة وتنظيم حماس المسلح فتح هذا الملف في بداية 
 ألفا. 30الذي يزيد عدد أعضائه عن 

وبما أن حماس تمتلك تنظيما كبيرا في غزة، فانها ستجد صعوبة في البحث عن أدوار لمنتسبيه في 
اس األمنية حال تحولت إلى قوة مدنية ميدانية، وتقف عملية غياب الديمقراطية وتسلو أجهزة عب

 كعائق كبير أمام تطور دور حماس في غزة، فضال عن أنها تواجه مالحقة أمنية مشددة في الضفة.
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غير أن الدور القيادي لحماس في غزة قد يتراجع، األمر الذي سيدفعها لالهتمام أكثر بقوتها في 
 الضفة على أهميتها الكبيرة في مواجهة العدو ومنافسة حركة فتح.

 
 لسطينية ومصالح اإلقليماللحمة الف

ال يبدو أن إعادة اللحمة الفلسطينية تشكل أولوية عند سلطة عباس التي ستنش ل في تحصين نفسها 
أمام امتدادات دحالن ومحاولة مصر واإلمارات فرضه كبديل للرئيس الفلسطينية وخصوصا إذا لم 

جدا بتحقيق إنجازات أمنية في يحقق الحوار نتائجه المرجوة. وسيكون عباس في كل األحوال مهتما 
غزة كتلك التي حققها في الضفة األمر الذي سيخلق تعارضا واضحا في المواقف ويعرض قطاع غزة 

 لخطر االقتتال الذي حرص الكل الفلسطيني على تجاوزأ حتى اآلن.
ى وال شك أن قوة حماس بمقاومتها وتاريخها النضالي في غزة والضفة والشتات ستشكل استعصاء عل

 السلطة ومصر وبقية األطراف اإلقليمية والدولية.
قليميا ألن  وفيما ال تفكر السلطة وال مصر بادماج حماس في الحكم فان ذلك مستبعد فلسطينيا وا 

 برنامجها في السياسة والمقاومة ال يروق للقوى اإلقليمية والدولية.
كله من فرصة للقوى الفلسطينية ومن هنا، فان المصالحة تشكل تحديات لكل األطراف أكثر مما تش

للنهوض بالمشروع الوطني الذي سيظل بعيدا عن التوافق عليه بسبب التباعد في المواقف السياسية 
 بين السلطة وحماس.

 11/10/2017، 21موقع عربي 

 
 الفلسطينية: أين المصالح اإلسرائيلية؟ المصالحةالدور المصري في  .55

 صالح النعامي
ري عبد الفتاح السيسي، يوم اإلثنين الماضي، بين الجهود التي ترعاها بالدأ أثار راو الرئيس المص

حالل تسوية للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، كثير  لتحقيق المصالحة بين حركتي فتح وحماس وا 
من التساؤالت حول مسّوغات الحماسة المصرية إلنجاز المصالحة. فالسيسي الذي سارع للتأكيد على 

المصالحة سيمّهد الطريق أمام حل الصراع"، التزم وحكومته الصمت المطبق إزاء الشروو أن "تحقيق 
التي وضعتها تل أبيب للتعاطي مع نتائج جهود المصالحة، والمتمحورة في اعتراف أية حكومة 
فلسطينية ستتشكل بعد المصالحة بد"يهودية إسرائيل"، إلى جانب االلتزام بشروو اللجنة الرااعية، 

مثلة في "نبذ المقاومة الفلسطينية" بوصفها "إرهابًا"، وتأكيد االلتزام بكل االتفاقات التي توصلت المت
سرائيل. وقد ذهب بعض الوزراء اإلسرائيليين، مثل وزير التعليم نفتالي بينيت،  إليها منظمة التحرير وا 
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مقابل التعاطي مع  إلى حد اشتراو تسليم حماس األسرى اإلسرائيليين لديها من دون قيد أو شرو
 نتائج المصالحة. 

في غضون ذلك، غابت ردود الفعل المصرية على جملة اإلجراءات التي أقدمت عليها إسرائيل 
والمواقف التي أعلنت عنها أخيرًا، والتي يستحيل معها التوصل لتسوية تستجيب للحد األدنى من 

بنيامين نتنياهو، ببناء آالف الوحدات المطالب الفلسطينية. فقد أمر رئيس الوزراء اإلسرائيلي، 
السكنية في القدس المحتلة والعديد من المستوطنات في أرجاء الضفة ال راية، لدرجة أن حكومته 

 سمحت، وللمرة األولى منذ عقدين، بالبناء في الجيوب االستيطانية في قلب مدينة الخليل.
ف قرن على احتالل الضفة ال راية، بأنه وقد تجاهل نظام السيسي إعالن نتنياهو بمناسبة مرور نص

"لن يسمح بازالة ولو مستوطنة واحدة في الضفة ال راية". وناقض "تفاؤل" السيسي باحالل التسوية 
مع التشاؤم الذي عّبر عنه في كلمته أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة رئيس السلطة الفلسطينية 

يلي السابق، شمعون بيريز، إنه "الفلسطيني الذي لن محمود عباس، الذي قال عنه الرئيس اإلسرائ
 يجود التاريخ بأكثر اعتدااًل منه".

من هنا، فان من ي ض الطرف عن المواقف اإلسرائيلية تلك ويراهن في الوقت ذاته على تحقيق 
التسوية السياسية للصراع، يعطي االنطباع بأنه "مستعد للتعاطي مع صي  التسوية اإلقليمية التي 

ن اختلفت في مركباتها، فانها تلتقي في تجنيد الدول تر  وج لها حكومة اليمين في تل أبيب، والتي وا 
العراية في فرض حلول للصراع تضفي شرعية على بقاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية 

 .1967التي احتلت عام 
واألردن"، أو "إلحاق جزء من  وط رحت تسوية إقليمية قائمة سواء بحسب "الكونفدرالية بين الضفة

مساحة شمال سيناء بقطاع غزة لتدشين كيان فلسطيني". وهي صي  تحدثت عنها علنًا مستويات 
رسمية وا عالمية إسرائيلية، بعضها وثيق الصلة بنتنياهو. وقد كان وزير األمن اإلسرائيلي أفي دور 

الصي ة الوحيدة التي توفر حاًل مقبواًل ليبرمان واضحًا حين قال يوم األحد، إن "الحل اإلقليمي هو 
 على إسرائيل".

سرائيل، وط يان الدالئل على عمق  ونظرًا التساع مجاالت الشراكة االستراتيجية بين نظام السيسي وا 
التنسيق بين الجانبين، فمن غير المستبعد أن تكون القاهرة وتل أبيب قد تباحثتا حول خارطة 

 المصالحة" إلى تحقيقها.المصالح التي يتوجب أن تفضي "
في المقابل، سعى السيسي إلى الراو بين إنجاز المصالحة الفلسطينية وتسوية الصراع التقرب من 
اإلدارة األميركية، ال سيما في ظل غضب اإلدارة من انكشاف عالقته السرية بكوريا الشمالية 
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و تعاطيه مع سجل حقوق واحتجاج كثير من األوساو التشريعية واإلعالمية األميركية على نم
 اإلنسان في بالدأ.

في هذا السياق، اعتبر مدير "برنامج الشرق األوسو" في مركز " كارني ي للسالم الدولي" في 
واشنطن، مخائيل دون، أن "السيسي يراو مناشو عالقته مع إسرائيل بشكل يفضي إلى احتواء 

راء لقاء علني مع نتنياهو، على هاما ال ضب األميركي عليه"، معتبرًا أن "مبادرته أخيرًا إلج
اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة يندرج في إطار هذا التحرك". ونقلت صحيفة "جيروزاليم 
بوست" أخيرًا عن دون قوله إن "السيسي يهدف إلى إقناع ترامب بالعدول عن تقليص المساعدات 

شريك قوي إلسرائيل". كما أن هناك األميركية لمصر من خالل تقديم المؤشرات على أن مصر 
اعتقادًا بأن نظام السيسي يحاول أن تفضي المصالحة إلى مراعاة المصالح األمنية إلسرائيل في 
القطاع. فقد كشف موقع "يسرائيل بالس" قبل أسبوع أن "الجانب المصري قد أعّد اقتراحًا يقضي 

لى أن يشارك ممثلون عن االستخبارات بتشكيل مجلس أمني موحد إلدارة ملف األمن في القطاع، ع
 العامة المصرية في المجلس بصفة مراقب".

وحسب الموقع، فان الفكرة التي بلورها مدير االستخبارات العامة المصرية، خالد فوزي، نّصت على 
ذا أخذنا بعين  أن "المجلس سيتصدى لمهمة تحديد األهداف العامة لألجهزة األمنية في قطاع غزة". وا 

تبار مستوى التنسيق األمني الواسع والعميق بين إسرائيل ونظام السيسي، فليس من المستبعد أن االع
تأخذ القاهرة من خالل تأثيرها داخل المجلس، في حال تشكل في النهاية، على عاتقها اإلسهام في 

 بلورة بيئة أمنية مريحة إلسرائيل.
 12/10/2017، العربي الجديد، لندن

 
 ومتاهة عباس نتنياهو صفقة ترامب وخطة .56

 عوني صادق
« صفقة القرن إلحالل السالم في الشرق األوسو»أو ما يسمى « صفقة ترامب»ما زال الحديث عن 

النزاع »الصهيوني أو ما أصبح يطلق عليه  -يطفو على كل حديث يتصل بحل الصراع العراي
ترامب لم يتعرض بكلمة واحدة  فبالرغم من أن الرئيس األمريكي دونالد««. اإلسرائيلي» -الفلسطيني

لهذا الصراع في خطابه الذي ألقاأ مؤخرًا في الجمعية العامة لألمم المتحدة، إال أن رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو في جلسة حكومته المص رة بعد عودته من نيويورك ولقائه بالرئيس « اإلسرائيلي»

، «ى خطة سالم وهو مصمم على تحقيقهاالرئيس ترامب يعمل عل»، قال: 2017/ 9/ 18األمريكي 
إحالل السالم »والشيء نفسه نسب إلى دبلوماسيين غرايين قالوا: إن الرئيس األمريكي مصرُّ على 
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كذلك في اجتماعه مع األمين العام لألمم المتحدة «. صفقة القرن »من خالل « في الشرق األوسو
السالم بين اإلسرائيليين »قاء، أنه قال له: إن أنطونيو جوتيريس، كما ذكرت التقارير المسراة عن الل

نحن بالتأكيد نسير في هذا االتجاأ، وهناك فرصة »، وأضاف: «والفلسطينيين سيكون إنجازًا رائعاً 
لكن المستفاد من كل تصريحات وأحاديث ترامب، هو أنه حتى اليوم لم يستقر على «! جيدة لتحقيقه

يدعم ما يتفق »وحًا على كل االحتماالت. وأهم ما قاله إنهلتحقيق غرضه، بل ترك األمر مفت« خطة»
« اإلسرائيلي»والفلسطيني، وهو ما يعني في نهاية المطاف تبني الموقف « اإلسرائيلي»عليه الطرفان 

، وحيث لم «الحل اإلقليمي»أو « صفقة القرن »سواء جاء ذلك تحت مسمى « اإلسرائيلية»والمطالب 
 «!ن ذا معنىحل الدولتي»يعد الحديث عن 

والمستوطنين، وهؤالء ال يخفون أنهم « البيت اليهودي»بالنسبة لنتنياهو، هو عمليًا يتبنى سياسة 
يريدون االستيالء على كل فلسطين في المدى المتوسو، لكنهم فورًا وفي المدى القريب يتطلعون إلى 

، ومستمرون في سياسة ضم المستوطنات، وضم منطقة )ج( الخاضعة افتراضيًا للسلطة الفلسطينية
بناء وتوسيع المستوطنات ومصادرة األرض، على أن يكون الحل النهائي متمثاًل في عملية 

على األرض « الخطة»)ترانسفير( تخلي األرض من أصحابها الفلسطينيين. وهؤالء يؤثثون هذأ 
هذأ ليست جديدة  وبالقوانين والتشريعات واإلجراءات التي تفضي إلى تلك النتيجة. وسياسة نتنياهو

(، وتوسعت مع حكومته الثالثة واتضحت مع حكومته 2009بل بدأت منذ باشرت حكومته الثانية )
، قام نتنياهو بزيارة رسمية ألستراليا، وقبل 2017الحالية. وعلى سبيل التذكير، في شباو/ فبراير

لصراع مع الفلسطينيين م ادرته سألته وزيرة الخارجية األسترالية جولي بيشوب عن احتماالت حل ا
يجب أن يحتف  « اإلسرائيلي»إن الجيا »، «اإلسرائيلي»فقال، نقاًل عن القناة الثانية في التلفزيون 

وفي مقال لها نشرته «! بسيطرته على الضفة ال راية كلها، وأن السيادة الفلسطينية ستكون محدودة
ما يسميه )الدولة ونصف الدولة(،  (، رأت كارولينا لندسمان أن نتنياهو مع3/3/3027 -)هآرتس

والمقصود بذلك أن يكون هناك دولة لليهود ونصف دولة للفلسطينيين! لكن هذا ال يتناقض مع رؤية 
لن تكون سوى جيوب يجري العمل « النصف دولة»المطالبين باالستيالء على كل فلسطين ألن 

 لتهجير سكانها تدريجيًا.
فمع «! المتاهة»ئيسها محمود عباس، فيبدو األمر أقرب إلى أما بالنسبة للسلطة الفلسطينية ور 

، تزداد األدلة على أن عباس لم يعد يتعامل مع «حل الدولتين»التمسك اإلعالمي واللفظي بما يسمى 
لهذا تحدث في كلمته في الجمعية العامة لألمم المتحدة قافزًا إلى «. إمكانية قائمة»هذا الحل بوصفه 

صحيح أنه قرن هذا «. اإلسرائيلية»التي يراها في األفق في ضوء السياسات « حل الدولة الواحدة»
، لكن هذا أيضًا يظل كالمًا في الهواء! في الوقت نفسه، ال يزال «الحقوق المتساوية»الحل بشرو 
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وجهود ترامب لتوفير الحل بالرغم « صفقة القرن »و« الدور األمريكي»عباس وجماعته يراهنون على 
حتى اآلن خطة محددة لتحقيق « لم يبلورا»أكثر من مرة، أن ترامب واإلدارة األمريكية  من اعترافه

الحل. إن التدقيق في وضع السلطة الفلسطينية، وفي ضوء تمسكها بالمفاوضات كطريق وحيد للحل 
االحتمال األرجح. « الحل اإلقليمي»التي تعيشها، وتجعل مما يسمى « المتاهة»يكشف عن حقيقة 

ا الحل، كما سبقت اإلشارة، لن يختلف عما تطالب وتسعى إليه حكومة نتنياهو ومن ورائها لكن هذ
هذا الحل أنه يوفر للسلطة الفلسطينية غطاء عرايًا لن ي طي حقيقة « ميزة»غالة المستوطنين. و 

 التي سيتم من خاللها تصفية القضية الفلسطينية، أو ما يعتقد الصهاينة أنها التصفية« الصفقة»
 المنشودة التي يسعون وأنصارهم إليها.

مهما بدت األمور قاتمة، وادت الطريق معبدة أمام الساعين لتصفية القضية، وادت موازين القوى 
مختلة بشكل مطلق لصالح الم تصبين الصهاينة، فان الكلمة األخيرة في الموضوع تظل للشعب 

ن. وقد يبدو هذا الكالم إنشائيًا، لكن الفلسطيني الذي لن يقبل أن تصفى قضيته مهما كان الثم
 الشعوب قادرة على اجتراح غير المنتظر أو المتوقع!

 12/10/2017الخليج، الشارقة، 
 

 االستيطان ومخرجليبرمان مؤلف  .57
 علي البتيري  

قد يتبادر لذهن القارئ الذي يقرأ العنوان أن "أفي دور ليبرمان" وزير الجيا اإلسرائيلي قد أصبح بقدرة 
ر كاتبا دراميا، يتولى كتابة السيناريو والحوار لفلم استيطاني طويل أو مسلسل تلفزيوني يتكون من قاد

 عشرات الحلقات دون أن تكون له حلقة أخيرة.
في الواقع فان ليبرمان يقوم بشيء شبيه بهذا حين يتخذ من األرض الفلسطينية ماّدة لفلمه 

ه من سلب ونهب بقوة عنف مسلح يقودأ الجيا الذي هو االستيطاني القائم على الرعب، لكثرة ما في
وزيرأ. وحين يذهب ليبرمان بأطماعه إلى أبعد مدى، يلتبس األمر على المراقب الدولي ألفالم 
االستيطان، فيحسب أن هذا السيناريست الماهر وزير لالستيطان ال وزير للجيا كما هو مسماأ 

 تنياهو. الوظيفي عند رئيس وزراء حكومة االحتالل ن
خراجه، يرى األرض  ومن يتابع المشاهد المرعبة للفيلم االستيطاني الذي هو من تأليف ليبرمان وا 
الفلسطينية المستهدفة والمنهوبة تتلوى وتصرخ تحت الضراات االستيطانية التي يوجهها لها دون 

ذا كان الوزير ليبرمان  توقف أبطال هذا الفلم الصهيوني الطويل أو المسلسل التهويدي الالمنتهي. وا 
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من يتولى كتابة السيناريو واإلخراج معا، فان رفيق دراه االستيطاني نتنياهو يتبنى اإلنتاج بال منازع 
 أو شريك. 

نحن  هنا لسنا بصدد إعداد مقدمة تحذيرية تليق بفلم ليبرمان االستيطاني، ولسنا في معرض التفكير 
سب، ولكن ما نهدف إليه هو إلقاء نظرة بانورامية على بكتابة عرض ونقد لعمله الدرامي الّضخم فح

مشاريع سلبه ونهبه التي تجري على حساب أرض فلسطين في الضفة ال راية والقدس، كأنها 
إنجازات وانتصارات حرب صامتة ضحاياها آالف الدونمات المنهوبة ومئات األشجار المقتلعة 

ن العائالت الفلسطينية التي يتم تشريدها وحرمانها وعشرات البيوت التي يتم هدمها، وأعداٌد كبيرة م
 من حق المواطنة لتذوق مرارة اللجوء في الوطن المحتل وليس خارجه.

لننظر ولنتأمل في نتائج هذأ الحرب االستيطانية الصامتة ومآسيها وآثارها الوخيمة. إن نتائج حرب 
لخطورة، وستجر الوبال والخسران الفادح ليبرمان االستيطانية الصامتة تبدو نتائج مرعبة وفي غاية ا

على فلسطين وشعبها، وستؤدي إلى قضم المزيد من األرض الفلسطينية ومصادرتها بقانون 
االستيطان الجديد المعزز بقوة الجيا الذي يقف على رأسه مهندس االستيطان الصهيوني وزعيمه 

 الجنرال ليبرمان. 
را عن إعداد خطة أمنّية شاملة لمستوطنات الضفة ال راية ها هو ليبرمان عّراب االستيطان يعلن مؤخ

نارة خاصة في منطقة األغوار  حتى منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني، تستهدف شق طرق وا 
المحتلة، ويصّرح بأن االستيطان في الضفة ال راية ومنطقتي األغوار والبحر الميت هو بمثابة 

 الجدار الواقي لد"دولة إسرائيل". 
نما هو في سياق تصريحاته االستيطانية التصعيدية السابقة،  وتصريح ليبرمان هذا لم يأت بجديد، وا 

 التي ال يعطي من خاللها أي اعتبار الحتجاج فلسطيني أو عراي أو دولي. 
وليبرمان هذا يعارض أي تسوية في حالة وجود أي حل يمكن أن يؤدي للسالم في المنطقة، ويعتبر 

ص سيسبب الضرر الكبير إلنجازاته االستيالئية ومشروعه االستيطاني الكبير أي قانون بهذا الخصو 
 في الضفة والقدس. 

وفي المقابل يؤكد على أنه لن يوافق على تجميد البناء االستيطاني في حالة تحريك مفاوضات مع 
الطرف الفلسطيني، كما يدعو إلى شطب كلمة "تجميد" من قاموس االستيطان. وعلى اعتبار أن 
االستيطان هو الجدار الواقي لدولته في نظرأ، فانه يبني تحقيق المزيد من شهوته االستيطانية التي 
ال تقف عند حد على نظرية الدفاع عن النفس، وكأنه يقول إن خير طريقة للدفاع هي الهجوم.. بل 

 مواصلة الهجوم على األرض الفلسطينية دون توقف! 



 
 
 
 

 

 39 ص             4430 العدد:             10/12/2017 الخميس التاريخ: 

                                    

لتي تضمنتها خطته االستيطانية اإلستراتيجية، فيبادر إلى التوقيع وال ينسى ليبرمان مدينة الخليل ا
على قرار عسكري في القيادة الوسطى للجيا يهدف إلى توسيع صالحية اللجنة االستيطانية في 
الخليل، بحيث تعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمستوطنين في الحي اليهودي بمدينة الخليل 

 ة األخرى. وغيرها من البؤر االستيطاني
وهو إذ يعد المستوطنين بتطوير االستيطان في سائر أنحاء الضفة ال راية، ي بدي عزما واستعدادا 
تاما إليالء اهتمام خاص لكل ما يتعلق بتقوية وتوسيع االستيطان في الخليل، وفي الوقت نفسه يعلن 

ن أرض إسرائيل، وال بد من شريكه في االستيطان نتنياهو أن مستوطنة معالي أدوميم جزء ال يتجزأ م
 تسمينها بآالف الوحدات السكنية وتوسيع رقعتها لتصبح متصلة بالقدس. 

يستبشر ليبرمان بعهد الرئيس ترمب الذي أصبح على رأس اإلدارة األميركية ويعول عليه الكثير، 
نوو ويصارح دعاة االستيطان بأن مستقبل المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية م

بالتفاهمات التي سوف تبرمها دولة االحتالل مع اإلدارة األميركية الجديدة، حيث أصبح الباب مفتوحا 
مواصلة االستيطان خاصة في  -بحسب اعتقادأ-له ولمن حوله -لهذأ التفاهمات التي ستتيح 

 المستوطنات الكبيرة. 
ه إلى حيز التنفيذ ما زال يأمل في التوصل إلى إبرام صفقة مع اإلدارة  ومؤلف فلم االستيطان ومخرج 

األميركية في عهد ترمب بخصوص االستيطان، تعترف من خاللها اإلدارة األميركية بالكتل 
االستيطانية الكبيرة على األقل بما يسمح بمواصلة البناء فيها، وتتضمن هذأ الصفقة المزمع إبرامها 

لم تستعمل حق النقض "الفيتو" في حالة تقديم  امتناع الواليات المتحدة األميركية عن التصويت، إذا
 أي مشروع عراي فلسطيني إلى مجلس األمن يشجب ويدين االستيطان برمته ويعتبرأ غير مشروع. 

واآلن، وبعد المصالحة الفلسطينية التي وضعت كال من فتح وحماس في خندق مواجهة واحد، 
شن حرب على غزة بتفكير جديد وهو شن هجوم ي خشى من أن يستبدل أفي دو ليبرمان تفكيرأ القديم ب

استيطاني شامل ي سابق الزمن، فال يبقي وال يذر إال القليل، ليحول المدن الفلسطينية إلى جزر 
معزولة وأحياء مهددة بالهدم أو المصادرة في أي وقت، وبالطريقة التي يراها مناسبة له، وتنسجم مع 

 أطماعه ومصائدأ المنصوبة هنا وهناك.
ي هذأ الحالة المنذرة بأفدح العواقب، لن يتبقى مكان أو زمان مناسب يتسع إلقامة دولة فلسطينية وف

أو حتى ما يسميه المخططون لتصفية القضية حكما ذاتيا يكون المحتل سيدأ وحامي حدودأ ووجودأ، 
حماية لدولة  -كما يقول-يظل الجدار الواقي لالستيطان الذي يرى فيه ليبرمان  -ال قدر هللا-بحيث 

 االحتالل. 
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والسؤال الكبير الذي يطرح نفسه مجددا: وماذا نحن العرب فاعلون إزاء ما يرسمه المحتلون 
ويخططون له من مشاريع استيطانية كبيرة، يتبناها ثنائي االستيطان ليبرمان نتنياهو ويعمالن على 

 تنفيذها بأسرع وقت ممكن؟! 
 11/10/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 

 ضى واشنطن تفرض على إسرائيل الحذرفو  .58
مر إسرائيلية جديدة للجبهة اإليرانية في سوريا  ترامب يشكل خطرا على السالم العالمي وخطوو ح 

 عاموس هرئيل
هذا ما زال العرض األفضل في المدينة. لقد مرت تسعة أشهر تقريبا منذ أن ضرب إعصار دونالد 

أ يعتاد على وجبة الدراما اليومية. هجمة ت ريدات في ترامب واشنطن. وأحيانا ظهر أن العالم بد
الصباح الباكر، تصفية حسابات متأخرة في تويتر زمن النوم واستقالة كل أسبوعين لموظف كبير في 
اإلدارة د يمكن بسهولة اإلدمان على اإلثارة غير المتوقفة التي يزودنا بها أكثر رئيس غير عادي في 

لكن من قلب هذأ الضجة يأتي مرة كل بضعة أسابيع تذكير باألهمية تاريخ الواليات المتحدة. و 
الحقيقية لهذأ األمور. وهذا كان شأن المقابلة التي أجراها في بداية هذا األسبوع سناتور جمهوري هو 

السناتور «. نيويورك تايمز»بوب كوركر، رئيس لجنة العالقات الخارجية في الكون رس، مع صحيفة 
االستقالة من الحياة السياسية في العام المقبل، أزاح الستارة وسمح للجمهور األمريكي الذي أعلن نيته 

 بالقاء نظرة على ما يجري من خلف الكواليس، بين البيت األبيض وتلة الكابيتول.
في تلك المقابلة وفي تصريح سابق لوسائل اإلعالم طرح كوركر االدعاءات التالية: دونالد ترامب 

، حلف كبار المسؤولين د جون كيري «المجرب»كأنها برنامج واقعي خاص به، هذا يدير اإلدارة 
وجيمس ماتيس ووزير الخارجية ريكس تلرسون د منش ل طوال الوقت في كبح الرئيس، الذي يمكن 
أن يدحرج الدولة كلها إلى الفوضى. فتصريحات ترامب في مجال السياسة الخارجية مقلقة ويمكن أن 

اندالع الحرب العالمية الثالثة. كوركر حلل بأقواله إن سناتورات جمهوريين كثيرين تؤدي بخفة إلى 
 يعتقدون كما يعتقد، لكنهم ال يشعرون بأنهم أحرار في التعبير عن آرائهم.

في الوقت الذي كان فيه ترامب منش ال في إثارة وتحريض الرأي العام د ما اعتبر تركا مسبقا مخططا 
يس مايك تنيس الذي ترك مباراة كرة القدم بعد سجود الالعبين احتجاجا على له من قبل نائب الرئ

سماعهم النشيد األمريكي د كوركر أعطى تحذيرا شديدا من داخل التيار المركزي للجمهوريين. تصرف 
 الرئيس، كما فهم من أقواله، يشكل خطرا واضحا وفوريا على السالم العالمي.
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انوية بالنسبة لإلدارة األمريكية. كوركر وآخرون قلقون في األساس إسرائيل كانت وما زالت ساحة ث
من تبادل االتهامات بين الرئيس ترامب ورئيس كوريا الشمالية، كيم جون  أون. لكّن موظفين وضباو 
إسرائيليين، لهم عالقات مستمرة مع نظرائهم في واشنطن، يجدون صعوبة في إخفاء تذمرهم من 

ضى التي ما زالت تلف نشاطات اإلدارة. وظائف مهمة جدا لم يتم إش الها األجواء ال امضة والفو 
بعد، ويبدو أنه في حاالت كثيرة ينش ل الموظفون في اإلدارة في الحفاظ على بقائهم الشخصي، 
ويحاولون عبثا توقع تصريحات الرئيس المقبلة د التي يجب عليهم رسم السياسة األمريكية من 

من الخوف المشترك لكبار القادة في إسرائيل وفي الواليات المتحدة، وهو أن خاللها. في الخلفية يك
المشكلة التي تميز كل إجراءات اإلدارة يتم است اللها بصورة سيئة من قبل العبين منضبطين وأكثر 

 دقة في موسكو واجين وطهران.
ر حذرا. رئيس الواقع األمريكي غير المسؤول بكل المقاييس يقتضي من إسرائيل أن تكون أكث

الحكومة بنيامين نتنياهو في خطابات ونقاشات من خلف الكواليس يض و على ترامب للعمل على 
يران. االتفاق الذي وقع في فيينا في صيف  إل اء أو تعديل االتفاق النووي بين الدول العظمى وا 

توقع كيفية  مليء بالعيوب، لكن مشكوك فيه إذا كان نتنياهو )أو أي زعيم آخر( يستطيع 2015
 تصرف ترامب في حالة مواجهة مع اإليرانيين.

في الوقت عينه، اآلمال التي ت سمع كل مرة في اليسار اإلسرائيلي، أن الرئيس األمريكي سيقوم بحل 
لى األبد، من خالل تسوية مفروضة على الطرفين، تبدو  النزاع مع الفلسطينيين مرة واحدة وا 

تظهر أية إشارة على طول النفس والتخطيو بعيد المدى والقدرة  مدحوضة. فاإلدارة حتى اليوم لم
 على التركيز، وهي األمور الالزمة لنجاح هذأ الجهود في المكان الذي فشل فيه أسالف ترامب.

 
 المصالح األمريكية

التحدث بلطف »الرئيس األمريكي روزفلت وصف السياسة الخارجية األمريكية كالحاجة إلى 
ترامب يتحدث كل الوقت، وعلى األغلب بشكل ف ، لكنه لم يوضح حتى «. ويلةواالمساك بعصا ط

ذا كان ينوي استخدامها. الحماسة التي استقبلت بها في  اآلن ما هو طول العصا التي يمسك بها، وا 
التي ألقيت في « القنبلة األكبر«إسرائيل أيضا الهجمات الصاروخية ضد القاعدة الجوية في سوريا و

نيسان الماضي في أف انستان، تالشت منذ زمن. الواليات المتحدة أخلت فعاًل الساحة يوم ما في 
يران اللتين تفعالن فيها كل ما يخطر ببالهما. االختبارات األساسية التي تش ل  السوريا لروسيا وا 
اإلدارة تنتظر، كما هو معروف، في كوريا الشمالية، وبمستوى ما في إيران، التي يتابع زعماؤها 

 باهتمام كيفية تعامل الواليات المتحدة مع كوريا الشمالية.
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لقد قام ترامب بارسال إشارات في األسابيع األخيرة حول نيته إعالن أن اتفاق فيينا ال يخدم المصالح 
تشرين األول، يتوقع أن يحول هذا الموقف  15األمنية للواليات المتحدة. وحتى يوم األحد المقبل، 

ي هذأ الحالة، الرئيس يحول للكون رس القرار بشأن العودة إلى فرض عقوبات إلى موقف رسمي. ف
اقتصادية على إيران. ولكن التصريح األمريكي ال يلزم كما هو معروف الدول األخرى د التي في 
معظمها أعلنت تمسكها باالتفاق د وكذلك قدرة اإلدارة على تمرير عقوبات جديدة في الكون رس، أمر 

بيقين بعد أن اختار ترامب التشاجر مع كوركر، الذي يوجد دور مركزي للجنته في هذأ مشكوك فيه، 
 العملية.

في هذأ األثناء أعلن وزير الدفاع األمريكي أن الحفاظ على االتفاق هو مصلحة أمريكية، ورئيس 
أمر  األركان المشتركة، جوزيف دينفورد، أعلن أن إيران ال تقوم بخرق االتفاق )بالمناسبة، هذا

مختلف فيه، ألن الوكالة الدولية للطاقة النووية امتنعت عمدا عن التشدد باجراء فحص للمنشآت 
النووية اإليرانية، التي يمكن أن يتبين أنها إشكالية(. نيدي شيرمان التي ركزت عالقة وزارة الخارجية 

األسبوع إن ترامب سيرتكب األمريكية على توقيع االتفاق النووي في عهد إدارة أوباما، قالت في هذا 
إذا تخلى عن االتفاق النووي. وحسب شيرمان، ترامب محق في تشخيصه بأن « خطأ كبيرا»

نشاطات إيران تشجع على عدم االستقرار في الشرق األوسو، لكنه يخطئ في قوله إن هذأ 
ستكون  النشاطات تعارض روح االتفاق النووي. وحسب أقوالها فان تداعيات التخلي عن االتفاق

مدمرة لعالقات الواليات المتحدة مع االتحاد األورواي ومع الدول العظمى. وقد وجهت انتقادات كثيرة 
لإلدارة السابقة على الطريقة التي تمت فيها بلورة االتفاق، من خالل تقديم تنازالت كثيرة إليران، لكن 

 يبدو أنه سيكون من الخطأ تجاهل تحذيراتها.
كن تشخيص الفجوة بين موقف المستوى السياسي والمستوى المهني حول إيران، في إسرائيل أيضا يم

برغم أن )بصورة شاذة( الخالف يدار هنا بصورة داخلية جدا، بعيدا عن األنظار. يمكننا التقدير أنهم 
في جيا الدفاع اإلسرائيلي وفي األجهزة االستخبارية يعرفون العيوب في اتفاق فيينا )على رأسها 

ء على قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم وعدم وجود قيود على برنامج الصواريخ(. ولكن في االبقا
الوقت ذاته، يدركون األخطار التي تحدق بتخلي الواليات المتحدة عن االتفاق. رئيس االستخبارات 

ي. العسكرية السابق، الجنرال احتياو عاموس يادلين، بقي قريبا من كبار ضباو الجيا اإلسرائيل
وهو يعبر بين الفينة واألخرى في تصريحاته عن األجواء السائدة في هيئة األركان العامة وفي 
األجهزة االستخبارية. في المقال الذي نشرأ في هذا األسبوع يادلين ورئيس معهد بحوث األمن القومي 

ء االتفاق في جامعة تل أبيب، الباحث افنير غالوب، يّدعون أن هذا ليس الوقت المناسب إلل ا
النووي، ويطرحون بدل ذلك على إسرائيل التوصل إلى تفاهمات أكثر عمقا مع األمريكيين فيما يتعلق 



 
 
 
 

 

 43 ص             4430 العدد:             10/12/2017 الخميس التاريخ: 

                                    

بالتنصل الممكن من االتفاق مستقباًل، إذا قامت إيران بخرقه. في الوقت عينه، يوصي االثنان 
هابية والعصابات، ودفع بتعزيز النشاطات األمريكية واإلسرائيلية لوقف مساعدة إيران للمنظمات اإلر 

 مجلس األمن إلى اتخاذ إجراءات ضد استمرار تطوير طهران برنامج الصواريخ البالستية.
عدد من كبار رجال االستخبارات في إسرائيل قلقون اآلن أكثر مما يجري في الجبهة القريبة من 

م وسائل اإلعالم تركز إيران، سوريا، في أعقاب انتصار نظام األسد في الحرب األهلية هناك. اهتما
في األساس حول نية نشر المليشيات الشيعية، ومن ضمنها حزب هللا، قرب الحدود مع إسرائيل في 
هضبة الجوالن. ولكن العملية اإليرانية واسعة ولها إمكانية كامنة أكثر خطرا د تشمل نية إنشاء مطار 

ي طرطوس )قرب الميناء تحت سيطرة إيران في دمشق، وميناء على شاطئ البحر األبيض ف
الروسي(، وراما أيضا وضع قوات برية أكبر في سوريا. في الوقت نفسه إسرائيل قلقة من إمكانية أن 
تعيد إيران ملء مخازن الصواريخ الدقيقة في سوريا، التي فرغ معظمها أثناء الحرب األهلية. وقلقة 

من إنتاج روسيا في سوريا. هذأ هي أيضا من محاولة إيران نشر صواريخ متقدمة مضادة للطائرات 
الخطوو الحمر الجديدة إلسرائيل، التي سيرسمها وزير الدفاع افي دور ليبرمان في األسابيع القريبة 

 المقبلة أثناء لقاءاته مع نظيريه الروسي واألمريكي.
للقيام بعمليات حسب تقارير وسائل اإلعالم األمريكية في األسابيع األخيرة يزداد التأييد في البنتاغون 

مبادر إليها ضد حزب هللا وضد حرس الثورة اإليراني، الذي يبحثون في اإلدارة األمريكية فكرة 
اإلعالن عنه كتنظيم إرهابي. يبدو أن واشنطن أكثر استعدادا من السابق لزيادة جهود جمع 

سليحه من قبل المعلومات االستخبارية عن حزب هللا، وراما حتى التدخل بصورة نشطة ضد جهود ت
إيران. راما أن ماتيس الذي يرى في نفوذ إيران المتزايد في المنطقة مشكلة ملحة أكثر من موضوع 

 الذرة، سيعمل على عرض خطوات كهذأ على ترامب كبديل عن فرض العقوبات على إيران.
 هل ستتوقف الهدية عن العطاء؟

هرة افتتاح محادثات المصالحة بين السلطة في هذأ األثناء، في الساحة الفلسطينية تم أمس في القا
الفلسطينية وحماس بصورة رسمية. في جهاز األمن اإلسرائيلي يعتقدون أنه برغم جهود الوساطة 
للمصريين، ما زالت هناك عقبات أساسية في طريق التوصل إلى اتفاق. مسألة أساسية تتعلق 

ى اآلن حماس ترفض تماما طلب بمستقبل السالح الموجود في أيدي حماس في قطاع غزة. حت
 السلطة الفلسطينية الخضاع الذراع العسكرية وسالحها لسلطة األجهزة في رام هللا.

أحد الخيارات التي تطرح في إسرائيل هو موافقة الطرفين أخيرا على مصالحة محدودة، يتم فيها إزالة 
قالقا للطرف اآلخر. حماس ستوافق على حل اللجنة اإلدارية التي أنشأتها  العقبات األكثر تعقيدا وا 

في القطاع قبل سنة تقريبا. وهي اللجنة التي أزالت بصورة رمزية آخر بقايا وجود السلطة الفلسطينية 
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هناك، برغم أن حكومة حماس أدارت فعليا القطاع منذ عقد، منذ أن طرد منها رجال فتح في حزيران 
ة محمود عباس على إل اء العقوبات التي فرضها . في المقابل سيوافق رئيس السلطة الفلسطيني2007

على القطاع في الرايع األخير د تقليص رواتب موظفي السلطة ودفع ثمن الكهرااء د التي فاقمت سوء 
 الوضع لسكان القطاع في الصيف.

وسواء كانت هذأ أخيرا مصالحة ص يرة أو مصالحة كبرى، فان إسرائيل سبق لها أن أوضحت 
ها الشديدة ضد المفاوضات من جانب نتنياهو وليبرمان في هذا الشهر. بالنسبة موقفها في هجمات

لنتنياهو فان الفرق بين الضفة ال راية وغزة هو ذخر سياسي أساسي، الهدية التي ال تتوقف عن 
العطاء د ألنه بمساعدتها يمكن أيضا صب الزيت على نار الكراهية بين الطرفين الفلسطينيين 

رفض توسالت المجتمع الدولي للعودة وتحريك العملية السلمية )بذريعة أن عباس الصقرين، وأيضا 
 ال يمكنه ضمان أن اتفاقا سياسيا مستقبليا يمكنه ان يضم ايضا القطاع(.

في هذأ الحالة أيضا يبدو أن موقف المستوى المهني في جهاز األمن مختلف قليال. فهم يدركون 
، مثل تعزيز موقف حماس في الضفة ال راية للمس بالتنسيق هناك األخطار الكامنة في المصالحة

األمني مع إسرائيل، لكنهم يشخصون ألأيضا وجود مزايا د على رأسها احتمال تحقيق هدوء أمني 
 على حدود القطاع، لفترة زمنية طويلة نسبيا.

 11/10/2017هآرتس 
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