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 برعاية مصرية المصالحة الوطنيةحماس وقتا توقعان اتفا   .1
ظهر الخميس، اتفاق  احركتا فتح وحماس وقعت، أن 12/10/2017موقع حركة حماس، غزة، قال 

 المصالحة الوطنية في القاهرة، برعاية مصرية وبحضور وزير المخابرات المصري خالد فوزي.
ب السياسي لحركة حماس ورئيس وفد حماس إلى القاهرة صالح العاروري أن وأكد نائب رئيس المكت

م، مبينًا أنهم لم يعقدوا 2011الحركتين ملتزمتان باتفاقيات المصالحة التي وقعت في القاهرة عام 
وبّين العاروري أن حوارات القاهرة تركز على تمكين الحكومة بالعمل بكامل  اتفاقات جديدة.

 ة وغزة، مشددًا أن حماس ستعمل بكل قوتها إلنجاح المصالحة.صالحيتها في الضف
الحركة هي تطبيق المصالحة خطوة خطوة حتى تستطيع تحقيقها بشكل  استراتيجيةوأوضح أن 

 كامل.
وشدد العاروري على عزم الحركة وجديتها هذه المرة وكل مرة على إنهاء االنقسام، مبينًا أن حماس 

خوة في مصر عندما حلت اللجنة اإلدارية وفتحت البا  من أجل بادرت في قرار أحادي مع اإل
وتابع "سنعمل بكل قوتنا من أجل إنجاح المصالحة لتكون أرضية نحو  الوصول لهذه المصالحة.

مواجهة المشروع الصهيوني وتحقيق آمال شعبنا في الحصول على دولة فلسطينية مستقلة 
 وعاصمتها القدس الشريف.

خوة في مصر بكل المستويات على الجهود العييمة التي بذلوها لتحقيق وشكر العاروري اإل
المصالحة، كما شكر شعبنا الفلسطيني الذي صبر وما زال يحمل األمل والقوة في أن يصل إلى أمله 

 وتطلعاته.
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حركتا فتح  ة، أنالقاهر ، من 12/10/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وقا(، وجاء في 
يوم الخميس، خالل مؤتمر صحفي في القاهرة، وجود تصميم على إنهاء االنقسام  اجددتوحماس 

 وتجسيد الوحدة الوطنية.
االتفاق  وفي هذا السياق، قال رئيس وفد حركة فتح للمصالحة عزام األحمد، يوم الخميس، إنه تمّ 

 بيعي في غزة.الكامل على مفهوم تمكين الحكومة وعودة الشرعية الفلسطينية، للعمل بشكل ط
وأضاف األحمد خالل مؤتمر صحفي عقد مع رئيس وفد حركة حماس صالح العاروري في مقر 
المخابرات المصرية بالقاهرة: "تم االتفاق الكامل على مفهوم تمكين الحكومة وعودة الشرعية 
 الفلسطينية، حكومة الوفاق الوطني لتعمل بشكل طبيعي وفق صالحياتها وفق القانون األساسي

واألنيمة المعمولة في المؤسسات والوزارات والهيئات كافة بال استثناء، في قطاع غزة، كذلك 
 اإلشراف الكامل على إدارة المعابر كافة".

أنه "تم التوافق على إدارة المعابر سواء مع الجانب اإلسرائيلي أو فيما يخص معبر رفح،  وأوضح
المتعلقة في تحسين  اإلجراءاتلى بعض ونذكر أن موضوع معبر رفح له وضع خاص بحاجة إ

المباني من الجانب المصري، بما يليق بمصر وبالشعب الفلسطيني حتى يعمل بشكل سلس 
 وترتيبات أمنية ستقوم بها السلطة الشرعية الفلسطينية.

وأعلن عن أنه سيتم نشر حرس الرئاسة على امتداد الحدود المصرية، مضيفا: لذلك ربما ال يكون 
لكن بالنسبة للمعابر األخرى على الفور وفي موعد أقصاه األول من تشرين الثاني المقبل، وكل فورًا و 

 شيء تم تحديد تواريخ له بجداول زمنية".
ونبه األحمد إلى أن "بعض المتشائمين أو الذين ال يرغبوا بإنهاء االنقسام دائمًا يقولوا الشيطان يكمن 

بو مازن خاطبنا " يجب أال تعودوا إال وأنتم متفقون"، يجب في التفاصيل، نحن نرد: ال، فالرئيس أ
 .األبد إلىطي صفحة االنقسام 

 
 اتفا  المصالحةواألجهزة بالعمل الحثيث لتنفيذ  الحكومةعباس يطالب  .2

السلطة  رئيس ، أنرام هللا محمد يونس، نقاًل عن مراسلها في 13/10/2017 ،الحياة، لندننشرت 
طالب الحكومة الفلسطينية واألجهزة والمؤسسات الحكومية بـ"العمل الحثيث محمود عباس  الفلسطينية

على تنفيذ ما تم االتفاق عليه" بين حركتي فتح وحماس، أمس، في القاهرة. وجاء في بيان صدر عن 
مكتبه أن "عباس رحب باإلنجاز الذي تحقق في الحوار بين حركتي فتح وحماس، برعاية مصرية في 

االتفاق عليه يعزز ويسرع خطوات إنهاء االنقسام  البيان إن الرئيس اعتبر أن "ما تمّ وقال  القاهرة".
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واستعادة وحدة الشعب الفلسطيني واألرض والمؤسسات الفلسطينية". كما دعا "جميع القوى والفصائل 
 إلى بذل كل الجهود لتحقيق ما يصبو إليه شعبنا في استعادة الوحدة".

الفتاح السيسي "للدور الكبير" الذي قامت به  إلى الرئيس المصري عبد ووجه عباس الشكر والتقدير
 مصر من أجل تحقيق هذا "اإلنجاز المهم".

مساء  ،جرى أنه  :رام هللا، من 12/10/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وقا(، وأضافت 
وقدم  تاح السيسي.عبد الفو محمود عباس،  ينرئيسال، اتصال هاتفي بين 12/10/2017 الخميس

خالل االتصال شكره للرئيس السيسي على جهود بالده التي أثمرت بإنجاز اتفاق المصالحة  عباس
 الفلسطينية، والسير بخطوات جادة نحو طي صفة االنقسام.

سلمان بن عبد السعودي مع الملك  هاتفياً  ، اتصاالً 12/10/2017 أجرى عباس، مساء الخميسكما 
 الملك سلمان على تفاصيل اتفاق المصالحة الفلسطينية. عباسأطلع و  العزيز آل سعود.

 
 أيام خالل كل اإلجراءات ستنتهيو  ...غزة خالل أقل من شهر سيزورعباس  اآلغا: .3

 السلطة الفلسطينية أفاد القيادي في حركة فتح زكريا اآلغا بأن رئيس: نادية سعد الدين - انعمّ 
وقال اآلغا، في  عباس سيزور غزة "خالل أقل من شهر في سياق المصالحة الجارية". محمود

تصريح أمس، إن "الرئيس عباس يأتي إلى غزة لمزاولة عمله من القطاع واللقاء بشعبه"، مضيفًا بأن 
التي  اإلجراءاتوأوضح أن "كل  ال يتجزأ من عمل الحكومة والسلطة الفلسطينية". "غزة ستعود جزءاً 

م اتخاذها مؤخرًا ستنتهي قريبًا جدًا، في غضون أيام على أبعد تقدير، حيث سيصدر الرئيس عباس ت
 قرارا بإلغائها جميعًا".

 13/10/2017 ،الغد، عم ان
 

 هفق عليه بل قي كيفية تطبيقالعبرة ليست قيما ات  على أن  ويشدديرحب باتفا  القاهرة  دحالن .4
يس "تيار اإلصالح الديمقراطي في حركة فتح" محمد دحالن قدم رئ: محمد نبيل حلمي - القاهرة

: إن ، وقال دحالنمحمد دحالن شكره لمصر على مجهودها في إعادة تجميع الصفوف الفلسطينية
جهود مصر دفعت في تجاه "انطالقة فلسطينية جديدة نحو إعادة تجميع الصفوف واستبدال 

 المصالحة الداخلية بالصراع الداخلي".
لشعبنا الفلسطيني البطل الصامد عودة األمل بإمكانية استعادة  بيان رسمي، أمس: "هنيئاً  وأضاف في

ألهلنا في غزة تباشير رفع الضغوط  الوحدة الوطنية والنهوض مجددًا ومعًا بقضيتنا العادلة، وهنيئاً 
 .والعقوبات الجماعية الطويلة والقاسية التي تعرضوا لها بال ذنب سوى أنهم أهل الرباط"



 
 
 
 

 

 7 ص             4431 العدد:             10/13/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

واختتم دحالن "العبرة ليست فيما اتفق عليه وأعلن من القاهرة، بل في كيفية تطبيق االتفاق على 
أرض الواقع، وتابعة ما تبقى من قضايا وملفات، وبخاصة إنهاء عقوبات غزة بأقصى سرعة ممكنة، 

ية والجلوس إلى طاولة حوار وطني في القاهرة وبحضور الكل الفلسطيني، من أجل تحصين وحما
وتنفيذ ما تم ويتم االتفاق عليه وصوال إلى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية واإلعداد النتخابات وطنية 

 شاملة تشمل كافة مستويات ومؤسسات منيمة التحرير والسلطة الفلسطينية في القريب العاجل".
 13/10/2017 ،الشر  األوسط، لندن

 
 ة غزةتحمل مسؤوليؤكد استعدادها لالقاهرة... والحكومة ت باتفا يرحب  الحمد هللا .5

رامي الحمد هللا باالتفاق الذي تم توقيعه في الفلسطيني رحب رئيس الوزراء  :محمد يونس –رام هللا 
القاهرة بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية، وقال الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود في 

يباركون هذا اإلنجاز الوطني الكبير الذي بيان "إن رئيس الوزراء وأعضاء حكومة الوفاق الوطني 
ينهي االنقسام األسود وتبعاته الثقيلة على كاهل أبناء شعبنا، ويفتح الطريق واسعة أمام استعادة 

الشكر  الحمد هللاووجه  الوحدة الوطنية وتوحيد الجهود وتثبيت الحالة الوطنية الفلسطينية الحقيقية".
ن الحكومة "في أعلى حاالت الجهوزية إوقال الناطق  لتاريخي".إلى مصر لرعايتها هذا االتفاق "ا

واالستعداد للبدء الفوري بتحمل كامل مسؤولياتها في غزة، وتنفيذ خططها المعدة مسبقًا لهذه اللحية 
المباركة، والتي تشمل العمل السريع على إنهاء معاناة أبناء شعبنا البطل الذي تحمل وواجه سنوات 

 وما زال يواجه الحصار الجائر بصمود أسطوري". االنقسام البغيض
 13/10/2017 ،الحياة، لندن

 
 عشراوي: إعالن اتفا  المصالحة يشكل نقلة نوعية للقضية الفلسطينية .6

رحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنيمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي بإعالن اتفاق  :رام هللا
"باسم  وقالت عشراوي في بيان صحفي: ، بالقاهرة.12/10/2017 المصالحة الذي جرى، الخميس

الوطني الكبير الذي خرج إلى النور برعاية  اإلنجازمنيمة التحرير الفلسطينية نحيي ونبارك هذا 
ال يمكن ألحد  محورياً  ودعم من الشقيقة الكبرى مصر التي لم تتخلى عن مسؤوليتها ولعبت دوراً 

 غيرها لعبه".
ن بالنقلة النوعية في تاريخ القضية الفلسطينية الذي سيساهم في إعادة ووصفت عشراوي هذا اإلعال

المسار الوطني لمكانه الصحيح، وسيعمل على استرجاع حالة الوحدة الوطنية لمواجه تحديات 
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أهمية االلتزام  إلىوأشارت  االحتالل اإلسرائيلي وانتهاكاته السافرة بحق األرض واإلنسان الفلسطيني.
 االتفاق عليه في أسرع وقت ممكن. بتطبيق ما تم

 12/10/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وقا(، 
 

 القاهرة سينهي كل آثار االنقسام اتفا الخضري:  .7
رحب النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار باالتفاق بين حركتي فتح  :غزة

في تصريح صحفي  ،وقال الخضري  النقسام ولألبد.وحماس برعاية وشراكة مصرية إلنهاء ملف ا
"اليوم نطوي صفحة االنقسام وتبدأ مرحلة وحدة وشراكة فلسطينية  :12/10/2017صدر عنه الخميس 

ثار آوشدد على أن اتفاق القاهرة والمصالحة بين الفصائل الفلسطينية سينهي كل  تعزز الصمود".
وأكد الخضري  هة الحصار اإلسرائيلي على قطاع غزة.االنقسام ويقوي الفلسطينيين ويوحدهم لمواج
وجدد الخضري الشكر لمصر على رعاية  االتفاق عليه. ضروري اإلسراع والتنفيذ الفوري لكل ما تمّ 

 بل الشراكة في إنجاز هذا الملف. 
 12/10/2017 ،وكالة معا  اإلخبارية

 
 النظام الوطني من أجل االستقاللالبرغوثي: يجب أن تشمل المصالحة االتفا  على إدارة مصطفى  .8

دعـــا األمـــين العـــام لــــ"حركة المبـــادرة الوطنيـــة" الفلســـطينية مصـــطفى البرغـــوثي إلـــى أن تشـــمل : رام هللا
 ،وطالـب البرغـوثي المصالحة كافـة بنـود االتفـاق ولـيس فقـا فيمـا يتعلـق بشـؤون الحكومـة والمـوظفين.

ـــة "قـــدس بـــرس" اليـــوم لقطـــاع غـــزة بكافـــة طاقتهـــا، وأن تنفـــذ أن تعـــاد الكهربـــاء  ،فـــي تصـــريحات لوكال
التــي تتعلــق بكيفيــة بنــاء اســتراتيجية فلســطينية  األساســيةســريعًا، لكــي يــتم التفــر  للقضــية  اإلجــراءات

 موحدة وتشكيل حكومة وحدة وطنية وقيادة وطنية، وتحديد موعد إلجراء االنتخابات.
قــــا فــــي إدارة الحكومــــة مهامهــــا و دارة وشــــدد علــــى أن القضــــية األساســــية فــــي المصــــالحة ال تتعلــــق ف

الســـلطة، لكـــن األهـــم كيـــف يمكـــن إدارة النيـــام الـــوطني مـــن أجـــل الحريـــة واالســـتقالل فـــي مواجهـــات 
أن االتفاقيات السابقة كانت تتم بمشاركة مـن كـل القـوى الفلسـطينية،  إلىوأشار  .اإلسرائيليةالتحديات 

ال،  أوهمــا، وقيــادة الحــركتين ســتقرران أن ينفــذ بــين حمــاس وفــتح حســب اختيار  لكــن هــذا االتفــاق تــمّ 
القـوى الفلسـطينية ستشـارك عنـدما  أنوأكد على  الشعب الفلسطيني. أماموتتحمالن المسؤولية الكاملة 

النضــــال  إدارةتـــتم دعوتهـــا، كـــون أن مهمتهـــا ال تتعلـــق بالســـلطة وتقســـيمها، و دارتهـــا بـــل فـــي كيفيـــة 
البرغـوثي "ال نريـد  وأضـاف وكيف يتم إنشاء قوة وطنية ثالثة. الفلسطيني، وبناء حكومة وحدة وطنية،
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يكون الخالف على السـلطة بـين الحـركتين ينتهـي فقـا باالتفـاق علـى تقسـيم السـلطة، الن المسـألة  أن
 من ذلك بكثير". أكبرالوطنية 

 12/10/2017وكالة قدس برس، 
 

 الرئة لعريقات زراعةنجاح عملية  .9
عملية زراعة رئة ألمين سر اللجنة التنفيذية لمنيمة التحرير  أجرى ي الذي علن الفريق الطبأ  :فرجينيا

كية، فجر اليوم الجمعة، نجاح يصائب عريقات، في مستشفى إنوفا بوالية فيرجينا األمر  .الفلسطينية د
 العملية التي خضع لها عريقات مساء الخميس.

في بيان صحفي: "إن  ،حسام زملا .وقال رئيس المفوضية العامة لمنيمة التحرير في واشنطن د
أن عريقات  الفريق الطبي أعلن نجاح العملية الجراحية وتجاو  الرئة وعملها بشكل جيد، مؤكداً 

ونقل زملا شكر الرئيس محمود عباس  ومتابعة لعدة أسابيع. يتماثل للشفاء ولكن يتطلب عالجاً 
 أشرفوا على حالته.  للطاقم الطبي الذي أجرى العملية واألطباء والممرضين الذين

 ية والدولية.مريكوثمن السفير اهتمام ومتابعة الحكومة والمؤسسات والشخصيات األ
 13/10/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وقا(، 

 
 بين أمن السلطة الفلسطينية وقوات االحتالل جريمة حرب األمني التعاون منظمة حقوقية:  .11

تقريرًا يرصد الجرائم  11/10/2017األربعاء  ق اإلنسان في بريطانيا يومأصدرت المنيمة العربية لحقو 
المــــواطنين الفلســــطينيين مــــن قبــــل أجهــــزة أمــــن الســــلطة الفلســــطينية وقــــوات االحــــتالل  المرتكبــــة بحــــقّ 

ن معانــــاة المــــواطنين الفلســــطينيين إوقالــــت المنيمــــة  .2017 ســــنةاإلســــرائيلي فــــي الربــــع الثالــــث مــــن 
قــوات االحــتالل اإلســرائيلي وأجهــزة أمــن الســلطة تتعمــق مــع اســتمرار جــرائم القتــل  المزدوجــة علــى يــدّ 

واالعتقــال والتعــذيب والعقــا  الجمــاعي لعــائالت األســرى والقتلــى الفلســطينيين، حيــث تســتمر األجهــزة 
األمنيــة التابعــة للســلطة الفلســطينية فــي حملــة قمــع المــواطنين الفلســطينيين فــي الضــفة الغربيــة وبعــض 

 القدس في تناغم كامل مع سلطات االحتالل ضمن سياسة التنسيق التعاون األمني. مناطق
وأضاف التقرير أن التعاون األمني من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مع قوات االحتالل الشـعب 
المحتل جريمة حر  لمخالفة هذا التعاون اتفاقيات جنيف التي أمرت الدول وأي جهات أخـرى بتـوفير 

 عدة والدعم للشعب المحتل ال لقوات االحتالل.المسا
ـــــرغم مـــــن  ـــــة التابعـــــة للســـــلطة الفلســـــطينية وعلـــــى ال ـــــة المختلف وأضـــــافت المنيمـــــة أن األجهـــــزة األمني
التصــريحات المتبادلــة بــين حركتــي فــتح وحمــاس حــول تطــور عمليــة المصــالحة بينهمــا والحــديث عــن 
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ي عمليــات اعتقــال واســتدعاءات مــواطنين علــى زالــت مســتمرة فــ انتهــاء فتــرة االنقســام الفلســطيني، مــا
خلفية االنتماء السياسي يتخللها تعريض أولئك المعتقلـين للتعـذيب واالختفـاء القسـري، وقـد طالـت تلـك 

 االعتقاالت طال  جامعيين وقيادات في حركات سياسية وأسرى محررين.
نيـة التابعـة للسـلطة الفلسـطينية قامت األجهـزة األم 2017 سنةوبينت المنيمة أنه في الربع الثالث من 

وأشـــارت المنيمـــة أنـــه خـــالل فتـــرة الرصـــد  مواطنـــًا مـــن بعـــض منـــاطق القـــدس والضـــفة. 261باعتقـــال 
 الُمشــار إليهــا واصــلت األجهــزة األمنيــة اســتخدام االســتدعاءات كوســيلة للتنكيــل بــالمواطنين، حيــث تــمّ 

مقــار جهــازي المخــابرات العامــة  حديــداً للحضــور إلــى المقــرات األمنيــة وت مواطنــاً  467رصــد اســتدعاء 
واألمــن الوقــائي ُأفــرج عــنهم فــي نفــس اليــوم بعــد التحقيــق معهــم واحتجــازهم لســاعات، مــن بــين أولئــك 

 صحفيين. 10طالب جامعي، و 89الُمستدعون 
إلـــى أن األســـرى المحـــررون مـــن ســـجون االحـــتالل وطـــال  الجامعـــات كـــانوا  النيـــر ولفتـــت المنيمـــة
أسـيرًا محـررًا  241، واسـتدعي 170باالسـتهداف باالعتقـال أو االسـتدعاء حيـث اعتقـل الشريحة األكبـر 

مـــن قبـــل الســـلطات األمنيـــة الفلســـطينية، وذلـــك ضـــمن سياســـة التعـــاون األمنـــي فيمـــا بـــين أجهـــزة أمـــن 
السلطة وقوات االحتالل، كمـا بلغـت نسـبة الطـال  الجـامعيين الـذين تعرضـوا لالعتقـال أو االسـتدعاء 

تعرضــــوا  54طالبــــًا، مــــنهم  143جمــــالي عــــدد المعتقلــــين والمســــتدعين، حيــــث بلــــ  عــــددهم مــــن إ 20٪
 لالعتقال التعسفي، فيما استدعي الباقين إلى المقار األمنية للتحقيق معهم حول أنشطتهم الطالبية.

معــــتقاًل للتعــــذيب الوحشــــي والمعاملــــة الحاطــــة مــــن الكرامــــة، إضــــافة إلــــى  11ووثــــق التقريــــر تعــــرض 
 في أوضاع سيئة وغير آدمية، مع الحرمان من حقوق المحتجزين القانونية. االحتجاز

من أعضاء حز  التحرير مـن السـفر لـألردن  6ورصد التقرير قيام المخابرات العامة الفلسطينية بمنع 
تمليك السلطة لوقف  في تواريخ مختلفة، وذلك على خلفية مشاركتهم في وقفات احتجاجية سلمية ضدّ 

 لصالح كنيسة المسكوبية. تميم الداري 
مــن المحافيــات الفلســطينية المختلفــة،  مواطنــاً  15وذكــر التقريــر قيــام قــوات االحــتالل اإلســرائيلي بقتــل 

بينهم خمسة قصر حيث ُقتل عشرة مواطنين أثناء مشاركتهم في مسيرات احتجاجية أو أثنـاء عمليـات 
 ينيين بزعم تنفيذهم عمليات دهس وطعن.فلسط 5اقتحام لقوات االحتالل لبلدات القتلى، كما ُقتل 

قاصــرًا  329مواطنــًا فلســطينيًا، بيــنهم  1,802ورصــد التقريــر قيــام قــوات االحــتالل اإلســرائيلي باعتقــال 
وذكــر التقريــر عمليــة  امــرأة مــن مختلــف منــاطق الضــفة الغربيــة، والقــدس المحتلــة، وقطــاع غــزة. 42و

االحــتالل اإلســرائيلية حيــث قامــت بمنــع الصــالة ورفــع االعتــداء علــى المقدســات التــي انتهجتهــا قــوات 
 .27/7/2017-14 خالل الفترةيومًا متواصلين،  13اآلذان في المسجد األقصى لمدة 
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عـائالت بعـض  وأضاف التقرير أن قوات االحتالل اتخذت العديد من إجراءات العقا  الجمـاعي ضـدّ 
ي هـــدم وتجريـــف المنـــازل، أو طـــرد ســـكانها القتلـــى واألســـرى الفلســـطينيين، وتمثلـــت تلـــك اإلجـــراءات فـــ

 منها، أو اعتقال بعض أفراد العائلة، تنكياًل بهم وبذويهم األسرى.
 11/10/2017، المنظمة العربية لحقو  اإلنسان قي بريطانياموقع 

 
 ساقر لقبولها تدخل   "إسرائيل"حماس: المصالحة الفلسطينية شأن داخلي وشروط  .11

كة حماس، مساء الخميس، اشتراط الحكومة اإلسرائيلية أربعة مطالب اعتبرت حر : محمد ماجد - غزة
للقبول باتفاق المصالحة الفلسطينية الموقع في مصر اليوم، "تدخل سافر" في الشأن الفلسطيني 

 الداخلي.
جاء ذلك تعقيبا على بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت 

 مطالب للقبول باتفاق المصالحة الفلسطينية". 4فيه "إن هناك  سابق اليوم، قال
والمطالب األربعة وفق البيان، هي االلتزام بشروط اللجنة الرباعية الدولية، و"نزع سالح حماس"، 

 ووقف حفر األنفاق و نتاج الصواريخ، واإلفراج عن إسرائيليين محتجزين في غزة.
لقانوع، في تصريح لألناضول، إن "شروط إسرائيل المتعلقة وقال المتحدث باسم حماس عبد اللطيف ا

وأضاف  بقبول المصالحة الفلسطينية تدخل سافر في الشأن الداخلي وترتيب البيت الفلسطيني".
القانوع "نواجه االحتالل بمزيد من اإلرادة وتحقيق الوحدة الوطنية ووحدة الصف، فوحدتنا الوطنية 

 تأزم االحتالل وتضعفه".
 12/10/2017األناضول لألنباء، أنقرة،  وكالة

 
 قتا: قضية المعابر ستكون على رأس أولويات حكومة الوقا  .12

قال المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي مساء الخميس، إنه تم االتفاق مع حركة : القاهرة
وفاق االتفاق عليه في القاهرة، لتمكين حكومة ال حماس على وضع آليات واضحة لتنفيذ ما تمّ 

 الوطني من العمل في قطاع غزة.
وأضاف القواسمي في تصريح صحفي، أن ذلك يتضمن "السيطرة" على المعابر، والقضايا األخرى 
مثل الموظفين واألمن، باإلضافة إلى البرنامج السياسي الواضح الذي يدعو إلى قيام دولة فلسطينية 

ل مباشرة بين حركتي فتح وحماس، مشدًدا ولفت إلى أنه أصبح هناك قنوات اتصا وعاصمتها القدس.
في الوقت ذاته على عدم السماح بالرجوع إلى مربع االنقسام والمناكفات عبر وسائل اإلعالم 

وأكد أن قضية المعابر ستكون على رأس أولويات حكومة الوفاق الوطني التي ستبدأ  المختلفة.
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قة بالحياة اليومية للشعب الفلسطيني في مهامها في األول من كانون أول المقبل، لما لها من عال
وقال إنه مع بداية الشهر المقبل سيستلم حرس الرئيس والسلطة والحكومة المعابر وتبدأ  قطاع غزة.

 عملية التمكين وترتيب الهيكل الوزاري وحل القضايا اإلنسانية.
 12/10/2017قلسطين أون الين، 

 

 ستعداد حماس التام لتطبيق المصالحةويؤكد اهنية يهاتف وزير المخابرات المصري  .13
أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اتصااًل هاتفيًا مع وزير المخابرات 

وعّبر هنية عن شكره لدور مصر قيادة وشعبًا والدور المحوري لجهاز  المصرية اللواء خالد فوزي.
إلى هذا االتفاق، مؤكدًا على استمرار هذا  المخابرات العامة والوزير شخصيًا في المساهمة والوصول

وأكد هنية استعداد حركة حماس التام للتطبيق األمين لما تم االتفاق عليه  الدور في كل المراحل.
وتلبية الدعوة المصرية لتقييم ما سوف يطبق من خطوات، وكذلك تلبية الدعوة للحوار الفصائلي 

حماس على موقفها الشجاع وتوجيهاتها لوفدها بما حقق من جانبه شكر الوزير قيادة حركة  الشامل.
الوصول إلى هذا االتفاق، مؤكدًا استعداد مصر وجاهزيتها الستكمال دورها ومواصلة الرعاية لكل 

 خطوات المصالحة مستقباًل.
 12/10/2017موقع حركة حماس، غزة، 

 

 الرجوب: قتا لن تنظر للوراء واتفا  القاهرة يؤسس لشراكة وطنية .14
ثمن أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء ِجْبِريل الرجو  يوم الخميس، كافة الجهود  :وسكوم

التي بذلت في سبيل إنجاز ملف المصالحة معتبرا توقيع االتفاق بالقاهرة بداية مهمة ومحورية 
ح وقال الرجو  ِفي تصريح صحفي له من موسكو إن حركة فت وضرورة وطنية إلنهاء االنقسام.

 إلتمام المصالحة وال عودة للوراء بالمطلق. األثمانلديها اإلرادة السياسية الكاملة لإلقدام بكل 
وأكد الرجو  أن حركة فتح استنهضت كافة قطاعاتها للعمل بكل جد إلنجاح المصالحة والمشاركة 

وقه، بفعالية لتطبيق جميع البنود بجهد و خالص وطني يخدم أبناء الشعب ويصون كرامته وحق
واختتم الرجو  تصريحه بالتأكيد  مضيفا: وهو ما أكد وسعى إليه الرئيس محمود عباس على الدوام.

على التمسك بالوحدة مع كل فصائل ومفاصل العمل الوطني والمجتمعي دون استثناء على أرضية 
جاثم على الشراكة والمسؤولية الوطنية وصوال إلدارة ناجعة في المعركة األساسية مع االحتالل ال

 أرضنا.
 12/10/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وقا، 
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 ا"قتا"البردويل: المصالحة تشمل الضفة وتركنا رقع العقوبات عن غزة ل .15
أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس صالح البردويل أن اتفاق المصالحة ينسحب على الضفة 

وأشار البردويل في مؤتمر  يات وحقوق المواطنين.الغربية كما قطاع غزة خاصة ما يتعلق بالحر 
صحفي بغزة عقب اإلعالن عن اتفاق المصالحة بالقاهرة، إلى أن أمر وقف العقوبات على غزة قد 
ترك لإلخوة في حركة فتح، ليصدر الرئيس قرارًا بإيقافها، مبينًا أن هذا ليس مطلب حماس وحدها بل 

إننا ندشن مرحلة إنهاء االنقسام وتركه وراء ظهورنا، وال  وقال البردويل مطلب الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن ما تم توقيعه اليوم هو أول بروتوكول لتنفيذ اتفاق  انقسام بعد اليوم بين غزة والضفة.

م، وأن هناك مراحل أخرى ستتم بعد شهر، وسيكون هناك لقاء تقييمي فيما 2011المصالحة عام 
ونبه البردويل إلى أن مصر ستدعو  ين حماس وفتح برعاية مصرية.يتعلق بتنفيذ هذه التفاهمات ب

الفصائل للقاء بداية الشهر القادم لبحث تشكيل حكومة وحدة وتنفيذ باقي الملفات الكبيرة مثل األمن 
 واالنتخابات.

 12/10/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 

 حددة متفق عليهاأشهر وقق معايير م 4أو  3سيكون كل موظف قي موقعه خالل : مشتهى .16
كشف روحي مشتهى، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، وعضو : طالل النبيه –غزة  ،القاهرة

وفدها لحوار القاهرة، عن تفاصيل جديدة حول ملفي األمن والموظفين في قطاع غزة والضفة الغربية، 
 ية أولى.مؤكدًا أن حركته أخذت على عاتقها خدمة الناس والتخفيف من معاناتهم أولو 

في حديث خاص مساء، يوم الخميس، لـ"المركز الفلسطيني  ،المقيم في مصر ،وقال مشتهى
لإلعالم": أن كل الموظفين هم على رأس عملهم، وهم موظفو دولة، سيتقاضون رواتبهم بالحد األدنى 

 الذي كان متفقا عليه في غزة، مشددا على أن قضية الموظفين لدى حركته خا أحمر.
تهى أن الضمان واألمن الوظيفي حق كل موظف مكفول لكل الموظفين، وأن "رواتبهم حتى وبين مش

ستعيد اللجنة اإلدارية الخاصة هيكلة الموظفين  4أشهر أو  3اللحية مكفولة بالحد األدنى، وخالل 
وأضاف: "سيكون كل موظف في موقعه  على مساحة الوطن ككل في الضفة الغربية وقطاع غزة".

أشهر، وفق معايير محددة متفق عليها من خالل لجنة مشتركة، بين حماس وفتح"،  4 أو 3خالل 
 مؤكدًا أن حركته ال تقبل بأن ُيطرد الموظفون أو ُيبتزوا أو ُيستغلوا في قوت أوالدهم.

وكشف مشتهى أنه ال تغيير يذكر على ملف األمن في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن اتفاق القاهرة 
 آالف عسكري لغزة. 3ل ينص على نزو  2011
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وأكد أن هذه التفاصيل ستكون خاضعة للجان أمنية مختصة من الطرفين، و"هذه رؤية تعرض على 
 الجهات المعنية، فما يقر يعتمد، وما ال يقر يكون محل نقاش، وعندما يكون اتفاق يتم التنفيذ".

 12/10/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 االستغناء عن أي موظف عدمغزة على قاعدة بملف الموظفين غا: لجنة إدارية ستبحث اآل .17
قال زكريا األغا القيادي في حركة فتح، إن هناك لجنة إدارية قانونية ستبحث : الرسالة نت - غزة

 ملف الموظفين في قطاع غزة، على قاعدة أنه لن يستغنى عن أي موظف.
 4نه خالل فترة عمل لجنة الموظفين وهي وأّكد األغا في حديث لقناة األقصى الفضائية، الخميس، أ

سريعة من خالل دفعات مالية تقدم للموظفين من الحكومة  إسعافاتأشهر، "سيكون هناك 
 الفلسطينية".

وأضاف أن ما تم توقيعه اليوم في القاهرة برعاية مصرية يختلف عما مضى، وهناك جدول زمني 
 11م الحكومة المعابر ويبدأ العمل بها حتى شهر وآلية لتنفيذ كل االتفاق، حيث من المقرر أن تتسل

 المقبل. 12المقبل، على أن تنتهي الحكومة من أداء كل مهامها وملفاتها في غزة حتى شهر 
وحول الحديث عن تمكين الحكومة، قال األغا إن قدوم الحكومة لقطاع غزة قبل أسبوعين هو بداية 

 ة ديسمبر.لتمكين عملها، واستالمها كل مهامها حتى بداي
وفيما يتعلق بتخوفات المواطنين من تأجيل إلغاء اإلجراءات التي اتخذت مؤخرا ضد موظفي السلطة 
بغزة وتقليص كهرباء القطاع، قال: "ال اعتقد أن هناك مشكلة في إزالة اإلجراءات التي اتخذها 

 ه بإلغائها بالكامل".الرئيس محمود عباس، وأعتقد أنه خالل الفترة القريبة القادمة سيصدر تعليمات
 13/10/2017الرسالة، قلسطين، 

 
 بعد تحقيق المصالحة أساسية ثالثة ملفاتالصالحي:  .18

قال األمين العام لحز  الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، إن االنقسام الذي نعاني منه  :رام هللا
له تلقت معا نسخة وأكد الصالحي في بيان  عاما، شكل وصمة عار في الحياة الفلسطينية، 11منذ 
أساسية يجب معالجتها وتأخذ حقها في البحث، ولكن دون إبطاء أيضا،  ثالثة ملفاتن هناك أمنه 

 وهي:
جهدا بذل من أجل برنامج وطني مشترك  أناألول: ما يتعلق بالرؤية والبرنامج. ونحن نعتقد 

تالل وتجسيد إقامة الدولة للجميع، وخاصة فيما يتعلق بحقوق شعبنا وفي المقدمة منها، إنهاء االح
الفلسطينية المستقلة ذات السيادة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس وضمان حل 
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، والتوافق على أساليب وآليات المقاومة. ولدينا مثال وثيقة 194قضية الالجئين وفق القرار الدولي 
ربة الفلسطينية ذاتها خالل الوفاق الوطني التي شكلت صياغة لبرنامج سياسي مشترك، والتج

وطنية فلسطينية موحدة لمجابهة  استراتيجية اعتمادالسنوات األخيرة، أكدت بشكل ملح على ضرورة 
االحتالل وكل التحديات الماثلة أمام شعبنا وقضيته، وهذا يفترض اليوم أن يكون موضع اتفاق وليس 

 خالف.
ية مهامها، وبهموم ومطالب المواطنين وخاصة الثاني: ما يتعلق بمسؤوليات ودور الحكومة في تأد

في قطاع غزة، وصوال لفك الحصار عنه، لكن يجب كما سبق وقلنا مرارا وتكرارا في هذا الشأن، 
عدم ربا تلبية مطالب الناس المعيشية وحل همومهم اليومية، بتقدم المصالحة أو إنجاز كل ملفاتها 

 ورهنها بأي قضايا أخرى.
متعدد  اتفاقفي القاهرة، وهو  2011بيق اتفاق المصالحة نفسه الموقع عام الثالث: يتمثل بتط

إلخ، والتي نأمل  ...الجوانب، تتعلق بالسلطة واألمن ومنيمة التحرير و دارة الشأن العام الفلسطيني
سرعة إنجازها، وتجاوز أية عوائق أو جدل سياسي و داري حولها، بدعم من األخوة المصريين وبإرادة 

 ة فلسطينية جادة.سياسي
 12/10/2017وكالة معا  اإلخبارية، 

 
 ترحب باتفا  المصالحة وتدعو إللغاء العقوبات قي الضفة وغزة "الجهاد" .19

التوصل إليه بين حركتي فتح حماس في  رحبت حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين بما تمّ : غزة
ى ضرورة اتخاذ كافة اإلجراءات وشددت الحركة في بيان صحفي "عل العاصمة المصرية )القاهرة(.

الالزمة لتخفيف معاناة المواطنين و لغاء كافة العقوبات المفروضة في الضفة وغزة بما فيها وقف 
ودعت إلى استكمال الحوارات في باقي الملفات الوطنية  االعتقاالت السياسية والمالحقات األمنية".

حتالل، وتحقيق األهداف الوطنية المتمثلة بالعودة المهمة، وبناء استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة اال
 وتوجهت الحركة بالشكر لمصر على جهودها ورعايتها للحوارات الفلسطينية. والتحرير واالستقالل.

 12/10/2017، قلسطين أون الين
 

 ضد  غزة وقف كاقة اإلجراءات األخيرةحة و إلى ضرورة البناء على اتفا  المصال" تدعو الشعبية" .21
جبهة الشعبية لتحرير فلسطين رحبت بتوقيع ، أن ال12/10/2017الحياة الجديدة، رام هللا،  قالت

 حركتي فتح وحماس اتفاق المصالحة في العاصمة المصرية القاهرة، يوم الخميس.
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دعت الجبهة إلى ضرورة البناء على اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في القاهرة، وذلك من خالل و 
 واطني قطاع غّزة، باتخاذ إجراءات عاجلة تخص معاناتهم اليومية.تخفيف معاناة م

عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية كايد الغول بما تم التوافق عليه. ودعا لمزيد من العمل  وأثنى
 لتنفيذ كل ملفات المصالحة وتذليل العقبات.

ية دعت إلى وقف كافة الجبهة الشعب، من غزة، أن 12/10/2017موقع قلسطين أون الين، وأضاف 
اإلجراءات األخيرة التي اتخذتها السلطة الفلسطينية ضد قطاع غزة، والتي أعلن رئيس السلطة محمود 

وأكد عضو اللجنة المركزية للجبهة أسامة الحج  عباس أنه سيتم إلغاؤها حال حل اللجنة اإلدارية.
عالج سريع حتى يستبشر المواطن  احمد أن اإلجراءات الحياتية ليست بحاجة إلى اتفاق إنما إلى

وأشار إلى العديد من القضايا التي يعاني منها المواطن في قطاع غزة ومنها الكهرباء،  خيًرا.
 والرواتب، إضافة إلجراءات أخرى.

 
 قيادي با"الشعبية": عدم المحاصصة الفصائلية ضمان لنجاح المصالحة .21

بد العليم دعنا على أن التطبيق العملي التفاق أكد القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ع
االتفاق الذي  إلنجاحالمصالحة واالبتعاد عن المحاصصة ما بين حركتي حماس وفتح هو السبيل 

على تطبيق  اآلنوشدد دعنا في حديث مع "قدس برس" على أن "الرهان  وقع اليوم برعاية مصرية.
ابقة التي عايشها الفلسطينيين من توقيع ما جرى االتفاق عليه، خاصة في ظل التجار  الس

ليه في اتفاق المصالحة مثل إأهمية ما جرى التطرق  إلىوأشار دعنا  التفاقيات لم يكتب لها النجاح".
ملف الموظفين بغزة "لكن دون إهمال الملفات الوطنية األخرى التي تتعلق بالحريات العامة في 

 على سالح المقاومة".الضفة الغربية، واالنتهاكات وملف الحفاظ 
ونوه إلى ضرورة أن يتم "تطبيق المصالحة واقعًا في الضفة الغربية، كما في قطاع غزة فيما يتعلق 
بوقف االعتقال السياسي والمالحقات للنشطاء، ومعارضي مواقف السلطة الفلسطينية من جميع 

تقرر الحفاظ على سالح عتبر دعنا أن اتفاق المصالحة "سيكتب له النجاح إذا ما ا و  الفصائل".
المقاومة، وعدم مسه من قبل السلطة الفلسطينية، في ظل أن الشعب الفلسطيني يعيش في مرحلة 

 تحرر وطني، وما يشكله هذا السالح من حماية وقوة ردع في وجه االحتالل".
 12/10/2017، برسقدس 
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 اسقتا وحم ي  ترحب بتوقيع اتفا  المصالحة بين حركت  " الديمقراطية" .22
جبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بتوقيع حركتي فتح وحماس اتفاق المصالحة الرحبت  :وفا -رام هللا

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة صالح ناصر إن  في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس.
ناء عليها إلنهاء التقدم في حوارات القاهرة بين حركتي فتح وحماس، خطوة باالتجاه الصحيح ُيمكن الب

وطالب بتسريع التنفيذ العملي لما جاء في االتفاق من خالل لجان وطنية يشارك فيها الكل  االنقسام.
 الوطني، وتتحمل مسؤولياتها أمام شعبنا.

 ودعا لإلسراع في حل األزمات اإلنسانية والحياتية المتفاقمة التي عاشها قطاع غزة.
نهاء االنقسام. ودعاها لمواصلة هذا الجهد لطي صفحة االنقسام وثمن دور الشقيقة مصر في رعاية إ

 البغيض، وفتح صفحة جديدة، وتحقيق أهداف شعبنا بالعودة والدولة وتقرير المصير.
 12/10/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 اتفا  المصالحة قرصة تاريخية لطي  صفحة االنقسام": التحرير الفلسطينيةجبهة " .23

وتقّدمت الجبهة على لسان  رحَّبت جبهة التحرير الفلسطينية بتوقيع اتفاق المصالحة. :فاو  -رام هللا
القيادي ومسؤول المنيمات الشعبية جهاد شيخ العيد في تصريٍح لـ"وفا"، بالشكر الكبير لألشّقاء في 

 مصر رئيسًا وحكومًة وشعبًا على دورهم في رعاية و برام االتفاق.
لى اتفاق المصالحة فرصة تاريخية أمام شعبنا بكل ِقواه لطّي صفحة االنقسام واعتبَر أّن التوقيع ع

المرير إلى األبد. وأهاَ  بأبناء شعبنا بذل أقصى الجهود لصون وحماية االتفاق ووضعه موضع 
التنفيذ الفعلي، من خالل إبداء أعلى درجات الحرص والمسؤولية الوطنية، ونشر ثقافة التسامح 

القانون والنيام العام، ونبذ كافة أشكال الُفرقة واالنقسام، ومحاربة الفتنة وكافة اليواهر واحترام سيادة 
ورأى أّن الحرص الكبير والروح اإليجابية العالية التي أبداها الرئيس محمود عباس والقيادة  السلبية.

الوطن والقضّية، وأّن الفلسطينية، ُيثِبت ِبما ال يَدع مجااًل للشّك أّنها مؤتمنة على مصير الشعب و 
البوصلة ينبغي أن ال تنحرف أبدًا عن الهدف األسمى المتمّثل في الخالص من االحتالل وتحقيق 

 الحرية واالستقالل.
 12/10/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 وتسليم األسرى اإلسرائيليين  نزع "سالح حماس" بالمصالحةلقبولها تشترط  "إسرائيل" .24

مصادر سياسية إسرائيلية، كررت يوم ، أن مجيد القضماني، عن 12/10/2017، 48عرب ذكرت 
الخميس، المواقف السابقة المعلنة التي تعتبر فيها أنه "يتوجب على أي مصالحة بين السلطة 
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جاء ذلك تعقيبا على توقيع  الفلسطينية وحماس أن تشمل "االعتراف بإسرائيل ونزع سالح حماس".
ونقل بيان لإلعالم صادر عن المتحدث باسم رئيس  المصالحة في القاهرة.وفدي فتح وحماس اتفاق 

الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن "االعتراف بإسرائيل ونزع األسلحة الموجودة بحوزة حماس، 
 هي على رأس الشروط التي يتوجب على أي مصالحة فلسطينية أن تشملها".

"مواصلة حفر األنفاق و نتاج الصواريخ وتنفيذ عمليات إرهابية  واعتبرت المصادر ذاتها أن ما أسمته
ية الرامية إلى استئناف العملية مريكضد إسرائيل، يخالف شروط الرباعية الدولية والجهود األ

 السلمية".
وتابعت أنه "ما لم ُتنزع أسلحة حماس، واستمرت بدعواتها إلى تدمير إسرائيل"، فإن األخيرة سوف 

ماس "المسؤولة عن أي عملية إرهابية"، بحسب تعبير المصدر، يكون مصدرها قطاع تبقى تعتبر ح
 غزة.

وأضافت أنه "إذا استلمت السلطة الفلسطينية المسؤولية عن القطاع"، فإن إسرائيل "تصر على أن ال 
 تسمح السلطة الفلسطينية لحركة حماس بإطالق أي عملية إرهابية"، من الضفة الغربية وقطاع غزة.

الكيان اإلسرائيلي وضع مساء الخميس، عدة شروط ، أن 12/10/2017، قلسطين أون الينأضافت و 
لقبوله بالمصالحة الفلسطينية من بينها االعتراف بـ"إسرائيل" وتسليم األسرى اإلسرائيليين لدى كتائب 

توقيع الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وذلك بعد ساعات من اإلعالن عن 
القناة العبرية الثانية عن مصادر سياسية إسرائيلية بالقدس قولها ونقلت اتفاق المصالح في القاهرة. 

إن "كل اتفاقية مصالحة يجب أن تشمل االلتزام باالتفاقيات الدولية، وعلى رأسها االعتراف بإسرائيل، 
 جزين بغزة".ونزع سالح حماس، باإلضافة لإلفراج عن الجنود واإلسرائيليين المحت

ومع ذلك فقد، وصفت صحيفة "هآرتس" الرد اإلسرائيلي هذه المرة بالمتعقل وأنه جاء باهتًا وذلك 
 خالفًا للرد الهجومي الذي صدر عن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل نحو األسبوع.

وارًبا أمام فرص نجاح هذا وذكرت الصحيفة أن الرد اإلسرائيلي جاء متزنًا هذه المرة وأبقى البا  م
االتفاق حيث نقل عن مصدر سياسي رفيع المستوى قوله إن "إسرائيل ستتابع تطورات االتفاق وسترد 

 بناًء عليه".
 

 من اليونيسكو "إسرائيل"نتنياهو يوعز بانسحاب  .25
ة رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء يوم الخميس، لوزار  أوعز: مجيد القضماني

خارجيته "للشروع بإجراءات انسحا  إسرائيل من منيمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
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ية االنسحا  من هذه المنيمة مريك"اليونيسكو"، وذلك بالتوازي مع إعالن الواليات المتحدة األ
 الدولية.

ي، مريكيس األوبحسب "هآرتس" على موقعها اإللكتروني، مساء اليوم، وصف نتنياهو قرار الرئ
دونالد ترامب، باإلنسحا  من اليونيسكو بأنه "قرار شجاع وأخالقي الن اليونيسكو أصبحت مسرحا 

 للعبثية، وبدال من أن تحافظ على التاريخ وتصونه، تقوم بتشوهه"، على حد تعبيره.
 12/10/2017، 48عرب 

 
 من اليونيسكو لالنسحاب "إسرائيل"دعوات قي  .26

ية، رسميا، يوم مريكول ردود فعل إسرائيلية على إعالن الواليات المتحدة األفي أ: مجيد القضماني
الخميس، انسحابها من منيمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو"، مدح مندو  

ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية  ية".مريكإسرائيل لدى المنيمة، كرمل شاما هكوهين، "قرار اإلدارة األ
قوله، إنه كان قد "حّذر في مطلع السنة الجارية إدارة اليونيسكو من أن الواليات المتحدة سوف عنه 

تقدم على هذه الخطوة، في حال استمرت المنيمة بسياساتها الملتوية المعادية إلسرائيل"، على حد 
و حذو وقال هكوهين إنه "أوصى" رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بأن يحذ وصفه.

وفي ذات التوجه، تحدث رئيس االئتالف الحكومي،  ترامب ويعلن انسحا  إسرائيل من المنيمة.
دافيد بيتان، داعيا الحكومة اإلسرائيلية "لالنسحا  فورا من هذه المنيمة التي تحولت منذ فترة طويلة 

 ألداة لمعاداة إسرائيل، ومعاداة السامية"، على حد قوله.
 12/10/2017، 48عرب 

 
 : المصالحة بين قتا وحماس عملية تكتيكيةيطالب بنزع سالح غزة جدعون ساعر .27

دعون ساعر الوزير اإلسرائيلي السابق والقيادي البارز في جنقلت صحيفة معاريف اإلسرائيلية عن 
حز  الليكود، قوله إن المصالحة الفلسطينية الجارية ليس لها إال تأثيرات محدودة، وطالب بنزع 

 قطاع غزة. السالح من
ووصف ساعر جهود المصالحة بين حركة التحرير الوطني الفلسطيني )فتح( وحركة المقاومة 
اإلسالمية )حماس( بأنها عملية تكتيكية، "ألنه من الناحية العملية ال تستطيع الحكومة التابعة 

 للسلطة الفلسطينية السيطرة على قطاع غزة".
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لتنافس على قيادة حز  الليكود مع بنيامين نتنياهو رئيس وقال السياسي اإلسرائيلي الذي يستعد ل
الحكومة، إنه بفضل الهدوء األمني الراهن في غزة تقوم حماس وبقية التنييمات الفلسطينية بعمليات 

 متالحقة لزيادة قوتها العسكرية ومواصلة التسلح وتزويد قذائفها الصاروخية برؤوس متفجرة نوعية.
بالفاشلة، وأعر  عن قلقه مما تشهده الجبهة  2014ئيلية على غزة عام ووصف ساعر الحر  اإلسرا

 اإلسرائيلية الجنوبية.
وعند سؤاله عن االستعداد للحر  القادمة، قال ساعر إن "إسرائيل مطالبة بإبعاد شبح المواجهة 

الضفة العسكرية المقبلة، بالعمل على تحسين اليروف اإلنسانية واألوضاع المعيشية في قطاع غزة و 
 -على ما فيه-الغربية دون المس بأمن إسرائيل، ألن الوضع القائم حاليا في األراضي الفلسطينية 

 أفضل من طرح أي بدائل أخرى".
وختم بالقول إن "من الخطورة بمكان أن تعيد إسرائيل طرح مسألة الدولة الفلسطينية في الضفة 

ائيل، وكل من يزعم أنها ستكون دولة فلسطينية الغربية. هذا يعني حدوث كارثة إستراتيجية على إسر 
 منزوعة السالح، سأرد عليه بسؤال جديد: هل تم نزع سالح غزة؟".

 12/10/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 

 على ألمانيا من أجل إتمام صفقة الغواصات النووية تمارس ضغوطا   "إسرائيل"صحيفة ألمانية:  .28
ت األلمانية أن حكومة تل أبيب تمارس ضغوطا على عالء جمعة: نشرت صحيفة دي تساي -برلين 

ميركل من أجل إتمام صفقة بيع ثالث غواصات ألمانية كان قد تم تجميدها على خلفية شبهات 
 فساد.

وكشف تقرير خاص أعدته الصحيفة األلمانية ونشر أمس الخميس أن المستشارة األلمانية أنغيال 
ؤوفين ريفلين خالل زيارته برلين مطلع أيلول/سبتمبر ميركل تلقت طلبا من الرئيس اإلسرائيلي ر 

وقالت إن ريفلين برر طلبه لميركل بأنه ال غنى عن هذه الغواصات ألمن بالده، وأن  الماضي.
 الفساد ال يشكك في أهمية الصفقة في ذاتها. 

 13/10/2017القدس العربي، لندن، 
 

 باتفا  المصالحة الوطنية  وأمل قرح: قطاع غزة .29
 فرحتهم عن للتعبير الشوارع إلى غزة قطاع في الفلسطينيين آالف صّباح: نزل فتحي - غزة

 الفلسطينية الفصائل به رحبت الذي أمس، ظهر القاهرة في اتفاق المصالحة بتوقيع وابتهاجهم
 .القطاع ومؤسسات وهيئات
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 فلسطين ماعل نوافذها من يرفرف غزة مدينة شوارع متحمسين فرحين شباناً  تقل سيارات وجابت
. االتفاق بتوقيع لالحتفال غزة غر  المجهول الجندي حديقة إلى الشبان مئات نزل فيما ومصر،

 عن اإلعالن مصر، وأعالم مترًا، 50 طوله يتجاوز ضخماً  فلسطينياً  علماً  رفعوا الذين الشبان، وتابع
 على الموجودين يديةالتقل والغزية الشامية الحلوى  آخرون  شبان وزع فيما بلحية، لحية التوقيع
 .والمارة

 13/10/2017الحياة، لندن، 
 

 من الضفة الغربيةمواطنين  خمسةيعتقل  الجيش اإلسرائيلي .31
مس، خمسة مواطنين من أنحاء متفرقة أفجر « اإلسرائيلي»اعتقلت قوات جيش االحتالل : وكاالت

 من الضفة الغربية.
بذريعة ضلوعهم في « اإلسرائيلية»ين للمخابرات وزعمت القناة السابعة العبرية أن المعتقلين مطلوب

نشاطات أمنية. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان بأن العشرات من المستوطنين اعتدوا الليلة 
على ممتلكات المواطنين في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة ما أدى  أمسالماضية وفجر 

 إلى وقوع خسائر مادية.
 13/10/2017الخليج، الشارقة، 

 
 قرارات "يونسكو" تثبت بطالن اإلجراءات اإلسرائيلية قي القدس": أوقاف القدس" .31

اعتبرت مديرية األوقاف اإلسالمية في القدس، أن التدابير التي تلجأ إليها سلطات : القدس المحتلة
 .االحتالل اإلسرائيلية بهدف تغيير طابع المدينة، "الغية"، داعية إلى العمل على إبطالها

في بيان لها، يوم الخميس، بالجهود األردنية الفلسطينية التي أدت يوم أمس  "وقاف القدس"أوأشادت 
على أجندة المجلس التنفيذي في منيمة األمم المتحدة للتربية  "لسطين المحتلة"فإلى إبقاء قرار 
 . 204للدورة ” يونسكو“والعلوم والثقافة 

تماد تسمية المسجد األقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف المحافية على اع” يونسكو“وأّكد قرار 
كمترادفتين في جميع فقرات القرار ذات العالقة، معتبرا أن أي تغيير على هذه الصفة يعتبر اعتداًء 

 . 1967وانتهاكًا للوضع التاريخي القائم قبل عام 
اإلجراءات التي تتخذها إسرائيل وجاء في القرار، أن جميع التدابير التشريعية واإلدارية وغيرها من 

كونها القوة المحتلة، والتي تغير، أو ترمي إلى تغيير طابع مدينة القدس ووضعها القانوني، وال سيما 
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الذي سنته الحكومة اإلسرائيلية بشأن القدس، إنما هي "تدابير و جراءات الغية ” القانون األساس“
 وباطلة ويجب إبطالها و لغاؤها فورًا".

 12/10/2017، رسقدس ب
 

 األقصىالمسجد مسيرة استفزازية للمستوطنين بالقدس القديمة واقتحام  .32
شارك األالف من المستوطنين، يوم الخميس، في المسيرة االستفزازية بالقدس القديمة، : محمد وتد

 فيما اقتحم المئات منهم ساحات المسجد األقصى في اليوم األخير من عيد "العرش" العبري.
مسيرة المستوطنين التي انطلقت من با  العامود أزمة البلدة القدس القديمة وتمركزت وجابت 

فعالياتها في شارع الواد وسا إجراءات أمنية مشددة لقوات االحتالل التي وفرت الحماية 
 للمستوطنين.

 3000وكثف المستوطنون اقتحامهم للمسجد األقصى خالل عيد "العرش"، حيث اقتحمه ما يزيد عن 
 ستوطن منذ أسبوع، وأدوا طقوسهم الدينية وصلواتهم داخل ساحات المسجد.م

وسبق المسيرة، أن اقتحم مئات المستوطنين أزقة القدس القديمة بساعات الفجر األولى، واعتدوا 
 بالضر  على السكان الفلسطينيين، وقاموا بتدمير ممتلكاتهم، قبل أن يتصدى لهم األهالي وطردهم.

مستوطن أحياء القدس القديمة بعد أدائهم طقوس  300، فقد أقتحم ما يزيد عن وحسب شهود عيان
تلموديه في منطقة ساحة البراق، وخالل ذلك قاموا باستفزاز الشبان الذين تواجدوا في المنطقة 

 واالعتداء على الممتلكات بشكل عشوائي، موكدين أن معيم المستوطنين كانوا مسلحين.
شابا تصدوا لهجمات واعتداءات المستوطنين، وجرت اشتباكات  50عن  وأكد الشهود أن ما يزيد

 وعراك باأليدي بين الطرفين.
 12/10/2017، 48عرب 

 
  زراعيا   دونما   36قرار إسرائيلي بمصادرة : األغوار الشمالية .33

صادرت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أراٍض فلسطينية زراعية في منطقة األغوار : األغوار الشمالية
 بذريعة األسبا  األمنية. الشمالي

وأفاد مسؤول ملف االستيطان في األغوار، معتز بشارات، بأن سلطات االحتالل سلمتهم قراًرا من 
قائد جيش االحتالل يقضي بوضع اليد على أراٍض زراعية في منطقة "الرأس األحمر"، تبل  مساحتها 

 دونًما. 36نحو 
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الخميس، أن القرار اإلسرائيلي تضمن تفاصيل األراضي وأضاف بشارات في تصريح صحفي له يوم 
 .2019المصادرة، الفًتا إلى قرار السيطرة على األراضي ساٍر المفعول حتى نهاية عام 

 12/10/2017، قدس برس
 

 ومصر إيجابية المصالحةلواء مصري: مواقف حماس تجاه  .34
و المجلس العسكري المصري قال اللواء الركن المصري سامي أبو العطا ديا  عض: محمود هنية

السابق، إّن مواقف حركة حماس تجاه بالده وملف المصالحة الفلسطينية إيجابية ومتطورة وساعدت 
 في تذويب الخالفات في الملفين الداخلي والخارجي.

الفلسطينية نتاج لهذه  وأكّد ديا  في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، يوم الخميس، أّن المصالحة
المواقف اإليجابية التي بذلتها الحركة وتفاعل حركة فتح معها، مضيفا: "هذه فرصة لنفتح صفحة 

 جديدة إيجابية بين مختلف األطراف".
وأضاف أن القاهرة ستكون ضامًنا لهذه التوافقات بشكل فعلي وبما يتعلق بالتفاصيل، وذلك سيجعلنا 

 المصالحة". نثق بنجاح هذه الجولة من
 12/10/2017، نت.الرسالة

 
 لوقد قتا بمغادرة القاهرة قبل توقيع االتفا  السماح"الحياة": مصر رقضت  .35

نجحت مصر أمس في تحقيق "اختراق مهم" في ملف االنقسام الفلسطيني، : محمد الشاذلي -القاهرة 
 .قاهرةبتوقيع حركتي "فتح" و "حماس"، بعد يومين من المحادثات المكثفة في ال

علمت "الحياة" أن حركة "حماس" ورئيس جهاز االستخبارات العامة المصرية اللواء خالد فوزي و 
"رفضا طلبًا من وفد حركة فتح، برئاسة عضو لجنتها المركزية عزام األحمد بإدراج سالح المقاومة 

 على جدول أعمال جلسات الحوار".
"الحياة"، أن وفد "حماس" برئاسة نائب رئيس  وكشفت مصادر فلسطينية على صلة وثيقة بالحوار لـ

مكتبها السياسي صالح العاروري ومسؤولي االستخبارات المصرية "رفضوا أيضًا إدراج تشكيل حكومة 
 الوحدة الوطنية وبرنامجها السياسي على جدول األعمال".

توقيع االتفاق"،  وأوضحت المصادر أن فوزي ومساعديه "رفضوا السماح لوفد فتح بمغادرة القاهرة قبل
مشيرة إلى أنهم طلبوا من رئيس االستخبارات الفلسطينية عضو وفد "فتح" اللواء ماجد فرج، "التواصل 
مباشرة مع الرئيس محمود عباس إلجراء مشاورات معه أواًل بأول، للحصول على موافقته على أدق 

 التفاصيل".
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ذ االتفاق سيكون موجودًا بصفة مباشرة وكشف مسؤول فلسطيني أن "وفدًا مصريًا سيشرف على تنفي
 ودائمة" في غزة.

 13/10/2017الحياة، لندن، 
 

 المتجاددة للمساجاد األقصاى المباارك اإلسارائيلياةاألردن يديان االنتهاكاات  .36
أدان وزير الدولة لشؤون اإلعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني  :انعمّ 

ئيلية الُمتجددة للمسجد األقصى المبارك، والتي كان آخرها اقتحامات المستوطنين االنتهاكات اإلسرا
 والمتطرفين اليهود بأعداد متزايدة للمسجد األقصى المبارك بمناسبة األعياد اليهودية.

مثل هذه التصرفات المرفوضة والُمدانة تمثل أعمااًل استفزازية غير  أنوأوضح الدكتور المومني 
بل السلطات اإلسرائيلية، مثلما تمثل استفزازًا لمشاعر المسلمين في كل مكان، كما أنها مسؤولة من قِ 

تمثل انتهاكًا اللتزامات إسرائيل، بموجب القانون الدولي والقانون اإلنساني الدولي، وكافة األعراف 
 والقوانين الدولية التي تدعو الحترام حرمة األماكن المقدسة.

الحكومة اإلسرائيلية وقف مثل هذه االعتداءات واالستفزازات فورًا، واحترام وطالب الدكتور المومني 
 الدور األردني في رعاية المقدسات في القدس، الذي اعترفت به معاهدة السالم بين البلدين.

 13/10/2017الدستور، عم ان، 

 
 لتهديدها الجيش اللبناني "إسرائيل"عون: نتجه لشكوى ضد  .37

لبناني ميشال عون أن "الضغوط الدولية لن يزيد أثرها بعدما بلغت حدها رأى الرئيس ال: بيروت
التهديد الجديد للجيش اللبناني ككل". وتحدث عن اتجاه "لتقديم شكوى لدى  إلىاألقصى، إضافة 

 األمم المتحدة بخصوصه".

كن هدفها ، إذ إن إسرائيل لم ي2006وأشار إلى أن "لبنان استطاع أن ينقذ نفسه منذ حر  تموز عام 
الوعي  احتالل لبنان، بل إحداث فتنة داخلية، ونبهنا اللبنانيين من ذلك، ونشكر هللا أن كان لديهم

 الكافي وتخطينا المرحلة".

وقال: "لبنان اليوم أمام واقع جديد إذ تمارس عليه حاليًا ضغوط كبيرة سنواجهها بوحدتنا وتضامننا 
 بق االنتصارات".و رادتنا الوطنية التي حققت لنا في السا

 13/10/2017الحياة، لندن، 
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 يبارك المصالحة بين "قتا" و"حماس" ميشال سليمان .38
ميشال سليمان على حسابه عبر موقع "تويتر" أمس، قائاًل: "نبارك اللبناني السابق غّرد الرئيس 

ستنعكس  المصالحة بين فتح وحماس بعد طول انتيار، لما لوحدة الفلسطينيين من تداعيات ايجابية
 على الجميع، وتسحب ورقة من أيدي العابثين باألمن".

 13/10/2017بيروت،  المستقبل،
 

 الجامعة العربية ترحب بالمصالحة الفلسطينية .39
رحبت األمانة العامة لجامعة الدول العربية بإعالن المصالحة الوطنية الفلسطينية برعاية : )وام(

 مصرية.
لفلسطينية وعلى رأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركتا فتح وهنأت الجامعة في بيان القيادة ا

 وحماس وكافة فصائل العمل الوطني واإلسالمي وعموم الشعب الفلسطيني على هذا اإلنجاز الهام.
وأوضح البيان أن هذه الخطوة سوف تعزز الموقف الفلسطيني إزاء التحديات التي تواجه القضية 

األساسية لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في الحرية واالستقالل و نهاء  الفلسطينية وتعتبر الضمانة
ألراضي دولة فلسطين و قامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على « اإلسرائيلي»االحتالل 

 .1967خا الرابع من يونيو 
 يس المصري عبدوقدمت الجامعة العربية الشكر واالمتنان لجمهورية مصر العربية وعلى رأسها الرئ

 الفتاح السيسي لرعايتها جهود إنهاء االنقسام ونجاحها في إنجاز المصالحة الفلسطينية.
 13/10/2017الخليج، الشارقة، 

 
 عباس: المصالحة الفلسطينية أثلجت صدور العرب والمسلمين العاهل السعودي مهنئا   .41

بدالعزيز إن اتفاق المصالحة قال العاهل السعودي الملك سلمان بن ع: أحمد المصري/األناضول
الذي تم توقيعه، الخميس، بين حركتي "فتح" و"حماس"، "أثلج صدور العر  والمسلمين"، مشددا على 

 أهمية الوحدة بين الفلسطينيين.
جاء هذا باتصال هاتفي تلقاه سلمان من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اطلعه فيه على االتفاق 

 ميس بالعاصمة المصرية، القاهرة، بحسب وكالة األنباء السعودية "واس".الموقع بين الحركتين، الخ
وقالت الوكالة إن "خادم الحرمين الشريفين، هنأ الرئيس الفلسطيني خالل االتصال على هذا االتفاق 

 الذي أثلج صدور العر  والمسلمين".
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خدمة مواطنيها"، بحسب وأكد سلمان "أن الوحدة هي أساس الطريق لتمكين الحكومة الفلسطينية من 
كما أشاد العاهل السعودي، بجهود الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وحكومة بالده  ذات المصدر.

 "في الوصول لهذا اإلنجاز".
 13/10/2017، لألنباء األناضولوكالة 

 
 تركيا ترحب باتفا  المصالحة الفلسطينية .41

كية، الخميس، باتفاق المصالحة الفلسطينية الذي رحبت وزارة الخارجية التر : أرجان جانبوالط -أنقرة 
 تم توقيعه بالقاهرة، الخميس، بين حركتي "فتح" و"حماس".

وقال بيان صادر عن الخارجية التركية: "نرحب بالمصالحة التي تم التوصل إليها بين أشقائنا 
 الفلسطينيين".

م، من أجل التقدم بنجاح في وأضاف البيان أن "تركيا ستواصل دعم األشقاء الفلسطينيين جميعه
 مسيرة المصالحة الوطنية التي نراها ضرورة من أجل سالم واستقرار المنطقة".

 13/10/2017، لألنباء األناضولوكالة 
 

 قطر ترحب بتوقيع اتفا  المصالحة بين قتا وحماس .42
اتفاق قنا ووكاالت: أعر  مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن ترحيب دولة قطر بتوقيع -الدوحة 

المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وأن هذا االتفاق يعد خطوة هامة في االتجاه الصحيح نحو 
وعبر المصدر عن  إنهاء حالة االنسداد السياسي واستعادة روح الشراكة بين األطراف الفلسطينية.

يني، وأن أمل دولة قطر في أن يحقق هذا االتفاق الوحدة الوطنية التي يتطلع إليها الشعب الفلسط
وجدد البيان دعم دولة قطر  يعزز الجهود لمواجهة األخطار والتحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية.

الكامل للشعب الفلسطيني من أجل تقرير مصيره واسترداد كافة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة 
 ا القدس الشريف.، وعاصمته1967دولته المستقلة ذات السيادة، على حدود الرابع من يونيو 

  13/10/2017الراية، الدوحة، 

 

 "التعاون اإلسالمي" ترحب باتفا  المصالحة الفلسطينية .43
رّحبت األمانة العامة لمنيمة التعاون اإلسالمي، الخميس، باتفاق المصالحة الذي تم : ليلى الثابتي

 توقيعه بين حركتي "فتح" و"حماس" في وقت سابق اليوم بالعاصمة المصرية.
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اعتبر األمين العام للمنيمة، يوسف العثيمين، في بيان اّطلعت عليه األناضول، أن المصالحة و 
 تشّكل "خطوة مهمة تسهم في تحقيق تطلعات وطموحات الشعب الفلسطيني".

وأضاف أن المصالحة تمّكن الفلسطينيين أيضا من "مواجهة التحديات الخطيرة التي يفرضها 
 االحتالل اإلسرائيلي".

العثيمين دعم منيمته ومساندتها للجهود المبذولة في سبيل تمكين الحكومة الفلسطينية من  وأكد
 ممارسة دورها ومسؤولياتها تجاه تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني.

 وجدد دعوته المجتمع الدولي إلى دعم جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية وتوفير سبل نجاحها.
 12/10/2017، لألنباء األناضولوكالة 

 

 طفل قي غزة 200قحص طب ي وعالج مجاني لا : بدعم من قاعل خير قطري   .44
شرعت جمعّية الفالح الخيرّية، بالّتعاون مع مجمع الفالح الطّبي التخصصّي  الراية: -الدوحة

الخيري، بتنييم فحص طّبي شامل وعالج لألطفال بالمجان في روضة الفالح النموذجّية التابعة 
 جباليا شمال غزة والذي يستمّر عّدة أّيام وذلك بدعم من فاعل خير من دولة قطر. للجمعّية في

إن هذا الكشف يأتي في »وقال الدكتور رمضان طنبورة رئيس جمعّية الفالح الخيرّية في فلسطين 
، مشيرًا إلى أن هذه الرعاية الصحّية تعّد سابقة نوعّية «إطار اهتمام جمعّية الفالح بصّحة األطفال

في رياض األطفال في ُمجتمعنا الفلسطينّي، حيث تجري فحوصات دورّية لهم للتأكد من خلّوهم من 
 األمراض.

  13/10/2017الراية، الدوحة، 

 

 أيدت انفصال كردستان لتقسيم المنطقة "إسرائيل"الصاد  المهدي:  .45
  المعارضة الخرطوم ـ األناضول: قال الصادق المهدي، رئيس حز  األمة القومي، أكبر أحزا

السودانية، أمس الخميس، إن إسرائيل أيدت انفصال إقليم كردستان، دعًما لخطتها لتأييد التقسيمات 
 في المنطقة.

حر  المياه.. استراتيجية المياه اإلسرائيلية في »وقال المهدي في كلمته أمام حفل تدشين كتا  
فدين في أراٍض كردية، و سرائيل انفردت معلوم أن منابع الرا»لمؤلفه محمد ميرغني، « الوطن العربي

 «.بتأييد انفصال شمال العراق، ألن هذا جزء من خطتها لتأييد التقسيمات في المنطقة
 «.دويالت 5أو  3الخطة تنادي بإلغاء حدود سايكس بيكو، وتقسيم دول المنطقة إلى »وأضاف، 

  13/10/2017القدس العربي، لندن، 
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 جرة زيتون قي القدسآالف ش 10حملة تركية لغرس  .46
آالف  10أطلقت جمعية الناشطين الشبان الدولية )التركية(، حملة لغرس «: األناضول»إسطنبول ـ 

 شجرة زيتون في حقل في القدس الشرقية المحتلة.
وأشار بيان صادر عن الجمعية، أمس الخميس، إلى إلحاق الحكومة اإلسرائيلية األضرار في أشجار 

 در عيش الفلسطينيين، ما أثر ذلك سلبا على حياتهم.الزيتون التي تعد مص
أطلقنا حملة لتشكيل حقل سنطلق عليه اسم عبد الحميد »وقال رئيس الجمعية، أركان حلوجي: 

آالف زيتونة. المساحات الخضراء التي تضاءلت بسبب االحتالل اإلسرائيلي  10الثاني، ويضم 
خططنا إلنشاء حقل زيتون في »وأضاف: «. وهجماته تؤثر بشكل سلبي على حياة الفلسطينيين

القدس ومحيطه، من أجل الحفاظ على المساحات الطبيعية في األراضي الفلسطينية التي دمرها 
االحتالل اإلسرائيلي، و نشاء بيئة صحية وعالم أفضل لألجيال القادمة. فلتكن لديكم شجـــرة في 

 «.دسآالف غرسة زيتون في الق 10فلسطين. هيا معا لنزرع 
  13/10/2017القدس العربي، لندن، 

 
 " إسرائيل ضد   المنظمة مواصلة انحيازمن "اليونسكو" بسبب " انسحابهاتعلن  الواليات المتحدة .47

أعلنت واشنطن أمس انسحابها من "يونيسكو"، متهمة هذه المؤسسة بأنها : رندة تقي الدين - باريس
ية هيذر نويرت إن الواليات المتحدة مريكالخارجية األ وقالت الناطقة باسم وزارة "معادية إلسرائيل".

 ستشكل "بعثة بصفة مراقب" لتحل محل بعثتها في الوكالة التي تتخذ من باريس مقرًا لها.
اعتبار فلسطين عضوًا  2011وشعرت الواليات المتحدة باالستياء، عندما قرر أعضاء "يونيسكو" في 

 فيها على رغم معارضة إسرائيل.
ويرت إن "وزارة الخارجية أبلغت المديرة العامة لـ "يونيسكو" ايرينا بوكوفا بقرارها االنسحا  وقالن ن

وأضافت في بيان أن "هذا القرار لم يتخذ باالستخفاف، بل يعكس قلق الواليات المتحدة  الخميس".
اصلة من متأخرات الدفع المتزايدة في يونيسكو والحاجة الى إصالحات أساسية في الوكالة ومو 

عّبرت المديرة العامة لمنيمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم و انحياز يونيسكو ضد إسرائيل". 
)يونيسكو( ايرينا بوكوفا الخميس، عن "أسفها العميق" لقرار الواليات المتحدة االنسحا  من هذه 

: "أود أن أعّبر عن أسفي العميق وقالت بوكوفا في بيان الوكالة الدولية، معتبرة أنه "خسارة للتعددية".
 ية االنسحا  من اليونيسكو".مريكمن قرار الواليات المتحدة األ

 
 13/10/2017الحياة، لندن، 
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 مظاهرة ببرلين تندد بوعد بلفور وتطالب بريطانيا باالعتذار .48
تياهر عشرات النشطاء الفلسطينيين والعر  مساء األربعاء أمام سفارة بريطانيا في العاصمة 
األلمانية برلين، للتنديد بوعد بلفور ومطالبة الحكومة البريطانية باالعتذار عنه، والتراجع عن دعوتها 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو الحتفال تقيمه الشهر المقبل في ذكرى هذا الوعد الذي مثل 

 بداية محنة الفلسطينيين.
 12/10/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 ين العام قي مصرلمقلق للد  التنامي ا .49

في البيان الذي ألقته الحكومة المصرية أمام البرلمان عن موازنة السنة : ذكاء مخلص الخالدي
في المئة تقريبًا من  90تريليون جنيه أو ما يعادل  3.6، بل  الَدين العام 2018-2017المالية 

ليون جنيه. وشكلت أعباء الَدين ب 472إجمالي الناتج المحلي. وبل  نصيب الَدين الخارجي نحو 
)خدمة الَدين إضافة إلى أصله والمتوجب دفعها خالل فترة الموازنة(، البند األكبر على اإلطالق من 

 بليون جنيه أو ثلث اإلنفاق الحكومي. 381مجموع اإلنفاق بقيمة إجمالية بلغت 
، يبدو أنه ارتفع من 2011في  وبمقارنة ما آل إليه وضع الَدين العام حاليًا مع وضعه قبل الثورة

وقفز في  2014تريليون في  1.8و 2013تريليون في  1.5إلى  2011بليون جنيه في  970
، بينما حددته موازنة 2017و 2016تريليونات في  3إلى أكثر من تريليونين وكسر حاجز الـ 2015
في المئة مقابل  260، 2018و 2011تريليون جنيه. وبذلك تبل  نسبة الزيادة بين  3.6بـ 2018
 .2018و 2014في المئة بين  100

يبدو من هذه الزيادات الكبيرة وغير المسبوقة، أن االقتراض تحول إلى سلوك حكومي ووسيلة سهلة 
لتمويل العجز في اإليرادات واستمرار ارتفاع النفقات. وهو أمر مخالف تمامًا لمضمون اإلصالحات 

التي على أساسها ُمنحت أعلى قرض قدمه صندوق النقد االقتصادية التي تعهدت بها مصر، و 
الدولي لدولة شرق أوسطية حتى اآلن. كما أن عواقبه قد تكون وخيمة ما لم ُتتخذ السياسات المالئمة 
التي توقف هذا النزف، خصوصًا أن معدالت االقتراض الخارجي زادت هي األخرى في شكل غير 

في  41، ارتفع حجم الَدين الخارجي 2017/2016لمالية مسبوق. فخالل النصف األول من السنة ا
المئة مقارنة بالعام السابق. ومنذ تحرير سعر صرف الجنيه في تشرين الثاني )نوفمبر( حتى 

بليون  13الخامس والعشرين من تموز )يوليو( الماضي، بل  اكتتا  األجانب بأذونات الخزينة نحو 
 هو بين األعلى في العالم.في المئة، و  22دوالر بعائد سنوي يبل  
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بليون دوالر  79وطبقًا لمعلومات أصدرها البنك المركزي المصري، بل  حجم الَدين العام الخارجي 
. ويتوقع صندوق النقد الدولي 2015بليون في  48.1و 2016بليون في  55.7، مقابل 2017في 

، 2021/2020ام المالي بليوني دوالر في الع 102.4أن يصل حجم الديون الخارجية لمصر إلى 
في المئة من مجموع إجمالي الناتج المحلي، وهي السنة التي يتوقع أن تبدأ فيها  25أي أكثر من 

 مصر بقطف ثمار اإلصالح االقتصادي.
ال يخفي بعض المراقبين للشأن االقتصادي المصري قلقهم من الزيادات القياسية في الديون الداخلية 

وقت يرى المسؤولون المعنيون أن مصر ما زالت في منطقة األمان عند والخارجية وتبعاتها، في 
مقارنة الَدين الخارجي بإجمالي الناتج المحلي. كما يستشهدون بثناء بعض المنيمات الدولية على 
حسن أداء االقتصاد المصري. لكن الشواهد السابقة أثبتت أن هذا الثناء ال يعني شيئًا عندما يضطر 

لى مواجهة الحقيقة وحده، كما حصل في تونس واليونان. فاألولى كانت يعتبرها بعض البلد المعني إ
وكشفت عن  2011المنيمات الدولية نموذجًا لإلصالح االقتصادي الناجح حتى جاءت الثورة في 

حجم السخا الشعبي على األوضاع االقتصادية واالجتماعية السائدة. أما اليونان فكانت غارقة في 
الديون من دون أن يلفت أحد، بما فيها االتحاد األوروبي نفسه، انتباهها إلى خطورة  كم هائل من

األمر. و نما على العكس كانت تعتبر نموذجًا لألداء االقتصادي الناجح من قبل بعض المنيمات 
وكشفت حجم مآزق الديون الذي كانت  2008الدولية، حتى جاءت األزمة المالية العالمية في 

 تزال اليونان حتى اليوم تدفع ثمن تبعات تلك الديون تقشفًا وبطالة وعدم استقرار اقتصادي تعيشه. وال
 واجتماعي.

إن االعتماد المتزايد على االستدانة لغرض تكوين احتياط أجنبي يبين أن االقتصاد قد تعافى وبدأ 
وية ضخمة، ستكون لإلنفاق على مشاريع تنم االستدانةيحصد ثمار اإلصالحات االقتصادية، وكذلك 

له عواقب كبيرة على اقتصاد مصر وشعبها، الذي سيتحمل في المستقبل تبعات سداد هذه الديون 
 في المئة منه على خا الفقر أو دونه. 50وخدمتها في وقت يعيش حوالى 

 إن االعتماد على الَدين ال يبني وطنًا، واالقتراض يجب أال يصبح سلوكًا اقتصاديًا بل إجراء موقتاً 
ويقترن بإعطاء أولوية لزيادة التشغيل واإلنتاج وترشيد اإلنفاق، وتجنب الهدر والفساد واالهتمام 
بتشغيل المشاريع المتوقفة وتأجيل المشاريع الضخمة التي تستنفد األموال وال تعطي نتائج ملموسة، 

نتاج، وزيادة وجذ  االستثمارات األجنبية للقطاعات األكثر قدرة على زيادة حجم التشغيل واإل
الصادرات من السلع والخدمات ألنها هي التي ستضع االقتصاد المصري على سكة اإلصالح 

 الحقيقي.
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كما تحتاج السياسة النقدية التي يطبقها البنك المركزي إلى إعادة النير في بعض جوانبها. ففي وقت 
ذ تعويم الجنيه في تشرين بليون دوالر من أذونات الخزينة المصرية من 13اكتتب فيه األجانب بـ

في المئة، تصدر البنوك  22الثاني الماضي وحتى الخامس والعشرين من تموز الماضي بفائدة 
بليون دوالر خالل الفترة ذاتها.  8.9المصرية فوائض العمالت األجنبية لديها إلى الخارج، وقد بلغت 

بما لديها من فوائض بداًل من اقتراض ألم يكن من األولى أن تشتري البنوك المحلية أذونات الخزينة 
في المئة؟ كما أن البنك المركزي الذي رفع أخيرًا نسبة االحتياط  22الحكومة من الخارج بفائدة 

كوسيلة للحد من التضخم بداًل من رفع سعر الفائدة مجددًا، كان  14في المئة إلى  10القانوني من 
تها من الديون الحكومية بما لديها من فائض سيولة من األفضل أن يطلب من هذه البنوك زيادة حياز 

بداًل من أن يضطرها إلى رفع الفائدة على القروض التي تقدمها للقطاع الخاص، خصوصًا القروض 
 اإلنتاجية نتيجة لرفع نسبة االحتياط.

 13/10/2017، الحياة، لندن
 

د  استراتيجيا "تقريرا  "قرنسا ُتعد   .51  "أولوياتها"للجيش يحد 
للقوات  االستراتيجييتسّلم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غدًا "التقرير : أ ف   -يس بار 

عضوًا، والذي يحّدد أولويات البالد متطّرقًا الى التحديات  16المسلحة" الذي أعّدته لجنة من 
 وقال مصدر ي دونالد ترامب.مريكفي ضوء تهديد اإلرها  وغموض مواقف الرئيس األ االستراتيجية

صفحة تحدد "المصالح واألولويات  50إن التقرير الذي عرض على مجلس الدفاع أمس، يتضّمن 
والتقرير هو بمثابة تحديث لـ  " لباريس في ضوء البيئة الجيوسياسية "الحالية والمرتقبة".االستراتيجية

فرنسوا هوالند، في عهد الرئيس السابق  2013"الكتا  األبيض للدفاع واألمن القومي" الذي ُأقّر عام 
ولفت مصدر ديبلوماسي الى أنه منذ ذلك الحين، تبّدل  بعد هجمات ارهابية ضربت فرنسا وأوروبا.

حجم التهديد اإلرهابي وازدادت األخطار الروسية واإللكترونية وتضاعف "غموض مرتبا ببعض 
تخا  ترامب رئيسًا الشركاء األساسيين"، مع اختيار البريطانيين الخروج من االتحاد األوروبي وان

للواليات المتحدة. وُيرّجح أن يكون الدفاع األوروبي في صلب هذه التحديات، بعدما جعل منه 
وكان الرئيس الفرنسي قال في تموز )يوليو( الماضي، متطرقًا الى التقرير،  ماكرون إحدى أولوياته.

كًا انها "ليست إطالقًا التهديد إن "الياهرة اإلرهابية تشّكل الخطر األكثر جالًء ووضوحًا"، مستدر 
 الوحيد"، وزاد: "ظهور سياسات قوة والتأكيد عليها يبعثان أخطارًا بأن نشهد اشتعال العالم مجددًا".

وسيتيح التقرير تحديد المهمات المقبلة للقوات المسلحة، ال سّيما في مواقع العمليات الخارجية. 
ولى دول المنطقة تدريجًا دفاعها، بدءًا بالعملية المشتركة وبالنسبة الى إفريقيا، ترغب فرنسا في أن تت
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لمجموعة دول الساحل الخمس )موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد( التي ستباشر عملياتها 
وليس واضحًا هل سيعني ذلك انحسار االلتزام العسكري الفرنسي، خصوصًا في الساحل حيث  قريبًا.

 عملية "برخان"، على خلفية ضغوط مالية شديدة. آالف عسكري في 4يشارك 
لكن وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورانس بارلي رّجحت "استحالة أن نتصّور انسحابًا من عملية 
برخان"، وتابعت: "في المقابل، إننا نشطون جدًا مع شركاء أوروبيين آخرين، لتمكين هذه الجيوش 

 هيزات التي تحتاج إليها".)المحلية( من امتالك المعدات والتج
ويفيد "التقرير اإلستراتيجي" بإصدار "قانون لبرمجة اإلنفاق العسكري" في النصف األول من عام 

، وفق المهمات الموكلة 2025-2019، يحّدد الوسائل المخصصة للقوات المسلحة لفترة 2018
 5ًا خالل واليته التي تمتد بليون يورو سنوي 1.7وكان ماكرون تعهد بزيادة موازنة الجيش  إليها.

، 2025في المئة من إجمالي الناتج الداخلي، بحلول عام  2سنوات، لرفع المجهود الدفاعي إلى 
 بليونًا اآلن. 32بليون يورو مقارنة بـ  50ليبل  

 12/10/2017، الحياة، لندن
 

 الفلسطينية المصالحةشروط نجاح  .51
 عبد هللا األشعل

لى ما يجري بين مختلف الفصائل الفلسطينية، واألدق أن تسمى مفهوم المصالحة ال ينطبق ع
التوافق الفلسطيني ألن الموضوعات التي تفصل بين فريق السلطة وفريق المقاومة سببها إسرائيل كما 

 أن إجراءات السلطة ضد غزة سببها إسرائيل بشكل أو بآخر. 
ها تقدم المشروع الفلسطيني وتراجع وهذه الجولة الثالثة للفلسطينيين تأتي في ظروف معينة أبرز 

وتمزق العر  وتصميم واشنطن على استكمال المشروع الصهيوني بصراحة بحيث ترضى عن 
الحاكم العربي الذي يخدم المشروع ويقضي على المقاومة، وخالل هذه الجوالت أرسيت أرضية 

 وتصورات واستجالء للمواقف التي يجب أن تناقش بصراحة كاملة. 

 
 عات التي يتصور أن تكون محل الحوار يمكن تقسيمها إلى ثالث مجموعات:والموضو 

المجموعة األولى: هي قضايا الحياة في غزة الناجمة عن الحصار وسياسات إسرائيل العدوانية 
واإلجراءات العقابية التي تفرضها السلطة على غزة وهذه المجموعة تدخل فيها المقاومة مع السلطة 

رائيل، ألن إسرائيل تريد صراحة أن تسوء األحوال في غزة حتى يتخلى أهل ومصر ومن خلفهم إس
 غزة عن المقاومة ويستسلموا إلسرائيل أو يكون هناك مقايضة لحل مشاكل غزة والتضحية بالمقاومة. 
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فاالرتباط واضح بين إسرائيل وبين التضيق على غزة و غراقها في بحور من المشاكل، أضيفت مصر 
نذ أزمة النيام في مصر مع االخوان المسلمين وظهور الجماعات المسلحة في شمال إلى القائمة م

سيناء فتعقدت عالقة حماس بالنيام وأثر ذلك على تسهيالت المرور في معبر رفح وتصدر الملف 
األمني اهتمامات الجانب المصري مع حماس، ولذلك فإن تسوية العالقة بين مصر وحماس كان 

 ال القاهرة على المصالحة بين فتح وحماس ورعاية هذه المصالحة.أحد األسبا  في إقب
المجموعة الثانية: تتعلق بالمقاومة ومنهج المقاومة وعالقته بمنهج التسوية على أساس أوسلو التي 
طرحت المفاوضات كبديل للمقاومة وشقت إسرائيل الصف الفلسطيني بين فريقين، األول يرى أن 

المفاوضات والفريق الثاني يرى أن المقاومة إعالن عداء إلسرائيل، مما  المقاومة ورقة أساسية في
ينسف فرص المفاوضات ورغم تجربة التفاوض مع إسرائيل التي استغلتها إسرائيل ستارًا لتمدد 
المشروع الصهيوني واالستيطان والوقيعة بين الفريقين فإن إسرائيل يضرها توحيد الصف الفلسطيني 

 حيد على أساس منهج المفاوضات الذي يعني تصفية المقاومة.إال إذا كان التو 
وال يخفى أن أوسلو قد استخدمتها إسرائيل كمحطة في تمدد المشروع الصهيوني، وبينما نيرت إليها  

حماس على هذا األساس فإن السلطة التي أنشأتها أوسلو تتياهر ثم تفصح بأنه يستحيل التفاوض 
راق قوة وأولها السيطرة على كل األراضي الفلسطينية من جانب السلطة اإليجابي مع إسرائيل بغير أو 

 أي التخلص من المقاومة عن طريق ما يسمى بالتنسيق األمني بين إسرائيل والسلطة. 
المجموعة الثالثة: هي المتعلقة بقضايا التسوية عن طريق المفاوضات، ولذلك فإن توحيد الموقف 

مجموعتين األولى والثانية يمكن أن يساعد على توضيح الموقف الفلسطيني بالنسبة لموضوعات ال
 الفلسطيني في هذه المرحلة وترتيب البيت الفلسطيني والدخول في مفاوضات مع إسرائيل.

 
 التحديات التي تعترض التواقق الفلسطيني:

ي التحدي األول: هو أن قرار فك الحصار عن غزة قرار إسرائيلي وهو قرار استراتيجي فشلت ف
مواجهته كافة المنيمات الدولية وتركيا فهل تستطيع مصر أن تحل مشكلة المعبر بالتنسيق مع 
السلطة الوطنية الفلسطينية دون تدخل إسرائيل أم أن إسرائيل تقايض رفع الحصار مع إنهاء 

 المقاومة.
 التحدي الثاني: سالح المقاومة.

لبنان بالنسبة لحز  هللا،  فيكما يحدث  الحديث عن سالح المقاومة، هو اجتزاء للموقف تماماً 
فسالح المقاومة ليس موجهًا ضد الفلسطينيين أو السلطة ولكن وظيفته هي الدفاع عن غزة ضد 

كما أن المقاومة وسالحها مرتبطان ارتباطًا مطلقًا باستمرار االحتالل وتوسع  العدوان اإلسرائيلي،
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زة وردع تصرفات إسرائيل ضد األقصى وبقية رقعته باالستيطان وكذلك حاالت العدوان على غ
 الفلسطينية.  األراضي

و ذا صحت النوايا يجب المحافية على المقاومة وسالحها واستخدامها كورقة في المفاوضات كما 
حدث في فيتنام وحركات التحرر األخرى، ألن أوراق القوة عند الفلسطينيين قد نضبت ولم يبق منها 

ردي بالتحدي لغطرسة االحتالل وهذه ورقة ال تملك السلطة توظيفها بل إن سوى الشعور الشعبي والف
مواقفها كانت معادية لها فال تزال إسرائيل تنير إلى السلطة من منيور أوسلو الكالسيكي وهو أن 

 السلطة حارسة إلسرائيل ضد المقاومة. 
 

لنجاح المصالحة شروط ومعلوم أن منهج المفاوضات بال أورا  هو منهج قاصر ولذلك قالمطلوب 
 عدة نوجزها قيما يلي:

الشرط األول: أن يتأكد لدى الفلسطينيين جميعًا أن فلسطين أمانة في أعناقهم وأن المتفاوضين 
والمتحاورين ال يملكون ترف رهن مستقبل فلسطين وأجيالها بحالة العجز وانعدام أوراق القوة في هذه 

 المرحلة.
ورون أال يسعوا إلى االنصهار الكامل بين القوى الفلسطينية وانما إلى الشرط الثاني أن يدرك المتحا

الحد األدنى من التوافق الذي يضمن صوتًا فلسطينيًا واحدًا تلتف حوله الشعو  العربية وأن يدركوا 
 أن الرهان هو على العرق الفلسطيني بصرف النير عن الطوائف واألحزان واألسماء.

متحاورون أن إسرائيل تريد كل فلسطين وأنها أعدت لألمر عدته وأنها تريد الشرط الثالث: أن يدرك ال
من هذه المصالحة أو التوافق رأس المقاومة وحذار أن تقدم بقية األطراف إلسرائيل الخدمة الكبرى 

 وعليهم أن يدركوا هذه الحقيقة جيدًا.
فاق، وليس غيره وبناء الثقة وذلك الو  فيالشرط الرابع: هو أن تقدم السلطة الفلسطينية دالئل الرغبة 

على األقل برفع االجراءات العقابية عن غزة وأن يكف رئيس السلطة عن الحديث بشكل سلبي عن 
أنه تحت ستار بسا سلطة الحكومة  الفلسطينيالمقاومة وسالحها، فلن يغفر التاريخ وال الشعب 

منها أو تطويعها أو تدجينها بحيث  الفلسطينية على غزة يمكن تعويق المقاومة أو تمكين إسرائيل
ثمن مأساته عدة  الفلسطينييكون ثمن الخالص من هذه االجراءات هو رأس المقاومة فيدفع الشعب 

 مرات وأخطرها الرهان على بقائه.
الشرط الخامس: إذا كانت حماس والمقاومة قد أظهروا حرصًا على الوفاق والمصالحة وقبلوا بال 

س العناد داخل الصف الفلسطيني هو الطريق إلى استنقاذ فلسطين فال شروط أن المصالحة ولي
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يجوز للسلطة أن تستغل تساهل حماس لكي تحقق على حسا  المقاومة مكاسب هي في الحقيقة 
 إلسرائيل.

الشرط السادس: إذا اتفقت األطراف على التراحم الفلسطيني ثم التعاون على مواجهة المصائب ثم 
ذلك فإن ذلك سيكون شهادة بنجاح الوفاق. أما إسرائيل التي تملك كل أوراق  يفالتضامن والتساند 

القوة فال يهمها من جوالت الوفاق إال تمزيق المقاومة من الداخل والوقيعة بين المقاومة والسلطة وبين 
 غزة والمقاومة وبين مصر والمقاومة.

لفرقاء على أسسها وأن أي طرف يريد الشرط السابع: أن التسوية مع إسرائيل يجب االتفاق من كل ا
أن يساعد في التسوية يجب أن يركز جهده على التسوية وفق هذه األسس بعد أن صار معنى 

 السالم والتسوية هو انتصار المشروع الصهيوني وضياع فلسطين.
وبصراحة أكبر فإن موقف مصر يجب أن يركز على معاني التالحم الفلسطيني والمحافية على 

ة ودعمها وعدم اخضاع هذا الموضوع للتجاذبات اإلقليمية التي أهدرت المؤشرات الصحيحة المقاوم
للقضية ولتحذر مصر مما يتردد عن دورها في صفقة القرن وأولى محطاتها تسليم تيران وصنافير ثم 
ضر  المقاومة عن طريق تفكيكها ألن المقاومة في فلسطين هي خا الدفاع األول عن مصر وأهم 

 التوازن في الموقف الحالي. عناصر
وأن مصر أو أي طرف عربي أو دولي آخر يجب أال يطلب شيئًا من الفلسطينيين و نما يجب أن 
يتم التركيز على وقف قطار المشروع الصهيوني ومخططاته التي تقوم على ابتالع األرض 

 الفلسطينية وتهويدها.
ن تكون انتصارًا لفلسطين ودعما لموقفها خالصة القول إن أي توافق أو مصالحة فلسطينية يجب أ

ضد إسرائيل فال يمكن أن تكون المقاومة تهديدًا للسلطة أو أداة في يد حماس للتغلب السياسي داخل 
أرض تتربص إسرائيل بها وبسكانها اآلن وفي المستقبل. وأخيرا قد يرى المتحاورون تقسيم الحوار إلى 

 .وحد قبل مناقشة قضية التسوية مع إسرائيلمرحلتين تبدأ بتعزيز جسور الثقة والت
 12/10/2017، 21موقع عربي 

 
 دواقع مساعي إسرائيل للعودة إلى أقريقيا .52

 عبد اللطيف محمد سعيد
للتغلغل في أفريقيا ألنها تمثل جزءًا من مطامعها التي تمتد  -بشتى الوسائل والسبل-سعت إسرائيل 

أهمية كبيرة للمصالح اإلسرائيلية التجارية واإلستراتيجية،  من الفرات إلى النيل، ويمثل البحر األحمر
 كما تحتاج إسرائيل إلى دعم الدول األفريقية في مواجهة الدول العربية واإلسالمية.
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-وقد أدركت إسرائيل مبكرا أهمية أفريقيا في المحافل والمنيمات الدولية، إذ يقول ديفد بن غوريون 
؛ إن الدول األفريقية ليست 1960في إحدى خطبه بالكنيست عام  -وهو أول رئيس وزراء إلسرائيل

قوية ولكن صوتها مسموع في العالم، وأصواتها في المنيمات الدولية تساوي في قيمتها أصوات 
الدول الكبرى، والصداقة اإلسرائيلية األفريقية تهدف في حدها األدنى إلى تحييد أفريقيا في الصراع 

 أحسن حاالتها إلى ضمان مساندة أفريقيا للموقف اإلسرائيلي.العربي اإلسرائيلي، وفي 
 

 العضوية األقريقية
لقد حصلت إسرائيل على وضعية "عضو مراقب" في منيمة الوحدة األفريقية، وظلت تحافظ على 

م  حينما جرى حل المنيمة واسُتبدل بها االتحاد األفريقي 2002هذا الوضع حتى عام  كإطار منيِّ
بطلب االنضمام إلى  2003ليمية األفريقية، وحاولت استعادة تلك المكانة فتقدمت للعالقات اإلق

 االتحاد كـ"عضو مراقب" لكن طلبها ُرفض، وما زالت تحاول نيل هذه الصفة.
تشير مصادر إسرائيلية إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شارك في قمة أفريقية إقليمية مصغرة 

ها ، ُعقدت بأوغندا بحضور رؤساء دول وحكومات كينيا ورواندا و ثيوبيا بشأن األمن والتصدي لإلر 
وجنو  السودان وزامبيا ومالوي، وأنه حصل على تعهد من هؤالء بـ"قبول إسرائيل دولة مراقبة في 

 االتحاد األفريقي".
د و ذا استطاعت إسرائيل الحصول على صفة مراقب في االتحاد فإن هذا يعد خصما مباشرا من رصي

الدول العربية على عدة أصعدة منها التنييمي والمؤسسي، حيث يحق للعضو المراقب أن يقدم 
المقترحات والتعديالت وأن يشارك في المناقشات التي يشهدها االتحاد، كما ُيسمح له بطالب 

 االنضمام إلى االتفاقيات العالمية التي ُيعّد االتحاد طرًفا فيها.
من ذلك باطالعها على كافة المعلومات التي تخص المنيمات التابعة  وبالتالي ستستفيد إسرائيل

لالتحاد األفريقي، مثل الجمعية العامة لالتحاد األفريقي واللجان المتخصصة ومحكمة العدل 
 األفريقية، مما يدعم مركز إسرائيل كفاعل دولي.

ور إعالن انفصالها عن وقد سعت إسرائيل إلى إقامة عالقات دبلوماسية مع دولة جنو  السودان ف
السودان، ووعدتها بتقديم المساعدات المختلفة، وهذا هو ديدنها وأسلوبها الذي اتبعته مع كل دولة 

 تعلن استقاللها.
 توجد مصالح كثيرة إلسرائيل في أفريقيا تجعلها تهتم بعالقاتها بدولها سياسيا واقتصاديا، تتمثل في:

 عن النفا في أفريقيا. إحكام السيطرة على صناعة التنقيب -1
 استغالل المواد الخام التي يتم استخراجها في الدول األفريقية وال سيما اليورانيوم. -2
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 وجود سوق أفريقية واسعة للمنتوجات اإلسرائيلية وخاصة في مجال الصناعات الحربية. -3
ائية في إثيوبيا احتكار إسرائيل كثيرًا من الصناعات والمرافق االقتصادية كالصناعات الغذ -4

 و ريتريا.
تركُّز صناعة وتصدير األلماس في الدول األفريقية، وهو أحد أهم مصادر الدخل القومي  -5

 اإلسرائيلي.
 

 أدوات التغلغل
وفي سعي إسرائيل إلحكام سيطرتها على أفريقيا و قامة عالقات قوية مع دولها؛ فإنها تستغل حاجة 

قتصادية، ومن هذا المنطلق أنشأت الخارجية اإلسرائيلية "المؤسسة الدول األفريقية إلى المساعدات اال
الدولية للتعاون والتنمية" التي تقوم بمهام الربا بين مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص، 

 ويرتبا عملها بأهداف سياسية.
إلسرائيلي في تقارير سرية تفيد بأن التغلغل ا 1992وقد تلقت األمانة العامة للجامعة العربية منذ 

 أفريقيا يتم عبر ثالث طرق:
 تجنيد الفنيين والتقنيين و رسالهم إلى الدول األفريقية. -1
 تزويد الشركات اإلسرائيلية بكافة المعلومات عن الدول األفريقية. -2
 تعزيز وتقوية العالقات والروابا بين إسرائيل والدول األفريقية في المجاالت السياسية واالقتصادية -3

 والثقافية، وليس فقا مع حكومات الدول بل أيضا مع المنيمات الشعبية واألحزا  السياسية.
وتؤكد التقارير أيضا أن الواليات المتحدة تتفهم التحرك اإلسرائيلي على هذا الصعيد وتشجعه، ألنه 

 ي الصهيوني المشترك على حسا  النفوذ الفرنسيمريكفي النهاية يصب في مصلحة النفوذ األ
 صاحب الوجود التاريخي في أفريقيا، وعلى حسا  النفوذ العربي غير المستقر أيضًا.

ونالحظ أن إسرائيل تستعمل األداة االقتصادية للتأثير على اتخاذ القرارات في الدول األفريقية، فاألداة 
قتصادية االقتصادية ازداد استخدامها بسبب اليروف التي يمر بها العالم اليوم ومنها األزمة اال

األخيرة؛ فكل ذلك زاد اعتماد الدول على بعضها بعضا، وهذه األداة يمكن استخدامها في إطار 
أسلوبين هما: العقوبات واإلغراءات التي تشمل المعونات االقتصادية والفنية والعسكرية والتدريب 

 األمني.
الد األفريقية، واألهم أنها ثم أولت إسرائيل اهتماما خاصا بأنيمة الشبا  محاولة تعميمها على الب

كّونت خبراء يمتازون بعقلية الرواد. وعن هؤالء الخبراء اإلسرائيليين يقول أحد كبار الصحفيين وقد 
يون المكاتب المكيفة، وال مريكزار دوال أفريقية وشاهد دورهم فيها: "بينما يطلب الفنيون األوروبيون واأل
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يض وهم يدربون الفالحين األفارقة على وسائل تنمية ييهرون إال ببدالت أنيقة وبقمصانهم الب
 اإلنتاج؛ نجد الخبير اإلسرائيلي غالبا وسا الحقول مع الفالحين البسًا الشورت الكاكي...".

إسرائيل لم تكن بعيدة في يوم من األيام عن التدخل في أفريقيا، ولكنها اليوم تمثل وجودًا في عواصم 
س أبابا، إضافة إلى وجودها في نيروبي وكمباال. فإسرائيل تدرك أن دول القرن األفريقي وخاصة أدي

 هذه المنطقة هي المدخل إلى أفريقيا كما أنها منطقة إستراتيجية.
ويعود الوجود اإلسرائيلي في إثيوبيا إلى ستينيات القرن الماضي، حين أقدمت تل أبيب على 

ي مجاالت االقتصاد واألمن واالتصاالت، الحضور المبكر في القارة األفريقية بإرسال خبرائها ف
ا، بحسب مركز أمريكفضاًل عن تدشين سفارتها بأديس أبابا التي تعد األضخم بعد نييرتها في 

 القدس للدراسات السياسية.
زار قائد العمليات في هيئة األركان اإلسرائيلية آنذاك حاييم بارليف  41,975سبتمبر/أيلول  11وفي 

ع ترتيبات للتعاون العسكري بين البلدين، وكان دافع إسرائيل هو السيطرة على إثيوبيا سراًّ، ووض
له إلى بحيرة عربية، خاصة بعد إغالق مضايق تيران عام  وبا   1967البحر األحمر ومنع تحوُّ

 .1973المند  

 
 ذرائع وقرص

اهتمام إسرائيل وتقترن أهمية البحر األحمر عند إسرائيل بأهمية نهر النيل، وهذا ييهر بوضوح في 
بتمتين عالقاتها بإثيوبيا التي تمكنها من الوجود في منطقة البحر األحمر للسيطرة على منابع النيل 

 1959و 1929األزرق بإثيوبيا. ومما يعزز االهتمام اإلسرائيلي بإثيوبيا أنها تقود التمرد على اتفاقيتْي 
 تي من مرتفعاتها.من مياه النيل تأ %86لتوزيع مياه النيل، وألن حوالي 

ويتواصل تدخل إسرائيل في أفريقيا تحت ستار ادعائها أن من تساعدهم هم في األصل يهود، 
فنجدها تتدخل في نيجيريا وتساعد جماعة "اإليبو" التي تقطن إقليم بيافرا، في مواجهة اإلقليم الشمالي 

ندا فكانت أحد ثالثة بلدان المسيطر على السلطة المركزية وأغلبية سكانه من المسلمين. أما أوغ
 مقترحة إلقامة دولة اليهود )فلسطين واألرجنتين وأوغندا(.

و ذا كانت فلسطين اختيرت في النهاية إلقامة "وطن قومي لليهود"؛ فإن ذلك لم يجعل اإلسرائيليين 
ندا ينسون دور أفريقيا الهام في مساندة قضيتهم ضد المسلمين، فعملوا على التمركز في كل من أوغ

 وكينيا.
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ويعود اهتمام إسرائيل بأوغندا سابقا إلى أنها تستطيع الوقوف أمام التيارات اإلسالمية في السودان 
لمنعها من التمدد جنوبًا، واليوم يمكن أن تقوم دولة جنو  السودان بهذا الدور، ولذا قد يقتصر دور 

 ر النيل.أوغندا على محاربة المسلمين داخلها وأهميتها كدولة من دول نه
أما الوجود اإلسرائيلي في كينيا فيهدف إلى ضر  طوق استخباري يمتد من أديس أبابا إلى نيروبي، 

 وتستطيع إسرائيل عبره إحكام قبضتها على المنطقة وتطويق دول حوض النيل وتهديد أمنها المائي.
مواجهة النشاط  إن الوجود اإلسرائيلي في أفريقيا جاء نتيجة عدم قدرة األنيمة العربية على

اإلسرائيلي في هذه البلدان، بخطا مدروسة وبتنسيق مركز في جميع المجاالت وخاصة األمنية 
ية واإلسرائيلية مريكواالقتصادية والعسكرية، وعدم قدرة الدول األفريقية على فهم المخططات األ

 الحقيقية.
من مساحة  %23ة التي تبل  مساحتها فالغيا  العربي مّكن إسرائيل من الولوج والتغلغل في هذه القار 

العالم، و نه لمن المؤلم والمحزن أن يصف رؤساء أفارقة إسرائيل بأنها رمز للتقدم والحضارة، وأنها 
ساعدت في بناء أفريقيا ويجب أخذها نموذجا ومصدر إلهام للدول األفريقية "إذا أرادت التقدم والنمو"، 

 كما قال مرة الرئيس الكيني.
يل تراقب مستوى التطور االقتصادي الذي تشهده دول في القارة سجلت نمواًّ ملحوظا خالل إن إسرائ

السنوات األخيرة، مما جعل سبعا من بين أكثر عشر دول نمواًّ على الصعيد العالمي دوال أفريقية، 
ثروات  األمر الذي يجعل أفريقيا سوًقا واسعة وواعدة للمنتجات اإلسرائيلية، إضافة إلى كونها تملك

 باطنية وخامات طبيعية مهمة، مع العلم بأن إسرائيل تمتلك شركات كبرى تعمل في أفريقيا.
 12/10/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 طلب انتساب "حماس" لالعتدال العربي .53

 نبيل عمرو
 حين كانت القضية الفلسطينية بالنسبة للعر  ولدول عديدة في العالم القضية المركزية، كان أربابها

في ذلك الزمن وعلى رأسهم ياسر عرفات، يتمتعون بمساحة واسعة من حرية الحركة حتى بين 
 األطراف المتحاربة.

كانت طائرة عرفات التي تحمل الشعار السعودي تحا في مطار موسكو، بينما كان األمر محرمًا 
 الفلسطيني على غيره أن يفعل ذلك، وحين ينشب قتال بين فريقين عربيين أو إسالميين، كان 

 معفيًا من تحديد موقف واضح؛ فمن أجل القضية المركزية يسمح ألصحابها أن يتميزوا.
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غير أن هذا األمر لم يعد معمواًل به في زمن الربيع العربي، فكل طرف من المتصارعين على أرضه 
لفلسطيني ال يعفي أي طرف آخر من حتمية االنحياز له، إّما بالتأييد أو المشاركة، وصار الطرف ا

 الذي عاش طوياًل على مركزية قضيته، مطالبًا كغيره باالنحياز.
قد يجري التسامح معه في أمر المستوى بحكم ضآلة إمكانياته، إال أنه لن يستطيع التمتع بحرية 

 حركة كتلك التي كانت في الزمن الغابر.
نية، بعضها كاد يصل إلى وشهدنا خالل هذه الفترة برودًا في عالقات عربية مع القيادة الفلسطي

القطيعة، وشهدنا كذلك تدخالت عربية فيما كان يوصف عادة بالشؤون الداخلية الفلسطينية، وسمعنا 
مجددًا شعار القرار المستقل، الذي إن كان مقبواًل في زمن الهوامش الواسعة، إال أنه غير مقبول في 

 هذا الزمن.
لسطيني، حتى على مستوى طرفي االنقسام، فإن ما يبدو و ذا ما ألقينا نيرة فاحصة على السلوك الف

ظاهرًا وبقوة، هو انعدام هامش القرار المستقل لمصلحة سيطرة مطلقة للحسابات، و ذا كان هذا األمر 
مفهومًا بالنسبة لسلطة رام هللا، بحكم التزاماتها واعتمادها الكبير على الدعم المشروط، فإنه يبدو اآلن 

 ته على صعيد سلطة حماس في غزة.واضحًا بالقدر ذا
وبمراقبة تفصيلية لسلوك حماس ولغتها السياسية وتقلباتها التحالفية، نرى أن هذه الحركة قد تغيرت، 
وأنها وجدت نفسها أخيرًا مضطرة ألن تقدم طلب انتسا  صريح لمعسكر االعتدال العربي، وبوابته 

 العريضة مصر.
شديدة، فإن براعة القبطان تتجلى في قدرته على التخلص  حين يتعرض الزورق الصغير إلى عاصفة

من الحموالت الزائدة، وزورق حماس في غزة يكتظ بهذا النوع من الحموالت، وأول حمل زائد وجدت 
حماس نفسها مضطرة لمحاولة التخلص منه هو غزة، فكيف تواصل اإلبحار به بعد التقلبات الجوية 

قطري لم يعد بكامل لياقته و غداقه، والحليف اإليراني على األقل في العاتية التي داهمته؛ فالحليف ال
أمر عنوان المقاومة والممانعة، لم يعد بالكفاءة ذاتها في الدعم الذي كان في زمن مئات الماليين، 
وهذه حمولة زائدة يتعين على الزورق الحمساوي التخلص منها أو االحتفاظ بما هو دون الحد األدنى 

معه. أما تركيا، فقد نشأت أمامها اهتمامات ذات طابع استراتيجي تبدو غزة فيها مجرد  من العالقة
 تفصيلة غير أساسية في المجال االستراتيجي.

طوق النجاة لهذا الزورق العنيد والمكابر والمجازف جاء هذه المرة من مصر، وعلى نحو ما من 
عما يفترض أن تقدمه في قادم األيام؛ واألمر  سلطة رام هللا، وما قدمته حماس حتى اآلن يهون كثيراً 

يون واإلسرائيليون واألوروبيون على الخا، ولكل طرف من هؤالء مريكهنا يزداد تعقيدًا حين يدخل األ
 مطالب يتعين على حماس القبول بها، إما علنًا وصراحة و ما بصورة موضوعية.
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لمصالحة، عرضوا شروطهم للتعامل مع يون بعد أن قدموا فاتورة تأييد الجهد المصري لمريكاأل
على »ي للشرق األوسا جيسون غرينبالت، إن مريكنتائجها، إذ قال الموفد الخاص للرئيس األ

الحكومة الفلسطينية المقبلة قبول االتفاقيات وااللتزامات السابقة الموقعة بين الطرفين الفلسطيني 
نؤيد المصالحة إذا أفضت إلى »ال نتنياهو: ، وقبله ق«واإلسرائيلي، والدخول في مفاوضات مباشرة

 «.اعتراف حماس بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، وفككت قوات )القسام(، وأعلنت نبذ العنف
من يستطيع إيجاد عازل بين حماس وهذه الشروط ذات السمة التعجيزية؛ كل معسكر الحلفاء القديم 

تركيا األطلسية، أما مصر التي دخلت بكل ثقلها لترتيب  ال يملك مؤهاًل ألداء هذا الدور بما في ذلك
أوضاع غزة في سياق المصالحة فهي األكثر تأهياًل ألداء دور أوسع من جلب أطراف االنقسام 
و قناعهم بصيغة توافقية؛ فمن غير مصر يمكن أن يتحدث عن غزة ورام هللا في سياق تسوية 

 مفاجئة لمصر وأخواتها. طموحة يعد لها ترمب، وعلى األرجح أال تكون 
، وستكون أكثر وضوحًا في العام الذي يليه، حيث يتقرر قبول طلب 2017هذه هي حماس في عام 

 االنتسا  إلى معسكر االعتدال.
 13/10/2017الشر  األوسط، لندن، 

 

 قي جيب ترامب "كلمة السر" .54
 عريب الرنتاوي 

مصالحة بين فتح وحماس، ما كانت لتقطع ثمة إجماع بين المراقبين للمشهد الفلسطيني على أن ال
عند طرفي « دوافع قوية»أولى خطواتها في القاهرة كما حصل بعد أول جولة من الحوار، لوال توفر 

االنقسام الفلسطيني والوسيا المصري على حد سواء ... دوافع جعلت الوساطة حاجة، ومّكنت 
 في تذليلها. األفرقة من تذليل عقبات لم تنجح محاوالت عديدة سابقة

بعض المراقبين يقترح أن طرفي االنقسام الفلسطينيين، إنما ذهبا إلى المصالحة من دون تردد، تحت 
، يسود اعتقاد واسع بين «مبادرات«و« خطا»ضغا الخشية مما ينتير القضية الفلسطينية من 

ربة، ينقصها مثل هذه المقا« ... تسويتها»قضيتهم بدل « تصفية»الفلسطينيين، بأنها تستهدف 
حافزًا من الحوافز التي دفعت الفريقين لتجشم عناء السفر إلى »الدالئل والبراهين، وهي و ن كانت 

القاهرة، إال أنها وحدها ال تكفي لتفسير التقدم الحاصل على هذا الطريق... وحتى بفرض وصول 
الوسيا المصري، و ن كان  الفلسطينيين إلى قناعة من هذا النوع، فهل هذه هي القناعة المتشكلة عند

األمر كذلك، فلماذا يجري اإلصرار في القاهرة على الربا بين المصالحة وفرص السالم التي ترفرف 
فوق البيت األبيض؟ ... أليست المصالحة مطلوبة بذاتها في كل اليروف واألحوال؟ ... وكيف 
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اء حيال حماس أو عباس؟ هل سياساتها العدائية، سو « تجميد»يمكن تفسير إحجام دول عربية على 
؟ ... «صفقة القرن »لألمر صلة بتسهيل خطوات المصالحة، أم هي محاولة لتعبيد الطريق أمام 

أم لتسهيل هذا المشروع وجعله « مشروع ترامب»واستتباعًا هل المصالحة خطوة تمت في مواجهة 
 ممكنًا؟

نعطافة التي جعلت المستحيل في هذه اال« كلمة السر»في ظني، كما في ظن كثيرين غيري، أن 
الذي طاف موفدون أمريكيون عواصم المنطقة، الستكمال « مشروع ترامب»ممكنًا، إنما تتمثل في 

عناصره وترويجه واستطالع فرص نجاحة واحتماالت فشله ... ووفقًا لما تناهى إلينا من معلومات، 
اإلسرائيلية من أفكار ومشاريع خالل  فإن المشروع المذكور ال يختلف كثيرًا عّما احتشدت به الجعبة

السنوات الماضية، وأهمها على اإلطالق: تغيير الوضع القانوني للسلطة لتصبح دولة، من دون زيادة 
على حد تعبير جارد كوشنر، في تحايل « التدريجية»جدية او نقصان في واليتها العامة وحدودها 

بالمائة(  42إعادة ربا بقايا الضفة الغربية ) ، على أن يجري «الحدود المؤقتة»مفضوح على عبارة 
منها، تشكل مناطق )أ و  ( بموجب تقسيمات أوسلو، مع قطاع غزة، لتبدأ بعد ذلك، مفاوضات 

 لحسم القضايا العالقة، وهي عمليًا كافة موضوعات الحل النهائي للقضية الفلسطينية.« دولتين»بين 
جود أهداف أخرى تتعلق بسيناء والحر  على اإلرها  إن كانت هذه هي دوافع الوسيا، فضاًل عن و 

وغيرهما، فما هي دوافع األطراف ذاتها؟ ... عباس على ما يبدو أدرك و ن متأخرًا المآالت الصعبة 
التي انتهى إليها خيار التفاوض، وهو يعرف ما ينتيره من ترامب و دارته، وهو يتحضر لتعزيز 

أو لتوزيع دم القضية الفلسطينية على الفصائل الفلسطينية  «صفقة القرن »أوراقه إن لتحسين شروط 
 والقبائل العربية.

في المقابل، يبدو المحرك الرئيس لخطوات حماس باتجاه المصالحة، نابع من مطرح آخر، يتصل 
أساسًا بمأزقها في قطاع غزة، ومأزق القطاع تحت قيادتها، سيما بعد أن انفض الجمع من حولها، 

بة حتى في ترتيب زيارة لوفد منها إلى إحدى العواصم الحليفة لها سابقًا، من طهران وباتت تجد صعو 
ودمشق وضاحية بيروت الجنوبية، مرورًا بانقرة والدوحة، وانتهاء بالقاهرة التي جرى الرهان عليها 
لتكون بوابة إلى أبوظبي تحت جنح المصالحة مع العقيد المنشق محمد الدحالن... ولو كانت 

، ولعملت «صفقة القرن »تغرق في أوحال « فتح»في وضع مغاير، لتركت السلطة وغريمتها حماس 
 على تجهيز نفسها لوراثة الجمل الفلسطيني بما حمل.

اختالف الدوافع والمحركات التي حدت باألطراف المختلفة، بمن فيها الوسيا، لم يمنع من االلتقاء 
الطريق أو أقر  إلى رام هللا منها إلى غزة ...  في نقطة واحدة، ليس مهمَا إن كانت في منتصف

لكن لهذا السبب بالذات، ستيل المصالحة قلقة وهشة، فإن أخفق أي من األطراف في الحصول 
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على مبتغاه من المصالحة، سيكون سهاًل عليه، نفض اليد منها أو حتى االنقال  عليها، ينطبق ذلك 
العر ، وليس الوسيا المصري وحده « الرعاة»على على األطراف بذات الدرجة التي ينطبق فيها 

 هو المعني هنا.

إدراك األطراف لهذه المسألة، ومعرفتهم باختالف دوافعهم ومحركاتها، يدفع بهم من اآلن، ألخذ 
احتماالت النكوص واالنتكاس بنير االعتبار، لذا تراهم يتحدثون عن أطيب النوايا وأعمق التنازالت 

أمر مماثل من الجانب اآلخر ... فيما ورقة العقيد الدحالن، لم تحرق بعد، ولم من جانبهم، بانتيار 
يجر التخلي عنها، بل ركنت على الرف، ربما لزمن الحق، قد تشتد فيه الحاجة إليها ... مرة أخرى، 

 كلمة السر في جيب دونالد ترامب، وليس في مكان آخر.

 13/10/2017، الدستور، عم ان

 

 تخر  أجواء التهدئةتصريحات ليبرمان  .55
 يوسي ميلمان

ُيكثر وزير الدفاع افيغدور ليبرمان في األسابيع األخيرة من إطالق التصريحات والمقابالت الصحافية 
 حول طبيعة المعركة التالية، إذا ما / وعندما تنشب.

ليس مؤكدا أن كثرة التصريحات تسهم في تهدئة الخواطر. وبالتأكيد فإنها تقف على نقيض من 
الهدوء السائد على حدود إسرائيل وتقديرات قادة االستخبارات في إسرائيل بأن احتمالية الحر  في 

 لبنان، في سوريا أو في غزة ليست عالية.
وذلك ألن الردع اإلسرائيلي يعمل، وبالتأكيد في جبهة هي لحز  هللا. وهذا لدرجة أن مؤخرا كشف 

لشديد من جانب إسرائيل في حالة الحر ، فإن مصدر أمني كبير النقا  عن أنه خشية الرد ا
 المنيمة الشيعية اللبنانية تغير نيريتها الحربية.

حتى وقت أخير مضى كان التقدير أنهم في حز  هللا يعتقدون بأنه كلما طالت الحر  في المستقبل 
الة الحر ، مع إسرائيل يكون األمر أفضل. أما اآلن فالتقدير هو أن حز  هللا غير رأيه، ألنه في ح

 فإن االستخبارات الدقيقة وقوة النار لدى الجيش اإلسرائيلي ستلحق بهم ضررا شديدا للغاية.
، حاولت إسرائيل التمييز 1982إلى هذا بالضبا يوجه ليبرمان أقواله. فمنذ حر  لبنان األولى، في 

 هللا.بين المسيحيين والدروز، الذين كانوا حلفاءها، وبين الشيعة المؤيدين لحز  
، حين ميزت إسرائيل بين حز  هللا وحكومة 2006استمر هذا الميل في حر  لبنان الثانية أيضا، في 

لبنان المؤيدة للغر  والجيش اللبناني. والضربات التي أوقعها الجيش اإلسرائيلي كانت موجهة لحز  
 هللا وكانت محاولة لتقليص الضرر للبنان الدولة.



 
 
 
 

 

 44 ص             4431 العدد:             10/13/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

فقد فهمت أوساط الجيش اإلسرائيلي أن حز  هللا والجيش اللبناني هما أما في السنوات األخيرة، 
واحد. لهذا الغرض ال حاجة إلى معلومات استخبارية دقيقة. فالرئيس اللبناني ميشيل عون قال هذا 
بنفسه. على خلفية الحر  األهلية في سوريا وثق حز  هللا والجيش اللبناني التعاون بينهما، وال سيما 

 ضد تنييم الدولة اإلسالمية داعش. في الكفاح
للجيش اللبناني: المزيد فالمزيد من أبناء الطائفة الشيعية « التشييع»و لى ذلك انضمت أيضا مسيرة 

 يتجندون للجيش اللبناني وبعضهم يصلون إلى رتب ومناصب عليا.
دم التمييز بعد اآلن وبالتالي، فإن االستراتيجية الجديدة إلسرائيل، في حالة مواجهة في لبنان، هي ع

 بين الجيش اللبناني وحز  هللا، الذي هو جهة مهمة في حكومة لبنان.
واضح للجيش اإلسرائيلي أيضا أنه في حالة الحر  مع حز  هللا ستحاول المنيمة فتح جبهة ثانية 

د ضد إسرائيل من الحدود السوريا. وعن هذا أيضا تحدث وزير الدفاع. بالفعل، فإن مهمته هي إعدا
الجيش للحر  والتحذير من عدم االكتراث. ولكن السؤال هو فقا ِلَم يتعين الحديث المرة تلو األخرى 

 عن مواجهة عسكرية، تعتقد محافل االستخبارات بأنها ليست في األفق.
 11/10/2017معاريف 
 13/10/2017القدس العربي، لندن، 
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