
    
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 : البطريركية األرثوذكسية تبيع عقاراتها بأبخس األسعار"هآرتس"

 2017النص الكامل التفاق فتح وحماس إلنهاء االنقسام 

 عدم "التخريب" على المصالحة الفلسطينية "إسرائيل"ن من ومصر تطلبا الواليات المتحدة :تل أبيب

 بحر يطالب حكومة "الوفاق" بنيل الثقة من المجلس التشريعيأحمد 

 غوتيريس يرحب باتفاق المصالحة بين فتح وحماس

نحن وفتح شركاء ومنظمة  :العاروري
 التحرير الممثل الوحيد لشعبنا

 
 4... ص 

 

 4432 14/10/2017 السبت



 
 
 
 

 

 2 ص             4432 العدد:             10/14/2017 السبت التاريخ: 

                                    

  السلطة:
 5 بحر يطالب حكومة "الوفاق" بنيل الثقة من المجلس التشريعيأحمد   2.
 5 وزراء الخدمات يستعدون إلدارة أعمالهم وزيارة قريبة للحمد هللا لإلشراف على تسلم المعابر :غزة  3.
 6 "المنظمة"ومحاولة لتسييس عمل  سابقة سلبية من اليونسكو األمريكينسحاب اال المالكي:   4.
 6 االحتالل يفرج عن نائب من حماس  5.
 7 نائبًا في المجلس التشريعي 11االحتالل يواصل اعتقال   6.
 7 للمكتب الوطني لإلنتربول اً تعيين العقيد محمود صالح الدين مدير   7.

 
  المقاومة:

 7 في صورة اتفاق المصالحة روسيا وقطرهنية يضع   8.

 8  2017النص الكامل التفاق فتح وحماس إلنهاء االنقسام   9.
 9 يعمل في المستوى المتوسط لوحدات التصنيع العسكريتضبط عمياًل كان  "القّسام"األخبار": "  10.
 10 تجاهه عباسأبو مرزوق: بيان دحالن جيد لكن الجميع يعرف حساسية   11.
 11 وفد حماس في القاهرة التقى بقادة من تيار دحالن  12.
 11 شروط نتنياهو بالوحدة والشراكة حماس تدعو لمواجهة  13.
 12  تدعو لتنفيذ اتفاق القاهرة وتحذر من إفشاله "الديمقراطية"  14.

 
  :اإلسرائيليالكيان 

 12 سطينيةعدم "التخريب" على المصالحة الفل "إسرائيل"ومصر تطلبان من  الواليات المتحدة :تل أبيب  15.

 13 عدم اإلقرار بالتزام إيران االتفاق النوويببـ"قرار ترامب الجريء"  ُترّحب "إسرائيل"  16.

 14 لن نقبل بأي تبادل سكاني... و ةعمر أحمد الطيبي: نتنياهو ال يستطيع أن ُيخلي نصف مست  17.

 15 اختاروا إقامة "حكومة إرهابية" بعدماقطع العالقات مع السلطة يدعو إلى  وزير إسرائيلي  18.

 16 تدخل مصر ودخول السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة "فرصة للتغيير" :ليفني  19.

 16 الفلسطينية في أن تصمد المصالحة نشككويبرية الصحف العبكبار المعلقين   20.

 16 "إسرائيل"لغز الشركات المستحوذة على أوقاف أرثوذكسية في القدس يقلق   21.

 17 إيران مع نوويالتفاق اال دراسة إسرائيلية تحذر من إلغاء   22.
 

  :األرض، الشعب
 17 : البطريركية األرثوذكسية تبيع عقاراتها بأبخس األسعار"هآرتس"  23.
 18 ادعيس: صوت األذان سيبقى يصدح في مساجدنا  24.
 19 األسرى في سجون االحتالل والمحررون يدعمون االتفاق  25.
 19 فلسطينيو الداخل يباركون المصالحة ويعّولون على انتخابات عامة  26.
 20  شجرة زيتون 420والمستوطنون يسرقون  بالضفة ودهس مواطن إصابات  27.
 20 أثناء األعياد اليهوديةفي االحتالل يشدد إجراءاته بالخليل   28.



 
 
 
 

 

 3 ص             4432 العدد:             10/14/2017 السبت التاريخ: 

                                    

 21 مطالبات شعبية بخطة عاجلة إلنهاء أزمات قطاع غزة اإلنسانية  29.

صابة  فلسطينياً  شهيداً  23"أوتشا":   30.  21  عملية تفتيش 121مواطنًا و 62وا 

 22 لجنة الحريات العامة: لن نسمح ألحد بالتعدي على الحريات بالضفة وغزة  31.
 

  : ثقافة
 22 مجموعته الشعرية الجديدة في متحف محمود درويشيطلق خالد الحروب   32.
 22 مهرجان القدس للفنون الشعبية انطالق  33.

 
  : مصر
 23 الشعب الفلسطيني بإتمام المصالحة الوطنيةيهنئ األزهر   34.

 
  األردن: 

 23 بتحقيق المصالحة عباس يهنئردني العاهل األ   35.
 

  لبنان: 
 23 بالمصالحة الفلسطينية: ضرورية لعودة القضية إلى موقعها مرحباً منيمنة   36.
 24 بيري: الجنوبيون يشعرون بالتهديد اإلسرائيلي ليونيفيل وتلتقياتزور  وزيرة لبنانية  37.

 
  عربي، إسالمي:

 24 باتفاق المصالحة مهنئاً  يهاتف هنية وزير الخارجية التركي  38.

 25 أن يوحد الصف الفلسطينيالمصالحة بين فتح وحماس من شأنه  اتفاق: مانعُ   39.

 25 باإلنجاز المهم المصالحة بين حركتي فتح وحماس اتفاقتصف  البحرين  40.

 26 المصالحة الفلسطينية اتفاقترحب ب الكويت  41.

 26 كاتب سعودي يرحب بالمصالحة الفلسطينية ويهاجم دحالن  42.

 26 األسد يزج بالمعتقلين الفلسطينيين على الجبهات مقابل اإلفراج عنهمقدس العربي": "ال  43.

 27 "إسرائيل"بعد غارات قرب الساحل السوري في مصياف  "400إس "موسكو تنشر   44.
 

  دولي:
 27 السليم االتجاه في خطوة الفلسطينية المصالحة: األلمانية الحكومة  45.
 28 المصالحة اتفاق عقب و"إسرائيل" السلطة بمساعدة بغزة الوضع تحسين سنتابع: األمريكية" "الخارجية  46.
 28  غوتيريس يرحب باتفاق المصالحة بين فتح وحماس  47.
 28 األقدام على سيراً  فلسطين إلى طريقه في إلى التشيك ليص سويدي متضامن  48.
 29 وحماس فتح بين المصالحة في معضلة يواجه تقرير: الغرب  49.

 



 
 
 
 

 

 4 ص             4432 العدد:             10/14/2017 السبت التاريخ: 

                                    

  : تطورات األزمة القطرية
 30 طر لم تؤيدها واشنطنخطة إماراتية تعتمد على "بالك ووتر" لغزو ق :" اإلسبانيةأي بي سي"  50.
 30 دعوى قطرية أمام منظمة التجارة العالمية هارفضعلن اإلمارات ت  51.

 
  : مختارات

 30 يونيسكو"الالفرنسية أزوالي مديرة لـ "  52.

 31 : إشكاليات لينين الثالث القاتلةفي الذكرى المئوية لثورته  53.
 

  حوارات ومقاالت:
 34 شفيق منيروالمصالحة...  واالنقسام المقاومة بين  54.
 37 الزعاترة ياسرجديد...  من المصالحة اتفاق عن  55.
 38 الرنتاوي عريبالتالية...  ترامب خطوة ..اليونيسكو من االنسحاب بعد  56.
 40 فيشمان أليكسجدوى...  بال اتفاق: وحماس فتح  57.
 41 اريئيلي شاؤولالفلسطينية...  والتنازالت األعوج اإلسرائيلي المنطق  58.

 
 45 :كاريكاتير

*** 
 

 نحن وفتح شركاء ومنظمة التحرير الممثل الوحيد لشعبنا :وريالعار  .1
صرح نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح  :أجرى اللقاء محمد أبو خضير :القاهرة

العاروري في لقاء خاص بـ"القدس" بأن المصالحة أصبحت حقيقة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني، 
في لقاء حصري مباشرة بعد انتهاء جولة الحوار  ،العاروري وقال .إنجازهالتحدي األول الذي يجب 

"لقد تم بلورة منظومة تمكين الحكومة من ممارسة عملها في ظل الظروف  األخيرة في القاهرة:
سنوات من االنقسام تمكن الحكومة من أداء واجبها ومهامها  10الخاصة واالستثنائية الناجمة عن 

 بالكامل".
من ضباط في األجهزة األمنية الفلسطينية من رام هللا وضباط من قطاع  "إن لجنة مختصة وأضاف

 غزة سيعملون على وضع وتقديم تصور وترتيب الوضع النهائي لألجهزة األمنية الفلسطينية".
وأوضح بخصوص ملف الموظفين والتركيبة الهيكلية الوظيفية الموجودة في قطاع غزة ستتولى لجنة 

ليها نحن واألخوة في فتح شركاء فيها ستتولى مهمة ومسؤولية هيكلة ودمج إدارية قانونية اتفقنا ع
آالف  5 إلىجميع الموظفين القدامى مع الموظفين الجدد في هيكل واحد مؤكدًا أن القطاع بحاجة 

 موظف جديد بعد أن يتم دمج جميع الموظفين الحاليين مع القدامى.
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للشعب الفلسطيني بكافة  ووحيداً  شرعياً  رير ممثلً تكون منظمة التح أنمن االتفاق  جزءً وبين أن 
ومتلزمًا مع استيعاب المنظمة لكل الفصائل الفلسطينية بمن فيها حماس والجهاد اإلسلمي  ه،فصائل

 في التفاصيل كيف سيتم ذلك وهناك اتفاق كامل بهذا الخصوص. ثم   هذه القاعدة،
االنقسام والتوجه نحو وحدة  إنهاءالحالي من حيث  اتخذنا قرار بضرورة تغير الواقعوأكد العاروري "

هذا هو الدافع المركزي  قدر ممكن وتعزيز الشراكة المتوفرة ورفع تلك النسبة تدريجيًا. بأكبروطنية 
 ".وليس من موقف ضعف، فنحن والحمد هلل في وضع جيد وجيد جداً  لتوجهنا نحو المصالحة،

وكل فصائل وحركات شعبنا باستمرار حول كل القضايا في فتح  أشقائنانحن في حوار مع وأضاف "
 أنوبالذات حول ضرورة تبني استراتيجية وطنية متفق عليها لمواجهة االحتلل اإلسرائيلي وسبق 

في فتح وباقي  واألخوةنتوصل نحن  أنونأمل . 2011توصلنا لما هو قريب من ذلك في العام 
لمواجهة "المشروع الصهيوني"، وكل فصيل يتحدث  استراتيجية وطنية شاملة إلىالفصائل التوصل 

 ".في هذه االستراتيجية أدواتهعن 
 /http://www.alquds.com/articles/1507960810786218000للطلع على نص الحوار كامًل، انظر: 

 14/10/2017القدس، القدس، 
 

 بحر يطالب حكومة "الوفاق" بنيل الثقة من المجلس التشريعيأحمد  .2
النائب األول لرئيس المجلس التشـريعي الفلسـطيني، حكومـة "الوفـاق الـوطني"  ،طالب أحمد بحر :غزة

ـــداخلي  ـــانون األساســـي والنظـــام ال بضـــرورة أخـــذ الثقـــة مـــن المجلـــس التشـــريعي الفلســـطيني بحســـب الق
خـــــلل خطبـــــة الجمعـــــة بمســـــجد  ،وبـــــارك بحـــــر .2014والشـــــاط   2011ة للمجلـــــس، واتفـــــاقيتي القـــــاهر 

فلســــطين، المصــــالحة الوطنيــــة الفلســــطينية، مشــــددًا علــــى "ضــــرورة أن تســــتمر علــــى أســــاس الثوابــــت 
نهاء االنقسام".  الوطنية"، فيما أشاد "بالدور المصري الكبير في إنجاح المصالحة وا 

 13/10/2017 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 وزراء الخدمات يستعدون إلدارة أعمالهم وزيارة قريبة للحمد هللا لإلشراف على تسلم المعابر :غزة .3
أشرف الهور: شرع عدد من الوزراء من حكومة الوفاق الفلسطيني بناء على توجيهات الـرئيس  -غزة 

العمـل إلى قطاع غزة، في إطار عملية تمكين الحكومة من  محمود عباس، باالستعداد للذهاب مجدداً 
 بشكل كامل، وتسلم مهام المعابر، وفق ما أقره اتفاق تطبيق المصالحة.

رامـي الحمـد هللا قـرر بنـاء علـى تعليمـات عبـاس، الـدفع . وعلمت "القدس العربي" أن رئيس الحكومة د
بوزراء الخدمات، بهدف التحضير للمرحلة المقبلة، التي ستسرع خللها البدء بتطبيق خططها الهادفة 

http://www.alquds.com/articles/1507960810786218000
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إلـى قطـاع غـزة الحمـد هللا، فـي إطـار  ومن المقرر أن يصل مجدداً  ش الوضع القائم في القطاع.إلنعا
متابعة خطوات تسلم الحكومة زمام إدارة المعابر، وترتيبات اإلشراف على معبر رفـح. وستؤسـس هـذه 

مهـام إدارة الزيارة ألخرى يشارك فيها قادة األجهزة األمنية في الضفة الغربية، للبحث فـي طريقـة تسـلم 
 .2017ديسمبر  /األمن في قطاع غزة، على أن ينجز ذلك األمر قبل بداية شهر كانون األول

 14/10/2017 ،القدس العربي، لندن
 

 "المنظمة"ومحاولة لتسييس عمل  من اليونسكو سابقة سلبية األمريكينسحاب اال المالكي:  .4
ض المــالكي عــن اســتهجانه إلعــلن الواليــات ريــا الفلســطيني عبــر وزيــر الخارجيــة والمغتــربين :رام هللا

المتحـدة األمريكيـة انســحابها مـن منظمــة "اليونسـكو". وقــال إنـه "قــرار مؤسـف، وســابقة سـلبية ومحاولــة 
وقال المالكي: "إن المؤسف في هـذا القـرار، هـو منطقـه ومبرراتـه  لتسييس عمل هذه المنظمة الهامة".

ط لليونســكو بأنهــا مناهضــة إلســرائيل، وتعمــد الخلــط بــين الخاطئــة، واالتهــام غيــر المســؤول، والمغلــو 
ـــة لقواعـــد ومبـــاد  القـــانون  ـــادات إلســـرائيل، الســـلطة القائمـــة بـــاالحتلل، علـــى انتهاكاتهـــا الموثق االنتق

 في حالة إسرائيل". الدولي، وبين العداء والتحيز، وهذا ليس صحيحاً 
مــن المســاءلة والخضــوع لتجــراءات  "سرائيلإـ"علــى أن محاولــة مــنح الحمايــة المطلقــة لــ المــالكي وشــدد

 القانونية المطبقة على الدول كافة الملتزمة بالقانون، خطرة ومضللة، وستؤدي إلى نتائج عكسية.
وهـي  ،وأكد المـالكي أن قـرارات "اليونسـكو" تعكـس اإلرادة الجماعيـة ورأي أغلبيـة الـدول األعضـاء فيهـا

ل وال يحـــق لدولـــة واحـــدة أن تتحـــدى أو تغيـــر مـــن هـــذه تعبيـــر جمـــاعي عـــن السياســـات الســـيادية للـــدو 
السياســات. وقــال: "إن االعتــراض علــى قــرارات اليونســكو التــي تعبــر عــن سياســات ســيادية للــدول هــو 

 أمر غير ديمقراطي وغير مقبول".
 13/10/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 االحتالل يفرج عن نائب من حماس .5

النائب مـن حركـة "حمـاس" فـي  ،الجمعة عن محمد الطليوم رائيلية أفرجت السلطات اإلس (:أ ف ب)
وقـال النائـب الطـل مـن مدينـة الخليـل  والذي اعتقلته قبل ثمانية شهور. ،المجلس التشريعي الفلسطيني

لحظــة اإلفــراه عنــه مــن ســجن عــوفر القريــب مــن رام هللا، فــي اتصــال هــاتفي مــع وكالــة فــرانس بــرس: 
ن أمضيت ثمانية شهور في سـجون االحـتلل، فـي االعتقـال اإلداري بتهمـة "أطلق سراحي اليوم بعد أ

 .2006سنة اعتقلته خمس مرات منذ  "إسرائيل"وذكر الطل بأن  االنتماء إلى حركة حماس".
 14/10/2017 ،الحياة، لندن
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 نائبًا في المجلس التشريعي 11اعتقال  يواصلاالحتالل  .6
فـــي بيـــان تلقتـــه "قـــدس بـــرس" اليـــوم الســـبت، إن  لفلســـطينية،ا قالـــت هيئـــة األســـرى والمحـــررين :الخليــل

 11سلطات االحـتلل اإلسـرائيلي وبعـد اإلفـراه عـن النائـب محمـد الطـل مـا زالـت تحتجـز فـي سـجونها 
ـــًا مـــن أعضـــاء المجلـــس التشـــريعي. ـــين فـــي ســـجون  نائب وأضـــافت الهيئـــة أن مـــن بـــين النـــواب المعتقل

لمركزيــة لحركــة فــتح، واألمــين العــام للجبهــة الشــعبية أحمــد االحــتلل، مــروان البرغــوثي عضــو اللجنــة ا
وبينـت أن سـلطات االحـتلل  سعدات، والنائبة خالدة جـرار، والقيـادي فـي حركـة حمـاس محمـد مطيـر.

، وهـؤالء نائباً  70، بشكل فردي أو في إطار حملت جماعية، نحو 2002 سنةاإلسرائيلي اعتقلت منذ 
عضـــاء المجلـــس التشـــريعي، وأن غـــالبيتهم خضـــعوا للعتقـــال مـــن مجمـــوع أ  %50يشـــكلون أكثـــر مـــن 

 اإلداري، دون تهمة أو محاكمة.
 14/10/2017وكالة قدس برس، 

 
 للمكتب الوطني لإلنتربول تعيين العقيد محمود صالح الدين مديراً  .7

للمكتـــب  ، عـــن تعيـــين العقيـــد محمـــود صـــلح الـــدين مـــديراً 13/10/2017 أعلـــن، يـــوم الجمعـــة :رام هللا
ووقــع قــرار التعيــين رئــيس الــوزراء، وزيــر الداخليــة رامــي الحمــد هللا،  فــي فلســطين. لتنتربــولطني الــو 

ـــة، وكـــذلك  علمـــاً  ـــدكتوراه والماجســـتير فـــي العلقـــات الدولي ـــدين يحمـــل شـــهادة ال ـــد صـــلح ال ـــأن العقي ب
 بكالوريوس مرتين، األولى علوم سياسية، والثانية في الحقوق.

 13/10/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 في صورة اتفاق المصالحة وقطرروسيا هنية يضع  .8
إسماعيل  رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن 13/10/2017موقع حركة حماس، غزة، نشر 
ووضع هنية  هاتف مساء الجمعة، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف. هنية،

لحة الذي تم توقيعه الخميس في القاهرة برعاية بوغدانوف في صورة أجواء وتفاصيل اتفاق المصا
وأشاد بالجهود الروسية التي حاولت طوال الفترة الماضية تقريب وجهات  ومشاركة مصرية كريمة.

 النظر بين األطراف الفلسطينية لتحقيق المصالحة.
رحبت  أن بلده من جانبه، عبر نائب الخارجية الروسي عن ترحيبه ودعمه لهذا االتفاق، موضحاً 

عن تقديره أن الذهاب نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية  وعبر رسميا باالتفاق مشيدة بالدور المصري.
جراء االنتخابات خطوات مهمة الستكمال المصالحة. وأكد حرص روسيا على علقتها مع كل  وا 

 س.في الوقت نفسه بزيارة رئيس المكتب السياسي لحما الفصائل الفلسطينية ومع حماس، مرحباً 
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أمير دولة قطر الشيخ ، أن إسماعيل هنية هاتف 13/10/2014موقع الجزيرة نت، الدوحة، وجاء في 
تميم بن حمد آل ثاني مساء الجمعة لوضعه في صورة اتفاق المصالحة الذي جرى توقيعه في 
 القاهرة، كما استحضر هنية الجهود القطرية في السنوات الماضية من أجل الوصول إلى المصالحة.
وأطلع هنية أمير قطر على نتائج اتفاق المصالحة المبرم بين حركتي فتح وحماس، منوها في الوقت 
نفسه بدعم دولة قطر المستمر للقضية الفلسطينية، ودور قطر في إعمار القطاع المحاصر، 

حد وجهودها القيمة للدفع باألطراف الفلسطينية من أجل إنهاء االنقسام الفلسطيني والمصالحة والتو 
 ."إسرائيل"في وجه 

من جهته، رحب أمير دولة قطر بالمصالحة "لما فيها من خير ومصلحة للشعب الفلسطيني الشقيق"، 
قامة دولته المستقلة  مجددا تأكيد موقف بلده الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وا 

 ."القدس الشرقية"وعاصمتها 
 

  2017نهاء االنقسام فتح وحماس إل  التفاقالنص الكامل  .9
قسام الفلسطيني، في ، على اتفاق إلنهاء اإل12/10/2018وقعت حركتا حماس وفتح الخميس : غزة

 القاهرة، بحضور مدير المخابرات العامة المصرية خالد فوزي.
وحصل "المركز الفلسطيني لتعلم" على النص الكامل للتفاق الذي وقعه رئيسا وفدي الحركتين، 

 . وفي التالي نص االتفاق: روري، وعزام األحمد، ويعيد نشره ألهميته للمتابعين والمهتمينصالح العا
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
من أهمية ترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية وتغليب المصلحة العامة لتحقيق آمال وطموحات  انطلقاً 

يق الوحدة الوطنية من أجل إنجاز الشعب الفلسطيني في إنهاء االنقسام وتعزيز الجبهة الداخلية وتحق
قامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على كافة األراضي  نهاء االحتلل وا  المشروع الوطني، وا 

، وعاصمتها القدس وعودة اللجئين، وااللتزام الكامل بالقانون األساسي 1967الفلسطينية المحتلة عام 
التعددي والتداول السلمي للسلطة عبر صندوق  للمحافظة على النظام السياسي الواحد الديمقراطي

االنتخابات وحماية القرار الوطني الفلسطيني المستقل واحترام سيادة الدول، والترحيب بكافة 
 المساعدات للشعب الفلسطيني من أجل إعادة اإلعمار والتنمية من خلل الحكومة الفلسطينية.

برعاية مصرية  2017أكتوبر  11، 10يومي  عقدت حركتا فتح وحماس سلسلة اجتماعات على مدار
 في القاهرة، لبحث الموضوعات المتعلقة بملف المصالحة الوطنية، وقد اتفقت الحركتان على اآلتي:
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االنتهاء من إجراءات تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها بشكل كامل والقيام  -1
 .1/12/2017وفق النظام والقانون بحد أقصى  بمسؤولياتها في إدارة القطاع كما الضفة الغربية

سرعة إنجاز اللجنة القانونية/ اإلدارية المشكلة من قبل حكومة الوفاق الوطني إليجاد حل  -2
كحد أقصى، مع مشاركة خبراء  2018لموضوع موظفي القطاع، قبل األول من شهر فبراير 

عملها، وتقوم الحكومة على استمرار ومتخصصين ومطلعين من قطاع غزة للجنة المذكورة أعله في 
استلم الموظفين لرواتبهم التي تدفع لهم حاليا خلل عمل اللجنة اعتبارا من راتب شهر نوفمبر 

 ، فور تمكين الحكومة من القيام بصلحياتها اإلدارية والمالية بما في ذلك التحصيل والجباية.2017
الوطني" لكافة معابر قطاع غزة، بما في ذلك  االنتهاء من إجراءات استلم حكومة "الوفاق -3

/ 11/ 1تمكين أطقم السلطة الفلسطينية من إدارة تلك المعابر بشكل كامل، وذلك بحد أقصى يوم 
2017. 

توجه قيادات األجهزة األمنية الرسمية العاملة في دولة فلسطين إلى قطاع غزة لبحث سبل وآليات  -4
 وي االختصاص.إعادة بناء األجهزة األمنية مع ذ

لتقييم ما تم إنجازه في  2017عقد اجتماع بالقاهرة خلل األسبوع األول من شهر ديسمبر  -5
 القضايا التي تم االتفاق عليها كافة.

، لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة بالقاهرة على اتفاقية "الوفاق 14/11/2017عقد اجتماع يوم  -6
 وذلك لبحث جميع بنود المصالحة الواردة في االتفاق المذكور. ،5/2011/ 4الوطني الفلسطيني" في 

 13/10/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 تضبط عمياًل كان يعمل في المستوى المتوسط لوحدات التصنيع العسكري "القّسام"األخبار": " .10

جناح ألقى الجهاز األمني التابع لحركة حماس القبض أخيرًا على عميل داخل صفوف ال: غزة
العسكري للحركة )كتائب القسام( في قطاع غزة، كان قد ساعد العدو اإلسرائيلي على الوصول إلى 
أهداف عسكرية مهمة في القطاع. ووفق المعلومات التي نقلها مصدر أمني، فإن الجهاز الخاص 

لتصنيع بمتابعة العملء تمك ن من اعتقال الجاسوس الذي كان يعمل في المستوى المتوسط لوحدات ا
وقال المصدر إن العميل الذي يقطن في مدينة غزة، تم إسقاطه وبدأ  العسكري التابعة لـ"القسام".

، وقدم خلل الحرب معلومات عن القدرات العسكرية 2014التخابر مع العدو قبل الحرب األخيرة عام 
"مصنع استراتيجي التي تمتلكها حماس. ووفق اعترافاته، أبلغ قوات العدو في آخر أشهر عمله عن 

بالطائرات الحربية  2017/ مارس كبير لكتائب القسام"، ما تسبب في استهداف المكان في آذار
 بأربعة صواريخ ضخمة أدت إلى تدميره كليًا، بما في ذلك المعدات الكبيرة التي كانت هناك.
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ًا عن تمكن وكان موقع "المجد" األمني، المقر ب من حماس، قد نقل منتصف الشهر الماضي خبر 
أجهزة أمن المقاومة من اعتقال عميل ذي صلة مباشرة بقصف أحد المواقع الحساسة للمقاومة. وقال 
الموقع، في ذلك الوقت، إن االستهداف أثار الشكوك لدى قيادة المقاومة بأنه مدروس ومخطط له 

ومة، ما استدعى عمل بعناية، نظرًا إلى حجم االستهداف ومكانه وتوقيته الحساس بالنسبة إلى المقا
مسح أمني شامل لمنطقة االستهداف والبحث عن معلومات، وأيضًا جمع اإلشارات والدالئل التي قد 
توصلهم إلى خيوط أو معلومات تجيب عن شكوكهم. وتابع الموقع: "بعد جهٍد مضاعف من البحث 

االستهداف األخير والتحر ي، تمكنت أجهزة أمن المقاومة من القبض على عميل له صلة مباشرة ب
 على غزة"، من دون توضيح طبيعة االستهداف أو عمل الجاسوس.

يضيف المصدر األمني أن العميل المذكور قد م أيضًا معلومات مهمة عن القدرات العسكرية 
الخاصة بالحركة، في ما يتعلق بالتطوير الكبير الذي شهدته القدرات التصنيعية العسكرية المحلية، 

سية متطورة في التصوير والتسجيل كان قد تسل مها من جهاز وقد استعمل ف ي سبيل ذلك أدوات تجس 
الشاباك اإلسرائيلي، علمًا بأنه نقل معلومة مفادها أن "القسام" باتت تمتلك صواريخ برؤوس متفجرة 

كذلك، قد م هذا العميل معلومات عن شخصيات قيادية في  كيلوغرام. 100يزيد وزن الواحد منها على 
 "القسام".

 12/10/2017األخبار، بيروت، 
 
 تجاهه عباسجيد لكن الجميع يعرف حساسية  دحالن بيانأبو مرزوق:  .11

أشاد موسى أبو مرزوق، رئيس مكتب العلقات الخارجية في حركة : سوسن أبو حسين - القاهرة
صدر بيانًا حماس، ببيان القيادي الفلسطيني محمد دحلن، وقال لـ"الشرق األوسط" إن األخير "أ

نهاء االنقسام وهذا موقف وطني جيد". لكنه استدرك: "الجميع يعلم مدى حساسية  مرحبًا بالوحدة وا 
الرئيس أبو مازن )محمود عباس( تجاه موضوع دحلن... وبالتالي مجمل أعضاء المركزية لفتح 

 على الموقف نفسه، ولذا لم تكن هذه المسألة مطروحة خلل جوالت الحوار".
حوار القاهرة الذي اختتم الخميس بتوقيع اتفاق مصالحة بين حركتي فتح وحماس، قال أبو وحول 

مرزوق: "االتفاق الذي تم يعالج قضية أساسية متعلقة بتمكن حكومة التوافق الوطني من ممارسة 
مهماتها وقيامها بمسؤولياتها كافة، حيث تم تشكيل لجنة وتكليفها بمهمات واضحة فيما يخص تأمين 

سلم الحكومة ألعمالها. لكن هناك الكثير من القضايا التي ما زالت عالقة وتحتاه إلى أخذ قرار في ت
شأنها، أهمها المجلس التشريعي وانعقاده، والمجلس الوطني وتشكيله، ومنظمة التحرير الفلسطينية 

عادة بنائها". وأضاف: "نحن نريد سلحًا فلسطينيًا مقاومًا ومسؤواًل وموحدًا و  وطنيًا وال نمانع في أي وا 
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صيغة تحتفظ بحق مقاومتنا". وأكد أن "ما جرى في اليومين الماضيين هو األهم في مسار 
المصالحة، ألن كل األطراف تريد الخروه من مربع االنقسام وأن الجميع يرى أن القضية الفلسطينية 

يعد قائمًا، ولذلك كان الدافع هي الخاسر األكبر في ظل االنقسام وأن المشروع الوطني الفلسطيني لم 
ونفى وجود تطورات في قضية تبادل األسرى مع  عند الجميع مصلحة فلسطين والقضية الفلسطينية".

 االحتلل، وقال: "هناك تلل من الشك في اتجاه نوايا االحتلل اإلسرائيلي".
 14/10/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 ار دحالنالتقى بقادة من تي القاهرةوفد حماس في  .12

التقى وفد حركة حماس الذى شارك في حوار القاهرة مع قيادات من التيار  :خالد احمد -القاهرة 
محمد دحلن ، لبحث سبل دعم المصالحة الفلسطينية بين  التشريعيالمجلس  فيالذي يقوده النائب 

ار وقيادة "تيار وبحثت قيادة حماس قبل مغادرتها القاهرة، برئاسة يحيى السنو  فتح وحماس. حركتي
 رعتها الدولة المصرية. التيالمصالحة الفلسطينية  إنجاحسبل  المشهراويدحلن" برئاسة سمير 

روحي مشتهى والدكتور خليل الحية،  السياسيوحضر اللقاء من قيادة حركة حماس عضو المكتب 
ووفد تيار دحلن  راويالمشهوأكد  ومن قيادة تيار دحلن سفيان أبو زايدة واللواء سليمان أبو مطلق.

لوفد حركة حماس سعيهم منذ البداية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وتشجيعها، مشيرين لدعمهم 
ومساندتهم الكاملة للمصالحة الفلسطينية ألن القضية تواجه تحديات كبيرة وفى حاجة ماسة لتوحيد 

اوي نيابة عن تيار دحلن وتوجه المشهر  والقوى والفصائل الفلسطينية. الفلسطينيأبناء الشعب 
بالشكر والتقدير للدولة المصرية رئاسة وحكومة وشعبا لرعايتها ودعمها للمصالحة الفلسطينية، 

 وحقوقه المشروعة. الفلسطينيمشيدين بدور مصر التاريخي الداعم للشعب 
 14/10/2017القدس، القدس، 

 
 حماس تدعو لمواجهة شروط نتنياهو بالوحدة والشراكة .13

الت حركة حماس: إن اشتراطات رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بشأن المصالحة ق: غزة
 عنصرية وتدخل سافر في الشأن الفلسطيني، ودعت لمواجهتها بالوحدة والشراكة.

وأكد عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم الحركة، في تصريح صحفي، الجمعة، أن ذلك يجب أن 
خ الوحدة الوطنية والشراكة الحقيقية وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، يواجه بإصرار وتأكيد ترسي

 وهو ما سيؤز م االحتلل، ويضعفه.
 13/10/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 تدعو لتنفيذ اتفاق القاهرة وتحذر من إفشاله  "الديمقراطية" .14
ذ اتفاق القاهرة الذي توصلت دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، يوم الجمعة، إلى تنفي :غزة

إليه فتح وحماس برعاية مصرية مباشرة، وتطبيق تفاهمات المصالحة الوطنية إلنهاء االنقسام 
وقال زياد جرغون عضو المكتب السياسي للجبهة في تصريح صحفي إن  واستعادة الوحدة الوطنية.

االنقسام فورًا وتمكين حكومة اتفاق المصالحة الذي وقع بالقاهرة يدعو حركتي فتح وحماس إلنهاء 
التوافق الوطني للعمل بمهامها دون أية عراقيل، لحل األزمات اإلنسانية والحياتية المتفاقمة، ووقف 
اإلجراءات العقابية واألعباء الثقيلة الناجمة عن أكثر من عشر سنوات من االنقسام األسود الذي 

أكد جرغون على أن سلح المقاومة مقدس و  ألحق الكوارث والمصائب بشعبنا وقضيته الوطنية.
لمقاومة االحتلل والمستوطنين، داعيا إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية 
تكون معنية بصياغة خطة دفاعية شاملة عن القطاع تصون أمنه وأمن أبناءه، وفي يدها قرار 

يلي لزرع الفتنة واالدعاء بمساواة المقاومة الحرب والسلم، وتفوت الفرص على االحتلل اإلسرائ
 باإلرهاب.

 13/10/2017القدس، القدس، 
 
 عدم "التخريب" على المصالحة الفلسطينية "إسرائيل" منومصر تطلبان  الواليات المتحدة :تل أبيب .15

واشـــنطن: كشـــفت مصـــادر سياســـية فـــي تـــل أبيـــب أن رئـــيس الـــوزراء اإلســـرائيلي بنيـــامين  -تـــل أبيـــب 
تلقــى رســائل حازمــة مــن مقــري الرئاســة األمريكيــة والمصــرية تطالبــه باالمتنــاع عــن "التخريــب"  نتنيــاهو

تاحـة الفرصـة أمـام إمكانيـة نجاحهـا كـون ذلـك "مصـلحة مشـتركة  على اتفـاق المصـالحة الفلسـطينية، وا 
يًا وقالــت هــذه المصــادر إن رد نتنيــاهو علــى هــذه المصــالحة، الــذي يبــدو للوهلــة األولــى ســلب للجميــع".

كدولـة يهوديـة، وأن يـتم  "إسرائيلـ"ومتشددًا، إذ يشترط لقبولها أن تعترف الحكومة الفلسطينية القادمـة بـ
 معتدل". تجريد حماس من السلح وقطع علقاتها مع إيران، إنما هو في الواقع "رد  

ســـان وقــال مســؤول فــي الخارجيــة اإلســرائيلية إن البيــان الصـــادر عــن مكتــب رئــيس الحكومــة، علــى ل
"مصـادر سياســية"، بعــد اإلعــلن عـن اتفــاق المصــالحة، "كــان منضـبطًا أكثــر مــن تصــريحات نتنيــاهو 
في خطابه في حفل يوبيل االحتلل فـي الكتلـة االسـتيطانية "غـوش عتصـيون". حينـذاك، قـال نتنيـاهو 

ا البيـان "إننا لن نقبل مصالحة مزيفة، يتصالح فيها الفلسطينيون علـى حسـاب وجودنـا". ولكنـه فـي هـذ
 اختتم بالقول: "إسرائيل ستدرس التطورات الميدانية وستعمل بما يتلءم مع ذلك".

 ورأى هذا المسؤول أن "االنضباط الحذر واللغة الدبلوماسية في هذا البيان كانا مذهلين".
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وعزت المصادر السياسية هذا التوجه في لهجة نتنياهو إلى ثلثة أسباب "األول يتعلق بمصـر ورغبـة 
إسرائيل في عدم اإلضرار بالعلقة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونتنياهو. والسبب الثاني 
يـــرتبط بـــإدارة الـــرئيس دونالـــد ترامـــب التـــي لـــم تمتنـــع عـــن نقـــد الخطـــوة المصـــرية للمصـــالحة بـــين فـــتح 

لخـاص، وحماس، وحسب، إنمـا منحتهـا دعمـًا علنيـًا أيضـًا مـن خـلل تصـريحات المبعـوث األمريكـي ا
وهــــو يقــــف علــــى حــــدود قطــــاع غــــزة، فــــي  "إسرائيلـ"جيســــون غــــرينبلت، الــــذي أعلــــن خــــلل زيــــارة لــــ

، أن على السلطة الفلسطينية أن تأخـذ السـيطرة علـى القطـاع مـن أيـدي حمـاس. فالوسـيط 30/8/2017
نمــا كانــت جــزءًا مــن السياســة األمريكيــة. وهــو  عــاد غــرينبلت لــم يرتبــك. وأقوالــه لــم تكــن زلــة لســان وا 

لتكـرار أقوالــه خــلل مـؤتمر الــدول المانحــة للسـلطة الفلســطينية، الشــهر الماضـي. وأمــا الســبب الثالــث، 
فهو ما ال تصرح به القيادة السياسية اإلسرائيلية، لكن جهاز األمن اإلسرائيلي يشدد عليه في مداوالت 

جزئي فقط، من شأنه أن  داخلية، وهو أن عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، حتى لو كان ذلك بشكل
 يخدم المصلحة األمنية اإلسرائيلية، وينطوي على فرصة".

ولكنـه  ،لكن أوساطًا مهنية وخبراء في السياسة اإلسرائيلية يـرون أن نتنيـاهو أجبـر علـى التراخـي قلـيلً 
 فلسطينية. -غير مقتنع بما حصل من مصالحة فلسطينية 

 14/10/2017 ،الشرق األوسط، لندن
 
 عدم اإلقرار بالتزام إيران االتفاق النوويب" الجريءبـ"قرار ترامب  ُترّحب "يلإسرائ" .16

عــن ارتياحهــا إزاء إعــلن  "إســرائيل"عبــرت  ،لنــدن، مــن 14/10/2017 ،الشــرق األوســط، لنــدننشــرت 
االتفاق النووي مع إيران، لكنها أبـدت تشـككها  الرئيس األمريكي دونالد ترامب عن خطوات كبرى ضد  

 غير ذلك موقف طهران.في أن ي
رحــب رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي بنيــامين نتنيــاهو الجمعــة بـــ"القرار الجــريء" الــذي اتخــذه ترامــب لجهــة و 

وقال نتنياهو في شريط مصور باإلنجليزية بث بعيـد خطـاب  عدم اإلقرار بالتزام إيران االتفاق النووي.
 مواجهة النظام اإلرهابي اإليراني".الرئيس األمريكي: "أهن  الرئيس ترامب بقراره الجريء ب

وأعرب وزير إسرائيلي ينتمي إلى حزب ليكود عن سـعادته بتصـميم ترامـب، لكنـه أشـار فيمـا يبـدو إلـى 
رويتـــرز نقـــًل عـــن الـــوزير وكالـــة وأفـــادت  الخلفـــات الحزبيـــة العميقـــة التـــي تحـــيط بـــاإلدارة األمريكيـــة.

وهـي النتيجـة اإليجابيـة الوحيـدة التـي يمكـن أن نراهـا تساحي هنجبي بقوله إن "النتيجة التي قد تحـدث 
فــي هــذه المرحلــة هــي أن يــتمكن الكــونغرس مــن االتفــاق علــى عقوبــات جديــدة صــارمة سيضــع ذلــك 
شركات دوليـة عملقـة كثيـرة تتـدفق علـى اإليـرانيين... فـي مـأزق االختيـار بـين اإليـرانيين والتجـارة مـع 

 األمريكي". أكبر اقتصاد في العالم وهو االقتصاد 
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لــم يفــت ديــوان رئــيس ، أنــه علــي حيــدر، نقــًل عــن مراســلها 14/10/2017 ،األخبــار، بيــروتوأضــافت 
التأكيــد علــى أن "إســرائيل اط لعــت علــى مضــمون خطــاب ترامــب قبــل االتصـــال اإلســرائيلية الحكومــة 

اتصـل بنتنيـاهو الهاتفي بين وزير الخارجية األمريكي ريكس تيلرسون ونتنياهو. وأضـاف أن  تيلرسـون 
لة على االستراتيجية األمريكية الجديدة في الموضوع اإليراني".  "هذا المساء وأطلعه بصورة مفص 

في المقابل، ذهب تقدير وزير االستخبارات يسرائيل كاتس لخطـاب ترامـب فـي اتجـاه آخـر، ويبـدو أنـه 
حرب". واستند كاتس فـي تقـديره  ىإلأراد التعبير عن حقيقة الرهان اإلسرائيلي عندما رأى أنه "قد يقود 

لهــذه النتيجــة إلــى أن ذلــك قــد يتحقــق "بموجــب التهديــدات اإليرانيــة"، فــي إشــارة إلــى التصــلب اإليرانــي 
المتوقــع، فــي مقابــل التصــميم الــذي يبديــه الــرئيس ترامــب علــى مواصــلة نهجــه المعلــن عنــه، وهــو مــا 

 سكري المباشر.إلى الصدام الع، بحسب هذا التصور ،سوف يؤدي بالنتيجة
 لعاد أردان بموقف ترامب عدم المصادقة على االتفاق النووي.جرحب وزير األمن الداخلي  كما
 
 لن نقبل بأي تبادل سكاني... و ةعمر أن ُيخلي نصف مست يستطيعأحمد الطيبي: نتنياهو ال  .17

فــي الكنيســت  قــال النائــب العربــي، رئــيس لجنــة القــدس فــي القائمــة العربيــة المشــتركة :جيهــان الحســيني
اإلسرائيلي، أحمد الطيبي: "إن الحديث عن صفقة القـرن ال يتوقـف، إال أنـه حتـى هـذه اللحظـة لـم يطـرح 
ــ"الحياة" علـــى هـــامش زيارتـــه  علـــى الفلســـطينيين أي عـــرض جـــدي". وأضـــاف الطيبـــي فـــي تصـــريحات لــ

ولتين، بــــل إنهــــم الــــد العاصــــمة األمريكيــــة واشــــنطن "إن األمــــريكيين لــــم يحســــموا مــــوقفهم بعــــد تجــــاه حــــل  
يســــاومون الجانــــب الفلســــطيني فــــي هــــذا الخيــــار، وتلــــك الرؤيــــة التــــي أرســــت الســــبيل إلــــى إقامــــة الدولــــة 

الــدولتين جــاء بطلــب مــن المجتمــع الـــدولي  عامــًا"، مشــيرًا إلــى أن مبــدأ حــل   25 يالفلســطينية منــذ حــوال
تنازل فلسطيني تـاريخي، موضـحًا  وسط بعد االعتراف بمنظمة التحرير...، لكنه واإلدارة األمريكية كحل  

أن الموقف الفلسطيني التاريخي هـو إقامـة دولـة فلسـطينية واحـدة، الفتـًا إلـى أن الدولـة الفلسـطينية سـتقام 
من فلسطين التاريخيـة...، ولـذلك فـإن االسـتمرار فـي المماطلـة والتلكـؤ فـي التعامـل مـع فكـرة  %22على 
 ة، وربما طلب ثمن سياسي منها، أمر مرفوض.الدولتين ومساومة القيادة الفلسطيني حل  

الدولتين، أجاب: "على طاولة كل  وعن موقف رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو من خيار حل  
الدولة الواحـدة، لكنـه دائمـًا يختـار الحـل الثالـث  الدولتين وحل   رئيس وزراء إسرائيلي يوجد خياران: حل  

ـل الوضـع الـراهن ألن االحـتلل غيـر غير الموجود على الطاولة وهو  الوضع الراهن...، نتنياهو يفض 
 مكلف، وكذلك ألن الظروف العربية واإلقليمية والدولية الراهنة، وكذلك المناخ العام يسمح له بذلك.

إســرائيليًا خــلل  - وحــول مــا ذكــره الســفير األمريكــي فــي تــل أبيــب أخيــرًا مــن أن هنــاك اتفاقــًا فلســطينياً 
ات فــي الضــفة، قــال: "ال أعتقــد أن هنــاك خطــة ســلم أمريكيــة عمر ســتخلي مســت "إســرائيل"ن أشــهر، وأ
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واضحة الملمح... كيف يكون هناك خطة سلم أمريكية وحتـى يومنـا هـذا لـم تعلـن اإلدارة األمريكيـة 
زمنيــًا الــدولتين ول ــم تقــل إنهــا مــع إنهــاء االحــتلل أو حتــى تتبــدي اســتعدادها لتقبــل جــدواًل  التزامهــا حــل  

 إلنهاء االحتلل...، الحديث يتناول مجرد طروحات، لكنه لم يرتق إلى خطة سلم متكاملة".
وأكــد الطيبــي أن نتنيــاهو لــيس معنيــًا بالتوصــل إلــى أي اتفــاق ســلم مــع الفلســطينيين، وقــال: "هــو ال 

اإلســرائيلي الحــاكم  أن االئــتلف يــؤمن بفكــرة الــدولتين المبنيــة علــى إقامــة دولــه فلســطينية مســتقبًل، ثــم  
 حاليًا هو األكثر تطرفًا، ونتنياهو ال يملك أن يتخلي نصف مستوطنة في ظل هذا االئتلف".

 ".إســرائيل"ورأى الطيبي أن الحكومة اإلسرائيلية الحالية هي األكثر تطرفًا في تاريخ 
ذي طرحــه نتنيــاهو وســئل الطيبــي عمــا إذا كانــت لديــه مخــاوف مــن تنفيــذ مقتــرح التبــادل الســكاني، والــ

رسميًا خلل زيارته إلى واشنطن في ضوء ما يتردد عن خطة سـلم تتنـاول تبـادل أراض بـين السـلطة 
ســـرائيل، فأجـــاب: "لـــن نقبـــل بـــأي تبـــادل ســـكاني، هـــذا األمـــر مرفـــوض رفضـــًا قاطعـــًا، فـــنحن ســـكان  وا 

مستوطنين...، فهؤالء األرض األصليين، ونحن نعيش على أرضنا، وال يمكن مقايضتنا أو مبادلتنا بال
 سرقوا األراضي الفلسطينية".

 14/10/2017 ،الحياة، لندن
 
 اختاروا إقامة "حكومة إرهابية" بعدماقطع العالقات مع السلطة  إلىيدعو  وزير إسرائيلي .18

 دعــا وزيــر التعلــيم اإلســرائيلي نفتــالي بينيــت إلــى قطــع العلقــات مــع الســلطة الفلســطينية، رداً  :الناصــرة
ونقل موقع  .12/10/2017 يع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس في القاهرة، الخميسعلى توق

" اإلخبـــاري العبـــري عـــن بينيـــت، قولـــه "إن التعـــاون مـــع أبـــو مـــازن هـــو تعـــاون مـــع حمـــاس... 0404"
 تفـاق ممـثلً االإلى أن صـالح العـاروري الـذي وقـع  "، مشيراً إرهابيةوالفلسطينيون اختاروا إقامة حكومة 

 .2014في سنة عن حماس مسؤول عن اختطاف وقتل المستوطنين الثلثة في الخليل 
مـازن هـو بمثابـة تعـاون مـع حمـاس  أبـون إسرائيل تعتبر أي تعاون مـع إف وأضاف "من اآلن فصاعداً 

ومــــن المهــــم توضــــيح ذلــــك، ألن الضــــغوط الدوليــــة مــــن المتوقــــع أن تتجــــدد علــــى إســــرائيل الســــتئناف 
ـــاً  اتفـــاق المصـــالحة الفلســـطيني". المفاوضـــات علـــى أســـاس مـــن التـــزام ومســـؤولية أمـــن  وتـــابع "انطلق

عن الجنـود،  اإلفراهإلى حكومة حماس على الفور، ما دام لم يتم  األموالإسرائيل يجب وقف تحويل 
رسال  بإسرائيلولم يعترفوا   ".اإلرهابيينولم يوقفوا التحريض وا 

 13/10/2017 ،وكالة قدس برس
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 السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة "فرصة للتغيير" ودخولمصر تدخل  :ليفني .19
النائــب فــي المعارضــة تســيبي  ةســابقال اإلســرائيلية اعتبــرت وزيــرة الخارجيــة :أســعد تلحمــي –الناصــرة 

تـدخل مصـر ودخـول السـلطة الفلسـطينية إلـى  ،المصـالحة بـين فـتح وحمـاس، معقبة على توقيـع ليفني
نهـــا أضـــافت أنـــه "طالمـــا بقيـــت حمـــاس حركـــة إرهابيـــة مســـلحة، فـــإن "فرصـــة للتغييـــر"، لك غـــزة قطـــاع

 المصالحة الفلسطينية تمنح الشرعية للحركة ولترهاب وال تسيطر عليها".
 14/10/2017 ،الحياة، لندن

 
 الفلسطينية في أن تصمد المصالحة نشككوي العبريةالصحف بكبار المعلقين  .20

عنـاوين الصـحف العبريـة واسـتأثرت باهتمـام  سـطينيةالفل تصدرت المصـالحة :أسعد تلحمي –الناصرة 
إلـى عـدم العمـل  "إسـرائيل"كبار المعلقين الذين شككوا معظمهم في أن تصمد المصالحة، لكـنهم دعـوا 

علــى إجهاضــها أو إعــلن موقــف معــارض لهــا "كــي ال تظهــر أمــام الــرأي العــام العــالمي كمــن تــرفض 
 أن تدع الفلسطينيين يجهضون االتفاق بأنفسهم. "إسرائيلـ"السلم". وكتب أحدهم أنه يجدر ب

ـــدت لغـــة حـــذرة تفاديـــًا  "إســـرائيل"ورأى المراســـل السياســـي فـــي اإلذاعـــة العامـــة أميـــر بـــار شـــالوم أن  تعم 
إلحــراه مصــر التــي تربطهــا بهــا علقــات أمنيــة وطيــدة، "لكنهــا فــي الوقــت ذاتــه قالــت بوضــوح إن هــذا 

 لى أي انتهاك لسيادتها يأتي من قطاع غزة.االتفاق لن يمنعها من الرد عسكريًا ع
واتفق معه نظيره في صحيفة "هآرتس" باراك رافيـد، الـذي أضـاف أن لهجـة البيـان المعتدلـة "المفاجئـة" 
موجهة أيضًا لتدارة األمريكية التي سبق لموفدها إلى الشرق األوسط جيسون غرينبلت أن أعلن قبل 

مصالحة فلسطينية لتـتمكن مـن اسـتئناف عمليـة السـلم. وزاد أن أسبوعين أن الواليات المتحدة تنتظر 
الحكومـة اإلســرائيلية تبنـت هــذه المـرة موقــف المؤسسـة األمنيــة الـداعم عــودة السـلطة الفلســطينية للحكــم 

 في القطاع حتى إن لم يكن بشكل كامل ألن األمر يخدم مصالح إسرائيل األمنية.
 14/10/2017 ،الحياة، لندن

 
 "إسرائيل"أوقاف أرثوذكسية في القدس يقلق  علىت المستحوذة لغز الشركا .21

تسـعى مـن  إسـرائيليكشفت عدد من التقـارير وتحركـات برلمانيـة عـن قلـق : برهوم جرايسي - الناصرة
ما يمكن وصفه بـ"لغز" الشركات، التي اشترت مئات الدونمات في القدس  حكومة االحتلل لحل   أجله

، بعــد أن كانــت البطريركيــة مــن قبــل قــد وقعــت األرثوذكســيةالبطريركيــة ، مــن 1948 ســنةالمحتلــة منــذ 
طويل األمـد مـع شـركة إسـرائيلية. ويعتـرض االحـتلل علـى صـفقة البيـع فـي القـدس  إيجارعلى اتفاق 
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إبطــال  إلــىالمحتلــة بالــذات، وقــد بــادرت مجموعــة كبيــرة مــن أعضــاء الكنيســت لمشــروع قــانون يهــدف 
 لصالح االحتلل. األرضمصادرة  االتفاقية في القدس، وحتى

 14/10/2017 ،الغد، عّمان
 
 إيران مع نوويالتفاق اال من إلغاء  تحذردراسة إسرائيلية  .22

حـــذرت دراســـة إســـرائيلية مـــن خطـــوات رئـــيس الـــوزراء اإلســـرائيلي بنيـــامين نتنيـــاهو للـــدفع باتجـــاه إلغـــاء 
ذا التوجــه، ودعــت للحفــاظ علــى االتفــاق للتبعــات الســلبية المتوقعــة لهــ االتفــاق النــووي مــع إيــران، نظــراً 

 والواليــات المتحــدة ضــد   "إســرائيل"كونــه الخيــار األفضــل، مشــددة علــى ضــرورة اســتمرار التنســيق بــين 
، إن وقالت الدراسة التـي أصـدرها معهـد أبحـاث األمـن القـومي التـابع لجامعـة تـل أبيـب مـؤخراً  طهران.

علـى المـدى البعيـد، ومـع ذلـك  "إسـرائيل"علـى  تيجياسـترااالتفاق النووي مع إيران ينطوي علـى خطـر 
، واصفة االتفاق بالجيد، ألنه أفضل استراتيجيةفمن الخطأ التفكير بأن إلغاءه ال ينطوي على مخاطر 

 من البدائل األخرى ذات العواقب الوخيمة.
مـام إيـران وأضاف معد  الدراسة الجنرال عاموس يدلين أن رافضي االتفاق يزعمـون أنـه يمهـد الطريـق أ

إلنتاه القنبلة النوويـة، خاصـة أن زيـادة المـوارد لـديها فـي أعقـاب رفـع العقوبـات ستسـمح لهـا ببنـاء قـوة 
وتمويــل النشــاطات المســلحة  ،وال ســيما الصــواريخ البالســتية والــدفاع الجــوي المتطــور ،عســكرية تقليديــة

أن مؤيدي االتفـاق  إلى وأشار يادلين والمقلقلة للستقرار في الشرق األوسط، وال يتطرق االتفاق إليها.
أفضل مـن خيـاري القنبلـة أو القصـف، ممـا يحـتم التركيـز  استراتيجياً  ومنتقديه يعتقدون أنه يخلق واقعاً 

على المراقبة الصارمة للبرنامج النووي اإليراني، والحرص على أال تكون طهران أقرب إلنتاه السلح 
 صالح األمريكية واإلسرائيلية للخطر.النووي، ولجم نشاطاتها التي تعرض الم

 14/10/2017 ،الجزيرة نت، الدوحة
 
 : البطريركية األرثوذكسية تبيع عقاراتها بأبخس األسعار"هآرتس" .23

أكدت ثلث وثائق على أن البطريركية األرثوذكسية اليونانية، تحت قيادة البطريرك : بلل ضاهر
منطقة دوار الساعة في يافا، وتشمل عشرات  الحالي ثيوفيلوس الثالث، باعت ستة دونمات في

دونما في قيسارية، تشمل أجزاء كبيرة من  430مليون دوالر فقط، و 1.5الحوانيت، مقابل مبلغ 
 الحديقة األثرية والمدره الروماني، مقابل مليون دوالر فقط.

عد "سلطة أراضي وتعتبر البطريركية اليونانية األرثوذكسية ثاني أكبر مالك عقارات في البلد، ب
إسرائيل". لكن هذه حجم العقارات التابعة لهذه البطريركية تضاءل بشكل كبير بسبب صفقات بيعها 
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عاما في  99لجهات إسرائيلية. وتقضي هذه الصفقات بتأجير البطريركية العقارات لفترة طويلة، 
هات التي دفعت ثمنها، كما غالب األحيان، لكن بعد انتهاء المدة تصبح العقارات "المؤجرة" ملكا للج
 أن ثمن المباني الموجودة في هذه األراضي يقدر بمئات مليين الشواكل.

وقالت صحيفة "هآرتس"، يوم الجمعة، أنه يتبين من جميع الوثائق الثلث أن الجهات التي 
 اشترت العقارات هي شركات خاصة أجنبية مسجلة في دول تعتبر "ملجأ الضرائب"، التي استأجرت/

تتهرب الشركات فيها من دفع ضرائب وغالبا ما تكون شركات مشبوهة، وال يمكن الحصول على 
 معلومات حول أصحاب األسهم في هذه الشركات أو معرفة هوية الموقعين على الصفقات.

شقة ومركز تجاري  240حو نعليها  مبني   دونماً  27كما كشفت الوثائق عن أن البطريركية باعت 
فعات أورانيم" في القدس لشركة مسجلة جزر العذراء المعروفة بأنها ملجأ للشركات كبير في حي "غ

مليون دوالر. يشار إلى أن ثمن شقة صغيرة في هذا الحي  3.3المتهربة من الضرائب، وذلك مقابل 
عاما. ومن أجل اإلمعان في التضليل  52يفوق المليوني شاقل. وستنتهي مدة هذه الصفقة بعد 

مارس الماضي، إلى شركة أخرى، اسمها "أورانيم  يعت هذه األرض، في شهر آذار/والتمويه، ب
 ليميتد" المسجلة في جزر الكايمن، التي تتهرب الشركات المسجلة فيها من الضرائب.

، عندما "أج رت" البطريركية 2011 سنةووقع ثيوفيلوس، بحسب الصحيفة، على الصفقة األولى في 
البية ورحافيا ونيوت في القدس لمجموعة متمولين إسرائيليين اتحدت مئات الدونمات في أحياء ط

كوميميوت". وقبل سنة، تم التوقيع على اتفاق لبيع كامل لهذه األراضي لمجموعة  –تحت اسم "نيوت 
كوميميوت استثمارات". وليس  –المتمولين نفسها، التي اتحدت تحت اسم مختلف قليل، هو "نيوت 

فقات والشريك الوحيد في الشركة المعروف هو رجل أعمال اسمه نوعام بن معروفا مبلغ هذه الص
 دافيد.

 13/10/2017، 48عرب 
 
 ادعيس: صوت األذان سيبقى يصدح في مساجدنا .24

أكد وزير األوقاف والشؤون الدينية، الشيخ يوسف ادعيس، خلل تفقده مسجد قرية العقبة في : رام هللا
ت الحق سيبقى يصدح عاليا في مآذن األقصى والمسجد صوت األذان وصو  أنمحافظة طوباس، 

الوزير بصمود السكان في محافظة طوباس وسائر  وأشاد اإلبراهيمي وطوباس وسائر المساجد.
الوطن، ودور أهلها في المحافظة على أرضهم ومساجدهم ودور المسجد في حياة الناس ودوره 

على الطريق القويم، كونها منارات للعلم الطليعي في إيصال رسالة اإلسلم وتنويرهم ووضعهم 
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والمعرفة والوحدة ولم الشمل، وأنها تجمع وال تفرق، وأنها ركن هام وجزء  أساس وأصيل من تركيبة 
 المجتمع اإلسلمي.

وأصدر ادعيس قرارا بتحويل أغلب فعاليات ونشاطات الوزارة لتكون في قرية العقبة وذلك بالتعاون 
 ولة ردع االحتلل عن نواياه تجاه هذه القرية المحاصرة.مع مجلسها القروي لمحا

 14/10/2017، لندن، القدس العربي
 
 األسرى في سجون االحتالل والمحررون يدعمون االتفاق .25

أك د األسرى في سجون االحتلل اإلسرائيلي واألسرى المحررون ومن كاف ة الفصائل، أمس : رام هللا
لحة الذي أتبرم في القاهرة فجر أول من أمس الخميس. جاء على دعمهم ومساندتهم التفاق المصا

ذلك خلل بيان أصدره نادي األسير الفلسطيني، أكدوا فيه على "ضرورة جعل هذا اليوم محطة 
عب الفلسطيني من خلل المضي قدمًا في تنفيذ بنوده خطوة بخطوة، وبإرادة  تاريخية في حياة الش 

وا  من أجل حرية فلسطين".  مخلصة وفاء للشهداء ولكل من ضح 
وأشار قدورة فارس رئيس نادي األسير الفلسطيني إلى أن "حالة الفرح والتفاؤل تعم كافة السجون التي 
كانت أكثر من تأثر سلبيًا من حالة االنقسام"، مضيفًا أن "األسرى عازمون على تعزيز الوحدة 

جون في مواجهة ما يتعرضون له  من قمع وقهر وتنكيل من قبل الوطنية والشراكة داخل الس 
 مؤسسات االحتلل".

 14/10/2017، لندن، القدس العربي
 
 فلسطينيو الداخل يباركون المصالحة ويعّولون على انتخابات عامة .26

اتفاق المصالحة بين حركتي  48بارك معظم الفعاليات السياسية الفلسطينية داخل أراضي : الناصرة
انتخابات عامة تمنح الشعب الفلسطيني فرصة قول كلمته فتح وحماس، وتمنت أن يدوم ويتوه ب

 األخيرة.
المصالحة الفلسطينية،  48فقد حي ت سكرتارية لجنة المتابعة الهيئة السياسية األعلى داخل أراضي 

 وأكدت على ضرورة أن تكون على أساس الثوابت الوطنية، وقادرة على مواجهة التحديات واألخطار. 
ئمة المشتركة النائب أيمن عودة الوحدة الوطنية الفلسطينية، معتبرًا إياها أساسا كما حيَّا رئيس القا

 متينا إلنهاء االحتلل.
نهاء االنقسام يأتي بعد  48وقالت الحركة اإلسلمية داخل أراضي  في بيانها إن اتفاق المصالحة وا 

ائه لكنها لم تفلح في عشر سنوات من االنقسام، تم خللها التوقيع على عدد من االتفاقات إلنه
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إحداث تغيير فعلي على األرض. ولذلك رأت أنه من المطلوب من الفرقاء الفلسطينيين تحمل 
المسؤولية والتحلي بالمصداقية إلنفاذ هذا االتفاق األخير، وبناء الثقة وتجسيد الوحدة والوفاق 

 ".واإلسنادأييد الفلسطيني. وتابعت "سيجدون من أبناء الشعب الفلسطيني كل الدعم والت
وأشادت الحركة العربية للتغيير برئاسة النائب أحمد الطيبي بتوقيع اتفاق المصالحة، وقالت إن إنهاء 
االنقسام وط ي هذه الصفحة األليمة في حياة شعبنا هو مطلب كل أبناء الشعب الفلسطيني في كل 

 أماكن وجوده. 
 14/10/2017، لندن، القدس العربي

 
 شجرة زيتون  420والمستوطنون يسرقون  ودهس مواطنبالضفة  إصابات .27

النار من قبل قوات االحتلل على المواطنين  إطلقخمسة مواطنين بجروح جراء  : أصيبوكاالت
بالقرب من خطوط التماس شرق مخيمي البريج وجباليا، فيما أصيب آخرون بحاالت اختناق نتيجة 

 استنشاق الغاز المسيل للدموع.
حتلل الفعالية السلمية المطالبة بفتح الطريق الرئيسي المؤدي إلى قرية قلقس شرق وقمعت قوات اال

 عاما. 17الخليل، المغلقة منذ 
أطفال من منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل بعد  خمسة، الجمعة واعتقلت قوات االحتلل يوم
 االعتداء عليهم بالضرب. 

ن قرية النبي الياس شرق محافظة قلقيلية، برضوض وفي قلقيلية، أصيب المواطن صابر حنون، م
وكسور بعد صدمه من قبل سيارة عسكرية احتللية، أثناء عودته من أرضه وعبوره الشارع على متن 

 عربة زراعية، مساء يوم الجمعة.
 شجرة زيتون من قريتي قريوت وعورتا جنوب نابلس. 420وسرق مستوطنون 

 13/10/2017، رام هللا، الحياة الجديدة
 
 أثناء األعياد اليهوديةفي االحتالل يشدد إجراءاته بالخليل  .28

تفرض سلطات االحتلل اإلسرائيلي إجراءات تفتيش وتضييق مشددة على البلدة القديمة في مدينة 
 الخليل جنوب الضفة الغربية، وال سيما المنطقة الجنوبية المحاذية للحرم اإلبراهيمي.

أمام المصلين المسلمين، بينما يتم فتحه بشكل كامل للمستوطنين اليهود. اإلبراهيمي  المسجدق ويتغل  
 وأمام هذا الوضع تزداد بشكل الفت معاناة طلبة المدارس الواقعة داخل البلدة القديمة.
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أن المدرسة اإلبراهيمية في البلدة القديمة في الخليل ال تبعد عن بيوت المواطنين سوى من رغم بالو 
إن الطلبة يتوجهون إليها وكأنهم ينتقلون إلى مدينة أخرى بفعل حواجز التفتيش عشرات األمتار، ف

 التي يضعها االحتلل اإلسرائيلي.
وينتظر الطلب على الحاجز العسكري فترات تعتمد على مزاه الجندي، ويخضعون إلجراءات 

هم من مضايقات تفتيش دقيق، كما يضطر بعض األهالي إلى مرافقة أبنائهم إلى مدارسهم خوفا علي
 الجنود والمستوطنين.

ويعيش الفلسطينيون وكأنهم داخل سجن يحيط بهم سياه تطل عبره على مشهد مختلف تماما، شوارع 
 تعج بالمستوطنين، واحتفاالت تصدح معها أصوات الموسيقى واألغاني بمناسبة أعياد اليهود. 

 13/10/2017الدوحة،  الجزيرة.نت،
 
 جلة إلنهاء أزمات قطاع غزة اإلنسانيةمطالبات شعبية بخطة عا .29

دعت لجنة شعبية فلسطينية، أمس، إلى خطة عاجلة إلنهاء أزمات قطاع غزة اإلنسانية : وكاالت
وأكدت "اللجنة الشعبية لمواجهة  عقب إعلن اتفاق جديد للمصالحة الفلسطينية برعاية مصرية.

خطير في قطاع غزة بسبب الحصار الحصار" على غزة في بيان، أن تجاوز الوضع اإلنساني ال
 اإلسرائيلي المستمر منذ عشرة أعوام وآثار االنقسام الداخلي "يحتاه جهودًا فلسطينية وعربية ودولية".
وحثت اللجنة على "وضع خطة فلسطينية شاملة وآليات عمل محددة لتجاوز أزمات غزة اإلنسانية"، 

اء الحصار على غزة، إضافة للعمل مع مصر مؤكدة "ضرورة وجود ضغط دولي على "إسرائيل" إلنه
 لوضع اآلليات المناسبة لفتح معبر رفح البري".

 14/10/2017الخليج، الشارقة، 
 
صابة  فلسطينياً  شهيداً  23"أوتشا":  .30  عملية تفتيش  121مواطنًا و 62وا 

تقريره الجديد  نشر مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية "أوتشا" فادي أبو سعدي: -رام هللا 
فلسطينيا، بينهم ستة أطفال منذ بداية العام الحالي، في  23عن حماية المدنيين بين فيه استشهاد 

إسرائيليًا، بينهم تسعة  14حين بلغ عدد اإلسرائيليين الذين قتتلوا على يد فلسطينيين خلل الفترة نفسها 
 من أفراد األمن والجيش.

 أكتوبر/ تشرين األول الحالي.  9سبتمبر/ أيلول الماضي و 26ويغطي التقرير الفترة ما بين 
طفًل وامرأتين أصيبوا بجروح في مختلف أنحاء  23فلسطينيًا من بينهم  62 أنوجاء في التقرير 

األرض الفلسطينية المحتلة خلل مواجهات مع قوات االحتلل، منهم ستة فلسطينيين في قطاع غزة 
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عملية للتفتيش واالعتقال في  121ونفذت قوات االحتلل ما مجموعه  والبقية في الضفة الغربية. 
فلسطينيين، من بينهم تسعة أطفال. كما هدمت سلطات  205مختلف أنحاء الضفة الغربية واعتقلت 

االحتلل ثلثة مباٍن وصادرت مواد ومعدات، بحجة عدم الحصول على تراخيص بناء، في تجمعات 
 فلسطيني.  800ما أدى إلى إلحاق الضرر بسبل عيش ما يزيد على مختلفة تقع ضمن المنطقة ه، 

 14/10/2017، لندن، القدس العربي
 
 لجنة الحريات العامة: لن نسمح ألحد بالتعدي على الحريات بالضفة وغزة .31

أكد عضو لجنة "الحريات العامة" خليل عساف أن تفعيل اللجنة في الضفة : نور الدين صالح -غزة 
وبين عساف لصحيفة "فلسطين" أمس، أنه  ن األولويات، خلل المرحلة المقبلة.وغزة سيكون ضم

يقع على عاتق اللجنة الكثير من المهمات الجريئة في الضفة وغزة، بعد إتمام المصالحة الفلسطينية 
نهاء االنقسام. وأكد أن اللجنة "ستقف بالمرصاد الصطياد أي محاوالت للتخريب، ولن تسمح لوجود  وا 

ت تخريب من بعض"، وأنها ستقف أمام كل االنتهاكات التي قد ترتكب بحق أي مواطن في محاوال
وقال: "هذه المرة سنكون حريصين، وشديدين مع كل من يقوم بأعمال مخالفة  الضفة أو غزة.

للقانون، أي ًا كان اسمه"، داعيًا كل من يتفكر في االعتداء على المواطنين وحرياتهم ألن يعيد التفكير 
 في ذلك مرة أخرى.

 14/10/2017الين،  أون فلسطين 
 
 مجموعته الشعرية الجديدة في متحف محمود درويشيطلق خالد الحروب  .32

أطلق د. خالد الحروب، في متحف محمود درويش بمدينة رام هللا، مساء األربعاء  يوسف الشايب:
ة حديثًا عن دار األهلية الماضي، مجموعته الشعرية الجديدة "أصفع وجه السماء وأمضي"، الصادر 

 للنشر والتوزيع في العاصمة األردنية عم ان.
 14/10/2017األيام، رام هللا، 

 
 مهرجان القدس للفنون الشعبية انطالق .33

ونقلت  انطلقت في مدينة القدس مساء أمس فعاليات مهرجان القدس للفنون الشعبية، وسوق الزيتون.
 بر صفحتها على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك.صفحة القدس أجواء المهرجان ببث مباشر ع
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لترسيخ االحتفال بيوم  ،أكتوبر/تشرين األول الحالي 20الذي يستمر حتى  ،وتأتي فعاليات المهرجان
التراث كتقليد سنوي تحتفي به الفرق الشعبية الفلسطينية والمؤسسات والمراكز الفلسطينية الفاعلة في 

 مجال الفن الشعبي.
 13/10/2017الدوحة،  ت،الجزيرة.ن

 

 الفلسطيني بإتمام المصالحة الوطنية الشعبيهنئ األزهر  .34
هنأ األزهر الشريف الشعب الفلسطيني بإتمام المصالحة الوطنية بين حركتي فتح وحماس، القاهرة: 

بما ينهي االنقسام الذي استمر ألكثر من عقد كامل، مشيًدا بما أبداه المتحاورون من إعلء 
وأشاد األزهر الشريف في بيان له، بالدور المحوري  الوطنية على المصالح الفئوية الضيقة.للمصلحة 

لمصر في إنجاز هذه المصالحة، مضيفا: وهو ما يتسق والدور التاريخي لجمهورية مصر العربية 
اء ودعا األزهر الشريف أبن في دعم القضية الفلسطينية، باعتبارها أحد ركائز األمن القومي المصري.

الشعب الفلسطيني، إلى المضي بقوة في طريق التوافق والوحدة، ونبذ كل ما يقود إلى الخلف 
واالنقسام، كي تتوحد جميع الجهود لدعم النضال الوطني، في سبيل إقامة الدولة الفلسطينية 

 المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.
 13/10/2017المركز الفلسطيني لإلعالم، غزة، 

 
 بتحقيق المصالحة عباس يهنئالعاهل االردني  .35

جرى يوم الجمعة، اتصال هاتفي بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والعاهل  :معا –رام هللا 
وهنأ العاهل األردني، الرئيس عباس، خلل االتصال على اتفاق المصالحة  االردني عبد هللا الثاني.

 .أمسالذي تم التوصل اليه في القاهرة 
جهته شكر الرئيس عباس، الملك االردني، على الدعم المتواصل الذي يقدمه االردن لشعبنا من 

 وقيادته، على كافة المستويات.
 13/10/2017وكالة معًا اإلخبارية، 

 
 بالمصالحة الفلسطينية: ضرورية لعودة القضية إلى موقعها مرحباً منيمنة  .36

ن منيمنة في بيان "بالمصالحة التي شهدتها القاهرة رح ب رئيس "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" حس
بين حركتي "فتح"، و"حماس"، وما رافقها من إجراءات تسلم السلطة الفلسطينية اإلدارات العامة 

ووصف "الخطوة بأنها متقدمة وضرورية، طالما دعونا  والمؤسسات والمعابر بين قطاع غزة ومصر".
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ة القضية الفلسطينية إلى موقعها الطبيعي، قضية كل الشعب إليها، باعتبارها السبيل الوحيد لعود
 الفلسطيني والشعوب العربية، وبالتأكيد هي أكبر من الفئويات والحسابات الضيقة".

ورأى "أن من شأن خطوة من هذا النوع أن تعيد توجيه طاقات الشعب الفلسطيني نحو مصدر الخطر 
ذي يمعن قهرًا باألرض والسكان من خلل عمليات الذي يتهدده بما هو االحتلل اإلسرائيلي ال

 التهويد واالستيطان المتصاعدة وبدون أدنى اعتبار للقوانين والمواثيق والقرارات الدولية".
وشدد "على أن الفلسطينيين في كل من الضفة والقطاع دفعوا ثمنًا غاليًا للخلف بين الحركتين، 

ومن عمليات قمع يومية وتهديد للمقدسات وعروبة البلد. فالضفة تعاني من هجمة استيطانية منفلتة 
أما القطاع، فإن الحصار الصهيوني ونقص الخدمات وبقاء الدمار في كل األحياء والمخيمات، بينما 

 تعاني األكثرية الشعبية من انهيار في مقومات حياتها".
 14/10/2017المستقبل، بيروت، 

 

 ي بيري: الجنوبيون يشعرون بالتهديد اإلسرائيليليونيفيل وتلتقاتزور  وزيرة لبنانية .37
أكدت وزيرة الدولة لشوؤن التنمية اإلدارية عناية عز الدين خلل زيارة للمقر العام لـ"اليونيفيل" في 
الناقورة والتقت قائد "اليونيفيل" الجنرال مايكل بيري، "إنه على الرغم من أن الجنوب ينعم منذ حرب 

ازدهار ونشاط في كل قراه، من الحدود إلى نهر األولي شمااًل، ال يزال باستقرار نسبي وب 2006
 الجنوبيون يشعرون بالتهديد الدائم نتيجة السلوك اإلسرائيلي المعادي".

المتكررة "كخرق األجواء اللبنانية والجنوبية وسماع ذلك الصوت  اإلسرائيليةوعددت الخروقات 
الليل والنهار فوق قراه ودساكره ومدنه، والخروقات  المزعج والكريه لطائرات التجسس تحلق في

البحرية واالعتداء على حق لبنان في مياهه وما يحتويه بحره من نفط وغاز، إضافة إلى الخروقات 
البرية التي تتمثل تارة بزرع أجهزة تجسس ضمن األراضي اللبنانية أو بالتعرض للرعاة والمدنيين عند 

مم المتحدة ممثلة بقوات "اليونيفيل" بأن "تأخذ دورها وال تكتفي بأن السياه الحدودي". وطالبت األ
 تكون مجرد شاهد".

 14/10/2017المستقبل، بيروت، 
 
 باتفاق المصالحة مهنئاً  يهاتف هنية وزير الخارجية التركي .38

تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اتصاال هاتفيا، مساء الجمعة، من وزير الخارجية 
وقدم أوغلو التهاني للشعب الفلسطيني ولحركتي حماس وفتح بتوقيع  مولود جاويش أوغلو. التركي

ونقل الوزير التركي كذلك تهاني الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء بن  اتفاق المصالحة.
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 علي يلدرم، معبرين عن تطلعهم لتجاوز أي صعوبات أو عقبات قد تبرز على تطبيق االتفاق.
أن هذا االتفاق سوف ينعكس إيجابا على كل الفلسطينيين، مؤكدا أن تركيا ستواصل تقديم  وأشار إلى

 الدعم والمساعدة إلى الشعب الفلسطيني.
من جانبه، عبر رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، عن شكره وتقديره لهذا االتصال 

لتركية المبذولة في فترات سابقة في وموقف تركيا األصيل رئاسة وحكومة وشعبا، مشيدا بالجهود ا
وأكد هنية تمسك حركة حماس بتطبيق االتفاق، قائل: رغم التحديات التي  تحقيق المصالحة الوطنية.

 قد تبرز ولكن قرارنا أن نتغلب نحن وفتح وبقية فصائل شعبنا على أي تحد يبرز.
 13/10/2017موقع حركة حماس، غزة، 

 
 أن يوحد الصف الفلسطينيفتح وحماس من شأنه المصالحة بين  اتفاق: مانعُ  .39

وقالت وزارة الخارجية  رحبت سلطنة عمان باتفاق المصالحة النهائي بين الفصائل الفلسطينية.
نهاء االنقسام ودعم  العمانية في بيان صحفي: إن االتفاق من شأنه أن يوحد الصف الفلسطيني، وا 

قامة دولته الفلسطينية المستقلة على جهود الوحدة الوطنية للحصول على حقوقه المشرو  عة كافة وا 
كما أشاد البيان، بدور مصر إلنجاح هذه  م، وعاصمتها القدس.1967حدود الرابع من يونيو 

المصالحة التاريخية بين الفصائل الفلسطينية، ودعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة 
 الوحدة الوطنية.

 13/10/2017ة، المركز الفلسطيني لإلعالم، غز 
 
 باإلنجاز المهم المصالحة بين حركتي فتح وحماس اتفاقتصف  البحرين .40

رحبت البحرين، في بيان صدر عن وزارة خارجيتها، اليوم الجمعة، بتوقيع حركتي "فتح" و : المنامة
"حماس" على اتفاق المصالحة الفلسطينية، واعتبرت أن ذلك يمثل "انجازا هاما من شأنه إنهاء 

سام وانتهاه العمل السلمي نبذ العنف وتوحيد وتقوية الصف .. وتحقيق تطلعات الشعب االنق
وأكدت البحرين على ما اعتبرته "موقفها الثابت المساند للشعب  الفلسطيني الشقيق" بحسب البيان.

الفلسطيني، والداعم لجميع الجهود الرامية إلى إحلل سلم عادل وشامل يؤدي إلى إقامة الدولة 
فلسطينية المستقلة على كامل ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقًا لمبادرة السلم ال

( وحل الدولتين، وعلى أساس الشرعية الدولية وقرارات 2002العربية )التي أطلقتها السعودية عام 
 األمم المتحدة ذات الصلة".

 13/10/2017قدس برس، 
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 فلسطينيةالمصالحة ال اتفاقترحب ب الكويت .41
المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس التي تم توقيعه برعاية  اتفاقب الكويتالكويت: رحب 

 وعدت االتفاق إنجازا تاريخيا وخطوة مهمة في االتجاه الصحيح إلنهاء حالة االنقسام.مصرية. 
يعد مدخل لتوحيد  وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الجمعة: إن "هذا االتفاق

الصف الفلسطيني لمواجهة التحديات الجسام التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، ويسهم في تحقيق 
 تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

 13/10/2017المركز الفلسطيني لإلعالم، غزة، 
 
 ويهاجم دحالن كاتب سعودي يرحب بالمصالحة الفلسطينية .42

المفصول من  القياديشن الكاتب السعودي جمال خاشقجي هجوما عنيفا على محمد دحلن : الدوحة
؛ واتهمه العربيالعالم  فيوصفته صحيفة "لوموند" الفرنسية برجل الثورات المضادة  والذيحركة فتح 

فتح وحماس رسميا اتفاقا فقد رحب خاشقجي بتوقيع حركتي  .اإلماراتي السياسيبالسيطرة على القرار 
سنوات برعاية مصرية، موجها رسالة ذات مغزى للقيادي  10ينهي االنقسام المستمر منذ أكثر من 

وقال "خاشقجي" في تدوينة له عبر حسابه بموقع  الفتحاوي الهارب إلى اإلمارات محمد دحلن.
فادي  : "ليت أبوcnnالتدوين المصغر "تويتر" معلقا على تصريحات دحلن التي نقلها موقع 

)دحلن( مثلما اقتنع بضرورة وقف ذلك الصراع العدمي من أجل مصلحة فلسطين، أن يقنع من 
 حوله بوقف الصراع األكبر من أجل كل المنطقة"، في إشارة إلى دولة اإلمارات.

 14/10/2017الشرق، الدوحة، 
 
 هات مقابل اإلفراج عنهماألسد يزج بالمعتقلين الفلسطينيين على الجب"القدس العربي":  .43

ن النظام السوري يزه بأبنائهم أهبة محمد: أكد عدد من ذوي المعتقلين الفلسطينيين  –دمشق 
المغيبين في السجون على جبهات القتال وفي ساحات المعارك، وذلك بعد تقديمه عرضًا لهم 

 ه من السجن.باالنضمام إلى صفوف قواته، أو احدى الميليشيات التابعة له، مقابل الخرو 
وقال مصدر مسؤول لدى "مجموعة العمل من اجل فلسطينيي سوريا" في اتصال مع "القدس العربي" 

النظام السوري يقوم بمقايضة المعتقلين ويخيرهم بين اإلفراه عنهم أو القتال إلى جانب قواته،  إن
بقبول خيار القتال  وبما أن المعتقل يريد الخلص من عذاب السجن وآالمه فانه يجد نفسه مضطراً 

إلى جانب قوات النظام. وأكد المتحدث ان النظام السوري غالبًا ما يرسل المعتقلين إلى الجبهات 
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الساخنة والتي يحتاه بها إلى حشد الكثير من المقاتلين، مضيفًا "لقد أرسل عدد من المعتقلين 
 الفلسطينيين إلى دير الزور لقتال تنظيم الدولة هناك".

في كل مرة كانت تذهب لزيارة زوجها المعتقل في  أنهاالمعتقلين قولها  أحددر عن زوجة ونقل المص
سجن عدرا بريف دمشق، يتم تأجيل الزيارة دون معرفة األسباب الحقيقة الكامنة وراء ذلك، إلى أن 

ي اتصل بها زوجها بعد أشهر عدة ليعلمها أن النظام أخلى سبيله وأرسله للقتال إلى جانب قواته ف
 مدينة دير الزور.

 14/10/2017القدس العربي، لندن، 
 
 "إسرائيل"بعد غارات قرب الساحل السوري في مصياف  "400إس "موسكو تنشر  .44

 -لمنظومات صواريخ "إس  ةنشرت روسيا مؤخرًا قواعد جديدة في سوري: طه عبد الواحد - موسكو
"سبوتنيك" الحكومية الروسية. وأشارت  " للدفاع الجوية، األمر الذي أكدته وكالة300 -" و"إس 400

 300" التي يبلغ مدى صواريخها االعتراضية 400 -" و"إس 300 -إلى وجود منظومات "إس 
كيلومتر على التوالي في مدينة مصياف السورية، حيث تتنصب هناك منظومات  400كيلومتر و

 "بانتسير" أيضًا.
كيلومترًا عن مدينة  12( في موقع يبعد 400 - وأكدت الوكالة وجود "بطارية منفصلة لصواريخ )إس

مصياف". وأوضحت أن البطارية األخيرة تم نصبها في موقع تواجدت فيه في وقت سابق بطارية 
" تابعة للدفاع الجوي السوري. وقالت "سبوتنيك" في خبرها تحت عنوان "رد 200 -صواريخ "إس 

فاع الجوي الروسية والسورية في سوريا وضعتا صاروخي على الغارات اإلسرائيلية" إن "منظومتي الد
تحت إدارة واحدة"، وأضافت: "يرى الخبراء أن روسيا ترد بذلك على الغارات اإلسرائيلية المتواصلة 

 سبتمبر )أيلول( الماضي". 7التي استهدف إحداها مدينة مصياف في 
 14/10/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 السليم االتجاه في خطوة لسطينيةالف المصالحة: األلمانية الحكومة .45

 .وحماس فتح حركتي بين الفلسطينية الوطنية المصالحة بإعلن األلمانية الحكومة : رحبت(أ ب د)
 حماس لجنة حل إن  : برلين في الجمعة، زايبرت، يوم شتيفن األلمانية الحكومة باسم المتحدث وقال

جراء وطني وفاق حكومة وتشكيل بغزة اإلدارية  السليم، االتجاه في خطوات كلها جديدة، اباتانتخ وا 
 .الدولتين حل لتحقيق مفيد الداخلي االنقسام تجاوز أن   إلى مشيًرا

 13/10/2017القدس، القدس، 
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 اتفاق عقب و"إسرائيل" السلطة بمساعدة بغزة الوضع تحسين سنتابع: "األمريكية "الخارجية .46
 المصالحة

 عن ستتابع" المتحدة الواليات أن الخميس أمس من أول كيةاألمير  الخارجية وزارة أعلنت: واشنطن
 وزارة باسم المتحدثة وقالت. المصالحة اتفاق بعد غزة قطاع في اإلنساني الوضع تحسن" كثب

 لتولي الفلسطينية السلطة" تبذله الذي" بالجهد نرحب" واشنطن في للصحافيين نويرت هيذر الخارجية
 مهمة خطوة يشكل أن يمكن( االتفاق) أن نرى نحن: "ضافتوأ". غزة في بالكامل المسؤوليات

 ".هناك يعيشون الذين ألولئك اإلنسانية المساعدات لوصول
 14/10/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 بين فتح وحماس  المصالحةغوتيريس يرحب باتفاق  .47

 االتفاق لىع عباس محمود الفلسطيني الرئيس غوتيريس أنطونيو المتحدة لألمم العام األمين هنأ
 عن الهاتفي االتصال خلل غوتيريس وأعرب .القاهرة في وحماس فتح حركتي بين توقيعه تم الذي
 ورحب غزة، في مسؤولياتها بتولي الفلسطينية للحكومة بالسماح المتعلق األخير التقدم شأن في تفاؤله
 في اإلنسانية األزمة لمعالجة المستمرة الحاجة على مشدداً  الهدف، هذا إلى للتوصل مصر بجهود
لى من الحركة وتحسين الكهرباء بأزمة يتعلق ما في بخاصة السرعة، وجه على غزة  .القطاع وا 

 14/10/2017الحياة، لندن، 
 
 األقدام على سيراً  فلسطين إلى طريقه في إلى التشيك يصل سويدي متضامن .48

 براغ، التشيكية، العاصمة إلى الدرا، بنجامين الفلسطيني، الشعب مع السويدي المتضامن براغ: وصل
 .األقدام على سيرا فلسطين، إلى طريقه في الخميس، مساء

 بالمتضامن الجمعة، ظهر ترحيبي، استقبال حفل التشيك، جمهورية لدى فلسطين، دولة سفارة وأقامت
 .شهرين من أكثر قبل السويدية، األراضي من األقدام، على سيرا رحلته، في انطلق الذي الدرا،

 اختصار إلى فيها يسعى ال رحلة في القادم، العام صيف خلل فلسطين إلى يصل أن توقع الدراو 
 بالقضية للتعريف العالم، وعواصم مدن من ممكن عدد بأكبر المرور إلى يسعى ما بقدر المسافات،
 الرأي اهانتب يلفت أن الخطوة بهذه يريد" أنه ،(عاما 25) العمر من البالغ الدرا وأضاف .الفلسطينية

 السياق ضمن تأتي فلسطين إلى رحلته أن إلى مشيرا اإلسرائيلي، للحتلل مكان، كل في العام
 .الفلسطيني الشعب مع التضامن عن للتعبير األخلقي
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 بالعداء ترحب ISM حركة أن ياهارتشيكا، زدينيك الدولية، التضامن حركة عضو قال جهته، من
 خلل الفلسطينية، األراضي إلى يصل أن وتأمل مبادرته، تثمنو  التشيكية، األراضي على السويدي
 .القادم م2018 عام صيف له، المخطط الوقت

 14/10/2017القدس، القدس، 
 
  وحماس فتح بين المصالحة في معضلة يواجه تقرير: الغرب .49

 حال في الدولي للمجتمع معضلة القاهرة، في وقع الذي التاريخي المصالحة اتفاق : يشكل(ب ف أ)
 دول وتصن فها إلسرائيل لدوًدا عدًوا تعتبر التي حماس حركة مع التعامل كيفية في تتمثل نجاحه،
 األمم وكذلك واألوروبيون واألمريكيون اإلسرائيليون ويراقب ".إرهابية منظمة" كـ العالم في كثيرة

 السلطة سليمت على مصرية برعاية اتفقتا اللتين وفتح حماس بين المحادثات كثب عن المتحدة
 .ديسمبر /األول كانون 1 بحلول غزة قطاع شؤون إدارة في الكاملة المسؤولية الفلسطينية

 عن أعربوا لكنهم سنوات، عشر استمر الذي االنقسام إنهاء باحتمال الغربيون الدبلوماسيون ورحب
 .الرسمية الفلسطينية الحكومة إلى حماس انضمام من قلقهم

 مفاوضات الستئناف ترامب دونالد األمريكي الرئيس خطط يعق د أن يمكن اهرةالق في الموقع واالتفاق
 .والفلسطينيين اإلسرائيليين بين المجمدة السلم
 مع العمل مواصلة من تمكنهم محتملة حلوال هناك إن برس فرانس لوكالة غربيون دبلوماسيين وقال

 أن تصور الصعب من" اسمه كرذ عدم طالبا أحدهم وقال. حماس في أعضاء تضم التي الحكومة
 يتيح وسط حل إلى التوصل الممكن من لكن" مضيفا" وضحاها ليلة بين العنف عن حماس تتخلى

 ".حماس من مدعومة كانت لو حتى الحكومة مع العمل لنا
 يحافظ حيث للبنان مشابه وضع قبول إمكانية إزاء حذرا سيكون أنه أوروبي دبلوماسي قال جهته، من

 تتخلى حماس نرى أن نريد" وأضاف .الحكومة عن مستقل بشكل العسكري جناحه لىع هللا حزب
 .وتمويل كبرى تحتية بنى بمشاريع االلتزام قبل" األمنية قوتها عن يوم بعد يوما واضح بشكل

 تمويل يعقد قد مما محددة إرهابية لمنظمات الموارد أو المادي الدعم األمريكي القانون ويحظر
 .حماس تدعمها فلسطينية حكومة
 مليون 75 نحو لها وقدمت الفلسطينية، للحكومة المانحة الدول أكبر من المتحدة الواليات وتعتبر
 .المالية وزارة بحسب العام، هذا أغسطس /وآب يناير/الثاني كانون بين دوالر
 جزءا سحما كانت لو حتى الحكومة بها تدعم أن يمكن طرقا هناك إن" قالوا غربيين دبلوماسيين لكن
 اللجنة بمباد  ويلتزمون حماس في عضويتهم عن الوزراء يتخلى الخطط، إحدى وبموجب .منها
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 سنعقد كنا إذا ما اعرف ال" آخر غربي دبلوماسي وقال .بذلك الحركة تقم لم لو حتى الرباعية،
 ".عام بشكل الحكومة مع العمل نستطيع لكننا المعينين الوزراء مع مباشرة اجتماعات

 13/10/2017، القدس، القدس
 
 خطة إماراتية تعتمد على "بالك ووتر" لغزو قطر لم تؤيدها واشنطن :اإلسبانية" أي بي سي" .50

كشفت صـحيفة إسـبانية عـن خطـة تمولهـا اإلمـارات العربيـة المتحـدة بهـدف غـزو قطـر،  :الميادين نت
ونقلـت صـحيفة "أي  ة.كشف عنها نائب رئيس مجلس الوزراء القطري السابق عبد هللا بن حمد العطيـ

" اإلسبانية عن العطية أن اآلالف من الجنود المرتزقة من شركة "بلك ووتـر" األمنيـة ABC بي سي 
األمريكية تدربوا في اإلمارات بهدف غزو قطر، لكنه قال في المقابل إن هذه الخطط "لم تحظ  بالدعم 

ن الحصـــــار االقتصـــــادي ووضـــــعت خطـــــة الغـــــزو فـــــي اإلمـــــارات قبـــــل إعـــــل مـــــن قبـــــل األمـــــريكيين".
 قطر من قبل الدول األربع. والدبلوماسي ضد  

 12/10/2017 ،الميادين نت
 
 دعوى قطرية أمام منظمة التجارة العالمية هارفضعلن اإلمارات ت .51

مـن منظمـة التجـارة العالميـة تشـكيل "لجنـة للفصـل فـي  ،أمـس ،طلبـت قطـر :عبـده المهـدي -الرياض 
 نزاعات سابقة مع اإلمارات".

أبلـــغ وزيـــر الدولـــة اإلمـــاراتي للشـــؤون الخارجيـــة أنـــور قرقـــاش، مبعـــوث الـــرئيس الفرنســـي مـــن جهتـــه، و 
لألزمــة الخليجيــة برترانــد بيزانســنو أنــه "ينبغــي علــى قطــر التخلــي عــن سياســة دعــم التطــرف واإلرهــاب 

المتصـدية وشد د على أن الدول األربع المقاطعـة و  وتقويض أمن واستقرار جيرانها والمنطقة المحيطة".
لترهــاب أوضــحت موقفهــا، وقــال إن "قطــر مطالبــة بمراجعــة شــاملة لتوجهاتهــا التــي أدت إلــى عزلتهــا 
وربطت سمعتها دوليًا بملفات التطرف واإلرهاب"، معتبرًا أن "سياسات اإلنكار والمظلومية غير مقنعة 

 في ظل سياسات وتوجهات الدوحة الموثقة في هذا الصدد".
 14/10/2017 ،الحياة، لندن

 
 يونيسكو"الالفرنسية أزوالي مديرة لـ " .52

فـــازت أودري أزوالي المرشـــحة الفرنســـية إلدارة  :محمـــد الشـــاذلي ،رنـــدة تقـــي الـــدين -القـــاهرة  ،بـــاريس
صوتًا في الدورة األخيرة من اقتراع أعضـاء المجلـس التنفيـذي للمنظمـة مسـاء أمـس،  30يونيسكو" بـ ال"

صــوتًا.  28قطــر حمــد عبــد العزيــز الكــواري الــذي حصــل علــى وذلــك فــي منافســة شــديدة مــع مرشــح 
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وكانــت المنافســة انحصــرت فــي الــدورة األخيــرة بــين المرشــحة الفرنســية والمرشــح القطــري، وذلــك بعــد 
 25صــوتًا مقابــل  31جولــة مــن التصــويت بعــد ظهــر أمــس حصــلت المرشــحة الفرنســية خللهــا علــى 

 مندوبان ببطاقة بيضاء.صوتًا للمرشحة المصرية مشيرة خطاب. واقترع 
وسارعت الحكومة المصرية للدعوة إلى التصويت لمصلحة مرشحة فرنسا أمام المرشح القطري. وقال 
عضــو فــي حملــة المرشــحة المصــرية إن وزيــر الخارجيــة المصــري ســامح شــكري الموجــود فــي بــاريس 

 ء أمس."يدعو كل أصدقائه إلى التصويت لفرنسا" خلل الدورة األخيرة التي جرت مسا
 14/10/2017 ،الحياة، لندن

 
 في الذكرى المئوية لثورته: إشكاليات لينين الثالث القاتلة .53

ثمــة ألــف زاويــة يمكــن النظــر مــن خللهــا إلــى الــوراء لتأمــل ثــورة أكتــوبر االشــتراكية فــي  :وائــل الســواح
ث إشــكاليات روســيا لمناســبة الــذكرى المئويــة األولــى لهــا. ســيركز هــذا المقــال علــى واحــدة منهــا: ثــل

 ابتدعها لينين وساهمت في إفشال أول ثورة في التاريخ قامت على أساس أفكار كارل ماركس.
، كــان لينـين قــد طـوَّر نظريــة هيلفردينـغ وبوخــارين 1916اإلشـكالية األولـى هــي مفهـوم اإلمبرياليــة. فـي 

م العـالم فـي مـا بينهـا، حول رأس المال المالي الذي يصل مداه بتحويل الدولـة إلـى احتكـارات يـتم تقسـي
ونشــر فكرتــه فــي كتــاب "اإلمبرياليــة أعلــى مراحــل الرأســمالية". ال اعتــراض لــي علــى مضــمون الكتــاب، 
ولكن اعتراضي على البناء الخاط  عليه. فكرة لينين األساسية هي أن اإلمبريالية هـي النمـو المنفلـت 

د األولـى مـن القـرن العشـرين. وقـد اسـتند للكولونيالية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر والعقـو 
أســـاسًا على أن االحتكارات أخـذت تـؤدي دورًا حاسـمًا فـي الحيـاة االقتصـادية والسياسـية وأن االنـدماه 
بين رأس المال المصرفي ورأس المال الصناعي ول د "رأس المال المالي" وأن اإلمبريالية سـتعمل علـى 

 االحتكاريين تتقاسم العالم كمستعمرات ومناطق نفوذ.تأسيس اتحادات عالمية للرأسماليين 
المشكلة الرئيسية التي وقع فيها لينين وأوقعنا معه هي نقضه نظرية ماركس في أن االشـتراكية سـوف 
تتبنــى فــي أكثــر الــبلد تقــدمًا وتصــنيعًا، ذلــك أن الثــورة هــي نتــاه التنــاقض بــين قــوى اإلنتــاه المتقدمــة 

ـــدمًا ســـوف تصـــل قـــوى اإلنتـــاه )الطبقـــة العاملـــة وعلقـــات اإلنتـــاه المتخلفـــة . فـــي البلـــدان األكثـــر تق
المنظمـــة( إلـــى حـــد  القطيعـــة مـــع علقـــات اإلنتـــاه )الرأســـمالية( فتحـــدث الثـــورة االشـــتراكية التـــي تكـــون 

 مقدمة لثورة كونية تنقل العالم إلى االشتراكية باعتبارها نمطًا أرقى وأكثر إنسانية لتنتاه.
لية بـــد لت جلـــدها وأصـــبحت تصـــدر منتجاتهـــا وســـلعها الفائضـــة إلـــى دول أخـــرى لحـــل بيـــد أن الرأســـما

أزماتهـــا فـــي تكـــدس الســـلع، وقـــدمت أهـــم اختراعاتهـــا، الديموقراطيـــة والصـــحافة والبرلمـــان، التـــي حققـــت 
ــال مكانــة سياســية ووضــعتهم علــى الخارطــة السياســية، واضــطرت الرأســمالية إلــى تقــديم تنــازالت  للعم 
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ببًا فــي تــأخير )وربمــا انتفــاء( الثــورة فــي العــالم المتقــدم. مــا الحــل   وجــد لينــين الحــل فــي كبيــرة كانــت ســ
إيقــاف الماركســية علــى رأســها. فبــداًل مــن قيــام الثــورة فــي أكثــر الــدول المتقدمــة صــناعيًا، ابتكــر لينــين 

فتغلـــق ضـــرب اإلمبرياليـــة فـــي أضـــعف حلقاتهـــا، تلـــك التـــي تصـــدر الرأســـمالية إليهـــا ســـلعها وأزماتهـــا، 
مصــانعها وتســر مح عم الهــا ألنهــا أضــحت أســواقًا للبورجوازيــة اإلمبرياليــة، ويفقــد العمــال مصــدر رزقهــم، 

 فل يجدون في تلك البلدان سوى الثورة االشتراكية كحل ألزماتهم، وههنا تسقط الرأسمالية.
هــا بورجوازيــون التــي فجرتهــا نســاء روســيا وشــارك فــي قيادت 2017فبرايــر / عنــدما انــدلعت ثــورة شــباط

واشتراكيون وفوضويون، وكانت تأسيسًا لمرحلـة جديـدة فـي التـاريخ الروسـي، كـان لينـين فـي منفـاه فـي 
سويســرا. ومــن منفــاه بــدأ يرســل رســائله إلــى رفاقــه البلشــفة يحضــهم فيهــا علــى رفــض المشــاركة فــي 

، وهــو يضــع "موضــوعات الحكومــة االنتقاليــة، ثــم ســرعان مــا اســتقل قطــارًا بألمانيــا ليعــود إلــى روســيا
( واالنتقـال إلـى دفـع 0519نيسان" الشهيرة التي تراجع فيها عن أفكـاره فـي طبيعـة الثـورة الديموقراطيـة )

 حزبه للنقضاض على السلطة وبناء االشتراكية فيها.
كان لينين يأمـل بـأن تنـدلع الثـورات االشـتراكية فـي أوروبـا فتسـارع الطبقـة العاملـة لنصـرة البلشـفة فـي 
ـــاء االشـــتراكية. إال أن الحـــرب الكونيـــة انتهـــت وراحـــت الرأســـمالية تلملـــم جراحـــًا وتعيـــد بنـــاء نفســـها  بن
ومؤسســاتها، وتطــور أحزابــًا وصــحافة وبرلمانــات وضــمانًا صــحيًا واجتماعيــًا وفن ــًا وثقافــة. وتتــرمك لينــين 

ــب شــرأها أكثــر إلــى وحزبــه وحيــدين، مــا دفــع الرجــل إلــى تبنــي فكــرة االشــتراكية فــي بلــد واحــد، التــي  يتنس 
 ستالين، والتي دفعت بروسيا إلى المجاعة والعوز والمرض، وأخيرًا، ستالين.

ولكن ليس ذلك فحسب، ففكرة االشتراكية في البلدان األقل تقدمًا دفعت فيمـا بعـد بثـورات كارتونيـة فـي 
ثيوبيا، أدت  جميعهـا، ومـن دون اسـتثناء، مجموعة من البلدان الفقيرة، ككوريا الشمالية وكوبا واليمن وا 

ــلت  إلــى كــوارث فــي السياســة واالقتصــاد والمجتمــع، ودمــرت البنيــة اإلنســانية فــي تلــك المجتمعــات وأص 
 ألشكال مرعبة من الحكم الديكتاتوري والتطرف واإلرهاب.

اإلشـــكالية الثانيـــة هـــي الـــدور المركـــزي للحـــزب العصـــبوي المتماســـك تماســـكًا حديـــديًا فـــي الثـــورة. منـــذ 
الــذي تحــول إلــى إنجيــل للشــيوعيين فــي العــالم، أخــذت  1902ور كتــاب لينــين "مــا العمــل " عــام صــد

نظريـة لينـين عـن الحـزب الثــوري تتكامـل. وقـد بـدأ لينـين بفكــرة أن الطبقـة العاملـة ال يمكنهـا أن تطــو مر 
ره"، مـن الـديموقراطي، فيأتيهـا "مـن الخـا-سوى "وعـي نقـابي،" أمـا الـوعي السياسـي، الـوعي االشـتراكي

الحـــزب. أكثـــر مـــن ذلـــك: إن "حركـــة الطبقـــة العاملـــة العفويـــة تـــتلخص فـــي النقابويـــة. والنقابويـــة تعنـــي 
استعباد البورجوازية أيديولوجيًا للعمـال. لـذا، فـإن مهمتنـا تكمـن فـي تحويـل العمـال عـن الكفـاح العفـوي 

 النقابوي".
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زينـة مـن الـواعين الثـوريين المحتـرفين" وال ينبغي أن يعتمد الحزب على الكم، على الحجم، بـل علـى "د
الثورة. ففي ظل الدولة األوتوقراطية، "كلمـا  –معهم  –الذين يبنون علقات جيدة مع العمال ويقودون 

كان األعضاء مـرتبطين بالنشـاط الثـوري بشـكل محتـرف ومـدرَّبين باحترافيـة علـى فـن مراوغـة البـوليس 
مــة". لــذلك، ينبغــي أن يكــون تماســك الحــزب حديــديًا السياســي، كــان مــن الصــعب اإلجهــاز علــى المنظ

 الديموقراطية. - ويخضع لجدلية المركزية
ولكــن مـــن يقـــرر التـــوازن بـــين المركزيـــة والديموقراطيـــة  ومـــن يقـــرر متـــى تخـــرق ضـــوابط الحـــزب  فـــي 

، أرسى لينين اثنتي عشرة قاعدة للحزب الثوري، سرعان ما خرقها بنفسـه، فشـك ل تكت ـل "المكتـب 1903
الجنوبي" خارقًا القاعدة التي وضعها هو وتقول إن تشكيل لجان ومنظمات الحزب هو من صلحيات 
اللجنة المركزيـة فقـط. ومـن خـلل هـذه المنظمـة، كـان لينـين يـدعو إلـى عقـد مـؤتمر حزبـي جديـد، فـي 

رين من عزل رفيقه وتلميذه بوخا 1909خرق مباشر للقواعد التنظيمية التي أرساها بنفسه للحزب. وفي 
 اللجنة المركزية خلفًا للقانون الحزبي، بسبب مواقفه اليسارية.

استبدال الحـزب بالطبقـة أدى، كمـا يحـب تروتكسـي أن يكـرر، إلـى اسـتبدال اللجنـة المركزيـة بـالحزب، 
ومــن ثــم اســتبدال األمــين العــام باللجنــة المركزيــة. وقــد بــرزت النتــائج الكارثيــة لنظريــة الحــزب ســريعًا، 

ل وفاة لينين، عندما وصل إلى أمانة الحزب رجـل نصـف أمـي، غلـيظ القلـب، يقتـل بـدم بـارد وحتى قب
، 139عضــوًا فــي اللجنــة المركزيــة مــن أصــل  98أصــدقاءه قبــل أعدائــه. خــلل ســنوات، قتــل ســتالين 

، وأرسـل 103جنـرااًل مـن أصـل  81بينهم رفاق دربه كامينيف وزينوفييف وبوخارين وتروتسكي، وأعـدم 
ألــف. وحــين جــاء خلفــاء "أبــي  750ين روســي إلــى أرخبيــل الغــوالك للعمــل القســري، قتتــل مــنهم مليــ 3

 الشعوب"، نقلوا القتل من روسيا إلى بودابست وبراغ وبرلين.
اإلشــكالية الثالثــة هــي دور الفلحــين. لقــد تبنــى لينــين فكــرة ديكتاتوريــة العمــال والفلحــين فــي الثــورتين 

معارضــًا بــذلك تروتســكي وبوخــارين وراديــك. األول كــان ينــادي بديكتاتوريــة  الديموقراطيــة واالشــتراكية،
البروليتاريا المدعومة من الفلحين، بينما كان اليسـاريان بوخـارين وراديـك يرفضـان دور الفلحـين فـي 
الثــورة. وبغــض النظــر عــن صــوابية فكــرة ديكتاتوريــة البروليتاريــا مــن عــدمها، فــإن التعويــل علــى دور 

فلحين في الثورة االشتراكية دفع بالماركسيين في دول أكثر تخلفًا كالصين وفيتنام وكمبوديا أساسي لل
والوس إلــى اجتــرار الفكــرة والقيــام بثــورات كاريكاتوريــة دمويــة، ســاهمت فــي تــدهور الفكــر الماركســي، 

ي ولكنهــا لــم تتوقــف عنــد ذلــك بــل ســاهمت فــي تــدهور أوضــاع الحريــات الرئيســية وحقــوق اإلنســان فــ
 بلدانها والعالم.

مليـون كمبـودي مـن أصـل  1.5ويكفي أن نتذكر فقط الزعيم الشيوعي الكمبودي بول بـوت الـذي أعـدم 
وتحويـل الـبلد إلـى مجتمـع اشـتراكي مثـالي، ” تثقيـف الشـعب“ستة مليين خـلل أربـع سـنوات، بحجـة 
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غـلق المـدارس والجامعـات عبر تهجير السكان من المدن إلى األرياف للعمل في المزارع الجماعيـة وا  
عدام كل من سرت حوله شائعة بمعارضة الشيوعية، مع عائلته وأقربائه.  وا 

فــي  –تحولــت إلــى تراجيــديا إغريقيــة  –ولعبــت تلــك النظــرة دورًا فــي التــرويج الشــتراكيات دونكيخوتيــة 
ا علـــى دول أخـــرى كمصـــر الناصـــرية وســـورية البعثيـــة والســـودان النميريـــة، التـــي جـــاءت بعســـكر ركبـــو 

ظهور الفلحين والعمال والمثقفين لبناء أنظمة شبه اشتراكية سرعان ما انهارت نحو أقبح الرأسماليات 
 الطفيلية في التاريخ، ولكنها تمتعت، وال تزال، بتأييد يساريي العالم من كل حدب وصوب.

ـية كانت أقوى بقـــليل، ثلث إشكاليات كان يمكن أن تمر  من دون كبير أثر لو أن البورجـــوازية الروسـ
ــــانوا أكثـــر حـــذرًا، أو لـــو أن القيصـــر األلمـــاني لـــم يســـمح  أو لـــو أن االشـــتراكيين الثـــوريين والمناشـــفة كـ

. ولكـن لـو تفـتح عمـل 1917بمرور القــطار الذي أقل لينين ورفاقه عبـر ألمانيـا إلـى روسـيا فـي نيسـان 
 الشيطان.

 14/10/2017 ،الحياة، لندن
 

 والمصالحة االنقسامو  المقاومة بين .54
 شفيق منير

 مرشحة أو دخلت، وحماس فتح بين سيما وال الداخلية الفلسطينية العلقات معادلة أن في شك ال 
 الرئيسي السبب ولكن. التغيير أو التطور لهذا كثيرة أسباب تتعدد وقد. جديدة مرحلة في للدخول،

ر الذي المصري الرسمي الموقف تغير إلى يعود  من تجاوباً  ولقي الفلسطيني الملف تعادةاس على أص 
 مسؤولي مع تفاهمات عقد الذي السنوار يحيى برئاسة حماس وفد ذلك عن عبر كما حماس، حركة

 في اإلرهابي التمرد مواجهة في المصري القومي باألمن يتعلق ما أهمها المصرية العامة المخابرات
 تفاهمات عن فضل. أوالً  غزة قطاع في لمصريةا – الحماسية بالعلقة يتعلق ما جانب إلى سيناء،

 .مصري بإشراف تمت دحلن ومحمد حماس بين
 من ولكن التفاهمات، هذه إلى الوصول في األقل، في اآلنية، ودوافعه أسبابه طرف لكل إن طبعاً  

 من دثح ما وراء كانتا( واألهداف الطبيعة) فهاتان. شيئاً  األساسية وأهدافه طبيعته من يغي ر أن دون
 تطور من إليه أشير ما ويتعام ل، يتفه م، أن يفترض الذي األمر. السابق في وقطيعة وتأزم صراع
 ليس السياسة يقود ما أن علماً . احتماالت على مفتوحاً  الباب ليبقى الموضوعة هذه ضمن وتغي ر

نما والمصالح، واألهداف الطبيعة  ألن. طرف لبك المحيطة والمعادالت والظروف القوى موازين وا 
 يذهب أن المعني الطرف يستطيع مرحلة كل في مدى، أي إلى تحددان الظروف وتلك القوى موازين
ر أن يمكن ال ذلك دون فمن. وتضييقاً  توسيعاً  وهجومًا، دفاعاً  ومصالحه وأهدافه بطبيعته  تفس 
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 في طرف كل دوافع يقود ما وهو. وتقلب وتطور تغير من يحدث وما والسياسات االستراتيجيات
 .المثال سبيل على التفاهم أو التصادم عند المعطاة اللحظة

 ورهان تجاهل بعد. أخرى مرة مصر، إلى ليعود عباس محمود أجبرت المفاجئة، التفاهمات، هذه
 على الحامية الحرب يشبه ما وا علن ترامب تجاه األخيرة تحركاته دل ت كما ترامب، دونالد على

 للشرب، صالحاً  ماء وال كهرباء بل القطاع وضعت التي إجراءاته خلل من غزة وقطاع حماس
 تأتيه أو حماس، ضد القطاع ينفجر أن منها أراد وقد. المالية ومستحقاته الدواء من ومحروماً 
 .مستسلمة

 فتح بين المصالحة باتجاه فوراً  لتتحرك األخيرة أمام الباب فتح مصر إلى عباس محمود عودة
نهاء وحماس،  المخابرات وزير فوزي، خالد للواء الخاطفة الزيارة عنه عبرت ما وهو. قساماالن وا 
 والطلب اإلدارية للهيئة حل ٍ  من حماس أعلنته ما ذلك على ساعد وقد. غزة وقطاع هللا رام إلى العامة
 في "الحكومية" الدوائر وكل المعابر فورًا، ويتسلم، يأتي أن هللا رام حكومة رئيس هللا الحمد رامي من

 من باالنقسام علقة له ما كل أسقط وبهذا. وأمنهما واألنفاق المقاومة سلح عدا وذلك. غزة قطاع
 تنضم ثم وحماس، فتح بين القاهرة في بحوار المصالحة تكريس غير يبق ولم. السلطة ناحية

 .الحقاً  إليه كافة الفلسطينية الفصائل
 جهل عن يكن ولم. الفلسطينيين بين عبثياً  فاً تصر  يكن لم االنقسام أن نتذكر أن يجب هنا إلى 

 جوهري خلف نتيجة فاالنقسام. سلبيات من االنقسام يحمله لما إدراك عدم أو الوطنية الوحدة بأهمية
 واستراتيجية ،(وتداعياته اوسلو اتفاق) والتسوية المفاوضات استرايجية: وسياستين استراتيجيتين بين

 أدت وما ،2006 عام فيها حماس حركة وفوز االنتخابات وجاءت. بالثوابت واالستمساك المقاومة
 الضفة منطقتين وبين. وغزة هللا رام سلطتين بين انقسام سمة االنقسام ليأخذ تداعيات، من إليه

 األمر. ومنطقتين سلطتين بين انقساماً  السابق العميق الخلف جعل ما وهذا. غزة وقطاع الغربية
 بالحديث تجريدياً  يتعام ل فصار. والسياسي االستراتيجي بتعد ْيه من ثيرينك قبل من يجرده راح الذي
ضعافه. وسلبياته االنقسام مخاطر عن  باتخاذه البعض لدى األمر وصل وقد الفلسطيني للوضع وا 

 باعتباره تصويره في المبالغة إلى آخر ببعضٍ  ووصل. الفلسطينية القضية دعم من اليد لنفض ذريعة
ظ أن دون من وذلك. لفلسطينيينبا حل ت كارثة  غزة قطاع تحو ل من االنقسام، ظل في نشأ، ما يتلح 
 وقد. كبرى حروب ثلث في إركاعها، أو اقتحامها، عن العدو عجز مقاومة عسكرية قاعدة إلى

 فلم األخرى الجهة من أما. جهة من هذا. الحصار من بالرغم محررة فلسطينية أرضاً  عملياً  أصبحت
 من هللا رام سلطة تبنته وما االنقسام ظل في الغربية، الضفة في الحال إليه تطور ما يتلحظ

 األمني التنسيق مع االحتلل واستفحال االستيطان استشراء ناحية من وذلك. وسياسات استراتيجية
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 أو العمالة تهمة في لدخل االحتلل تحت بلدٍ  في مثله حدث إذا والذي بالعقول، يذهب الذي المريع
 ".بالعقول يذهب مريعاً " اعتباره إال   يحتمل ال الفلسطيني الظرف أن إال   خيانةال
 أمام الوحدة وا عادة بإنهائه ويطالبون االنقسام يهاجمون راحوا ممن كثيرون يتوقف لم أخرى، وبكلمة 

 الوضعين مع العمل ما واألهم والسياستين  االستراتيجيتين بين الخلف مع العمل ما: السؤال
خا اللذين وضوعيينالم  السلطتين  بين االنقسام من سنوات عشر خلل ترس 
 لنقف السؤالين هذين عن والسياسية واالستراتيجية والنظرية المبدئية اإلجابة مؤقتًا، أو جانبًا، لنضع 

 وتحقيق االنقسام إنهاء إلى الذاهب األخير التطو ر ظل في الواقع أرض على يجري ما أمام
 .الوطنية دةفالوح المصالحة

 لتولي هللا رام سلطة دعوة خلل من متوقع، تصور كل فاقت تنازالت، خلل من حلً  حماس قدمت
. واألنفاق السلح وأمن وأنفاقها المقاومة سلح عدا غزة، قطاع مناحي كل على المباشرة السلطة
 والفصائل الجهاد فهنالك وحدها حماس تهم ال وأمنهما واألنفاق السلح: األخيرة الناحية وهذه

 أعلى على ومبدئية استراتيجية قضية الناحية هذه أن بل. السلح وحمل المقاومة في المشارمكة
 االقتراب يجوز ال وجللً  كارثياً  أمراً  بها التفريط يعتبر الذي األمر. كله الفلسطيني الشعب تهم مستوى

 عبر تم   غزة قطاع في وأمنهما وأنفاقها المقاومة سلح وصله فما. األحوال من حال بأي منه
 في األهمية بالغ استراتيجي تطور من أحدثه عما فضلً . الشهداء وآالف غزة جماهير تضحيات

 .الصهيوني العدو ضد الصراع في القوى ميزان
 أن للنقسام أتريد   إذا المقاومة وسلح السلطة بين تتشكل أن يجب جديدة معادلة ثمة أخرى بعبارة
ذا ينتهي ذا تتحقق، أن الوطنية للوحدة ريد  أت  وا   والقضية الفلسطيني للشعب العليا للمصالح أتريد   وا 

 األمني التنسيق حيث من الغربية الضفة في السائد الوضع يتعمم أن أما. عليها يتحافظ أن الفلسطينية
 ةسلط شعار تحت الغربية الضفة في حادث   هو كما واالستيطان االحتلل عودة إلى سيقود الذي
 مر ة ألف خير   فاالنقسام. بالمطلق فمرفوض عباس محمود يطالب كما واحد وقرار واحد وسلح واحدة
 .وأنفاقها غزة وسلح بالمقاومة تذهب ووحدة مصالحة من
 يوجد بأن نسمح لن تقول هللا رام في قيادات من أصوات تخره حين والمبكي المضحك لمن إنه حقاً 

ئ ت قل،. لبنان في الحال هو كما غزة قطاع في والسلطة المقاومة بين وضع  ال إذ األصوات تلك خسم
 هذه تنقل لو حبذا ويا. والدولة والجيش والشعب المقاومة بين اللبناني بالحل شبيه هو ما إال   حل
 وتفك االحتلل تدحر شاملة شعبية انتفاضة شكل على أيضاً  الغربية الضفة إلى الحميدة" العدوى"

 .شرط وال قيدٍ  وبل والقدس الضفة روتحر   المستوطنات
 12/10/2017، 21عربي
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 جديد من المصالحة اتفاق عن .55
 الزعاترة ياسر

 القاهرة في عليه التوقيع تم الذي المصالحة باتفاق يستبشر أن إال للقضية مخلص أي بوسع ليس
 نالطرفي قبول إلى أدت التي الدوافع عن النظر بصرف وحماس، فتح حركتي بين( الخميس)

 .عليه واإلصرار رعايته خلف وقفت التي الدوافع أو باالتفاق،
 على المصرية الوصاية عودة في يتمثل االتفاق في عنه الحديث يمكن الذي األساس الملمح لعل

 بينهم من آخرين، على راهنت التي هللا رام في للسلطة مريحا يكن لم الذي األمر الفلسطيني، الملف
 ال السياسة لكن مريح، وضع في حماس أن ذلك يعني أن دون من يدة،الجد األمريكية اإلدارة
 .القوى وموازين الموضوعية الظروف بل األماني، تحكمها

 هو حماس أخذته وما غزة، قطاع على الوالية عودة هو االتفاق من هللا رام في السلطة أخذته ما
 تعني ال المقاومة سلح ضلةمع أن العلم مع بالسلح، المس   دون من السلطة، عبء من التخلص
 .أيضا أخرى وفصائل الجهاد بل وحدها، حماس

 على الماضية السبع السنوات خلل أدمنوا كثيرين أن ينسينا أن يجب ال بالمصالحة االحتفال هذا
 الذين العرب من أم الفلسطينيين، من كانوا إن الفلسطيني؛ الواقع أوزار كل االنقسام تحميل

 يتقربوا أن لهم يحلو الذين أولئك من أو القضية، حيال مسؤولياتهم من للتنصل المعزوفة يستخدمون
 .خرى وبأشياء بالتطبيع زلفى؛ الصهيوني العدو إلى

 ما ألن أولئك، يفهمه كما الفلسطيني باالنقسام البتة لها صلة ال الصهيوني الكيان مواقف أن والحال
 تحت سلطة وتكريس التفاوض يرى من بين العدو؛ مع المواجهة برنامج على االنقسام ليس يعنونه
 التجارب في الحرة الشعوب كل اختطته الذي ذلك هو الحل أن يرى من وبين االحتلل، عباءة

 .يرحل حتى مكلفا االحتلل وجعل المقاومة أي المشابهة،
ممت سلطة أنها يعلمون وهم واستحقاقاتها، بالسلطة المتعلق االنقسام هو يعنونه ما  خدمةل صت

 عرفات ياسر أعني إنشائها، على قام من أن بدليل منه، التحرر برنامج لخدمة وليس االحتلل،
 اغتياله تم السلطة، تلك استحقاقات على التمرد حاول وحين الحقيقة، هذه أدرك قد هللا، رحمه

 .المعروفة بالطريقة
 دون طويل زمنا الصهاينة ضفاو  عرفات أن ينسون، أظنهم وال جميعا، أولئك فنذك ر السلم، أما

 وتبنتها الصهاينة، على 2002 عام الشهيرة مبادرتهم العرب وعرض نتيجة، على يحصل ولم انقسام،
 ثلث وليفني أولمرت السلطة وفاوضت مفهوهم، وفق انقسام هناك يكن ولم الفلسطينية، القيادة عليها
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 هناك يكن ولم أيضا، نتيجة وبل التفاوض، وثائق كشفتها مغرية عروضا لهما وقدمت سنوات،
 .أيضا انقسام
 االنقسام أدى حين ففي الفلسطيني، الواقع في صداها تجد أن نتمنى جديدة، معادلة أمام نحن اليوم
 من مزيد إلى الضفة في المتبعة السياسات أدت فقد غزة، قطاع في للمقاومة قاعدة إيجاد إلى

 من مقابل ثمن هناك يكون أن دون من للمقاومة، مطاردة مع الغربية، الضفة في والتهويد االستيطان
 .االحتلل

 بناء باتجاه محطة يكون أن الجديد االتفاق على إن قلنا إذا التفاؤل في بعيدا نذهب قد حين وفي
 يتدار إداري كيان إلى السلطة وتحو ل ممكنة، وسيلة بكل االحتلل غطرسة تقاوم جديدة استراتيجية
 الداخل في الفلسطيني للشعب سياسيا مرجعا لتمثل التحرير منظمة تشكيل دةإعا مع بالتوافق،
 أمريكية محاوالت ألي التصدي تجاه في محطة يكون أن لتمني يدفعنا اإليمان أضعف فإن والخاره،
 مع الراهن الوضع يكر س" إقليمي حل" عن الحديث عبر تضيعها، مسارات نحو القضية لحرف

 .الصهيوني الكيان مع عربي تطبيع مع أفق، بل سياسية عملية طلقي بينما طفيفة، تحسينات
 انتفاضته ويصع د بنفسه، القرار يأخذ أن يمكن الذي الفلسطيني الشارع على األكبر التعويل ويبقى
 للحتلل، مكلف برنامج نحو المسار تغيير والفصائل السلطة على ليفرض االحتلل، مواجهة في

 .عليه التراجع فرض على وقادر
 14/10/2017الدستور، عّمان، 

 
 التالية ترامب خطوة.. اليونيسكو من االنسحاب بعد .56

 الرنتاوي عريب
 باالنحياز اتهمتها ولطالما اليونيسكو، منظمة مع إشكالية بعلقة الدوام على واشنطن احتفظت

 من االنسحاب حيانًا،وا المنظمة عن التمويل بقطع والتلويح" .. اللسامية" بـ وأحياناً  للفلسطينيين
 التي األولى المرة لكنها األخرى، تلو منها الواحدة المتعاقبة، األمريكية اإلدارات ديدن ظل المنظمة،

 المنتظم هذا من االنسحاب قرار واتخاذ بالفعل، القول اتباع على أمريكية إدارة فيها تجرؤ
 .المستوى رفيع العلمي/ التربوي/الثقافي
 مواقفها في إليه، تصل أن ترامب إلدارة يمكن ما على ملموسة عملية داللة كياألمري القرار يعطي

 وأنها ذاته، البابا من أكثر" كاثوليكية" أنها تظهر أن تريد فهي...  والفلسطينيين للعرب المناهضة
 على أبيب تل واشنطن سبقت إذ ذاتها، اإلسرائيلية الحكومة من إسرائيل مصالح على حرصاً  أكثر
 .له الحقاً  اإلسرائيلي القرار جاء لما األمريكي، القرار ولوال االنسحاب، قرار اتخاذ
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 والواليات إسرائيل بين العلقة تاريخ في مسبوقة تكون ال وقد الخطوة، بالغة ظاهرة أمام أننا والحقيقة
 أنه األولى، سنته في أظهر األبيض، البيت قرار بمفاصل يتحكم الذي األمريكي فاليمين المتحدة،

 والواليات...  ذاتها إسرائيل في الفكري/السياسي الطيف ألوان معظم من إسرائيل بمصالح التزاماً  أكثر
 اليمين معسكر رأس على الوقوف إلى أبيب، لتل االنحياز من انتقلت اليمن، هذا حكم تحت المتحدة،
 .صفوفه آخر في وليس فيها، المتطرف والقومي الديني

 جماعات تأثير تحت الكونغرس عن تصدر ومواقف سياسات مخاطر من نحذر قبل، من كنا
 بأنهم وأعضائه، الكونغرس لجان بعض وصفنا ولطالما واشنطن، في" اليهودي اللوبي"و الضغط

 تتجاوز تكاد متطرفة، إدارة أمام أننا اليوم، الجديد...  ذاته اإلسرائيلي الكنيست من أكثر" صهاينة"
 .بينيت – ليبرمان – نتنياهو: إسرائيل في ةالحاكم الترويكا تطرفها في
 إليه، نرمي ما حقيقة يدرك إسرائيل، لدى واشنطن سفير لمواقف القليلة األسابيع خلل استمع ومن
 كحق المستوطنات عن حديثه إلى ،"المزعوم االحتلل" بـ للضفة اإلسرائيلي االحتلل وصفه من

 على تشديده إلى اإلسرائيلي، القومي األمن ريةنظ لمقتضيات خدمة أرضها على إسرائيل تمارسه
 دولة في سيظل أنه طالما وحديث، قديم أو ،"صغير" وآخر" كبير استيطان" بين التفريط عدم

 .إسرائيل
ن  السلطة تحيل والتي توصيفها، جرى كما ،"القرن صفقة" أو ترامب، خطة عن المعلومات صحت وا 
 ذلك فمعنى وجغرافيتها، حدودها في وال وتفويضها واليتها في ال نقصان أو زيادة دون من دولة إلى
 ترامب إدارة وأن ابتداًء، اإلسرائيليين مع وليست واشنطن، مع ستكون القادمة، الفلسطينيين معركة أن

 من ذلك من أبعد هو ما إلى ماضية السفارة، نقل تأجيل حكاية والفلسطينيين العرب" باعت" التي
 الشرعية بموجب للتصرف القابلة وغير الثابتة الوطنية الفلسطيني الشعب حقوق على عدوانها" حيث

 السفارة نقلت تكون أن قبل األبيض البيت تغادر لن أنها واألرجح ،"المتحدة األمم وقرارات الدولية
 .واسعة استيطانية كتل لضم األخضر الضوء إسرائيل وأعطت

 من اإلدارة هذه تستبطنه ما على مؤشر الكونغرس، أروقة في الماضية الساعات خلل جرى ما
 بمواقف ذلك استبقت أنها صحيح وفلسطين، القدس في والعربي الفلسطيني للحق مناهضة مواقف
 بل باألقوال، تكتفي ال أنها بالملموس تبرهن المرة هذه لكنها للفلسطينيين، العداء شديدة عديدة

 .العرب من وأصدقائها حلفائها مصالح حيال حساسية اإلدارة أقل وأنها باألفعال، تستبعها
 بل بذلك، أوحت كما سياسية، ألسباب الدولية المنظمة من تنسحب لم واشنطن إن قائل يقول قد

 حين مقابل على الحصول أمل على االنسحاب قرار إسرائيل" سل فت" وأنها باألساس، مالية ألسباب
 المالي بالعجز االنسحاب تبرير أن الحقيقةو " ... القرن صفقة" إلتمام الكبرى المقايضة موعد يحين
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 أبيب، تل مع مقايضة بتدبير واشنطن قيام وافتراض...  اليوم كذلك ليس وهو قبل، من مقنعاً  يكن لم
 من أبعد يذهب فالرجل ترامب، به يأتي أن يمكن ما على والرهانات األوهام تغلغل مدى يعكس إنما

 تستطعه لم بما سيأتي أنه يعتقدون زالوا ما" العرب مونالواه" فيما إلسرائيل، دعمه في المتوقع
 .والخيال اإلرادة وشح واإلفلس العجز عن تعبير في األوائل،
 من األمريكي االنسحاب قرار سيخلفه الذي العجز بسد" العرب األغنياء" بقيام متفائلين ولسنا

 هذه مرشح فرص تعظيم بينها من ذلك، وراء خاصة مصالح وأنظمتهم لدولهم تكن لم ما اليونيسكو،
 العربية الصراعات في بقوة يحضر المال...  المقابل المحور دول من ذاك فرص تبديد أو الدولة
 واقعة وتلكم الكبرى، العربية والمصالح القضايا تحضر عندما نادرة، عملة ويصبح يغيب لكنه البينية،
 .العربي للسخاء حاكمة قاعدة صارت حتى تكررت

 14/10/2017ّمان، ع الدستور،
 
 جدوى بال اتفاق: وحماس فتح .57

 فيشمان أليكس
 السلطة أمن رجال على تعرض أن حماس من طتلب القاهرة في المصالحة محادثات أثناء في

 أما. إسرائيل مع األمني النشاط تنسيق على الموافقة من كجزء غزة، في األنفاق خريطة الفلسطينية
 .الطلب هذا على التعقيب عناء ىحت أنفسهم يكبدوا فلم حماس ممثلو
 الطائرات السلح، إنتاه مصانع المعامل، األنفاق، غزة في حماس أيدي في القاهرة محادثات أبقت
 لحماس العسكرية الذراع بقيت عملًيا،. البحرية والكوماندو القسام الدين عز وكتائب المأهولة غير
 الذي االتفاق مع يتعاطون إسرائيل ففي ولهذا. لحماس والحصرية المباشرة القيادة تحت كانت، مثلما
 محاولة على الطاقة إضاعة حتى خسارة أنه بحيث للتحقق، احتمال أي له ليس كاتفاق أمس وقع

 .تتدخل أال إسرائيل من طلبتا حال أي على ومصر األمريكية اإلدارة أن بالك فما. تشويشه
 على لها الذي المطلق االحتكار عن للتخلي حماس استعداد في ما حراكا االتفاق يبين ذلك، ومع

 3 و الفلسطينية السلطة إلى بالتدريج ستنقل المعابر عن المسؤولية مثل هكذا. القطاع في السلح
 غزة شرطي ألف 12 عمل في وينخرطون غزة إلى الضفة من سيصلون الشرطة أفراد من آالف

 .السلطة إلى ستنقل أيضا هم عنهم المسؤولية
 المشتركة اللجان مداوالت في سيتقرر االتفاق في وغيرها الخطوات هذه فيه ستتم الذي الشكل إن

 ليس التي اللجان، بعمل مشروطة أمس وقع الذي االتفاق بنود معظم فإن عام وبشكل. وفتح لحماس
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 إطار في سيبحث غزة في الحكم موظفي مستقبل مثل، هكذا. محددة نهائية مواعيد حتى لمعظمها
 .األوسط الشرق بمقاييس خلد وهو ـ أشهر أربعة بعد توصياتها ترفع أن رضيفت لجنة
 األمر الضفة، في حماس لرجال واالعتقاالت المطاردات بوقف تسمح خطة ستعرض أخرى لجنة
 في لذلك ذكر أي يظهر ال أنه غير. اإلرهاب أعمال وقف عن باإلعلن ظاهرا، حماس، يلزم الذي
 ال اإلسرائيلية المخابرات لدى التي المعلومات فإن األثناء هذه وفي. حوفت لحماس مشتركة وثيقة أي

 .العكس بل الضفة في لحماس العسكرية الخليا نشاط في انخفاض أي عن تتحدث
 على سيطرة يعطيه ال اتفاق لقبول واستعداده المصريين مع مازن أبي توافق أن يعتقدون إسرائيل في

 حالة األمريكية اإلدارة على يعرض ألن حاجته ولكن عرجاء وزةأ كونه يؤكدان القطاع في السلح
. القصير للمدى التنازالت من أكثر له مهمة الفلسطيني الشعب كل باسم بالعمل تفويض له حاكم

 كشريك وعرضه األوسط الشرق في للتسوية سياسية خطة عرض على توشك المتحدة فالواليات
 .مازن أبي ناحية من أعلى هدف هو شرعي
 للسلطة التي االلتزامات عاتقها على ستأخذ حماس بأن يؤمنون ال إسرائيل في أمر، من يكن مهما
 وفي. أشهر أربعة أو ثلثة غضون في باالنهيار سينتهي اتفاق هذا إن يقول والتقدير إسرائيل، تجاه
 التزاما نتضم لو حتى االتفاق، هذا مع التعايش على قادرة تكون لن إسرائيل حكومة فإن حال، كل
 عندها إسرائيل سيلزم االتفاق أن هو ذلك وسبب. غزة في التوتر بتخفيض السلطة نحو حماس من

 السياسية المسيرة من بالتملص لها يسمح الذي العزل والقطاع، الضفة بين العزل سياسة عن بالتنازل
 ذلك عن للتنازل مستعدة تكون لن فإنها وبالتالي كلها الفلسطينية األمة يمثل ال مازن أبا أن بدعوى
 .بسرعة
 اعتراف شكل في مضمون إنجاز أي عن التنازل هذا بمقابل تحصل ال إسرائيل نفإ ذلك، عن فضل
 لن اليوم، يبدو مثلما االتفاق، هذا فإن وبالتالي. العنف أعمال بوقف التزام أو بإسرائيل حماس من

 .يصمد
 13/10/2017 يديعوت

 14/10/2017لندن،  العربي، القدس
 

 الفلسطينية والتنازالت األعوج اإلسرائيلي المنطق .58
 اريئيلي شاؤول  

 منه استقال الذي ،"التنازل منكرو" معسكر جيدا عرف الذي اولمرت، ايهود السابق الحكومة رئيس
 تحقيق من خطوة بعد على كنت: "2012 أيار 20 في" معاريف" لصحيفة قال شارون، وأريئيل هو
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ذا. اقتراحاتي مرة أية في يرفضوا لم طينيونالفلس. السلم اتفاق  يحاولون من األلف للمرة هناك كان وا 
 لم هم. فرق يوجد وهنا عليها، يوافقوا لم فهم. مختلفا كان الواقع فإن اقتراحاتي، رفضوا أنهم االدعاء
 أربعة ةللحكوم رئيسا بقيت ولو. االنتهاء شفا على كانت بل تنته، لم المفاوضات ألن عليها يوافقوا
 إلى وصلنا وقد جدا، صغيرة كانت الفجوات. سلم اتفاق إلى التوصل يمكن لكان أخرى أشهر

 ".األخيرة المراحل
 من طرحه يتم الذي عباس محمود رفض بشأن االدعاء كليا يفند األساسي المصدر من االقتباس هذا
 بيغن من التعلم علينا"و ،9/10 ،"هآرتس" ،"فريد واستنتاه فريد نزاع)" مرغليت ودان بيغن بني قبل

 أقوال في تتجسد التي الجوهرية الفكرة هو التفنيد من األهم لكن(. 10/10 هآرتس، ،"غولدا من وليس
 بإنهاء يتعلق فيما" اعتقاد قفزة" بـ اولمرت قام ألسلفه، خلفا. المفاوضات في وجهته والتي اولمرت،
 عادلة بصورة الصراع إنهاء أجل من للتفاوض جاء بل ،"اإلعطاء" أو" للتنازل" يأت لم هو. الصراع
 .الدولية للقرارات ووفقا وواقعية وحكيمة

 والمتعجرفة الضيقة الجانب أحادية الرؤيا يفضلون الذين ،"المصالحة رافضو" يتبناه ال الموقف هذا
 حلول) بيغن عليه رد الذي المقال في موسع بشكل عليها ركزت والتي التاريخي الواقع ينقصها والتي
 (.4/10 ،"هآرتس" ،"فريد لصراع فريدة
. شروط أي دون من عليه التوقيع فيجب الفلسطينيين مع اتفاق على التوقيع تم إذا رأيهم، حسب
 كانت إذا حتى كانت، مهما اقتراحاتها على الموافقة عليهم يجب والفلسطينيون باالقتراح تقوم إسرائيل
 من طلب الذي ديفيد كامب في باراك اهود اقتراحات مثل ونية،وقان سياسية قاعدة أية عن مقطوعة

 ضمها يتم المستوطنين، من مئة من 80 فيها يعيش مئة، من 11 عن تقل ال مناطق: "عرفات ياسر
ضافة. اإلسرائيلية السيادة إلى  دون من) إسرائيل سيادة تحت تقع مناطق بنقل نقوم لن ذلك، إلى وا 

 يكون الهيكل جبل"و". األردن غور ربع على سنوات لبضع ئيليةإسرا سيطرة(… لألراضي تبادل
 وكنيسة اإلسلمي الحي في السيادة على القديمة البلدة في يحصل وعرفات …إسرائيل سيادة تحت
 إلى تنقل 1967 في إسرائيل ضمتها التي والقرى إسرائيل سيادة تحت يبقى القدس وشرق". القيامة
 .فلسطين
 رافضو" هكذا فقط. للسلم رافضين إلى تلقائي بشكل يحولهم إسرائيل لعرض الفلسطيني الرفض

 باراك" يقول الذي ادعاءاتهم، مركز في يقف الذي الفاسد المنطق تفسير يستطيعون" المصالحة
 الذي الثابت الموقف" تفسير يمكنهم فقط هكذا". باراك من أكثر أعطى اولمرت"و" شيء كل أعطى
 %22 مقابل فلسطين وطنهم تشكل التي %100 عن التنازل" ـ" لمفاوضاتا أثناء الفلسطينيون طرحه
. 2008 أنابوليس حتى إسرائيل فيه تعاملت الذي الفارسي البازار أمام ـ الفلسطينية الدولة تشكل التي
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 الفلسطينية الرواية شرعية يرفضون هم. موقفهم لعرض شرعية للفلسطينيين يوجد ال ناحيتهم من
 هو، كما اولمرت اقتراح رفض إن يقول الذي البسيط، المنطق يتجاهلون هم. بها يالدول واالعتراف

 يقترحون مفاوضات، كل جوهر هو هذا. هو كما عباس اقتراح اولمرت رفض ويوازي شرعي
 فقط وهم ،"شفافون" أنهم على الفلسطينيين إلى نظرهم في. ويتقدمون ويتنازلون ويتفاوضون

 المفاوضات، في أمامنا الفلسطينيون يضعها التي المرآة إلى النظر فرصة يفوتون فهم ،"يوافقون"
 بإنسانيتهم الفلسطينيين، بشرعية االعتراف يجب االتفاق إلى التوصل أجل من أنه فهم فرصة

 إلى يتحول أن نريد ال كنا إذا أحلمنا من جزء عن التخلي علينا يجب أنه وفهم. واحتياجاتهم
 .كوابيس
" المختارة" االقتباسات من الكثير مقاله في وكتب. اللجئين موضوع على زالتركي اختار بيغن

 مواقف شرح محاولة مثل. األطراف مواقف فهم أجل من للهواة مقاربة هذه(. واحد موقع من جميعها)
 الحملة قاعدة على والمناطق، الجوالن هضبة مستقبل على المفاوضات في وباراك رابين اسحق

 مثل الموضوع، هذا حول المتعاكسة التصريحات من وافرة كمية هناك توجد. عملال لحزب االنتخابية
 خمسة استيعاب إسرائيل من الطلب المنطقي غير من" قال حيث ،2008 في عباس تصريحات

 .الج  مليون حتى أو الج ، مليين
 رأسه، مسقط صفد، إلى للعودة مستعد بأنه تصريحه أو ؛"إسرائيل دولة نهاية سيكون هذا معنى
 في المطروحة هي باقتباسها يقومون التي المواقف أن يفهم أن والجمهور بيغن على. فقط كسائح

 عناء نفسه كلف الفلسطينيين، مع التفاوض تجربة تنقصه الذي بيغن، أن لو. الرسمية المفاوضات
" الخبراء لخيا" عن يدعي، كما يدور، ال الحديث أن فهم لكان الموضوع حول والكتب األبحاث قراءة
 إلى سيعودون الذين الفلسطينيين اللجئين عدد إن يقول الذي الرسمي الفلسطيني الموقف عن بل

 اولمرت) إسرائيل عليه وافقت إذا العدد، هذا. الج  ألف 100 - 50 بين يتراوح ـ بموافقتها ـ إسرائيل
 حسب أنه حقيقة ضوء على ذلك، إلى إضافة. إلسرائيل الديمغرافي الميزان في يؤثر لن ،(رفض
 القدس في فلسطيني ألف 330 من أكثر اولمرت، أجراها التي المفاوضات في االتفاق مسودة

 مئة من 2.5 بـ يتغير أن يتوقع الديمغرافي الميزان فلسطينية، بمواطنة اإلسرائيلية إقامتهم سيغيرون
 .إسرائيل في اليهود لمصلحة

 أربعة تشمل" صفقة" بـ متعلقا سيكون والفلسطينيين رائيلإس بين اتفاق كل أن أيضا بيغن تجاهل لقد
 األمن موضوع في. موضوعين في فقط يريد ما على الحصول يمكنه طرف كل أساسية، مواضيع
 موافقتها إسرائيل ستمنح الحدود موضوع وفي دولتهم، من السلح نزع إلسرائيل الفلسطينيون سيقدم
 في أعطي أن سبق الذي العودة حق عن الفلسطيني ازلالتن. كأساس 1967 حدود إلى العودة على
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 من تطبيقه يمكن ال العودة حق" ريغان إلدارة عرفات، ياسر نائب إياد، أبو كتب عندما ،1988
 منذ نشأ الذي الوضع الحسبان في نأخذ أن علينا يجب بل اإلسرائيلية، بالمصالح اإلضرار خلل
 ".القدس شرق في فلسطين مةعاص إقامة المقابل في يقتضي ـ" 1948 عام
 طرحها التي األخرى التنازالت عرفوا لكانوا للقراءة، معدودة دقائق يكرسون التنازل ينكرون من كان لو

 حين في. اإلسرائيلية المطالب إلى وأقرب الدولية المواقف عن بعيدا ـ المفاوضات في الفلسطينيون
. األراضي تبادل على الفلسطينيون وافق ،1967 حدود إلى العودة على يصمم الدولي المجتمع أن

 65 ضم على وافقوا الفلسطينيين أن إال قانونية، غير المستوطنات إن يقول الدولي المجتمع أن وبرغم
 في اليهودية األحياء ضمنها ومن األخضر، الخط خلف تقع والتي إسرائيل، إلى منها مئة من 80 -

 منزوعة دولة على ووافقوا إسرائيل لطلب الفلسطينيون استجاب أيضا األمن موضوع في. القدس شرق
 .السلح
 من نتنياهو انسحاب يبرز إرادتهم، برغم هذا كان لو حتى الفلسطينيون، أظهرها التي المرونة مقابل
 كأساس 1967 حدود قبول يرفض هو. أعله المعروض( والعطاء األخذ) المفاوضات مباد 

 فهمه ما فهم لكان الرفض، بهذا اعترف بيغن أن ولو. قدسال موضوع في البحث ويرفض للتفاوض،
 فلسطيني شريك إيجاد من أصعب إسرائيلي شريك إيجاد: معدودات أشهر في ترامب دونالد الرئيس

 قار ، كل ذلك يفهم أن وبحق، آمل، المرة هذه في. الدائم االتفاق على المفاوضات إجراء أجل من
 .بيغن حسب

 13/10/2017هآرتس
 14/10/2017لندن،  العربي، القدس
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