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 ر والسعودية واإلماراتواألردن ومص "إسرائيلقادة جيوش "في واشنطن بمشاركة مؤتمر  .1

: للمرة األولى يشارك رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، غادي أيزنكوت، مع "القدس العربي" -لندن 
 رؤساء أركان أربعة جيوش دول عربّية ليست لديها عالقات دبلوماسّية مع إسرائيل. 

واألردن، ومصر، أن رؤساء جيوش السعودية، واإلمارات،  وتحدثت وسائل إعالم إسرائيلية، أمس،
سرائيل سيجتمعون مع دول غربية ومن حلف شمال األطلسي، وأستراليا وغيرها، في اجتماع لقادة  وا 

 هيئة األركان الكبير والدولي الذي يعقد في واشنطن.
اإلسرائيلي، إن هيئة األركان المشتركة األمريكية المستضيفة للمؤتمر، بقيادة الجنرال  I24وقال موقع 
وزيف دانفورد، أجرت تعديالت على هيكلة المؤتمر بهدف تمكين أيزنكوت من المشاركة األمريكي ج

فيه. وبحسب الموقع اإلسرائيلي، فإن هذا المؤتمر الثاني من هذا النوع لدول التحالف الدولي الذي 
كة والعراق، بالرغم من عدم مشار  سورية)داعش( في  "الدولة اإلسالمية"تقوده واشنطن لمحاربة تنظيم 

 إسرائيل رسميًا في التحالف، وعدم تلقيها دعوة لحضور المؤتمر األول.
 23/10/2017القدس العربي، لندن، 
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 إنجاح المصالحة وممارسة حكومة الوفاق مهامها علىعباس: حريصون  .2
عباس، في تصريحات صححفية، خحالل  السلطة الفلسطينية محمود قال رئيس: محمد الدعمه - انعمّ 

 هان، أمححس، إنححعبححد ا الثححاني، فححي قصححر الحسححينية فححي عّمححاألردنححي  ملححكمححع ي عقححدها المباحثححات التحح
إلحى أنحه وضحع الملحك فحي  تناول المصالحة الوطنية الفلسحطينية واتتفحاق الحذي وقحع فحي القحاهرة، مشحيراً 

وأضاف: نحن واألردن حريصون على المصالحة الفلسطينية بال أدنحى شحك،  الصورة الكاملة لالتفاق.
ريصححون علححى أن تححنجا ضححمن اإلطححار الححذي ورد فححي اتتفححاق، وهححو أن يكححون هنححاك سححلطة واحححدة وح

وقحححانون واححححد ونظحححام واححححد، وأن تحححتمكن حكومحححة الوفحححاق الحححوطني محححن ممارسحححة نشحححاطها وعملهحححا، كمحححا 
 تمارسه في الضفة الغربية.

 23/10/2017 ،الشرق األوسط، لندن
 

 لتجاوز أي خلل سياسي وقانوني التشريعي المجلس دويك يدعو إلى عقدعزيز  .3
عزيححز دويححك، إلححى عقححد وتفعيححل  دعححا رئححيس المجلححس التشححريعي، د.: أحمححد المصححري -غححزة  ،الخليححل

المجلحححس، لتجحححاوز أي خلحححل فحححي المنظومحححة السياسحححية والقانونيحححة الفلسحححطينية، مؤكحححدا أن "خلحححاًل واسحححعًا 
تفعيححل المجلححس، وأخحذ األخيححر لححدوره  سيصحيب المنظومححة السياسحية والقانونيححة، إذا لححم يجحر العمححل علحى

، "رئيس السحلطة محمحود عبحاس 21/10/2017السبت  في تصريا لح"فلسطين"، دويك ودعا المنوط به".
لعقحححد دورة طارئحححة للمجلحححس، تكحححون بمثابحححة فحححتا بوابحححة التئحححام المجلحححس لحححدورات تحقحححة فحححي إطحححار عملحححه 

ة، دون أن يلمس المواطنون إيجابيحة وعبر دويك عن أسفه، لمرور شهر من عمر المصالح ومهامه".
في ملفات المصالحة المتعحددة، مضحيفًا "المصحالحة حتحى اللحظحة فحي مربعهحا األول، ولحم تخحط ل محام 

ونبه دويك إلى أن اإلحبحاط يسحري تحدريجيًا فحي نفحوس المحواطنين، كلمحا تباعحدت خطحوات  يذكر". شيئاً 
ي تهمححححه كملححححف الكهربححححاء والحصححححار والمعححححابر سححححيما فححححي األمححححور المفصححححلية التححححت تنفيححححذ المصححححالحة، 

 والحريات وغيرها من الملفات.
 22/10/2017 ،فلسطين أون الين

 
 إلنعاش كهرباء غزة خطةالحكومة الفلسطينية تطلق  .4

وأكححدت  اعتمححدت الحكومححة الفلسححطينية خطححة متكاملححة إلنعححاش قطححاع الكهربححاء فححي قطححاع غححزة. :رام ا
ديها أربحححع مراححححل لمعالجحححة أزمحححة نقحححع الطاقحححة وانقطحححاع الكهربحححاء فحححي سحححلطة الطاقحححة الفلسحححطينية أن لححح

القطاع ستبدأ بمرحلة اإلنعاش السريعة المقرر أن تنفذ خالل الشهرين المقبلين، ويتبعها ثحال  مراححل 
 .2030 سنةأخرى قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، حتى 
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م، إن "خطححة اإلنعححاش التححي اعتمححدتها وقحال القححائم باعمححال رئححيس سحلطة الطاقححة الفلسححطينية، ظححافر ملحح
الحكومححة تهحححدف لزيحححادة فعاليحححة وكفحححاءة المتحححاب محححن الطاقحححة الكهربائيحححة"، وححححّ  المحححواطنين علحححى ترشحححيد 

حتى نهاية العام، وهو ما يعني زيادة مدة  %50إلى  %70اتستهالك بهدف تقليع نسبة العجز من 
وتوقّححع تححوفير الكهربححاء  يححًا إلححى ثمححاني سححاعات.وصححول التيححار إلححى المنححازل مححن أربححع سححاعات يوميححًا حال

، ولكنحه أكحد فحي بيحان صحدر عحن مكتبحه فحي وقحت 2020ساعة يوميًا في قطاع غزة مع نهاية  24لمدة 
 سابق، أن ذلك يتطلب تمكين الحكومة من ممارسة مهامها في القطاع من دون عوائق.
 22/10/2017 ،العربي الجديد، لندن

 
 من وزراء السلطة الفلسطينية ستقبل عدداً يغزة قطاع  .5

 ،الفلسطينية وصل إلى قطاع غزة أمس عدد من الوزراء والمسؤولين في السلطة :فتحي صّباب -غزة 
وزراء النقححل والمواصححالت سححميا طبيلححة، والحكححم المحلححي حسححين األعححر ، واتقتصححاد عبيححر  هممححن بيححن

ل أيضحًا وكيحل وزارة المحال فريحد غّنحام، عودة، يرافقهم مسؤولون رفيعون في الحوزارات الحثال . كمحا وصح
ووفدان رفيعان من وزارتي الصحة والزراعحة، ورئحيس صحندوق اتسحتثمار الفلسحطيني محمحد مصحطفى، 

 الحا  إسماعيل جبر. ومستشار الرئيس لشؤون المحافظات، عضو اللجنة المركزية لحركة فتا
مهم أمين سر المجلس الثحوري للحركحة ومن المقرر أن يصل اليوم وفد من قيادات حركة فتا، في مقد

 ماجد الفتياني، استجابة إليعاز من الرئيس محمود عباس بتكثيف وجود قادة الحركة في القطاع.
في هذه األثناء، نفى وكيل وزارة التربية والتعليم في القطاع المعّين من قبحل حمحاس زيحاد ثابحت، وجحود 

د الححوزارة مححن رام ا، وعلححى رأسححهم الححوزير صححبري أي إشححكاتت نشححبت بححين طححاقم الححوزارة فححي غححزة ووفحح
إن اللقاءات كافة التحي جمعحت أركحان الحوزارة  ،في تصريا إلى وكالة "الرأي" أمس ،وقال ثابت صيدم.

 موظفًا سابقًا إلى العمل لسد العجز. 150في غزة والضفة سادها الود، وتمخض عنها قرار بعودة 
 23/10/2017 ،الحياة، لندن

 
 و: لجنة موظفي غزة شرعت بالمرحلة األولى من عملهاأبو عمر  .6

، زيححاد أبححو عمححرو، أن اللجنححة القانونيححة واإلداريححة المختصححة الفلسححطيني أكححد نائححب رئححيس الححوزراء :غححزة
إلححى أنهححا النظححر بمعالجححة ملححف المححوظفين فححي قطححاع غححزة، شححرعت بالمرحلححة األولححى مححن عملهححا، تفتححًا 

اعهحححا األول تسحححتعراض الملحححف محححن كافحححة جوانبحححه. وأشحححار أبحححو اجتم 22/10/2017األححححد  عقحححدت يحححوم
عمرو، في تصريا لتلفزيحون فلسحطين الرسحمي، إلحى أن األمحور تسحير علحى محا يحرام والعديحد محن وزراء 

وأكححد أبححو  مححن خححالل الطححواقم المختصححة. بححالوزاراتحكومححة التوافححق تسححلموا وزاراتهححم، ويتححابعون العمححل 
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الجهات ذات العالقحة فحي قطحاع غحزة، منبهحا إلحى وجحود ارتيحاب كبيحر عمرو على وجود تعاون من قبل 
وشححدد علححى أنححه  لححدى المححواطن فححي غححزة، لتوجيهححات رئححيس السححلطة محمححود عبححاس وقححرارات الحكومححة.

 بوقت قريب سيلمس المواطنون في غزة النتائج اإليجابية لجهود المصالحة، وما تقوم به الحكومة.
 22/10/2017 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 قضايا قانونية على بريطانيا لعدم اعتذارها عن وعد بلفور لرفعالسلطة تحّضر  :المالكي .7

أعلن وزير الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية رياض المالكي، أن السحلطة : رائد تفي - غزة
صرا رها على إحياء ذكحرى تحّضر لرفع قضايا قانونية على بريطانيا، لعدم اعتذارها عن وعد بلفور، وا 

 عام على صدوره. 100مرور 
فحححي تصححريحات إلذاعحححة صححوت فلسحححطين الرسححمية فحححي رام ا، إن الجانححب الفلسحححطيني  ،وقححال المححالكي

"حححاول أن يقبقححي لبريطانيححا فسحححة للعححدول عححن موقفهححا، والتراجححع عنححه بطريقححة مشححرفة مححن خححالل تقححديم 
وأضححاف:  الححذي ارتكبتححه بحححق الشححعب الفلسححطيني". عححدة مقترحححات لمحاولححة تصحححيا الخطححا التححاريخي،

"إن المقترحات الفلسطينية تمثلت في تقديم اعتذار عحن الوعحد، أو اتعتحراف بدولحة فلسحطين، أو تقحديم 
وتحابع:  وعد جديد يؤكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، وأن تقوم بريطانيحا بحدعم هحذه الدولحة".

دى البعض فكحرة، أنحه يجحب علحى بريطانيحا أن ت تعتحذر ألححد، وعليحه "لكن ل سف يبدو أنه ما زالت ل
نحححن لححن نجححد أمامنححا إت الجانححب القححانوني، برفححع قضححايا علححى بريطانيححا، مححن قبححل تلححك الدولححة الصححغيرة 

 التي تسمى فلسطين، لكي نطالب بالحق وعودة الحقوق لشعب فلسطين".
 23/10/2017 ،الخليج، الشارقة

 
 إلى مواقف أكثر قوةاالستيطان  إدانةالنتقال من بيانات ايطالب ب المالكي .8

اعتبحر وزيحر الخارجيحة والمغتحربين فحي السحلطة الفلسحطينية ريحاض المحالكي  فادي أبو سحعدي: -رام ا 
فحححي المواقحححف الدوليحححة المنحححددة باتسحححتيطان، خاصحححة الحححدول األوروبيحححة، لكحححن  ملموسحححاً  أن هنحححاك تطحححوراً 

 "إسححرائيل"مححن بيانححات اإلدانححة إلححى مواقححف أكثححر قححوة كححربط أي عالقححة مححع  المطلححوب ا ن هححو اتنتقححال
وأكد أن "المطلوب هو اتخاذ إجحراءات عقابيحة فيمحا يتعلحق باتسحتيطان  بمدى التزامها بالقانون الدولي.

ووضع قائمة سوداء باسماء المستوطنين ومنعهم من دخحول دول عديحدة. وقائمحة سحوداء ثانيحة باسحماء 
 ومنتجاتها في إطار خطوة أولى في اتجاه خطوات أكبر". المستوطنات

 23/10/2017 ،القدس العربي، لندن
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 لتعديل قانون الجرائم اإللكترونية ورسميةمشاورات حقوقية  :رام هللا .9
، 22/10/2017 بححدأت مؤسسححات فلسححطينيةة رسححمية وأهليححة ومححن المجتمححع المححدني، يححوم األحححد :رام ا

(، 2017الجححرائم اإللكترونيححة )أقرتححه حكومححة التوافححق الححوطني فححي تمححوز/ يوليححو مشححاورات لتعححديل قححانون 
وعقحححدت وزارة العحححدل الفلسحححطينية ورشحححة عمحححل محححع المؤسسحححات الرسحححمية  بعحححد ردود الفعحححل الرافضحححة لحححه.

الشححريكة، بحضححور الهيئححة المسححتقلة لحقححوق اإلنسححان، وعححدد مححن المؤسسححات األخححرىة ت سححيما الهيئححة 
وأشححار بيححان لححوزارة العححدل، إلححى أن المشححاركين فححي الورشححة استعرضححوا  خححر  اإلنسححان.المسححتقلة لحقححوق 

 التعديالت المقترحة حول قرار بشان قانون الجرائم اإللكترونية.
وأوضححا البيححان أن القححرار ققححدم مححن قبححلة هيئححة الكتححل البرلمانيححة فححي المجلححس التشححريعي، ودائححرة اإلعححالم 

 ل نقاشاتها ودراستها للقرار بالتعاون مع جميع الجهات ذات العالقة.والثقافة في منظمة التحرير، خال
وخلع المشحاركون، وفحق البيحان، إلحى وجحود نقحاط مشحتركة يمكحن البنحاء عليهحا للوصحول لقحانون معحدل 
لح"الجرائم اإللكترونية"، يضمن حماية الحقوق والحريات األساسية، ويتوافق مع التزامات دولحة فلسحطين 

وأكححدت العحححدل الفلسححطينية، أنهححا سححتعقد لقححاءات مححع مؤسسحححات  اقيححات والمواثيححق الدوليححة.بموجححب اتتف
المجتمححع المححدني والمؤسسححات الحقوقيححة ونقابححة الصحححفيين، للوصححول لقححانون حححول الجححرائم اإللكترونيححة 

 .يكون ناظًما للفضاء اإللكتروني بكل أبعاده الوطنية والرسمية وبما يضمن الحقوق والحريات العامة
 22/10/2017 قدس برس، وكالة

 
 استهداف لألمن القومي العربي هو المصريالزعنون: استهداف األمن  .01

محاولححة اسححتهداف األمححن القححومي  أنأكححد رئححيس المجلححس الححوطني الفلسححطيني سححليم الزعنححون،  :انعّمحح
ة فححي رسححالة تضححامني ،وعبححّر الزعنححون المصححري والمسححاس بححه، هححي اسححتهداف ل مححن القححومي العربححي.

لحححرئيس مجلحححس النحححواب المصحححري علحححي عبحححد العحححال، عحححن أصحححدق مشحححاعر التعزيحححة والمواسحححاة بضححححايا 
دانتححه  الححاد  اإلرهحابي الحذي طحال مجموعححة محن قحوات األمحن المصحري فححي القحاهرة، مؤكحداً  اسحتنكاره وا 

وره الشديدة لهحذا اإلرهحاب األسحود الحذي يححاول ضحرب األمحن واتسحتقرار المصحري، لثنيحه عحن القيحام بحد
 القومي العربي.

 22/10/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 دعم شعبناب دور قطر رياديعن العالقة مع قطر:  بعض وسائل اإلعالمينفي ما تناقلته  السنوار .11
أفاد مكتب رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار بان ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم عن 

ار مع األطر الشبابية بان قطر تعارض المصالحة الوطنية الفلسطينية أو أنها مستاءة حدي  السنو 
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من التقارب في العالقة بين حماس ومصر الشقيقة أو أن هناك توترا في العالقة بين الحركة وقطر، 
 أمر عاٍر عن الصحة تماما.

هو أمر عاٍر عن وشدد المكتب في تصريا صحفي األحد، أن ما ورد في بعض وسائل اإلعالم 
 الصحة تماما ولم يرد ذكره في اللقاء نهائيا.

ونّوه المكتب بان دور دولة قطر الشقيقة في دعم صمود شعبنا الفلسطيني عامة وأهلنا في قطاع غزة 
 خاصة في ظل الحصار الظالم كان وت يزال دورا رياديا لن ينساه شعبنا.

نسانية ومشاريع اإلعمار والبنى التحتيةة ما وذكر المكتب بان قطر نفذت عشرات المشاريع اإل
انعكس بصورة واضحة على مستوى الحياة، وهو ما شعر به شعبنا وساهم بصورة كبيرة في منع 

 انهيار قطاع غزة خالل سنوات الحصار.
وأكد مكتب السنوار بان حركة حماس تمست طيلة الوقت حرع قطر الكبير على تحقيق المصالحة 

نهاء اتنقسام ومباركتها لكل الجهود الرامية لتحقيق ذلك.الوطنية الفلسط  ينية وا 
 22/10/2017موقع حركة حماس، غزة، 

 
 على المستويات كافة للمقاومة الفلسطينية والعالقة تتعافى مميزاً  العاروري: إيران تقدم دعماً  .11

السياسي لحركة نائب رئيس المكتب ، أن طهران، من 22/10/2017، المركز الفلسطيني لإلعالمذكر 
"حماس" صالا العاروري قال إن طهران تقدم دعما مميزا للمقاومة الفلسطينية في مواجهة الكيان 

 الصهيوني، مؤكدا أن عالقة حركته بإيران "تتعافى على المستويات كافة".
وأضاف العاروري الموجود في طهران في زيارة على رأس وفد رفيع من حماس، في مقابلة مع قناة 

 الم أن رفع وتيرة الدعم اإليراني هو الملف األبرز الذي يبحثه وفد حماس والمسئولون اإليرانيون.الع
وتابع: إيران قوة إقليمية كبيرة تتبني بشكل ثابت واستراتيجي وعقائدي القضية الفلسطينية، ونحن 

 بحاجة لمد الجسور معها لما فيه خير القضية والمقاومة الفلسطينية.
ي أن إيران أكدت لوفد حماس التزامها تجاه فلسطين والمقاومة فيها، وثباتها على هذا وذكر العارور 

سنادها المقاومة بكل أشكالها.  الموقف، وا 
وشدد على أن "الداعم المركزي واألول لكتائب القسام في تطوير قدراتها سواء على صعيد الخبرات أو 

 م حتى ندحر اتحتالل".الدعم المباشر هي إيران، ونامل أن يستمر هذا الدع
ولفت إلى أن "الدعم اإليراني للمقاومة الفلسطينية مستمر، ولم يتوقف رغم ما حد  من فتور في 

 العالقات السياسية معها" خالل السنوات األخيرة.
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وحول تحسن عالقات حماس مع إيران، قال: "نحن لسنا مثاليين، وبين أقرب األصدقاء والحلفاء 
 هات النظر، لكن الثابت لدينا أن فلسطين هي قضية المسلمين المركزية". يحد  اختالف في وج

وأكد العاروري حرع حماس على إرسال وفد إلى إيران لوضعها في صورة التطورات الفلسطينية 
 والتشاور معها لما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني عقب اتفاق المصالحة األخير.

ها الرد عمليا على التدخل اإلسرائيلي المرفوض في ملف وأضاف أن زيارة وفد حماس جزء من أهداف
 المصالحة الفلسطينية والمطالبة بقطع العالقات مع إيران.

وفد حركة حماس إلى إيران والذي يترأسه ، أن 22/10/2017موقع حركة حماس، غزة، وجاء في 
 العاروري التقى عدًدا من المسؤولين اإليرانيين.

ارته إلى إيران كاًل من رئيس البرلمان اإليراني الدكتور علي تريجاني، والتقى الوفد في مستهل زي
 وأمين سر مجلس األمن القومي األدميرال شمخاني، ومستشار قائد الثورة الدكتور علي أكبر وتيتي.

وأكد العاروري أن زيارته إلى طهران تاتي رفًضا عملًيا لشرط الكيان الصهيوني بقطع العالقات مع 
وشدد خالل لقاءاته بالمسؤولين اإليرانيين أن الحركة لن تتخلى مطلقا  ة اإلسالمية اإليرانية.الجمهوري

ن أي تفاهم ومصالحة لن يؤثرا على  عن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وعن المقاومة، وا 
 سالب المقاومة ونهجها.

شمل شعبنا لما فيه  وبّين أن حماس تسعى بكل قوة من أجل إنجاب المصالحة الفلسطينية وجمع
مصلحته لمواجهة المشروع الصهيوني، مؤكدًا على تمسك الحركة بكل عالقاتها التي تدعم خيار 

 المقاومة في مواجهة اتحتالل حتى زواله.
وتابع: إننا معنيون بتعزيز عالقاتنا مع كل الدول واألطراف التي تقدم المساعدة والعون لشعبنا في 

ئيلي بكل أشكاله، ومعنيون كذلك بتعزيز عالقاتنا مع كل الدول سواء التي مواجهة اتحتالل اإلسرا
 تدعمنا في المصالحة وفي الشؤون الداخلية الفلسطينية أم التي تدعمنا في مقاومة اتحتالل.

 
 حماس تسير في إطار تعزيز العالقة االستراتيجية مع طهرانخالد القدومي:  .11

طهران خالد القدومي، إّن حركته تسير في إطار تعزيز قال ممثل حركة حماس في : محمود هنية
العالقة اتستراتيجية مع طهران، مؤكًدا أن األخيرة دعمت وستواصل دعمها للمقاومة الفلسطينية على 

وأضاف القدومي في حدي  خاع بح "الرسالة نت" من طهران، إّن زيارة قيادة الحركة  األصعدة كافة.
سياق تحركاتها الدبلوماسية لوضع جميع األطراف في  خر تطورات للعاصمة اإليرانية تاتي في 

 القضية الفلسطينية، وخاصة في الملفات الوطنية والمتعلقة بمقاومة اتحتالل ومواجهته.
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وأضاف القدومي أن نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالا العاروري "بح  سبل تطوير 
ى ترحاًبا من المسؤولين اإليرانيين كما العادة، وتناقشوا في وتعزيز العالقات المتميزة مع طهران، وتق

 سبل مساعدة الشعب الفلسطيني وتقويه عضد المقاومة في مواجهة اتحتالل".
وأكّد أن الحركة تجاوزت تماما مرحلة الخالفات مع طهران وتسير في إطار تقوية وبناء مواجهة 

على أساس دعم فلسطين ومواجهة اتحتالل الذي يشكل اتحتالل، وتعزيز استراتيجية العالقة القائمة 
 مصدر خطر على عواصم المنطقة برمتها.

وتعليًقا على استفزاز اتحتالل من تطور عالقة الحركة بطهران، أكّد أن هذا الغيظ نتيجة طبيعية 
ت نابه لرفض اتحتالل تحركات المقاومة في فضاء العالقات الدولية واإلقليمية، و "في كل األحوال 

 لهذه التهديدات وهي رسالة واضحة لكل من يعادي شعبنا أن أمتنا بخير".
ورًدا على سؤال فيما يتعلق بمدى إمكانية أن يلمس المواطن ثمار العالقة بين الحركة وطهران، 
أجاب القدومي: "أن الدعم كان وت يزال متواصال، وفي كل األحوال نحن شركاء في مواجهة 

 نا خطوات إيجابية في اتجاه العالقة مع طهران".اتحتالل، وخطو 
 22/10/2017، الرسالة نت

 
 طهران تمّهد للتطبيع مع دمشقإلى زيارة وفد حماس "الحياة":  .11

يران وحزب ا  "حماس"أن العالقة بين حركة  "الحياة"علمت : فتحي صّباب -غزة  من جهة، وا 
بين  "الطبيعية"تمهد لعودة العالقات  "تراتيجيةعالقات اس"اللبناني من جهة أخرى، تتجه إلى بناء 

ثمن "مصري وتهديد إسرائيلي بإجبار سكان قطاع غزة على دفع  "تفهم"الحركة ودمشق، في ظل 
إلى طهران خالل أقل من ثالثة أشهر، عادت  "حماس"وبعد زيارتين لقياديين بارزين في  "باهظ

، "حزب ا"، كما أصبحت عالقة الحركة مع "استراتيجية"العالقات إلى سابق عهدها، بل أصبحت 
 في القطاع. "حماس"وفق مصدر موثوق في حركة  "فوق الممتازة"

بعد وصول يحيى السنوار  "استراتيجية"، إن العالقات مع طهران أصبحت "الحياة"وقال المصدر لح 
تعزيز العالقة مع  إلى قيادة الحركة في القطاع، الربيع الماضي. وأضاف أن السنوار أخذ يعمل على

 2012بين كتائب القسام والجناب السياسي للحركة منذ عام  "التنسيق"طهران بعدما تولى مسؤولية 
 وحتى انتخابه رئيسًا للحركة في القطاع في أيار )مايو( الماضي.

، "المقاومة"القاهرة طبيعة العالقة بين الحركة وطهران، في إطار دعم  "تفهم"وأشار المصدر إلى 
تجاه إيران من مواقف دول  "أقل حدة"المشروع الوطني الفلسطيني، مؤكدًا أن الموقف المصري و 

يران سيمهد الطريق  "اتستراتيجية"عربية أخرى. وأوضا المصدر أن عودة العالقات  بين الحركة وا 
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عودتها  ، وقد تتم"مسالة وقت فقط"ودمشق، قائاًل إنها  "حماس"بين  "الطبيعية"أمام عودة العالقات 
 المتوقع. "األمر مرتبط بتسوية الملف السوري"قبل نهاية السنة ألن 

 23/10/2017الحياة، لندن، 
 

 رفع العقوبات عن غزة وتسريع عمل لجان المصالحةبفصائل تطالب ال .11
طالبت فصائل فلسطينية، خالل ندوة حوارية نظمتها لجنة العالقات الوطنية : جمال غي  -غزة 

اإلعالمي لحركة حماس شرق غزة، أمس، وحملت عنوان: "المصالحة الفلسطينية.. التابعة للمكتب 
رئيس السلطة محمود عباس وحركة "فتا" رفع العقوبات عن قطاع غزة، ،  مال وطموحات وتحديات

 وتسريع عمل لجان المصالحة.
ة خيار وقال القيادي في حركة حماس الدكتور ماهر صبرة، أن إنهاء اتنقسام وتحقيق المصالح

استراتيجي ت رجعة عنه. وأضاف: "إن حماس لن تعود لمربع اتنقسام وستواصل العمل من أجل 
تحقيق المصالحة الوطنية"، مستعرًضا  ثار اتنقسام ومخاطرة على الشعب الفلسطيني ووحدته، 

 مشدًدا على ضرورة رفع العقوبات عن غزة وتسريع عمل لجان المصالحة.
لس الثوري لحركة فتا تيسير البرديني، إصرار حركته على تحقيق المصالحة بدورة، أكد عضو المج

نهاء اتنقسام دون رجعة. وقال البرديني: "إن حركته ستقدم كل ما لديها من أجل إنهاء اتنقسام  وا 
ت نخدم اتحتالل  حتىمشدًدا على ضرورة مغادرة مربع اتنقسام " "،دون العودة له مجدًدا

 اإلسرائيلي".
جانبه، قال القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خضر حبيب، المصالحة الوطنية تحتا  إلى  من

وشدد على ضرورة رفع كافة اإلجراءات العقابية  نوايا صادقة وأن تبذل الجهود والتضحيات لتحقيها".
 .عن غزة والتحرر من اتفاق أوسلو

على  إيجابيةد، "نريد أن نلمس نتائج من جهته، قال القيادي في الجبهة الشعبية أسامة الحج أحم
 اإلجراءاتأرض الواقع لتحقيق المصالحة"، مستغرًبا من عدم اتخاذ الرئيس عباس قرار بوقف كل 

 العقابية التي اتخذت بحق القطاع مؤخًرا، داعًيا لوقفها.
 وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طالل أبو ظريفة: "ت مبرر

وأعرب عن  تستمرار فرض العقوبات على قطاع غزة"، داعًيا لوقفها، ومعالجة أثار اتنقسام.
 .استغرابه من عدم رفع اإلجراءات العقابية عن غزة خاصة بعد إعالن حماس حل "اللجنة اإلدارية"

 22/10/2017فلسطين أون الين، 
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رادة للسير بملف المصالحة  لديناأبو عيطة:  .11  االتفاق مسقوفة بأزمنة محددة بنودو إصرار وا 
أكد نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتا، د. فايز أبو عيطة، أن  أحمد المصري: - غزة

رادة قوية للسير بملف المصالحة ققدًما ل مام بشكل إيجابي، وتنفيذ ما جرى  حركته لديها إصرار وا 
اهرة، بما يحقق تطلعات و مال الشعب اتتفاق عليه في القاهرة ما بين حركته وحركة حماس في الق

وشدد أبو عيطة في تصريحات لح"فلسطين"، على أن النجاب في تنفيذ  الفلسطيني وشرائحه المختلفة.
دارةما جرى اتتفاق عليه في القاهرة سيما في ملفي تمكين الحكومة من عملها في القطاع،   وا 

بناء عليها في الحوارات القادمة ما بين المعابر، من شانه أن يكون خطوة مهمة جًدا وملهمة لل
 الحركتين بشان الخطوات التي ستتبعها.

وأشار إلى أن أبرز ما يميز اتفاق المصالحة أنه مسقوف بنوده بمواقيت زمنية محددة، وهو ما يعزز 
عنصر اتطمئنان، تفتا إلى أن النجاب في خطوات المصالحة سيقود للوصول لتنفيذ كافة بنود اتفاق 

 .2011قاهرة للمصالحة الذي جرى عام ال
 22/10/2017فلسطين أون الين، 

 
 قطاع غزة عن ةستستمر في دفع عباس لرفع اإلجراءات العقابي الجبهة "الشعبية":قيادي بـ .11

طالب عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حسين منصور : يحيى اليعقوبي -غزة 
جراءات العقابية ضد قطاع غزة التي أثرت على كافة مناحي الحياة الرئيس محمود عباس برفع اإل

نهاء اتنقسام وتحقيق  في القطاع لب  التفاؤل لدى المواطنينة وذلك في إطار الوحدة الوطنية وا 
وقال منصور في تصريا لحح"فلسطين": "سنستمر مع الكل الفلسطيني لدفع عباس لرفع  المصالحة.

 ة، وعلى فتا أن يكون لها موقف جاد من هذه العقوبات".اإلجراءات العقابية عن غز 
وأكد أن الجبهة الشعبية طالبت عباس في اتجتماع األخير للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير باتخاذ 
قراراٍت سريعة برفع العقوبات عن غزةة مبينًا أن هذا المطلب نابٌع من الحرع على مصلحة المواطن 

 افض لرفع العقوبات غير مقبول، حسب قوله.ت سيما أن موقف عباس الر 
وقال القيادي بالجبهة الشعبية: "عدم رفع اإلجراءات يعني استمرار المعاناة والظلم فال يجوز الربط 

 بين إكمال كل ملفات المصالحة ورفع العقوبات عن غزة".
 22/10/2017فلسطين أون الين، 
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 %2إلى  النتخابات القادمةخفض نسبة الحسم با طرح مشروع قانوننتنياهو ي .11
بادر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لطرب مشروع قانون يخفض نسبة الحسم في : رامي حيدر

، ومن المحتمل أن يؤثر هذا القانون، 2015، أي كما كان قبل انتخابات %2اتنتخابات القادمة إلى 
 في حال تمت المصادقة عليه، على عدد من القوائم اتنتخابية.

بحسب القناة اإلسرائيلية الثانية، سيزيد خفض نسبة الحسم في اتنتخابات القادمة عدد األحزاب و 
الممثلة في الكنيست، وهو ما يعتبر تغيير اتجاه شاكل من جهة نتنياهو الذي دعم، قبل ثال  

نسبة  سنوات، مبادرة وزير األمن الحالي، وكان في حينه وزيًرا للخارجية، أفيغدور ليبرمان، لرفع
 .%3.25إلى  %2الحسم من 

 22/10/2017، 48عرب 
 

 لالنتخابات المقبلة حزبه تمهيداً  إلىرئيس حزب "العمل" يسعى لضم يعلون  .11
قال تقرير لصحيفة "هآرتس"، إن رئيس حزب "العمل" أكبر أحزاب المعارضة،  في : برهوم جرايسي

زب "العمل"، كشخصية تعزيز يعلون لحموشيه غباي، قال للعديد في محيطه، إنه يسعى لضم 
للحزب تمهيدا لالنتخابات المقبلة، وقال إنه ت يوجد فرق بينه وبين يعلون في المواقف السياسية. 
وكان غباي رئيس حزب "العمل"، قد ظهر في األيام القليلة الماضية، بتصريحات يمينية متطرفة، إذ 

ضا، إنه انه "ليس واثقا من وجود شريك أعلن رفضه إلخالء مستوطنات في الضفة المحتلة. وقال أي
في الطرف الفلسطيني". كما هاجم كتلة "القائمة المشتركة" التي تضم األحزاب الناشطة بين 

 ، بما يمكن تفسيره، سحب شرعية وجودهم في الكنيست.48فلسطينيي 
 23/10/2017، الغد، عّمان

 
 بالضفة يعلون: ال سالم مع الفلسطينيين ويجب توطين مليون مستوطن .12

قال وزير جيش اتحتالل السابق في حكومة اتحتالل موشيه يعالون، إنه يستحيل : القدس المحتلة
تحقيق أي تسوية سياسية مع الفلسطينيين، مؤكدًا على ضرورة العمل على تعزيز المشروع 

 اتستيطاني في الضفة الغربية.
ن و"إسرائيل"" بسبب الفوارق بالمواقف ويعتقد يعالون أنه ت يمكن تحقيق السالم بين الفلسطينيي

ووجهات النظر، ويبدي معارضة شديدة إلى إخالء المستوطنات من الضفة الغربية، ويدعو إلى 
 توطين مليون مستوطن إضافي.
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تصريحات يعالون وردت خالل محاضرة ألقاء أمام أبناء الشبيبة في بيت شيميش، ونقلت وسائل 
هة نظري ت حاجة إلى إجالء المستوطنين، واعتقد أن ما ت يقل اإلعالم عن يعالون قوله "من وج

 عن مليون يهودي يمكن تطوينهم في الضفة الغربية".
وحرض يعالون على قيادة الشعب الفلسطيني، حين حملهم كامل المسؤولية عن تعثر المفاوضات، 

الم معهم، ألن ممثليهم وقال إنه ت توجد فرصة لسد الثغرات مع الفلسطينيين والتوصل إلى اتفاق س
 لن يوافقوا على أي تسوية إقليمية.

وشكك يعالون في إمكانية التوصل إلى تسوية، فمن ناحية، يقول "ت أرى فرصة للتوصل إلى تسوية 
دائمة في المستقبل المنظور، ت يمكن سد الفجوة بيننا وبينهم، كونهم لم يوافقوا على أي اقتراب يقسم 

، وتقسيم 1967مفاوض الفلسطيني ليس على استعداد إلقامة دولة حتى في حدود وقال إن ال البالد".
 فقط من فلسطين. %22القدس، كون ذلك 

وأضاف: "هم يؤمنون بان فلسطين من البحر إلى األردن، فحتى لو كانت تستغرق المفاوضات وقتا 
أنا ت أرى أي إمكانية طويال، وتكون على المراحل، فإنهم ليسوا على استعداد ألي تنازل تستسلم، 

 ألي قيادة فلسطينية مستقبلية مستعدة لتقسيم البالد، ناهيك عن حماس".
وخلع وزير األمن السابق للقول "لقد تبخر وهم السالم، كما وأن وهم "إسرائيل الكبرى" تبخر أيضا، 

لبرلمان وعلينا أن نجد الطريقة ليعيشوا في حكم ذاتي سياسي، دون أن يصوتون للكنيست ولكن ل
التشريعي الفلسطيني، ليس هناك سالم ولن يكون هناك، علينا أن ندير األمور بحكمة مع النظر 

 . واتهتمام بمصالحنا"
 22/10/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
ستجبي أرواح العديد من : نتنياهو يقود "إسرائيل" إلى حرب نائب رئيس الموساد األسبق .11

 اإلسرائيليين
نشر نائب رئيس الموساد )اتستخبارات الخارجّية( األسبق عميرام لفين،  زهير أندراوس: - رةالناص

مقاًت في صحيفة )يديعوت أحرونوت( اتّهم فيه نتنياهو باّنه يبح  عن العالقات العاّمة وت يهتّم 
إسرائيل  بإدارة الدولة، وطالب الجيش باخذ زمام المبادرة والعمل على منعه من خوض حرٍب جديدة

 في غنى عنها، على حّد تعبيره.
ضّد  2006عالوًة على ذلك، أّقر لفين أّن الجيش اإلسرائيلّي فشل في حرب لبنان الثانية صيف العام 

، وشّدّد على اذ 2014حزب ا، وفشل أيًضا في الحرب الهمجّية ضّد قطاع غّزة في صيف العام 
زب ا وتدمير قّوته العسكرّية ومنعه حتى من مقجّرد إسرائيل قادرة ا ن على حسم المعركة ضّد ح
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التفكير مّرة ثانيًة في مهاجمة العمق اإلسرائيلّي، مقحّذًرا من أّن الحرب التي يقخطط لها نتنياهو 
ستجبي الضحايا الكثيرين في الجانب اإلسرائيلّي، ولذلك يجب العمل على إسقاطه من رئاسة 

 الحكومة.
األسبق مقاله في صحيفة )يديعوت أحرونوت( قائاًل: فلتعرف كّل أٍم يهودّية واختتم رئيس الموساد 

-باّن نتنياهو الذي استسلم للمقتطّرفين في حكومته، يقود إسرائيل هو والمجلس الوزارّي األمنيّ 
 السياسّي المقصّغر إلى حرٍب جديدة، ستجبي أرواب العديد من اإلسرائيليين، الذين ت يجب أْن يموتوا.

 22/10/2017، ي اليوم، لندنرأ
 

 "قابل لالنفجار"الجوالن  على الحدود في الوضع ي:إسرائيلمسؤول أمني  .11
استاثر التصعيد العسكري في األيام األخيرة بين إسرائيل وسورية باهتمام : أسعد تلحمي –الناصرة 

ات عسكريين اإلسرائيليين في شكل غير مسبوق منذ سنوات، فتصدر عناوين وسائل اإلعالم وتعليق
تصعيد متعمد وجّر إسرائيل إلى "سابقين ذهب بعضها إلى اتهام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بح 

، وراب بعضها ا خر إلى أن الرئيس السوري بشار األسد وتحت ضغط إيران و "حرب ت لزوم لها
 قرر تغيير قواعد اللعبة التي اعتقمدت في السنوات الست األخيرة. "حزب ا"

قابل "ونقلت اإلذاعة الرسمية عن مسؤول أمني كبير وصَفه الوضع على الحدود في الجوتن بح 
تجسيدًا لمستوى الخطر الكبير واحتمال التصعيد العسكري، على "، معتبرًا القصف الحاصل "لالنفجار

ي األخير . وأضاف أن إسرائيل تدرك أنها بقصفها المتتال"رغم تاكيد إسرائيل أنها لم تغير سياستها
 .مجازفات مدروسة"إنما تقوم بح 

من "وتابع المسؤول أن ثمة تقديرات في إسرائيل بان النظام السوري اتخذ قرارًا بالرد على إسرائيل  
 بعد أن شعر بثقة نفس في أعقاب نتائج الحرب. "ا ن فصاعداً 

إيران تضغط على النظام "ن ورأى رئيس مجلس األمن القومي سابقًا اللواء في اتحتياط غيورا أيالند أ
على األراضي السورية لفتا  2السوري المستضعف للرد على إسرائيل ألنها تريد إقامة حزب ا 

 ."جبهة ثانية ضد إسرائيل
وأضاف في حدي  مع اإلذاعة العامة أنه مع ذلك يجدر بقادة المستوى السياسي عدم إطالق  

 الحدود. تصريحات عنترية قد تدهور الوضع األمني على
 23/10/2017، الحياة، لندن
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 في قضايا الفساد من استكمال التحقيق معهيتهرب نتنياهو  :اإلسرائيليةالشرطة  .11
تل أبيب: أعربت مصادر في قيادة الشرطة اإلسرائيلية عن تذمرها الشديد من رئيس الوزراء 

ات التحقيق في قضية الفساد اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ومساعديه، واتهمتهم بالتهرب من مستلزم
 المرتبطة به.

وقالت هذه المصادر، في تسريبات لوسائل اإلعالم في تل أبيب، إن التحقيقات التي أجراها محققو 
الشرطة مع عدد من الشهود األجانب الذين يعيشون في لندن ونيويورك، تلزم بعقد جلسة تحقيق 

ققين ت يجدون تعاونًا من طرفه. وحسب المصادر، طويلة جدًا مع نتنياهو، وربما جلستين، لكن المح
فإن الشعور السائد لدى محققي الشرطة، هو أن نتنياهو يتهرب ويحاول المماطلة إلى أبعد الحدود. 
وأنه ينتظر سن القانون الجديد الذي يطرحه حزب الليكود، ويقضي بمنع الشرطة من التحقيق مع 

حال لم يحدد لهم موعدًا ب. وقد أبلغوا مكتب نتنياهو، أنه رئيس الحكومة. لكن المحققين يرفضون ذلك
 األسبوع الحالي، فإنهم سيحددون من طرفهم موعدًا ويلزمونه به.بللتحقيق 

 23/10/2017الشرق األوسط، لندن، 
 

 يهوديًا عقب تحقيقات سريةمتطرفًا  15توقف الشرطة اإلسرائيلية  .11
متطرفًا يهوديًا عقب تحقيقات سرية في مجموعة  15أوقفت السلطات اإلسرائيلية : أ ف ب -القدس 

تتهم بمالحقة وتهديد رجال عرب يواعدون نساء يهوديات، بحسب ما أعلنت الشرطة اإلسرائيلية 
اليمينية المتطرفة، بنزي  "تهافا"أمس. وقالت اإلذاعة العامة إنه من بين الموقوفين زعيم حركة 

 قال غوبشتاين.غوبشتاين. ولم تؤكد الشرطة أو تنف اعت
مشتبهًا كانوا معروفين للشرطة كناشطين في  15تم اعتقال واحتجاز "وأعلنت الشرطة في بيان أنه 

عملوا للبح  وتهديد شبان عرب ". وتشتبه الشرطة في أنهم "منظمة تهافا، لالستجواب خالل الليل
ميكي روزنفيلد، لوكالة  . وقال المتحد  باسم الشرطة،"يرتبطون بعالقات مع نساء وفتيات يهوديات

، إن المشتبه فيهم يخضعون حاليًا لالستجواب، وليس من الواضا بعد ما إن كانت "فرانس برس"
 ستقوجه تهم إليهم.

 23/10/2017الحياة، لندن، 
 
 عشرات اإلصابات بالغاز بمواجهات في الخليل .25

ل للدموع، في مواجهات أصيب، الليلة، عشرات المواطنين بحاتت اختناق بالغاز المسي: الخليل
 ، بالمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.اإلسرائيلياندلعت مع قوات اتحتالل 



 
 
 
 

 

 18 ص             4441 العدد:             10/23/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

، إن عشرات المواطنين أصيبوا بحاتت اختناق جراء استنشاقهم للغاز "وفا"وقالت مصادر أمنية لح 
إلسرائيلي في منطقة الكسارة في السام خالل مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات اتحتالل ا

المنطقة الجنوبية من المدينة، أطلق خاللها الجنود عشرات قنابل الغاز على منازل المواطنين، حي  
منزل المواطن جهاد الرجبي إصابة مباشرة، وتم نقل جميع أفراد عائلته لمستشفى  إحداهاأصابت 

 المحتسب لتلقي العال .
 22/10/2017، فلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات ال

 
 وحدة استيطانية في قلب جبل المكبر  176تعتزم بناء  االحتاللبلدية القدس:  .26

تعتزم لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية اتحتالل في القدس المصادقة، يوم المحتلة: القدس 
جبل المكبر في القدس  وحدة سكنية استيطانية في قلب بلدة 176األربعاء المقبل، على مخطط لبناء 

 المحتلة، حسبما ذكرت القناة الثانية للتلفزيون اإلسرائيلي مساء اليوم األحد.
ويقضي هذا المخطط بتوسيع البؤرة اتستيطانية "نوف تسيون" في قلب جبل المكبر، التي أقيمت في 

 .1994العام 
دة سكنية البؤرة اتستيطانية وح 176وسيجعل قرار لجنة التخطيط والبناء بلدية اتحتالل بإضافة 

 "نوف تسيون" األكبر من نوعها في قلب حي فلسطيني في القدس المحتلة.
 22/10/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 رة شيرين العيساويالمحر   ويستدعيمواطنًا معظمهم من العيساوية  34االحتالل يعتقل  .27

ين، أوسع حملة دهم واعتقال في بلدة العيساوية شرق القدس شنت سلطات اتحتالل اتثن: جنين
شابا فيها، واستدعى األسيرة المحررة شيرين العيساوي، بعد أسبوع من  30نحو  شملتالمحتلة، 

 عنها، فيما تعرضت بلدات ومدن فلسطينية لالقتحام واعتقال عدد من المواطنين. اإلفرا 
ثنين مدينة جنين شمال الضفة الغربية ومخيمها وبلدات واقتحمت قوات اتحتالل الصهيوني فجر اإل

 في القضاء واعتقلت أربعة مواطنين واستجوبت  خرين.
وكذلك اقتحمت قوات اتحتالل الحي الشرقي في مدينة جنين واعتقلت األسير المحرر فر  عمر 

 الصانوري والذي لم يمض سوى شهرين على خروجه من سجون اتحتالل وفتشت منزله.
 23/10/2017، مركز الفلسطيني لإلعالمال
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 حجم خسائر الصناعات الخشبية جراء االنقسام دوالرمليون  120قطاع غزة:  .28
علن وضاب بسيسو، أمين صندوق اتتحاد العام للصناعات الفلسطينية، ورئيس اتحاد أ  :غزة

منذ بدء الصناعات الخشبية في غزة، أن خسائر الصناعات الخشبية واألثا  في قطاع غزة، 
مليون دوتر(، أي بمعدل مليون دوتر  120اتنقسام والحصار الذي فرض على القطاع، بلغت نحو )

 شهريًا.
ألف عامل، إت أن العدد تقلع  11وأوضا، أنه كان يعمل في مجال الصناعات الخشبية نحو 

اد الخام عامل فقط، وهذا بسبب الحصار المفروض على القطاع وعدم إدخال المو 1000ووصل لح 
الالزمة لعملية الصناعة، والتي يمنع أو يعقد اتحتالل دخولها عن طريق المعابر بذريعة ازدواجية 

 اتستخدام.
 22/10/2017، القدس، القدس

 
 األحداألقصى صباح  يهوديًا اقتحموا المسجدمستوطنًا  74: "قدس برس" .29

د، باحات المسجد األقصى، وسط حماية مستوطنًا يهوديًا، صباب يوم األح 74اقتحم : القدس المحتلة
 قوات اتحتالل.

وأفادت مراسلة "قدس برس" أن شرطة اتحتالل أّمنت الحماية لعشرات المستوطنين المققتحمين 
، من خالل نشر القوات الخاصة األحدمن صباب  11للمسجد األقصى منذ الساعة السابعة وحتى الح

 المسّلحة بين جنبات المسجد.
 22/10/2017، قدس برس

 
 : حكومة االحتالل "تبّيض" البؤر االستيطانية""المكتب الوطني للدفاع عن األرض .31

قال "المكتب الوطني" للدفاع عن األرض ومقاومة اتستيطان: إن حكومة اتحتالل : رام ا
 "اإلسرائيلي" تعمل على سياسة "تبيض" البؤر اتستيطانية، وتقر بناء  تف الوحدات األخرى.

د المكتب الوطني في بيان له، يوم السبت، أن حكومة اتحتالل وافقت خالل األسبوع الماضي وأفا
 على سلسلة جديدة من قرارات البناء اتستيطاني.

 4000وأشار إلى أن عدد الوحدات اتستيطانية التي أقعلن عن الموافقة عليها قد زاد لما يققارب الح 
وحدة إضافية في الضفة الغربية، وتقديم خطط  1323 وحدة، بعد أن صدر الضوء األخضر لبناء

 أخرى. 2646لبناء 
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وأوضا أن مساحة البؤر اتستيطانية التابعة لالحتالل تتسع ويزداد عدد سكانها باستمرارة "خالًفا 
 ".2003لاللتزامات المبرمة والمحددة في خطة خريطة الطريقة نيسان/ أبريل 

اف قانون سلب ونهب األراضي الفلسطينية بملكية خاصة، الذي وبّين التقرير الرسمي أن "أحد أهد
أقّره اتحتالل مؤخًرا، هو تثبيت األراضي التي استولى عليها المستوطنون، وأقاموا عليها بؤرهم 

 اتستيطانية، ومنع هدم البيوت القائمة على األراضي الخاصة".
 21/10/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم  

 
 قف عالج مرضى السرطان بالقدسقلق حقوقي لتو  .30

أعرب المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان عن قلقه الشديد بسبب توقف مستشفى المطلع في مدينة 
القدس المحتلة عن استقبال مرضى القطاع المحولين للعال  فيه، بسبب تراكم الديون المستحقة على 

 وزارة الصحة الفلسطينية.
 ة تسديد المستحقات المالية المتراكمة عليها لمستشفى المطلع.ودعا المركز وزارة الصحة إلى سرع

وحذر من مغبة انهيار مؤسسات فلسطينية أساسية بالقدس المحتلة جراء وقف دعمها وتمويل 
مستحقاتها المالية، في وقت تشتد فيه سياسات السلطات المحتلة من أجل تهويد المدينة المقدسة 

 دم خدمات رئيسية لكافة الفلسطينيين في الضفة والقطاع.وشل وتدمير عمل مؤسساتها التي تق
 يومووفقا لمعلومات حصل عليها المركز، فوجئ مرضى القطاع المحولين للعال  بمستشفى المطلع 

السبت باتصاتت من إدارة المستشفى تطالبهم بعدم القدوم بالمواعيد المحددة لعالجهم والتي حقجزت 
 بشكل مسبق.

 22/10/2017ة، .نت، الدوحالجزيرة
 
 "صباح الخير" عبارة االحتالل يعتقل فلسطينيًا بتهمة التحريض لكتابته .32

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر يوم األحد إن الشرطة اإلسرائيلية : صالا النعامي
اعتقلت، قبل أسبوع، شابًا فلسطينيًا كتب على حسابه على فيسبوك عبارة "يصبحهم"، وهي عبارة 

 عامية فلسطينية تعني "صباب الخير".
وحسب الصحيفة، فإن عناصر الوحدة الشرطية المسؤولة عن مراقبة ما ينشره الفلسطينيون على 
مواقع التواصل اتجتماعي استعانت بخدمة المترجم ا لي الذي يوفره "فيسبوك"، الذي قام بترجمة 

 ى تنفيذ عمليات ضد األهداف اإلسرائيلية.العبارة إلى "هاجموهم"، وهو ما فسر على أنه تحريض عل
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 قوة عسكرية وعناصر من جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك" قامتواستنادًا إلى الترجمة الخاطئة، 
 باعتقاله.

وحسب الصحيفة، فقد تبّين عند التحقيق مع الشاب أن العبارة التي كتبها تعني "صباب الخير" وت 
 ، والتي على أساسها تم اعتقاله، فتم اإلفرا  عنه. عالقة لها بترجمة فيسبوك لها

 22/10/2017العربي الجديد، لندن، 
 
 أسيرًا فلسطينيًا يعانون مشاكل في العيون بسجون االحتالل 540": مركز األسرى للدراسات" .33

 أسيراً  540أعلن مدير مركز األسرى للدراسات في غزة، رأفت حمدونة، يوم األحد، أّن ما يقارب : غزة
 من مجموع األسرى، يعانون من أمراض العيون المختلفة. %8.3وأسيرة فلسطينية، أي 

وطالب حمدونة، المؤسسات الحقوقية واإلنسانية ومجموعات الضغط الدولية، بالضغط على سلطات 
اتحتالل، لمعالجة مرضى العيون في السجون اإلسرائيلية، وتقديم ما يلزم من طواقم طبية 

 لحماية نظرهم، ووقف حالة التراجع التي تصيبهم، في ظل انعدام المتابعة. وفحوصات دورية،
ولفت حمدونة إلى أسباب وتفاقم الحالة الصحية ل سرى واألسيرات، وتراجع الرؤية لدى األسرى، 
نتيجة ضرب المحققين ل سرى على رؤوسهم في أقبية التحقيق، واحتجازهم داخل الجدران في غرف 

ب الرؤية في السجون، خصوصًا من أمضى منهم فترات طويلة في تلك الظروف، معتمة، وعدم وضو 
 وعدم وجود أفق في الرؤية وانحسارها في أمتار معدودة لفترات طويلة من الزمن.

 22/10/2017العربي الجديد، لندن، 
 
 اللبناني زياد الدويري بالتطبيع جهخر  منع عرض فيلم برام هللا التهام م   .34

قررت بلدية رام ا وسط الضفة الغربية منع عرض الفيلم الجديد للمخر   :ميرفت صادق - رام ا
اللبناني زياد الدويري ضمن مهرجان "أيام سينمائية"، بعد احتجاجات فلسطينية واتهامه بالتطبيع مع 

 إسرائيل.
" للمخر  23رقم وقال رئيس بلدية رام ا موسى حديد للجزيرة نت إنه تقرر منع عرض فيلم "القضية 

دويري بالتوافق مع جهات عدة، وكان من المقرر عرضه في ختام مهرجان أيام سينمائية مساء 
 اتثنين بقصر رام ا الثقافي.

وكانت مجموعات شبابية وناشطون فلسطينيون عبر مواقع التواصل اتجتماعي قد أطلقوا في اليومين 
 لم.األخيرين حملة بعنوان "لن يعرض" لمنع الفي
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وقال الناشط والمدون حسين شجاعية إن منع الفيلم جاء بعد جهود شبابية وشعبية وموقف من حملة 
مقاطعة إسرائيل )بي دي أس( ضد أعمال زياد الدويري الذي حمل أيضا مغالطات ضد النضال 

 الفلسطيني، ومنع من العرض في لبنان وتونس.
 22/10/2017.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 مهر بة ع مولودًا من نطفةزوجة أسير تض .35

أنجبت زوجة األسير علي محمد القيسي، يوم األحد، طفلها غي  في المستشفى العربي : نابلس
التخصصي بعد تهريب نطفة من سجون اتحتالل، وهو الجنين الثال  والستون الذي يولد بهذه 

 الوسيلة. 
رف على عملية اإلخصاب، لزوجة وقال مركز رزان لعال  العقم وأطفال األنابيب، أن المركز أش
عاما، ويقبع في معتقل النقب منذ  21األسير القيسي من قرية زبوبا غرب جنين، والمحكوم بالسجن 

 .2003العام 
 22/10/2017، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 حقٌّ وصمود وتعزيز  وجود :األقصىالمسجد قطف  الزيتون في  .36

 10شجرة زيتون، تعمل لجنة زكاة القدس منذ  800وجد داخل باحات األقصى، ي: القدس المحتلة
سنوات على "جّد" زيتونها بتوكيل من دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس، وبالتعاون والشراكة مع 

 عدد من مدارس المدينة والمخيمات الصيفية وبعض المؤسسات المقدسية.
بانهم منذ نحو عشر سنوات  وصّرب أمين صندوق لجنة زكاة القدس أشرف سلهب لح "قدس برس"

يقومون على رعاية هذه األشجار، ويقطفون ثمارها بشكل منّظم ومرّتب، بتوكيل من دائرة األوقاف، 
وأكد أن تواجد الطالب والطالبات والمؤسسات التعليمية  بمشاركة مئات الطالب الفلسطينيين.

شراكهم في عملية قطف الزيتون بشكل دائم، يقساعد ف ي شد الرحال للمسجد األقصى، واألهالي وا 
وأضاف سلهب، أن ما ينتج من زيت وزيتون من هذه األشجار المباركة،  وضمن أشكال الرباط فيه.

 يتم توزيعها على المقدسيين من الفقراء والمحتاجين المسّجلين لدى لجنة الزكاة. 
راًرا إعاقة دخول الطالب وعن عرقلة اتحتالل لذلك، قال سلهب إن شرطة اتحتالل تقحاول مراًرا وتك

الذين سيقشاركون في عملية قطف زيتون األقصى من خالل منع دخولهم عبر بوابات المسجد، إّت 
 أن تدّخل مدير المسجد األقصى في كل مّرة يمنعهم من اتستمرار في إجراءاتهم.

 22/10/2017، قدس برس
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 ى اتفاقية "الكويز" المثيرة للجدلية لضم التكنولوجيا إلأمريك -إسرائيلية  -مفاوضات مصرية  .11
سرائيل، ضم شركات مريكتبح  حكومات الوتيات المتحدة األ": العربي الجديد" -القاهرة ية ومصر وا 

قطاع التكنولوجيا تتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة، المعروفة اختصارًا باسم "الكويز" والتي تتيا 
 لمالبس للوتيات المتحدة.للقاهرة وتل أبيب زيادة صادرات النسيج وا

ية بالقاهرة، إن الوتيات المتحدة ركزت مريكوقال جيمس بونر، المستشار اتقتصادي في السفارة األ
سرائيل على توسيع نطاق الصناعات المصدرة وفق  في اتجتماع الثالثي الذي جمعها مع مصر وا 

عات النسيجية والغذائية هما األكثر اتفاقية الكويز، وضم قطاع التكنولوجيا، خاصة أن قطاعي الصنا
 استفادة من اتتفاقية.

ي تفاصيل إضافية حول اتجتماع الثالثي وموعده ومقر مريكولم يذكر المسؤول اتقتصادي األ
انعقاده، لكن التصريحات تشير إلى توسع السلطات المصرية في عمليات التطبيع اتقتصادي مع تل 

 أبيب.
سرائيل، يتم بموجبها تصدير  2004وكانت مصر قد وقعت عام  اتفاقية مع الوتيات المتحدة وا 

ا من دون جمارك، شريطة أن تستورد المصانع المصرية أمريكمنتجات وسلع مصرية محددة إلى 
المنضمة لالتفاقية نسبة من مدخالت اإلنتا  من إسرائيل، وكانت تلك النسبة في بداية اتتفاق 

 .2007عام  %10.5تم خفضها إلى  11.5%
وتقت اتتفاقية الثالثية انتقادات شديدة حينئذ من قوى سياسية مصرية اعتبرت "الكويز" تعميقا 

 ية.مريكللتطبيع اتقتصادي بين القاهرة وتل أبيب، لكن هذه المرة عن طريق األسواق األ
 22/10/2017، العربي الجديد، لندن

 
 أرضهم لليهود أكذوبةد. عاصم الدسوقي: بيع الفلسطينيين  المصري المؤرخ .11

حوارا مع المؤرخ الشهير د. عاصم الدسوقي للتعرف على الكثير من ” األهرام العربي“أجرت مجلة 
خالل المائة عام الماضية، كان  العربيالعالم  فيالتفاصيل حول وعد بلفور، وحول ما ترتب عليه 

 ”.بيع الفلسطينيين أرضهم لليهود أكذوبة“مما جاء فيه قوله: 
أن مشروع  إلىد. الدسوقي إن النظام العالمي الجديد جاء للقضاء على الكيانات الكبرى، مشيرا  وقال

 الشرق األوسط تحقق بالربيع العربي.
أن هذا األمر منصوع عليه  إلى، مشيرا اإلسرائيليوقال الدسوقي إن أوسلو كانت تحقيقا للهدف 

قول في المادة الثانية: الحدود بين مصر التي وقعها السادات مع بيجن والتي ت 79في اتفاقية 



 
 
 
 

 

 24 ص             4441 العدد:             10/23/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

سرائيل هي الحدود بين مصر وفلسطين تحت اتنتداب البريطاني، وهذا معناه أن فلسطين تحت  وا 
سرائيلاتنتداب البريطاني هي الضفة الغربية   ”.وغزة وا 

سمى وهذا النع تمت صياغته بحرفية متناهية يعني عدم اتعتراف بوجود كيان ي“وتابع الدسوقي: 
 ”.إسرائيلفلسطين، لكن هناك فلسطينيين يعيشون تحت سيادة 

 20/10/2017، األهرام، القاهرة
 

 عائلة مصرية توافق على اعتبار ابنها "نصير الشعب اليهودي" .11
وافقت عائلة المصري "محمد حلمي" على تلقي شهادة من متحف تخليد ذكرى المحرقة : رامي حيدر

ابنها أحد "أنصار الشعب اليهودي"، إلنقاذها فتاة يهودية من المحرقة )ياد فاشيم( في القدس، تعتبر 
 في زمن ألمانيا النازية.

وقالت صحيفة "هآرتس" إن ممثاًل عن عائلة حلمي سيتلقى الشهادة خالل األسبوع في العاصمة 
يتلقاها  األلمانية برلين، بعد أن رفضت العائلة طوال أربع سنوات تلقي هذه الشهادة، ومن المقرر أن

في مقر وزارة الخارجية األلمانية وليس في السفارة اإلسرائيلية كما هو متبع، تن العائلة ترفض تلقيها 
 بشكل مباشر من اإلسرائيليين.

واعترف متحف "ياد فاشيم" بحلمي، الذي كان يعمل طبيًبا، كاحد "أنصار الشعب اليهودي"، أي 
ة، قبل أربع سنوات، ومنذ ذلك الحين ترفض عائلته تلقي األشخاع الذين أنقذوا يهودًيا من المحرق

 شهادة من مؤسسة إسرائيلية.
 22/10/2017، 48عرب 

 
 هللا الثاني: اتفاق المصالحة خطوة مهمة في دفع مساعي السالم عبد .12

عقد الملك عبدا الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس مباحثات، في قصر  :بترا -عمان
 ألحد، ركزت على أخر التطورات على الساحة الفلسطينية.الحسينية، امس ا

وتناولت المباحثات الثنائية والموسعة التي حضرها كبار المسؤولين من الجانبين، اتفاق المصالحة 
الفلسطينية الذي تم التوصل إليه مؤخرا في القاهرة، حي  أكد جاللة الملك دعم األردن الكامل لهذا 

 يسهم في تعزيز وحدة الصف الفلسطيني. اتتفاق الذي من شانه أن
أن اتفاق المصالحة يشكل خطوة مهمة في دفع مساعي تحريك عملية السالم،  عبدا الثاني كما أكد

عادة إطالق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين على أساس حل الدولتين، وبما  وا 
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وعاصمتها  1967على خطوط الرابع من حزيران عام  يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
 القدس الشرقية.

وشدد، في هذا الصدد، على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية وجوهر الصراع في 
 المنطقة، وهي دوما على رأس أولويات السياسة الخارجية للمملكة.

 23/10/2017، الدستور، عّمان
 

 "إسرائيل"المسؤولين إلى السعودية: ال صحة لزيارة أحد  .11

صرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية تعليقًا على الخبر الذي تداولته بعض  الرياض:
سرًا، وأكد أن هذا  إسرائيلوسائل اإلعالم المعادية وغيرها من أن أحد المسؤولين في السعودية زار 

 الخبر عار عن الصحة جملة وتفصياًل وت يمت للحقيقة بصلة.
المصدر أن السعودية كانت دائمًا واضحة في تحركاتها واتصاتتها وليس لديها ما تخفيه في  ضافوأ

 هذا الشان.
تحري الدقة والحقيقة فيما تنقله، مؤكدًا أنه لن يتم  إلىواختتم المصدر تصريحه بدعوة وسائل اإلعالم 

ءها، ولن يتم التعليق عليها المعروفة أهدافها ومن ورا واألخبارمثل هذه الشائعات  إلىاتلتفات 
 مستقباًل وت عما يروجه اإلعالم الكاذب والمعادي تجاه السعودية ومسؤوليها في هذا الخصوع.

 22/10/2017الشرق األوسط، لندن، 
 

 قطاع غزةإلى يصل القطري السفير  .11
ي، برفقة وصل الليلة الماضية، رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة السفير محمد العماد: غزة

 قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون. إلىوفد مرافق له 
أشخاع  خرين وصلوا غزة  4وقال مصدر في اللجنة لوكالة "الرأي" إن السفير العمادي ونائبه و

تفقد عدد من المشاريع التي تشرف  إلىللمشاركة في حفل افتتاب شركة الوطنية موبايل، باإلضافة 
 عليها قطر.

 23/10/2017، طينية لإلعالموكالة الرأي الفلس
 

 إيران كانت وستبقى مساندة لحماس وفصائل المقاومة وشعب فلسطين :الريجاني .11
التقى وفد حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" إلى إيران والذي يترأسه نائب رئيس ": الرأي"-غزة

 المكتب السياسي للحركة صالا العاروري عدًدا من المسؤولين اإليرانيين.
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الوفد في مستهل زيارته إلى إيران كاًل من رئيس البرلمان اإليراني الدكتور علي تريجاني،  والتقى
 وأمين سر مجلس األمن القومي األدميرال شمخاني، ومستشار قائد الثورة الدكتور علي أكبر وتيتي.
اس من جانبه أكد رئيس البرلمان اإليراني علي تريجاني أن إيران كانت وستبقى مساندة لحم

وفصائل المقاومة وشعب فلسطين، مضيفًا أن محاوتت الكيان الصهيوني الرامية لزعزعة اتستقرار 
 في المنطقة وبسط هيمنته لم تنجا.

بدوره شدد مستشار قائد الثورة للشؤون الدولية علي أكبر وتيتي أن إيران تريد أن تثبت للكيان 
لسطينية المتمثلة بحماس والجهاد اإلسالمي عالقة الصهيوني أن العالقات بين إيران والمقاومة الف

 إستراتيجية لن تنقطع مطلقا، بل إن دعم إيران للمقاومة سيزداد يوما بعد يوم.
وتابع: "نحن نفتخر بدعم المقاومة الفلسطينية وحركة حماس، والجمهورية اإلسالمية في إيران قائدا 

 ا حماس والجهاد اإلسالمي".وشعبا دعمت وستدعم المقاومة في فلسطين وعلى رأسه
وأضاف أننا واثقون بان حركة حماس أمينة على حقوق الشعب الفلسطيني، وهي كذلك ت يمكن أن 

 تتخلى عن الثوابت الفلسطينية والمقاومة وسالحها.
 22/10/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 أبو الغيط يدعو العتراف إيطالي بفلسطين .11

و الغيط األمين العام لجامعة الدول العربية عن تقديره لمواقف إيطاليا الداعمة أعرب أحمد أب: وام
بشكل عام للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مجددًا مطالبته للحكومة 

 .1967اإليطالية باتعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 
وكيل وزارة الخارجية اإليطالية الذي يقوم  "فينتشينزو أمندوت"د، جاء ذلك خالل استقباله أمس األح

 بزيارة للقاهرة حاليًا.
 23/10/2017، الخليج، الشارقة

 
 المستفيد األكبر من أزمة الخليجهي  "إسرائيل"خبراء:  .11

قال مشاركون بندوة "أزمة الخليج.. تداعياتها ومستقبلها" التي نظمها مركز الجزيرة للدراسات في 
الدوحة إن إسرائيل هي المستفيد األكبر من األزمة الخليجية، في حين رجا بعضهم أن يتم حلها 

 بشكل تدريجي.
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وقال جواد العناني نائب رئيس الوزراء األردني األسبق إن البقاء على حال األزمة الخليجية غير 
ن إسرائيل هي المستفيد األكبر من تلك األزمة مشددا على أنه ت  يمكن حل األزمة عن ممكن، وا 

 طريق الحصار اتقتصادي.
ورجا أن األزمة سيتم حلها تدريجيا، حتى لو استمرت لمدة ستة أشهر على حالها، بسبب التطورات 
الجارية في المنطقة، تفتا إلى أن كثيرا من الدول أصبحت ترى في استمرار األزمة الخليجية تاثيرا 

 .اتستراتيجيةمباشرا على مصالحها 
جانبه اتفق أستاذ علم اتجتماع السياسي بجامعة قطر ماجد األنصاري مع العناني في أن من 

إسرائيل أكبر المستفيدين من هذه األزمة، مستدت بهرولة البعض للتطبيع معها، ومضيفا أن 
 اضمحالل خيار العالم السني الذي كان سيواجه إيران هو أحد  ثار األزمة الخليجية.
 22/10/2017، حةالجزيرة نت، الدو 

 
تقرير إسرائيلّي: الهدف المفصلّي الستماتة نتنياهو بالدفاع عن استقالل كردستان العراق هو  .11

 النفط

يرى د. إيدي كوهين وهو باح  إسرائيلّي، ومحاضر في  من زهير أندراوس: -”رأي اليوم“-الناصرة
قليم كردستان الذي جامعة بار إيالن، أّن الدول الداعمة إلعالن دولة كردستان المستقل ة هي قليلة، وا 

يران وسورّية، وهذه الدول، وخصوًصا تركيا  ت يمتلك أّي منافذ بحرية له حدود مع العراق وتركيا وا 
يران، تقف وبشّدٍة ضّد إعالن دولة كردستان، وهم يخافون من أْن تكون كردستان   ”.إسرائيل الثانية“وا 

وجود تصريحاٍت رسمّيٍة حول هذا الموضوع، إت أّنه ت يوجد أّما بالنسبة إلسرائيل، فبالرغم من عدم 
 أّي شك باّن تل أبيب تدعم استقالل إقليم كردستان.

الكردية، إّت أّن إسرائيل  األطرافولذلك، أوضا د. كوهين، تقحاول إيران وتركّيا زرع التفرقة بين 
ستقلة، فهي ستضع حدوًدا لتحركات ستستفيد اقتصادًيا وأيًضا امنيًّا من دعمها لدولة كردستان الم

الجهاديين في سورّية والعراق، ويمكنها أْن تقوم بفتا مقرٍّ عسكريٍّ لها في كردستان، لكي يتمّكنوا من 
حماية دولة كردستان، عالوًة على ذلك، شّدّد الخبير اإلسرائيلّي على أّن إعالن دولة كردستان 

هناك أْو في العراق لمناطقهم ومنازلهم التي أخذتها الدولة  سيقساِعد بعودة اليهود الذين كانوا يسكنون
 العراقّية، وقد يؤثر هذا األمر أيًضا على اتفاقات السالم مع العرب.

ولكن، كما يقستّشف من األبحا  التي تقوم بنشرها المراكز المقختّصة في تل أبيب، فإّن الهدف 
ان في العراق، هو الرّد على اقتراب الجيش إلسرائيل من دعمها إلقامة دولة كردست اتستراتيجي

 اإليرانّي من الحدود مع إسرائيل.
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 22/10/2017رأي اليوم، لندن، 
 ملتقى "الرواد" يوفر منصة للمشاريع الداعمة للقدس: إسطنبول .11

فتا ملتقى "رواد بيت المقدس" التاسع الذي اختتمت فعالياته في مدينة : خليل مبروك: إسطنبول
ية األبواب لتنفيذ مشاريع داعمة للقدس وبرامج خدمية وتاهيلية تنعكس على احتياجات إسطنبول الترك

 المقدسيين.
وتتركز أهمية الملتقى الذي نظمه "اتئتالف العالمي لنصرة القدس وفلسطين"، على مدار يومين 
ع تحت عنوان "شعب صامد وأمة معطاءة"، في جمعه للمؤسسات والجمعيات المهتمة بدعم المشاري

والبرامج المقدسية من الخار  مع المؤسسات واألطراف الفلسطينية المشاركة من داخل القدس على 
 وجه التحديد.

ويمنا ملتقى رواد المؤسسات العربية واإلسالمية مجات للتعرف عن كثب على احتياجات القدس من 
 توفير بعض احتياجاتهم.أهلها، كما يقدم للمقدسيين فرصة للوصول السلس إلى الجهات التي يمكنها 

 22/10/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 

 لحل القضية الفلسطينية شامالً  إقليمياً  ية تعرض اتفاقاً مريكاإلدارة األ .11
كشفت القناة اإلسرائيلية الثانية، مساء اليوم األحد، تفاصيل الخطة التي تعدها اإلدارة : رامي حيدر

بموجبها يتم عقد سالم شامل في الشرق األوسط، في إطار ية لحل القضية الفلسطينية، والتي مريكاأل
 ما يسمى "صفقة القرن: التي وعد بها الرئيس دونالد ترامب.

ية تفاصيل الخطة، والتي يعتقد الرئيس مريكونقلت القناة اإلسرائيلية عن مصادر لها في اإلدارة األ
داراته أن الفرصة مواتية لتوقيعها، خاصة أن الرئيمريكاأل س الفلسطيني، محمود عباس، معني ي وا 

باتتفاق، في حين قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إنه غير معني بخالف مع 
 ية.مريكاإلدارة األ

سرائيل، وهو مختلف  وينع اتتفاق على عقد سالم شامل وتطبيع العالقات بين الدول العربية وا 
يين، مريكتون وجور  بوش، واتتفاقية قابلة للتفاوض مع األتماًما عن مبادرات جون كيري وبيل كلين

ية أن ليس بنيتها فرض أي بند على أحد األطراف، وت فرض اتتفاقية كاملة أو مريكوتقول اإلدارة األ
 عدمها.

وبحسب الخطة، لن يحدد زمن للمحادثات ولن تفرض أي خطوات على أحد األطراف، وقالت 
 وقتنا في العمل عليه". أهدرناباتتفاق، ولوت ذلك لما  المصادر إن "أبو مازن معني

 22/10/2017، 48عرب 
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 واشنطن ترى بالمصالحة الفلسطينية "فرصة نادرة" لتسوية إقليمية": آرتس"ه .11

على الرغم من المعارضة اإلسرائيلية للمصالحة الفلسطينية وقرار المجلس الوزاري : محمد وتد
)الكابينيت( من األسبوع الماضي عدم التعامل مع المصالحة المصغر لشؤون السياسة واألمن 

ي دونالد ترامب، تدعم مريكوضرورة فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، إت أن إدارة الرئيس األ
الوساطة والخطوة المصرية للمصالحة بين فتا وحماس، وهي مصممة على استنفاد محاوتت إعادة 

 ةالسلطة الفلسطينية إلى قطاع غز 
أن الوتيات المتحدة تعتقد أن الوساطة المصرية بين الفصائل  األبيضوأكد مسؤولون كبار في البيت 

ية بانه يجب مريكالفلسطينية خلقت فرصة إيجابية ونادرة، وقالوا إنه "على الرغم من موقف اإلدارة األ
 نزع سالب حماس، إت أنهم ت يتوقعون أن يتحقق هذا المطلب صباب الغد".

قلت "هآرتس" على لسان موظف كبير في البيت األبيض قوله: "لقد ساعدتنا مصر بفتا الباب إلى ون
غزة، وهو الباب الذي كان مغلقا لسنوات ولم يكن موجودا أصال قبل أسابيع، ونرى بذلك فرصة 
 نادرة، إذ إن وضع اإلسرائيليين والفلسطينيين سيكون أفضل بكثير إذا تمكنا من الحصول على شيء

 من هذه الخطوة".
وحسب الصحيفة، فإن الهدف الرئيسي إلدارة ترامب هو السماب للسلطة الفلسطينية بالسيطرة على 

ية، قد تكون عملية المصالحة مع حماس إحدى الطرق للقيام مريكغزة، فمن وجهة نظر اإلدارة األ
 وظف البيت األبيض.بذلك. "نريد أن نرى إذ ما يوجد هنا فرصة حقيقة أم ت "، حسب ما أوضا م

وأكد بانه ت يوجد أي سبب لرمي هذه الفرصة في سلة المهمالت، دون فحصها والتحقق منها، نحن 
 لسنا ساذجين، ولكن لماذا ت نحاول معرفة ما إذا كان هناك فرصة؟".

ويعتقد كل من المسؤولين في واشنطن والقاهرة أن تجديد وتية الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
ر السلطة الفلسطينية في قطاع غزة يمكن أن يكون خطوة إيجابية على طريق تجديد وحضو 

 المفاوضات.
وذكر مصدر كبير في البيت األبيض أن الوضع في غزة وحقيقة أن السلطة الفلسطينية ت تسيطر 
على قطاع غزة، شكل حجر عثرة وبمثابة صعوبة كبيرة في طريق التوصل إلى اتفاق سالم بين 

 والفلسطينيين. إسرائيل
ويعتقد أن لوضع سيبقى كذلك حتى أثناء المفاوضات، ولكن يقول "علينا أن نجد حال لهذه الصعوبة 

 لكي ننجا".
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ولفت إلى أنه من أجل التوصل إلى اتفاق سالم، يجب أن تكون غزة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية 
شية وضحاها ويعرف الجميع ذلك وأن تضطر الفصائل إلى نزع أسلحتهم، لكن ذلك لن يحد  بين ع

." 
ي على بذل جهد للعمل مع السلطة الفلسطينية مريكوحسب المصدر، يوافق الجانبان المصري واأل

سرائيل واألردن وبلدان أخرى في المنطقة لبح  كل فرصة لتقديم المساعدة اإلنسانية إلى  وا 
 الفلسطينيين في غزة.

 22/10/2017، 48عرب 
 

 ات قيادة حماس لـ "تدمير إسرائيل"ميالدينوف يدين دعو  .12
عبر نيكوتي ميالدينوف مبعو  األمم المتحدة للشرق األوسط، مساء اليوم األحد،  :رام ا

تصريحات قيادة حركة حماس الداعية لح "تدمير دولة إسرائيل" وخاصًة تصريحات قائد الحركة بغزة 
 يحيى السنوار.

لقادة الفلسطينيين، بدأوا برعاية مصر مؤخرا طريقا لحل "ا إنوقال ميالدينوف في تصريا صحفي له 
أزمة الوضع اإلنساني الخطير بغزة، والسماب للحكومة بالوفاء بالتزاماتها في قطاع غزة، ولذا أحثهم 

 على عدم تحويل تصريحاتهم عن هذه األهداف".
إسرائيل من وكان السنوار قال خالل لقاء مع مجموعة من الشباب أن حركته ستعمل على محو 

 الخارطة.
 22/10/2017، القدس

 
 االنتقاداتمن  رغمبالتواصل تزويد بورما باألسلحة  "إسرائيل" :"آرتس"ه .11

إسرائيل رفضت وقف تزويد بورما باألسلحة رغم استخدامها في عمليات : وكاتت -القدس المحتلة
 جيتي -التطهير العرقي

ؤسسة الصناعات العسكرية اإلسرائيلية بتزويد كشفت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية األحد عن قيام م
بورما بشحنة جديدة من األسلحة قبل ستة أشهر، وذلك في ظل انتقادات دولية لهذه الدولة على 

 خلفية عمليات التطهير العرقي التي تقوم بها ضد أقلية الروهينغا المسلمة.
من إنتا  مصنع "رامتا" وقالت الصحيفة إن الشحنة شملت أسلحة رشاشة ثقيلة وسفنا حربية 

 ".3اإلسرائيلي، ووصلت هذه السفن ترافقها قطع حربية إسرائيلية متطورة من طراز "دبورا 
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وأظهرت صور نشرها سالب البحرية البورمي عدة سفن وزوارق حربية إسرائيلية وهي في طريقها 
تيات المتحدة لشواطئ بورما، على الرغم من عقوبات تصدير السالب التي فرضت عليها من الو 

 واتتحاد األوروبي.
 23/10/2017، 21عربي 

 
 قطر تستنكر تطبيع الحصار  .11

ي ريكس تيلرسون الذي وصل مريكاستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد  ل ثاني وزير الخارجية األ
الدوحة مساء أمس األحد قادما من الرياض، كما عقد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد 

من  ل ثاني جلسة مباحثات مع تيلرسون، واستنكر عقبها محاوتت تطبيع الحصار، في حين الرح
 ي حال قريبا ل زمة.مريكاستبعد الوزير األ

ية مريكوبح  أمير قطر خالل اللقاء مع تيلرسون األزمة الخليجية، كما تم استعراض المساعي األ
 ر الحوار والطرق الدبلوماسية.والدولية الداعمة لوساطة دولة الكويت لحل األزمة عب
ي، وأكد في مؤتمر صحفي عقب المباحثات مريكوقبل ذلك، التقى وزير الخارجية القطري نظيره األ

ة المظلة ألي وساطة أنه ت يجوز تطبيع أوضاع إنسانية، وشدد على أهمية أن تكون المبادرة الكويتي
ي دونالد ترمب في أن األزمة الخليجية ريكموقال إن أمير قطر يتشارك مع الرئيس األلحل األزمة. 

 طالت أكثر من الالزم، وأنها تؤثر في التحديات المشتركة.
 23/10/2017الجزيرة.نت، 

 
 لألزمة القطرية وشيكاً  ي يستبعد حالً مريكوزير الخارجية األ .11

حظ بعد إنه لم يل، الذي زار قطر، ي ريكس تيلرسونمريكقال وزير الخارجية األ: الجزيرة + وكاتت
اجتماعاته في الرياض وجود أي مؤشر قوي على أن األطراف مستعدة للدخول في حوار لحل األزمة 

 الخليجية. وأضاف أن واشنطن ت يمكنها فرض حوار على أشخاع ليسوا مستعدين له.
وأكد تيلرسون الدور الذي تلعبه قطر في مكافحة اإلرهاب، وقال إنه جرى إحراز تقدم بشان تنفيذ 

رة التفاهم بهذا الشان التي وقعناها في يوليو/تموز الماضي، مشددا على أن الوتيات المتحدة مذك
وعبر تيلرسون عن قلق بالده إزاء استمرار  ستستمر في العمل عن كثب مع قطر لمكافحة اإلرهاب.

نه ت يرضى أحد  باستمرار األزمة، وقال إنه من المهم على الدول الخليجية السعي إلعادة الوحدة، وا 
 وأكد استمرار دعم بالده لجهود أمير الكويت والحوار مع جميع األطراف. هذه األزمة.

 23/10/2017الجزيرة.نت، 
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 الجبير: نتشاور مع اإلمارات والبحرين ومصر بشأن الخطوة المقبلة بأزمة قطر .11
ألحد(، أن بالده الشرق األوسط أونالين: أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، يوم )ا -الرياض

 تتشاور مع اإلمارات والبحرين ومصر بشان الخطوة المقبلة في أزمة قطر.
واليمن والخطر اإليراني وأزمة قطر.. ويوجد تطابق في  سوريةوأضاف الجبير، بحثنا الوضع في 

 الرؤى.
ي ريكس تيلرسون، في الرياض، أن مريكوأعلن الجبير، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره األ

لجانبين بحثا خطر إيران على المنطقة وأزمة قطر. وبخصوع العالقات بين البلدين أكد الجبير أن ا
ية تاريخية واستراتيجية ونفتخر بهذه العالقة وما انجزته خالل ثمانية مريكاأل -العالقات السعودية 

 عقود.
 22/10/2017، لندن، الشرق األوسط

 

 ير المشروط محاوالت جوفاء لتجاوز خطاياهاقرقاش: دعوات الدوحة المتكررة للحوار غ .11
أكد أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن دعوات قطر : أبوظبي، عواصم )اتتحاد، وكاتت(

المتكررة للحوار غير المشروط مع الدول األربع الداعية لمكافحة اإلرهاب، محاوتت جوفاء لتجاوز 
دعوات الشقيق "مساء أمس  "تويتر"غريدة على موقع خطاياها في حق دول المنطقة، وأوضا في ت

، "المرتبك المتكررة للحوار الغير مشروط محاوتت جوفاء لتجاوز خطاياه في حق جيرانه والمنطقة
طاره المطالب الح "موضحًا   . "13أساس الحوار سجله األسود وا 

 23/10/2017االتحاد، أبو ظبي، 
 

 "الرقة من وجه األرضمسح "روسيا تتهم الواليات المتحدة بـ .11
الذي تقوده الوتيات المتحدة في سورية بمسا مدينة  "التحالف الدولي"اتهمت روسيا ": الحياة"–لندن 
على غرار ما فعلته الوتيات المتحدة  "قصف شامل"من خالل عمليات  "من على وجه األرض"الرقة 

 عالمية الثانية.خالل الحرب ال 1945وبريطانيا في مدينة درسدن األلمانية عام 
ألف  200وقال الميجر جنرال إيجور كوناشينكوف الناطق باسم وزارة الدفاع في بيان أمس، إن نحو 

 45شخع كانوا يعيشون في الرقة قبل اندتع الصراع في سورية ولم يتبقى هناك حاليًا أكثر من 
 ألفًا.

ع الماضي بعد حملة قصف جوي تحريرها مدينة الرقة األسبو  "قوات سورية الديموقراطية"وأعلنت 
 عنيفة للتحالف الدولي.
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ي دونالد ترامب الذي قال إن مريكيون باتنتصار في الرقة، بينهم الرئيس األأمريكوأشاد مسؤولون 
 ."نهاية خالفة تنظيم داعش باتت وشيكة"

قيق انتصار ية عن تحمريكتصريحات المسؤولين الممثلين لإلدارة األ"وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن 
 . وتابعت أن واشنطن تبالغ في تقدير األهمية اتستراتيجية لسقوط الرقة."بارز في الرقة تدعو للحيرة

وأشارت الوزارة الروسية إلى أن الرقة مدينة أصغر حجمًا من دير الزور، حي  تقوم القوات السورية 
 ."داعش"الحكومية، المدعومة روسيًا، بعملية لتحريرها من قبضة 

 -... التي محاها القصف البريطاني1945ورثت الرقة مصير درسدن في "زاد كوناشينكوف: و 
 ."ي من على وجه األرضمريكاأل

 ودمرت غارات الحلفاء الجوية معظم المدينة األلمانية قبل نهاية الحرب العالمية الثانية مباشرة.
المدنيين في عمليات القصف ويقول التحالف بقيادة واشنطن إنه حريع على تجنب سقوط قتلى من 

في كل من سورية والعراق، ويحقق في أي اتهامات. ونفى من قبل قتل  "داعش"التي ينفذها ضد 
 ."عدم سقوط أي قتلى مدنيين على اإلطالق"مدنيين في ضربات جوية في الرقة، وقال إن هدفه 

الرقة. فداخل كشك وبعد إعالن تحريرها، كان يمكن رؤية  ثار القصف العنيف على كل أحياء 
على كتيب ملطخ  "عملية نوعية لجنود الخالفة"مدمر في المدينة، يمكن قراءة عبارة  "إعالمي"

بالدماء على األرض، هو عينة من إصدارات دأبت الماكينة اإلعالمية التابعة للتنظيم على الترويج 
 لها.

الذي يرو  لبياناته واعتداءاته  وشكلت الرقة مركزًا لمعظم اإلنتا  اإلعالمي الصادر عن التنظيم
جهادية نجا في تطبيق أحكام الشريعة فيها، من  "جنة"الوحشية من جهة، ويصّور المدينة بمثابة 

 جهة ثانية.
طيلة  "سورية الديموقراطية"وعلى غرار أحياء المدينة المدمرة بفعل الغارات والمعارك التي خاضتها 

تسلم المراكز التابعة للتنظيم والتي شكلت العمود الفقري  داخل الرقة، لم "داعش"أربعة أشهر ضد 
  لته الترويجية من الدمار أيضًا.

، تولى "نقطة إعالمية"في أحياء عدة في المدينة، تنتشر أكشاك إسمنتية مع تفتات كتب عليها 
ية في عناصر التنظيم من خاللها توزيع إصداراتهم المطبوعة سواء تلك المتعلقة بهجماتهم العسكر 

 سورية والعراق أو مبادئ توجيهية للصوم في شهر رمضان وصوًت إلى قواعد ارتداء النساء للثياب.
وت تزال إحدى هذه النقاط موجودة في ساحة الساعة في الرقة، بالقرب من صالة عرض في الهواء 

 الطلق تحت سقف مدمر جزئيًا.
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واألخضر يكسوها الغبار أمام واجهة وتضم ستة صفوف من مقاعد مقسمة بين اللونين األحمر 
 معدنية يفترض أن شاشة تلفزيون محطمة على األرض في مكان قريب كانت معلقة عليها.

سنة(  25المتحدر من المدينة شورش الرقاوي ) "سورية الديموقراطية"ويقول عنصر في صفوف 
تهم حول معاركهم وعقوباتهم هنا كانوا يبثون إصدارا"وهو يقف قرب هذا الموقع:  "فرانس برس"لوكالة 

 ."وأناشيدهم
، إت أن هذا "داعش"وعلى رغم انسحاب عدد كبير من عناصر هذه القوات بعد تحرير المدينة من 

الشاب ما زال موجودًا في المدينة في عداد مجموعة صغيرة تساهم في عمليات رفع األنقاض من 
 الشوارع ونزع األلغام التي تركها التنظيم.

لحركة أمس في األحياء المدمرة المحيطة بساحة الساعة على جرافات وبضع شاحنات اقتصرت ا
 بيضاء صغيرة تابعة لسورية الديموقراطية.

أسماء وشعارات  "فرانس برس"وقرب الكشك اإلسمنتي في ساحة الساعة في الرقة، شاهدت مراسلة 
إذاعة البيان والحياة والفرقان ومجلة  العديد من وسائل إعالم التنظيم مكتوبة على تفتات رمادية بينها

 النبا.
في كل ناحية من شوارع الرقة تقريبًا، يمكن العثور على قصاصات ورقية صادرة عن التنظيم 
المتطرف، في مؤشر إلى نظام اإلدارة الهائل الذي تمكن من إرسائه خالل سيطرته على المدينة منذ 

 .2014عام 
ى سبيل المثال عدد المرات التي تلقى فيها صاحبها الزكاة على إحدى البطاقات، يظهر جدول عل

ومساعدات خيرية من  خرين. ويوثق مستند  خر عملية تسليم إدارة الحسبة، وهو اتسم الذي يطلق 
 على جهاز الشرطة التابع للتنظيم، من مسؤول إلى  خر.

يات إعدام جماعية وصلب، في وسط المدينة، حي  اعتاد التنظيم على تنفيذ عمل "دوار النعيم"قرب 
وحدة من ضباط استخبارات أجنبية مدججين بالسالب ويرتدون زيًا  "فرانس برس"شاهدت مراسلة 

 برتقاليًا فاقعًا، أثناء تفتيشهم أحد المنازل بدقة.
يفتشون بيوتًا يعتقدون أنها شكلت مراكز ": "فرانس برس"لح  "سورية الديموقراطية"وقال عنصر من 

يبحثون عن جث  ". وأضاف: "ما وفر نازحون من المدينة معلومات عن مقار داعشللتنظيم بعد
 ."وهوياتهم ومعلومات استخباراتية أخرى

 23/10/2017، لندن، الحياة
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 إندونيسيا تطلب تفسيرًا لمنع قائد جيشها من دخول الواليات المتحدة .11
الجيش اإلندونيسي الجنرال  طالبت جاكرتا واشنطن بتفسير لرفض دخول قائد: رويترز –جاكرتا 

 غاتوت نورمانتيو الوتيات المتحدة.
وأفادت تقارير إعالمية إندونيسية بان نورمانتيو كان يهّم بركوب طائرة السبت، عندما أبلغته شركة 

 ية ترفض دخوله أراضيها.مريكالطيران أن السلطات األ
ي الجنرال مريكناًء على دعوة من نظيره األوأضافت أن نورمانتيو كان متوّجهًا إلى الوتيات المتحدة ب
في  "مركز الدراسات اتستراتيجية والدولية"جوزف دانفورد، كما كان سيشارك في منتدى ينظمه 

 واشنطن اليوم.
وقال ناطق باسم الخارجية اإلندونيسية إن نورمانتيو أبلغ الوزارة برفض دخوله الوتيات المتحدة. 

الخارجية من سفيرنا في العاصمة واشنطن توجيه مذكرة ديبلوماسية طلب وزيرنا للشؤون "وأضاف: 
. وأشار إلى أن الوزارة ستستدعي "ي )ريكس تيلرسون( يطلب فيها توضيحاتمريكلوزير الخارجية األ

ي ليس مريكي في جاكرتا اليوم، لطلب تفسير للموقف، علمًا أن السفير األمريكأيضًا نائب السفير األ
 ن.في إندونيسيا ا 

لنورمانتيو، إذ يرّو  لفكرة أن بالده محاصرة  "طموحات سياسية"وتصاعد جدل في إندونيسيا في شان 
تضّم دوًت أجنبية، بل قد يهددها خطر شيوعي جديد. وطالب الرئيس  "حروب بالوكالة"من 

 اإلندونيسي جوكو ويدودو القوات المسلحة بالناي عن السياسة.
 23/10/2017، لندن، الحياة

 

 الكلفة االقتصادّية المالّية للمصالحة الفلسطينّية .11
 عدنان أبو عامر

 12في الوقت الذي نجحت فيه مصر بالتوّصل مع "فتا" و"حماس" إلى توقيع اتفاق المصالحة في 
تشرين األّول/أكتوبر، بدأت أنظار الفلسطينّيين تتطّلع إلى العوائد اتقتصادّية والفوائد المالّية التي قد 

 ليهم من المصالحة.تعود ع
وقال أستاذ اتقتصاد في جامعة األزهر بغّزة معين رجب لح"المونيتور": "إّن نجاب المصالحة سيفتا 
الطريق أمام عجلة اتقتصاد الفلسطينّي، ألّن تحقيق التوافق الوطنّي سيدّر أمواًت كبيرة على 

عديدة يعانيها قطاع غّزة، وعلى رأسها الموازنة، ويصبا اتقتصاد قادرًا على تجاوز مشاكل اقتصادّية 
صدار جنيه  البطالة، ورّبما النجاب في إقامة بنك مركزّي في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وا 

 فلسطينّي".
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أضاف: " ا ن بعد أن تم اتتفاق على المصالحة، يجب أن يكون لدى الفلسطينّيين، منحى جديد 
ع عدم اتستغناء عن الدعم الخارجّي القادم من الدول لتنمية مواردهم المحلّية بصورة أساسية، م

األخرى، األمر الذي يفسا المجال لخلق فرع التشغيل، واتستفادة من الطاقة البشرّية المهدرة من 
ن شعرت دول مانحة كقطر وتركيا باّن مصر واإلمارات  عشرات ا تف العاطلين عن العمل. وا 

حت أقدامها، فإّن األصل في الحكومة الفلسطينّية أّت تقطع العربّية المّتحدة سحبت البساط من ت
 عالقاتها مع أّي دولة في المنطقة، وتواصل عملها لجذب مستثمريها".

يطرب الفلسطينّيون أسئلة عّدة حول الدور المالّي واتقتصادّي، الذي ستقوم به حكومة التوافق عقب 
أكتوبر، وسيبدأ وزراؤها  3جتماع لها بغزة يوم استالمها األوضاع في قطاع غّزة، حي  عقدت أول ا

 24أكتوبر أنها ستعقد بدءأ من يوم  19تشرين أول/أكتوبر، وأعلنت يوم  20يصلون غزة من يوم 
أكتوبر اجتماعاتها الدورية بالتناوب األسبوعي، أسبوع في غزة و خر في الضفة، من أجل إدارة 

 ئب أو تضمين غّزة ضمن الموازنة العاّمة.ملّفات موّظفي القطاع العام أو جباية الضرا
وفي هذا السياق، قال رئيس لجنة الموازنة في المجلس التشريعّي جمال نّصار لح"المونيتور": "إّن البعد 
اتقتصادّي للمصالحة يتمثل بجباية وضرائب تغّطي مصاريف موّظفي القطاع العام الحكومّي 

ة إن استلمت الحكومة عملها، ألّن قيمة ما تتّم جبايته ورواتبهم، فليس هناك من عجز مالّي في غزّ 
مليون دوتر شهرّيًا.  150في غّزة من ضريبة القيمة المضافة وأرباب السجائر وكمّيات السوتر تبلغ 

ن تحّققت المصالحة ستتّم إقامة حساب موّحد للضرائب. أّما عن الدعم المالّي للدول المانحة  وا 
ّنما تؤّدي كّلها أدوارًا للمصالحة فاألصل أّت يك ون هناك إحالل بخرو  دولة ومجيء أخرى، وا 

 تكاملّية، وعلى رأسها قطر واإلمارات والسعودّية ومصر. علينا كفلسطينّيين فتا خطوط مع الجميع".
ومن الملّفات المالّية العاجلة أمام طاولة المصالحة حاليًا، مستقبل موّظفي غّزة الذين عّينتهم "حماس" 

، فالتقدير السائد في األوساط اتقتصادّية الفلسطينّية أّنه لن يتّم استيعابهم جميعًا، بل 2007عام  منذ
قد تلجا الحكومة إلى دمج نسبة منهم غير معلومة حّتى ا ن، وقد تستخدم قانون التقاعد المبكر 

 للموّظفين، نظرًا لعدم القدرة على استيعابهم ودمجهم في الهيكل اإلدارّي.
كتفى مسؤول فلسطينّي في وزارة المالّية، أخفى هوّيته، بالقول لح"المونيتور": "لدى حكومة التوافق وا

خطط وبدائل للتعامل مع الوضع المالّي واتقتصادّي الناشئ عقب المصالحة، واندما  غّزة مع 
يتّم تنفيذ  الضّفة، والوزارة خاضعة في خطواتها لما يقّرره المستوى السياسّي الفلسطينّي، بحي 

 برامجها المالّية في غّزة بالتوازي مع تنفيذ بقّية الخطوات المتّفق عليها في القاهرة بين فتا وحماس".
وفي حال بدأت السلطة الفلسطينّية بتحصيل الضرائب في غزة، فسينعكس ذلك على ارتفاع اإليرادات 

اع والشركات ورجال األعمال من المالية لميزانيتها، األمر الذي سيعني وقف معاناة القطاع الخ
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اتزدوا  الضريبّي والرسوم والتعليقات الجمركّية، عبر توحيد المنظومة الضريبّية والجمركّية بين غّزة 
والضّفة مع العلم أن الفلسطينيين في غزة يدفعون ضرائب مزدوجة لمرتين، مرة لحكومة التوافق 

 بالضفة، ومرة ثانية لحكومة حماس بغزة.
قال رئيس تحرير صحيفة "اتقتصادّية" محّمد أبو جياب لح"المونيتور": "إّن ملف موّظفي غّزة بدوره، 

يشّكل إحدى عقبات إتمام المصالحة، فإذا نجحت اللجان المختّصة في تطبيق الدمج الوظيفّي بين 
يتطّلب جهدًا موّظفي غّزة ورام ا، إّن أعباء مالّية ستتراكم على السلطة الفلسطينّية، األمر الذي 

دولّيًا وعربّيًا لمساعدتها مالّيًا لتجاوز األزمة. كما أّن السلطة ذاتها مطالبة بتطوير منظومتها المالّية 
مكانية طلبها دعمًا ماليًا مؤقتًا من  واتقتصادّية لتواكب إنجاز المصالحة إلبعاد شبا اإلفالس، وا 

ًا كليًا، مع أّن السلطة الفلسطينّية تسعى إلى الخار  لصرف رواتب الموّظفين، دون أن يكون اعتماد
التحّكم بكل مال يدخل غّزة، سواء القادم من قطر أم اإلمارات، ويتوّقع أن تشّكل هذه القضّية عقبة 

 مستقبلّية لعمل السلطة في غّزة".
ّمل تشرين األّول/أكتوبر أّنه ت يستطيع تح 3وفيما أعلن رئيس حكومة التوافق رامي الحمدهلل في 

مليون دوتر شهرّيًا، فإّن اتفاق  50ألف موّظف تابعين لحكومته في غزة، تكلفة رواتبهم  50أعباء 
 أشهر لتقديم توصياتها. 4المصالحة قّرر تشكيل لجنة إدارّية لدراسة أوضاع موّظفي غّزة، وأمامها 

إلى تراجع حاّد في المنا  مع العلم باّن اتفاق المصالحة جاء في وقت تتعّرض له الموازنة الفلسطينّية
مليون دوتر متوّقعة العام الجاري، بسبب تراجع الدعم  590في المئة، إلى حدود  48الخارجّية بنسبة 

 مليار دوتر. 1.1، الذي بلغ  نذاك 2013الخارجي خالل األعوام األربعة الماضية منذ 
في غّزة عمر شعبان لح"المونيتور": من جهته، قال رئيس مؤّسسة "بال ثينك للدراسات اتستراتيجّية" 

"إّن المصالحة قد تعني للسلطة الفلسطينّية ذخرًا مالّيًا وليس عبئًا اقتصادّيًا، إن تّم تحقيقها بصورة 
كاملة في الضّفة وغّزة، وتّم توحيد الموازنة. وبعد إنجاز المصالحة، يجب أن تحظى غّزة بنصيب 

 سنوات من المعاناة واتستنزاف". 10عن وافر من الموازنات المالّية لتعويضها 
الكلفة اتقتصادّية للمصالحة تتعّدى موضوع موّظفي القطاع العام لتصل إلى إعادة إعمار غّزة 
وترميم بناها التحتّية المدّمرة وتاهيل محّطة الكهرباء وبناء محّطات تحلية لمياه البحر والصرف 

 الصحّي.
خصوصًا في غّزة، إلى اتستفادة من المصالحة معيشّيًا بسبب وأخيرًا، تزداد حاجة الفلسطينّيين 

التراجع الكارثّي لظروفهم الحياتّية، عقب اّتساع رقعة البطالة حّتى نهاية الربع الثاني من العام 
في المئة من عائالت القطاع تعيش فقط على مساعدات  80في المئة، وتلّقي  44الجارّي لنسبة 

ألمم المتحدة ووكالة غو  وتشغيل الالجئين الفلسطينيين األونروا وغيرهما، إغاثّية عاجلة، تقدمها ا
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بجانب أزمة انقطاع الكهرباء، والقيود اإلسرائيلّية على حركة تنّقل الفلسطينّيين خار  غّزة، وانحسار 
خدمات مياه الشرب، وتاثر عمل محّطات معالجة مياه الصرف الصحّي، وا غالق معبر رفا بصورة 

 .مستمّرة
 22/10/2017موقع المونيتور، 

 
 ستنتصر المصالحة الوطنية بضغط المجتمع .11

فايز أبو شمالة د.  
حتى ا ن، نجحت حركة حماس في الخرو  من مشهد حصار غزة، فقد تركت الجمل بما حمل، 
وأعلنت أنها لن تشترط تطبيق المصالحة بإلغاء العقوبات ضد سكان قطاع غزة، واعتبرت نفسها أحد 

ت المقاومة، ومهمتها في هذه المرحلة مواجهة العدو اإلسرائيلي، وما حصار غزة إت مسالة تنظيما
 تخع كل الشعب الفلسطيني بتنظيماته ومؤسساته.

هذا اتنزياب الواعي لحركة حماس عن صدر المشهد في قطاع غزة فتا الطريق أمام التنظيمات 
قوة، وتطالب بفك الحصار عن سكان غزة، ورفع الفلسطينية األخرى كي تقوم بدورها، وتتحرك بثقة و 

العقوبات غير اإلنسانية، بل وعدم اتقتراب من سالب المقاومة، وعدم المس به مهما كلف الثمن، 
وقد تصدرت حركة الجهاد اإلسالمي هذا المشهد، وتقدمت خطوة إلى األمام برفقة تنظيم الجبهة 

لبة برفع العقوبات عن قطاع غزة من زمن، وهذا الشعبية لتحرير فلسطين، التي دأبت على المطا
الموقف ذاته عبرت عنه الجبهة الديمقراطية، وحزب الشعب، والمبادرة الوطنية، وحزب فدا، ولجان 
المقاومة وغيرهم من التنظيمات الفلسطينية التي بدأت تدرك أن الوطن ت يخع حركة حماس 

وأن الشراكة السياسية ت تخدم حماس وحدها  وحدها، وأن المقاومة لم تكتب كتابها على حماس،
 بمقدار ما تخدم الوطن فلسطين الذي تشكل كل هذه التنظيمات فسيفساء وجوده.

انزياب حماس عن المشهد سما للتنظيمات الفلسطينية بان تقوم بواجبها الوطني الذي تحملت أعباءه 
العمل الوطني من جهة، والتي حماس وحدها، فإذا بمشهد اتنقسام اليوم يبدو بين كل فصائل 

تطالب برفع العقوبات عن سكان غزة فورًا، وبين الجهة السياسية التي ت تستعجل في رفع غضبها 
 وعقوباتها عن سكان قطاع غزة.

هذا الحراك التنظيمي خطوة متقدمة، تدفع حركة حماس ألن تكرر تجربة التواصل مع كل القوى 
أ الشراكة الحياتية، والشراكة الميدانية، والشراكة في المسؤولية عن السياسية الفلسطينية، وتطبيق مبد

حفظ النظام واألمن في قطاع غزة، وتسيما إذا فكرت حركة فتا في إحياء ذكرى استشهاد الرمز أبو 
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عمار، أو إذا فكرت القوى السياسية في إحياء ذكرى وعد بلفور، وهذه الشراكة في تحمل المسؤولية 
 لوطن، الذي يجب أن تتحمل مسؤوليته جميع التنظيمات والقوى الفاعلة.تصب في صالا ا

الشراكة الميدانية ستقود حتمًا إلى شراكة سياسية، وهي بداية تشكيل قوة جذب، تؤسس لتحالف وطني 
تكون فيه حركة حماس أهم مفاصله، تحالف وطني يسعى لترتيب البيت الفلسطيني وفق أماني 

 كة السياسية، والمحرض على عدم التفرد بالقرار السياسي.الشعب الحريع على الشرا
 21/10/2017، فلسطين أون الين

 
  الفلسطينيون واإلسرائيليون.. اصطفافات متعاكسة .12

 محمد خالد األزعر
القناعة األكثر رواجًا ومقبولية لدى األوساط المعنية بالمصير الفلسطيني، أن المصالحة الوطنية 

على أرضية استمالة القوى الموصوفة بالتشدد وأولوية نهج المقاومة المسلحة،  الفلسطينية تجري راهناً 
 نحو اتلتحاق بمؤيدي الحل السلمي والتسوية التفاوضية مع إسرائيل.

ن احتفظت  هذه حقيقة ت ينكرها إت مكابر أو جاهل.. فما يحد  فعليًا هو أن حركة حماس وا 
 عمليًا من برنامج حركة فتا. ببعض منطلقاتها النظرية، هي التي تقترب

وبنظر البعض، ت معنى لهذا التحول سوى أن ما يسمى بمعسكر الواقعية واتعتدال الفلسطيني 
ومرحلة بناء الدولة، يتمدد بمنظوراته وتكييفاته، على حساب الملتزمين بخطاب زمن الثورة بكل 

 صرامته ودوجمائيته األيديولوجية.
من التاملة لكن التاكد من مدى صدقيته يحتا  إلى بعض الوقت. هذا التحليل يستحق الكثير 

وبخاصة في ضوء الخبرات التي تقول إن القوى والتنظيمات المشبعة باألفكار والمضامين 
األيديولوجية، ت تتخلى فجاة عن سبلها أو تنحرف عن أهدافها ومناهجها وتجنا إلى المرونة 

 بسهولة. "البراجماتية"و
مشهد الفلسطيني العام، أن ما يعتمل بين يدي العملية السياسية في إسرائيل يبدو نقيضًا مفارقة هذا ال

ومخالفًا له على طول الخط. فالقوى السياسية التي طال الظن بيساريتها وانحيازها إلى التسوية 
عباءة السلمية مع الفلسطينيين، وأكبرها حزب العمل بزعامة  في جباي، هي التي تتحرق ا ن للتدثر ب

خصومها اليمينيين واتنضواء تحت مظلتهم، وهؤتء ليسوا سوى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو 
 ومحازبيه من المهووسين الدينيين وتنظيمات التوسع اتستيطاني.

حين صعد جباي إلى رئاسة حزب العمل في الصيف الماضي، قيل إن هذا القائد، وهو من أصل 
مجدهم السياسي ونفوذهم في صناعة القرار  "اليسار"المنسجمين مع مغربي، سوف يعيد للعماليين 
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ن ذلك سيتواكب مع انحسار في قوة المغرور نتنياهو ورهطه من المتطرفين. وقتذاك،  اإلسرائيلي. وا 
وعماًل بمالحقة العيار إلى باب الدار، اتصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالزعيم الصاعد 

الجديد، على أمل أن يتابع ويستانف ما انقطع من سيرة اسحق رابين الواعد، وهناه بالمنصب 
 وتوجهاته السلمية قبل أكثر من عشرين عامًا.

اليوم، وبعد مرور ثالثة أشهر ت غير، ظهر أن الطامعين في جديد إيجابي تجاه التسوية 
إت عن تفكير  الفلسطينية، يضطلع به جباي والذين معه من أهل اليسار اإلسرائيلي، ت يتحركون

 رغبوي مشبوب بالعواطف واألمنيات.
لقد تبين لهم أن زعيم حزب العمل، األقرب إلى جيل الشباب، ليس حصان السالم الذي يمكنهم 
الرهان عليه، وأنه قابل للتحول البوكيموني من حمامة إلى صقر. فهو يتبنى كل ثوابت السياسة 

لن نتخلى عن أي مستوطنة في إطار أي "لسطينيين: الصهيونية اإلسرائيلية تجاه التسوية مع الف
اتفاق مستقبلي مع الطرف الفلسطيني، وسوف يظل غور األردن جزءًا من الشريط األمني لدولة 

 إسرائيل.
(. ويجب أن نبقى الدولة األقوى، 48ولن نشارك في أي ائتالف مع القائمة العربية المشتركة )عرب 

ى العرب الخوف من إسرائيل، فالقوة هي اللغة الوحيدة التي وت ينبغي الخوف من العرب بل عل
 ."يفهمها الشرق األوسط

بهذه المواقف الصلبة المتعجرفة يلقي جباي حزبه، اليساري جدًت، في حجر نتنياهو وقوى اليمين 
الحاكمة معه. وهنا يتاكد للمرة األلف أن إسرائيل دولة بال يسار حقيقي، وذلك ببساطة ألن قواها 

لسياسية تستمد مرجعيتها، على مستويي الفكر والحركة، من المثل الصهيونية البعيدة عن معتقدات ا
 اليسار ومبادئه بعد المشرق عن المغرب.

وليس على المعنيين باتشتباك، حربًا أو سلمًا أو بين بين، مع هذه الدولة بكل محتوياتها ومكوناتها 
 ذه البديهية.السياسية، سوى ترتيب حساباتهم وفقًا له

 23/10/2017البيان، دبي، 
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 ليئور أكرمان
ت تشهد أحدا  األسابيع األخيرة على الحدود الشمالية بالضرورة على تغيير دراماتيكي في سياسة 

السورية إسرائيل، سورية أو لبنان. ففي التوتر المتواصل القائم على مدى السنين على الحدود 
واللبنانية يحتا  الطرفان إلى أن ينفذا بين الحين وا خر فحًصا للوضع والتاكد من ردود فعل الطرف 
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الثاني. بمعنى أن السوريين معنيون بان يفهموا كم هي إسرائيل مستعدة ألن تحتمل على حدودها 
 م ويستخلع الدروس.الشمالية من دون أن ترد، وفي هذه الحالة يقف حزب ا جانبا، ينظر، يتعل

من الجانب ا خر، تحاول إسرائيل الحفاظ على سماء مفتوحة وحرية عمل كاملة، في ظل فحع 
 حدود الصبر لدى السوريين، الروس وحزب ا خلف الحدود.

إن انتقال أحدا  إطالق النار من نطاق سورية إلى هضبة الجوتن أصبا منذ ا ن أمرا اعتياديا. 
أو ذاك من إسرائيل يعتبر اعتياديا وطبيعيا، من دون رد مضاد. من هذه الناحية كما أن هذا الرد 

فإن الحد  األخير أيضا ت يختلف في جوهره عن تلك األحدا  التي سبقته. فقد انطلقت طائرات 
سالب الجو في طلعة فوق سماء جنوب لبنان، والسوريون بعلم ودعم من الروس بالطبع، قرروا 

خرى وأطلقوا صواريخ مضادة للطائرات نحو الطائرات. أما طائرات سالب الجو، فحع الحدود مرة أ
ووفقا ألمر صحيا تلقته من فوق، فقد هاجمت بطارية صواريخ مضادة للطائرات بشكل طفيف فقط 

 ودمرت مركز الرقابة فيها، من دون أضرار جسيمة جدا.
كن بال شك األطراف كلهم فهموا من الصعب القول إن األطراف في هذه الحالة كلهم راضون، ول

 ثار أفعالهم واستخلصوا الدروس، مثلما أملوا. السوريون يفهمون أن كل خطوة هجومية من جانبهم 
سيرد عليها برد هجومي من جانب إسرائيل، حزب ا، الذي ينظر وهو واقف في الجانب، يفهم أن 

ها برد شديد، والروس، الذين يجلسون كل خطوة يبادر إليها ضد قوات عسكرية إسرائيلية سيرد علي
 بهدوء في الخلفية، فليفحصوا ويحللوا حدود التساما لدى إسرائيل في هذا الصراع.

في الطرف اإلسرائيلي أيضا يفحصون كم يمكن شد الحبل بالهجوم على أهداف سورية من دون 
الصواريخ السورية  إغضاب الدب الروسي أكثر مما ينبغي، وا ن يعرفون أن الهجوم على بطارية

المضادة للطائرات التي أطلقت النار على طائرة إسرائيلية هو خطوة تلقى تفهما نسبيا من الطرف 
كل خطوة كهذه تبني عملًيا الخطوة التالية، والتصعيد المستقبلي يكون تزما  ا خر وبال رد إضافي.

الطرف الثاني ورد محسوب ومحدود  من تلقاء ذاته. ومرة أخرى تنشا معادلة معروفة من المبادرة من
من الطرف اإلسرائيلي. وبهذا الشكل ليس مؤكدا أن ننجا في منع صعود الدرجة التالية في القتال. 
ربما رد قاس وخطير أكثر من المتوقع سيخلق هزة في الطرف ا خر وينقل رسالة مصممة أكثر تزيد 

تبعدة وهي أن ردا أقسى مما ينبغي يقجاب برد الردع اإلسرائيلي. كما أن اإلمكانية الثانية غير مس
ولكن حذار على إسرائيل أن تمتنع عن ذلك، ألن اتتجاه المستقبلي واضا للجميع ويفضل  أشد.

 ساعة أبكر لتعزيز الردع اإلسرائيلي واإليضاب بان رب البيت هنا يمكن أن يجن جنونه أحيانا.
 22/10/2017معاريف 
 23/10/2017القدس العربي، لندن، 
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