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 في غزة "شياتالميلي"عبا : لن نستعجل المصالحة ونرفض نماذج  .1
شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم االثنين، على  أن الييىادا الفلسىطينية ال  :شينخوا - رام هللا 

 تريد أن تأخذ في قطاع غزا "نماذج الميليشيات" ألنها غير ناجحة.
وقال عبىاس، فىي ميابلىة خامىة مىئ وسىائل العىنم المىينية جىرت فىي مةتبىم بمدينىة رام هللا بال ىفة 

لغربيىىىة، "نريىىىد مىىىن الممىىىالحة الفلسىىىطينية الوحىىىدا، وأن ال يتىىىدخل أحىىىد فىىىي شىىى وننا الداخليىىىة ألننىىىا ال ا
نتىىىدخل فىىىي شىىى ون أحىىىد، ونريىىىد أم دولىىىة فىىىي العىىىالم تيىىىدم مسىىىاعدا أن يىىىتم ذلىىى  مىىىن خىىىنل السىىىلطة 

 الفلسطينية".
حيى  ال تةىون وأ اف عباس "يجب أن تةون هنا  سلطة واحدا وقانون واحد وبندقية وسنح واحىد ب

هنىىا  ميلشىىيات وغيرهىىا، وأن نةىىون مثىىل بىىاقي دول العىىالم، وال نريىىد أن نأخىىذ نمىىاذج الميلشىىيات ألنهىىا 
 غير ناجحة وهذا ما نيمد بم من الممالحة وما نعمل عليم".

وأردف أن تحييىىق الممىىالحة الفلسىىطينية إثىىر االتفىىاق األخيىىر مىىئ حرةىىة المياومىىة السىىنمية حمىىاس 
 م أخيرا في الياهرا برعاية ممرية "يسير بخطوات إل  األمام".الذم جرى توقيع
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وتابئ عباس، أن االنيسام الداخلي الذم بدأ قبل عشرا أعوام أثر "انينب" حماس في غزا "أساء ةثيىرا 
للي ية الفلسطينية"، مشددا عل  أن الموقف الفلسطيني ثابت بأنم "ال يمةن أن تيوم دولة في غزا وال 

 ة دون غزا وحرمنا ةان شديدا جدا عل  الممالحة".دولة فلسطيني
واعتبىىىىر أن اتفىىىىاق اليىىىىاهرا األخيىىىىر مىىىىئ حمىىىىاس للممىىىىالحة "هىىىىام جىىىىدا وفيىىىىم ةىىىىل التفامىىىىيل الخامىىىىة 

 بالممالحة واآلن نحن نسير خطوات إل  األمام للتطبيق".
ل ىىفة وشىدد عبىىاس، علىى  أنىىم يىتم الم ىىي بخطىىوات يوميىىا فىىي تحييىق الممىىالحة ويتوجىىم وزراء مىىن ا

 الغربية إل  غزا الستنم مهامهم "من أجل الومول إل  الدولة الواحدا والنظام الواحد".
ونبم إل  أن "المين ت يد بشىةل مطلىق الممىالحة الفلسىطينية، ونحىن مسىتندون إلى  ةثيىر مىن الىدول 
ا مثل المين وروسيا ودول أوروبية وعربية ةلها تريد الومول إل  ممىالحة ونحىن سىنعمل ةىل جهىدن

 لتحيييها".
 في الوقت ذاتم، أةد عباس أن الممالحة "تحتاج إل  وقت ومبر وال نريد أن نستعجل األمور ".

للحزب الشيوعي  19وأعرب الرئيس الفلسطيني عن تهانيم للمين ورئيسها، بانعياد الم تمر الوطني الى
ونجحىىت نجاحىىا بىىاهرا،  المىىيني، معتبىىرا أن المىىين "ابتىىدعت شىىيئا جديىىدا اسىىمم االشىىتراةية المىىينية،

 وهذا يتجل  بالنتائج التي نراها عل  األرض ويتمتئ بها الشعب الميني".
وأردف الرئيس الفلسطيني أنم "منذ البداية، فإن المين وشعبها والحزب الشيوعي الميني، ييفون إل  

الم، جانىىب فلسىىطين وق ىىيتها، وهىىذا أمىىر نعتىىز بىىم، فالمىىين لهىىا مةانىىة عظمىى  ونفىىوذ ةبيىىر فىىي العىى
 وةع و دائم في مجلس األمن الدولي فإنها دائما ما تيف إل  جانب الشعب الفلسطيني".

وأ اف "أننا عل  عنقة قوية مئ المين منذ ذل  التاريخ، ولم تتأثر هذه العنقة، بل أنها في تطور 
 وومف عباس الرئيس الميني شي جين بينغ، بأنم قائد عظيم لشعب عظيم يسىير وتحسن دائمين".

 بخط  ثابتة وقوية نحو تنمية المين داخليا ودوليا، بشةل يجذب أنظار العالم أجمئ.
وتىىابئ عبىىاس قىىائن "ليىىد تشىىرفت بليىىاء الىىرئيس شىىي مىىرتين، ونحىىن نفتخىىر بمعرفتىىم، فهىىو رئىىيس دولىىة 

 "، مشيدا بمواقف المين الداعمة للي ية الفلسطينية.1963مديية نعتز بمداقتنا معها منذ 
مىىل، دعىىا عبىىاس إلىى  و ىىئ خطىىط لتىىرويج أفةىىار الىىرئيس المىىيني شىىي جىىين بينىىغ، وفىىي سىىياق مت

بخموص عمليىة السىنم، بىين ةىل دول العىالم، حتى  يىتم تبنيهىا مىن أجىل تحييىق السىنم المنشىود فىي 
المنطيىىىة، حيىىى  قىىىال إن "ر يىىىة الىىىرئيس المىىىيني حىىىول مشىىىروع النيىىىاط األربىىىئ لتحييىىىق السىىىنم  بىىىين 

سرائيل( ه ي نياط جيدا جدا، واتفينا معم على  اسىتمرار دعمهىا، والسىير بهىا إلى  األمىام الفلسطينيين وا 
 ألنها تملح أساسا لحل الي ية الفلسطينية، والمراع في الشرق األوسط".
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يذةر أن الرئيس الميني شي جين بينىغ قىد طىرح الر يىة المىينية الجديىدا لحىنل السىنم فىي الشىرق 
ي محمىىىود عبىىىاس للمىىىين فىىىي يوليىىىو الما ىىىي، وتىىىأتي الر يىىىة األوسىىىط خىىىنل زيىىىارا الىىىرئيس الفلسىىىطين

الجديىىىدا فىىىي إطىىىار الجهىىىود المتجىىىددا التىىىي تبىىىذلها المىىىين ليجىىىاد حىىىل للي ىىىية الفلسىىىطينية، فىىىي ظىىىل 
األو ىىاع الدوليىىة المعيىىدا، وتتمحىىور الر يىىة حىىول الىىدعم السياسىىي، واألمىىن المسىىتدام، وتنسىىيق جهىىود 

 نل التنمية.المجتمئ الدولي، وتحييق السنم من خ
وحول مبادرا الحىزام والطريىق المىينية، قىال عبىاس إن "التعىاون الىدولي أمىر مهىم وتىأثير المشىروع لىن 
يةىىىون ميتمىىىرا علىىى  الىىىدول التىىىي يمىىىر بهىىىا فحسىىىب، بىىىل علىىى  ةىىىل دول العىىىالم، ونعتيىىىد أنىىىم سىىىينع  

 حرير قبل مئات السنين".االقتماد والعنقات الدولية والنسانية والثيافية التي ةان ييوم بها طريق ال
ونوه عباس إل  أن فلسطين من الدول السبعين التي وقعت عل  مشروع مبادرا الحزام والطريق، ةون 

 هذه المبادرا ستعمل عل  إنعا  اقتمادات الةثير من الدول. 
 24/10/2017 ،شينخوا أنباءوكالة 

 
 يادة فعالية الوزاراتالحكومة تعكف على إعداد خطة إلنعاش قطاع الكهرباء في غزة وز  .2

أعلن مجلس الوزراء، خنل جلستم األسبوعية، التي عيدها يىوم الثنثىاء، برئاسىة رامىي الحمىد  :رام هللا
هللا، في مدينتي رام هللا، وغزا، بواسطة تينية "الفيديو ةونفرنس" أن الحةومىة تعةىف على  إعىداد خطىة 

 عام الجارم.لنعا  قطاع الطاقة الةهربائي في قطاع غزا خنل ال
وأشار المجلس إل  أنم يعمل عل  توفير المةانات ةافة، بما في ذل  المىوارد الماليىة والخطىط لزيىادا 
ممىىادر الطاقىىىة فىىىي اليطىىىاع، م ةىىدا أن الحةومىىىة تىىىولي اهتمامىىىاا ةبيىىراا باالحتياجىىىات، واألولويىىىات فىىىي 

 وفياا لإلمةانيات المتاحة.قطاع غزا، ةما أةد استعداد الحةومة التام لتلبية ةل ما هو مطلوب 
وشدد عل  أن الحةومة، وبانسجام تام مئ الجهد الوطني المبذول لعادا اللحمة للوطن، بدأت العمىل 
مىىىن خىىىنل زيىىىارات مسىىىتمرا، ومةثفىىىة لوزرائهىىىا، لزيىىىادا فعاليىىىة ةافىىىة الىىىوزارات، والىىىدوائر الحةوميىىىة فىىىي 

استئناف علمها، بالشىةل المطلىوب، وتحسىين اليطاع، ودمجها وترتيب هيةلها الوظيفي، وتمةينها من 
 جودا الخدمات الميدمة ألهلنا في اليطاع.

واسىىىتهجن المجلىىىس حملىىىة الت ىىىليل وتزويىىىر الحيىىىائق التىىىي تمارسىىىها إدارا مستشىىىف  أوغسىىىتا فيةتوريىىىا 
 المطلىىئ( فىىي اليىىدس، وأن المستشىىف  علىى  وشىى  االنهيىىار بسىىبب تىىراةم الىىديون الخامىىة بىىالتحوينت 

وزارا المىىحة، مىىا ا ىىطر المستشىىف  إلىى  تيلىىيص خدماتىىم، وعىىدم اسىىتيبال مر ىى  جىىدد،  الطبيىىة مىىن
م ةىىدا رف ىىم لسياسىىة االبتىىزاز التىىي تمارسىىها إدارا المستشىىف ، باعتبىىاره المستشىىف  الوحيىىد الىىذم ييىىدم 
 عنجات إشعاعية لمر   السرطان، في انتها  فا ح لةافة األخنق والممارسات الطبية والمهنية.
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 ، بىىىار  المجلىىىس إطىىىنق عمليىىىات شىىىرةة الوطنيىىىة موبايىىىل فىىىي قطىىىاع غىىىزا يىىىوم أمىىىس، وأة ىىىد إلىىى  ذلىىى
المجلىس أن إطىنق الشىىرةة فىي غىىزا سىيةون لىم أثىىر  مباشىر علىى  االقتمىاد وسيسىاهم فىىي إنعاشىم فىىي 
اليطىىاع سىىواء مىىن خىىنل خلىىق الوظىىائف المباشىىرا وغيىىر المباشىىرا، أو مىىن خىىنل فىىتح  فىىاق األعمىىال 

 ولوجيا االتماالت وفتح باب التنافس النزيم لتيديم أف ل الخدمات للمواطنين.المرتبطة بتةن
غىىىنق عىىىدا مةاتىىىب  وفىىىي سىىىياق  خىىىر، اسىىىتنةر المجلىىىس قيىىىام قىىىوات االحىىىتنل السىىىرائيلي بمداهمىىىة وا 
لشرةات ت يدم خدمات إعنمية للعديد من المحطىات الفلسىطينية المحليىة والعربيىة والدوليىة فىي ةىل مىن 

ام هللا والبيرا، ونابلس، وبيت لحم، وممادرا معداتهم، وذل  في اعتداٍء سافٍر وخرق فا ح الخليل، ور 
 لةافة اليوانين واألعراف الدولية.

ونىىدد المجلىىس بتمىىريحات رئىىيس الىىوزراء السىىرائيلي مىىن أن األغىىوار سىىتبي  جىىزءاا مىىن دولىىة إسىىرائيل، 
غربىىي نهىر األردن. وأةىىد المجلىس علىى  أن وأن إسىرائيل سىىتحتفظ بالسىيطرا األمنيىىة على  ةىىل المنطيىة 

من مساحة ال ىفة الغربيىة  %28.5األغوار جزء أساسي من األرض الفلسطينية المحتلة والتي تشةل 
وشىدد على  أن ادعىاءات حةومىة االحىتنل األمنيىة فىي  وهي الحدود الشرقية لدولىة فلسىطين المسىتيلة.

 غور األردن، ما هي إال  ادعاءات ةاذبة. 
لمجلىىس بشىىدا إمىىدار سىىلطات االحىىتنل السىىرائيلي، قىىراراا باالسىىتينء علىى  أرا ىىي المىىواطنين وأدان ا

مىىن قريىىة النبىىي مىىالح شىىمال غىىرب رام هللا الواقعىىة قىىرب مسىىتوطنة "حلمىىي "، ومنىىئ المىىزارعين أثنىىاء 
توجههم ليطف ثمار الزيتون بمنعهم مىن الىدخول إلى  أرا ىيهم تحىت حجىج وذرائىئ واهيىة، وبسىبب مىا 

 متها سلطات االحتنل "ال رورات األمنية" بالمنطية.أس
وأو ىىح المجلىىس أن حةومىىة االحىىتنل تتحىىدى العىىالم مىىن خىىنل إمىىرارها علىى  موامىىلة االسىىتيطان 
االستعمارم في أرا ي دولة فلسطين، في الوقت الذم تحاول فيم الدارا األمريةية بذل الجهود لخلق 

 سية جادا ت ف ي إل  منئ سنم حيييي.الظروف التي تمهد للبدء في عملية سيا
 24/10/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 بوجود االحتالل "إسرائيل"تعميق االستيطان يعك  عدم اعتراف وزارة الخارجية:  .3

م قالت وزارا الخارجية والمغتربين، يوم الثنثاء، "إن تعميق االستيطان يعةس في األساس عد :رام هللا
 اعتراف الحةومة السرائيلية باحتنلها ألرض الشعب الفلسطيني".

جاء بيان الوزارا، ردا عل  قرار جي  االحتنل السرائيلي أمس االستينء على  مسىاحات واسىعة مىن 
 أرا ي المواطنين في قرية النبي مالح شمال غرب رام هللا؛ ألغراض ومفها بىى" األمنية ".
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 ي تيئ باليرب من مستوطنة "حلمي " الجاثمة عل  أرا ي المىواطنين فىي ونوهت إل  أن تل  األرا
وأةدت الوزارا أن السيطرا عل  األرض الفلسطينية بحجج، وذرائئ متعددا، وواهيىة، هىي  النبي مالح.

ميدمىىة مألوفىىة لتخمىىيص تلىى  األرا ىىي الحيىىاا لمىىالح االسىىتيطان، وفىىي هىىذه الحالىىة لمىىالح توسىىيئ 
ا شددت عل  أن استمرار الحةومة السرائيلية برئاسىة بنيىامين نتنيىاهو تعميىق ةم مستوطنة "حلمي ".

وتوسىىىىيئ االسىىىىتيطان التهويىىىىدم ألرض دولىىىىة فلسىىىىطين ينسىىىىف مرتةىىىىزات مرجعيىىىىات السىىىىنم الدوليىىىىة، 
واالتفاقيات الموقعة، ويستخف بالجهود األميرةية المبذولة الستئناف المفاو ات، وييوض أي اا أحىد 

مرجوا من السنم، وهي إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياا وذات سيادا وعاممتها اليدس أهم النتائج ال
 الشرقية المحتلة. 

 24/10/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 وعد بلفور"ا"ألف رسالة لبريطانيا رفضا ل 100حملة  وزارة التربية تطلق .4
ثنثىىىاء، عىىىن إطىىىنق حملىىىة بالتعىىىاون مىىىئ اللجنىىىة أعلنىىىت وزارا التربيىىىة والتعلىىىيم العىىىالي، يىىىوم ال :رام هللا

الوطنية العليا لحياء الذةرى المئوية لوعد "بلفور" المش وم، تستهدف مفوف المرحلة الثانوية؛ لةتابة 
ألف رسالة موجهة إل  رئيسة وزراء بريطانيا، ي رفض فيهىا إمعىان حةومىة بريطانيىا فىي سياسىاتها  100

المئويىىة للوعىىد المشىى وم، الىىذم يتنىىاف  وةىىل األعىىراف، بحيىى  سىىتةون الممىىر ا علىى  االحتفىىال بالىىذةرى 
 هذه الرسائل بلغات مختلفة، وسيتم نشر عددا منها في وسائل العنم.

ةمىىا أعلنىىت الىىوزارا، فىىي بيىىان، عىىن سلسىىلة فعاليىىات سىىتنفذها فىىي ذةىىرى الوعىىد المشىى وم، ومنهىىا تنظىىيم 
لفعاليىىات تىىأتي فىىي إطىىار قيىىام الم سسىىة وقفىىة خامىىة فىىي جميىىئ مىىدارس الىىوطن، مو ىىحة أن هىىذه ا
 التربوية بدورها الفاعل في إبراز الدانة الوا حة لهذا الوعد.

 24/10/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 بحر: ال سبيل إلنهاء االستيطان إال بالمقاومة وخاصة المسلحة .5
لسىىىىطيني خىىىىنل ةلمتىىىىم قىىىىال الىىىىدةتور أحمىىىىد بحىىىىر النائىىىىب األول لرئيسىىىىي المجلىىىىس التشىىىىريعي الف :غىىىزا

االفتتاحيىىىة لجلسىىىة المجلىىىس: "إنىىىم ال سىىىبيل لنهىىىاء االسىىىتيطان إال بالمياومىىىة وخامىىىة المسىىىلحة، ألن 
مياومىىة االسىىتيطان  ىىرورا وحىىق وواجىىب وطنىىي ودينىىي وأخنقىىي علىى  الفلسىىطينيين جميعىىاا أن يعملىىوا 

الفلسىىطينيين إلىى  مىىدنهم  مىىفاا واحىىداا لزالىىة هىىذا السىىرطان االسىىتيطاني وتطبيىىق حىىق عىىودا النجئىىين
 وقراهم".
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وأ ىىاف بحىىر خىىنل جلسىىة خامىىة للتشىىريعي بغىىزا "أن اتفاقيىىة أوسىىلو تعىىاظم االسىىتيطان خنلهىىا، مىىن 
موقىىىف السىىىىلطة فىىىىي إمىىىىرارها علىىىى  التنسىىىىيق األمنىىىي ومنحيىىىىة المياومىىىىة حيىىىى  أعطىىىى  ذلىىىى  ال ىىىىوء 

 األخ ر للةيان بمواملة االستيطان بشراهة وارتياح".
 24/10/2017 ،خباريةوكالة معا  اإل

 
 "وعد بلفورا"هو استمرار ل من مشاريع استيطانية اليوم "إسرائيل"شعث: ما تقوم به  .6

قىىال مستشىىار الىىرئيس للشىى ون الخارجيىىة نبيىىل شىىع ، "إن وعىىد بلفىىور أعطىى  الفرمىىة  ال ىىفة المحتلىىة:
وعىىد المشىى وم، مىىن لنةبىىة الشىىعب الفلسىىطيني، ومىىا تيىىوم بىىم حةومىىة نتنيىىاهو اليىىوم هىىو اسىىتمرار لهىىذا ال

خىىىنل المشىىىروع االسىىىتيطاني، ورفىىىض قيىىىام دولىىىة فلسىىىطينية مسىىىتيلة، إ ىىىافة الىىى  تةىىىريس المنظومىىىة 
 العنمرية".

بىىرام هللا، إلى  أن حةومىىة نتنيىاهو تيىىوم  وأشىار شىع  خىىنل مى تمر مىىحفي، فىي ميىىر منظمىة التحريىر
في الةنيست االسرائيلي وقوانين بابتنع األرا ي في ال فة الغربية واليدس، وتمرر قانون الجنسيات 

عنمرية أخرى، تهدف ال  توطيد مشروعها عل  ةل األرض الفلسطينية، وما يمدر من ةىنم ممىن 
 يسم  بى "المعار ة االسرائيلية" ي ةد أن هنا  توافق اسرائيل ةامل بشأن المشروع االستيطاني.

 24/10/2017 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 ت لتشكيل حكومة وفاق وطني فلسطينيةبدء المشاورا .7
بدأت الييادا الفلسطينية هذا األسىبوع مباحثىات بشىأن تشىةيل حةومىة وفىاق وطنىي  ب:أ ف  -رام هللا 

وقال مس ول فلسطيني ةبير ميرب من الييادا الفلسطينية رفض الةشىف عىن هويتىم  فلسطينية جديدا.
سىىبوع. وتىىابئ أن الهىىدف مىىن "تشىىةيل حةومىىة إن المباحثىات حىىول تشىىةيل حةومىىة جديىىدا بىىدأت هىىذا األ

وحىىدا وطنيىىة" هىىو أن تشىىمل "مختلىىف الفمىىائل ةىىي تىىتمةن مىىن تنفيىىذ مىىا اتفىىق عليىىم بىىين حرةتىىي فىىتح 
 وحماس ومواجهة أم معوبات".

 وبحسب المس ول، فإنم من "المهم أن تةون حرةة حماس جزءاا من هذه الحةومة".
ومة التي ستنجح فىي تنفيىذ االتفىاق فىي غىزا يجىب أن من جهة أخرى، قال مس ول فلسطيني إن "الحة

تةون قوية لمواجهة إشةاليات األحزاب والفمائل" م ةىداا أن "مواجهىة ذلى  غيىر ممةنىة إال مىن خىنل 
حةومة وحىدا وطنيىة". وأشىار المسى ول إلى  أن بعىض الجهىات تىدعو لجىراء تعىدينت على  الحةومىة 

 الحالية وعدم تغييرها بشةل ةامل.
 25/10/2017 ،، لندنالحياة
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 أكتوبر ستصرف مع الخصوماتتشرين األول / عن شهر  الفلسطينية رواتب موظفي السلطة .8
قىىال ممىىدر حةىىومي مطلىىئ، إن الحةومىىة ستمىىرف األسىىبوع األول مىىن شىىهر : خىىاص –الرسىىالة نىىت 

 نوفمبر الميبل رواتب موظفي السلطة الفلسطينية.
ية الخمىىومات على  رواتىب المىىوظفين ال تىزال تىىراوح وأةىد فىي تمىىريح خىاص لىى"الرسالة نىىت"، أن ق ى

 مةانها دون أم تيدم، وال يوجد أم قرار ومل بمرف الرواتب ةاملة للموظفين في قطاع غزا.
وأو ىىح أن رواتىىىب شىىىهر أةتىىىوبر ستمىىىرف للمىىىوظفين مىىىئ بيىىىاء الخمىىىومات علىىى  الرواتىىىب، ةمىىىا تىىىم 

 لف لم يحسم بعد.مرفها خنل الشهور السبعة األخيرا، مشيراا إل  أن الم
 24/10/2017 ،الرسالة، فلسطين

 
 "الوقائي" يعتقل أسرى محررين في نابل  والخليل .9

اعتيل جهىاز األمىن الوقىائي األسىيرين المحىررين مىن سىجون االحىتنل، زاهىر موسى  وعبىد هللا : نابلس
 العةر، من مدينة نابلس، والمحرر قسام حنيية من الخليل، مساء أمس الثنثاء.

 41ت مراسلة "الرسالة نت" أن عنامر مىن األمىن الوقىائي اعتيلىوا األسىير المحىرر زاهىر موسى   وأفاد
 عاما( خنل عملم في قطف الزيتون في أر م مئ عائلتم.

ةما اعتيل األمن الوقائي بنابلس األسير المحرر عبد هللا العةر، الذم أم   عدا سنوات في سجون 
فىىي الخليىىل، اعتيىىل جهىىاز األمىىن الوقىىائي األسىىير المحىىرر قسىىام  وفىىي بلىىدا الشىىيو  االحىىتنل والسىىلطة.

 عاما.  22حنيية، وهو نجل األسير في سجون االحتنل موس  حنيية المحةوم 
 25/10/2017 ،الرسالة، فلسطين

 
 "إسرائيل"تعاني مديونية كبيرة وتراجع المنح الخارجية وسطوة  الفلسطينية السلطةتقرير:  .01

ترفىىىئ الحةومىىىات الفلسىىىطينية المتعاقبىىىة شىىىعار االسىىىتيرار واالسىىىتينل المىىىالي،  :ونةفىىىاح زبىىى - رام هللا
بمعن  االعتمىاد على  الىذات، وهىو شىعار بىراق ومغىر إلى  حىد ةبيىر، لةىن تطبييىم على  األرض أثبىت 

 استحالتم بسبب الظرف الخاص بالواقئ الفلسطيني، الذم تحةمم سلطة مةبلة باتفاقات سياسية.
ن وزير المالية الحالي، شةرم بشارا، يفاخر بيدرا وزارتم عل  تخفيض نسىبة العجىز وعل  الرغم من أ

. 2016فىي المائىة فىي عىام  5.6إلى   2013في المائة فىي عىام  16.5من الناتج المحلي الجمالي من 
فىي المائىة خىنل  66. وقدرتها عل  رفئ اليىرادات بنسىبة 2017في المائة متوقعة حت  نهاية عام  4و

فىىىي المائىىىة سىىىنوياا، إ ىىىافة إلىىى  السىىىيطرا علىىى  النفيىىىات  17ثىىىة أعىىىوام الما ىىىية وبمعىىىدل متوسىىىط الثن
وتخفي ىىها مىىن خىىنل تمىىويب نسىىبة ةلفىىة الرواتىىب مىىن النفيىىات العامىىة، والعمىىل علىى  تحسىىين  ليىىىة 
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احتسىىىاب األمىىىىوال الميتطعىىىىة مىىىىن الجانىىىىب السىىىىرائيلي ميابىىىىل الطاقىىىىة والةهربىىىىاء والميىىىىاه، التىىىىي ال يىىىىتم 
يلها من المستهلةين، بال افة لمنح اليطاع المحي، إال أن خبراء االقتماد يرون أن ذل  تحم

ذ يحسىىب لجهىىة االسىىتيرار المىىالي للحةومىىة الحاليىىة، لةنىىم ال يسىىير بهىىا إلىى  اسىىتدامة ماليىىة أو  ةلىىم وا 
نمىىر  اسىىتيرار أو اسىىتينل. وقىىال الخبيىىر االقتمىىادم وأسىىتاذ االقتمىىاد فىىي جامعىىة بيرزيىىت، الىىدةتور

عبىىىد الةىىىريم، إن محاولىىىة الومىىىول إلىىى  اسىىىتينل مىىىالي لىىىن تىىىنجح. م ىىىيفا لىىىى"الشرق األوسىىىط"، "هىىىذا 
الممطلح غير دقيق وال علمي. نحن يفترض أن نبح  عن استدامة مالية. اليوم لدينا استيرار نسبي 

يض لةىىن لىىم نمىىل إلىى  االسىىتدامة الةاملىىة". وأأ ىىاف: "مىىحيح أن الحةومىىة الحاليىىة نجحىىت فىىي تخفىى
نسىىبة الىىدين مىىن النىىاتج المحلىىي، وزادت نسىىبة اليىىرادات، لةىىن العجىىز اسىىتمر ةمىىا هىىو مثلمىىا اسىىتمرت 
المديونيىة ةىىذل ". وتىابئ: "العجىىز فىي الموازنىىة نحىو مليىىار ونمىف دوالر سىىنويا، ةىرقم لىىم يختلىف، أنىىم 

 منذ سنين طويلة يدور حول مليار ونمف دوالر تيريبا".
د علىى  ةيىىف يفسىىر وزيىىر الماليىىة معنىى  الىىدين، هىىو يتحىىد  عىىن ديىىون وأو ىىح "أمىىا المديونيىىة فتعتمىى

للبنو  المحلية والم سسات الخارجية، لةىن مىاذا عىن هيئىة التياعىدا مىاذا عىن اليطىاع الخىاصا أعتيىد 
 ونمف مليار دوالر مديونية ةما ةانت منذ سنوات". 4أن الحدي  يدور عن نحو 

لم شىىرات المتاحىىة، بىىأن تحيىىق تيىىدما ةبيىىرا، بفعىىل أن ويىىرى عبىىد الةىىريم أن السىىلطة لىىم تىىنجح،  ىىمن ا
الف ىىل فىىي التيىىدم الحىىالي يعىىود للنمىىو، وأن النمىىو االقتمىىادم هىىو عمليىىا خىىارج إرادتهىىا. ويعتيىىد عبىىد 
الةىريم أن المشىةلة الةبيىىرا فلسىطينيا، هىىي فىي األزمىىة البنيويىة العمييىة فىىي االقتمىاد، وفىىي غيىاب أفىىق 

ييية أن ثنثىة أربىاع إيىرادات السىلطة تىأتي مىن الميامىة، وهىذا معنىاه وا ح آللية سداد الدين، وفي ح
 في المائة من إيرادات ، وهي مرتهنة لسرائيل. 75أن عدو  يتحةم بى

 وتساءل عبد الةريم "إذن االستدامة التي نتطلئ لها مرتبطة بيرار سياسي إسرائيلي".
فىي المائىة  75مىادا أن تشىةل أمىوال الميامىة وتابئ: "أين االستينل أين االعتمادية فىي المىال واالقت

من اليرادات معناه أي ا أننا نستورد أةثىر ممىا نمىدر". وال ينةىر عبىد الةىريم أن الظىروف معيىدا وال 
تسىىاعد علىى  اسىىتدامة ماليىىة، لةنىىم يأخىىذ علىى  السىىلطة أنهىىا لىىم تعمىىل علىى  ترشىىيد النفيىىات ووقىىف هىىدر 

في وقت أعلنت فيم السلطة الفلسطينية عن تراجىئ الىدعم  المال العام. وجاءت منحظات عبد الةريم،
 فىي المائىة. وتليىت الحةومىة مسىاعدات لموازنتهىا بىى 22.5الخارجي للعام الحىالي، بنسىبة ومىلت إلى  

مليىىون دوالر منىىذ بدايىىة العىىام الحىىالي وحتىى  نهايىىة سىىبتمبر  444.2مليىىار شىىيةل بمىىا يعىىادل   1,617
  أيلول( الما ي.
ية إلىىى  أن المىىىنح الخارجيىىىة التىىىي ومىىىلت إلىىى  الخزينىىىة الفلسىىىطينية لىىىدعم الموازنىىىة، وأشىىىارت الحمىىىائ

مليىىىون دوالر،  548,7مليىىىار شىىىيةل، تسىىىاوم  2,085ومىىىلت فىىىي الفتىىىرا المنىىىاظرا مىىىن العىىىام الما ىىىي 
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وغطت قيمة المنح المالية الخارجية خنل الشهور التسعة األول  من العام الجارم، الميزانيتين العامة 
 مليون دوالر عل  التوالي.100,2 مليون دوالر، و 343,9ويرية، بواقئ والتط

فىىىي المائىىىة خىىىنل السىىىنوات الىىىثن  أو األربىىىئ  31وتراجعىىىت المىىىنح الماليىىىة الخارجيىىىة لفلسىىىطين بنسىىىبة 
 .2016مليون دوالر في  765مليار دوالر بالمتوسط إل  حدود  1,1الما ية، نزوال من 

في المائة. وقال عبد الةريم إن هذا التراجىئ  70راجئ يمل إل  ما نسبتم ، فإن الت2012وقياسا بالعام 
"يأتي فيما يفترض أن تغطي المساعدات الخارجية جزءا من العجز، فةيف يمةن وفق هذه المعطيات 
الومىىول إلىى  اسىىتدامة ةاملىىة". وهىىذا التراجىىئ مىىئ الواقىىئ االقتمىىادم المىىرتبط بإسىىرائيل، ي ىىاف إليىىم 

ةىىن أن تتحملهىا السىلطة فىىي العىام األول، إذا مىا تسىىلمت قطىاع غىزا، يثيىىر الةثيىر مىىن األعبىاء التىي يم
األسئلة حول قدرتها عل  النمو االقتمادم واالستدامة، في ظىل ارتفىاع ةبيىر متوقىئ فىي الممىاريف. 

ألف موظف مدني وعسةرم فىي السىلطة الفلسىطينية، وهىذا مىا شىأنم زيىادا  43وتريد حماس دمج نحو 
 رواتب واألجور.فاتورا ال

في المائة من إجمالي النفيات، بحسب أرقام الموازنة الفلسىطينية للعىام  54وتشةل فاتورا الرواتب نحو 
مليىىىار  8,1ألفىىىا يةلفىىىون السىىىلطة نحىىىو  165الحىىىالي. وبحسىىىب الموازنىىىة، فىىىإن المىىىوظفين وعىىىددهم نحىىىو 

ون شىىىيةل. وسىىىيةون علىىى  مليىىى 620مليىىىار دوالر(، بمتوسىىىط فىىىاتورا أجىىىور شىىىهرية تبلىىىغ  2,25شىىىيةل  
 السلطة إعادا بناء البنية التحتية إ افة إل  إعادا أعمار ما دمرتم إسرائيل.

مليار دوالر أميرةي، رمد المانحون نمفها  7,8وتبلغ تةلفة إعمار غزا بحسب أرقام فلسطينية، نحو 
ات ي ىاف إليهىا فيط. لةن يرى بعد الةريم أنىم على  السىلطة إذا مىا تسىلمت غىزا أن تسىتيطب اسىتثمار 

ما ستدفعم الدول المانحة وما ستجبيم من غزا. وأ اف: "سيةون األمر أي ا مرتبطا بالسياسىة، ةمىا 
هو الحال في ال فة الغربية. سيةون علينا أن ننتظر ماذا يعني إنهاء االنيسام وهىل يشىمل ذلى  رفىئ 

 الحمارا". وأردف "االقتماد هنا معلق بالسياسة". 
 

 :فلسطيني في أرقامالوضع المالي ال
 350مليىار دوالر للنفيىات الجاريىة، و 4,1مليار دوالر، منها  4,48بلغت قيمة الموازنة للعام الحالي  -

 39مليىون دوالر بمعىدل شىهرم يبلىغ نحىو  465مليون دوالر للنفيات التطويرية، وتبلغ الفجوا التمويليىة 
 مليون دوالر. 300غة مليون دوالر، وذل  من دون المتأخرات المتوقعة والبال

مليىىون شىىيةل فىىي السىىنة ومىىن الميامىىة التىىي  400يىىدخل خزينىىة السىىلطة مىىن المىىوارد المحليىىة نحىىو  -
 مليون. 800تحولها إسرائيل نحو 
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مليىىون دوالر وللبنىىو  والم سسىىات الخارجيىىة نحىىو  400توجىىد مديونيىىة للبنىىو  المحليىىة نحىىو مليىىار و -
 مليون. 200مليار و

 ذل  لهيئة التياعد واليطاع الخاص تيدر معا بأةثر من مليار ونمف.توجد مديونية ة -
 مليون دوالر. 400مليون قبل سنوات إل   200الدعم الخارجي انخفض من مليار و -
 5.6إلى   2013فىي المائىة فىي عىام  16.5انخف ت نسبة العجىز مىن النىاتج المحلىي الجمىالي مىن  -

 .2017وقعة حت  نهاية عام في المائة مت 4. و201في المائة في عام 
فىي المائىة  17في المائة خنل األعوام الثنثة الما ىية وبمعىدل متوسىط  66زادت اليرادات بنسبة  -

 سنوياا.
مليىارات  5مليىار شىيةل وتليىت  45سنوات،  10بحسب أرقام وزارا المالية دفعت السلطة لغزا خنل  -

مليىىون شىىيةل ةجمىىار  و ىىرائب تبىىغ  70مىىل إلىى  فيىىط، وتيىىدر السىىلطة أن إيىىرادات حمىىاس الشىىهرية ت
 و رائب ورسوم.

 في المائة.  10يوجد تهرب  ريبي نحو  -
 25/10/2017 ،الشرق األوسط، لندن

 
 وسالحنا يجب أن يكون تحت مظلة منظمة التحرير السالح..أن نستغني عن  يمكن: ال السنوار .11

لدى  استراتيجي وع الممالحة محور أن مو  ،أةد رئيس حرةة "حماس" في قطاع غزا يحي  السنوار
 الحرةة منذ االنيسام وحت  اليوم، داعياا إل  موجة شعبية  اغطة لتحيييها.

وقال السنوار خنل لياء جمعم مئ النيابات المهنيىة بغىزا يىوم الثنثىاء، إن حمىاس لىن تسىمح لننيسىام 
مشىىروع التحريىىر والعىىودا،  أن يسىىتمر، وسىىتنهيم ولىىو مىىن طىىرٍف واحىىد، م ىىيفاا: مشىىروعنا الىىذم نحملىىم

ودعا إل  مناعة موجة  غط شىعبية فىي غىزا وال ىفة والخىارج  ونرفض أن نبي  طرفاا في االنيسام.
نهاء االنيسام وغلق األبواب حىول مأىن يريىدون إفشىال الممىالحة، مبينىاا أن  للحدي  حول الممالحة وا 

بي يشىىار  فيىىم ةىىل مةونىىات وأعلىىن عىىن إطىىنق حىىوار وطنىىي شىىع حمىىاس سىىت غل ب الممىىلحة الوطنيىىة.
شىىعبنا الفلسىىىطيني وفئاتىىىم ل ىىىمان أوسىىىئ مشىىىارةة جماهيريىىىة فىىىي ق ىىىايا الممىىىالحة الوطنيىىىة تح ىىىيراا 

 لحوار الياهرا الميبل.
ونبم إل  أن الحرةة ال تريد بدينا عن منظمة التحرير، بل تريد أن تةون المنظمة ممىثن للفلسىطينيين 

 ها.ةافة بحق؛ والوقوف جميعاا تحت مظلت
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وفي رده عل  شروط االحتنل حول الممالحة، أةىد السىنوار أن شىروط االحىتنل مرفو ىة بالةامىل، 
"إسرائيل" أو نتنىازل عىن سىنحنا أو أم ثابىت مىن ثوابتنىا؛ قىائنا: نحىن جىاهزون ىوال يمةن أن نعترف ب

 أن نتنازل وطنيا وداخليا ألبعد حد، أما أمام العدو لن نتنازل.
ظل األمينىة على  مشىروع الشىعب الفلسىطيني ومشىروع التحريىر والعىودا، مبينىاا أن وشدد أن حماس سىت

 سنح المياومة الذم راةمتم حماس ليس ملةاا لها فحسب أو لليسام، بل هو مل  لةل مواطن بغزا.
وأ ىىاف: نحىىن ةشىىعب مىىا زلنىىا بمرحلىىة تحريىىر وطنىىي؛ ال يمةىىن أن نسىىتغني عىىن سىىنحنا؛ وسىىنحنا 

ون تحىت مظلىة وطنيىة جامعىة يشىار  فيهىا الةىل الفلسىطيني؛ وهىي مظلىة منظمىة بالتأةيد يجىب أن يةى
 التحرير.

 24/10/2017موقع حركة حما ، غزة، 
 

 أبو زهري: التصريحات حول نزع سالح المقاومة تتقاطع مع الموقف اإلسرائيلي .11
ليىة بنىزع أةد الييىادم بحرةىة حمىاس سىامي أبىو زهىرم الثنثىاء، أن التمىريحات المتع: مفا –طهران 

 سنح المياومة الفلسطينية تتياطئ مئ الموقف السرائيلي.
وقال أبو زهرم في تدوينة عل  حسىابم فىي موقىئ "تىويتر" مىن طهىران: "تمىريحات الىبعض حىول نىزع 
سىىنح المياومىىة تتيىىاطئ مىىئ الموقىىف السىىرائيلي، وعلىىيهم أن يىىدرةوا أن رغبىىاتهم هىىي مجىىرد أ ىىغا  

 أحنم".
السىىلطة الفلسىىطينية فىىي ةثيىىر مىىن التمىىريحات المىىحفية ب ىىرورا وجىىود "سىىنح وتنىىادم قيىىادات فىىي 

 واحد" في قطاع غزا، في إشارا إل  مسعاا لتجريد المياومة الفلسطينية من سنحها.
 24/10/2017وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، 

 
 مصالحة"الشعبية": تصريحات عبا  حول سالح المقاومة غير مالئمة وتضع عراقيل أمام ال .11

غىىزا، بقىال الىىرئيس محمىود عبىىاس، فىىي أقىوى تمىىريح لىم حىىول سىنح الفمىىائل : ةفىاح زبىىون - رام هللا
 ، ألنها تجربة غير ناجحة. «نماذج الميليشيات»إنم لن ييبل باستنسا  

رف ىىىت الجبهىىىة الشىىىعبية، الفمىىىيل المن ىىىوم تحىىىت مظلىىىة منظمىىىة التحريىىىر، تمىىىريحات مىىىن جهتهىىىا، 
الشىىعب الفلسىىطيني الىىذم يىىرزح تحىىت »السياسىىي للجبهىىة، ةايىىد الغىىول:  . وقىىال ع ىىو المةتىىبعبىىاس

وعىىد الغىىول، أن مجمىىل التمىىريحات «. االحىىتنل هىىو بحاجىىة إلىى  ةىىل وسىىائل المياومىىة فىىي مواجهتىىم
ال تعةس مواقف أم م سسة وطنية جامعة، وال أم مواقف ناجمة عن حوارات »حول سنح المياومة 

المياومىىة، ةمىىا ال يمةىىن بحىى  هىىذا المو ىىوع بمعىىزل عىىن اليىىوى  وطنيىىة لهىىا حىىق التيريىىر بشىىأن سىىنح
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ودعىىا إلىى   ىىرورا بحىى  هىىذا األمىىر فىىي إطىىار وطنىىي يهىىدف أوالا إلىى  و ىىئ «. التىىي تمىىارس المياومىىة
استراتيجية سياسية موحدا واالستناد إليهىا فىي ةيفيىة إدارا المىراع مىئ العىدو، وفىي ةيفيىة اسىتخدام ةىل 

لمسىىلحة، مىىن خىىنل جبهىىة مياومىىة وطنيىىة موحىىدا أو غيرهىىا مىىن المىىيغ وسىىائل المياومىىة، بمىىا فيهىىا ا
 تتول  إدارا هذا الشةل من أشةال المياومة مئ العدو المهيوني.

أن محملة أم حدي  عن سىنح المياومىة، ةمىا يجىرم تداولىم إعنميىاا، ييىود إلى  »وشدد الغول عل  
ل  و ئ عراقيل أمام تي  «.دم الممالحةالربا  في الساحة الفلسطينية، وا 

 «. من غير المنئم، بل من ال ار تناول مو وع سنح المياومة بالطريية المتداولة م خرا»وتابئ: 
 25/10/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 غزة عدد من الوزراء والوكالء أصبحوا على رأ  أعمالهم في قطاع: حما  .11

ض وزراء حةومىة التوافىق الىوطني بىدأ بعى ، أنىمغىزا، مىن 25/10/2017الشارق األوساط، لنادن، قالىت 
اتخاذ قرارات إدارية تخص تحسين العمل في وزاراتهم، وربطها بالىدوائر الموجىودا فىي ال ىفة، وو ىئ 
خطىىىط لتحسىىىين العمىىىل الحةىىىومي، فىىىي إطىىىار مهمىىىتهم الموةلىىىة لهىىىم ببسىىىط سىىىيطرتهم علىىى  الىىىوزارات، 

 وتمةينهم من العمل وفق اتفاق الممالحة بين حرةتي فتح وحماس.
وقال متحد  باسم حرةة حماس، إنم بعد الزيارات اليومية المتواملة للوفود الحةومية، فإن عددا مىن 
الوزراء والوةنء أمبحوا عل  رأس أعمالهم في قطاع غزا، بعد تسىلمهم مهىامهم بسنسىة ودون أدنى  

لم، إن هذا وقال عبد اللطيف اليانوع، الناطق العنمي باسم الحرةة، في تمريح محافي  معوقات.
يعةىىىىس مسىىىىتوى التعىىىىاون العىىىىالي والجديىىىىة التامىىىىة مىىىىن وزارات غىىىىزا لنجىىىىاح عمىىىىل الحةومىىىىة وتحييىىىىق 

نتمنىىىى  أن تمىىىىارس الحةومىىىىة أعمالهىىىىا وتيىىىىوم بىىىىدورها لتحسىىىىين الخىىىىدمات وحىىىىل »الممىىىىالحة، م ىىىىيفا: 
 «.األزمات ألهلنا في قطاع غزا

« حمىىاس»النىىاطق باسىىم االت، أن ، مىىن غىىزا ونيىىنا عىىن الوةىى25/10/2017الحياااة، لناادن، وأ ىىافت 
يعةىىىس التىىىزام حمىىىاس »حىىىازم قاسىىىم، اعتبىىىر أن ممارسىىىة وزراء حةومىىىة التوافىىىق مهمىىىاتهم فىىىي اليطىىىاع 

حمىىاس ملتزمىىة فىىي شىىىةل »وقىىىال فىىي تمىىريح مىىحافي أمىىىس، إن  اتفىىاق اليىىاهرا األخيىىر.ب« الوا ىىح
الحةومة، في مختلف وا ح ما تم االتفاق عليم في الياهرا، في خموص ةل تفاميل عملية تمةين 

ن الحرةة «المجاالت وأو ىح قاسىم أن الحرةىة «. مسىتمرا فىي تسىليم هىذه العمليىة إلى  أبعىد مىدى»، وا 
تتطلىىئ لييىىام الحةومىىة بواجباتهىىا ومهماتهىىا فىىي قطىىاع غىىزا، تمهيىىداا لطىىنق الحىىوارات الفمىىائلية التىىي »

الشراةة، مثل ملفات منظمة التحرير ستتناول ق ايا أةبر لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني عل  مبدأ 
 من الشهر الميبل في الياهرا. 21في « واالنتخابات وحةومة الوحدا، وتعزيز الممالحة الةاملة
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 : ال نمانع توحيد سالح المؤسسات األمنيةحما  .11
قىىال النىىاطق باسىىم حرةىىة حمىىاس فىىي قطىىاع غىىزا عبىىد اللطيىىف اليىىانوع، إن : نىىور الىىدين مىىالح -غىىزا 

 انئ توحيد سنح الم سسات األمنية التابعة للسلطة والحةومة الفلسطينية.حرةتم ال تم
وأ ىاف اليىانوع لمىىحيفة "فلسىطين" أمىىس: "نحىن فىىي حمىاس مىىئ أن يةىون سىىنح الم سسىات األمنيىىة 
موحىداا"، م ةىىداا فىي الوقىىت ذاتىىم على   ىىرورا التفريىىق بىين سىىنحين همىىا الخىاص بالم سسىىات االمنيىىة 

 اومة.واآلخر المتعلق بالمي
وشدد عل  أن "سنح المياومة خط أحمر ال يمةن ألحد التعدم عليم أو التنازل عنم، في ظىل وجىود 

 االحتنل االسرائيلي في األرا ي الفلسطينية".
وجدد تأةيده عل  أن حرةتم ما ية نحو تحييق الممالحة التي جرى االتفىاق عليهىا مىئ حرةىة فىتح، 

 يتم االتفاق عليها وحلها  من الحوارات اليادمة في الياهرا. الفتاا إل  أن أم اشةاليات تواجهها
 25/10/2017فلسطين أون الين، 

 
 البطءمن رغم بالفي غزة يسير بخطى ثابتة  المصالحةالبردويل: تنفيذ اتفاق  .11

أةىىىد ع ىىىو المةتىىىب السياسىىىي فىىىي حرةىىىة "حمىىىاس" مىىىنح البردويىىىل، أن خطىىىوات تنفيىىىذ اتفىىىاق : غىىىزا
الحةومة لةافة مهامها في قطاع غزا، تسير ةما هىو مخطىط لهىا بخطى  ثابتىة الممالحة، لجهة تسلم 

 عل  الرغم من وجود بعض البطء الناجم عن مرحلة اليطيعة الما ية.
وقىال البردويىىل فىىي تمىىريحات خامىىة لىىى "قىىدس بىرس": "ليىىد قىىدمنا فىىي حمىىاس ةىىل االمةانيىىات النزمىىة 

والىىىىون علىىىى  زيىىىىارا ميىىىىراتهم وييتربىىىىون مىىىىن الطىىىىواقم للحةومىىىىة الميبلىىىىة ةىىىىي تتىىىىول  مهامهىىىىا، والىىىىوزراء يت
وأ اف: "األمور ال تزال في بداياتها، ونأمل أن ال يم ي هذا الشهر حت  يسىتأنف  الموجودا فيها".

وأةىىىد أن "حمىىىاس معنيىىىة بتمةىىىين  الجميىىئ مهىىىامهم لنم ىىىي لبىىىاقي الي ىىىايا األساسىىىية فىىىي الممىىىالحة".
تم الولىىىىوج لمناقشىىىىة الي ىىىىايا األساسىىىىية فىىىىي الممىىىىالحة الحةومىىىىة مىىىىن الييىىىىام بمهامهىىىىا ةاملىىىىة، حتىىىى  يىىىى

عىىىادا هيةلتهىىىىا، واالنتخابىىىىات بمختلىىىف مسىىىىتوياتها التشىىىىريعية والرئاسىىىىية  والمتمىىىلة بمنظمىىىىة التحريىىىىر وا 
والمجلىىس الىىوطني، واألمىىن ومفهومىىم ليةىىون رافعىىة لتمةىىين الشىىعب الفلسىىطيني مىىن حيىىم فىىي المياومىىة 

 وموال إل  التحرير".
 24/10/2017قد  بر ، 
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 القدومي: زيارتنا لطهران أسست لعالقة نوعية سيتواصل معها الدعم السياسي والعسكري .11
أةىد ممثىل حرةىة حمىاس فىي إيىران خالىد اليىدومي، أن زيىارا الحرةىة : يحي  اليعيوبي -غزا  -طهران 

مىىىلت ها مسىىىاندا الشىىىعب الفلسىىىط يني األخيىىىرا إلىىى  إيىىىران ت سىىىس لعنقىىىة نوعيىىىة متميىىىزا مىىىئ طهىىىران، بأو 
 ومواجهة االحتنل ةونم عدوًّا مشترةاا لألمة السنمية.

وقال اليدومي: إن الزيارا أسست لعدا مفاهيم؛ أولها أن حماس والمياومة الفلسطينية وق ىيتهم عنىوان 
مشروع وحدا لألمة في أطيافها المتعدا ومذاهبها المتنوعة، وثانياا أن "فةر المياومة أمىبح يليى  قبىوالا 

الم العربي والسنمي، وأمبح منذاا وديدناا لةل األحرار بالعالم والطريق الوحيىدا السىترداد في ةل الع
وأو ىىح اليىىدومي فىىي حىىوار مىىئ مىىحيفة "فلسىىطين"، أن الزيىىارا جىىاءت فىىي إطىىار  الحيىىوق الشىىرعية".

ي سلسىىلة مىىن التحرةىىات السياسىىية والدبلوماسىىية "لو ىىئ األشىىياء" فىىي العىىالمين العربىىي والسىىنمي، فىى
  وء  خر التطورات عل  معيد الي ية الفلسطينية.

وبشأن أبرز نتائج الزيارا، ذةر اليدومي أنها تمثلت بأربعة مخرجىات، األول تأةيىد الزيىارا أن عنقىات 
حمىاس تتمثىىل فىي حا ىىنتها األساسىية فىىي العىىالمين العربىي والسىىنمي التىي تيىىف إلى  جانىىب الشىىعب 

النىىىوعي للشىىىعب الفلسىىىطيني علىىى  ةىىىل األمىىىعدا سىىىواء السياسىىىية  الفلسىىىطيني، وثانيىىىاا موامىىىلة الىىىدعم
 والعسةرية والشعبي لتعزيز ممود الشعب الفلسطيني.

أما النتيجة الثالثة، وفق ممثىل حمىاس فىي طهىران، فهىي وحىدا األمىة لمواجهىة االحىتنل بومىفم عىدوًّا 
منىىىي الىىىذم يشىىىةلم مشىىىترةاا، بمعنىىى  أن الوقىىىوف إلىىى  جانىىىب الشىىىعب الفلسىىىطيني "رد علىىى  الخطىىىر األ

 االحتنل عل  جموع األمة السنمية".
ولفت إل  أن وحدا األمة في مواجهة التغلغل السرائيلي في العالمين العربي والسنمي والذم أحد  
الةثير من الفتن، هىي النتيجىة الرابعىة، "فحمىاس والي ىية الفلسىطينية جسىر للوحىدا بىين أطىراف األمىة 

 ين ومواجهة االحتنل".السنمية بوملتها فلسط
يىىران تحىىدياا جديىىداا لتهديىىدات االحىىتنل، رد اليىىدومي بىىأن تلىى  التهديىىدات  ذا مىىا ةىىان تيىىارب حمىىاس وا  وا 
ليست جديدا، فحماس معروفة الفةر واالتجاه، م ةىداا أن مياومىة االحىتنل حىق ةفلتىم الشىرائئ الدوليىة 

مجىىرم ييتىىل األطفىىال ال ألم سىىبب  فىىي البحىى  عىىن ةىىل السىىبل لىىدعم الن ىىال "خامىىة بمواجهىىة عىىدو
 سوى تمس  الفلسطينيين بحيوقهم".

 24/10/2017فلسطين أون الين، 
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 حسن يوسف يدعو السلطة لتنفيذ اتفاق المصالحة .11
طالب الييادم في حرةة "حماس" الشيخ حسىن يوسىف، السىلطة بتنفيىذ اتفىاق الممىالحة على  : رام هللا

 ذه المرا.أرض الواقئ، محذرا من تبعات الفشل ه
، يوم الثنثاء: إن "الممالحة ال تزال فىي العىنم فيىط .. ةىل شىيء  وقال يوسف في تمريٍح محفيٍ 

 باق عل  حالم من اعتياالت واستدعاءات لدى أجهزا السلطة، إ افة للعيوبات عل  غزا".
يىىىة وحىىىذر الييىىىادم الفلسىىىطيني مىىىن أن تىىىأخير التنفيىىىذ علىىى  األرض يجعىىىل منسىىىوب الشىىىةو  وعىىىدم الث

بإنجىىاز الممىىالحة مرتفعىىا جىىداا، م ةىىداا أن أم فشىىل هىىذه المىىرا سىىيةون لىىم تبعىىات ثييلىىة ونتىىائج قىىد ال 
وأ ىىاف أن حرةتىم نفىىذت خطىوات جىادا وجريئىىة وعمليىة لنهىىاء االنيسىام، وأن الرئاسىىة  تحمىد عيباهىا.

رئيس ومرةزيىة فىتح وتىابئ "إن الشىعب الفلسىطيني ينتظىر مىن الى وفتح قابلوا ذل  ةلىم بىى"أقوال إيجابيىة".
 خطوات جادا عل  األرض، برفئ العيوبات عن غزا ووقف االعتياالت السياسية فوراا".

ر السىىلطة وحرةىىة فىىتح فىىي تحييىىق الممىىالحة علىى  األرض يىىدعو لليلىىق، فىىي ظىىل  وألمىىح إلىى  أن تىىأخ 
 تلهف شعبنا لنهاء هذه الحالة المعبة والمرفو ة من االنيسام.

 24/10/2017، مالمركز الفلسطيني لإلعال
 

 لطائرة استطالع ىاالحتالل يهاجم الحدود الشرقية لوسط قطاع غزة والمقاومة تتصد .11
غزا: هاجمت قوات االحتنل السرائيلي، يوم أمس، إحدى المناطق الحدودية، الواقعة إل  الشرق من 

نية لطىىائرا وسىىط قطىىاع غىىزا، ونفىىذت فيهىىا عمليىىة توغىىل بريىىة، وذلىى  بعىىد أن تمىىدت المياومىىة الفلسىىطي
 استطنع إسرائيلية حليت فوق أحد المواقئ العسةرية.

وقال شهود عيان إن عددا من اآلليات العسةرية السرائيلية، دخل في منطية حدودية تيئ إل  الشىرق 
 من بلدا جحر الدي .

وشرعت تل  اليوا المتوغلة وتشمل جرافات ودبابات بأعمال تجريف وتمشيط في تلى  المنطيىة، حيى  
 ال التوغل دون قدرا المزارعين عل  الومول إل  حيولهم.ح

وجىىاء الهجىىوم السىىرائيلي، بعىىد أن تمىىدت المياومىىة الفلسىىطينية ليىىل أول أمىىس، لطىىائرا تمىىوير تابعىىة 
 لجي  االحتنل، خنل تحلييها فوق نيطة مراقبة للمياومة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزا.

ائرا االسىىتطنعية المختمىىة بأعمىىال التمىىوير، مىىا أجبرهىىا وأطلىىق نشىىطاء المياومىىة النىىار مىىوب الطىى
 عل  االنسحاب من المنطية.

 25/10/2017، لندن، القد  العربي
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 "وعد بلفور"هيئة العمل الوطني تدعو لمشاركة واسعة إلحياء ذكرى  .12
ني غىىىزا: اسىىىتعدادا لمجابهىىىة االحتفىىىاالت التىىىي تنىىىوم بريطانيىىىا إقامتهىىىا فىىىي يىىىوم الثىىىاني مىىىن تشىىىرين الثىىىا

شىددت هيئىة العمىل الىوطني على   ىرورا إحيىاء مئويىة « وعىد بلفىور»/نوفمبر الميبل، الىذم يمىادف 
هىىذا الوعىىد، بشىىةل واسىىئ فىىي ةافىىة المنىىاطق الفلسىىطينية، ومخيمىىات الشىىتات وفىىي ةافىىة أمىىاةن الوجىىود 

ت على  الفلسطيني، من خنل تنظيم مسيرات ووقفات أمام السفارات الفلسىطينية فىي دول العىالم. وأةىد
الملفىىات »الميبىىل، والمخمىىص لمعالجىىة  21 ىىرورا إنجىىاح اجتمىىاع الفمىىائل المرتيىىب فىىي اليىىاهرا يىىوم

 بشأن الممالحة.« الةبرى
الفعاليىىىىة »علىىىى   ىىىىرورا أن تعةىىىىس  هيئىىىىة فىىىىي مدينىىىىة غىىىىزا،الأةىىىدت فىىىىي بيىىىىان عيىىىىب اجتمىىىىاع عيدتىىىىم 

، مىىن خىىنل مشىىارةة الةىىل التىىي سىىتتوج فىىي الثىىاني مىىن نىىوفمبر الميبىىل، أجىىواء الممىىالحة« المرةزيىىة
سىىنمية وشىىرائح المجتمىىئ واليطاعىىات المختلفىىة بهىىدف  إيمىىال رسىىالة »الفلسىىطيني مىىن قىىوى وطنيىىة وا 

قويىىىىة للمجتمىىىىئ الىىىىدولي ب ىىىىرورا العمىىىىل علىىىى  رفىىىىئ الظلىىىىم التىىىىاريخي الواقىىىىئ علىىىى  شىىىىعبنا الفلسىىىىطيني 
نمافم  «.وا 

لسىىىطينية، واتحىىىاد عىىىام المىىىرأا إلىىى  ذلىىى  ناقشىىىت هيئىىىة العمىىىل التىىىي ت ىىىم فمىىىائل منظمىىىة التحريىىىر الف
حيىىاء الىىذةرى الىىى  الستشىىهاد الىىرئيس ياسىىر عرفىىات،  13ومسىىتيلين، فعاليىىات إحيىىاء مئويىىة وعىىد بلفىىور وا 

 ةما تطرقت في اجتماعها لمف الممالحة الفلسطينية.
 25/10/2017، لندن، القد  العربي

 
 يدعو العالم لالهتمام بمستقبل األكراد وأمنهمنتنياهو  .11

أعلن رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثنثاء، أن لدى اسرائيل "تعاطفاا  :أ ف ب  - اليدس
 ةبيراا" مئ تطلعات األةراد، مطالبا العالم ب رورا االهتمام بأمنهم ومستيبلهم.

وةان نتنياهو يليي ةلمة في ذةرى اغتيال وزير السياحة رحبعام زئيفي اليميني المتطرف بأيدم 
وةشف نتنياهو أن زئيفي توجم ال  ةردستان العراق في  .2001فلسطينيين في اليدس عام مياومين 

 مهمة سرية ابان ستينيات اليرن الما ي، وأشرف عل  اقامة مستشف  ميداني للجي  االسرائيلي.
وأ اف نتنياهو أن  ونيلت رئاسة الحةومة عن نتنياهو قولم إن "الزيارا خلفت لديم انطباعا عمييا".

وقال إن "االةراد يظهرون ن جا  ال يزال قائما حت  يومنا هذا". لسرائيليفي "لمس تأييدا مادقا زئ
وتابئ نتنياهو: "لدينا تعاطف ةبير تجاه رغباتهم وينبغي عل  العالم ان يبدم اهتماما  وطنيا ودوليا".

 بأمنهم ومستيبلهم".
 25/10/2017القد ، القد ، 
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 "حزب هللا"و ةجاه سوريفي مرحلة حساسة ت نحنبينيت:  .11
قال نفتالي بينيت وزير التربية والتعليم وزعيم حزب البيت اليهودم، يوم : ترجمة خامة - رام هللا

 الثنثاء، إن إسرائيل تعي  في مرحلة حساسة تجاه تطورات الو ئ مئ سوريا وحزب هللا.
منئ وجود إيران بسوريا  وأو ح في حدي  لذاعة "ةان" العبرية، أن هدف إسرائيل يتمثل اآلن في

قامة قواعد عسةرية لها ونيل السنح المتطور إل  حزب هللا.  وا 
وأشار إل  أنم لم يجد أم إشارا أمنية محيحة عن وقوف حزب هللا خلف إطنق المواريخ ةما 

 مرح بذل  وزير الجي  أفيغدور ليبرمان.
 24/10/2017القد ، القد ، 

 
 داته للمستوطنينبتعه للوفاءبينيت يدعو نتنياهو  .11

وزير التعليم السرائيلي، نفتالي : نيلت اليناا الثانية السرائيلية يوم الثنثاء، قول مجيد الي ماني
 بينيت، 

 بنيامين نتنياهو إنم "من واجب الدولة أن تيوم بتوفير الحماية لمواطنيها" و"أدعو رئيس الحةومة
 ذه الطرقات االلتفافية".لتنفيذ تعهداتم للمستوطنين والممادقة، عل  شق ه

 24/10/2017، 48عرب 
 

 ّكّذب ليبرمان الذي اتّهم نصر هللا بإصدار األوامر إلطالق الصواريخ تالعسكرّية  االستخباراتشعبة  .11
أو ح وزير األمن السرائيلي  أن  اليذائف األخيرا التي أطليت من سوري ة  زهير أندراوس: - النامرا

إنما تم ت بأوامر من نمر هللا، ولةن  محيفة  هآرتس( قالت ” خاطئة“نحو إسرائيل لم تةن نيران 
نينا عن ممادر أمني ٍة ومفتها بأن ها رفيعة الم ستوى في تل أبيب، قالت إن  ليبرمان أطلق هذه 
التمريحات دون أن  يعتمد عل  معلومات من المخابرات السرائيلي ة، األمر الذم يجعل من أقوالم 

 داقي ة.بعيداا عن المم
م حل ل الش ون العسةري ة في محيفة  يديعوت أحرونوت( قال إن  رئيس شعبة االستخبارات العسةري ة، 
الجنرال هرتسي هليفي، قام بتةذيب أقوال ليبرمان، الفتاا في الوقت عينم إل  أن  شهر العسل بين 

 ”.ع مواجهات حاد ٍا بين الطرفيناندال“وزير األمن والجي  السرائيلي  انته ، وأن م من الماتوق ئ جداا 
 24/10/2017، رأي اليوم، لندن
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 قترح قانون يوسع صالحيات وزير األمن في تقييد الحرياتت اإلسرائيليةالحكومة  .11
تعمل الحةومة السرائيلية عل  اقتراح قانون يوسئ منحيات وزير األمن في تيييد : هاشم حمدان

التي تستند إل  أنظمة الطوارئ االنتدابية، بدون أم رقابة من حريات مواطنين بواسطة أوامر إدارية، 
ومن المتوقئ أن يعرض االقتراح عل  لجنة الدستور في الةنيست، اليوم األربعاء،  وزارا الي اء.

 والتي ستموت عل  نيل اقتراح اليانون إل  الةنيست للتمويت عليم باليراءتين الثانية والثالثة.
 25/10/2017، 48عرب 

 

 من سلطات مراقب الدولة مشروع قانون جديد للحدّ  زب البيت اليهودي يقدم ح .11
الثنثاء، مشروع قانون جديد للةنيست السرائيلي يستهدف، هذه المرا، يوم  ق دم: مجيد الي ماني

ووفيا لميدم االقتراح، ع و الةنيست، بتسلئيل سموتريت  من  الحد من منحيات مراقب الدولة.
"تترةز حاليا في يد مراقب الدولة سلطات واسعة جدا ت ر بأدائم لوظيفتم،  ،هودم"حزب "البيت الي

نما بإثر رجعي". وتيول "اليناا الثانية" إن  وتمنعم من متابعة ةافة الي ايا في الوقت المطلوب، وا 
نم "يحظ  بتأييد ةبير في أوساط  سموتريت  "يرو ج لمشروع اليانون الجديد هذا منذ عدا أشهر"، وا 

ووفيا لمشروع اليانون الميترح، لن يةون بميدور مراقب الدولة أن يشرف عل   االئتنف الحةومي".
مسار "تمحيح أوجم اليمور"، وذل  بناء عل  االدعاء ذاتم، أعنه، بأن مهمة مراقب الدولة هي 

 "الرقابة وليس أن يتحول إل  مةون من مةونات عملية التمحيح".
 24/10/2017، 48عرب 

 
 تشارك فيه فلسطين واألردن ودول أوربية "إسرائيل"الق تمرين "إطفاء حرائق" في انط .11

بدأت طواقم من الدفاع المدني، الفلسطينية والسرائيلية واألردنية، : عبد الر وف ارنا وط - اليدس
 ، تمرينا في إسرائيل لمواجهة الحرائق. الثنثاء واألوربية، يوم

لية في تمريح محفي حملت وةالة األنا ول عل  نسخة منم:" وقالت وزارا الخارجية السرائي
، تدريبا مشترةا الثنثاءبدأت طواقم من الدفاع المدني الفلسطينية واألردنية والسرائيلية، مباح 

لمواجهة الحرائق بمشارةة أوروبية". وأشارت إل  أن التدريبات تجرم في منطية "زيةيم" جنوبي 
 إسرائيل. 

يطالية، تشار  ونشرت وزارا الخ ارجية السرائيلية مورا لسيارات إطفاء فلسطينية ومروحيات أردنية وا 
 في التدريب. 

 24/10/2017لألنباء،  األناضولوكالة 
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 وّقعت اتفاقيات مع دول إفريقية تسمح بإبعاد المهاجرين إليها "قسرا" "إسرائيل" .11
ي بنيامين نتنياهو، اتفاقيات مئ قادا وق ئ رئيس الوزراء السرائيل: عبد الر وف ارنا وط - اليدس

 أفارقة، تسمح بطرد متسللين من إسرائيل إل  دول إفرييية "قسرا"، بحسب تيرير نشر يوم الثنثاء. 
وقالت محيفة "إسرائيل اليوم"، الميربة من نتنياهو، في مدر مفحتها األول ، إن رئيس الحةومة، 

 لألمم المتحدا في شهر سبتمبر/أيلول الما ي. وق ئ هذه االتىفاقيات خنل زيارتم األخيرا 
وأ افت إن االتفاقيات، تسمح بإبعاد المتسللين غير الشرعيين ال  دول إفرييية، "قسرا". ولم تذةر 
المحيفة أسماء الدول الفرييية التي تم توقيئ االتفاقيات معها. ولفتت إل  أن االتفاقيات تمة ن 

ق للمحةمة العليا السرائيلية  أعل  سلطة ق ائية(، بمنئ التهجير الحةومة من التغل ب عل  قرار ساب
 اليسرم. 

 15وأ افت إن الحةومة تستطيئ اآلن مواملة "إجراءات الترحيل التي أدت إل  مغادرا أةثر من 
 ألف متسلل، وتشةل رةنا أساسيا في سياسة الحةومة لحل أزمة التسلل". 

 24/10/2017لألنباء،  األناضولوكالة 
 

 دوالر 1,500صادق على رفع الحد األدنى لألجور إلى لجنة العمل والرفاه اإلسرائيلية ت .11
مادقت لجنة العمل والرفاه التابعة للةنيست، يوم الثنثاء، عل  نب ة أخرى في رفئ : هاشم حمدان

يا،  الف شيةل شهر  5لألجور من  األدن وجاء أنم سيتم رفئ الحد  .إسرائيللألجور في  األدن الحد 
 231. ةما سيرتفئ الحد األدن  لألجرا اليومية من دوالر امريةي( 1,500حوالي    شيةل 5.300إل  

ويأتي ذل  بناء عل  تفاهمات بين الهستدروت والنيابات العمالية،  شيةل. 245شيةل، إل  
األول/  ومن المفترض أن تمبح هذه الزيادا سارية المفعول في شهر ةانون وبممادقة وزارا المالية.

 ديسمبر الميبل، بيد أن ذل  منوط بممادقة الةنيست عليم باليراءتين الثانية والثالثة.
 24/10/2017، 48عرب 

 
 قانون يحظر قطاع "الخيارات الثنائية"  تصادق على الكنيست .12

مادق الهيئة العامة للةنيست، مساء أمس االثنين، باليراءتين الثانية والثالثة عل  : بنل  اهر
وع قانون يحظر قطاع "الخيارات الثنائية"، الذم توجم إليم اتهامات باالحتيال عل  مواطنين مشر 

إسرائيليين وغير إسرائيليين، وخموما في الدول العربية. إذ يسمح هذا اليطاع للمستثمرين بالبيئ 
 والشراء عبر االنترنت والمراهنة عل  تيلبات العملة والسلئ واألسهم.

 24/10/2017، 48عرب 
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 أشخاص بتهم الفسادسبعة عتقل الشرطة اإلسرائيلية ت .11
أشخاص بتهم االشتباه بتورطهم في ملفات فساد  7اعتيلت الشرطة السرائيلية : مجيد الي ماني

 عل  ملة باألجهزا األمنية. 3ورشاوى واسعة النطاق، من  منهم 
اليطرية لمحاربة الفساد والجريمة  الثنثاء، أليت ما تسم  بى "الوحدا وبحسب "اليناا الثانية"، مساء

المشتبم بهم، في ةانون األول/ديسمبر من العام  7''، اليبض عل  ه الء الى 433المنظمة 'الهف 
مح، بالنشر، دون الةشف عن 2016الما ي  ، ولةن تم التعتيم عل  الي ية بأمر ق ائي، إل  أن س 

م تهمة االحتيال وغسيل األموال و"التنسيق وييول الممدر إن الشرطة توجم له أسمائهم أو منامبهم.
فيما بينهم" من أجل تمرير مفيات مئ شرةات مدنية القتناء مستلزمات لألجهزا األمنية، بطريية 

 غير قانونية  منت لهم الحمول عل  رشاوى بمبالغ  خمة.
 24/10/2017، 48عرب 

 
 تلوا بالخطأ منذ بداية العامق   جنديا   11"إسرائيل":  .11

جنديا إسرائيليا قتلوا بالخطأ منذ بداية  11أظهرت إحمائية إسرائيلية، يوم الثنثاء، أن  :تل أبيب
وبحسب الحمائية، فإن  العام الجارم في أحدا  مختلفة، غالبيتها وقعت داخل قواعد عسةرية.
في عام  6، و10إل   2016هنا  ارتفاعا ملحوظا في عدد اليتل  الذين ومل عددهم في عام 

ووفيا لموقئ اليناا العبرية السابعة، فإن تعليمات جديدا مدرت  .2014جنود فيط في عام  4و، 2015
للجنود بعدم رفئ سنحهم عل  بع هم البعض خنل التدريبات العسةرية بسبب تةرار هذه األحدا  

 م خرا.
 24/10/2017القد ، القد ، 

 
 لكنيسة بالقد لحراك لمواجهة تسريب عقارات ا دعوتمؤسسة القد  الدولية  .33

دعا مدير عام م سسة اليدس الدولية، ياسين حمود، إل  تشةيل حرا  وطني يواجم اليائمين : بيروت
 عل  حملة تسريب عيارات وممتلةات الةنيسة المسيحية في اليدس المحتلة.

وشدد حمود في اتمال هاتفي مئ الرئيس السابق للمجلس المرةزم األرثوذةسي في األردن وفلسطين 
وف أبو جابر، عل  أن "الميدسات المسيحية جزء ال يتجزأ من تراثنا الفلسطيني العربي، وأن ر  

الدفاع عنها وحمايتها من االحتنل "السرائيلي" مس ولية وطنية إسنمية مسيحية"، وفق بيان مادر 
 عن الم سسة، يوم الثنثاء.

 24/10/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 اليرموك على المحك مخيم العروبة يضع حياة الجئي حاجز   "داعش" إغالق .34
أطلق محامرون في مخيم اليرمو  لنجئين الفلسطينيين، جنوب : أحمد الممرم -دمشق/ غزا 

العاممة السورية دمشق، نداء استغاثة لتحييدهم عن مجريات االشتباةات المسلحة الدائرا ما بين 
 ."داع "عنامر الجي  الحر، وتنظيم 

نجئون، في بيان خموا بم محيفة "فلسطين"، بأن التنظيم الذم يحةم سيطرتم عل  أجزاء وأفاد ال
ةبيرا من المخيم، يغلق "وبشةل نهائي" لليوم الثامن عل  التوالي حاجز العروبة الوامل بين المخيم 

 وبلدا يلدا، إثر تجدد االشتباةات مئ الجي  الحر.
نياذهم من التنظيم الذم "يشةل عبئا ةبيرا عليهم، وزيادا وناشد النجئون التخاذ إجراءات عملية ل

 في المأساا التي يعيشونها منذ سنوات".
وومف البيان حاجز العروبة، بأنم شريان الحياا بالنسبة للعائنت المتواجدا في المخيم التي "ال 

ا أبنائهم، ويعني سبيل أمامها إال هذا المنفذ للحمول عل  المواد الغذائية ال رورية لحياتهم وحيا
 إغنقم استحالة الحياا في المخيم، والحةم عل  أهلم بالموت جوعا".

 24/10/2017، فلسطين أون الين
 

  120تهدم قرية العراقيب للمرة الا "إسرائيل" .35
هدمت  ليات وجرافات السلطات السرائيلية بحماية من الشرطة، مباح اليوم األربعاء، : قاسم بةرم

عل  التوالي،  120اقيب مسلوبة االعتراف في منطية النيب، جنوبي البند، للمرا الىمساةن قرية العر 
 وأبيت أهلها دون مأوى في العراء.

وتهدف السطات من خنل استمراها هدم العراقيب إل  تيئيس سةانها العرب ودفعهم إل  الحباط 
 واالستةانة وفرض الترحيل والتهجير عليهم لتر  مساةنهم وأر هم.

 .3/10/2017انت المرا األخيرا التي هدمت فيها منازل العراقيب في تاريخ وة
 25/10/2017، 48عرب 

  
 مقاطعتهلدعوات من رغم بالفي جولة لكسب الشرعية  ثيوفيلو  .36

 أةتوبر/ 8في -بالرغم من استيبال أهالي قرية الرينة شمال النامرا ي: هنادم قواسم -اليدس 
الةنيسة األرثوذةسية ثيوفيلوس الثال  بالشعارات الغا بة الراف ة بطرير   -تشرين األول الجارم

لزيارتم وبمواجهات مئ شرطة االحتنل التي وفرت لم الحماية، تتابعت لياءاتم متخذا طابئ الحفاوا 
سرائيلية.  والتأييد من جهات رسمية فلسطينية وأردنية وا 
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الذم ع يد ببيت لحم -العربية األرثوذةسية  وتأتي اللياءات بعد تومية الم تمر الوطني لدعم الي ية
بعزلم "وعدم استيبالم في أم مناسبة دينية، واعتباره وحاشيتم وةل من  -في األول من الشهر الجارم

يسير في فلةم خارجين عن المف الوطني"، وذل  بعد اتهامم بالتورط في مفيات بيئ وتسريب 
 ت إسرائيلية.عيارات الةنيسة األرثوذةسية في اليدس إل  جها

وعب ر المجلس المرةزم  األرثوذةسي في فلسطين، وهيئة العمل الوطني واألهلي في اليدس، عن 
تشة ل "دعما وم   -وبغض النظر عن ذرائعها-رف هما لتل  اللياءات، وقاال في بيان مشتر  إنها 

. ودعت هاتان براءا للبطرير  من تورطم ومجمعم المزعوم في بيئ أمن  الةنيسة األرثوذةسية"
يجاد قانون ةنسي ي من إنهاء التفرد بالتمرف  الجهتان إل  "السراع في عزل البطرير  ثيوفيلوس وا 

 في الوقف األرثوذةسي".
وفي حدي  للجزيرا نت، اعتبر الباح  في ش ون الةنيسة األرثوذةسية أليف مباغ أن زيارات 

لحم بعزل البطرير "، مو حا أن "تل   ثيوفيلوس تأتي "لةسر الموقف الوطني الذم مدر في بيت
الجوالت تأتي وفيا لنمائح شرةة عنقات عامة إسرائيلية وظ فها البطرير  بمنيين الشيةنت م خرا 

 من أجل حشد الدعم لم والترويج لروايتم حول المفيات السرائيلية".
 -حديثم للجزيرا نت في-أما رئيس الهيئة السنمية العليا باليدس الشيخ عةرمة مبرم، فأعرب 

عن أسفم "لوقوف السلطة الفلسطينية والحةومة األردنية إل  جانب البطرير ، دون االطنع عل  
 الوثائق التي تثبت تورطم في مفيات البيئ".

 24/10/2017.نت، الدوحة، الجزيرة
 

   التحذير من مخطط إسرائيلي لتحويل مستوطنة "حلميش" إلى تجمع استيطاني كبير .37
حذرت لجان مياومة الجدار واالستيطان، من مخطط إسرائيلي لتحويل مستوطنة  ا":وف" – رام هللا

المواطنين، ويفمل عددا من قرى  أرا ي"حلمي " غرب رام هللا إل  تجمئ استيطاني ةبير، يي م 
المحافظة عن بع ها البعض، بعد عملية االستينء األخيرا عل  أرا ي مواطني قريتي دير نظام، 

 بي مالح في محيط "حملي ".والن
ودعا الناشط في مياومة الجدار واالستيطان محمد التميمي، الم سسات الدولية ووسائل العنم إل  
متابعة المخططات التوسعية والمشاريئ االستيطانية التي تنفذها سلطات االحتنل في محيط 

 المستوطنة.
 25/10/2017، الحياة الجديدة، رام هللا
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 ساوي تروي تجربة سنوات االعتقالشيرين العي .38
تستذةر المحامية الميدسية شيرين العيساوم بع ا من المحطات الياسية لتجربتها األخيرا في سجون 

ولم يةن هذا االعتيال الوحيد  االحتنل، م ةدا أنها أم ت معظم فترا االعتيال في العزل االنفرادم.
نما التجربة الخامسة،  43لةنم ةان األطول بين جميئ االعتياالت إذ استمر  للمحامية الفلسطينية، وا 

 شهرا.
تيول شيرين إنها اعت يلت بتهمة تيديم خدمات لألسرى الفلسطينيين في السجون السرائيلية بعد اقتحام 
منزلها ببلدا العيساوية شمال شرق اليدس، وتم  عزلها عل  الفور لمشارةتها في إ راب ت امني ةان 

 اريون.يخو م األسرى الد
-ول األسيرا المحررا إنها وظفت سنوات االعتيال لما فيم مالحها ومالح األسيرات، حي  بدأت تي

بمساعدا باقي األسيرات في التيدم المتحان الثانوية  -بالترتيب مئ وزارا ش ون األسرى الفلسطينية
 تخمهن.العامة، وساهمت في تعليم باقي األسيرات اللغة العبرية، وفي توعيتهن بي ايا قانونية 

تستذةر شيرين من مآسي السجن أنها ةانت ت عزل ألقل األسباب، حت  لو ةان تعبيرا عن رأم 
انات  . سياسي، أو بذريعة االعتداء عل  سج 

 24/10/2017.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 لبنان: إطالق حملة "إنسان من فلسطين" .39
لتعاون مئ سفارا دولة فلسطين، يوم أطليت جمعية "مسار" بالشراةة مئ السفارا السويسرية وبا: بيروت

الفلسطيني في لبنان،  النسانلةترونية بعنوان "إنسان من فلسطين" التي تهتم بحيوق إالثنثاء، حملة 
أشرف دبور، ورئيس لجنة الحوار  يفلسطينال السفيربح ور سفيرا سويسرا مونيةا شودز ةيرغوز، و 
 ن منيمنة، وممثلين عن جمعيات مهتمة.اللبناني الفلسطيني الوزير السابق الدةتور حس

وأةدت ةيرغوز في ةلمة لها "ان سويسرا شريةة لجمعية "مسار"، الفتة إل  قرب إحياء ذةرى النةبة، 
 يزال النجئون يهربون من الحروب". ماو  21معربة عن أسفها "ألننا في اليرن الىى

جوء بسبب نزاع مسلح"، منتيدا الل إل عاما ا طر الشعب الفلسطيني  70وأشارت إل  انم "قبل 
أنفسنا في المر ا،  إل حملة "إنسان من فلسطين" تجعلنا ننظر  أنتجاهل حيوق النجئين، وأعلنت "

 وأن نفةر في ةيفية حلول هذه األزمة."
 24/10/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 حتالل تسّلم دفعة جديدة من إخطارات هدم المنازل في سلوانالقد  المحتلة: بلدية اال  .41
سلمت طواقم تابعة لبلدية اليدس العبرية، يوم الثنثاء، دفعة جديدا من إخطارات المحتلة:  اليدس

الهدم لعدد من منازل المواطنين في أحياٍء مختلفة من بلدا سلوان جنوب المسجد األقم  المبار ، 
 .ال مراسلنا إن قوا من جنود وشرطة االحتنل، رافيت طواقم البلدية العبريةوق بحجة عدم الترخيص.

 24/10/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 هيئة األسرى: انتهاكات متواصلة ومعاملة مهينة بحق األسيرات في السجون اإلسرائيلية .40
ي لمحامية هيئة ش ون األسرى والمحررين اشتةت األسيرات في سجن "الشارون" السرائيل: رام هللا

هبة ممالحة، من االنتهاةات والممارسات الجسدية والمعنوية التي يتعر ون لها بشةل مستمر من 
 قبل إدارا السجن، والتي أخذت أشةاال عدا مخالفة للمواثيق واليوانين واألعراف الدولية.

ل المتةررا إل  المحاةم أو المستشفيات ةما اشتةت األسيرات من رحلة العذاب جراء عمليات الني
عبر "البوسطة"، بال افة إل  ما يتعر ن لم من  رب وتنةيل عل  يد عنامر "النحشون" اليمعية 
 أثناء نيلهن، وقيامهم بو ئ ةاميرات مراقبة داخل أقسام  المعبار( قبل نيلهن إل  المحاةم العسةرية.

 قامرات. 10أسيرا، من بينهن  31ا في سجن "الشارون" يذةر أن عدد األسيرات اللواتي ييبعن حالي
 24/10/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 إعدام عشرات أشجار الزيتون بمياه المستوطنات العادمة شرق نابل  .42

أدت المياه العادمة التي ت خها مستوطنة "ألون موريم"، إل  إعدام وحرق عشرات أشجار : نابلس
 ون في أرا ي بلدا دير الحطب شرق نابلس.الزيت

" زةريا السدا، لى "وفا"، إن النسانوقال مدير قسم ال فة الغربية في منظمة "حاخامات لحيوق 
يوم الثنثاء، أن المستوطنين ي خون المياه العادمة نحو أرا يهم المحاذية ، المواطنين اةتشفوا

 للمستوطنة، األمر الذم أدى إل  إعدامها.
اف أن االحتنل يمنئ المواطنين من دخول هذه األرا ي إال مرتين في السنة من خنل تنسيق وأ 

وتماريح خامة من أجل حراثتها أو قطف ثمار الزيتون، علما أن المستوطنين سرقوا ةميات ةبيرا 
 من زيتونها.

 24/10/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 عاما   24خالل  الغربية مرات في الضفة سبعاعف تقرير: االستيطان تض .43
أةد تيرير أقره المجلس التشريعي تماعد وتيرا االستيطان بشةل ةبير في ال فة الغربية : غزا

ألف  750واليدس المحتلتين خنل السنوات الما ية، في وقت ومل فيم عدد المستوطنين إل  
 مستوطن اآلن.

سياسية في المجلس التشريعي وأ قر بالجماع أمس الثنثاء؛ فإن ووفق التيرير الذم أعدتم اللجنة ال
(، ووتيرا 1993عدد المستوطنين ت اعف في ال فة الغربية سبئ مرات منذ توقيئ اتفاقية أوسلو  

 دأد االحتنل.االستيطان تسارعت  من "اتفاقيات السنم" أةثر منها خنل الحروب وم  
( ألف مستوطن عام 111أن عدد المستوطنين ارتفئ من   وأشار إل  أن  خر الحمائيات أظهرت

 ( ألف مستوطن اآلن.750إل    1967
من أرا ي ال فة الغربية للتوسئ  %42وأو ح التيرير أن االحتنل "السرائيلي" يخمص ما يعادل 

 من األرا ي الفلسطينية الممنفة  ج(. %62االستيطاني، من  منها 
 25/10/2017، السبيل، عّمان

 
 على خط اتفاق المصالحة "أطراف إقليمية عربية خارجية" دخول منسؤول مصري يحذر م .11

قال مس ول ممرم  إن "ممر ستوجم الدعوا قريباا إل  الفمائل : نادية سعد الدين -عمان
الفلسطينية لجراء حوار فلسطيني شامل في الياهرا"، محذراا من أطراف إقليمية عربية خارجية دخلت 

 الممالحة، األخير، لفشالم. عل  خط اتفاق
الفلسطينية،  -وأ اف المس ول والمطلئ عن قرب عل  سير عمل لجنة المفاو ات الممرية

الدةتور طارق فهمي، لى"الغد"، أن "ممر تتفهم تحر  حرةة "حماس" تجاه إيران، ولن تفرض أم 
 مئ ممر".محددات أو قيود عل  ذل ، ةما لن ي ثر عل  اتفاق الممالحة وال العنقة 

وأةد أن اتفاق الممالحة، الذم جرى توقيعم م خراا في الياهرا برعاية ممرية حثيثة، "ماٍض في 
طريق نفاذه، بةل األحوال، في ظل تمميم ممرم راسخ عل  إنجاحم"، مبيناا أن "التفاهمات، بين 

فاذ، بموجب حرةتي "فتح" و"حماس"، مستمرا بن مشةلة، فيما ستبدأ االستحياقات الزمنية بالن
 االتفاق".

وأو ح بأن "ممر تدر  بوجود بعض المعوقات المتوقعة أمام إنجاز الممالحة وتتفهمها جيداا"، 
يران وقطر، عل  خط الممالحة، بغرض  الفتاا إل  "دخول أطراف، إقليمية عربية، مثل ترةيا وا 

فشالم".  مناةفة ممر، وبهدف و ئ العثرات أمام تطبيق االتفاق وا 
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نا  تيارات داخلية، لدى الحرةتين، ليست مئ االتفاق، ميابل اعتراض فمائل فلسطينية أخرى فيما "ه
عل  ما جرى، وذل  بعدم تدخلها أو عدم مشارةتها الحياا"، ومئ ذل ؛ فإن ممر ستدعو الفمائل 

 الفلسطينية لحوار شامل في الياهرا، استناداا إل  االتفاق األخير.
الدراسات السرائيلية والفلسطينية في المرةز اليومي لدراسات الشرق وقال فهمي، وهو رئيس وحدا 

األوسط، إن إيران دخلت عل  خط الممالحة، قياساا "بالزيارا السريعة التي تمت لوفد حماس، برئاسة 
 نائب رئيس مةتبها السياسي مالح العارورم، إل  طهران.

عدم موافيتها سابياا عل  زيارا ةل من خالد  تمامها سريعاا، رغما  ولفت إل  ترحيب إيران بالزيارا و 
مشعل  رئيس المةتب السياسي للحرةة سابياا(، الذم طلب الزيارا الرسمية ألةثر من مر ا دونما 

 هنية. إسماعيلمجيب، وخلفم 
وأةد التفهم الممرم المعتبر  لمسوغات توجم "حماس" إل  إيران، ةرد  م اد  للشروط السرائيلية 

 ئناف المفاو ات، والتي ةان من بينها قطئ العنقة بين الطرفين.األخيرا الست
وقال إن "حماس" تحتاج ليران، نظير دعمها اللوجستي والعسةرم والمالي، لةتائب "عز الدين 
اليسام"،  ذراع الحرةة العسةرم(، وللداللة عل  رحابة عنقاتها المتنوعة في المشهد القليمي 

 هنا  توجهات جديدا مماثلة لدى حماس تجاه ترةيا في الفترا اليادمة". العربي، مرجحاا بأن "تةون
وقدر بأن "ال تبتعد إيران عن الملف الفلسطيني، ةما األطراف األخرى، طبياا لمملحة ةل منها"، 
معتبراا أن توجم حماس نحوها لن ي ثر عل  اتفاق الممالحة وال العنقة مئ ممر، إال إذا تدخلت 

لة مسار الممالحة، أو عند التدخل لدى الييادات الحسماوية الوازنة في قطاع غزا، طهران بغية عرق
 مثل محمد ال يف ومحمود الزهار.

في  اليياعغير أنم رأى أن  رئيس المةتب السياسي للحرةة في غزا( "يحي السنوار يعتبر  ابط 
ار"، بحسب قولم. ةل ما يجرم، وهو حريص عل  إنجاز الممالحة وعدم التراجئ عن هذا المس

بينما سيم ي الرئيس محمود عباس في اتفاق الممالحة، لعدا اعتبارات متعلية برغبتم في تأةيد 
مفة عدم وجود الشري  الفلسطيني الموحد في  وانتفاءحرمم عل  توفير األجواء المواتية لنجازها، 

راءات المتخذا بحق قطاع غزا جهود التسوية للمرحلة الميبلة، في ظل انتياد البعض لتأخير رفئ الج
 حت  اآلن.

وقال إن "قطر دخلت، أي اا، عل  خط الممالحة"، الفتاا إل  زيارا رئيس اللجنة اليطرية لعادا 
إعمار غزا م خراا لليطاع، من أجل التعرف عل  واقئ حال االتفاق عملياا، متوقعاا أن "تواجم اللجنة 

مة الخليجية، بدون أن تتر  الدوحة الملف الفلسطيني رغم تعثراا خنل الفترا الميبلة، في ظل األز 
 مواجهتها لمنافس قوم".
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وأشار، في هذا السياق، إل  "الدور الماراتي الوازن في الملف الفلسطيني، والمرشح للتنامي خنل 
في  اتالمار الفترا اليادمة، بحي  يسهم في حل الةثير من الشةاليات اليائمة"، الفتاا إل  نجاح دولة 

جهد لجنة التةافل االجتماعي، ةفاتحة تحييق الممالحة الفلسطينية المجتمعية". وقد ر بأن "تلعب ةل 
من إيران وقطر دوراا في عرقلة االتفاق الممالحة، عبر العودا مجدداا للمسار، والتي ستأخذ مسارات 

لغل فاعل في الجهاز جديدا"، الفتاا إل  أن "ليطر ح ور قوم وتيارات نافذا داخل "حماس" وتغ
 المدني في قطاع غزا".

فيما إيران ستيوم بإعادا تدوير دورها وتوظيفم بما يخدم ممالحها، بحي  ليس مستغرباا أن تستيبل 
طهران وفود من "حماس" بةثرا في الفترا الميبلة، ومن بينهم هنية، لتأةيد ح ورها في المشهد مئ 

 زيادا دعمها.
 25/10/2017، الغد، عّمان

 
 بمزاولة مهنة الطب للفلسطينيين من قطاع غزة" تطالب بالسماح النيابية"فلسطين  .11

الحلول المناسبة  إيجاد إل دعت لجنة فلسطين النيابية، وزارا المحة والنيابات الطبية : بترا -عمان
 بمزاولة المهنة. األردنقطاع غزا المييمين في  أبناء ألطباءوالتي تسمح 

عيدتم اللجنة اليوم الثنثاء برئاسة النائب يحي  السعود وح ور وزير جاء ذل  خنل اجتماع 
المحة محمود الشياب ومدير التراخيص والمهن والم سسات المحية بالوزارا نامر خشمان وممثل 

قطاع غزا رائد شريتح ورئيس  أبناء أسنان أطباءهشام الفتياني وممثل عن  األردنيين األطباءنيابة 
واةد السعود  رورا "إزالة ةل العيبات التي تواجم  مومين. أبوغزا عودا لجنة خدمات مخيم 

 الغزيين".
الوزارا درست مسألة السماح لألطباء الغزيين بمزاولة المهنة، و"ال يوجد لديها  إنبدوره، قال الشياب 

وهذا مانئ بهذا الشأن وفق تعليمات معينة"، الفتاا إل  انم "تم تعيين أطباء من جنسيات عربية، 
 رقم وطني". إل ينطبق عل  ةل المهن باستثناء طب األسنان، ةونم بحاجة 

 وذةر "أن إجراء أم تعديل بهذا الشأن يبدأ من النيابات المعنية ومن ثم يمر وفق قنواتم الدستورية".
 الغزيين األسنان أطباءمن جانبم، أعرب شريتح عن شةره لجهود "فلسطين النيابية"، قائنا إن عدد 

 .طبيبا 38ليل جداا، حي  يبلغ ق
 24/10/2017، الغد، عّمان
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 المصالحة أينما تمت وستبني مقرات للحكومة بغزة تدعمالعمادي: قطر  .11
رئيس اللجنة ، أن هداية المعيدم ، عنغزا، من 24/10/2017 ،لألنباء األناضولوكالة ذةرت 

ة قطر "تدعم الممالحة الفلسطينية اليطرية لعادا إعمار غزا السفير محمد العمادم، أةد أن دول
 أينما تمت، سواء في الياهرا أو الرياض".

وقال العمادم خنل م تمر محفي عيده اليوم الثنثاء في مستشف  "الشيخ حمد بن خليفة  ل ثاني" 
لألطراف المناعية، شمالي قطاع غزا: "زيارتنا اليوم مهمة في هذا الوقت، لن ةد أن قطر تيف مئ 

وأ اف: "ممر إخواننا ونحن  الفلسطينية، سواء تمت في الياهرا أو الرياض أو غيرها".الممالحة 
 معهم، وال نختلف مئ أم إنسان رغم الحمار عل  قطر".

وأ اف:  وأةد العمادم أن قطر "وقفت وما زالت تيف مئ الحةومة الفلسطينية في جميئ الظروف".
 وهدفنا التخفيف عن أهل غزا"."دور قطر محورم بالنسبة للممالحة الفلسطينية، 

وتابئ: "نيف مئ الممالحة حت  تتمةن حةومة الوفاق من أداء عملها، وأن تيف أمام المجتمئ 
 الدولي وتيول ةلمتها، إن شعبنا موحد ولم قيادا موحدا".

وأةد أن "قطر ستيف مئ حةومة الوفاق برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لتمةينها من أداء 
 ها في اليطاع، وأنها ملتزمة في تيديم الخدمات والمساعدات للفلسطينيين في غزا".مهمات

وأشار إل  أن "الخدمات التي قدمتها قطر ليطاع غزا تمت من خنل السلطة الشرعية وهي السلطة 
 الوطنية الفلسطينية"، م يفا: "ننسق بين السلطة و اللجنة( الرباعية واألجهزا الموجودا في غزا".

 ل: "وجود حةومة الوفاق سيسهل حل ةل المشاةل التي يعاني منها اليطاع بشةل سهل وسلس".وقا
وتابئ العمادم: "جاءنا طلب من الرئيس الفلسطيني أن تعمل قطر فعليا عل  أرض الواقئ، لتأمين 

 بناء ميار لحةومة الوفاق بغزا، ونحن وافينا عل  الفور وجئنا لليطاع بناء عل  طلبم".
مس ول اليطرم أن دعم الي ية الفلسطينية بالنسبة إل  دولة قطر، هو أمر "ثابت وجوهرم وأةد ال

وقال: "ال تغي ر الدوحة توجهاتها تجاهها  الي ية الفلسطينية(  ومهم وق ية رئيسة بالنسبة للدوحة".
 بظروف معينة، وت عتبر من الثوابت بالنسبة لها".

 ، من غزا، 24/10/2017، وةالة الرأم الفلسطينية لإلعنموأ افت 
"إن الرئيس محمود عباس طلب تأمين بناء عدد من الميرات الحةومية في قطاع  قال، العمادمأن 

 غزا ووافينا عل  ذل  فوراا".
وشدد العمادم عل  أن الحةومة الفلسطينية "يجب أن تعمل عل  حل مشاةل الموظفين في قطاع 

وأ اف العمادم " يجب تمةين الحةومة ألداء  لفلسطينية"."ن ةد دعم قطر للممالحة ا غزا"، قائنا:
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مهامها لةي تنجح الممالحة ونحن نريد حةومة فعلية لحل مشاةل اليطاع "، متابعاا: "الحةومة يجب 
 أن تحل مشةلة الموظفين والةهرباء في قطاع غزا وقطر مستعدا لدعمها في ذل ".

 
 ئيليأمير سعودي يجري مقابلة مع التلفزيون اإلسرا .11

في ميابلة مئ وسائل العنم السرائيلية قل ل األمير السعودم، ترةي الفيمل، من أهمية : عامر دةة
السرائيلية، مو حا "عل  إسرائيل االنسحاب من ةل  –التيارير بشأن دفء العنقات السعودية 

 .، بما في ذل  اليدس"1967مناطق 
رفض التيارير الواردا في األشهر األخيرا حول زيارا ففي ميابلة أخيرا مئ هيئة الب  السرائيلية، 

سرية أجراها ولي العهد السعودم، محمد بن سلمان إل  تل أبيب. وقال "عل  إسرائيل أن توافق عل  
مبادرا السنم العربية وأن تجرم مةالمات سنم وحوار سياسيًّ يستند إل  مبادرا السنم العربية، قبل 

سرائيل". وأ اف: لةي يعم السنم في إسرائيل، ليس مئ الفلسطينيين دفء العنقات بين السعود ية وا 
 1967فحسب بل مئ ةل الدول العربي ة والدول السنمية، عل  إسرائيل أن تنسحب من ةل مناطق 

 بما في ذل  اليدس.
إل   وفيما يتعلق بالشائعات حول الزيارا السرية التي أجراها ولي العهد السعودم، محمد بن سلمان،

إسرائيل، أنةرها الفيمل قائن: "هذه األخبار ليست محيحة. عمل محمد بن سلمان وسعوديون 
مس ولون  خرون دائما علنا ومباشرا، ويشير موقفهم إل  أنم لن ت نسج عنقات بين إسرائيل 

 والسعودية حت  حل الي ية الفلسطينية".
هام  اجتماع منتدى السياسة السرائيلية، وقد جرى اللياء مئ األمير السعودم، ترةي الفيمل في 

 الذم يسع  إل  دفئ حل الدولتين قدما.
ونمح الفيمل الشعب السرائيلي بأن يبدم حماسا أةثر إزاء مبادرا السنم العربية التي بلورها 

، متسائن: "هل ستةون هنال  2002العاهل السعودم الراحل، عبد هللا بن عبد العزيز، منذ عام 
 أف ل من مبادرا السنم العربيةا".مبادرا 

"أعرف أن هنا  إرادا حيييية وراء أقوال الرئيس ترامب فيما يتعلق بالتومل إل  ات فاق نهائي  لنهاء 
 هذا النزاع المستمر ةثيرا، ونحن نرغب في تيديم المساعدا"، أ اف الفيمل في نهاية الميابلة.

 24/10/2017، المصدر، إسرائيل
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 اتإسرائيلية منذ السبعين - ترتيبات أمنية سعودية: "ديعوت"ي .11
أوردت محيفة إيديعوت أحرونوت السرائيلية أن مدير جهاز الموساد األسبق أفراييم حليفي ةشف 

 أن اللياءات بين المس ولين السرائيليين والسعوديين "قديمة" وتعود إل  سبعينيات اليرن الما ي.
ليفي مئ األمير ترةي الفيمل الرئيس هة أمير بوغين إن لياء وقال الةاتب السرائيلي في المحيف

األسبق لجهاز االستخبارات السعودية بنيويور  خنل ندوا عن أمن الشرق األوسط ليس األول من 
ليفي فاجأ الجمهور حين ةشف النياب عن تح يرات ألول لياء سرم شهدتم هنوعم، مشيرا إل  أن 

الذم ترأس المخابرات السعودية -ات بين ةمال أدهم ات السبعينلبريطانية لندن في سنو العاممة ا
ووزير الخارجية السرائيلي  نذا  أبا إيبان، لةن اللياء لم يعيد بمورا مفاجئة  -قبل ترةي الفيمل

 في اللحظات األخيرا.
 24/10/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 "ائمة السوداءالق"يثّمن مواقف الدول الداعمة لا "إسرائيل"مؤتمر مقاطعة  .11

ثم ن م تمر  باط اتمال المةاتب القليمية لمياطعة إسرائيل، مواقف الدول التي تبنت : واس
بشرةات دولية « قائمة سوداء»ودعمت قرار مجلس حيوق النسان التابئ لألمم المتحدا بإعداد 

تلتين، إ افة إل  تتداول أعماالا تجارية بالمستوطنات السرائيلية في ال فة الغربية واليدس المح
شرةات أخرى تعمل في المستوطنات السرائيلية في مرتفعات الجوالن العربي السورم المحتل، بحي  

، لوقف التعامل معها باعتبارها ميامة عل  أرا ي محتلة 2017يتم نشرها وتعميمها دولياا بنهاية عام 
 وفق اليانون الدولي.

القليمية لمياطعة إسرائيل، والذم اختتم أعمالم أمس، ل باط اتمال المةاتب « 91»وأةد الم تمر 
في مير الجامعة العربية برئاسة األمين العام المساعد لش ون فلسطين واألرا ي العربية المحتلة، 
رئيس المةتب الرئيسي لمياطعة إسرائيل السفير سعيد أبوعلي، أهمية التنسيق بين األمانة العامة 

عزيز وتفعيل المياطعة عل  المستويات الرسمية والشعبية والعربية ومنظمة التعاون السنمي لت
 والدولية.

 25/10/2017، المستقبل، بيروت
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 إسرائيلي أتاح اغتيال علماء نوويين "عميل"طهران: اإلعدام لا  .12
أعلن المدعي العام في طهران عباس جعفرم : ، أ ب، رويترز، أ ف ب«الحياا» -طهران، واشنطن 

لسرائيل، ساهمت معلوماتم في اغتيال « عميل»، أن محةمة أمدرت حةماا بإعدام دولت  بادم
 علماء نوويين إيرانيين.

ده « موساد»هذا الشخص عيد اجتماعات مئ  جهاز االستخبارات السرائيلي( »وأشار إل  أن  وزو 
قامة في السوي وأ اف «. دمعلومات حساسة في شأن جي  إيران ومواقعها النووية، ميابل أموال وا 

أفراد من  8شخمية إيرانية مهمة، خنل اجتماعات مئ أةثر من  30أنم قد م معلومات عن نحو 
ةانوا منخرطين في مشاريئ بحثية وعسةرية  30في مناسبات مختلفة. وتابئ أن اليرانيين الى« موساد»

هريارم والعاِلم ، هما المهندس النووم ماجد ش2010ونووية، بينهم اثنان اغتين بتفجيرأين عام 
 الفيزيائي مسعود علي محمدم.

 25/10/2017، الحياة، لندن
 

 ويدعم المصالحة الفلسطينية" حما "غرينبالت ينتقد  .11
انتيد المبعو  الخاص للرئيس األميرةي دونالد ترامب جيسين غرينبنت، : فتحي مب اح -غزا 

ستمسح »ال فيها إن الحرةة في قطاع غزا يحي  السنوار التي ق« حماس»تمريحات رئيس حرةة 
 «.إسرائيل عن الوجود

وقال غرينبنت، خنل لياء عيده مئ أربئ شخميات من قطاع غزا في فندق المل  داود في اليدس 
ت عيد تفجير الموقف، وتنفي وجود أم تغيير لدى »المحتلة أول من أمس، إن تمريحات السنوار 

 «.حرةة حماس
ةيف »إن االعتراف بإسرائيل لم يعد مطروحاا حالياا، بل  وةان السنوار قال الخميس الما ي

 «.سنمحوها عن الوجود
تدعم الممالحة الفلسطينية والجهود »ومئ ذل ، أةد غرينبنت خنل اللياء أن الدارا األميرةية 

أن تمريحات السنوار لن ت ثر سلباا في الموقف األميرةي  إل ، في إشارا «الممرية في هذا الشأن
 مالحة.من الم

، معتبراا عودا السلطة «ندعم الممالحة، ولدينا استعداد لدعمها سياسياا ومالياا »وقال غرينبنت: 
 «.يتفق مئ الر ية األميرةية في التعاطي مئ ق ايا الشرق األوسط»قطاع غزا  إل الفلسطينية 
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ة الشرق هنا  أزمات ومشاةل عدا، وهدفنا حل ةل األزمات والمشاةل في ةل منطي»وأ اف أن 
ت عد لها الدارا األميرةية  إقليميةترتيبات  إل في إشارا « األوسط، وليس في منطية من دون أخرى

 في دول المنطية، ومن بينها تسوية الي ية الفلسطينية.
 25/10/2017، الحياة، لندن

 
 تترقب بحذر تفاصيل خطة ترامب للتسوية مع الفلسطينيين "إسرائيل" .11

تراقب األوساط السياسية في إسرائيل عن ةثب المساعي األميرةية : يأسعد تلحم –النامرا 
الستئناف العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين، في ظل تيييمات مت اربة، خموماا بشأن ما 

نينا عن موظف أميرةي ةبير تأةيده أن الرئيس دونالد ترامب « إسرائيل اليوم»نشرتم أمس محيفة 
يتعين عل  »السرائيلي  -هذا العام خطة سياسية شاملة لحل المراع الفلسطينيسيطرح قبل نهاية 

، وذل  بعد أيام من تيارير تفيد بأن الموفد األميرةي الخاص جيسون «الطرفين التعاي  معها
غرينبنت يواجم معوبات في حلحلة الجمود الحامل، ما جعل اليمين المتشدد يسرع إل  اتهام 

 الفلسطينيين بذل .
والجديد هذه المرا أن ممدر الخبر هو محيفة يمينية تعتبر بوقاا لرئيس الحةومة بنيامين نتانياهو، 

 التي أشارت إل  أن عرض الخطة يبدو أةيداا أةثر من أم وقت م  .
وطبياا للموظف األميرةي الرفيئ، فإن الرئيس ال يعتزم الدخول في مفاو ات طويلة مئ األطراف ةما 

لدى الرئيس وقت للعب، هذه خطتم وهذا ما سيةون وليس ةما نشر في إسرائيل  ليس»فعل سلفم، 
نهاية األسبوع الما ي، أو قبولها أو رف ها. الرئيس ال يريد أن يجد نفسم في مفاو ات طويلة، 

 «.يتوقئ أن تعلق، لدراةم أنم إذا ما أتاح للطرفين هامشاا واسعاا للتفاوض فإنهما سيماطنن
ل حول م مون الخطة المتوقئ طرحها، قال الموظف األميرةي إن بعض فيراتها ورداا عل  س ا

في المئة من الخطة، ةذل   50ويمةن أن تةون إسرائيل را ية بنسبة »سييلق جهات إسرائيلية، 
وزاد أن الهدف هو منئ و ئ يجلس فيم الطرفان ساعات طويلة في «. الفلسطينيون بالنسبة ذاتها

 «.ييومان بم هو تبادل اتهاماتغرفة مغلية، وةل ما 
وفي موازاا الخطة ذاتها، فإن الرئيس ترامب سييود أي اا خطوا نحو التطبيئ بين العالم العربي 

سرائيل عل  نحو يسه ل عل  الطرفين السرائيلي والفلسطيني تمرير الخطة داخلياا،  فإسرائيلياا »وا 
ية اقتمادية وديبلوماسية. وفلسطينياا، سيتيح سيعني التطبيئ مئ العالم العربي خطوا ةبيرا من ناح

 «.األمر لرئيس السلطة محمود عباس اتخاذ قرارات تاريخية من خنل التشاور ومرافية دول عربية
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وختمت المحيفة بأن جهات سياسية إسرائيلية اط لعت عل  الخبر ردت بأن خطة الرئيس يمةن أن 
ذا ة»في إسرائيل، « زلزال سياسي»تتسبب في  ان هنا  ما يهدد االئتنف الحةومي اليوم، فإنها وا 
 «.خطة ترامب

 25/10/2017، الحياة، لندن
 

 أمير الكويت يحذر من تصعيد "بالغ الضرر" في األزمة الخليجية .11
حذر أمير الةويت الشيخ مباح األحمد الجابر المباح يوم الثنثاء، من  : أ ف ب(-الةويت

دا عل  ان بنده تتوسط بين أطراف الخنف لحماية مجلس تمعيد محتمل في االزمة مئ قطر، مشد
 التعاون الخليجي من "التمدع واالنهيار".

ورأى اي ا في خطاب ألياه امام البرلمان مفتتحا دورا تشريعية جديدا أن األزمة الدبلوماسية االةبر 
 را" بأمن الخليج.في المنطية منذ سنوات قد ت دم إل  تدخنت "اقليمية ودولية" تلحق أ رارا "مدم

 ...( االزمة الخليجية تحمل في جنباتها احتماالت  لآلمالوقال أمير الةويت امام البرلمان "خنفا 
التطور وعلينا ان نةون جميعا عل  وعي بمخاطر التمعيد بما يمثلم من دعوا مريحة لتدخنت 

 وشعوبها".اقليمية ودولية لها نتائج بالغة ال رر والدمار عل  أمن دول الخليج 
 24/10/2017الغد، عّمان، 

 
 قطر تعلن استجابتها لنداء أمير الكويت وتدعو إلى عدم اإلساءة لرموز الخليج .11

أعلنت قطر، استجابتها لنداء أمير الةويت الشيخ مباح األحمد الجابر : األنا ول -أحمد الممرم
ج التهدئة لحل األزمة الخليجية، ، ودعا فيم إل  وجوب االلتزام بنهالثنثاء المباح الذم أطليم يوم

جاء هذا في بيان أمدرتم الخارجية اليطرية، واطلعت عليم  وحذر من مخاطر التمعيد.
"األنا ول"، دعت في المواطنين والمييمين وةافة وسائل العنم إل  "تجنب االنسياق أو االنزالق 

 إل  الساءا لرموز الخليج".
 24/10/2017، لألنباء األناضولوكالة 

 
 أفغان يقاتلون في سورية هربا  من البطالة .11

أ ف ب: يتوجم  الف األفغان العاطلين من العمل والذين ال يجدون  فاقاا في بندهم إل   -ةابول
 سورية لليتال دفاعاا إل  جانب اليوات النظامية السورية وذل  بعد أن يتم تجنيدهم من قبل ايران.
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م إل  هنا  لدوافئ بالنسبة اللي األم»ييول أحد ه الء  ر مسألة مال فيط فأنا لم ألتق أحداا توج 
 ، وذل  عند عودتم إل  ةابول بعد أن خاطر بحياتم في نزاع يجهل رهاناتم.«دينية

وقال شمس، وهو اسم مستعار اتخذه الرجل الذم ينتمي إل  الهزارا الشيعة وولد في ةابول لوةالة 
 .2016  سورية عام ، إنم توجم مرتين لليتال إل«فرانس برس»

مليون شخص غالبيتهم  2.5وبعد أن ةان التجنيد يشمل النجئين األفغان في إيران والبالغ عددهم 
في و ئ غير قانوني، بات يجتذب أفغاناا من ةل األعمار من العاطلين من العمل والذين يذهبون 

 اماا.لليتال في بلد  خر عل  رغم أن بندهم تعاني من الحروب منذ أربعين ع
ييمد المجندون اليرانيون هذه المجموعة الفييرا والتي غالباا ما تتعرض للتمييز بحثاا عن عنامر 

 ألف أفغاني لليتال إل  جانب النظام. 20و 10وقوامها بين « ةتيبة الفاطميين»لتعزيز مفوف 
وبعد  عل  أمل العثور عل  عمل لةنني 2016توجهت إل  إيران عام »سنة(  25«  شمس»وأ اف 

 «.شهر من دون أمل قررت التوجم إل  سورية
ذا عدت حياا »وتابئ  يشجعون  قائلين: ستدافئ عن أماةن ميدسة وستةون مياتنا من أجل الحرية وا 

 450إل   400مليون تومان   1.5ستحق ل  القامة لمدا عشر سنوات في إيران ةما سندفئ ل  
 «.ق ئ فأنت تيبض  عف هذا المبلغدوالراا( في مرةز التجنيد ةل شهر وعندما تو 

يتيا   المةلفون عمليات التجنيد عمولة قدرها مئة دوالر قبل أن يرسلوا العنامر الجدد إل  دليجان 
 14» جنوب طهران( حي  يتابعون شهراا من التدريب العسةرم مئ مواطنين تتراوح أعمارهم بين 

 «.سنة 60و
وفي المرا « 47-ايم ةي »سنحاا رشاشاا من طراز ةيف يستخدم « شمس»في المرا األول ، تعلم 

الثانية تلي  تعليمات بسيطة حول المدفعية ودائماا تحت إشراف عنامر من الحرس الثورم الذين 
 يتولون أي اا نيل المجندين جواا إل  سورية.

  ، وةانت تيوم عل2016أم   مهمتم األول  باليرب من دمشق بين أيار مايو( وحزيران  يونيو( 
 حراسة ثةنة. وجرت األمور عل  ما يرام ما حمل الشاب عل  العودا في أيلول  سبتمبر( التالي.

جبهة »داع  و »إال أن األجواء اختلفت. فيد أرسل باليرب من حلب إل  الجبهة أمام تنظيم 
 من دون أن تةون لديم أم فةرا حول خلفيات المعرةة.« النمرا

شخماا. عند الوفاا يعاد  15: من أمل مئة شخص نجا منا في حلب تعر نا لةمين»وم   ييول 
 ، وليس إل  أفغانستان حي  تتم المراسم في المساجد من دون جثمان أو تشييئ.«الجثمان إل  إيران

 لةن األسر تحمل عل  تعويض الوفاا.
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م ت « ةتيبة الفاطميين»الدولية  مراقبة حيوق النسان( إن « هيومن رايتس ووت »تيول منظمة 
 فت م ألفاا منهم فيط.« ةتيبة الزينبيون»ألف أفغاني أما نظيرتها الباةستانية  15نحو 
ةان هنا  باةستانين وعراقيون وةنا مختلطين مئ العرب »وهو أي اا اسم مستعار انم « خليل»وقال 

يزال  عندما ةان ال 2014وةان من بين األوائل الذين توجهوا إل  سورية في «. الذين ال نفهم لغتهم
 من العمر. 17في الى

ال توجد أرقام يمةن »في ةابول إنم « هيومن رايتس ووت »ويرى أحمد شجاع المحل ل السابق لدى 
 «.االستناد إليها ألن فيلق اليدس  اليوات الخامة للحرس الثورم اليراني( يتةتم حول المو وع

في واشنطن بإحماء مراسم  لألبحا « مجلس أتننت »وييوم علي الفونم الباح  المساعد في 
تشرين األول  أةتوبر(، بلغ عدد األفغان الذم ق وا في  16حت  »التشييئ في إيران وييدر انم 

 «.2013شخماا منذ أيلول  764سورية 
 المسألة حساسة من جانبي الحدود ويتردد المشارةون وذووهم في الةنم.

لةن »قاتل مرتين في سورية  18لوغم الى تهمس خالة  منة وهي أم لستة أطفال أن ابنها وحت  ب
 «.أسرتي ال تسمح لي بالتةلم معةم

وتلغرام للتوجم إل  سورية « فايسبو »أن الشبان األفغان يتواملون خموماا عبر « شمس»ويو ح 
، «عددهم سر عسةرم»يير  رم ان بشاردوست النائب الهزارا في ةابول أن  وبعد ومولهم اليها.

غنل من قبل الحةومة اليرانية... أما بالنسبة إل  الحةومة األفغانية فإن يتعر ون لنست»فهم 
 «.مآسي ومعاناا الشعب ال يطرحان مشةلة

المسألة أثيرت مرات عدا في البرلمان، ةما استدعت وزارا الخارجية السفير »وأ اف بشاردوست 
 ندد بتجنيد مراهيين.«  هيومن رايتس ووت»اثر تيرير لمنظمة « اليراني في مطلئ تشرين األول

مةان الحمول عل  إقامة لهم وألسرهم هما المحفزان الرئيسيان»وأةد شجاع ان   «.المال وا 
ل العودا إل  أفغانستان ويأمل بشراء « خليل»وعل  غرار « شمس»لةن  الذم توسلت إليم أمم، ف  

 «.لن أنمح أحداا بالتوجم إل  هنا  إذا ةان لديم عمل هنا»دةان. وقال 
 25/10/2017الحياة، لندن، 

 
 للمشاركة في إعمار سورية "آسيان"روسيا تدعو  .11

بات يسيطر عل  « داع »رائد جبر: أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن تنظيم  –موسةو 
إل  المشارةة «  سيان»في المئة من األرا ي السورية، ودعا حلفاء روسيا في مجموعة  5أقل من 

 العمار في سورية. في مشروعات لعادا
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ةان يسيطر قبل التدخل « داع »، إل  أن « سيان»وأشار شويغو، خنل اجتماع لوزراء دفاع بلدان 
في المئة من األرا ي  70عل  نحو  2015العسةرم الروسي المباشر في سورية في أيلول  سبتمبر( 

 السورية.
ممنعاا وورشة لنتاج  666و معسةر تدريب 948وزاد أن اليوات الروسية دمرت خنل عامين، 

 معدا عسةرية للتنظيمات الرهابية في سورية. 1500الذخيرا إ افة إل  
ةيلومتراا مربعاا، ةما  223 الف منطية بمساحة  503مدينة وقرية، وتحرير  998تم تحرير »وقال إنم 

 «.تم الي اء عل  معظم المسلحين وبدأت استعادا الحياا السلمية في سورية
ألفاا عادوا  660، بينهم 2015مليون مواطن سورم إل  بلداتهم منذ عام  1.21ويغو إل  عودا ولفت ش

أسفر عن « حميميم»منذ مطلئ العام، وأشار إل  أن نشاط مرةز الممالحة الروسي في قاعدا 
 منطية إل  عملية الممالحة. 2500ان مام 

الذم قال انم انحسر بشةل حاسم. « اع د»وأورد الوزير الروسي تفاميل عن النشاط المالي لتنظيم 
 «.عل  حساب النفط السورم توقف عملياا « داع »دعم تنظيم »وقال إن 

بنيين دوالر سنوياا من بيئ النفط عل   3نحو « داع »، ةسب 2015وقال شويغو انم حت  عام 
. اليوم، الدعم منيين دوالر يومياا  10في فترات معينة ومل حجم المبيعات لى»األرا ي السورية، و 

 «.من األرا ي السورية توقف عملياا « داع »المالي لى 
الروسية عن يحي  العري ي، مستشار الهيئة العليا « انترفاةس»عل  معيد  خر، نيلت وةالة أنباء 

الهيئة ال ترى جدوى من  م ممثلين عن منمتي الياهرا وموسةو إل  وفد موحد »للمفاو ات أن 
 «.لمفاو ات جنيف

نرحب بأولئ  الذين يمثلون، بالفعل، ممالح الشعب السورم ويسعون لبناء سورية »العري ي:  وزاد
ذا ةان ممثلو مجموعتي موسةو والياهرا ي يدون هذه المبادئ، سنرحب بهم  «.حرا ومستيلة، وا 

من يدعمون نظام  الرئيس السورم بشار األسد( ويسعون إل  بيائم في السلطة »لةنم استدر  أن 
 «.الطرف عن قتلم  الف المدنيين، ال مةان لهم في وفد المعار ة الموحدبغض  

وأةد العري ي أن موعد إجراء مشاورات في الرياض حول تشةيلة الوفد ال يزال قيد المناقشة، مثلم 
 مثل مسألة من سيترأس هذا الوفد.

ظ في جنيف وةان وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف أشار إل  أن عدم إحراز تيدم ملحو 
و ئ شروط مسبية، ةرحيل الرئيس األسد عن »مرتبط بمحاوالت عدد من ممثلي المعار ة السورية 

، الذم و ئ معايير عملية 2254الساحة السياسية، وهو ما يخالف قرار مجلس األمن الدولي رقم 
 «.جنيف
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طنق الجولة ودعت موسةو مجموعات المعار ة السورية إل  تشةيل وفد موحد للمعار ة قبل ان
الجديدا من جنيف لننتيال إل  المفاو ات المباشرا بين المعار ة والحةومة السورية. وأةدت 

 موسةو دعم جهود المملةة السعودية لتوحيد وفد المعار ة.
 25/10/2017الحياة، لندن، 

 
 أنقذوا المصالحة من محمود عبا  .11

 منير شفيق
الحة الذم مدر في الياهرا بين وفدم حماس وفتح، الذين مفيوا، أو رحبوا بحرارا، لبيان المم

عليهم أن يتابعوا بالحرارا نفسها التمريحات التي مدرت وتمدر عن محمود عباس وةبار معاونيم 
وممثليم. ألنها ةلها ذاهبة باتجاه تخريب الممالحة، وتخييب  مال من يظنون أن الممالحة بأم 

 ج "الزير من البير".ثمن أف ل من االنيسام، أو يعتبرونها ستخر 
محمود عباس جاء إل  الممالحة، أو في األدق، إل  الياهرا، ةارهاا م طراا بعد أن ةان مندفعاا 
بةل قواه، بل ةاألسد الهمور، لينيض عل  قطاع غزا وفرض شروطم عل  حماس والجهاد وقطاع 

جراء محادثات غزا. وبهذا ينهي االنيسام. وفوجئ بالتحر  الممرم في استدعاء وفد من حم اس وا 
ناجحة بينم وبين المخابرات العامة الممرية بعد قطيعة ممتدا. ثم ان مام محمد دحنن إل  ما 
جرى من تفاهمات. األمر الذم وجم رسالة شديدا اللهجة إل  محمود عباس تيول لم: تذةر أن  ال 

شرافها، حت  لو ةان  تستطيئ أن تتجاهل ممر، وتتمرف  د قطاع غزا من دون مشاورتها وا 
 دونالد ترامب أو نتنياهو يدعمان .

هذه الرسالة هي التي جاءت بمحمود عباس إل  الياهرا. ومن ثم المحادثات بين وفده ووفد حماس، 
و"الومول" إل  ما مدر من بيان أعلن االتفاق باتجاه الممالحة. وقد بالغ البعض بالترحيب بم من 

اس ال يريد الممالحة إال  وفياا لشروطم، التي هي شروط دون األخذ بعين االعتبار أن محمود عب
ترامب ونتنياهو والرباعية. أما الدليل عل  ذل  ما مدر من تمريحات من قبل عباس ومعاونيم في 
أثناء المحادثات بين وفدأم  فتح وحماس، وبعد مدور البيان المشتر . وذل  بالرغم من أنها عادت 

 جح المحادثات ولو بخطوا أول ، ولبعض الوقت.لتخفت، بعد  غوط ممرية لةي تن
عل  أن تل  التمريحات قد خفتت من دون التخلي عنها من جانب محمود عباس. فما هي تل  
التمريحات وما معناهاا إنها اشتراط و ئ يد سلطة رام هللا عل  سنح المياومة وأنفاقها وأمنها في 

، وبيرار واحد  محمور عملياا بيرار الرهان قطاع غزا، تحت شعار: سنح واحد  سنح السلطة(
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عل  أمريةا والمفاو ات مئ العدو( وبأجهزا أمنية واحدا  أجهزا التنسيق األمني مئ العدو(. وهو ما 
 يلتيي مئ شروط نتنياهو وغرينبنت مندوب ترامب والرباعية.

ةبرى وخيانة عظم . بل  إن تسليم السنح واألنفاق واألمن ألجهزا التنسيق األمني مئ العدو جريمة
هو تسليم ليطاع غزا لنحتنل واالستيطان ةما هو الحال في ال فة الغربية. وخموماا بعد الذم 
وملت إليم المياومة من قوا استراتيجية في معادلة المراع مئ العدو. وقد أثبتت جدارتها باالنتمار 

 في ثن  حروب.
الدين اليسام محمد  يف قولم: "إذا فةر العدو  وينيل يحي  السنوار عل  لسان قائد ةتائب عز

بارتةاب حماقة  د شعبنا وميدساتنا فإننا سنةسر جيشم ةسراا ال تيوم لم بعده قائمة". وهذا الةنم 
المس ول ييولم  يف وينيلم السنوار وهما وةتائب عز الدين اليسام وسرايا اليدس عل  خط النار في 

 مواجهة الحرب في أية لحظة.
لَّم أسلحة المياومة في قطاع غزا فيا  لسياسة محمود عباس حين يشترط عل  الممالحة أن ت سأ

ألجهزتم األمنية التي ستسلمها بدورها إل  الةيان المهيوني أو تتلفها. ويا لسياستم الرامية إل  
تطبيق التنسيق األمني عل  قطاع غزا ةما يحمل في ال فة الغربية. أم عودا االحتنل 

 طان إل  اليطاع بعد أن يأمن من مياومة مسلحة ةما هو  من منها في ال فة الغربية.واالستي
ثمة مشةلة، م اعفة هنا، مئات المرات، حين يريد محمود عباس أن ي ئ يده عل  سنح المياومة 
ويمادره لحساب "سنح واحد" و"قرار واحد" و"أجهزا أمنية واحدا". وذل  من ناحية االختنف ةماا 

بين سنح المياومة وأنفاقها في قطاع غزا والسنح الذم مادره من فمائل المياومة، باليوا  ونوعاا 
والخداع، في ال فة الغربية بعد توقيعم عل  االتفاق األمني وبناء أجهزا أمنية أشرف عليها، من 

ي قطاع غزا المهيوني ةي  دايتون. فسنح المياومة وأنفاقها ف -األلف إل  الياء، الجنرال األمريةي
أحد  معادلة استراتيجية استثنائية في التاريخ الفلسطيني بين الشعب الفلسطيني والجي  المهيوني. 
ذا أ فنا ما ألمح إليم محمد  يف قائد ةتائب  والدليل ثن  حروب ةبرى شنها العدو وفشل فيها. وا 

ة، فسيةون االقتراب من هذا عز الدين اليسام من مستوى وملتم المياومة استعداداا للمواجهة اليادم
 السنح باتجاه ممادرتم جريمة ةبرى ال تغتفر تفوق ما حد  في ال فة الغربية مئات المرات.

ولهذا فإن الذين فرحوا ببيان الممالحة، والذين طالما سعوا إليها، وبذلوا الجهد الجهيد لتحيييها، 
ييولوا لعباس، نريد ممالحة مئ الحفاظ  واعتبروا االنيسام ةارثة الةوار ، عليهم، نعم عليهم، أن

عل  سنح المياومة وأنفاقها وأمن ذل  السنح وتل  األنفاق، وقبلهما أمن أبطال المياومة. نعم 
عليهم أن ييولوا لم ابح  عن ميغة ت من وحدا السلطة، وال تيترب من السنح والمياومة. طبعاا ال 

يةون محمود عباس جزءاا من مشروع المياومة في  أحد يجر  أن يطالب بميغة إيجابية بمعن  أن
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فلسطين. ألنم يرفض ذل  رف اا يمل إل  حد التطرف الجنوني. ولةن ال ممالحة مئ محمود 
عباس إذا لم ييبل بالةف عن اشتراط و ئ يده عل  سنح المياومة. فإما ميغة لتعاي ، لتياطئ، 

ما ال م  مالحة. لتواٍز أو لتجاور بين السلطة والمياومة وا 
إن الخطوات التي اتخذتها حماس بتيديم ةل ما لم عنقة بالسلطة في قطاع غزا لحةومة رامي الحمد 
هللا عدا االقتراب من سنح المياومة وأنفاقها وأمنهما يجعل ةرا الممالحة في ملعب محمود عباس 

ل  محمود وفتح. بل في ملعب ةل من يريدون الممالحة. ومن ثم يجب أن تتجم ةل ال غوط ع
عباس ورامي الحمد هللا ووفد فتح للمفاو ات أن يةفوا عن محاولة المس  بسنح المياومة وأنفاقها 
وأمنهما في قطاع غزا، وأن يجدوا ميغة للممالحة تجمئ بأم شةل بين المتناق ين: سلطة رام هللا 

ال  فهم مس ولون عن فشل الممالحة وعودا االن يسام ألن فشل مئ المياومة في قطاع غزا. وا 
الممالحة وعودا االنيسام خيٌر عل  الشعب الفلسطيني والي ية الفلسطينية ومستيبل المراع مئ 
رسال المياتلين إل  التياعد، أو  العدو المهيوني، ألف مر ا، عل  ممادرا السنح وتدمير األنفاق وا 

 . 2006/2007إل  اليتل المجاني، ةما حد  للمياومين في ال فة الغربية بعد 
وبالمناسبة إن ما ومل إليم و ئ المياومة في قطاع غزا يجب أن ينظر إليم باعتباره رةناا أساسياا 

 في األمن اليومي الممرم واألمن اليومي العربي والسنمي. 
الشيء الذم يمعب عل  الفهم فعنا، ذل  المرار من ِقبأل محمود عباس ومن ي يده عل  التبرع 

ممادرا سنح المياومة. وذل  بعد تجربة ممادرا سنح المياومة في ال فة المجاني مرا أخرى ب
الغربية. ففي المرا األول  ذهبت حسابات محمود عباس إل  أنم سي ةافأ عل  ذل  وعل  ما سييدمم 
من تنسيق أمني بإعطائم "الدولة المنشودا" فةان الميابل المزيد من استيطان ال فة الغربية حت  

"حل الدولتين"، وق   تماماا عل  "اقتسام اليدس" من خنل المفاو ات والتسوية.  ق  ي عل  وهم
فيد أثبت عباس أنم "يجرب المجرب" وال أحد، وال شيء معاةس، يمةن أن يينعم بغير ذل . وأثبت 
أنم تاجر فاشل يشترم "سمةاا في بحر" ولم تملم سمةة واحدا منم. ويستمر في هذه التجارا الخاسرا 

. ولةن يبدو أن ثمة شيئاا  خر يمعب عل  الفهم يمثلم الذين ما زالوا ي يدونم بمطالبتم بنظرية دائماا 
"سنح واحد" شرطاا للممالحة ولم يلحظوا أن ذل  يعني عودا لننيسام. فمن يريد الممالحة عليم 

والا. أن ي غط عل  عباس  غطاا مهوالا ليتخل  عن المطالبة بو ئ يده عل  سنح قطاع غزا، أ
أما ثانياا فن ممالحة إذا لم تتجم فتح وفمائل المياومة جميعاا لمواجهة االحتنل واالستيطان اللذين 

 يستشريان ةل يوم في ال فة الغربية واليدس  وال سيما في الخليل في هذه األيام(.
جم إل  وها هنا، أي اا، يجب أن تتجم البوملة إل  ال غط عل  محمود عباس ومن ي يده. ةما تت

الموقف الفلسطيني عموماا من أجل مواجهة االحتنل واالستيطان. ألن هذا هو الخطر الداهم الذم 
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يغي ر الوقائئ عل  األرض اآلن، وال أهمية للممالحة إذا لم تتجم لدحر االحتنل وتفةي  االستيطان، 
زا، مئ االنتفا ة وبن قيد أو شرط. وهذا ما يمةن أن يحييم اجتماع قوا المياومة في قطاع غ

 الشعبية الشاملة، في اليدس وال فة الغربية، مئ الممالحة، ومئ الشعب الفلسطيني ةلم. -الشبابية
 24/10/2017، 21عربي 

 
 هل ستتخلى حما  عن طيارها التونسي؟ .11

 نزار بولحية
في ظرف غير الظرف ةان األمر سيبدو عاديا وطبيعيا ال يثير شغف وف ول أحد، لةن بما أن 

لجميئ ةان يعرف جيدا أن عنقة حماس بالسلطات الرسمية في تونس لم تةن في أف ل حاالتها، ا
خموما منذ اغتيال المهندس محمد الزوارم قبل ما ييرب من العام، فيد بدا اتمال رئيس مةتبها 

التطورات المتعلية »معم بشأن « المعمق»السياسي في هذا الوقت بالذات برئيس تونس للحدي  
بحسب ما ذةرتم « اق الممالحة الفلسطينية، الذم وق ئ م خرا في الياهرا برعاية ممرية ةريمةباتف

 الممادر العنمية للحرةة غريبا ومبهما بعض الشيء.
محيح أن إسماعيل هنية أجرى أي ا وبالمناسبة ذاتها اتماالت مماثلة بيادا  خرين ةأمير قطر 

لطنعهم عل  المو وع نفسم. ومحيح أن الياعدا ورئيس السودان والوزير األول المغربي، 
السياسية المعروفة تيت ي بأنم ال مداقة دائمة وال عداوا دائمة، بل ممالح دائمة، إال أن تأةيد 

تم استلهام التجربة التونسية في الشراةة والتوافق »هنية ليائد السبسي في ذل  االتمال عل  أنم قد 
تخط  ةل منطق براغماتي ليعطي االنطباع « يحتذى في المنطيةوأن تونس قدمت نموذجا « الوطني

بأن التحوالت الميبلة في الساحة الفلسطينية تحت غطاء الوحدا والتوافق ستةون مهمة، وقد تف ي 
إل  إعادا ترتيب لألوراق قد يةون من بين نتائجها المباشرا التخلي في وقت الحق عن بعض 

 نها ملف الشهيد الزوارم.الملفات الثييلة والمهمة، ومن بي
ليد اختار هنية ةلماتم بدقة وف ل أال يبلغ قائد السبسي فيط بعض العبارات الودية المعروفة، بل أن 
يشير مباشرا إل  إعجابم بما يطلق عليم االستثناء التونسي، وهو التوافق بين السنميين وعلمانيي 

ي الداخل الفلسطينيا أم لجهة أو جهات النظام اليديم. هل فعل ذل  ليوجم رسالة لطرف ما ف
خارجية مازالت تش  في نوايا الحمساويين وجديتهم في الم ي قدما في مسار الممالحة الوطنيةا 

في مالح المدافعين عن توافق يعي  اآلن أمعب أيامم، وربما ةان  األحوالليد مب  غزلم في ةل 
عنهم وطأا ما يواجهونم من  غوطات داخلية ةنمم بالنسبة له الء بمثابة طوق نجاا رمزم، يخفف 

وخارجية، وسمح لمهندسيم، أم الشيخ الغنوشي والرئيس قائد السبسي بأن ييفا بثية لييوال لةل 
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أال ترون أن الخلطة السحرية التي منعناها قبل سنوات باتت »المعار ين والساخطين واليائسين: 
والتبرم وةونوا متفائلين وواثيين في  مطلوبة اآلن حت  في فلسطين! إذن يةفي من ال جر

ربما ةان باستطاعتهما فعن أن ييوال ذل  وأةثر، لةن ما يف لم قائد السبسي هو أال «. المستيبل
تحمل تل  المةالمة التلفونية أةثر مما تحتمل، وأن تستعمل فيط وفي الوقت المناسب ةدليل دامغ 

وأي ا في تحمسم للدفاع عن أم الي ايا العربية،  ييدم للمشةةين في محة ومنبة توافيم الداخلي،
 أم ق ية فلسطين وحق شعبها في مياومة المحتل السرائيلي.

إن ما سيجعلم ييف عند ذل  الحد وال يتخطاه هو ييينم من أنم لن يةون مناسبا أو ميبوال أن يطلب 
بة التونسية، ألن أو يعرض عل  أم دولة أو جهة عربية، حت  لو ةانت حماس أن تيتدم بالتجر 

الساةنة التي تف ل أن تسمئ منم دائما ما سبق أن ردده  األنظمةذل  سيثير غ ب وقلق ةثير من 
مةة أدرى بشعابها. أما الشيخ الغنوشي فيد اةتفي في  أهلالجنرال السيسي في ممر من أن  أمام

نها وبين خممها حماس تتجم نحو حةم التوافق بي»تعلييم األول عل  ةلمات هنية باليول إن 
، قبل أن ي يف «من فتح، يريدون توافيا بين الفمائل ةلها أةبرالسياسي فتح، بل هم يريدون توافيا 

تنازلوا عن الحةم من »في تمريحات أدل  بها الجمعة الما ية في ترةيا بأنهم، أم حرةة حماس 
ة الفلسطينية ديميراطية أجل حةم توافيي تجتمئ عليم ةل الفمائل، وهو أمر جيد، ألن الديميراطي

هل ةان يتحد  «. ناشئة تحتاج إل  توحيد الةلمة والجماع وليس القماء واالستيطاب والمراع
عن حماس وهو يفةر في النه ةا أم ةان يشير للحمساويين بأن عليهم االستعداد لتيديم مزيد من 

 التنازالتا
ثلما ةان جليا ومعروفا أي ا أن توافق ال ش  بأن مسل  تونس ةان وا حا ومحددا منذ البداية، م

النه ة قد ةبلها بمواقف وقرارات ةان من المعب عل  أحد تخيلها في السابق، ولةن تل  ةانت 
بنظر النه ويين وخمومهم  ريبة التونسة ودخول رح  الدولة. وال ش  بأن الحمساويين بدورهم 

للمبادئ والسياسات العامة، نمت عل  في مايو الما ي عن وثيية  إعننهمقطعوا شوطا مهما منذ 
أن حرةتهم هي حرةة تحرر ومياومة وطنية فلسطينية إسنمية، ال تتبئ أم تنظيم خارجي، ةما علق 
خالد مشعل حينها، وميزت بين الديانة اليهودية والحرةة المهيونية وقبلت بحدود الرابئ من يونيو 

في ةل األحوال هو أال سبيل للميارنة بين ليمبحوا شرةاء ال خموما للسلطة. ةما أن الثابت 
الحرةتين، أم النه ة وحماس، الختنف الظرف والمحيط والتحديات. لةن التسا ل عن المدى الذم 
سيملم الحمساويون في خط التوافق الوطني يظل جائزا ومشروعا. إن ةل ما قالوه حت  اآلن هو أن 

هما خطان أحمران ال يجوز تخطيهما أو  يالسرائيلسنح المياومة ورفض االعتراف بالعدو 
المساومة عليهما. وهم اليزالون متمسةين بالفمل بين العمل السياسي والعسةرم وممرين عل  انم 
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ال سبيل لنزع سنح المياومة مادام االحتنل قائما. وليس من الوا ح أن إقناعهم بأن التفاوض 
ا يبي  ممةنا فعلم بالميابل هو دفعهم لنلتزام يمةن أن يةون بدين للبندقية سيةون سهن. وةل م

بربط البندقية بيرارات السلطة، وهو ما سيثير في حال التومل لم إشةاالت، لعل أهمها قدرا المياومة 
عل  االستمرار بالتأثير عل  مجريات المراع مئ العدو المهيوني. ولن يةون المشةل حينها في 

سنميةة المياومة وفي ما إذا ةانت ستستمر قومية وجود البندقية وبيائها، بل في طبيع ا أم ستمبح وا 
بإمةان حماس أن تيول  أي اتحت مبرر اليرار الوطني الواحد محلية فحسبا وهل إنم سيةون 

ساعتها ألبناء وأحفاد طيارها ما قالم الشيخ الغنوشي يوما من أنم لو عرض عليم الزوارم االلتحاق 
 ي تونسابحماس لةان نمحم بالبياء ف

قطعا لو حمل ذل  فلن ت يق الدنيا بمن سيفةر بالعمل مئ المياومة مثلما فعل الطيار الشهيد. 
ولةن ما الذم سيبي  وقتها من حماسا الم ةد هو أن زيادا ال غوط الداخلية والخارجية عليها 

شعبها سيجعلها تواجم خيارات معبة في الحفاظ عل  حيها في المياومة من دون المساس بحاجة 
وتطلعم لغلق قوس االنيسام بشةل نهائي وةامل. أما الس ال الذم يطرح نفسم في خ م ذل  فهو إن 
ةانت ستظل وفية لذةرى محمد الزوارم وغيره من الشهداء وستنفذ عاجن أم  جن وعدها باالنتيام 

مف ووحدا ال بالجماعلهما أم أنها ستتخل  عن ذل  وتطوم المفحة حرما عل  االلتزام 
للعملية « الرعاية الممرية الةريمة»وأولويات المرحلة الجديداا لعل أشياء ةثيرا وعل  رأسها تل  

تجعلنا نخش  االنحراف لألسوأ وجر الفلسطينيين إل  معار  جانبية وهامشية قد تزيدهم  عفا 
 وتشرذما وانحنال، ميابل ملف االحتنل وعربدتم وجنونم المستمر.

 25/10/2017، نالقد  العربي، لند
 

 معالم جديدة للصراع في الشرق األوسط .11
محمد السعيد إدريس .د  

يوماا بعد يوم تتةشف معالم المراع اليادم في المنطية حي  بدأ الشرق األوسط يطوى مفحة مرحلة 
السرائيل  ةما أرادت وةما خططت  -مراع  خذ في االنحسار، ولو مرحليًّا، هو المراع العربي

يد توارت أولوية الي ية الفلسطينية عند معظم، إن لم يةن ةل الدول العربية. ةما أن إسرائيل. ف
المراع اآلخر الطارئ عل  المنطية وهو المراع  د أو مئ الرهاب فهو اآلخر في طريق 
االنحسار، يحد  ذل  في العراق وفي سوريا، وربما يحد  في ليبيا وممر، وما نشهده اآلن من 

دامية ومريرا في ممر ومناطق أخرم، حت  في أوروبا، ه  النزع األخير لإلرهاب عمليات إرهابية 
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ي رب بأجنحتم في ةل مةان، تماماا مثل الطائر الذبيح، لةنم في النهاية سيسلم الروح عاجنا،  الذم
 أم  جنا. 

أخذ هذا األمريةي مئ إيران، وسوف ي -أما المراع الذى سيفرض نفسم وبيوا فهو المراع السرائيلي
سوف تتخذها الدول العربية منم. قد يأخذ معالم  التيالمراع معالمم من خنل الموقف أو المواقف 

نياالستيطاب  ، ةما تأمل وتخطط إسرائيل، إذا شارةت دول عربية في المراع  د الشيعي-السُّ
اا إذا ةانت يأخذ هذا الطابئ خموم إيران إل  جانب إسرائيل عل  قاعدا المراع الطائفي، وقد ال

ترةيا قد خططت أن تةون في مف إيران ألسباب ودوافئ متعددا أبرزها بالطبئ المراع المشتر  
للبلدين، لةن في النهاية  اليوميعل  األمن « الخطر الةردم» د ما يعتبرانم  الترةي -اليراني

عل  قاعدا تسويات  سيأتيمئ إيران هو المراع البارز، الذى  األمريةي -سيةون المراع السرائيلي
 األزمة السورية باألساس. 

الجديد سيةون حول اليدرات النووية اليرانية انطنقاا من  القليميالمدخل المباشر لهذا المراع 
 2015مئ إيران عام « 1+5مجموعة دول »الذى وقعتم  النوومرفض تل أبيب وواشنطن االتفاق 

الوطنية للبلدين، وسيةون أي اا حول اليدرات الماروخية  باعتباره اتفاقاا ال ينسجم وال يحيق الممالح
الباليستية اليرانية، وحول السياسة القليمية ليران، لةن ما هو أهم سيةون، وبو وح شديد حول 

نفسم، وهدف إسياط هذا النظام ةما يو ح سياسيون ومفةرون أمريةيون  اليراني السياسيالنظام 
الشهير الذى أةد ذل  منذ أيام، وةما ي ةد قادا  االستراتيجيلخبير بارزون أمثال نيت جينجريت  ا

 إسرائيل بأن هذا النظام يعتبر تهديداا وجوديًّا لدولة إسرائيل. 
العدو األول  هيأول معالم هذا المراع هو محورية إيران: الدولة والنظام واليدرات والسياسات، 

ذةر للي ية الفلسطينية من ناحية، ولشغال إيران  مأاآلن في هذا المراع اليادم، لبعاد  األساسي
بعيداا عن هذه الي ية من ناحية أخرم. في السابق ةان المراع مئ إيران حول دورها في دعم قوى 
المياومة  د إسرائيل أو ما تسميم ةل من تل أبيب وواشنطن بالجماعات والمنظمات الرهابية، 

ترفض إيران االعتراف بوجود إسرائيل وتهدد مراحة هذا من إسرائيل حي   اليرانيوحول الموقف 
الوجود، اآلن سوف يمبح المراع حول إيران نفسها، وستةون إيران م طرا للتخندق حول نفسها 

 ثانيوالدفاع عن وجودها وأمنها المباشر بعيداا عن االنشغال بي ايا أخرى حت  ولو ةانت فلسطين. 
ين واشنطن وتل أبيب. فالسياسات األمريةية نحو إيران ستةون هذه المعالم هو التطابق في الر ى ب

قد أقر م خراا بأن  السرائيلي االستخباراتي« والن»أمداء للسياسات السرائيلية. فإذا ةان موقئ 
من الممالحة الفلسطينية األخيرا بين السلطة « الواليات المتحدا تتبن  حرفيًّا الموقف السرائيلي»

مبعو  الرئيس « جيسون جرينبنت»تعلييًّا عل  ما ورد عل  لسان « حماس»ة الفلسطينية وحرة
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أةد فيها  والتياألمريةي دونالد ترامب إل  الشرق األوسط حول شروط واشنطن إزاء تل  الممالحة 
، فإن الموقف «يجب عل  حةومة الوحدا الفلسطينية أن تتعهد بنبذ العنف وأن تعترف بإسرائيل»أنم 

بعد أن تحول هذا  السرائيليهو ذاتم الموقف  اليراني النوومإيران ومن االتفاق  األمريةي من
الموقف األمريةي تحوالا جذريًّا في عهد الرئيس ترامب عنم في عهد الرئيس بارا  أوباما. ثال  هذه 

أو حت  اليدرات النووية  اليراني النوومالمعالم أن المراع  د إيران لن ييتمر عل  االتفاق 
سرائيليًّا. فإذا ةان الرئيس  اليرانية بل سيةون مراعاا شامنا وسيةون مخططاا ومنسجماا أمريةيًّا وا 

ليس في مملحة األمن »مئ إيران  النووم( أن االتفاق 13/7/2017األمريةي قد أعلن يوم الخميس  
رس التخاذ قرار ، ورفض التمديق عل  االتفاق، وأحال أمره إل  الةونج«للواليات المتحدا اليومي

في االتفاق، وأةد أنم سييوم بإلغائم إذا لم يتومل الةونجرس إل  هذا « ثغرات»حول ما يعتبره 
مواجهة شاملة  د إيران ت م أربعة عنامر. أول هذه العنامر هو  استراتيجيةالتشريئ، فإنم طرح 

لنستيرار ودعم الرهابيين  العمل مئ الحلفاء في الشرق األوسط وأوروبا لمواجهة نشاط إيران المزعزع
فرض عيوبات إ افية لعرقلة النظام عل  تمويل الرهاب، والثال  فرض  والثانيفي المنطية. 

تهدد جيرانها وتهدد التجارا العالمية  التيعيوبات عل  إيران لتجاربها الماروخية الباليستية واألسلحة 
سار للحمول عل  سنح نووم. لم يةتِف ترامب والمنحة الدولية. والرابئ هو منئ إيران من اتخاذ م

إيران تتعامل مئ ةوريا »، وأةد أن «اليراني الثورمالحرس »بذل ، لةنم فرض عيوبات عل  
الشمالية، وأنم ةلما طال أمد انتظار مواجهة التهديدات، ةما حد  مئ ةوريا الشمالية، أمبحت 

 «. التهديدات أةثر خطراا
ت ةد  التيةية للمواجهة الشاملة مئ إيران تتطابق مئ الر ية السرائيلية األمري االستراتيجيةهذه 

يران، وأن  والماروخي النوومالترابط بين المشروعين  تياعس عن مواجهة  أمفي ةوريا الشمالية وا 
دولة حافة »ليران سيجعل منها ةوريا شمالية أخرى وسيفر ها قريباا  والماروخي النوومالمشروعين 

 التي االستراتيجيةدولة تمل  ةل اليدرا عل  إنتاج السنح النووم. ةما تتطابق مئ  مأ، «نووية
في إيران وعرض معالمها ةل من عاموس يادلين وأفنر جولوب « معهد بحو  األمن اليومي»أخدها 
متعددا المراحل في الزمن اليمير واليريب والبعيد حي  ترى أن األولوية ليست اآلن  استراتيجيةوه  

مئ إيران بل البياء عليم، والعمل من اآلن عل  إيجاد الظروف  النوومإسياط االتفاق  يه
موسئ ي م  دوليالمناسبة للغائم في المستيبل من خنل التأسيس لتحالفين األول  االستراتيجية

لة مئ إيران، ودوالا  سيوية فاعلة  بينها الهند وةوريا الجنوبية وترةيا( للمواجهة الشام األوروبياالتحاد 
 يحدد خطوطاا حمراء لسياسة إيران ويةون مستعداا وقادراا عل  مواجهتها.  إسرائيلي -أمريةي والثاني
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هذه المعالم الرئيسية الثنثة للمراع الذى ي خطط لم في الشرق األوسط تمطدم مئ ممالح أطراف 
المرجحة  هيالدول العربية  دولية بارزا خامة روسيا والمين واالتحاد األوروبي، لةن تبي  مواقف

 الجديد. العربي التحدملمستيبل هذا المراع هل ستةون داعمة أو مناوئة.. هذا هو 
 25/10/2017، األهرام، القاهرة

 
 حما  وضرورة تجنب المشاركة في الحكومة القادمة!!  .12

حمد يوسفأد.   
والتي تحمل لغة الوعد والوعيد، إذا تدبرنا التمريحات المادرا عن الدوائر األمريةية والسرائيلية، 

بعد توقيئ اتفاق الممالحة الفلسطينية في الياهرا، وما يجرم اآلن من ترتيبات لتثبيت أرةانها عل  
النميحة لخواننا في قيادا  إسداءاألرض، فإن الحةمة ومنطق العيل وال رورا الوطنية تستدعي 

م، والمخاوف المفتعلة، والتهديدات من ةل من حرةة حماس، واليول: أريحونا من ةل هذا الجدل اليائ
، وأعلنوها بمراحة عن عدم رغبتةم في المشارةة   في الحةومة اليادمة.  -عل  األقل  –هب  ودب 

ماذا ي ير حرةة حماس لو اتخذت خطوا واسعة إل  الوراء، وخرجت بيرار حةيم يريحها ويريح 
الحةومة اليادمة، وترةت المجال للسلطة للمناورا السلطة وةل المتربمين بنا، وقالت: لن نشار  في 

 عل  ملفات أخرى ت حرج فيها إسرائيل وأمريةا.
نهاء االنيسام في ظل التآمر اليائم عل  الي ية يحتاج  ما  -إن إعادا ترتيب البيت الفلسطيني وا 

حرةة إل  توظيف فلسفة التخذيل وسد باب الذرائئ، ويتطلب حةمة بالغة من الطرفين؛  -أمةن 
 حماس والسلطة الفلسطينية.

إن التأسيس لمرحلة قادمة من عنقاتنا الفلسطينية يتطلب الةثير من الجهد والتأةيد عل  عنامر 
بناء الثية، وطالما أن حرةة حماس قالت إنها مئ تيديم تنازالت ةبيرا تثبت جديتها بأنم ال رجعة عن 

نهاء االنيسام، وذل  بهدف حماية مشر  وعنا الوطني وتعزيز أرةانم، فإن مسألة االبتعاد الممالحة وا 
عن الحةومة اليادمة ليست بتل  الخسارا التي يتخوف منها البعض، خامة إذا ما تمَّ تفعيل المجلس 

عيناا ساهرا مئ  -بالتأةيد  -التشريعي، الذم تحظ  بم حرةة حماس بأغلبية مريحة، وستةون 
لحةومة أو انحرافها في أم سياسات أو مواقف خارج إخوانها في الةل الوطني عل  عدم جنوح ا

السياق الوطني العام، الذم يحترمم الجميئ ويدافئ عنم، حي  إن ثوابت الي ية الفلسطينية ليست 
ن ةانت لغة التعبير عنها تختلف من فميل إل  فميل.  مسألة تنازع بين الجميئ، وا 

تتسرع في تأةيداتها عل  مو وع المشارةة أتمن  عل  قيادا حرةة حماس في الداخل والخارج أال 
ربا  العدو،  في الحةومة اليادمة، وأن تعطي األولوية للمساهمة في ةل ما يعين عل  رأب المدع وا 
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وتوسيئ هام  المناورا للسلطة والحةومة اليادمة بما يخفف من معاناا شعبنا واستعادا حيويتم 
ولي للوقوف إل  جانبم، وتجنيب ق يتنا ما يبيت لها الوطنية، وخلق حالة من التعاطف النساني والد

من م امرات لشطبها من خريطة المراع في المنطية، لحساب متطلبات أخرى يرسم معالمها الزمن 
السرائيلي اليادم بمبارةات أمريةية، وتوافيات بين بعض األطراف العربية!!إذا تدبرنا التمريحات 

سرائيلية، والتي تحمل لغة الوعد والوعيد، بعد توقيئ اتفاق المادرا عن الدوائر األمريةية وال
الممالحة الفلسطينية في الياهرا، وما يجرم اآلن من ترتيبات لتثبيت أرةانها عل  األرض، فإن 

النميحة لخواننا في قيادا حرةة حماس،  إسداءالحةمة ومنطق العيل وال رورا الوطنية تستدعي 
، واليول: أريحونا من ةل هذا ا لجدل اليائم، والمخاوف المفتعلة، والتهديدات من ةل من هب  ودب 

 في الحةومة اليادمة.  -عل  األقل  –وأعلنوها بمراحة عن عدم رغبتةم في المشارةة 
ماذا ي ير حرةة حماس لو اتخذت خطوا واسعة إل  الوراء، وخرجت بيرار حةيم يريحها ويريح 

نشار  في الحةومة اليادمة، وترةت المجال للسلطة للمناورا  السلطة وةل المتربمين بنا، وقالت: لن
 عل  ملفات أخرى ت حرج فيها إسرائيل وأمريةا.

نهاء االنيسام في ظل التآمر اليائم عل  الي ية يحتاج  ما  -إن إعادا ترتيب البيت الفلسطيني وا 
الطرفين؛ حرةة  إل  توظيف فلسفة التخذيل وسد باب الذرائئ، ويتطلب حةمة بالغة من -أمةن 

 حماس والسلطة الفلسطينية.
إن التأسيس لمرحلة قادمة من عنقاتنا الفلسطينية يتطلب الةثير من الجهد والتأةيد عل  عنامر 
بناء الثية، وطالما أن حرةة حماس قالت إنها مئ تيديم تنازالت ةبيرا تثبت جديتها بأنم ال رجعة عن 

نهاء االنيسام، وذل  بهدف حماية مشروعنا الوطني وتعزيز أرةانم، فإن مسألة االبتعاد  الممالحة وا 
عن الحةومة اليادمة ليست بتل  الخسارا التي يتخوف منها البعض، خامة إذا ما تمَّ تفعيل المجلس 

عيناا ساهرا مئ  -بالتأةيد  -التشريعي، الذم تحظ  بم حرةة حماس بأغلبية مريحة، وستةون 
عدم جنوح الحةومة أو انحرافها في أم سياسات أو مواقف خارج إخوانها في الةل الوطني عل  

السياق الوطني العام، الذم يحترمم الجميئ ويدافئ عنم، حي  إن ثوابت الي ية الفلسطينية ليست 
ن ةانت لغة التعبير عنها تختلف من فميل إل  فميل.  مسألة تنازع بين الجميئ، وا 

لخارج أال تتسرع في تأةيداتها عل  مو وع المشارةة أتمن  عل  قيادا حرةة حماس في الداخل وا
ربا  العدو،  في الحةومة اليادمة، وأن تعطي األولوية للمساهمة في ةل ما يعين عل  رأب المدع وا 
وتوسيئ هام  المناورا للسلطة والحةومة اليادمة بما يخفف من معاناا شعبنا واستعادا حيويتم 

نساني والدولي للوقوف إل  جانبم، وتجنيب ق يتنا ما يبيت لها الوطنية، وخلق حالة من التعاطف ال
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من م امرات لشطبها من خريطة المراع في المنطية، لحساب متطلبات أخرى يرسم معالمها الزمن 
 السرائيلي اليادم بمبارةات أمريةية، وتوافيات بين بعض األطراف العربية!!

 22/10/2017وكالة سما اإلخبارية، 

 
 :صورة .11
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