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صابة و  استشهاد سبعة مقاومين .1  شرق خانيونس قصف إسرائيلي استهدف نفقا  ب آخرين 14ا 

ـــعقاااال  أعلناااس مسااااء ا ثناااين،  وزارا، مااان ،ااازا، أن الااا31/10/2017، وزارة الصـــحة الفلســـطينية موق
آخرين على األقل فاي قصاإ رساراييلي اساتهدإ نشراا شار  خاان  14 ابةصا  مواطنين و  سبعةاستشهاد 

عاماا،، وعمار  25والشاهداء ها : أحماد خليال اباو عرماناة  وبينس الاوزارا أن  يونس جنوب قطاع ،زا.
عاماااا،، وحسااان  33عاماااا،، وعرفااااس عباااد   مرشاااد   29عاماااا،، ومصااابا  فااااي  شااابير   26الشلياااس  

عاما، الذي  32عاما،، وحسا  جهاد السميري   22عاما،، ومحمد مروان األ،ا   30رمضان حسنين  
 قضى متأثر بجروحه.

وزارا الصااحة الشلسااطينية، اتهمااس ا حااتالل ، ماان ،اازا أن 30/10/2017وكالــة قــدس بــرس، ونرلااس 
وقااال أشاارإ الراادرا، الناااط  باساا  وزارا ، نشاا الباسااتخدا  الزااازاس السااامة فااي الرصااإ الااذي اسااتهدإ 

داإ األخياار تعرضااوا الصااحة الشلسااطينية فااي ،اازا لااا قدس باارس :  رن الشااهداء والمصااابين فااي ا سااته
 ستنشااا  يمياااس يبياارا ماان ،اااز سااا ، رثاار اسااتهداإ قااواس ا حااتالل للمنطرااة، مااا زاد عاادد الشااهداء 

من جهته قال يمال خّطاب مدير مستششى  شهداء األقصى  في دير الابل  وساط قطااع  والمصابين .
اد ساااامة جديااادا فاااي ،ااازا، والتاااي اساااتربلس الشاااهداء والجرحاااى جاااراء الرصاااإ ا ساااراييلي:  رصااادنا ماااو 
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وأضاااإ لااا قدس باارس ، أن  الزاااز السااا   جثااامين الشااهداء الااذين استشااهد جااراء الرصااإ ا سااراييلي .
وأشااار رلاااى أن  الااذي اسااتهدإ بااه مراااومين يسااتخد  للماارا األولاااى ولاا  ياات  معرفااة نوعااه حتااى ا ن .
ن داخاااال النشاااا  بعااااش الشااااهداء ماااان المسااااعشين قضااااوا ر،اااا  اقتنااااايه  اليماماااااس وعبااااواس األويسااااجي

 المستهدإ.
ساارايا الراادس الجنااا  العساايري ، أن 30/10/2017وكالــة الــرأي الفلســطينية لغعــالم، غــزة، وجاااء فااي 

لحرية الجهاد ا سالمي، زفس يويبة من الشهداء الذين قضوا في قصإ ا حتالل لنشا  تاابل للسارايا 
س السارايا فاي بياان لهاا، أن دمااء وأياد مجاهادين.ال ثلاة مانشر  خانيونس، والاذي أد  رلاى استشاهاد 

 الشهداء لن تذهب هدرا، وأن جميل خياراس الرد ستيون مشتوحة.
يتايااب الرسااا  الجنااا  العساايري لحريااة  حماااس  فااي بيااان مرتضااب وصاال  الاارأي   ماان جهتهااا، قالااس

 نسخة عنه  رن يتايب الرسا  تزإ الراياد المياداني مصابا  فااي  شابير مان خاانيونس، والشاهيد محماد
األ،ا الذين استشهدا أثناء عملية ا نرااذ التاي نشاذها مجاهادو الرساا   خاوانه  فاي سارايا الرادس الاذين 

 يانوا محتجزين في النش  المستهدإ شر  خانيونس .
 األياااا   علماااس باساااتمرار ، أن محماااد الجمااال، عااان مراسااالها 31/10/2017األيـــام، رام هللا، وأضاااافس 

 ، عاان شاابان يعترااد أنهاا   زالااوا عااالرين بداخلااه، مااا قااد يرفاال عاادد أعمااال البحاال والحشاار داخاال النشاا
ووفرا للمصادر المحلية وشهود العيان، فإن طايراس رساراييلية أطلراس خمساة صاواري   الشهداء  حرًا.
طاايراس  رنونرلس الرناا الثانية العبرياة عان نااط  باسا  جايت ا حاتالل قولاه النش . على األقل تجاه 
وقال النااط   بعاد اساتهداإ النشا  تا  تعزياز  دفس نشرًا قرب ييسوفي  شر  خان يونس.ا حتالل استه

الراواس علاى الحادود مال ،ازا، والجايت مساتعد ألي سايناريوهاس ميدانياة مربلاة، واألياا  الرادماة تحمال 
 مزيدًا من التشاصيل عن النش  المستهدإ .

 
 اد غزة ومناطق صناعية في الضفةاقتصسرائيلي لبحث المالية اإل وزيريلتقي الحمد هللا  .2

الترى رييس الوزراء الشلسطيني رامي الحمد  ، ومسؤولون يبار في السلطة، : يشا  زبون -را   
وزيَر المالية ا سراييلي موشيه يحلون في را   ، وبحثوا رميانية تسريل رقامة مناط  صناعية 

 ية مباشرا.أمريي  ويحلون، بعد ضزوط وعرد اللراء، وهو الثاني بين الحمد  فلسطينية.
ي، دونالد ترمب، يريد مرييي أبلغ الطرفين أن الرييس األمرييوقالس مصادر رسراييلية رن الجانب األ
 أن ير  تردمًا على مستو  ا تصا س.
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 وتناول اللراء مبادراس اقتصادية وييشية دفعها قدمًا، ويشمل ذلك رقامة مناط  صناعية مشترية يعمل
ذا ما نج  الطرفان في رقامة مثل هذه المناط ، سيبدو األمر رنجازًا  سراييليون. وا  فيها فلسطينيون وا 

 مهمًا  دارا ترمب.
خطواس جادا في مواضيل »جر  تحريره، واتخذس « تردمًا هاماً »وقال ،رينبالس، في تزريدا له، رن 

 «.اعد في دع  البحل عن السال التي تس -العايداس والجمارك وا ستثمار  -اقتصادية هامة 
ية، يان يشترش أن يبرى اللراء طي اليتمان، رذ ل  يصدر أي من الجانبين، أمرييووف  ترتيباس 

ا سراييلي أو الشلسطيني، أي بيان أو تصري  بعد اللراء، لين ا ذاعة ا سراييلية نشرس عن اللراء 
 شرس السلطة بدورها بيانًا.الذي يجري للمرا الثانية خالل العا ، وبعد ساعاس ن

وقالس هيية الشؤون المدنية التي يرأسها الوزير حسين الشي ، الذي حضر اللراء، رنه  ناقشوا سلسلة 
من الرضايا ذاس األهمية، وفي مردمتها الهجمة ا ستيطانية، ورفل الحصار عن قطاع ،زا، 

 ية.والرضايا المالية المتعلرة بالمستحراس المالية للسلطة الوطن
 31/10/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 تطهير عرقيهو وزير القدس: سلخ أحياء فلسطينية عن مدينة القدس  .3

حّذر وزير الردس ومحافظ المدينة، عدنان الحسيني، من  مخاطر  : عبد الرؤوإ أرناؤوط - الردس
بية يهودية ، في مخططاس رسراييلية، تهدإ رلى  سل  أحياء فلسطينية عن المدينة، بهدإ ريجاد  أ،ل

 المدينة، واصشا رياها بأنها  تطهير عرقي . 
وقال الحسيني في تصري  ميتوب أرسل نسخة منه لويالة األناضول، رن من شأن هذه المخططاس 

ألإ مردسي من المدينة، ورس  حدود الردس الشرقية، المحتلة، وحدودها  150-120رخراج ما بين 
 316ية، يصل عدد السيان الشلسطينيين في الردس الشرقية رلى المعروفة. وبحسب ترديراس رسراييل

 ألشا. 
وليس  %12وتابل الحسيني:  يخططون ألن ييون عدد الشلسطينيين في الردس الشرقية بحدود نسبة 

يما هو عليه الوضل ا ن، وه  يسارعون في مخططاته ، خاصة بعد أن أظهرس دراساس  34%
 تزداد مرابل انخشاش نسبة اليهود . رسراييلية أن نسبة الشلسطينيين 

 30/10/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 نعيم لم يتلق أي تهديدات والتحقيقات جارية أبووزارة الداخلية:  .4
قالس وزارا الداخلية واألمن الوطني رن التحريراس ما زالس جارية في محاولة ا،تيال اللواء توفي  : ،زا

الوزارا رياد البز  في بيان وصل  فلسطين أون  ين  اليو  ا ثنين، أن  وذير المتحدل باس  أبو نعي .
التحريراس مشتوحة على يل ا حتما س دون استثناء، موضحًا أن ما يروجه ا حتالل من مسؤولية 

وأيد البز  أن اللواء أبو نعي  ل  يتلّ   بعش الجهاس هو محاولة يايسة للتأثير على َمسار التحري .
 من أي جهة يانس قبل محاولة ا،تياله.تهديداس 

 30/10/2017، فلسطين أون الين
 

 ألف رسالة للقنصلية البريطانية في القدس تنديدا  بوعد بلفور 100تسليم : وزارة التربية .5
أيد وزير التربية والتعلي  العالي د. صبري صيد  رفش المؤسسة التربوية يافة أشيال : را   

ر، مجددًا رصرار الوزارا على رفل شعار  نع  للعهد   للوعد ؛ وذلك في الطمس وا ستالب والره
 الذير  الميوية لوعد بلشور المشؤو .

جاء ذلك خالل فعالياس المؤتمر الصحشي الذي عردته الوزارا، اليو  ا ثنين، في رطار ا عالن عن 
يا سيت  تسليمها للرنصلية تشاصيل حملة مية ألإ رسالة يتبها طلبة المدارس لرييسة وزراء بريطان

البريطانية في الردس يو  األربعاء، وهو نشاط ت  بالتعاون مل اللجنة الوطنية  حياء الذير  الميوية 
 لوعد بلشور.

وأعلن صيد  تنشيذ المؤسسة التربوية عدا فعالياس وطنية تربوية تطال محافظاس الوطن يافة، مجددًا 
والجرحى، مردفًا:  لرد أعلنا قبل أيا  رطال  حملة بالتعاون مل  عهد الوفاء األصيل للشهداء واألسر 

اللجنة الوطنية العليا  حياء الذير  الميوية لوعد بلشور المشؤو ، تستهدإ صشوإ المرحلة الثانوية؛ 
ألإ رسالة موجهة رلى رييسة وزراء بريطانيا، لرفضنا المطل   معان حيومة بريطانيا  100ليتابة 

 المصّرا على ا حتشال بالذير  الميوية للوعد الذي يتنافى ويل األعراإ .في سياساتها 
وأوض  هي رسايل تندرج في رطار تعزيز المنظومة الريمية لد  طلبتنا، للمطالبة بحّ    يسرط 
بالتراد ، وهي تتنا،  وما ندرّسه في مناهجنا من قي  العدل وا نصاإ التي ،يّبها وعد بلشور، وعبر 

تسي طابل التعبير الحضاري عن ضرورا تحّمل بريطانيا مسؤولياتها تجاه الظل  التاريخي رسايل تي
الذي لح  بشعبنا، وما ترتب عليه من ويالس  حرة والرسايل بلزاس مختلشة لينها تتراطل جميعًا في 

 رسالة واحدا موجهة لبريطانيا مشادها يشى رمعانا في هذا الظل .
 30/10/2017، الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات 
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 الفلسطينية غدا   حماس تسلم المعابر إلى السلطة": الحياة" .6

جاهزية تامة لتسلي  المعابر الحدودية « حماس»أن لد  حرية « الحياا»علمس : فتحي صّبا  -،زا 
المعابر هيية  رلىالثالثة والحواجز األمنية التابعة، بخاصة عند بلدا بيس حانون شمال قطاع ،زا، 

 والحدود في السلطة الشلسطينية.
رن المعابر الحدودية الثالثة في قطاع ،زا ستصب  اعتبارًا « الحياا»وقالس مصادر موثو  فيها لا 

األربعاء تحس سيطرا حيومة التواف  الوطني الشلسطينية وهيية المعابر  الثالثاءمن منتصإ ليل 
في السلطة الشلسطينية في ،زا أن ييون لديها أي  ونشس المصادر، ومصادر والحدود التابعة لها.

 عل  بما سترد  عليه هيية المعابر اعتبارًا من ،د األربعاء.
لن تسحب « حماس»رنه لن ييون هناك فراغ أمني، أي أن حرية « الحياا»وقالس المصادر لا 

بعون للسلطة قبل أن يحل محله  موظشون تا« ايرز»عناصرها األمنية والشرطية من معبري رف  و 
 في أماين عمله  في حال قررس السلطة ذلك. ربرايه أو 

 31/10/2017الحياة، لندن، 
 

 تم تفسيرها وفهمها بشكل غير صحيح شروط عباس لتشكيل حكومة الوحدةعبد هللا عبد هللا:  .7
أثارس تصريحاس رييس السلطة الشلسطينية محمود عباس والتي : خالد أبو عامر -21عربي -،زا
فيها بعد  تعيين أي وزير في حيومة الوحدا الوطنية   يعترفون بإسراييل؛ اليثير من عالماس تعهد 

 ا ستشها  حول مصير المصالحة الشلسطينية وخياراس حماس للتعامل مل هذه الشروط.
بدوره، أوض  النايب في المجلس التشريعي عن حرية فت  عبد   عبد  ، أن ما تناقلته وسايل 

عن تصريحاس منسوبة للرييس عباس ت   تشسيرها وفهمها بشيل ،ير صحي ، وما    المحليةا عال
قصده الرييس أن أي حيومة فلسطينية قادمة يجب أن تلتز  ببرنامج منظمة التحرير وأن تحتر  يل 
ا تشاقياس والمعاهداس الموقعة مل الجانب ا سراييلي وليس رلزا  وزراء الحيومة با عتراإ 

 ييل .بإسرا
  رنه    أحد يستطيل رلزا  أي فصيل سياسي على الساحة 21وقال عبد   في حديل لا عربي

 الشلسطينية با عتراإ بإسراييل يون ذلك مرتبط ببرنامجها السياسي والتنظيمي .
واستدرك قايال:  لين في حال قبلس هذه الشصايل أن تيون جزء من المشهد السياسي الشلسطيني 

  احترا  يل ا تشاقياس والمعاهداس السابرة التي وقعتها منظمة التحرير والرياسة الشلسطينية فعليها أو 
 مل الجانب ا سراييلي .
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من جهته، قال نايب رييس يتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي يحيى موسى، رن مثل هذه 
 صالحة الشلسطينية، لذلك يان منالتصريحاس من شأنها  تعيير األجواء ا يجابية التي تسودها الم

المشترش أن يلتز  الرييس عباس الصمس وأن   يخرج عن سيا  ما جر  ا تشا  عليه في الراهرا 
  نجا  المصالحة الشلسطينية .
  أنه  جر  ا تشا  في الراهرا بين وفدي حماس وفت  على تأجيل 21وبّين موسى في حديل لا  عربي
لوحدا الوطنية لحين حل يافة الرضايا العالرة والتي من أهمها مشيلة النراشاس في ملإ حيومة ا

دارا المعابر وملإ ا عمار و،يرها من الرضايا التي ولدها ا نرسا  على مدار  موظشي ،زا وا 
 السنواس العشر األخيرا .

 وعن خياراس حماس للتعامل مل شروط الرييس للمشارية في الحيومة الرادمة قال موسى رنه  من
المبير الحديل عن هذا الموضوع، ولين في حال أصر الرييس عباس على هذا الشرط سييون 
هنالك أيثر من صيزة ستتخذها قيادا الحرية للمضي قدما في ملإ المصالحة دون وضل أي 

 عراقيل قد ترإ في طريرها، دون ا فصا  عن ماهية هذه الخطواس .
 31/10/2017، "21موقع "عربي 

 
 تهويدال: حرب االحتالل على الزيتون امتداد لعمليات جيةالخار وزارة  .8

أدانس وزارا الخارجية الشلسطينية الهجمة المسعورا التي يمارسها «: الردس العربي» -را    
المستوطنون اليهود وعصاباته  ا رهابية وبحماية معززا من قواس ا حتالل ضد المواطنين 

ًة، وضد قاطشي الزيتون وأشجاره  خاصة، في طول وعرش الشلسطينيين وأرضه  وممتلياته  عام
 أراضي الضشة الزربية المحتلة.

وأيدس أن رجراءاس قواس ا حتالل الرمعية الهادفة لمنل الشلسطيني من قطإ ثمار الزيتون وا عتناء 
رية بهذه الشجرا المبارية، وأن حرب المستوطنين وجرايمه  بح  أشجار الزيتون الشلسطينية ليسس طا

أو عشوية أو مؤقتة، رنما هي امتداد لسياسة رسراييلية رسمية هدفها مطاردا وا،تيال أي شيل من 
أشيال الحياا الشلسطينية في المناط  المصنشة ج، وضرب جميل مروماس الوجود والصمود 

 الشلسطيني في تلك المناط  المستهدفة بعملياس واسعة من ا بتالع وا ستيطان والتهويد.
س من التعامل مل حرب ا حتالل على الزيتون وقاطشيه يأمور معتادا وروتينية، خاصة وأن وحذر 

الشلسطينيين يتيبدون معاناا يبيرا وظلما   يطا  وتتعرش حياته  للخطر، أثناء محاو ته  الوصول 
 بحرية رلى أرضه  وزيتونه .

 31/10/2017، لندن، القدس العربي
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 خانيونسفي يبحثان تداعيات جريمة االحتالل و  عبد هللارمضان هنية يهاتف  .9
هاتإ رييس الميتاب السياساي لحرياة حمااس رساماعيل هنياة، رمضاان شال  آماين عاا  حرياة الجهااد 
ا سالمي، معربًا عن التضامن اليامال مال ا خاوا فاي حرياة الجهااد ا ساالمي والوقاوإ رلاى جاانبه  

 في هذه المحطة المهمة.
الشااهداء ماان يتايااب الرسااا  وساارايا الراادس هااو تأييااد علااى وحاادا الطرياا  وشاادد هنيااة علااى أن ارتراااء 

 والهدإ والمصير وصو  رلى تحري  النصر والتحرير.
واسااتعرش الراياادان خطااورا وتااداعياس الجريمااة الصااهيونية وأهااداإ ا حااتالل ماان ورايهااا فااي محاولااة 

ساالة سااتظل علااى عهااد الشااهداء لخلااط األورا  فااي الساااحة الشلسااطينية، ،ياار أن شااعبنا ومراومتااه البا
 األبطال الذين ارتروا في معرية ا عداد للتحرير ودحر الزاصبين.

وأيااادا أن دمااااء الشاااهداء  يماااا بحثاااا التطاااوراس الجارياااة فاااي ضاااوء ا تصاااا س التاااي تلرتهاااا الحريتاااان.
الشاهداء وأن  ستبرى تنير الطري  لألجيال الثاايرا مان أبنااء شاعبنا المارابط، داعاين   تعاالى أن يتربال

 يعافي الجرحى والمواساا لعايالته  الصابرا األبية.
 30/10/2017موقع حركة حماس، غزة، 

 
 دماء الشهداء لن تذهب هدرا  ويؤكد أن ل االحتالل مسؤولية التصعيد حم   " يالقسام" .11

ساؤولية حّملس يتايب الشهيد عز الدين الرسا  الذراع العسايري لحرياة حمااس ا حاتالل ا ساراييلي الم
 عن التصعيد العدواني باستهداإ نش  للمراومة شر  مدينة خانيونس عصر اليو  ا ثنين.

وقالاااس اليتاياااب فاااي بياااان عسااايري، رن دمااااء الشاااهداء لااان تاااذهب هااادرًا باااإذن  ، مشاااددا علااااى أن 
 محااو س العادو فاارش قواعاد جدياداب لالشااتباك عبار ارتياااب جاراي  واعتاداءاسب علااى أرضانا ومجاهاادينا

 وشعبنا هي محاو ٌس بايسٌة تعيها المراومة جيدًا وستبوء بالششل.
وزفااس اليتايااب يويبااًة ماان رجااال المراومااة ماان ساارايا الراادس ويتايااب الرسااا ،  فتااة رلااى أن دماااءه  
الزيياااة اختلطاااس علاااى أرش ،ااازا الطااااهرا، وجسااادس وحااادا الهااادإ والااادرب والمصاااير، فرساااموا لوحاااًة 

نراااذب تابعااة ليتايااب الرسااا   والعرياادا والااوطن. عظيمااًة  خااوا الااد  والسااال  وذياار البيااان أن قااوا نجااداب وا 
هرعس لمسااندا وانتشاال مجموعاةب مان مجاهادي سارايا الرادس الاذين احتجازوا داخال نشا  للمراوماة رثار 

وأردإ البيااان أن ثلااة ماان رجااال الساارايا والرسااا  التحرااس  قصااإب صااهيونيب عاادوانيب شاار  خااانيونس.
 جنبًا رلى جنبب في عملياس ا نراذ.بريب الشهداء 

 30/10/2017موقع حركة حماس، غزة، 
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 حماس: استمرار جرائم االحتالل سيرفع تكلفة فاتورة الحساب .11
نعس حرية  حماس  الشهداء الميامين الذين ارتراوا جاراء اساتهداإ ا حاتالل ا ساراييلي نشراا للمراوماة 

 عصر اليو  شر  خانيونس.
ان صااحشي مساااء ا ثنااين، أن هااذه الجريمااة الصااهيونية الجدياادا تعااد تصااعيدا وأياادس الحريااة فااي بياا

خطيااارا بحااا  شاااعبنا ومراومتاااه، وتهااادإ للنيااال مااان صاااموده ووحدتاااه، مشااايرًا رلاااى أنهاااا محاولاااة يايساااة 
براء حالة ا نرسا .  لتخريب جهود استعادا الوحدا الشلسطينية وا 

تالك أدواتهاااا المختلشاااة حااا  طبيعاااي وميشاااول وشاااددس علاااى أن مراوماااة ا حاااتالل بأشااايالها يافاااة وامااا
 لشعبنا.

ولشتس رلى أن استمرار ا حتالل في تصعيده وارتيااب جرايماه لان يزيادنا ر  مضايا فاي طريا  الوحادا 
وأشاارس رلاى أن اخاتالط دمااء الشاهداء الزيياة  وخيار المراومة، بل سيرفل تيلشة فاتورا الحسااب معاه.

 ليل جديد وواض  على هذه األخوا الصادقة.من يتايب الرسا  وسرايا الردس د
 30/10/2017موقع حركة حماس، غزة، 

 
 األنفاق هو جزء من سياسة الردع ح  ا وسال: لن نتهاون في الدفاع عن أبناء شعبن"الجهاد" .12

الرصااااإ  أنأيااااد داود شااااهاب مسااااؤول الميتااااب ا عالمااااي لحريااااة الجهاااااد ا سااااالمي : الاااارأي-،اااازا
جموعااة ماان المجاهاادين والمااواطنين هااو تصااعيد خطياار، وعاادوان ررهااابي، ا سااراييلي الااذي اسااتهدإ م

 وانتهاك واض ، ومحاولة جديدا لخلط األورا .
وشاادد شااهاب فااي بيااان صااحشي علااى أن حريااة الجهاااد تاادرس ياال الخياااراس بمااا   يشراادنا خيااار الاارد 

 هذا العدوان  ، قاياًل  لن نتهاون في الدفاع عن أرضنا وشعبنا. على
هاب  رن علاى حيوماة ا رهااب الصاهيوني أن تادرك أنناا لان نتهااون فاي الادفاع عان أبنااء وأضاإ شا

شااعبنا وحمااايته  وأننااا سنواصاال العماال لياال نهااار ماان أجاال تعزيااز قاادراتنا للتصاادي للعاادوان وا رهاااب 
 الصهيوني، مؤيدًا أن سال  األنشا  هو جزء من سياسة الردع للدفاع عن الشعب الشلسطيني .

 30/10/2017، رأي الفلسطينية لغعالموكالة ال
 

 غزة قطاعفتح تدين الجريمة اإلسرائيلية التي استهدفت  .13
أدانااس حريااة  فاات  ، الجريمااة ا سااراييلية التااي اسااتهدفس أبناااء شااعبنا فااي قطاااع ،اازا وأسااشرس : را   

صابة  7عن استشهاد  ا ثناين، وأيدس  فت   في بياان صادر عنهاا، مسااء ياو   آخرين. 14مواطنين وا 
 أن هذه الدماء الزيية لن تذهب هدرا ولن يشلس مرتيبي هذه الجراي  من المحايمة.
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وقالااااس الحريااااة رن هااااذه الجريمااااة ا سااااراييلية جاااازء ماااان سياسااااة الهااااروب رلااااى األمااااا  التااااي انتهجتهااااا 
دماء الحيوماس ا سراييلية المتعاقبة في محاولة تهربها من محاي  الشساد التي تواجهها، على حساب 

وأياادس  فاات   موقشهااا الثابااس والراساا  فااي المضااي قاادما بإنجاااز الوحاادا الوطنيااة مهمااا يانااس  شااعبنا.
 التحدياس والصعوباس.

 30/10/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

تنفيذ المصالحة هو الرد األمثل على بالمضي : غزةباإلسرائيلي  القصفردا  على أبو عيطة  .14
 الجريمة

أدان نايب أمين سر المجلس الثوري لحرية  فات   فاايز أباو عيطاة، مسااء ياو  ا ثناين، الجريماة  :،زا
 على شعبنا في قطاع ،زا. ا سراييليا سراييلية البشعة وا عتداء الزاش  من قواس ا حتالل 

ررادا شاعبنا و  وقال أبو عيطة في تصري  لا وفا : رن هذه الجراي  المتواصلة بح  شعبنا لن تنال من 
نهاءمن عزيمته نحو التحرر   ا حتالل. وا 

 فشااااال المصااااالحة الوطنيااااة  األجااااواءوتااااوتير  األورا وايااااد أن هااااذه الجريمااااة تااااأتي فااااي ساااايا  خلااااط 
نهااااء ا نرساااا  علاااى اعتباااار أن ا حاااتالل هاااو المتضااارر األول مااان تحريااا  المصاااالحة  الشلساااطينية وا 

 تنشيذ اتشا  المصالحة هو الرد األمثل على هذه الجريمة.الوطنية الشلسطينية، وان المضي في 
 30/10/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 المقاومة جاهزة للرد على أي عدوان إسرائيلي وهي من تقرر  لحظة وتوقيت الرد": الشعبية" .15

عادد مان زا، واستشاهاد في أعراب قيا  الجايت ا ساراييلي بتشجيار نشا  جناوب قطااع ،ا: هاش  حمدان
صااابة آخاارين، قااال عضااو الميتااب السياسااي للجبهااة الشااعبية لتحرياار فلسااطين، حسااين ال شلسااطينيين وا 

منصور، رّن العادوان ا ساراييلي علاى قطااع ،ازا واساتهدافه لنشا  المراوماة، هاي محاولاة بايساة لخلاط 
 .األورا  هدفها رفشال المصالحة الشلسطينية، وجّر الرطاع لحرب جديدا

وقال منصور في تصري ، ا ثنين، رّن المراومة جاهزا للرد على أي عدوان رسراييلي، وهي من ترارّر 
 وأشار رلى  جهوزية المراومة للرد في حال استمرار العدوان . لحظة وتوقيس الرد.

 30/10/2017، 48عرب 
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 اإلسرائيلية في قطاع غزة تدين جريمة االغتيال الفصائل الفلسطينية .16
ا سااراييلية فااي قطاااع ،اازا، وأدس  أدانااس الجبهااة العربيااة الشلسااطينية، وبشاادا جريمااة ا ،تيااال:  را  

صاااابة العشاااراس 7رلاااى استشاااهاد  مؤيااادا أن هاااذا تصاااعيدا عااادوانيا األنشاااا ، برصاااشها أحاااد  ماااواطنين وا 
عليهااا  خطياارا ماان شااأنه أن يرااوش ياال الجهااود الشلسااطينية المبذولااة للحشاااظ علااى الهدنااة، التااي اتشرااس

 الشصايل في الراهرا.
دانس جبهة التحرير الشلسطينية بأشد العباراس، العدوان ا سراييلي على أبنااء شاعبنا فاي قطااع ،ازا، و 

علااى لسااان الريااادي البااارز فيهاا جهاااد شااي  العيااد، فااي تصاري ب لااا وفا  أّن هااذه الجريمااة البشااعة  معتبارا
عاادد ماان الشااهداء والجرحااى والتااي تجضاااإ رلااى سااجّله التااي ارتيبهااا ا حااتالل الزاشاا  وراَ  ضااحّيتها 

الملّط  بالدماء، هي محاولة يايسة للهروب من أزماته الداخلياة وتصاديرها رلاى شاعبنا مان خاالل جاّره  
 رلى تصعيد وحرب جديدا. 

نعاااى حااازب الشاااعب الشلساااطيني شاااهداء الاااوطن الاااذين ارتراااوا ياااو  ا ثناااين نتيجاااة قصاااإ طاااايراس  يماااا
 اييلي لنش  على الحدود الشرقية لرطاع ،زا.ا حتالل ا سر 

وقال الحزب في بيان له، رن هذا العدوان ا سراييلي الممنهج يأتي اساتمرارا للعادوان المتواصال بشايل 
دموي على شعبنا في يل األراضي الشلسطينية عبر الرتل وا ستيطان والحصار، وبناء جادار الشصال 

   الشلسطينيين في السجون ا سراييلية.العنصري، واستمرار اعترال آ إ األسر 
 30/10/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 بغزة ا  نفق "إسرائيل"رد على قصف التتوعد ب بغزةأذرع عسكرية  .17

توعاادس أجنحااة عساايرية لشصااايل فلسااطينية، مساااء ا ثنااين، بااا رد موحااد  علااى : مااؤمن ،ااراب - ،اازا
ش  قرب حدود قطاع ،زا ماا أساشر عان ساروط عادد مان الشلساطينيين باين قصإ الجيت ا سراييلي لن

فلسطينيين ينتمون رلى سرايا  7جاء ذلك في أعراب ا عالن، مساء ا ثنين، عن مرتل  قتلى وجرحى.
الراادس، الااذراع العساايري لحريااة الجهاااد ا سااالمي، ويتايااب الرسااا ، الجنااا  المساال  لحريااة  حماااس ، 

 اييلي لنش  قرب حدود ،زا.رثر قصإ الجيت ا سر 
أيدس يتايب المراومة الوطنية، الجنا  العسيري للجبهة الديمرراطية لتحرير فلساطين، فاي بياان لهاا، و 

 على أن  تصعيد ا حتالل يشت  يل الخياراس أما  المراومة ولن يمر دون عراب .
 لالحتالل ا سراييلي . وشددس على  جاهزية عناصرها مل يافة فصايل المراومة الشلسطينية للتصدي
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فااااي الساااايا ، اعتباااارس يتايااااب أبااااو علااااي مصااااطشى، الجنااااا  العساااايري للجبهااااة الشااااعبية، أن  جريمااااة 
استهداإ المراومين تشت  يل الخياراس أما  المراومة للتصدي للتصعيد ا ساراييلي الخطيار . وأشاارس 

   جريمته  الجبانة . في تصري  لها، رلى أن  الرد على قادا ا حتالل سييون موحًدا وبحج
رلااى ذلااك، قالااس يتايااب المجاهاادين، الجنااا  العساايري لحريااة المجاهاادين، فااي بيااان مرتضااب لهااا، رن 
 األجنحااة العساايرية لشصااايل المراومااة اليااو  فااي خنااد  واحااد يعاادون لياال نهااار لمراومااة هااذا ا حااتالل 

  عتداءاس ا سراييلية .وأضافس:  المراومة لها الح  في الرد على ا لتحرير أرضنا ياملة .
 31/10/2017لألنباء،  األناضولوكالة 

 
 ةمصالحإنجاح ال ": حماس قررت تجنب أي توتر مع عباس بهدفالشرق األوسط" .18

محمود عباس، رنه لن يربل بتعيين أي وزير فاي  ةالشلسطينيالسلطة قال رييس : يشا  زبون - را   
وامتنعس حرية حماس عن التعريب على  ترإ علنًا بإسراييل.حيومة الوحدا الشلسطينية المرتربة   يع

تصاااريحاس عبااااس، متجنباااة، يماااا يبااادو، خلااا  تاااوتر داخلاااي فاااي وقاااس تججااار  فياااه التحضااايراس لتسااال  
وهذه ليسس أول مرا  الحيومة معابر قطاع ،زا، يخطوا أولى مهمة نحو تميين الحيومة في الرطاع.

اس يان يمين أن تشيل، في الساب ، سببًا للهجاو  علياه تتجنب فيها حماس الرد على تصريحاس لعب
واألسااابوع الماضاااي وصاااإ عبااااس أي يتاياااب مسااالحة خاااارج رطاااار التشاااييالس  أو تباااادل ا تهامااااس.

 العسيرية للسلطة بالميليشياس. وقال رنه لن يربل بوجودها في ،زا، وامتنعس حماس عن الرد.
تريااااد تجنااااب مواجهااااة مبياااارا. « حماااااس»رن « الشاااار  األوسااااط»وقالااااس مصااااادر فلسااااطينية مطلعااااة لااااا

الحرياااة قاااررس تجناااب أي تاااوتر، علاااى قاعااادا أنهاااا ترياااد للمصاااالحة أن تااانج ، وأنهاااا فاااي »وأضاااافس: 
 «.النهاية لن تعترإ بإسراييل

، مان حيال المبادأ فاإن أي حيوماة ساتيون حيوماة «الشار  األوساط»وقالس مصاادر فاي حرياة فات  لاا
ويعترد . اتها لين لن يطلب أحد من حماس يحرية أن تعترإ بإسراييلمنظمة التحرير وستلتز  بالتزام

 دفل بمرربين منها أو ممثلين لها ليسوا معروفين لتجنب رفشال الحيومة المربلة.للأن تلجأ حماس 
 31/10/2017، لندن، الشرق األوسط

 
 للمصالحة أعداء كثر في مقدمتهم االحتاللقيادي بـ"الشعبية":  .19

الششتري الريادي في الجبهة الشعبية أن المصاالحة الشلساطينية تواجاه تحادياس جماة أيد زاهر : نابلس
في ظل وجود أعداء يثر لها، وفي مردمته  حيومة ا حاتالل الصاهيوني التاي لا  يار  لهاا وحادا الاد  

 والشعب الشلسطيني وطي صشحة ا نرسا .
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نسااخة عنااه علااى أن األحاادال وشاادد الششااتري خااالل تصااري  لااه وصاال  المريااز الشلسااطيني ل عااال   
أن المصااالحة لهااا  رلااىالتااي تجااري وجاارس عرااب توقياال اتشااا  المصااالحة بمصاار تشااير بشاايل واضاا  

 أعداء يثر تعرضس مصالحها للخطر فلسطينيا، وهذا ظهر من خالل تصريحاس البعش التوتيرية.
 31/10/2017، المركز الفلسطيني لغعالم

 
 دة بحق شعبنا في احتفالية "بلفور"العالول: بريطانيا تضيف جريمة جدي .21

أيااد نايااب رياايس حريااة فاات  محمااود العااالول، أن وعااد  بلشااور  جريمااة، ويااان أداا للنيبااة، وأن  :را   
 بريطانيا أضافس جريمة أخر  بح  شعبنا باحتشالها بإحياء الذير  المشؤومة.
وفعاليااس وطنياة عراد ياو   جاء ذلك في اجتماع ضا  أعضااء مان اللجناة المريزياة لحرياة فات ، وقاو 

 ا ثنين، في ميتب العالول برا   .
ورفش المجتمعون تصريحاس رييسة وزراء بريطانياا تيريازا مااي التاي أعلناس فيهاا أن بالدهاا ساتحتشل 
بميوية وعد  بلشور  الذي مهاد  قاماة دولاة رساراييل، وفخرهاا بمسااعدا بريطانياا فاي رنشااء دولاة ليياان 

 .ييليا سراا حتالل 
يشإ ريايس الميتاب ا عالماي فاي مشوضاية التعبياة والتنظاي  لحرياة فات  منيار الجاا،وب من جهته، 

عاان مجموعااة ماان الشعالياااس الحرييااة والشااعبية واليشااشية الرافضااة  عااالن بلشااور فااي الااذير  الميويااة 
قاس الخارجياة للوعد المشؤو ، وأعلن عن عرد مؤتمر دولي في مدينة را    بدعوا من مشوضية العال

 لحرية فت .
 30/10/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 في لبنان على آخر المستجدات التحرير روحي فتوح يطلع قيادة فصائل منظمة .21

طلاااال عضااااو اللجنااااة المريزيااااة لحريااااة فاااات  روحااااي فتااااو ، قيااااادا فصااااايل منظمااااة التحرياااار : أبيااااروس
مسااتجداس، وجهااود الاارييس محمااود عباااس لطااي صااشحة ا نرسااا  الشلسااطينية فااي لبنااان علااى آخاار ال

 وتطبي  ما ت  ا تشا  عليه في الراهرا بين حريتي فت  وحماس برعاية مصرية.
وايد فتو  خالل اجتماع للشصايل يو  ا ثنين، بحضور أمين سر حرية فت  وفصايل منظمة التحرير 

حرية فات  علاى اساتعادا الوحادا الوطنياة وباذل  العرداس، على تصمي  أبوالشلسطينية في لبنان فتحي 
أقصاااى الجهاااود  نجاااا  الحاااوار، وتمياااين حيوماااة الوفاااا  الاااوطني مااان الرياااا  بمهامهاااا بشااايل يامااال 

 قطاع ،زا وف  النظا  والرانون يما في الضشة الزربية. رداراوبمسؤوليتها في 
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الرييساااة فاااي طريااا  العملياااة وشااادد فتاااو  علاااى أن ا ساااتيطان المشاااروش براااوا ا حاااتالل يعاااد العرباااة 
بريطانيااا علااى ا حتشااال بجريمااة ميويااة  رصاارارالسياسااية والحاال العااادل للرضااية الشلسااطينية، مسااتنيرًا 

 وعد بلشور الذي تعتبر جريمة العصر بح  الشعب الشلسطيني.
 30/10/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 جسديا  تهم لتصفيبحق األسرى  ا  منظم ا  إجرام": االحتالل يمارس الجهاد" .22

حملاااس حرياااة الجهااااد ا ساااالمي سااالطاس ا حاااتالل ا ساااراييلي، المساااؤولية الياملاااة عااان حيااااا  :،ااازا
األسر  الشلسطينيين الذين شرعوا بإضراب مشتو  عن الطعا ، رفضا لظروإ أسره ، ودعس المجتمل 

يشإ فيه النراب عن اعترال ا حاتالل لنحاو  الدولي للتدخل العاجل  نهاء معاناته ، في الوقس الذي
 قبل عامين.« انتشاضة الردس»ألإ فلسطيني منذ اند ع  15

وأيد أحمد المادلل الرياادي فاي حرياة الجهااد ا ساالمي، خاالل وقشاة تضاامنية مال األسار  المضاربين 
ل ا ساراييلي أما  مرر اللجنة الدولية للصليب األحمر في مدينة ،ازا، أن األسار  فاي ساجون ا حاتال

 «.يعانون رجرامًا منظمًا بهدإ تصشيته  جسديًا وقتل الرو  المعنوية لديه »
وطالب المنظماس الدولية التي تعنى بحرو  ا نسان رلى الوقوإ بجانب األسر ، وخاصة المضربين 

 منه  عن الطعا .
 31/10/2017، لندن، القدس العربي

 
 ان عصفورعن القيادي في حماس عدن جفر االحتالل ي .23

عان الريااادي فااي حريااة حماااس  األحاادأفرجااس سالطاس ا حااتالل مساااء يااو   :،سااان اليتااوس - ناابلس
 شهرا. 19عاما، من مدينة نابلس، بعد اعترال رداري استمر  55عدنان عصشور  

شااهر نيسااان ماان العااا  الماضااي  أوايااليااذير أن قااواس ا حااتالل اعترلااس عصااشور بعااد مداهمااة منزلااه 
مان  األحادحويله لالعترال ا داري وتجديد اعتراله عدا مراس، قبل أن يشرج عنه الياو  ، وجر  ت2016

يشاار رلاى أن عصاشور اعترال عادا ماراس فاي السااب  وأمضاى فاي ساجون ا حاتالل مااا  ساجن مجادو.
 .ا داريعاما، ا،لبها با عترال  13من  أيثرمجموعه 

 30/10/2017القدس، القدس، 
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 إلحياء المفاوضات ية ستعرض خطة سياسية قريبا  مريكاأل اإلدارةنتنياهو:  .24
ية مرييقال بنيامين نتنياهو رييس الوزراء ا سراييلي، مساء اليو  ا ثنين، أن ا دارا األ: را   

 ستعرش قريبا خطة سياسية  حياء المشاوضاس مل الشلسطينيين.
من حزب اللييود. مشيرا رلى أنه ت  جاءس أقوال نتنياهو خالل اجتماعه مل وزراء وأعضاء وقياداس 
 ية.مرييوقإ مشروع قانون ض  المستوطناس للردس بسبب التحرياس األ

يين بأي تزيير في الردس لذلك أوقشنا مشروع ض  المستوطناس مرييوأضاإ  يجب أن   نشاجئ األ
سراييل يجب أن   تتحرك لوح دها حتى   للمدينة .. الرييس ترامب قد يعرش خطة سياسية قريبا وا 

 يين .مرييتشاجئ األ
تتعاطإ رنها  ية التي قال مرييوأيد على ضرورا تنسي  جميل الخطواس ا سراييلية مل ا دارا األ

 معنا ومل المستوطنين ويريدون فرط منا أن نتعاون معه  .
 30/10/2017القدس، القدس، 

 
قرب الجيش الذي دم ره النفق تكنولوجيا متطورة في الكشف عن  استخدامتم : ونتنياهو ليبرمان .25

 غزة
 حّمل رييس الوزراء ا سراييلي، بنيامين نتنياهو، أن 31/10/2017الشرق األوسط، لندن،  ذيرس

قبل أن يت  تشجير محيطه،  الحدود ا سراييليةعلى حرية حماس المسؤولية الياملة عن اخترا  النش  
 متهما رياها بمحاولة ترويش السيادا ا سراييلية.

يل من يحاول رلحا  الضرر بنا، فسنضر »قال في تصريحاس له خالل اجتماع لحزب اللييود: و 
، مشيرا رلى أن الجيت ايتشإ النش  من خالل تينولوجيا حديثة ت  تطويرها، مؤخرا، ليشإ أي «به

 أنشا  تختر  الحدود.
أفيزدور ليبرمان ا سراييلي،  دفاعوزير ال، أن هاش  حمدان عن، 30/10/2017، 48عرب  وأضافس

قال في أعراب قيا  الجيت ا سراييلي بتشجير نش  جنوب قطاع ،زا، رن رسراييل ،ير معنية 
 بالتصعيد.

وأيد ليبرمان على أن قيادا الجنوب في الجيت ا سراييلي نشذس عملية تشجير لنش  يجتاز الحدود 
سراييل، قبالة خانيونس. ذ داخل الحدود ا سراييلية، أنه وبحسبه، فإن التشجير نش بين قطاع ،زا وا 

 بالر،  من المصالحة فإن  ،زا   تزال مملية ررهاب ، على حد تعبيره.
رمان أن رسراييل ،ير معنية بالتصعيد، وأن النش  ل  يشيل تهديدا على المستوطنين في بوتابل لي

 محيط قطاع ،زا.
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ليبرمان قال، رن ، أن أرناؤوط عبد الرؤوإ، عن 30/10/2017لألنباء،  األناضولوكالة وجاء في 
الجيت ا سراييلي، استخد   تينولوجيا متطورا لليشإ عن النش  أسشل الحدود بين قطاع ،زا 

سراييل . ول  ييشإ ليبرمان في المؤتمر الصحشي الذي عرده اليو ، ونرلس صحيشة  يديعوس  وا 
 احرونوس  مرتطشاس منه، عن طبيعة هذه التينولوجيا المتطورا. 

ل ليبرمان رن تدمير النش  جاء  نتيجة  رتشاع مستو  العملياس وتحري  ترد  تينولوجي يبير يتي  وقا
 لنا التعامل بشيل أفضل مل تهديد األنشا  . 

 
 ال يتوقفون عن محاولة اإلضرار باإلسرائيليين "إسرائيل"أعداء بينيت:  .26

ي أن النش  يشيل تهديدا خطيرا للسيادا قال نشتالي بينيس وزير التعلي  وزعي  حزب البيس اليهود: ،زا
 ا سراييلية. مضيشا  أعداء رسراييل   يتوقشون عن محاولة ا ضرار بالمواطنين ا سراييليين .

وتابل  الجيت تعل  من دروس الجرإ الصامد ويعمل استخباراتيا وتينولوجيا وهندسيا من أجل رحباط 
،الإ ،زا .. وقد ت  تحديد النش  بشيل جيد وبهدوء  هذه المحاو س ا رهابية وضمان األمن لسيان

 ول  يشيل تهديدا للسيان .
 30/10/2017القدس، القدس، 

 
 صعوبة في تقبل اقتراح "قانون القومية": أواجه ليبرمان .27

قال وزير األمن ا سراييلي، أفيزدور ليبرمان، يو  ا ثنين، رنه يواجه صعوبة في تربل : هاش  حمدان
 ن الرومية ، بداعي أنه يحول الدولة رلى دولة شريعة.اقترا   قانو 

وقال ليبرمان رنه يجد صعوبة في تربل الرانون، وأنه  بد  من تحويل رسراييل رلى دولة يهودية، 
 يحاولون تحويلها رلى دولة شريعة .

ضيشا وأضاإ ليبرمان  لدي مشيلة مل صيزة الرانون بشأن  العرب، الدروز، ليونه  ليسوا يهودا ، م
 أن موقشه هو  تناول وثيرة ا سترالل وسنها يرانون .

وتطر  ليبرمان رلى آخر صيزة لمسودا الرانون، التي تتضمن  الطلب من المحاي  البّس بموجب 
أسس الرضاء العبري في المسايل الرضايية ،ير الموجودا في التشريل الراي  أو في السواب  

 الرضايية .
 30/10/2017، 48عرب 
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 ينشر القبة الحديدية ويتأهب في محيط غزة جيش اإلسرائيليال .28
نشرس قواس الجيت ا سراييلي من الجبهة الداخلية، مساء ا ثنين، الربة الحديدية في عدا  :،زا

وبحسب وسايل رعال  عبرية فإنه ت  نشر الربة في أسدود وبير السبل  مناط  مجاورا لرطاع ،زا.
ديعوس أحرونوس أنه بالر،  من ذلك ر  أنه ل  تصدر أي تعليماس ومناط  أخر . فيما قال موقل ي

وبحسب الموقل، فإن الجيت أعلن حالة التأهب وأبلغ سيان  خاصة لسيان مستوطناس ،الإ ،زا.
 ،الإ المستوطناس أنه   يستطيل التنبؤ بطريرة الرد الشلسطينية على ما جر  بعد ايتشاإ النش .

 30/10/2017القدس، القدس، 
 

ستخدم مواد كيماوية أو وسائل غير قانونية في تفجير نلم : المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي .29
 النفق

المتحدل باس  الجيت ا سراييلي رونين منلس، مساء ا ثنين، في محاولة  : قالهاش  حمدان
لتخشيإ حدا التوتر في الجنوب ومنل حصول تصعيد، أن رسراييل ل  تستخد  مواد ييماوية أو 

وبحسبه، فإن  ،البية الرتلى قد سرطوا خالل عملية تخليص  ايل ،ير قانونية في تشجير النش .وس
العاملين في الحشر الذي علروا داخله. ونجمس الوفاا يظاهرا مرافرة للمواد المتشجرا التي يانس في 

النش ، ول  وتابل أن  الجيت ل  ير  بض  أية مواد رلى داخل  النش ، رضافة رلى الدخان والزبار .
 تين هناك نية  ستهداإ يبار الرياديين في حريتي حماس والجهاد ا سالمي .

وبحسب المتحدل فإن  الرتلى سرطوا في األراضي الززية ، مضيشا أن  هذه هي المرا األولى التي 
  وتابل المتحدل باس تحشر فيها حرية الجهاد ا سالمي نشرا باتجاه رسراييل با ستعانة بإيران .

الجيت أن رسراييل تطور جاهزيتها ألي سيناريو، ولينها  تأمل أ  يحصل أي تصعيد، وأنها ،ير 
وادعى المتحدل أيضا أن استهداإ  معنية به، ولينها سترد على يل عمل هجومي بما يتناسب .

النش  يان  عملية دفاعية من قبل رسراييل داخل حدودها في ظل خر  سيادتها من قبل الشصايل 
  شلسطينية .ال

وقال المتحدل باس  الجيت، رنه ل  يين للنش  فتحة من جهة رسراييل، ما يشير، بحسبه، رلى أن 
 النش  ل  يين معدا لالستخدا  الشوري.

 30/10/2017، 48عرب   
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 منع الشرطة اإلسرائيلية من التوصية بالمحاكمة بديل للقانون الفرنسياقتراح قانون ي .31
 اللييود  و البيس اليهودي ، يو  ا ثنين، رلى تسوية تتي  للجنة الوزارية  باحز  توصل: هاش  حمدان

للتشريل العودا رلى مناقشة اقتراحاس قوانين ا يتالإ الحيومي، وفي المرابل سيت  التصويس على 
 اقترا  قانون يمنل الشرطة من التوصية بالتردي  للمحايمة في نهاية التحري .

  التوصل رليها بين أعضاء الينيسس أييليس شاييد وشولي رفاييل، من وبحسب التسوية، التي ت
 البيس اليهودي ، ودافيد بيتان من  اللييود ، يت  تأجيل التصويس على اقترا  الرانون الشرنسي الذي 

 يمنل رجراء تحري  مل رييس حيومة   يزال في و يته.
من التوصية بالمحايمة في نهاية التحري  وفي المرابل، فإن اقترا  الرانون الذي يمنل الشرطة 

سيطر  للتصويس في ا جتماع الرادمة للجنة الوزارية للتشريل، وييون ا يتالإ الحيومي ملتزما 
 بالزالبية التي يت  التوصل رليها في اللجنة الوزارية.

 30/10/2017، 48عرب 
 

 دوالر 1,500دنى لألجور إلى الكنيست يصادق بالقراءتين الثانية والثالثة على رفع الحد األ .31
صاد  الينيسس، مساء ا ثنين، با جماع، وبالرراءتين الثانية والثالثة على اقترا  : هاش  حمدان

 .دو ر امرييي، 1,502 حوالي  شييل 5,300آ إ شييل رلى  5قانون رفل الحد األدنى لألجور من 
دا تصب  سارية المشعول مل مطلل عضو ينيسس، فإن الزيا 59وبحسب الرانون، الذي صوس عليه 

 .2018يانون األول/ديسمبر، وتدفل للعمال في مطلل العا  
 30/10/2017، 48عرب   

 
 المستوطنات أمرا  قانونيا   تعد  القناة الثانية: وثيقة للخارجية اإلسرائيلية  .32

خارجية ا سراييلية بشأن يشإ يارون أبراها  الياتب بموقل الرناا ا سراييلية الثانية عن وثيرة لوزارا ال
ي دونالد ترمب  طال  المشاوضاس مرييالمستوطناس تعتز  نشرها بالتزامن مل تحضير الرييس األ

وقال رن تلك الوثيرة تعتبر المستوطناس ا سراييلية أمرا قانونيا، وتته  الرييس  الشلسطينية ا سراييلية.
ة عن الهجماس المسلحة ضد رسراييل، من الشلسطيني محمود عباس بالتحريش، وتحمله المسؤولي

خالل ا ستشهاد بما تنشره حرية فت  على موقعها من شعاراس سياسية تعود رلى الحربة النازية في 
وذير أنها تضمنس مرتطشاس من خطاباس عباس أما  البرلمان األوروبي  ألمانيا وف  نص الوثيرة.

 بار المياه لرتل الشلسطينيين في الضشة الزربية.حين اته  الحاخاماس اليهود في رسراييل بتسمي  آ
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يما أفردس فصال خاصا عن المستوطناس ا سراييلية، والتسويغ الرانوني لريامها، زاعمة أن وثيرة 
جنيإ الرابعة التي تحظر نرل مليية األراضي بالروا   تنطب  على المستوطناس ا سراييلية، وأن 

الصشة الرانونية، ألنها ل  تين خاضعة لسلطة شرعية قبل الوجود هذه التجمعاس ا ستيطانية تتمتل ب
وأفاد بأن جهاز الدبلوماسية العامة بوزارا الخارجية صاغ الوثيرة بمساعدا المستشار  ا سراييلي.

الرضايي، تحضيرا لسشرا قريبة لنايبة وزير الخارجية تسيشي حوتوبيلي رلى عدد من الجامعاس 
 الراد .  ية خالل األسبوعمريياأل

 30/10/2017، الجزيرة نت، الدوحة
   

 عاملة نظافة تتهم زوجة نتنياهو بسوء معاملتها .33
رفعس رحد  العامالس شيو  على سارا زوجة رييس الوزراء :  أ إ ب، -الردس  المحتلة 

ية ا سراييلي بنيامين نتنياهو متهمة اياها بسوء معاملتها، بحسب ما أوردس وسايل ا عال  ا سراييل
أمس. وتهدد هذه الرضية، با ضافة رلى عدد من قضايا الشساد المزعومة ضد نتنياهو والرريبين منه، 

 مسيرته السياسية بحسب المحللين. 
 31/10/2017، الغد، عم ان

 
 بحقنا "إسرائيل"قراقع: وعد بلفور أسس لمنظومة القمع التي تمارسها  .43

وعد بلشور المشؤو  في الذير   رنوالمحررين  ألسر اقال عيسى قراقل رييس هيية شؤون : را   
المية لصدوره والذي أحاطته بريطانيا بصك ا نتداب أسس لمنظومة الرمل الوحشي وا ستعمار 

ا ستعمار الصهيوني يل وسايل الرمل  أورثسا ستيطاني اليهودي في فلسطين، وان بريطانيا 
 والبطت بح  الشعب الشلسطيني.

 الطوارئهي موروثة عن نظا    األسر التي تطب  بح   ا سراييليةالروانين  من %95 رنوقال 
 والروانين التعسشية والرمعية. األنظمةيزال معمو  بها بل طورس سلطة ا حتالل هذه  ماالبريطاني، و 
تدفل تعويضاس لشعبنا  أنتعتذر بريطانيا للشعب الشلسطيني، بل عليها  أنفرط    ييشيوقال قراقل: 

تها الداعمة للصهيونية وتثبيس وجود الييان ساء ما تيبده من تضحياس ونيباس بسبب سياجر 
تزيير سياستها وأن تعترإ بالدولة الشلسطينية الحّرا  أيضاالصهيوني على أرش فلسطين، بل عليها 

قامة ا حتشا س بمناسبة مرور ماية عا   والمسترلة بد  من ا ستهتار بح  شعبنا في تررير مصيره وا 
 على وعد بلشور ا ستعماري.

 30/10/2017اإلخبارية،  معا   وكالة
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صابة  ثالثة يختطفون"مستعربون"  .43  آخرين ثالثةشبان من مخيم قلنديا وا 
اختطشس قوا رسراييلية خاصة  مستعربين ، الليلة، ثالثة شبان من وسط مخي  قلنديا المحتلة: الردس 

رلوا على رثرها رصاص الحي والمعدني المزلإ بالمطاط، نج ن باليشمال الردس، فيما أصيب ثالثة آخر 
 لمستششى را    الحيومي.

وقال أحد أعضاء اللجنة الشعبية في مخي  قلنديا لا وفا  رن قوا من المستعربين دخلوا في سياراس 
وا مدنية وسط مخي  قلنديا واختطشوا ثالثة شبان ل  يت  التعرإ على هويته  حتى رعداد الخبر، وخرج

 من المخي  باتجاه حاجز قلنديا الرريب من المخي .
 30/10/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 عن مواصلة نضاله الشعب الفلسطيني وعد بلفور لن تثني   تداعياتاللجان الشعبية في لبنان:  .43

اس ومشاعيل وعد بلشور لن لجنة المتابعة المريزية للجان الشعبية في لبنان، أن تداعي : أيدسبيروس
، ولن تثنيه عن مواصلة نضاله والتمسك بحروقه المشروعة والعادلة التي الشلسطيني الشعبترهب 

يشلتها الشرعية الدولية وحره في الحرية وا سترالل الوطني وتجسيد دولته الوطنية المسترلة ذاس 
 رلىس، وعودا الالجيين الشلسطينيين وعاصمتها الرد 1967السيادا على حدود الرابل من حزيران عا  

 .194دياره  وف  الررار الدولي 
يو  ا ثنين، أبناء شعبنا للمشارية الشاعلة في الشعالياس ، ودعس اللجان الشعبية في بيان لها

السياسية والجماهيرية التي سترا  بذير  وعد بلشور المشؤو  في يافة المناط  والمخيماس الشلسطينية 
 ساس الدولية.وأما  المؤس

جحاإوحمل البيان حيومة بريطانيا المسؤولية التاريخية الياملة وما ترتب عن هذا الوعد من ظل    وا 
بح  شعبنا الشلسطيني، داعيًا بريطانيا  صال  هذه اليارثة التاريخية والمتمثلة بوعد بلشور وا عتذار 

 ترالل وبدولته الشلسطينية المسترلة.لشعبنا الشلسطيني وا عتراإ بحره في العودا والحرية وا س
 30/10/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 ون باعتصام جزئيؤ بالتصعيد ويبد يشرعون األونروا معلمواألردن:  .43

، اعتصامًا جزييًا عن العمل، في بايورا الثالثاء ينشذ معلمو األونروا، اليو : نادية سعد الدين -انعمّ 
التصعيدية التي تصل ل ضراب المشتو ، احتجاجًا على ما قالوا انه   تجاهل ردارا الويالة  رجراءاته 
 لمطالبه  .
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وقال رييس اتحاد العاملين في الويالة، رياش زيزان، رن  اليادر التعليمي في األونروا، الذي يض  
مدرسة  172آ إ موظإ، ضمن  سبعةآ إ، ما بين معل  ومدير، من رجمالي  خمسةزهاء 

، سينشذ اليو  اعتصامًا جزييًا، لالحتجاج على سياسة الويالة تجاه األردنوجامعة ويليتي مجتمل في 
 مطالبه  العادلة .

وأضاإ زيزان، لا الزد ، رن  مجلس معلمي األردن في الويالة قرر ا عتصا  اليو ، بمعدل الحصة 
 تها الثالل .ألولى في يلياااألولى في مدارس  األونروا ، والمحاضرا 

المربل،  8/11التصعيدية ستتوسل لتشمل ا عتصا ، يو  األربعاء في  ا جراءاسوأشار رلى أن  
 بمعدل الحصتين والمحاضرتين األولى والثانية . 

الراد ، وصوً   20/11وقرر المجلس التوقإ عن العمل لمدا يو  دراسي يامل يو  ا ثنين المواف  
 الراد . 4/12ثنين تو  عن العمل اعتبارًا من صبا  يو  ا رلى البدء با ضراب المش

 31/10/2017الغد، عم ان، 
 
 االحتالل خيمة اعتصام حي البستان جنوب األقصى إزالةمواجهات في سلوان بعد  .43

اندلعس مواجهاس، مساء يو  ا ثنين، في محيط خيمة البستان ببلدا  :ديا  جويحان - الردس المحتلة
البلدا وقواس ا حتالل عرب قرار ا حتالل بإزالة  أهاليالمبارك بين  األقصىسجد سلوان جنوب الم

 الخيمة.
سر حرية فت  في سلوان أحمد عباسي، رن قواس ا حتالل هاجمس  خيمة البستان ،  أمينوقال 

 وأخرجس من فيها بالروا، واعتدس عليه  بالضرب ما أد   ند ع المواجهاس.
تابعة لبلدية ا حتالل في الردس أزالس الخيمة التي نصبس قبل يومين وأضاإ عباسي أن حافلة 

الحي حاولوا رعادا نصب  أهالياحتجاجًا على أوامر هد  منشآس لعشراس المواطنين، موضحًا أن 
 جنود ا حتالل رفضوا وتمريزوا داخل الخيمة ومنعوا المواطنين من ا قتراب. أن ر الخيمة 

 30/10/2017، ، رام هللاالحياة الجديدة
 
 إسرائيلي يفلسطينية تروي قصة اغتصابها من جند .43

يششس سيدا فلسطينية للجزيرا عما يانس تعرضس له على يد أفراد من شرطة ا حتالل قبل عدا 
 سنواس من اقتياد رلى مريز للشرطة بعد منعها من دخول الردس ث  ا،تصابها.
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ياد السيدا الشلسطينية، بشيل ،ير قانوني، رلى أحد وأصّر الجنود ا سراييليون عند الحاجز على اقت
مرراتها في الردس المحتلة، وما رن وصلس حتى بدأ أحد عناصر الشرطة التحرت بها، واستمرس 

 محاو ته ساعاس دون أن ينال ما أراد.
 لين قصتها ل  تنته هنا، فما رن تخلصس من محاو س الشرطي األول، حتى جاء رليها شرطي آخر.

، ا،تصبني، ضليس رياهرنه بعد عراك نج  في ا،تصابها  يان أقو  مني، عمل اللي بده  ترول
 أضربه وأصرخ ما في حد سمعني .

بتردي  شيو  رسمية، لين وحدا التحري  ا سراييلية مل رجال الشرطة،  وقامس السيدا الشلسطينية
أيثر من مرا، بحجة أن  ودون حتى أن تستيمل ا جراءاس األساسية في التحري ، أ،لرس الملإ

   الجاني ،ير معروإ.
 30/10/2017.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 مدرسة مقدسية بعد زيارة طالبات فلسطينيات ضريح الراحل ياسر عرفات علىتحريض إسرائيلي  .34

ر،  يون مدرسة الروضة ا سالمية في حي الشي  جرا  في الردس «: الردس العربي»را    ا 
لسطينية خاصة   تمولها وزارا التعلي  ا سراييلية، وتدرس حسب المنهاج الشرقية، مدرسة ف

، التي تعتبر الناطرة باس  حيومة نتنياهو، نشرس ترريرا «يسراييل هيو »الشلسطيني، ر  أن صحيشة 
تحرش فيه على المدرسة بسبب تنظي  زيارا لطالباتها رلى ضري  الرييس الشلسطيني الراحل ياسر 

    .عرفاس في را
 31/10/2017العربي، لندن،  القدس

 
 عمارإعادة اإل عتبر عقبة كأداء تقف في وجهالحواجز العسكرية ت  : الخليللجنة إعمار  .34

تواجه مشاريل الترمي  وأعمال الصيانة التي تنشذها لجنة رعمار الخليل في العديد من بيوس  :را   
ا براهيمي الشريإ ومنطرة السهلة، تحديًا رييسيًا  دالمسجالبلدا الرديمة، وخاصة الواقعة في محيط 

يبيرًا يتمثل في المضايراس التي يشرضها جيت ا حتالل وا عتداءاس التي يرو  بها المستوطنون 
 ضد يادر العمل وضد الممتلياس التي تت  فيها أعمال الترمي .

الحواجز العسيرية المحيطة بالمنطرة التي  أن رلى عماد حمدان مدير عا  لجنة رعمار الخليل، وأشار
تنشذ فيها أعمال الترمي  تعتبر عربة يأداء ترإ في وجه لجنة رعمار الخليل، فعلى هذه الحواجز يت  
عرقلة مرور واحتجاز يادر العمل من عمال وفنيين ومهندسين لشتراس متشاوتة تصل أحيانًا لساعتين 

ن المرور عبرها، يذلك   تسم  هذه الحواجز بإدخال المواد أو أيثر، وفي أحيان أخر  يت  منعه  م
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الالزمة ألعمال الترمي  والصيانة يا سمنس والرمل والطوب واألدواس والعدد الخاصة بالمهنيين، ما 
 المشاريل.تسبب ويتسبب في تأخير رنجاز هذه 

 31/10/2017، لندن، القدس العربي
 
 "سمى "القدس الكبرىدينة يهدف إلقامة ما ي  المقدسية عن الم األحياءالتفكجي: عزل  .34

أيد مدير الخرايط في جمعية الدراساس العربية، الخبير في شؤون ا ستيطان : أده  الشريإ -،زا 
 خليل التشيجي، أن رسراييل   تريد دولتين بعاصمتين، في رشارا رلى  خيار الدولتين .

ياء المردسية عن المدينة يهدإ  قامة ما واعتبر التشيجي في تصري  لا فلسطين ، أن عزل األح
 يسمى  الردس اليبر  مسترباًل .

لجنة يان هدفها ترليص نسبة السيان العرب في الردس  1973وأشار رلى أن ا حتالل شيل سنة 
 المحتلة، وهو ما يجري ا ن في المدينة التي باتس قضيتها ديمزرافية:  أقلية عربية وأ،لبية يهودية .

حس  قضية ،ربي الردس باعتبارها ذاس أ،لبية يهودية وأقلية  1948حتالل في عا  وأضاإ: ا 
 عربية، وبالتالي تعل  من هذه التجربة في شرقي الردس.

ألإ عربي وبالتالي يانس رؤية ا حتالل الحشاظ على  70وتابل  بعد توسيل حدودها يان هناك 
 عرب، والباقي يهود . 22%

ل في عملياس هد  المنازل ومصادرا األراضي، فيما نمى عدد اليهود مل ولتحري  ذلك بدأ ا حتال
من رجمالي عدد السيان في داخل حدود بلدية الردس،  %41مرور الزمن حتى وصلس نسبته  اليو  لا

  بحسب التشيجي.
، مستنًدا %55، يما قال، سييون رجمالي عدد المستوطنين في حدود بلدية الردس 2040ومل نهاية 

 ك رلى معطياس صادرا عن ا حتالل ا سراييلي.في ذل
وأشار رلى أن ا حتالل ا سراييلي اتخذ مجموعة قراراس، يان أولها رقامة جدار الشصل العنصري، 

 ألإ فلسطيني. 150وعزل من خالله 
 %12وأشار رلى أن ا حتالل يسعى بيل السبل الممينة رلى أن يصب  عدد الشلسطينيين المردسيين، 

 مالي سيان المدينة المحتلة.من رج
 30/10/2017الين،  أون فلسطين
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 ألف حالة اعتقال إسرائيلية لفلسطينيين خالل عامين 15نحو : األسرىهيئة شؤون  .34
يثّشس سلطاس ا حتالل ا سراييلية من اعترا تها للشباب والنشطاء الشلسطينيين بدواعب وحجج : را   

ألإ فلسطيني؛ ،البيته   15تهدفين في حمالتها ا عترالية ما يرارب أمنية متعددا، ليبلغ عدد المس
 من الضشة الزربية المحتلة.

وقالس  هيية شؤون األسر  والمحررين  في بيان لها، يو  ا ثنين،    يياد يمضي يو  واحد ر  
 ألمنية .وتجسجل فيه عشر حا س اعترال وما يزيد، و،البيتها العظمى ليس لها عالقة بالدواعي ا

جلس منذ اند ع  انتشاضة الردس  في األول من تشرين  14789ورصدس الهيية  ول/ األحالة اعترال سج
 .2017وحتى األول من تشرين أول/ أيتوبر من  2015أيتوبر 

 30/10/2017الين،  أون فلسطين
 
 بالسرطان لم يتجاوز نصف ساعة المريضلقاء األسير طحان ونجله  .33

سجون ا حتالل نشذس زيارا األسير  رداراية شؤون األسر  والمحررين، أمس، بأن را   : أفادس هي
عاما،، والرابل في مستششى  19المحيو  بالمؤبد رجب الطحان لنجله المريش بالسرطان مجد  

 هداسا عين يار ، حيل تمس الزيارا فجر أمس، دون حضور أحد من أفراد العايلة.
راء الذي جمل األسير بنجله، والذي ل  يتجاوز النصإ ساعة   يمين وقالس الهيية، في بيان، رن الل

وصشه باليلماس، اجتمعس فيه مشاعر مختلطة من الحزن والشر  والسعادا، بيى فيه الوالد ونجله 
طوال الزيارا، ر،  فرحهما الشديد باللراء . ويانس الطواق  الرانونية في الهيية بذلس جهودًا مضنية، 

ار األيا  الماضية، وتردمس بأيثر من طلب والتماس للمحيمة ا سراييلية المريزية تواصلس على مد
في بير السبل، وت  انتزاع قرار بالسما  لألسير الطحان بزيارا نجله المريش بسرطان الد ، ويمر 

 بوضل صحي خطير جدا.
 31/10/2017، رام هللا، األيام

 
 لغة عالمية 17بلفور" بـ طريقإطالق فيلم " .33

لزة عالمية، وذلك  17فيل   طري  بلشور  با ،يو  ا ثنين، مريز العودا الشلسطيني ومرره لندن ل أط
 بالتزامن مل الذير  الميوية لوعد بلشور المشؤو  الذي تسبب باحتالل أرش فلسطين.

ويهدإ الشيل  رلى زيادا الوعي با ثار اليارثية لوعد بلشور على الشعب الشلسطيني، عبر تجسيده 
راميًا ضمن قصة عايلة بريطانية ترليدية، وهو مناسب من حيل المحتو  للمشاهدا العايلية وخال د

 من مشاهد العنإ.
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لزة عالمية هي: العربية،  16ومترج  رلى  ا نجليزيةدقيرة، وهو ناط  باللزة  12ومدا الشيل  
لبولندية، ا يطالية، التريية، الهندية، ا سبانية، الشرنسية، األلمانية، الدنماريية، الهولندية، السويدية، ا

 األوردو، الشارسية، الصينية، الروسية، ا ندونيسية.
 30/10/2017، عم ان، السبيل

 
 المتحف الفلسطيني يصل ألطفال وعائالت القدس وغزة .33

نظ  المتحإ الشلسطيني خالل اليومين الماضيين مجموعة من الشعالياس المرتبطة بمعرضه : را   
في مرره في بيرزيس وصوً  رلى الردس و،زا، بمشارية جماهرية مميزا من مختلإ « ا الردستحي»

 الشياس العمرية.
وعّبرس مديرا البرامج العامة وا نتاج عبور حشات عن فخرها بنجا  المتحإ الشلسطيني في تنظي  

ير  نشسه مؤسسة  فعالياته في الردس و،زا، مؤيدا أن هذا يصب في رؤية المتحإ الشلسطيني والذي
 عابرا للحدود، ويسعى لتجاوز عرباس التنرل والحرية. 

 31/10/2017، لندن، القدس العربي
 

 يةأمريكوحل  الصراع برعاية  إسرائيلية" - مبادرة مصرية إلرساء "شراكة عربية": توريالمون" .47
راب عن أن مصر يشإ وييل وزارا الخارجية ا سراييلي األسب ، أوري سافير، الن: صال  النعامي

أعدس مبادرا تهدإ رلى تسوية الصراع الشلسطيني ا سراييلي، رلى جانب  ررساء شراية عربية 
 ية . أمرييرسراييلية لمواجهة ا سال  المتطرإ، برعاية 

وفي تررير أعده ونشره اليو  موقل  يسراييل بالس ، النسخة العبرية لموقل  المونتور ، نرل سافير عن 
ري قوله رن  المبادرا تجسد سعيا مصريا  ستزالل قوا الدفل التي أفضى رليها اتشا  دبلوماسي مص

 المصالحة بين حريتي فت  وحماس . 
 وحسب الدبلوماسي المصري، فإن المبادرة المصرية تنص على:

أو : استعداد الجامعة العربية للمشارية في الجهود الهادفة لتسوية الصراع على أساس حل الدولتين 
؛ رلى جانب اعتراإ الجامعة باتشا  المصالحة الشلسطيني، وأنها 2002والمبادرا العربية للسال  للعا  

 تر  في الضشة الزربية وقطاع ،زا والردس الشرقية وحدا سياسية واحدا.
سراييل، يهدإ مرييثانيا: تدعو ا دارا األ ية رلى عرد مؤتمر في واشنطن بمشارية الدولة العربية وا 

 ناقشة فرص تطبي  حل الدولتين ومواجهة ا رهاب.رلى م
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ثالثا: يؤسس المؤتمر  نطال  مشاوضاس متعددا األطراإ، تشارك فيها بشيل خاص يل من مصر 
سراييل للتواف  على استراتيجية لمحاربة ا سال  المتطرإ، وذلك على أساس  واألردن والسعودية وا 

 د ترامب، أثناء قمة الرياش.ي، دونالمرييالخطاب الذي ألراه الرييس األ
رابعا: يمثل الجانب الشلسطيني في المؤتمر وفد تشيله منظمة التحرير، وليس السلطة الشلسطينية، 
على أن تلتز  رسراييل بتجميد ا ستيطان أثناء المشاوضاس، ويتعهد الشلسطينيون بوقإ مظاهر 

 التحريش على رسراييل. 
وصل لترتيباس أمنية تشضي رلى تحسين فرص حل الصراع، خامسا: مصر مستعدا للمساعدا في الت

من خالل ررسال قواس مصرية رلى يل من الضشة الزربية وقطاع ،زا يروا مراقبة في حال ت  
 التواف  على صيزة للحل الداي  للصراع.

ية سادسا: تلتز  يل من الو ياس المتحدا وا تحاد األوروبي بتردي  مساعداس مادية لألطراإ المشار 
 في رنجاز التسوية السياسية للصراع والتعاون ا قليمي في مواجهة ا سال  المتطرإ.

واستدرك الدبلوماسي المصري قايال رن  الشروع في تطبي  هذه المبادرا يتوقإ بشيل أساسي على 
 رنجاز اتشا  المصالحة الشلسطينية .

ا رلى تيثيإ جهودها لتحري  وذير الدبلوماسي المصري أن  أحد األسباب التي دفعس الراهر 
المصالحة يتمثل في خشيتها من أن يشضي تدهور األوضاع ا قتصادية في قطاع ،زا رلى اند ع 

 مواجهة جديدا بين رسراييل وحرية  حماس، تعزز من ميانة ريران في قطاع ،زا . 
 تحسين قدرا وحسب الدبلوماسي المصري، فإن حرص الراهرا على رنجاز المصالحة يرمي أيضا رلى 
 نظا  السيسي على مواجهة التحدياس األمنية في سيناء وتعزيز ميانة النظا  ا قليمية .

ي، جيسين ،رينبليس، أبلغ الجانب المصري أن واشنطن تؤيد اتشا  مرييوأوض  أن المبعول األ
أن  هذا المصالحة، بشرط أ  تشارك حماس في أية حيومة تتشيل ينتيجة لهذا ا تشا ، منوها رلى 

الشرط عادا ما تطرحه الو ياس المتحدا في يل مرا تتدخل فيها الراهرا  نجاز المصالحة 
وفي ما يتعل  بالموقإ ا سراييلي من المبادرا المصرية، قال سافير رن مسؤو  في  الشلسطينية .

الوزراء الخارجية ا سراييلية أبلزه  رفش تل أبيب المبادرا المصرية ، مشيرا رلى أن رييس 
ا سراييلي، بنيامين نتنياهو، ير  أن  المؤتمر المرتر  في واشنطن يجب أن يشضي فرط رلى اتشا  
رقليمي حول محاربة ا رهاب ا سالمي ومواجهة ريران، دون التطر  لمسألة حل الصراع . وشدد 

لحة الشلسطيني، المصدر على أن  رسراييل تشترط قبل مناقشة حل الصراع أن يت  رلزاء اتشا  المصا
 أو أن تتخلى حرية حماس عن سالحها .

 30/10/2017، ، لندنالجديدالعربي 
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 ثانيةالمرة لل "إسرائيل"مسؤول بارز في المعارضة السورية يزور  .48
يانس المرا األولى التي أبد  فيها الديتور يمال اللبواني، رجل لطيإ وقريب للرلب، : شيمريس ميير

، بعد أن سألته رذا يان يواف  على الحريرية أن األسد انتصر.    ترولي ،ضبا حريريا، خالل لراينا
 رن األسد انتصر، رنما سوريا ذبحس .

وأضاإ اللبواني متسايال:  هل بعد الحرب العالمية الثانية يان يمين الرول رن هتلر انتصر ، رنما 
الحرب عن مياس آ إ الرتلى، يعرإ جيدا النراط الحساسة التي تحرك ا سراييليين.  بعد أن أسشرس 

 ماليين الجرحى والنازحين، عن أي انتصار تتحدثين تحديدا؟ .
هذه ليسس المرا األولى التي يزور فيها اللبواني رسراييل، ر،  أنه يدرك المخاطر اليامنة، أمال منه 

دي لنجاحاس النجا  في المحاولة األخيرا، البايسة ترريبا، لدفل ا سراييليين للعمل من أجل التص
 النظا  السوري.

اللبواني من مدينة زبداني وهو طبيب، وناشط ومتحدل مريزي في المعارضة السورية. وقد زار 
 ، وناشد رقامة عالقاس سلمية بين رسراييل وسوريا بعد سروط نظا  األسد.2014رسراييل في عا  

في تل أبيب، ويبدو أن الريادا  تجدر ا شارا رلى أن اللبواني الترى مل مسؤولين رسراييليين يبار
ا سراييلية تولي اهتماما أيثر فأيثر رلى أقواله. فهل في وسل اللبواني أن يزّير سياسة عد  تدخل 

 رسراييل في سوريا؟ على األ،لب  .
 27/10/2017، المصدر، إسرائيل

 
 جامعة الدول العربية: إتمام المصالحة الفلسطينية يستوجب دعما  دوليا   .49

أيد األمين العا  المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة باألمانة العامة لجامعة : وا 
الدول العربية سعيد أبو علي، أن رتما  المصالحة الشلسطينية يستوجب توفير دع  دولي فعال مرترن 

 بأف  سياسي واض  وجاد لتحريك عملية السال .
-ي بسياسة السال  في الشر  األدنى رونالد شتينجر عرب لرايه المنس  السويسري المعن -وشدد 

على ضرورا العمل على تحري  األهداإ المرجوا لعملية السال  المتمثلة في رنهاء ا حتالل 
واستيمال بناء الدولة الشلسطينية وتميينها من ممارسة سيادتها واستراللها. وأشاد « ا سراييلي»

للشعب الشلسطيني، خاصة في المجال ا نمايي وبناء البنى السشير أبو علي بجهود سويسرا الداعمة 
 التحتية الشلسطينية.

 31/10/2017، الخليج، الشارقة
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 "الموت إلسرائيل"ال ضرورة لشعار عرفات كان إرهابيا  و أكاديمي إيراني:  .51
محمد المذحجي: في سابرة تعتبر األولى من نوعها على ا طال ، صر  « الردس العربي»لندن ا 
د أساتذا جامعة طهران الحيومية أن الشهيد ياسر عرفاس، الزعي  الشلسطيني يان ررهابيا، وأنه   أح

 «.الموس  سراييل»ضرورا لشعار 
التابعة لمنظمة ا ذاعة والتلشزيون الرسمية ا يرانية في برنامجها المسايي األيثر « خبر»وبثس قناا 

، نراشا حول استراتيجية الرييس األمرييي، دونالد أو  عنوان الليلة،« تيتر رمشب»مشاهدا باس  
ترامب، الجديدا بحضور رييس لجنة األمن الرومي والسياسة الخارجية في مجلس النواب ا يراني، 
 عالء الدين بروجردي، وخبير العالقاس الدولية وأستاذ جامعة طهران الحيومية، برويز مجتهد زادا.

لماذا نيتب على صواريخنا الموس  سراييل؟ »ال مجتهد زادا وحول برنامج الصاروخي ا يراني، ق
لماذا   نيتشي با عالن عن مد  صواريخنا فرط؟ ألن مد  صواريخنا يصل رلى رسراييل، وذير 

 «.اس  رسراييل يعطي الذريعة للزرب ضدنا فرط
اريخنا ليس من الحيمة والذياء أن نرو  بدعاية عدايية ضد رسراييل، ونيتب على صو »وأضاإ 

لماذا نعلن عن عدد »، مؤيدا «الموس  سراييل، ألننا ندفل ثمنا هذه الدعاية ،ير الضرورية
 «.صواريخنا ومداها، بينما باقي دول العال  تخشي قدراتها العسيرية؟

وانترد مجتهد زادا الجهاز الدبلوماسي ا يراني لعد  رده على التصريحاس السعودية التي اتهمس 
ياسر عرفاس والصهاينة بدؤوا ا رهاب في المنطرة، »نية بأنها مصدر ا رهاب، قايال الثورا ا يرا

لماذا الخارجية ا يرانية ل  ترد على اتها  الرياش لمؤسس الجمهوري ا سالمية، رو    خميني، 
 «بأنه جاء با رهاب ألول مرا في المنطرة؟

 31/10/2017، القدس العربي
 

 م": لن يتم فرض أي اتفاق على اإلسرائيليين والفلسطينييني لـ"األياأمريكمسؤول  .51
ي يبير أن الو ياس المتحدا ستواصل العمل عن يثب مل أمريي األيا  : أيد مسؤول  -الردس 

الطرفين الشلسطيني وا سراييلي؛  حراز ترد  نحو تحري  السال ، مشددًا على أنه  لن يت  فرش أي 
 سطينيين .اتشا  على ا سراييليين والشل

وقال مسؤول يبير في البيس األبيش لا األيا  :  يما ذير الرييس دونالد ترامب بوضو ، فهو ملتز  
شخصيًا بتحري  اتشا  سال  بين ا سراييليين والشلسطينيين من شأنه أن يساعد على الدخول في 

 عصر من السال  وا زدهار ا قليميين .
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س مستشاريه رلى مواصلة المناقشاس مل الشرياء ا قليميين وأضاإ:  قبل بضعة أشهر، وّجه الريي
 بشأن أفضل السبل لدع  جهود السال . و  تزال هذه المحادثاس جارية .

يون بشيل فردي مل أمرييوأشار رلى أنه  على هامت الجمعية العامة لألم  المتحدا اجتمل ممثلون 
 ليميين آخرين .ممثلين من مصر وا ماراس العربية المتحدا وشرياء رق

ي:  وفي ا ونة األخيرا، سافر الممثل الخاص للمشاوضاس الدولية رلى الراهرا مرييوتابل المسؤول األ
 وعّمان والردس ورا    واجتمل مل المسؤولين، وسيعرد اجتماعاس أخر  في األسابيل المربلة .

عودية يبير مستشاري الرييس ونايب وأردإ:  وبا ضافة رلى ذلك، عاد مؤخرًا من المملية العربية الس
والممثل الخاص للمشاوضاس الدولية. يما أجر  المستشار  لالستراتيجيةمستشار األمن الوطني 

اليبير اتصا س متيررا مل مسؤولين من رسراييل والسلطة الشلسطينية ومصر وا ماراس واألردن 
 والسعودية . 

حادثاس ا قليمية ستلعب دورًا مهمًا، فإن الرييس يؤيد ي:  في حين أن هذه الممرييوزاد المسؤول األ
من جديد أن السال  بين ا سراييليين والشلسطينيين   يمين ر  أن يت  التشاوش عليه بين الطرفين 
مباشرا، وأن الو ياس المتحدا ستواصل العمل عن يثب مل الطرفين  حراز ترد  نحو تحري  ذلك 

 الهدإ .
ي على أنه  لن يت  فرش أي اتشا  على ا سراييليين والشلسطينيين؛ ونحن ييمر وشدد المسؤول األ

 ملتزمون بتيسير التوصل رلى اتشا  يحسن الظروإ ليال الطرفين .
 30/10/2017، األيام، رام هللا

 
 لتعزيز التعاون األمني والدفاعي "إسرائيل"رئيس الوزراء األسترالي في  .52

ل العالقاس الخاصة التي تربط الجانبين، وصل رييس الحيومة في تطّور يعيس طاب: صال  النعامي
، اليو  ا ثنين، رلى تل أبيب في زيارا تستزر  يومين Malcolm Turnbull األسترالية، ماليو  ترنبل

 وتهدإ رلى تطوير التعاون األمني والعالقاس الدفاعية. 
ماع األسترالي، فرد اصطحب ترنبل وفيما يدلل على أن العالقاس مل رسراييل تمثل أحد محاور ا ج

معه في زيارته زعي  المعارضة األسترالية، بيل شورتن، الذي وصشه بياٌن صادٌر عن الخارجية 
 ا سراييلية اليو  بأنه من  أوث  أصدقاء رسراييل .

وأشار موقل صحيشة  جيروزل  بوسس  ا سراييلية، رلى أن ما يعيس األهمية التي تنظر بها الحيومة 
األحزاب األسترالية للعالقة مل رسراييل، حريرة أن ياًل من ترنبل وشورتن قد وصال تل أبيب في و 
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ذروا أزمة سياسية داخلية تعصإ بأستراليا، نجمس عن فردان حيومة ترنبل أ،لبيتها المطلرة في 
 البرلمان.

ولين ا سراييليين ونرلس الصحيشة عن ترنبل قوله عشية توجهه لتل أبيب، رنه سيبحل مل يبار المسؤ 
والعالقاس الدفاعية، وسنناقت سبل تنشيذ مشاريل لحماية  وا ستراتيجيسبل  تعزيز التعاون األمني 
 المناط  المأهولة بالسيان .

ولشتس الصحيشة رلى أن تل أبيب تراهن على رسها  زيارا ترنبل في تحسين األوضاع ا قتصادية في 
س ضخمة لشراء السال ، مشيرا رلى أن أستراليا تعد سابل أيبر رسراييل من خالل التوقيل على صشرا

دولة مستوردا للسال  في العال . وأشارس رلى أن أستراليا تعد سوقًا رايجًا للصناعاس العسيرية 
لى أن ياًل من رسراييل وأستراليا ستوقعان خالل الزيارا على مذيرا تشاه  حول التعاون  ا سراييلية، وا 

 ، مما يضمن توسيل مجا س تصدير السال  والترنياس العسيرية ليانبرا.في مجال الدفاع
وبخالإ زعماء العال  ا خرين الذين يزورون رسراييل، فإن ترنبل لن يتوجه خالل الزيارا رلى مناط  
السلطة الشلسطينية للراء رييسها محمود عباس. من ناحيتها وصشس صحيشة  يسراييل هيو  ، أوسل 

 يلية انتشارًا، أستراليا بأنها  الصديرة األيثر قربًا  سراييل حسب يل المعايير .الصحإ ا سراي
 30/10/2017الجديد،  العربي

 
 "إسرائيل"مليون مزارع هندي يعلنون مقاطعة  16أس":  دي"بي منظمة  .53

،، AIKSأعلنس منظمة الشالحين الهندية التابعة للحزب الشيوعي الهندي   : العربي الجديد لندن اا 
و ية هندية وتض   21أحد أيبر اتحاداس المزارعين والعمال في قطاع الزراعة، والتي تمثل أيثر من 

 مليون مزارع، انضمامها وتأييدها لحرية مراطعة رسراييل. 16في عضويتها 
، تأييدها لنداء المجتمل المدني الشلسطيني BDSوأقّرس المنظمة وفرًا لموقل حرية مراطعة رسراييل  

اطعة رسراييل وسحب ا ستثماراس منها وفرش العروباس عليها حتى تنصاع للرانون الدولي، لمر
 انطالقًا من ريمانها بأهمية الدفاع عن حرو  الشعب الشلسطيني.

يما أعلنس المنظمة رفش استحواذ الشرياس ا سراييلية وأدانس سيطرتها على الرطاع الزراعي 
هذه الشرياس في الهند ورفل مستو  الوعي بين المزارعين لمنل  الهندي فضاًل عن نيتها توثي  تورط

الشرياس ا سراييلية المتورطة في ا حتالل العسيري والشصل العنصري في فلسطين من جني أربا  
 في الهند.

من جهتها، قالس منسرة اللجنة الوطنية الشلسطينية للمراطعة في جنوب آسيا، أبورفا جواتا ، رّن 
ندي مل الشعب الشلسطيني ليس حديثًا ولينه ذو تاري  طويل، ويسرنا رؤية هذا  التضامن اله
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التضامن يظهر ويتعزز مجددًا مل رعالن منظمة الشالحين الهنود  رييس، عن دع  حرية المراطعة 
 BDS. والشعب الشلسطيني ، 

ار البريطاني، قبل استرالل الهند من ا ستعم 1936، عا  AIKSوتأسسس منظمة الشالحين الهندية  
حيل لعبس دورًا حاسمًا في تعبية المزارعين والعمال الزراعيين لمراومة ا ستعمار البريطاني، 

 وتحارب اليو  ضد السياساس النيوليبرالية التي أدس رلى مديونية هايلة في الرطاع الزراعي.
 30/10/2017الجديد،  العربي

 
 سر الفلسطينية الفقيرةرو لأل  مليون يو  20يعلن عن تقديم االتحاد األوروبي  .54

مليون يورو للسلطة الشلسطينية ضمن برنامج  20أعلن ا تحاد األوروبي أمس، عن تردي  : رويترز
 مساهمته في المخصصاس ا جتماعية لألسر الشلسطينية الشريرا في الضشة الزربية وقطاع ،زا.

هذه هي المساهمة »الشلسطينية وقال بيان صادر عن ميتب ممثل ا تحاد األوروبي لد  السلطة 
وأضاإ «. األولى التي تأتي بعد التوقيل على اتشا  المصالحة الشلسطينية بين حريتي فت  وحماس

ألإ أسرا  70في المية من المستشيدين من المخصصاس ا جتماعية البالغ عدده   80نحو »أن 
 «.يعيشون في قطاع ،زا

 31/10/2017، المستقبل، بيروت
 

 ية تعاقب شخصا  رفض االعتراف بالمجازر ضد  اليهودمحكمة مجر  .55
قضس محيمة مجرية اليو  ا ثنين، بمعاقبة شخص رفش ا عتراإ : بودابسس/ محمد يلماز

 بالمجازر التي تعرش لها اليهود على يد النازيين خالل الحرب العالمية الثانية.
ّن العروبة الصادرا عن المحيمة، وبحسب بيان صادر عن النيابة العامة في العاصمة بودابسس، فإ

ساعة، دون  300هي رجبار الشخص، الذي ل  تجذير هويته، على خدمة المصلحة العامة لمدا 
 مرابل.

، ا عتراإ بجراي  الحزب 2012ويان الشخص الذي تعرش للعروبة، رفش في تظاهرا جرس عا  
 النازي.

 30/10/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 ية يمنع إقامة عالقات مع شركات مقاطعة لـ"اسرائيل"مريكيسكونسن األحاكم والية و  .56
ية  سيوس ووير  أمرًا رداريًا يمنل الهيياس الحيومية مرييأصدر حاي  و ية ويسيونسن األ: واشنطن 

 في و يته من رقامة عالقاس تجارية مل يياناس وشرياس تراطل  رسراييل .
ية لديها قوانين مختلشة أمرييو ية  24بهذا الررار يصب  هناك  وبحسب الرناا العبرية السابعة، فإن

 ضد مراطعة  رسراييل .
تماًما أصدقاءنا في رسراييل، رنني أتطلل رلى قيادا وفد  التمييز ونؤيدوقال ووير  رننا نرإ بحز  ضد 

 تجاري رلى رسراييل لتعزيز شراياس تجارية جديدا مل الشرياس ا سراييلية .
 30/10/2017، افة الفلسطينية )صفا(وكالة الصح

 
 دخولالمن  يا  أمريك عربيا   تمنع ناشطا   "إسرائيل" .57

ي، رايد جرار، من الدخول رلى مريياأل -منعس السلطاس ا سراييلية الناشط العربي : بالل ضاهر
استها البالد، متذرعة بأنه يؤيد مراطعة رسراييل على خلشية استمرار ا حتالل وتوسيل ا ستيطان وسي

 الرمعية تجاه الشلسطينيين.
 ا ستراتيجيةجرار منل من دخول البالد في أعراب توصية قدمها وزير األمن الداخلي والشؤون 

ا سراييلي، ،لعاد رردان، معتبرا أن  من ينشط ضد دولة رسراييل عليه أن يدرك أن الواقل تزير. و  
 لمس بها ويسعون رلى عزلها .تسم  أي دولة عاقلة بدخول نشطاء مراطعة يريدون ا

، لين السلطاس ا سراييلية منعس IFPBووصل جرار رلى البالد، أمس ا ثنين، ضمن وفد منظمة 
 دخوله رلى البالد.

 31/10/2017، 48عرب 
 

 "تأشيرات دخول" على القادمين من قطروتفرض  قمة تحضرها قطر أي  البحرين تقاطع  .58
ن الملك حمد بن عيسى آل خليشة أمس، المشارية في قمة أو رفش عاهل البحري: المنامة، الدوحة

أي لراء خليجي تحضره قطر. وأيد أن بالده تضررس من سياساس الدوحة  التي   تخشى على 
 الجميل وبطبيعة الحال، فإن هذه ا جراءاس لن تمس دول مجلس التعاون األخر  .

 يتعذر على البحرين ا شتراك  هلى أنالملك حمد خالل ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس، رأشار 
في أي قمة أو اجتماع خليجي تحضره قطر ما ل  تصح  نهجها وتعود رلى رشدها وتستجيب 

 لمطالب الدول التي عانس منها يثيرًا .
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وليل أمس أعلن في المنامة أن الملك حمد بن عيسى وجه األجهزا المختصة بتشديد رجراءاس 
لتتماشى مل المرتضياس األمنية الراهنة. ودعا رلى فرش تأشيراس على  الدخول وا قامة في البحرين

دخول السيا  والزوار، وأن ييون ذلك بدءًا برطر التي يانس مملية البحرين، مشيرًا رلى أن 
 ا جراءاس الجديدا لن تمس دول مجلس التعاون األخر .

  31/10/2017الحياة، لندن، 
 

 سعودية من السفرنشر قائمة بكتاب ودعاة تمنعهم ال .59
شخصًا قالوا رن السلطاس  26تداول ناشطون على منصاس مواقل التواصل ا جتماعي قايمة بأسماء 

 السعودية فرضس عليه  مؤخرا منعًا من السشر خارج البالد.
وضّمس الرايمة التي نشرها حساب  معترلي الرأي  على تويتر دعاا وا عالميين ويتابا ومزردين 

 ي  محمد العريشي وا عالمي أحمد الشريري.بارزين منه  الش
أيلول الماضي حمالس اعترال لرجال دين ومثرشين  يذير أن السلطاس السعودية شنس منذ سبتمبر/

وصشتها منظمة هيومن رايتس ووتت بأنها تتناسب مل نمط انتهاياس حرو  ا نسان في  ،ونشطاء
 البالد.

مان العودا، ث  الشي  عوش الررني، فالديتور علي وبدأس حملة ا عترا س بالداعية الشهير سل
العمري، والخبير ا قتصادي عصا  الزامل، لتتوسل الحملة وتشمل بعدها العشراس من الدعاا 
والنشطاء والمشيرين وأصحاب الرأي وا عالميين وقضاا، ووصلس حد اعترال مسؤولين يبارا في وزارا 

 العدل.
 فور شباب  التي يديرها الديتور علي العمري، وأفرجس عن يما أ،لرس السلطاس السعودية قناا 

 معترلين بعد تعهده  بعد  اليتابة أو الحديل في الشأن العا .
وتحدل نشطاء عن اعترال األمير عبد العزيز بن فهد الذي عرإ بانتراداته لألوضاع في المملية، 

  ماراس العربية المتحدا.وبعضها يان موجها بشيل ،ير مباشر للحي  وحلشايه وخاصة دولة ا
 31/10/2017الجزيرة.نت، 
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 هاني المصري
قضيس في ،زا خمسة أيا  مثيرا و،نية بالمشاعر واألفيار والمعلوماس، عردس فيها عشراس اللراءاس 

وأصدقاء  مل يتاب وأياديميين وممثلي مختلإ الشصايل والحيومة والمجتمل المدني والزرفة التجارية
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من أيا  الزمن الجميل. وتحدثس في اجتماعاس وورت عمل ولراءاس في جمعية المرأا المبدعة، 
ومريز حيدر عبد الشافي، وفلسطينياس، وجريدا الرسالة، ووطنيون  نهاء ا نرسا ، وشبية 
المنظماس األهلية، رضافة رلى ورشاس في مرر مريز مساراس، حيل حضرس مؤتمر مايدا السال  

 النسوية السنوي، وورشة مهمة مل الشباب.
يان الراس  المشترك األعظ  ليل هذه النشاطاس المصالحة وآفاقها، وييإ يمين ضمان نجاحها هذه 
المرا، خصوًصا بعد انخشاش سرإ التوقعاس بعد التباطؤ في تنشيذ خطواس المصالحة، يما يظهر 

ربطها في تحر  تميين الحيومة الذي   أحد في عد  رلزاء ا جراءاس العرابية، أو حتى بعضها و 
يعرإ متى يتحر ، وما هي المعايير والشروط والسرإ الزمني؟ فالمسألة ،امضة، وأمرها في يد 
شخص واحد، هو الذي اتخذ ا جراءاس، وهو وحده الذي سيررر متى سيوقشها، وهل سيشمل ذلك 

 يل ا جراءاس أو بعضها.
عداء المصالحة، و  حتى مل المتشايمين من نجاحها، ألنها قضية في قطاع ،زا   يتسامحون مل أ 

حياا أو موس لشعبنا في الرطاع، وفشلها هذه المرا يعني الرشز نحو المجهول، وربما نحو ا نهيار 
والشوضى وا نشجار. فالرطاع أشبه ا ن بالبيس الذي نشبس فيه النيران، واهتما  يل من فيه هو 

ي شيء آخر. يمين أن يتأخر حتى ا هتما  بتحرير فلسطين والعودا وحرو  رطشاؤها ا ن وقبل أ
 ا نسان وتميين المرأا ... رل ، ألن األولوية  طشاء الحري  قبل أن تأيل النار البيس بما فيه.

في ضوء يل ما سب ، اخترس أن أتناول في هذا المرال موضوعًا يتعل  أساًسا بالمساهمة في توفير 
 المصالحة، والسعي لتحويلها رلى وحدا وطنية تعددية تشاريية شاملة.عوامل نجا  

 حظس من خالل معظ  اللراءاس أن هناك شبه رجماع على ضرورا توفير حاضنة وطنية شعبية 
للمصالحة، ظهرس مد  الحاجة رليها بعد أن جرس محاولة ا،تيال اللواء توفي  أبو نعي ، التي 

عد أن يّشرس الحيومة ا سراييلية عن أنيابها، وقدمس شروًطا شديدا أشعلس يل األضواء الحمراء، وب
ية مرييليي تعترإ وتتعامل وتتشاوش مل أي حيومة فلسطينية جديدا، وبعد أن أيدس ا دارا األ

على تمسيها بشروط الرباعية، وأن المطلوب عودا السلطة رلى قطاع ،زا، أما مسألة مشارية 
 ا بإسراييل ونزع سال  المراومة. حماس  فهي مرهونة باعترافه

ييإ يمين تميين الحيومة رذا ل  تمثل اليل الوطني وتيون حيومة وحدا وطنية قوية قادرا على 
تحمل المسؤولياس الجسيمة بعيًدا عن الو ء لشصيل أو فرد أو مرايز الرو ، أو أضعإ ا يمان 

 تيون حيومة وفا  وطني حريري تمثل الجميل؟
وفر الحاضنة الشعبية للمصالحة؟ هل يمين تحري  ذلك من خالل ا يتشاء بترديد ييإ يمين أن تت

 هتاإ الشعب يريد رنهاء ا نرسا  والمناشدا بتحري  هذا الهدإ؟
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  أعترد أن ذلك ييشي. فما ميز معظ  التحرياس والجهود الرامية  نجاز الوحدا بمشارية عدد من 
لمؤسساس أنها جربس ا يتشاء بالدعوا  نهاء ا نرسا ، وبعضها الرو  والحراياس الشبابية واألفراد وا

دعا ونظ  تحرياس ومظاهراس هتشس بإنهاء ا نرسا ، شارك فيها أقطاب من  طرفي ا نرسا  ، وها 
هي التجربة الحالية  نجاز المصالحة تريز على رنهاء ا نرسا  من خالل الترييز على تميين 

دون تشييل حيومة جديدا متش  عليها، و  حتى تعديلها وف  أسس الحيومة الرايمة أوً  من 
 ومرجعياس وطنية متش  عليها.

رن من الخطأ التعامل على قاعدا ،الب ومزلوب، وأن تبرى الحيومة يما هي، ألن هذا جعل 
ر اليثيرين يشعرون أيثر وأيثر بأن هذا الطري  ،ير قادر على رنهاء ا نرسا  فعاًل، بل يمين أن يدي

ا نرسا  ويصل رلى نوع من ا قتسا ، أو ينشأ وضل سيعيدنا رلى ما يّنا عليه، وهو ما أد  رلى 
 حصول ا نرسا .

هناك اجتهاد آخر عّبر عن نشسه بأشيال عدا، منها مثاًل  وثيرة الوحدا الوطنية  التي انبثرس عن 
لمساعي  نهاء ا نرسا  في ، وأه  ما يميزها أنها وضعس ا2016مؤتمر نظمه مريز مساراس في آب 

سيا  العمل  حياء الرضية الشلسطينية بوصشها قضية تحرر وطني، تأخذ مهماس البناء الديمرراطي 
المحدودا بالحسبان الناجمة عن تأسيس سلطة حي  ذاتي تحس ا حتالل، أي أن يتزامن السعي 

ساس السلطة ومنظمة التحرير  نهاء ا نرسا  ويأتي في سيا  رعادا بناء الحرية الوطنية ومؤس
والتمثيل، على أساس البرنامج الوطني، على أن تض  مختلإ ألوان الطيإ السياسي وا جتماعي 

 التي تؤمن بالمشارية على أسس وطنية وديمرراطية توافرية ومشارية حريرية ياملة.
المعتمدا  اتيجياسا ستر   يمين أن تتجسد الوحدا الوطنية من دون بلورا رؤية شاملة بعد وصول 

عادا صيا،ة  رلى طري  مسدود، ما يرتضي مراجعة التجارب السابرة، واستخالص الدروس والعبر، وا 
وتعريإ البرنامج الوطني الذي يجسد الرواس  المشترية بعد الهبوط بسرشه منذ ما قبل وما بعد توقيل 

ة األحادية رلى هدنة مشتوحة المراومة المسلح استراتيجيةاتشا  أوسلو وحتى ا ن، وفي ظل وصول 
 استراتيجيةمل ا حتالل، وجعل المراومة تبدو أيثر من أي شيء آخر أداا لحماية السلطة وليسس 

 للتحرير والعودا.
من الصعب، بل من المستحيل، أن تتحر  المصالحة الحريرية من دون برنامج وطني يرشد الحرية 

والحرب قرار وطني مشترك   يررر بشأنه فرد أو فصيل السياسية والنضالية، ويلز  بأن قرار السل  
أو فصيلين أو يل الشصايل، بمعزل عن مؤسساس شرعية منتخبة بانتخاباس حرا ونزيهة تجري في 
ذا تعذر رجراؤها تشيل من خالل التواف  الوطني، على أساس معايير موضوعية  رطار من الوحدا، وا 

رلى حين رجراء ا نتخاباس. برنامج يحدد خطة العمل رزاء  يتش  عليها، الذي سييون مصدًرا للشرعية
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ييشية التعامل مل التحدياس والمخاطر والشرص، ويحدد ييشية التصدي لسعي رسراييل  قامة  رسراييل 
اليبر   بعد أن تجاوزس الحيوماس ا سراييلية المتعاقبة أوسلو من جانب واحد، ومل رصرارها على 

ني بالتمسك بالتزاماته، ومل المساعي المبذولة  ستيناإ العملية السياسية استمرار الجانب الشلسطي
ومحاولة التوصل رلى  صشرة الررن ، أو رلى حلول انترالية جديدا يراد لها التزطية على الحل 

 ا قليمي والسال  ا قتصادي.
األدنى من  هناك فر  هايل بين أن تيون المصالحة ،طاء لعملية سياسية   تلتز  حتى بالحد

الحرو  الوطنية الشلسطينية، بل تهدإ رلى تصشيتها، وبين أن تيون مدخاًل  صطشاإ فلسطيني 
جديد يشت  الطري  لموقإ عربي يحتضن ا جماع الشلسطيني، ويرطل الطري  على محاولة تطبيل 

لخطر ا يراني ، ي عربي رسراييلي لمواجهة  اأمرييالعالقاس العربية ا سراييلية في سيا  بلورا حلإ 
 ليتحول العدو ا سراييلي بردرا قادر من عدو رلى صدي  وحليإ!

يمين توفير الحاضنة الشعبية من خالل عرد مؤتمر شعبي يشارك فيه مختلإ الرو  والمؤسساس 
واألفراد، التي تهدإ رلى رنجاز وحدا وطنية حريرية، ينتج عنه وثيرة تحدد متطلباس رنجاز وحدا 

، وتشمل الحشاظ على الحرو  الوطنية وأشيال العمل والنضال لتحريرها، وتضمن وطنية حريرية
حرو  ا نسان وحرياته، ومشارية المرأا والشباب، وقي  الحرية والعدالة والمساواا والتعددية، على أن 
تنتخب لجنة متابعة أو لجان عدا تعمل على رقناع مختلإ األطراإ بتطبي  ما تتضمنه الوثيرة، 

ذا تعذر ذلك توايبها عن قرب، وتسعى وعلى  أن تطالب بالمشارية في اجتماعاس المصالحة، وا 
لتذليل العرباس والرقابة، واستخدا  الضزط السياسي والشعبي المتواصل والمتراي ، وتحميل المسؤولية 
للطرإ أو األطراإ المعطلة، ومواجهة المحاو س الرامية رلى رفشال المصالحة رذا ل  تين على 

 ية ا سراييلية.مرييمراس الشروط وا مالءاس األ
 31/10/2017، القدس، القدس
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 عدنان أبو عامر
تشرين  12ر،  األجواء المتشايلة بانطال  المصالحة الموّقل عليها في مصر بين  فت   و حماس  في 

ناك شيويًا يبيرا تحيط بإميانّية تجاوز الرضايا العالرة بينهما مثل المشايل األّول/أيتوبر، ليّن ه
المرتبطة باألجهزا األمنية. وخشية فلسطينّية من اصطدا  المصالحة بإخشا  الجانبين في ريجاد 

 حلول لها وتجاوز عرباتها.
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شرين األّول/أيتوبر، ت 24لرد صّر  الرييس الشلسطينّي محمود عّباس أيثر من مّرا، ويان آخرها في 
بأّن الهدإ النهايّي للمصالحة ييمن في نرل تجربة السلطة الرايمة بالضّشة الزربّية رلى قطاع ،ّزا، 
خصوصًا في شّرها األمنّي، وعنوانها  سلطة واحدا وقانون واحد وسال  واحد بحيل   تيون هناك 

 ميليشياس  وتوحيد سياسة األجهزا األمنّية.
تشرين األّول/أيتوبر  16نة المريزّية لا فت   ووزير الشؤون المدنّية حسين الشي  في وأعلن عضو اللج

فت  باب التجنيد لالنتساب رلى األجهزا األمنّية في قطاع ،ّزا، وأّن قرار السل  والحرب في يّد عّباس، 
 الشلسطينّي. وليس في يّد أّي فصيل، وأّن توحيد الرو  األمنّية يهدإ رلى حماية المشروع السياسيّ 

تشرين األّول/أيتوبر  15من جهته، قال عضو ميتب  حماس  السياسّي موسى أبو مرزو  في 
بتزريدا له على تويتر: رّن التصريحاس السلبّية من مسؤولي السلطة الشلسطينّية في قضايا األمن   

 تبّشر بالخير.
اخلّية بزّزا ربراهي  حبيب لا المونيتور :  رّن وقال عميد البحل العلمّي في يلّية الرباط التابعة لوزارا الد

الدمج المتوّقل لألجهزا األمنّية برطاع ،ّزا والضّشة الزربية سيتّ  عبر لجنة أمنّية من فت  وحماس 
برعاية مصرّية تبحل في ا لّية المتّش  عليها، من دون أن تصل األمور رلى رحالل يامل ألفراد أمن 

ا، ولين قد تتّ  رعادا تريي  الرتب العسيرّية لد  يبار ضّباط ،ّزا، الضّشة بدل نظرايه  في ،زّ 
وا تشا  على الهييلّياس ا دارّية الاّلزمة لهذه األجهزا بعد دمجها، واألهّ  توافر رؤية سياسّية لعمل 

 المؤّسسة األمنّية التي تنّشذ في النهاية أجنداس سياسّية .
سطينّية على معطياس رقمّية حول أعداد أفراد األجهزا األمنّية حصل  المونيتور  من أوساط أمنّية فل

 150رتبة يبيرا، تشمل  600ألشًا، من بينه   18في ،ّزا ورتبه  العسيرّية، فتبّين أّن عدده  يناهز الا
عميدًا، وبرّية الرتب يالنريب والرايد والمرّد  تتوّزع بين أجهزا األمن الوطنّي واألمن  30عريدًا و
 ّي والشرطة والدفاع المدنّي واألمن والحماية.الداخل

وقال المتحّدل باس  الرواس األمنّية التابعة للسلطة الشلسطينية في الضّشة اللواء عدنان الضميري في 
تشرين األّول/أيتوبر: رّن رعادا هييلّية قو  األمن ليسس مرتبطة بشصيل سياسّي، معلنًا عد   18

 يون قّواس األمن الشلسطينّية قايمة على محاصصة حزبّية.قبول السلطة الشلسطينية بأن ت
بدوره، قال المتحّدل باس  وزارا الداخلّية في ،ّزا رياد البز  لا المونيتور :  رّن الوزارا بدأس استعدادها 
لتطبي  المصالحة سواء بدمج الموّظشين األمنّيين والعسيرّيين أو بتوحيد المؤّسسة األمنّية، مل حشظ 

لموّظشين، وتشييل لجنة مشترية بين ،ّزا والضّشة لدراسة ملإ يّل واحد منه  على حدا، حرو  ا
أشهر في أوايل شباط/فبراير المربل، وسيرو  قادا األجهزا األمنّية في  4وترّد  اللجنة تصّوراتها بعد 
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ونحن جاهزون  الضّشة بزيارا قريبة لزّزا، لتردي  اقتراحاته  الخاصة بمستربل هذه األجهزا األمنية،
 لدراسة اقتراحاته  ياّفة .

يبدو أّن  حماس  و فت   تشّضالن الهروب رلى األما  من الملإ األمنّي الشايك، ألّنهما تعتردان أّنه 
قد يشّجر المصالحة برّمتها، مل أّن هذا التأجيل لن يجدي على المد  البعيد، فهما ستصالن رليه 

ن في طر  أسيلة خطيرا حول العريدا األمنّية لوزارا الداخلّية التي عاجاًل أ  آجاًل، ليّنهما   تر،با
ستسيطر على األجهزا األمنّية في ،ّزا، سواء ما يتعّل  منها بالتنسي  األمنّي مل رسراييل أو مالحرة 

 المشتبه بتعاونه  مل رسراييل.
ناك تخّوفاس جدّية في ،ّزا من وقال الخبير األمنّي الشلسطينّي في ،ّزا رسال  شهوان لا المونيتور :  ه

رشيالّياس تتعّل  بالملإ األمنّي، ألّنه يشتمل عشراس التشاصيل والجزيّياس، أّولها احتمالّية عالية 
قالة ا  إ من عناصر األمن في ،ّزا، وثانيها أّن دمج األجهزا األمنّية بين قطاع ،ّزا  لالستزناء وا 

اخلّي في ،ّزا يرابله األمن الوقايّي بالضّشة. يما أّن هناك والضّشة الزربية ليس سهاًل، فاألمن الد
جهازّي مخابراس في ،ّزا والضّشة، وحتى ا ن ليس لد  فت  وحماس، وحتى المصريين، آلية 
واضحة لتعيين قادا األجهزا األمنية والمساعدين والنواب في المناصب ا دارية بعد ا ندماج، وثالثها 

، هل ستعترإ به  وزارا 2007األمن في ،ّزا الذين انخرطوا فيها منذ عا  مستحّراس موّظشي أجهزا 
الداخلّية الموّحدا أ  ستتّ  رحالته  على التراعد وف  آلّية قانونّية متّش  عليها، أ  سيتّ  رنهاء خدماته  

ة التي حاز فورًا وا عطاؤه  ميافأا مالّية رمزّية، ورابعها هل ستلتز  وزارا الداخلّية بالرتب العسيريّ 
 عليها مياس الضّباط األمنّيين في ،ّزا .

وأبلغ مسؤول أمنّي فلسطينّي مّطلل، أخشى هوّيته،  المونيتور  أّن  تشاهماس المصالحة يادس أن 
تنهار في لحظاتها األخيرا بسبب خالفاس حول الرضايا األمنّية، وعد  اتشا  الحريتين على مستربل 

فشي حين أصّرس حماس على ربرايه  على يادر الحيومة الشلسطينّية، آ إ موّظشي األمن في ،ّزا، 
آ إ عنصر ممن عّينته  حماس قبل سيطرتها على ،ّزا  3ليّن فت  رفضس، وايتشس بربول دمج 

 ألشًا آخرين تعّينوا  حرًا . 14، ورفش قبول 2007في أواسط عا  
مساراس في را     -والدراساس ا ستراتيجّية أّما المدير العا  للمريز الشلسطينّي ألبحال السياساس 

هاني المصري فرال لا المونيتور :  رّن مهّمة قادا األجهزا األمنّية في الضشة الزربية في المرحلة 
المربلة ستيون مستحيلة من دون شراية مل نظرايه  في ،ّزا، ألنه  يحتاجون للتشاور معه  حين 

ا بناء األجهزا األمنّية، فهذه األجهزا األمنّية تحتاج رلى رعادا بناء يلترون للبحل في سبل وآلّياس رعاد
صال  على أسس مهنّية ووطنّية، بعيدًا عن أي تدخالس حزبّية  وهييلة ودمج وتزيير وتجديد وا 
ومرايز الرو  السياسّية واألمنّية، ويجب أن يحدل ذلك وفرا لعريدا أمنية جديدا تعتبر أن الشلسطينيين 
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سترالل الوطني من خالل رنهاء ا حتالل، بد  من حاجته  لتنشيذ ا لتزاماس األمنية يسعون لال
 الواردا في اتشا  أوسلو، بعد أن تجاوزته رسراييل .

وأخيرًا، رّبما يشّيل الملإ األمنّي العربة األخطر في طري  رنجا  المصالحة، في ظّل اعتراد  فت   
يب وجهة نظره في ا دارا األمنّية، ستعني بالضرورا خروجه و حماس  أّن قدرا أّي منهما على تزل

ياسبًا من المصالحة، فشي حين تسعى السلطة الشلسطينّية رلى نرل نموذج التنسي  األمنّي الراي  في 
الضّشة رلى ،ّزا، ليّن حماس قد تر،ب في تجيير عريدا األجهزا األمنّية التي سيتّ  دمجها لصال  

 لراي  على المراومة المسّلحة.برنامجها السياسّي ا
 30/10/2017موقع المونيتور، 

 
 "إسرائيل"مخاوف نتنياهو على مستقبل  .62

أسعد عبد الرحمند.   
منذ رعالن تأسيس دولة رسراييل، يتطر  ا سراييليون اليهود  ومن قبله  العرب من مسيحيين 

هي فيرا دينية « الدولة»ل هذه ومسلمين، رلى مسألة مستربل هذا الييان. ور،  أن موضوع نهاية زوا
وتاريخية في األصل، ر  أن أحدا في رسراييل   يحب مناقشة الموضوع المذيور يلما أطل برأسه 

. يومها، 1967في يثير من األحيان وخاصة أثناء األزماس، يما حدل مباشرا بعد هزيمة حزيران 
في اليو  السابل، الالح  »تت: يتب البروفيسور اليهودي المناهش  سراييل، يشعياهو ليبوفي
، أقر رييس 2006وبعد حرب تموز «. لسادس أيا  تلك الحرب، ستبدأ نهاية رسراييل رذا ل  تستيرظ
التلوي   رلىالحرب أعادس سؤال الوجود »المعارضة آنذاك ورييس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو بأن 

التساؤل عن »ورأ  نتنياهو في حينه أن «. نمن جديد فو  رأس رسراييل، بعدما أزالته حرب حزيرا
نما شمل أصدقاءها أيضا  «.رميانية براء رسراييل ل  يعد يرتصر على أعدايها، وا 

اليو ، ها هو نتنياهو يعود مجددا تحس وطأا أسيلة المصير المستربلي وما ييتنشه من هواجس 
له مخصص لطر  مسألة مستربل في منز ” ديني“ومخاوإ تطال يثيرا من ا سراييليين. وخالل لراء 

رسراييل وشروط برايها، ويأني بمسألة نهاية زوال رسراييل أضحس مسألة تناقت عالنية على أجندا 
الجدل ا سراييلي. فهذه المرا، المتحدل عن ذلك هو رييس الوزراء بالذاس والذي قارن الدولة 

 63الرومانية في العا   ا مبراطوريةتها الصهيونية بمملية الحشمونايي ، المملية اليهودية التي أسرط
… عامًا نج  الحشمونايي  في الخروج من وضل صعب جداً  80على مد  “قبل الميالد، مرارنا: 

 ”.علينا أن نتعهد بأن تحتشل رسراييل بميويتها
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لين، حريرة، أين ييمن التهديد الوجودي  سراييل في وضل رقليمي خال من أي تهديد حريري لها؟! 
ا   ييون التهديد واقل حال في المنظور الرريب جدا، لين ربما على األمد األبعد قليال، آخذين ربم

المنطرة »األخير حين تحدل عن أن ” الموساد“بعين ا عتبار تررير ويالة ا ستخباراس ا سراييلية 
س أريان ، ث  تبعه تصري  ريي«تتزير في ،ير مصلحتنا، خاصة تعاظ  الخطر ا يراني في سوريا

تصريحاس  رلى، رضافة ”الجيت ا سراييلي، ،ادي ايزنيوس، من أن  التطوراس السورية خطيرا جدا
 نواجه شر  أوسط أسوأ بيثير من الشر  األوسط الردي  .“وزير األمن أفيزدور ليبرمان، بأننا 

عتبار الهجرا يذلك، باتس الدولة اليهودية تعترإ ضمنا بششل مخططاتها  ستردا  يهود العال ، با
أنه، وللمرا األولى منذ ” الدايرا المريزية ل حصاء ا سراييلي“رافدا هاما  ستمرار وجودها، فرد أيدس 

األحدل ” الدايرا“وأظهر تررير ”. ، فإن عدد الذين تريوا رسراييل أيثر من الذين هاجروا رليها2009
ييلي، ،البيته  عايالس، في حين ألإ رسرا 16.7انترل رلى هجر رسراييل نحو  2015في “أنه، 

 ”.يهودي 8500استوطن 
أرش “ودون أن ننسى الجيل ا سراييلي الحالي الذي أدرك يذب األساطير التي تربى عليها من نوع 

، يمين اعتبار تصريحاس نتنياهو جزءًا من الحالة النشسية التي يعيشها ”الشعب المختار”و” الميعاد
روب بالمنطرة فضال عن الوضل ا قتصادي السيء   نسبيا طبعا ،، المجتمل ا سراييلي جراء الح

مثلما يرد في ا عتبار أيضا يون نتنياهو يواجه قضايا فساد   قد تنهي حياته السياسية رن ل  تأخذه 
 رلى السجن ،.

فلربما هدإ من وراء هذه التصريحاس رثارا المخاوإ مل توظيشها  يعادته، في خدمة مصالحه 
 برايه على سدا الحي  في أي انتخاباس قادمة!.الشخصية و 

ومن المعروإ أن نتنياهو لطالما قد  نشسه على أنه الرادر على ضمان أمن رسراييل، في وقس ير  
عديد المحللين أن هيذا تصريحاس هي جزء من ا ستراتيجية ا سراييلية التي طالما وضعس نشسها 

، فتجلب بذلك تعاطإ ”رافيا بأعداء يهددون وجودهاالدولة الصزيرا المحاطة جز“في رطار صورا 
 وتأييد العال .

ملترى “في افتتاحية تناولس تصريحاس نتنياهو خالل ” هآرتس“وفي هذا السيا ، قالس صحيشة 
ما على مزاجه يزعي ، رذ يتبين  رطاللةأقوال نتنياهو توفر “الذي أحياه في مرره الرسمي: ” التوراا

شخص ذو فير متشاي ، دفاعي وبرايي، يترج  في السنواس األخيرا أيضا رلى المرا تلو األخر  أنه 
سياسة رسراييلية هدامة: رفش سياسي عضال، ردارا ظهر لمبادرا السال  ا قليمية، عد  ثرة مطلرة 

 ”.با تشاقاس الدولية، وارتباط بالرو  الرجعية
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الشاس مريبة أو مل معارك عسيرية خالل سنواس حيمه، ل  يرد نتنياهو نحو تح“وأضافس الصحيشة: 
” النزاعاس ردارا“على الوضل وفضل  با براءاستثنايية بهدإ ضمان وجود الدولة. فرد اهت  أساسا 

رثه هو ررل سلبي: سيشعل يل ما يلز  للحشاظ على حيمه، وسيشضل ا نشزال  على حلها. وا 
 ”.بتخويإ الشعب

تتوفر فيها يل -واقعيا  –ي المساند، فإن رسراييل ر،  ،ياب المشروعين الوطني الشلسطيني والعرب
رحاللي عنصري منافي لألخال  والوجود وا نسانية، ” استيطاني“مروماس زوالها يمشروع استعماري 

وذلك بحي  أنها دولة وظيشية عسيرية وتعيت يجس  ،ريب عن المنطرة العربية، األمر الذي يجعلها 
 مستربلها خصوصا وأن األمن بالنسبة لها هو األمن المطل .تبرى في حالة من الرل  الشديد على 

هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فإن قادا رسراييل يدريون أن رسراييل فشلس في أن تيون دولة مدنية 
 دولة عنصرية، ما ينعيس سلبا على رميانية صمودها. رلىمتحضرا وتحولس 

ني الشك وعد  اليرين ومخاوإ حريرية من زوال أما بالنسبة لنتنياهو فإن مجرد طر  سؤال الوجود يع
 رسراييل.

 30/10/2017، القدس، القدس
 

 في غزة "دولة حزب هللا" .63
 سمير الزبن 

ر بدقة تصريحاس حماس بأنها ستسل  يل ما فو  األرش في قطاع ،زا رلى السلطة في را   ، يعبّ  
وهذا   يعني أن السلطة في را    عن الحالة التي يمين أن تشضي رليها المصالحة الشلسطينية. 

ستسيطر على المعابر الرسمية للرطاع، وستسيطر حماس على األنشا  تحتها فحسب، بل يعبر عن 
المآل الذي تراه حماس بعد حصول المصالحة: رنه سلطة من طابرين في الرطاع أيضًا. الطاب  

دارا الخدماس وا  حتياك مل المواطنين ومطالبه  يتبل الرسمي  الظاهر، الموجود على المعابر وا 
السلطة في را   ، وتريد حماس أن تيون شرييًا في مؤسساس السلطة في الرطاع، وتطالب 
باستيعاب الموظشين الذين عينته  في فترا ا نرسا  في هيياس السلطة الجديدا. أما الروا العسيرية، 

خالل سنواس ا نرسا  وشريانها الحيوي  يتايب الرسا  والترسانة العسيرية التي رايمتها حماس
األنشا ، فهي سلطة الطاب  المخشي، والذي يعود رلى حماس وحدها السيطرا عليه، وهو خارج 

 الشراية وخارج النرات، يما ترول حماس.
 -تسعى حماس رلى استلها  تجربة حزب   في لبنان، والتي قامس على معادلة سلطة الدولة

س فعليًا، أن يحي  حزب   لبنان من دون أن ييون هو من يشزل المناصب المراومة، والتي عن
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الرسمية، لينه يحيمها بتشوقه العسيري الساح  على ا خرين، وحتى على الجيت اللبناني. بذلك 
سال  »أصب  هو المتحي  بالسلطة: خذوا ما شيت  من المناصب الشيلية، لين   أحد يرترب من 

 رون محيومين به، والذي هو خارج النرات.، الذي ستب«المراومة
الشرو  بين الحالتين اللبنانية والشلسطينية، ستجعل المعادلة في قطاع ،زا ياريياتورًا عن النسخة 

 اللبنانية. وتيمن الشروقاس األساسية والحاسمة في:
ريران وسورية  أوً ، لبنان دولة مسترلة، معترإ بها وعضو في مؤسساس المجتمل الدولي، وثانيًا، أن

الضاحية الجنوبية عبر  -يانتا دايمًا وراء حزب   بتمويل ضخ  وبخط لوجيستي مشتو  هو طهران
 دمش .

الدو راس، جعل حزب   قادرًا على بناء  ملياراسا ستثمار ا يراني الضخ  في حزب   وض  
أما في الحالة الشلسطينية، فل  يعد  دولته داخل الدولة اللبنانية وجيشه في موازاا الجيت اللبناني.

واضحًا، ما هو الوضل الرانوني لرطاع ،زا: هل هي أراشب محتلة، هل هي أراشب محررا، هل تتبل 
 ل ؟!... لينها في جميل الحا س ليسس دولة مثل لبنان.ر تشاقاس أوسلو 

، فليس لها مصادر تمويل المسألة الثانية، أن ما دفل حماس رلى المصالحة، هو أزمتها المالية أو ً 
شبيهة بتلك التي امتليها حزب  . وأصب  السؤال الذاتي لحماس: ييإ يمين الخروج من الوضل 

 الحالي بأقل خساير ممينة. ويبدو أن ا جابة الداخلية يانس: لنتبل نموذج حزب   في لبنان.
قطاع ،زا، ،ير قابلة للتنشيذ على رن معادلة السلطة من طابرين، وا عادا رنتاج دولة حزب   في 

األرش، و  يمين لسلطة را    الربول بها، فال شيء يجعلها تتحمل أعباء قطاع ،زا، في الوقس 
ذا يانس الشراية في هذه المصالحة، بحسب صال   الذي تتحي  حماس بالسلطة الشعلية فيه. وا 

، فليس على «ة في قرار الحرب والسل الشراي»العاروري نايب رييس الميتب السياسي لحماس، تعني 
الحرب »أجندا السلطة في را    رعالن أي حرب على رسراييل. و  شك في أن الحديل عن قرار 

هو وه  عند حماس، معناه أن نستشز رسراييل ببعش الصواري  التي تخطئ أهدافها دومًا، « والسل 
على قطاع ،زا، وبعد ذلك نعلن انتصارنا! ونعطي ذريعة  سراييل لشن المزيد من ،اراس التدمير 

لين ما تمليه حماس فعاًل هو الررار باستخدا  «. الحرب والسل »هذا سخرية تامة من مشهو  قرار 
في الصراع الداخلي، وهو ما جربته سابرًا، ويل الحواراس باألمس واليو  بين « سال  المراومة»

في حس  الصراع الداخلي « سال  المراومة»الشلسطينيين من أجل رأب الصدع الذي تسبب به 
، وباتوا اليو  شرياء في المصالحة. و  يمين للشراية «لاااحديين»بالنار، مل من يانوا في ذلك الوقس 

أن تيون: يل ما عندك لي ولك، ويل ما عندي لي وحدي، لك العبء ولي ا متياز. ستيون شرييي 
 الذي هو خارج النرات.« سال  المراومة»دقاي  با  وأنا وحدي الرادر على حس  الصراع معك خالل
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رنها معادلة للمصالحة تحمل عوامل تشجرها الذاتية، ولن ييون ،ريبًا أن تششل، على ر،  يل التشاؤل 
 الذي بثته لراءاس المصالحة وقهرهاس قادا الطرفين المشترية، ويأن شييًا ل  يين.

 31/10/2017، الحياة، لندن
 

 الفلسطيني رحلة إلى الال مكاناتفاق المصالحة  .64
 ليالخ شوفال
على خلشية اتشا  المصالحة بين حماس والسلطة، الذي من المتوقل أن يت  فيه الوصول يو  األربعاء 
رلى مناسبة تاريخية، حين تتسل  السلطة الشلسطينية المسؤولية عن المعابر في الرطاع ألول مرا منذ 

 «.اتشا  المصالحة هو رحلة رلى الال ميان»رن « يل اليو رسراي»عرد، قال مصدر أمني يبير لا 
رذا ل  تين تزييراس ،ير متوقعة في اللحظة األخيرا، فيو  األربعاء، األول من تشرين الثاني، ألول 
مرا منذ أن سيطرس حماس على قطاع ،زا قبل نحو عرد، ستتسل  السلطة الشلسطينية المسؤولية عن 

،زا. ووفرا لالتشا ، هذا األسبوع سييون رجال السلطة ه  من سيعملون  المعابر بين رسراييل وقطاع
في معبر ير  سال  للبضايل ومعبر ريرز لألشخاص، وستيون هذه هي المرا األولى منذ عرد التي 

في الرطاع. في رسراييل يردرون بأن انتشار السلطة « موطئ قد  على األرش»تضل فيها السلطة 
ا با حتياياس، في البداية على األقل، لن ييون رظهارا للروا والعضالس من في المعابر سييون مشعمً 

جانب السلطة في قطاع ،زا. والمعنى من ناحية رسراييل هو عمل معرد أقل في المعابر، رذ يت  
لى الرطاع من خالل جهة ثالثة، امتناًعا عن ا تصال المباشر  اليو  نرل البضايل واألشخاص من وا 

 ماس.مل جهاس من ح
في رسراييل   يعلرون آما  يبارا على اتشا  المصالحة، وفي أحاديل مزلرة قال مسؤولون رسراييليون 

ن « رحلة رلى الال ميان»رن هذه « رسراييل اليو »لا  ومل ذلك، فإن محافل أقل «. يله ترهاس»وا 
المطاإ،  تشاؤما في جهاز األمن يعتردون أنه رذا ما نجحس الخطوا بشيل مشاجئ في نهاية

 فستشرش على حماس قيودا واضطراراس ل  تين معتادا عليها من قبل.
 1وسبب التشاؤ  في رسراييل هو أن هذه المرا ترررس في ا تشا  مواعيد محددا: بعد نحو شهر، في 
يانون األول، سيت  توحيد جهازي الحي  بين حماس والسلطة الشلسطينية وبعد ذلك سيت  ترتيب 

المدنيين. وحسب عالماس الطري  التي عرضس في اتشا  المصالحة، فبعد شهر  موضوع الموظشين
شباط سيتوفر حل لمسألة الذراع العسيرية لحماس. في هذه الحالة،   شك أن هذا سييون محيا 

 مريزيا في اتشا  المصالحة رذ ليس لحماس أية نية للمس بذراعها العسيرية.



 
 
 
 

 

 46 ص             4449 العدد:             10/31/2017 الثالثاء التاريخ: 

                                    

نية أيضا   تأتي مل دوافل عالية على نحو خاص  تشا  من المه  أن نتذير أن السلطة الشلسطي
المصالحة. فرد جر رييس السلطة أبو مازن رلى خطوا المصالحة يمن تمليه الشيطان بسبب ضزط 
قوي من جانب مصر. واض  ألبي مازن أن اتشا  المصالحة هو تجميلي فرط و  يشهد على تزيير 

 الحاي  في قطاع ،زا.مه  في الرطاع بينما بريس حماس عمليا هي 
بسبب أزمة اليهرباء في قطاع ،زا، تخرج حماس من جيبها ماليين الشواقل في مصلحة تزويد 

 ساعة في اليو . 4.5السيان باليهرباء. و  يزال، تزويد الرطاع باليهرباء ترلص رلى 
الراهرا، فإن يشار رلى أنه منذ التوقيل على اتشا  المصالحة قبل نحو أسبوعين ونصإ األسبوع في 

حماس بالذاس هي التي تلتز  با تشاقاس، بينما السلطة الشلسطينية لن تنشذ نصيبها. هيذا مثال ل  تعد 
السلطة الشلسطينية لتمول تزويد الرطاع باليهرباء، بل ترفش العودا رلى تمويل العالج الطبي لسيان 

 الرطاع.
قلرون من الشتاء الذي يحل عليه . فالبنى في حماس قلرون جدا من هذه الحريرة، مثلما ه  أيضا 

التحتية المتهالية في قطاع ،زا تؤدي في يل سنة رلى طوفاناس واسعة في الرطاع. فالطوفاناس، 
وانعدا  اليهرباء والخوإ اليبير من األوبية المنتشرا، يلها يشيلة بأن تؤدي رلى وضل   يطا  في 

ذلك   يستبعدون في رسراييل رميانية أن يؤدي هذا  الرطاع في الشتاء الرريب المربل. في أعراب
السيناريو رلى اضطراباس في أوساط الجمهور الززي ضد حماس. ويما هو معروإ، عندما يتوجه 
الجمهور في ،زا ضد حماس، هناك خوإ شديد في أن تحاول المنظمة توحيد الجمهور ضد العدو 

لجرإ الصامد. أما اليو ، يما يشيرون في المشترك: رسراييل. هيذا يانس الحال عشية حملة ا
، فإن الوضل ا نساني في الرطاع أخطر مما يان قبل ثالل سنواس. 2018رسراييل، عشية شتاء 

وبالمناسبة، موازاا بززا، فإن الوضل المدني في الضشة أفضل بيثير: في األيا  األخيرا عاد 
 الشلسطينيون رلى التنسي  األمني مل رسراييل.

مهمة « فترا اختبار»ي رسراييل أو في الطرإ الشلسطيني يشيرون رلى أن هذه األيا  هي وسواء ف
 تشا  المصالحة الشلسطيني. والتردير هو بر،  الضزط المصري اليبير على الطرفين، فإن نهاية 

 اتشا  المصالحة معروفة مسبًرا.
 30/10/2017 "،اليوم إسرائيل"

 31/10/2017، ، لندنالقدس العربي
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