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الصهيوني الكيان  مع  للتطبيع  ذاهبة  جديدة  عربية  دول   5 ترامب: 
أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب، أن 5 دول عربية 
مستعدة للتطبيع مع إسرائيل غير الـ5 املطبعة معها بالفعل؛ في 

إشارة إلى اإلمارات والبحرين والسودان ومصر واألردن.
جــاء ذلــك في تصريحات صحفية قبيل صعوده الطائرة 
متوجها إلى والية ميشيغان، نقلها املوقع اإللكتروني للبيت 

األبيض.
وفي ومعرض رده على سؤال فيما إذا كانت هناك دول عربية 

أخرى ستنضم للدول التي طبعت مع إسرائيل، أجاب ترامب بـ 
“نعم”.

وأضاف أنه لدينا 5 )مطبعة مع إسرائيل(، لكن فعليا لدينا 
رمبا 9 أو 10 دول، وسيكون لدينا الكثير، وأعتقد أنه في نهاية 

املطاف سيطبعون جميعهم.
وتابع أن “ذلك سيكون بعد االنتخابات األمريكية. نحن نقوم 

بالكثير من العمل اآلن، وأنا ضالع في جميع تلك الصفقات”.

وأضاف: “اجلمال هو السالم في الشرق األوسط بال مال وال 
دم. ليس هناك دماء فوق الرمال، وهذا يحدث”.

ومضى الرئيس األمريكي بالقول: لدينا 5 دول بالتأكيد 
وأعتقد أنه سيكون لدينا 5 أخرى، وأنا احترمهم جميعا كبارا 
وصغار وأحترم الدول الثالثة التي )طبعت( مؤخرا.. اإلمارات 
والبحرين والسودان”. ولم يذكر ترامب أسماء الدول التي قال 

إنها ذاهبة للتطبيع مع إسرائيل.
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أميركي تشدد  وسط  الالجئني  عودة   .. بيروت  في  روسي  وفد 

واالحتالل لبنان  بني  احلدود  ترسيم  مفاوضات  من  ماراثونية  جوالت 

وصــل الوفد اللبناني املكلف إجــراء املفاوضات مع 
اسرائيل إلى منطقة الناقورة حيث تقام االجتماعات.

وتشهد منطقُة الناقورة اللبنانية، اجلولَة الثانية من 
مفاوضاِت ترسيم احلدود البحرية مع إسرائيل، وذلك في 

مقر قوات اليونيفيل األممية.
وسائل إعالم لبنانية أوضحت أن أسبابا تقنيًة كانت 
وراء تأجيل املوعد املقرر، وأشارت إلى جتاوب اجلانبني 
اللبناني واإلسرائيلي مع طلٍب أميركي بتأجيل اجللسة 
حتى وصول بعض املعدات التقنية التي يحتاجها رئيُس 
الوفد األميركي السفير جون دورشــر، والتي تسمح له 

بإمتام املهمة املكلّف بها في ملف التفاوض.
في األثناء ُيجري وفد روســي زيــارة للمنطقة تشمل 
دمشق وبيروت عنوانها النازحون وجوهرها ترسيم 
احلدود اللبنانية مع إسرائيل ودفع دمشق إلى مفاوضات 

مع إسرائيل.
صفقاِت سالم جديدة في املنطقة : وكان وزيُر الدفاع 
اإلسرائيلي بيني غانتس أشار إلى احتمال إبرام صفقاِت 

سالم جديدة في املنطقة وإقامة عالقات مع إسرائيل قد 
يكون لبنان طرفا بها.

وخالل تفقده تدريبات عسكرية على مقربة من املنطقة 
احلدودية مع سوريا ولبنان، أشار غانتس إلى أنه يسمع 
أصواتا إيجابية في لبنان تتحدث رمبا عن السالم وإقامة 
عالقات مع إسرائيل، وذلــك وفــق ما نقلت عنه صحيفة 
هآرتس، مضيفا أن هذا الكالم مرحٌب به، “ويجب أن يعلم 
اللبنانيون أن مشكلَتهم هي حزب الله وليس إسرائيل”، 
على حد قوله، مؤكدا في الوقت ذاته أنه في حال حترك 

حزُب الله ضد إسرائيل فسيدفع لبنان الثمن لذلك.
وكــان الــوفــدان، اللبناني واإلسرائيلي، عقدا ، جولة 
جديدة من مفاوضات ترسيم احلدود البحرية بني البلدين. 
وُعقد اجتماع ثالثي في مقر األمم املتحدة في الناقورة 
)جنوب لبنان( الثالثاء برئاسة قائد قوات األمم املتحدة 
املؤقتة في لبنان “اليونيفيل” ورئيس البعثة اللواء 

ستيفانو ديل كول.
وتــنــاول االجتماع، بحسب بيان للجيش اللبناني، 

“احلوادث األخيرة التي حصلت على طول اخلط األزرق” 
الفاصل حالياً بني البلدين.

وطالب اجلانب اللبناني عبر “اليونيفيل” تسلمه 
“خرائط التحصينات” التي كان اجلانب اإلسرائيلي قد 
أقامها أثناء االحتالل، وقد عثر اجليش اللبناني واليونيفيل 

على إحداها بتاريخ 2020/4/24 في محيط بلدة الغجر.
من جهتها أصدرت وزارة الطاقة اإلسرائيلية بياناً أكدت 
فيه انعقاد لقاء ثان بني الطرفني في الناقورة لبحث ترسيم 
احلدود، وذلك بحضور الوسيط األميركي جون دروشر. 
كما من املرتقب عقد لقاء آخر اليوم اخلميس، حسب ما جاء 

في البيان.
كما وصــل إلــى بــيــروت، أمــس األربــعــاء، وفــد روسي 
رفيع املستوى يرأسه ميخائيل ميزينتساف، رئيس املركز 
القومي إلدارة الدفاع في روسيا، ويضم موفد الرئيس 
الروسي اخلاص إلى سوريا ألكسندر الفرانتييف، وموفد 
وزير اخلارجية املكلّف بتسوية األزمة السورية ألكسندر 
كينسشاك، وعــدداً من املساعدين الكبار من العسكريني 

واملدنيني.
وتعكس تركيبة هــذا الوفد أهمية الــزيــارة في ضوء 
األوضاع اللبنانية الصعبة على الصعد كافة، خصوصاً 
في ظل الترابط الذي بات قائماً بني الساحتني السورية 

واللبنانية.
ويتصّدر موضوع عودة الالجئني السوريني إلى بلدهم 
بحسب مصادر دبلوماسية في موسكولـ”العربية.نت” 
محور محادثات الوفد الروسي في ضــوء املؤمتر الذي 
ُتنّظمه موسكو لهذه الغاية والــذي كان من املفترض أن 
ُيعقد في دمشق في 11 نوفمبر املقبل، إال أنه أرجئ إلى 
موعد الحق بسبب تغيير مكان انعقاده َكــون كل الدول 

التي ستشارك فيه رفضت زيارة دمشق.
وأوضحت املصادر “أن روسيا تعمل على نقل مؤمتر 
الالجئني السوريني إما إلى سوتشي في روسيا أو إلى نور 

سلطان عاصمة كازاخستان”.
أما لبنان املعني باملؤمتر َكونه يحتضن أكثر من مليون 
الجئ سوري، فإنه ووفق املصادر الدبلوماسية سيتمّثل 
بسفيره في سوريا سعد زخيا إذا ما ُعقد املؤمتر في دمشق.

مجلس األمن يطالب بتنفيذ  كامل لوقف إطالق النار 

ليبيا: تعثر تفكيك امليليشيات رغم 
التهديدات األممية

ــدت مــصــادر مطلعة فــي العاصمة الليبية  أك
طــرابــلــس فــي تــصــريــحــات لصحيفة “الشرق 
األوسط” تعثر املساعي الرامية لتفكيك امليليشيات 
املسلحة حلكومة الوفاق، وذلك رغم تهديد األمم 
املتحدة ومجلس األمن الدولي مبعاقبة معرقلي 

اتفاق جنيف بني األطراف الليبية.
وأوضــحــت املــصــادر أن خطة وزيــر الداخلية 
فــي حكومة الــوفــاق، فتحي بــاشــاغــا، لتفكيك 
امليليشيات والكتائب التابعة لها تواجه برفض 

هذه امليليشيات.
وتوقعت املــصــادر تصاعد املــواجــهــات خالل 
الفترة املقبلة بني هذه امليليشيات وحكومة الوفاق، 
في حال حاول باشاغا فرض تصنيفه على أرض 
الواقع أو إعــادَة هيكلتها عبر دمجها في بعض 

الوحدات األمنية.
ــارت املصادر إلــى أن والء امليليشيات  كما أش
مــوزع ما بني باشاغا ووزيــر الدفاع في حكومة 
الوفاق صالح النمروش، وكالهما من الداعمني 

لتعزيز العالقات العسكرية واألمنية مع تركيا.
يأتي ذلك فيما نّدد البرملان الليبي في طبرق، 
بخرق حكومة الوفاق واملجلس األعلى للدولة 
في طرابلس، وبدعم من قطر وتركيا، ندد بخرق 
اتفاق وقف إطالق النار الدائم املوقع في جنيف بني 

طرفي الصراع.
وأوضــح البرملان في بيان صادر عن جلنة 
الــدفــاع واألمـــن القومي أنــه يستنكر موقف 
املجلس األعلى للدولة الرافَض لالتفاق تنفيذاً 

ألوامر تركيا.
واستنكر كذلك خرق االتفاق من قبل حكومة 

الوفاق بتوقيعها اتفاقاً أمنياً مع قطر.
البرملان الليبي طالب املجتمع الدولي والبعثة 
األممية إلى ليبيا بضرورة جلم جماعة اإلخوان 

وميليشياتها املسلحة.
وشــدد على عــدم اجللوس مع رئيس املجلس 
األعلى، خالد املشري، وجماعته املصنفة تنظيماً 

إرهابياً.
طالب مجلس األمــن الدولي، األطــراف الليبية 
بااللتزام بتعهداتها، والتنفيذ الكامل التفاق وقف 
إطالق النار الدائم، الذي وقعته اللجنة العسكرية 

املشتركة “5+5” في جنيف.
جاء ذلك في بيان للمجلس، صدر مبوافقة كافة 
أعضائه )15 دولة(، تعليقا على توصل األطراف 
الليبية، برعاية األمم املتحدة، إلى وقف إلطالق 
النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية، التي 
تضم 5 أعضاء من احلكومة ومثلهم من طرف 

مليشيا حفتر.
ورحب املجلس، في بيانه، بتوقيع اتفاق وقف 
ــراف الليبية إلى “إبداء  إطــالق النار، داعيا األط
نفس التصميم في التوصل إلى حل سياسي، من 

خالل منتدى احلوار السياسي الليبي”.
وأشاد البيان، بـ”االجتماع االفتراضي ملنتدى 
احلوار السياسي الليبي، ونقل عن أعضاء املجلس 
تطلعهم إلــى “االجتماع الشخصي )املباشر(، 

املزمع في تونس في 9 نوفمبر املقبل”.
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القضية تتزايد أهميتها مع وصول وفد حماس إلى القاهرة

التطورات السياسية تعزز أهمية الوساطة املصرية والتركية للملف الفلسطيني 
عزت حامد

ــن الــتــقــاريــر الصحفية  ـــدت عـــدد م رص
الصادرة أخيرا ما ميكن وصفه باملتابعات 
السياسية احلــاصــلــة على الــســاحــة إزاء 
ــورات املــصــاحلــة الفلسطينية ، وهي  ــط ت
القضية التي تتزايد أهميتها مــع وصــول 
وفد من قيادات حركة حماس إلى العاصمة 
ــرح عــدد مــن امللفات  املصرية القاهرة وط
الهامة والدقيقة بــني الــقــيــادات املصرية 
ومسؤولي احلركة ، خاصة مع التغيرات 

اجليوسياسية املتعاقبة باملنطقة.  
ويقول التليفزيون البريطاني في تقرير 
له إلى أن القاهرة ال تزال متحفظة على توجه 
القيادات الفلسطينية إلى بعض من الدول 
اإلقليمية للمصاحلة ، األمر الذي بات واضحا 
مع التصريحات املصرية في هذا األساس ، 
غير أن القيادات الفلسطينية مبن فيها قيادات 
ــارت صراحة أن  حركة حماس أعلنت واش
التوجه إلى اي طرف إقليمي هو للوساطة 
والتباحث ، خاصة وأن السلطة وقيادات 

حركة حماس منفتحة على العالم. 
ونــوه مصدر فلسطيني إلى أهمية ودقة 
الـــدور املــصــري وأيــضــا الـــدور املــصــري في 
مسيرة املصاحلة ، موضحا أن ال غني عن 

الدورين في هذا الوقت بالذات.  
ــدر ســيــاســي قـــال ملــوقــع  ــص غــيــر أن م
التليفزيون أن بعض مــن كبار الــقــادة أو 
ــني حلـــركـــة حــمــاس  ــع ــاب ــت املـــســـؤولـــني ال
سيتقدمون باعتذارا رسميا إلى مصر بأسم 
احلركة ، خاصة وأن مصر مستاءة من توجه 
احلركة إلى تركيا لعقد مباحثات املصاحلة ، 
فضال عن رغبة الكثير من مسؤولي احلركة 
محاولة إقناع مصر باتخاذ عدد من القرارات 

املهمة فيما يتعلق بقضايا مختلفة. 
ومــن أهــم هــذه القضايا فتح معبر رفح 

والوساطة في تقدم املصاحلة . 
الالفت أن البعض أشــار إلــى أن حماس 
ميكن أن تــدفــع ثمناً بــاهــظــاً بعد اإلهــانــة 
السياسية الــتــي كبدتها إلــى مصر أمــام 
املجتمع الــدولــي ، خاصة وأن وضعنا في 
االعتبار نقطة مهمة وهــي أن مصر دائما 
معنية باملفاوضات الفلسطينية املشتركة 
وتؤكد أمام الكثير من الدوائر إنها املسؤولة 
عن هذه املفاوضات وجناحها مع اي طرف 
فلسطيني ، سواء أن كانت حماس أو حركة 

فتح أو السلطة الفلسطينية بصورة عامة. 
من ناحية أخرىأشار التليفزيون الروسي 
في تقرير له إلى أن عدد من كبار مسؤولي 

حركة فتح وعلى رأسهم عزام األحمد وروحي 
فتوح أعضاء اللجنة املركزية حلركة فتح ، 
باإلضافة إلى  أحمد مجدالني وزير التنمية 
األجتماعية ألقوا بالالئمة على الفريق التابع 
حلركة فتح والذي قام بالتفاوض مع حركة 

حماس . 
وأوضح التقرير أن السبب الرئيسي وراء 
هذا االنتقاد هو شعور هذه القيادات وبالدليل 
أن حماس غير جدية في بناء منظومة ثقة 
متميزة مع حركة فتح ، األمر الذي دفعها إلى 

القيام بهذه النقطة. 
مــن جانبها اشــــارت صحيفة إيفننج 
ستاندرز البريطانية الشعبية في تقرير لها 
إلى تأثير التفاعالت اجليوسياسية املوجودة 
في حركة حماس على الكثير من التوجهات 
الرئيسية للحركة ، واشارت الصحيفة إلى 
وجود صراعات قوى بني بعض من أجنحة 
احلركة ، خاصة قيادات حركة حماس داخل 
غزة من جهة والقيادات في اخلارج وحتديدا 
حتت قيادة صالح العاروري من جهة أخرى. 
وأوضحت الصحيفة إن هذه الصراعات 
أخرت تقدم املصاحلة، موضحة إنه وبينما 
يحاول العاروري الترويج للمصاحلة مع 
فتح ، حتــاول غــزة تأخير الــرد على جانب 
فتح،خاصة مع حتفظ الكثير من قيادات 
حماس في غزة على بعض من البنود التي 
مت الــتــوصــل إليها مــع حــركــة فتح ، األمــر 
الذي يزيد من دقة هذه القضية وتفاعالتها 

السياسية على الساحة.
بــدورهــا قالت مــصــادر سياسية تابعة 
حلركة حماس في قطاع غزة أن بعض من 
املسؤولني املقربني من القيادي في احلركة 
غازي حمد اشاروا إلى أن معظم قادة حماس 
في غزة غير راضني عن االتفاقات التي وقعها 

ممثلو احلركة مع فتح. 
وتشير مصادر سياسية إلى أن السبب 
في هذه اخلطوة هو شعور قيادات حماس 
بعدم التنسيق بينها وبني مختلف الفصائل 
ــوار ، األمــر الذي  ــرى املشاركة في احل األخ
دفع بالناطق باسم حماس حازم قاسم إلى 
احلديث للصحفيني في غزة مؤخرا ، مشيرا 
إلى إن حماس ستؤخر تقدمي املصاحلة حلني 
قبول االلتزامات اخلاصة بانتخابات املجلس 

الوطني الفلسطيني.
عموما فــإن الــتــطــورات السياسية على 
الساحة الفلسطينية األن باتت دقيقة ، 
األمــر الــذي يزيد من أهمية تــطــورات امللف 

الفلسطيني وحساسيته االن.

إسماعيل هنية مع الرئيس التركي

اإلمارات: »االتفاق اإلبراهيمي« ميهد لكسر اجلمود في عملية السالم 
 أكـــدت دولـــة اإلمــــارات فــي بيانها اخلــطــي للمناقشة 
املفتوحة التي عقدها مجلس األمن الدولي بشأن “احلالة في 
الشرق األوسط، مبا في ذلك مسألة فلسطني”، على أهمية أن 
يغتنم مجلس األمن الفرصة التي أتاحها االتفاق اإلبراهيمي 
للسالم التاريخي لكسر اجلمود في عملية السالم واستئناف 

احملادثات املباشرة بني الطرفني.
وأكدت دولة اإلمــارات أنها كانت وستظل ملتزمة دائماً 
بحل الدولتني، وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 
1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أســاس قــرارات 

األمم املتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، ومبادرة 
السالم العربية، وخريطة الطريق التي وضعتها املجموعة 

الرباعية.
ــارات في البيان عن إميانها بأهمية  وأعربت دولــة اإلم
خفض التصعيد وفتح قنوات التواصل وتعزيز الدبلوماسية 
كركائز أساسية ملعاجلة أي تــوتــرات حالية وسابقة، 
ولتجنب انبثاق أي حتديات جديدة في املنطقة، مؤكدة أهمية 
إعــادة التفكير في النهج السابق من أجل جتــاوز اجلمود 
ــار في الشرق  الراهن وإرســاء االستقرار والسالم واالزده

األوســط. وأكــد البيان أنه بالرغم من الصراعات احلالية 
التي تعصف باملنطقة بدءاً من اليمن ووصوالً إلى سوريا، 
يبقى الصراع الفلسطيني-اإلسرائيلي في صلب النزاعات 
في منطقتنا. وفي هذا السياق، وقّعت دولة اإلمــارات على 
ــة إسرائيل بتاريخ  االتــفــاق اإلبراهيمي للسالم مــع دول
15 سبتمبر 2020 حتت رعاية الواليات املتحدة، حيث 
يستجيب هذا القرار التاريخي للنداءات املتكررة من املجتمع 
الدولي، مبا في ذلك العديد من الدول األعضاء املشاركة في 

مناقشة ، للحفاظ على حل الدولتني من خالل وقف الضم.

مليشيات في ليبيا

قوات حفظ السالم في راس الناقورة

ميداني قائد  بينهم   7 وجرح  مقتل  باحلديدة..  للحوثي  جديدة  خسائر  اليمن: 
ُقــتــل وجـــرح 7 مــن عناصر ميليشيا 
احلــوثــي االنــقــالبــيــة، فــي مــواجــهــات مع 
الــقــوات املشتركة فــي الساحل الغربي 
اليمني، أثناء محاولة امليليشيات التسلل 
إلى منطقة الفازة مبديرية التحيتا، جنوب 
محافظة احلديدة. وقال اإلعالم العسكري 
للقوات املشتركة إن قوات “اللواء الثاني 
عمالقة” رصدت محاولة تسلل للعناصر 
ــت معها  ــاض ــي الـــفـــازة، وخ احلــوثــيــة ف

اشتباكات عنيفة استخدمت فيها السالح 
الثقيل. وأوضـــح أن 3 حوثيني، بينهم 
قائد ميداني، ُقتلوا وأصــيــب 4 آخــرون 
في االشتباكات العنيفة التي دارت في 
املنطقة الواقعة عند منتصف خط إمداد 
للقوات املشتركة بــني خطوط التماس 
املتقدمة شماالً على مشارف مدينة احلديدة 

وخلفيتها جنوباً باجتاه اخلوخة واملخا.
ورفعت ميليشيات احلوثي من وتيرة 

خروقاتها وانتهاكات اليومية للهدنة 
األممــيــة، بــاســتــهــداف وقــصــف األحــيــاء 
السكنية ومــنــازل املواطنني في مختلف 
مديريات محافظة احلديدة. وكانت القوات 
املشتركة رصـــدت عــشــرات اخلــروقــات 
احلوثية للهدنة األممية ووقف إطالق النار 
مبحافظة احلديدة. وقال مصدر عملياتي 
إن الــقــوات املشتركة رصــدت اخلروقات 
واالنتهاكات احلوثية التي بلغ عددها 

60 خرقاً خالل 8 ساعات، وطالت مناطق 
متفرقة في مديريتي حيس والتحيتا.

وأشار املصدر إلى أن اخلروقات شملت 
عمليات اســتــهــداف وقصف على القرى 
ــاء السكنية ومــــزارع املواطنني  ــي واألح
باألسلحة الثقيلة واملتوسطة، مما أدى إلى 
مقتل امرأة وهي ترعي أغنامها في منطقة 
ــاري مبــديــنــة حــيــس بــرصــاص  ــغ بــيــت م

قناصة احلوثيني.


