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 ث لجان حكومية لتولي تسلم قطاع غزةالحمد هللا يعلن تشكيل ثال .1
لد  قطداغ غدزبر بدرو  إاالثندين  "ذاهبون غددا   إننارامي الحمد هللا  الفلسطيني قال رئيس الوزراء :رام هللا

إيجابيدد ر وعاقدددو العددزم علدد  القيددام بدددورنا فددي دعددم جيددود المصددالح ر وطددي صددفح  االنقسددامر ليعددود 
 بشعبه ومؤسساته". الوطن موحدا  

ر فدي رام هللار بحودور رئديس جيداز 1/10/2017األحدد ر وزاريدا   خالل ترؤسه اجتماعا  ر لحمد هللاوأكد ا
المخدابرا  العامد  ماجددد فدرئر ورئديس هيئدد  الشدؤون المدنيد  حسددين الشديسر وعددد مددن رؤسداء الييئددا  

 إلد ن توجده الحكومد  ر أوالسلطا  العام ر لالطالغ عل  التحويرا  لتوجه الحكوم  إل  قطداغ غدزب
قطدداغ غددزب يدد تي فددي سددياا الخطددوا  العمليدد  المبذولدد  إلنيدداء االنقسددامر وييددد  إلدد  االطددالغ علدد  

عقد اجتماغ مجلس الوزراء األسبوعي كمدا هدو معتدادر يدوم  إل أوواغ القطاغ ومؤسساتهر باإلواف  
ر وعلدد  إنجاحيدداعلدد  دعددم الحكومدد  الكامددل لجيددود المصددالح  والدددور المصددر  فددي  الثالثدداءر مشددددا  

 تطبيا كاف  التوصيا  التي تنتج عن اللقاءا  بين حركتي فتح وحماس في القاهرب.
وأشار رئيس الوزراء إل  أن الحكوم  ستسيم بشكل تدريجير في حل القودايا العالقد  التدي وقفد  فدي 

ر تنفيذ اتفاقا  المصالح  بين حركتي فتح وحماسر وأعلن عدن تشدكيل ثدالج لجدان أمام السابا عائقا  
 لتتول  استالم قطاغ غزب.ر وهي: لجن  المعابرر ولجن  الوزارا  والموظفينر واللجن  األمني 

  1/10/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 2011شعث: اللجان الحكومية ستعمل وفق اتفاق القاهرة  .2
مي الحمد قال القياد  في حرك  فتح نبيل شعج إن اللجان التي أعلن  حكوم  را: نبيل سنونو -غزب 

 2011هللا عن تشكيليا أمسر "ستصب في االجتماعا  التدي سدتحدج فدي القداهرب حدول تطبيدا اتفداا 
وأوددا  شدددعج لصددحيف  "فلسدددطين" أمددس: "هندددا  أمدددور  بمددا فيددده قوددايا األمدددن والمددوظفين وغيرهدددا".

تداب:: "هندا  و  ".2011تلقائي  ستسير وتنفذ بسرع ر وأخرى تحتائ إل  دراس  لتنفيذ اتفاا القداهرب عدام 
قوايا الموظفين دراس  طويل  أجري  )حوليا(ر جزء منيدا قدام بيدا السويسدريون ونخدرونر مطلدوب أن 

أن "كددل األمددور ستسددير باتجددا  تحقيددا شددعج ورأى  ُتصددف  وأن يددتم االتفدداا علييددا حتدد  يددتم تنفيددذها".
راحد  شدعبنا فدي غدزب وحدل مشداكليم االقتصدادي  واالجتماعيد  وغيدر "ر معبدرا عدن تفاؤلده "هدذ   الوحدب وا 

المرب ب ن الخطوا  التي تم االتفاا علييا وبدأ  بالتنفيذ الواحدب تلو األخرى يتبعيدا خطدوا  تسدتكمل 
 كل ما اتفقنا عليه من أجل الوصول إل  الوحدب".

 وكان الحمد هللا أعلن عن تشكيل ثالج لجان خاص  بالمعابرر والوزارا  والموظفينر واألمن.
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ؤال عما إذا كان  اللجان ستتلق  تعليماتيا من الحكومد  بنداء علد  االجتماعدا  المرتقبد  عل  س وردا  
 2011االتفاا علييا ونخر لدم يدتم بعدد. هدو بقيد  اتفداا  ر جزء منيا أشياء تم  في القاهربر أجاب: "طبعا  

القاهرب  الذ  يحتائ إل  استكمالر من هنا كان االتفاا أن حماس وفتح والفصائل األخرى تشار  في
 الستكمال هذ  الموووعا ".

  2/10/2017 ،فلسطين أون الين
 

 بسيسو أول وزير في حكومة "الوفاق" يزور وزارته في غزة .3
ر بزيدارب إلد  1/10/2017 قام وزير الثقاف  في حكوم  التوافدا الدوطني إييداب بسيسدور يدوم األحدد :غزب

نجداز المصدالح  الوطنيد ر وتوحيدد المؤسسدا  مقر وزارته في غزب وذل  في إطار الترتيبا  الجاري  إل
 الحكومي  في الوف  الغربي  وقطاغ غزب.

 وكان في استقبال بسيسو أنور البرعاو  الوكيل المساعدر والمدراء العامينر وموظفي الوزارب.
وعب ر بسيسو عدن سدعادته بيدذ  الزيداربر مؤكددا  أهميد  تظدافر كافد  الجيدود الوطنيد  إلتمدام المصدالح ر 

 العمل عل  إنياء هذ  الحقب  السوداء من تاريس الشعب الفلسطيني العريا.و 
من جيتهر رح ب البرعداو  بدالوزير بسيسدور مؤكددا  سدعادته بد ن يكدون وزيدر الثقافد  أول وزراء حكومد  

ورفد  البرعداو  فدي حديثده لدد"قدس بدرس" أن تسدم   التوافا الدوطني الدذ  يصدل لغدزب ويدزور وزارتده.
 ب نيا ت تي في إطار االستالم والتسلمر مؤكدا أنيا زيارب ترحيبي .هذ  الزيارب 

 1/1/2017وكالة قدس برس، 
 

 تنهي ترتيباتها الستقبال حكومة "الوفاق"في غزة داخلية الوزارة  .4
البزم أن األجيزب األمني  "أنيد  في قطاغ غزب إياد أعلن الناطا باسم وزارب داخلي   :فتحي صبا  -غزب 

إجراءاتيددا فددي إطددار خطتيددا األمنيدد  لتدد مين قدددوم حكومدد  التوافددا" إلدد  القطدداغ. وقددال صددبا  أمددس كددل 
البزم إن الوزارب "اتخذ  كل اإلجراءا  التي من ش نيا إنجا  ميم  حكوم  التوافا في قطداغ غدزب ومند: 

 نشدددر عناصدددر األجيدددزب األمنيددد  والشدددرطي  فدددي الشدددوارغ والمفترقدددا  العامددد  وأودددا : "تدددم   أ  معوقدددا ".
واألماكن الحيوي  والمنشآ  والمرافا التي سيزورها الوفد الحكومي في منداطا قطداغ غدزب كافد ر لتسدييل 
تحركددا  الوفددود والشخصدديا  خددالل األيددام المقبلدد ". وأووددح أندده سدديتم إغددالا عدددد مددن الشددوارغ ونشددر 

"طددي صددفح   قناصدد  فددوا أسددطح عدددد مددن المنددازل وتددوفير حمايدد  جويدد . وأشددار إلدد  تطلدد: الددوزارب إلدد 
 االنقسام إل  األبد وتحقيا المصالح  الوطني  الشامل  التي تعزز صمود شعبنا وتحفظ حقوقه". 

  2/10/2017 ،الحياة، لندن
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 هيئة المعابر في غزة: ال يوجد ما يعيق تسلم المعابر .5
د عددم وجدو  1/10/2017 أكد  هيئ  الحدود والمعابر في قطداغ غدزب يدوم األحدد :هاني الشاعر –رفح 

ما يعيا تسدليم معدابر القطداغ خاصد  معبدر رفدح مد: مصدر إلد  حكومد  الوفداا الدوطني "علد  قاعددب 
وأكددد الندداطا باسددم الييئدد  هشددام عدددوان لمراسددل "صددفا"ر  العمددل المشددتر  فددي سددبيل خدمدد  المددواطن".

انفتدددداحيم بشددددكل إيجددددابي لتسددددليم المعددددابر لحكومدددد  الوفدددداا وجدددداهزيتيم للعمددددل المشددددتر  مددددن دون أ  
وقددال عدددوان "نحددن مسددتعدون للعمددل بشددكل  كامدل جنبددا  إلدد  جنددب مدد: حكومدد  الوفدداا لخدمدد   قبدا .ع

وأوددا  أن "المعبددر مظيددر مددن مظدداهر سدديادب الدددولر  المددواطن باعتبددار ذلدد  األسدداس فددي عملنددا".
 - ومعبر رفح لن يكدون عائقدا  أمدام تجسديد السديادب الفلسدطيني  فدي ظدل سدعينا لبقداء المعبدر فلسدطيني

وذكددر أن تعليمدا  صدددر  ليدم باالنفتددا  واالسددتقبال  صدر  خددال  ال يتددخل فيدده أ  طدر  نخددر".م
 ولي حكوم  الوفاا والعمل سويا لتذليل كل العقبا .ؤ الجيد لمس

  1/10/2017 ،وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
  

 األكبر عن حوارات المصالحة تفعيل المجلس التشريعي الغائب   :خريشةحسن  .6
بسددبب االنقسددام بددين حركتددي  2007تغيددب قوددي  تفعيددل المجلددس التشددريعي المعطددل منددذ عددام  :رام هللا

حماس وفتح عن أجواء ومباحثا  المصالح  بين الحركتينر وسط دعوا  لعقد جلس  للتشريعي علد  
 غرار ما يجر  من تقدم في مل  الحكوم  وحل اللجن  اإلداري .

س المجلددددس التشددددريعير أن "الغائددددب األكبددددر عددددن حددددوارا  ويددددرى حسددددن خريشدددد ر النائددددب الثدددداني لددددرئي
المصالح  ما بين حركتي حماس وفتح في المجلدس التشدريعير كمدا حددج فدي كدل جدوال  المصدالح  

مدددن ندددواب المجلدددسر هدددم مدددن  %95االنقسدددام رغدددم أن  إنيددداء أوالسدددابق  ومباحثدددا  تشدددكيل الحكومددد  
رئيس محمدود عبدداس الددوطالددب خريشد   ريعي".الحدركتين لكددنيم حاودرون باسددم تنظيمداتيم ولدديس التشد

بالددددعوب مدددن خدددالل مرسدددوم لعقدددد دورب برلمانيددد  جديددددب النتخددداب رئددديس المجلدددس ونوابددده وأمانددد  السدددر 
ذا تددم  األعودداءومقددرر  اللجددان أو أن يعقددد المجلددس بدددعوب مددن قبددل ربدد:  نصدداب الجلسدد  تصددبح  ر وا 

مجلدددس التشددريعي لمناقشدد  القوددايا التوافقيددد  كمددا دعددا كافدد  األطدددرا  لالنفتددا  نحددو تفعيددل ال عاديدد .
 واالبتعاد عن نقاط الخال ر ولكي يتم التحوير لالنتخابا .

من جانبهر ال يدرى رئديس اللجند  السياسدي  فدي المجلدس التشدريعي عدن حركد  "فدتح"ر عبدد هللا عبددهللار 
بسدبب االنقسدام إال  إشكالي  كبيرب في عقد المجلس التشريعير "فرغم أنه يرى أن تعطيل المجلس جداء

 أنه ال يرى صعوب  في انعقاد المجلسر إذا ما توفر  الظرو  والرو  اإليجابي  بين الطرفين.
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ويشددير عوددو المجلددس التشددريعي عددن الجبيدد  الديمقراطيدد ر قدديس عبددد الكددريمر إلدد  أن ملدد  المجلددس 
عدادب تفعيلده بعدد سدنوا  مدن االنقسدامر سديعالج وفقدا  لالتفاقدا   والجدداول الزمنيد ر التدي تدم التشريعي وا 

 لييا سابقا ر والتي يجدد الطرفان الت كيد عل  التزاميا.إالتوصل 
 1/1/2017وكالة قدس برس، 

 
 عباس ال يريد أموااًل إماراتية مباشرة لغزة ":العربي الجديد" .7

ر يصددر  الددرئيس الفلسددطيني محمددود عبدداس علدد  وقدد  الدددعم المددالي اإلمدداراتي المباشددر إلدد  غددزب: غددزب
والذ  كان يصل عبر ما يعر  بلجن  التكافلر الناشط  في قطاغ غزبر في خطدوب تيدد  إلد  تجندب 
تعزيز دور القياد  المفصول مدن حركد  فدتحر محمدد دحدالنر المددعوم إماراتيدا ر مد: تقددم مسدار إنيداء 

عربي الجديدد"ر االنقسام الفلسطيني. وهذا ما أكد ته مصادر مقرب  مدن السدلط  الفلسدطيني ر بكشدفيا لدد"ال
عن أن  عباس أبلغ قياديين في حرك  فتح أنده ال يرغدب فدي دور مباشدر للجند  التكافدل المدعومد  مدن 

 اإلمارا  في غزب بعد تسلم حكوم  الوفاا الوطني لمياميا في القطاغ. 
وقال  المصادر إن  عباس سيبلغ حرك  حماس بورورب أن  يكون أ  دعم مالي مدن لجند  التكافدل أو 

مارا  للقطاغ عبر السلط  والحكوم  ولديس عبدر اللجند  مباشدرب  للمدواطنين والفصدائلر وهدو موقد  اإل
"ثاب  لن يقبل بغير ". وأشار  المصادر إلد  أن  عبداس يريدد قطد: الطريدا أمدام دحدالنر والدذ  دخدل 
 إلدد  غددزب عبددر التفاهمددا  األخيددرب مدد: حمدداسر والددذ  يرغددب عبدداس فددي تحجدديم أ  دور مسددتقبلي لددهر

 ومن: استفادته من تقدم المصالح  الفلسطيني  والخطوا  الحالي  إلنياء االنقسام.
  1/10/2017 ،العربي الجديد، لندن

 
 غزة تفرج عن موقوفين "دعمًا للمصالحة المجتمعية"في الداخلية  .8

اد وأفددد غدددزب األحدددد عدددن موقدددوفين لددددييار "تعزيدددزا  ألجدددواء المصدددالح ".فدددي أفرجددد  وزارب الداخليددد   :غدددزب
المتحدج باسم الوزارب إياد البزم في تصريح له أن الوزارب أفرج  عن كال  من "شاد  ميد  أبو عبيدر 

وأوودح  فاد  صال  مصلحر طاهر علي أبو عرمان ر محمد نصر الخرازر إبراهيم إسدماعيل مطدر".
ر "وقدد تدم تسدوي  أن الموقوفين الذين تم اإلفرائ عنيم كانوا عل  ذمم متعلق  بالمساس باألمن الدداخلي

 قواياهم بالتفاهم م: لجن  المصالح  المجتمعي ".
  2/10/2017 ،الحياة، لندن
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 وقف انتهاكات أمن السلطة في الضفة إلىدعو نائب في التشريعي ي .9
أكددد النائددب عددن كتلدد  التغييددر واإلصددال  البرلمانيدد  فتحددي قرعدداو ر أن : رنددا الشددرافي -غددزب ر رام هللا

نيداء االنقسددام بدين قطدداغ غدزب والوددف  الغربيد ر ولكددن المعودل  تكمددن  المدواطنين يتوقدون للمصددالح  وا 
في الخطوا  التي يجب أن تتم من خالليا هذ  المصالح ر والتي تقتوي التوق  عن القيام ب   نوغ 

وأووددح لصددحيف  "فلسددطين" أن تصددريحا  حكومدد  الحمددد هللا اقتصددر   مددن االنتياكددا  بحددا ا خددر.
 وما تحمله الحكوم  لهر دون اإلشارب إل  األوواغ العام  في الوف  الغربي .عل  قطاغ غزب 

وشدددد علدد  وددرورب أن تقدددم السددلط  بددرام هللا بددوادر طم ندد  للمددواطنين فددي الوددف  تؤكددد جديدد  توجييددا 
نحدددو المصددددالح ر مشددددير ا إلددد  االنتياكددددا  التددددي يتعدددر  ليددددا المواطنددددون فدددي الوددددف  مددددن مالحقددددا  

   عل  خلفي  االنتماء السياسي أو الني  بمقاوم  االحتالل اإلسرائيلي.ومداهما  واعتقاال
ودعددا إلدد  وددرورب أن تكدد  السددلط  عددن قمدد: المددواطنين فددي الوددف ر وأن تسددمح ليددم بممارسدد  العمددل 
السياسي والنقابير مويف ا: "يجب أن تكون هنا  إجابا  واوح  هل تتعامل السلط  في الوف  كما 

 ... نحتائ إل  خطوا  واوح  وتصريحا  تعلن وق  المالحقا  األمني ". تتعامل حماس في غزب
 1/10/2017 ،فلسطين أون الين

 
 2017 سنةوزارة التربية تصدر تقرير موازنة المواطن ل .11

ر 1/10/2017 أصدر  وزارب التربي  والتعليم العالير وبالتعداون مد: مؤسسد  مفتدا ر يدوم األحدد :رام هللا
 .2017 سن طن" لتقرير "موازن  الموا

ويعتبر التقرير وثيق  مبسط  للموازن  العامد  الخاصد  بدالوزاربر وتلخد  سياسدا  وتوجيدا  وأولويدا  
الددوزارب لسددن  قادمدد  مددن خددالل األرقددام الددواردب فييددار وتمك تددن المددواطن مددن التعددر  علدد  كيفيدد  توزيدد: 

المختلفدد ر وبددذل  يسددتطي: المددواطن  النفقددا  التشددغيلي  والتطويريدد  علدد  قطدداغ التعلدديم وبددرامج الددوزارب
دوالرا ر وبلغد   894,915,530متابع  اإلنفاا الحكومي عل  التعليمر إذ بلغ  قيم  الموازن  ليدذا العدام 

 دوالرا  سنويا . 1,031تكلف  الطالب الواحد 
علد  النحدو  وبيَّن  الوزاربر في بيان  صحفير أنَّ البنود التدي تدوزغ علييدا إجمدالي موازند  الدوزارب كاند 

ر أمددا النفقددا  التشددغيلي  %10.01ر والنفقددا  التحويليدد  بلغدد  نسددبتيا %65.90ا تددي: رواتددب وأجددور 
 .%18.46ر وكان  نسب  النفقا  التطويري  %0.04ر والنفقا  الرأسمالي  بلغ  %05.59فكان  

  النحدو ا تدي: وأواف  الوزاربر "أن مصدر تمويل الموازن  التطويري  الخاص  بيا جاء  موزعد  علد
 ".%6.46ر والتمويل المحلي %42.16ر وتمويل وزارب المالي  %51.38"التمويل الخارجي 
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وتبيَّن الموازن  أنَّ المشاري: التطويري  الرئيس  التي تعمل علييا الوزارب موزع  عل  النحو ا تي: "بناء 
ر  علييددا الموازندد  وبلغدد  وصدديان  المدددارس والكليددا  والجامعددا  هددي مددن أكثددر المشدداري: التددي تصدد

مليون دوالرر وجاء دعم المدارس في القدس والمنداطا الميدددب  62قيم  الصر  ليذا العام ما يقارب 
 مليون دوالر. 30والتي تق: تح  السيطرب العسكري  اإلسرائيلي  ثانيا  بقيم  تقريبي  بلغ  

نتدددائ وتدددوفير الوسدددائل والبدددرامج  وكدددان مجمدددوغ تكلفددد  الفعاليدددا  واألنشدددط  الكشدددفي  والنشددداط الحدددرر وا 
التكنولوجي ر وتطوير المناهج وأدلتيار وتوفير األثاج المدرسير وافتتا  صفو  تمييدد  حكوميد  فدي 

 مليون دوالر". 32المدارس األساسي ر واألنشط  الصحي ر وت هيل المعلمينر والتعليم العالجي؛ حوالي 
التعلديم التدي تعمدل علييدا الدوزارب تمثلد  فدي عديدد البدرامج وتشير الموازن  إل  أنَّ أبرز محاور تطدوير 

النوعي  ومنيا: "الرقمن ر ونظام الثانويد  العامد  الجديدد "اإلنجداز"ر والتوسد: فدي التعلديم الميندي والتقندي 
ومددددا قبددددل المدرسددددير وتطددددوير المندددداهجر والنشدددداط الحددددرر وتطددددوير البيئدددد  القانونيدددد  الناظمدددد  للتعلدددديم 

   التعليم العالي.الفلسطينير ووقفي
موظفدددا  وموظفددد  ر مدددنيم  43,346وفدددي سدددياا متصدددلر بينددد  الدددوزارب أن أسدددرتيا التربويددد  تتكدددون مدددن 

معلمددا  ومعلمدد  ر مووددح   أند أعددداد المدددارس ليددذا  42,539إناثددا ر ومددنيم  %56.62ذكددورا ر و 43.37%
ناثا . 1,192,808مدرس  ر أما عدد الطلب  اإلجمالي فيو  2,914العام قد بلغ    ذكورا  وا 

  1/10/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 كشف استغالل المخابرات اإلسرائيلية برنامج "واتس أب" للتعامل مع العمالءت يةمنغزة: األجهزة األ .11
غددزب: أعلندد  أجيددزب األمددن فددي قطدداغ غددزبر عددن اكتشددافيا قيددام متخددابرين بالتواصددل مدد: أجيددزب األمددن 

رائيلي  مددن خدالل تطبيددا "واتدس أب". وحددذر  فدي الوقدد  ذاتده مددن تلقدي اتصدداال  دوليد  تجرييددا اإلسد
  المخابرا  اإلسرائيلي  للحصول عل  معلوما .

وأشددار جيدداز األمددن الددداخلير المخددت  بمتابعدد  الملفددا  األمنيدد  فددي غددزبر إلدد  أندده فددي إطددار سددعيه 
: االحتالل اإلسرائيلير كانوا قد استخدموا تطبيقا  لتطوير العمل األمني ووسائلهر اعتقل متخابرين م

" للتواصددددل مدددد: مشددددغلييم مددددن المخددددابرا  What’s Appالتواصددددل االجتمدددداعي مثددددل "واتددددس اب 
 اإلسرائيلي .

  2/10/2017 ،القدس العربي، لندن
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 الحضور الفلسطيني بالمنظمات الدولية.. طموحات التذكير بالحقوقتحقيق:  .12
شكَّل دخول الفلسطينيين لمنظم  الشرط  الدولي  )اإلنتربول( نيايد  األسدبوغ  :عاط  دغلس -نابلس 

وداف  جديددب لرصديد الفلسددطينيين السياسدي فدي مواجيد  إسددرائيل "إسرائيللددد"الماودي ودرب  جديددب  ر وا 
 والسعي لعزليا وصوال إلنياء االحتالل.

بسدد  عشددرب منظمدد   عالميددا   وانخراطددا   وباالنوددمام إلدد  اإلنتربددول يكددون الفلسددطينيون قددد حددازوا اعترافددا  
دوليددد  حتدددد  ا ن حسددددب وزارب الخارجيدددد  الفلسددددطيني ر وبددددؤوا اسددددتثمار ذلدددد  علدددد  أر  الواقدددد: رغددددم 

لمنظمدد  اليونسددكو ثددم حصددل   2011وسددجل  فلسددطين أول انوددمام دولددي عددام  العراقيددل اإلسددرائيلي .
 .2012متحدب عام عل  صف  "دول  غير عوو مراقب" في الجمعي  العام  لألم ال

ويرى المستشار بدوزارب الخارجيد  الفلسدطيني  عمدر عدو  هللا أن الفلسدطينيين اسدتطاعوا كسدب الت ييدد 
ويستشددديد عدددو  هللا باستصددددار الفلسدددطينيين قدددرارين مدددن  العدددالمي واسدددتثمار  عبدددر هدددذ  المؤسسدددا .

سرائيل للقانون الدولي وأدرجوا حتد  المنظم  الدولي  للتربي  والعلوم والثقاف  )يونسكو( يدينا انتياكا  إ
ا ن ثالثددد  مواقددد: أثريددد  فلسدددطيني  علددد  الئحددد  التدددراج العدددالمي الميددددد بخطدددر االحدددتالل والمطلدددوب 

ويودددي  أن الفلسدددطينيين قددددموا سدددبع  بالغدددا  للمحكمددد  الجنائيددد  الدوليددد  بارتكددداب  حمايتددده عالميدددا.
مدد  بالدراسدد  األوليدد  ليددار وهددو إجددراء يسددبا إسددرائيل لجددرائم حددرب فددي األراوددي المحتلدد  بدددأ  المحك

 التحقيا وطلب المجرمين للعدال  الدولي .
 

 أدوات التنفيذ 
واسددتدر  عددو  هللا قددائال "لكددن لدديس كددل المنظمددا  التددي أصددبحنا أعودداء فييددا تملدد  أدوا  تنفيذيدد  

همددا مجلددس لمسدداءل  إسددرائيل ومددن بددين تلدد  المنظمددا  جيتددان فقددط قادرتددان علدد  محاسددب  إسددرائيل و 
األمن الذ  يواجه دائما بالفيتو األميركي والمحكم  الجنائي  الدولي  التدي بددأ  التحقيقدا  األوليد  فدي 

كمددا  الشددكاوى المرفوعدد  ليددا فلسددطينيا ال سدديما مددا يتعلددا باالسددتيطان واألسددرى والعدددوان علدد  غددزب".
ئيل ووقد  انتياكاتيدا "ال يعندي أشدار إلد  أن عددم قيدام المنظمدا  الدوليد  بواجبيدا بالودغط علد  إسدرا

تقدداعس الفلسددطينيين عددن مطالبتيددا بددذل ر ولكددن دوال كبددرى وقويدد  مثددل أميركددا توددغط وبقددوب لمندد: أ  
وخل  إل  القول "إن مجرد الدخول بتلد  المؤسسدا  يعدزز الوجدود الفلسدطيني  دعم دولي لفلسطين".

ظددد  تطغددد  فييدددا العدالددد  الدوليددد  علددد  دوليدددا ويعدددد مخزوندددا تراكميدددا للفلسدددطينيين يسدددتخدمونه بددد   لح
 المصالح الويق  لبع  الدول والمؤسسا ".
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 بانتظار النتائج 
من جيتهر يرى األمدين العدام للمبدادرب الوطنيد  مصدطف  البرغدوثي فدي االنودمام للمؤسسدا  الدوليد  د 

لييددا لمواجيدد  والددذ  يواجدده رفوددا وتوددييقا إسددرائيليا وأميركياددد خطددوب "وددروري  جدددا يجددب أن ُيبندد  ع
وقال البرغوثي إن الفلسطينيين "سيلمسون التغيير عل  األر  قريبا جدراء  إسرائيل بالمحافل الدولي ".

االنودمام ليدذ  المؤسسددا  خصوصدا إذا مددا تمد  إحالدد  إسدرائيل إلدد  محكمد  الجنايددا  الدوليد  بشدد ن 
ل  لمقاطعتيا وفدر  العقوبدا  المستوطنا  والشركا  العامل  بيا التي سيواجيونيا بحمل  شعبي  شام

كمددا نبدده إلدد  أن "هددذا الحددرا  الفلسددطيني علدد  المسددتوى الدددولي يجددب أن يسددير بددالتواز  مدد:  علييددا".
المقاومددد  الشدددعبي  وحركددد  المقاطعددد  وفدددر  العقوبدددا  علددد  إسدددرائيل والتدددي ستشدددكل بدددديال لمدددا فشدددل 

 بالمفاووا  وعبر اتفاا أوسلو".
نون الدولي فقال "إن وجودنا بيذ  المنظما  الفاعل  في المجتم: الددولي هدو أما سعيد أبو فارب خبير القا

 تعبير واوح عن االعترا  العالمي بفلسطين كدول ر وهذا يساعد عل  تحررها ولدو علد  المددى البعيدد"
وعن التحد  الذ  يواجيه الفلسطينيون في تل  المحافل قال إنه "يكمن في ا لي  التي تقدم الفلسطينيون 
لالنومام ليذ  المنظما ر بمعن  أنيم تقدموا كدول  تمل  أحقي  التصديا عل  المواثيا الدولي  الملزمد  
للدول الموقع  أو منظم  تحرير أو سلط  وطني  جاء  نتيج  اتفداا سياسدي )سدلط  أوسدلو( وذلد  للدرد 

كما يواجده  ردهم منيا".عل  أ  طعن إسرائيلي بقانوني  انومام الفلسطينيين لدى هذ  الدول والسعي لط
الفلسددطينيون حسددب أبددو فددارب تحددديا نخددر "يقوددي بددااللتزام بددالحقوا والواجبددا  المفروودد  علددييم نتيجدد  
االنومام لمثل هذ  المؤسسا ر ال سيما اإلنتربدول وتسدليم مطلدوبين لدهر وذلد  لعددم سديطرتيا علد  كدل 

ر إلدد  أن الفلسددطينيين بحاجدد  إلدد  وأشددا المندداطا خاصدد  مندداطا "سددي" الخاوددع  لسدديطرب االحددتالل".
 وطني  مدروس  لتنفيذ هذ  االلتزاما  وذل  لتجنب تحري  االحتالل علييم. استراتيجي 

  1/10/2017 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 سالح القسام وباقي األجنحة المسلحة خارج تفاهمات القاهرة :مصادر في حماس لـ"العربي الجديد" .13
  حماس إن التفاهما  التي شيدتيا العاصدم  المصدري  القداهرب أخيدرا ر قال  مصادر في حرك: القاهرب

خدددالل زيدددارب وفدددد  برئاسددد  رئددديس المكتدددب السياسدددي للحركددد  إسدددماعيل هنيددد ر والتدددي بمقتوددداها أعلنددد  
 الحرك  حلَّ اللجن  اإلداري  بقطاغ غزب إلنياء االنقسامر لن تتومن سال  المقاوم .

ديددد" أن سددال  كتائددب عددز الدددين القسددام وبدداقي األجنحدد  المسددلح  وأووددح  المصددادر لددد"العربي الج
للفصائل خارئ تفاهما  القاهربر التي سي تي بمقتواها رئيس الحكوم  رامي الحمد هللا لتسلم القطاغر 
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ومباشرب أعمالهر مؤكدب أن "ما شمله االتفاا هو األمن الداخلي بالقطاغ فقطر عل  أن يكون ذل  من 
 وحدها دون تدخل من حماس أو أ    من الفصائل".اختصا  الحكوم  

ولفت  المصادر النظر إل  أن سال  المقاوم  في قطاغ غزب يد تي تحد  بندد األمدن الخدارجير ولديس 
 الداخلير لذل  خرئ من اختصا  حكوم  الحمد هللا.

ح  وعل  صعيد ذ  صل  قال  المصادر إن الحرك  رصد  مساعَي إسرائيلي  إلفشال جيدود المصدال
الداخليدد  أخيددرار كاشددف  فددي الوقدد  ذاتدده أن لوبيدددا صددييونيدا سددع  إلفسدداد زيددارب وفددد حمدداس الددذ  قدداد  

 مسؤول العالقا  الخارجي  بيا موس  أبو مرزوا إل  روسيا أخيرا.
 1/10/2017، لندن، العربي الجديد

 
 هنية وعباس يستعرضان في اتصال هاتفي ترتيبات استقبال الحكومة بغزة .14

رئيس المكتب السياسي لحرك  حماس إسماعيل هني  رئيس السلط  الفلسطيني  محمود عبداس؛  هات 
 حيج ناقشا الترتيبا  الستقبال الحكوم  الفلسطيني  في غزب.

وجددرى خددالل االتصددال اليدداتفير مسدداء اليددوم األحدددر اسددتعرا  المنددال اإليجددابي الواعددد الددذ  يسددود 
استثمارها في استعادب الوحدب الوطني  وصوال  إل  تحقيدا أهددا  الساح  الفلسطيني  في هذ  األوقا  و 

 شعبنا الفلسطيني في إقام  دولته عل  كامل تراب الوطن الفلسطيني وعاصمتيا القدس.
وأكدد هنيد  وعبداس علد  اسدتمرار االتصداال  لبددء الحدوار المباشدر فدي القودايا كافد ر مدرحبين بالوفددد 

   عربي للمصالح  الفلسطيني  وترتيب البي  الفلسطيني.المصر  وما يعكسه ذل  من دعم مصر 
 1/9/2017موقع حركة حماس، غزة، 

 
 هنية يستقبل الوفد األمني المصري الذي وصل غزة لمتابعة ملف المصالحة .15

استقبل رئيس المكتب السياسي لحرك  "حماس" إسماعيل هني  مساء يوم األحدر وفدا  أمنيا  ودبلوماسيا  
 قطاغ غزب عبر حاجز بي  حانون "إيرز" شمال القطاغ. مصريا  وصل إل 

وكددان الوفددد المصددر  وصددل عبددر حدداجز بيدد  حددانون "إيددرز" شددمال القطدداغ؛ لمتابعدد  ملدد  ترتيبددا  
 المصالح  الفلسطيني  واستالم حكوم  الوفاا الوطني مسؤولياتيا كاف  في القطاغ دون أ  عائا.

طددداغ غدددزب يحيددد  السدددنوارر ووكيدددل وزارب الداخليددد  وقدددد حودددر االجتمددداغ كدددل مدددن رئددديس الحركددد  فدددي ق
 واألمن الوطني توفيا أبو نعيم.

ورحبدد  حركدد  حمدداس بقدددوم الوفددد األمنددي المصددر  إلدد  غددزب والددذ  يدد تي تتويجددا لتفاهمددا  القدداهرب 
نياء االنقسام.  واستمرارا للجيود المصري  في رعاي  المصالح  الفلسطيني  وا 
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  برهددوم فددي تصددريح صددحفي مسدداء األحددد: نعمددل علدد  إنجددا  الدددور وقددال الندداطا باسددم الحركدد  فددوز 
 المصر ؛ لما لمصر من مكان  كبيرب لشعبنا وقويتنا.

 1/9/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 

 : حماس قدمت طوق النجاة في سبيل إنجاز المصالحة"الجهاد" .16
م  طدوا النجداب فدي القياد  في حرك  الجياد اإلسالمي خالد البطش: إن حركد  حمداس قدد قال: غزب

 سبيل إنجاز المصالح ر مؤكدا  أنيا قدم  سلسل  من الخطوا  إلنجا  الجيدود المتعلقد  بيدذا الملد .
وأووح الدبطش فدي حدديج خدا  لدد"المركز الفلسدطيني لأعدالم" أن حمداس قددم  خطدوب إلد  األمدام 

غدزبر وذلد  بحدل اللجند   من خالل تر  المجال لحكوم  الوحدب الوطني  لتحمل دورها ومسئولياتيا فدي
 اإلداري  في قطاغ غزبر مقابل رف: العقوبا  التي فرويا رئيس السلط  محمود عباس ود غزب.

وطالب بورورب تسييل الميام لحكوم  الوحدب الوطني  في غدزبر مقابدل تقدديم خطدوا  عمليد  ملموسد  
 وجدي  عل  أر  الواق: تخف  من الحصار المفرو  عل  قطاغ غزب.

 1/9/2017لإلعالم، الفلسطيني  المركز
 

 غزةمن استالم مهامها في  الحكومة  " تشيد بتمكين حماس الشعبية" .17
أشدداد القيدداد  فددي الجبيدد  الشددعبي  عبددد العلدديم دعنددا بقددرار حركدد  حمدداس تسددليم الحكومدد  وحددل غددزب: 

ر فدي جميد: اللجن  اإلداري ر وتعاطييا م: هذا المل  بتمكين الحكوم  مدن اسدتالم مياميدا فدي القطداغ
وعددد فددي حددديج لمراسددلنا أن موقدد  حركدد  حمدداس إيجددابير ولدددى قيددادب الحركدد   الددوزارا  والقطاعددا .

المسئولي  والنظرب البعيدب حدول مفيدوم الوحددب الوطنيد ؛ خاصد  فدي هدذا الظدر  الصدعب الدذ  يعيشده 
 ويعانيه الشارغ الفلسطيني بشكل عام وسكان قطاغ غزب بشكل خا .

تدددنجح هدددذ  المحاولددد  التدددي بددددأ  بيدددا حركددد  حمددداسر خاصددد  أنندددا مررندددا بتجدددارب وقدددال: "ن مدددل أن 
 واتفاقيا  كثيرب ولم يتم تطبيقيا عل  أر  الواق:".

وطالدددب دعندددا السدددلط  الفلسدددطيني  بقيدددادب أبدددو مدددازن بالددددعوب لعقدددد اإلطدددار القيددداد  الموحدددد لمنظمددد  
يداد اإلسدالمي؛ موودحا  أن الحدركتين التحريرر وعقد انتخابا  للمجلس الوطني بمشدارك  حمداس والج

مر علدد  أسدداس عقددد انتخابددا  للمجلددس تحدد  إطددار 2005وافقتددا علدد  دخددول المجلددس الددوطني عددام 
 قياد  موحد.

 1/9/2017لإلعالم، المركز الفلسطيني 
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 ولم ت خسرها هاخطوة جريئة وشجاعة أكسبت تجاه المصالحة ما قامت به حماس": الديمقراطية" .18
اد  فدددي الجبيددد  الديمقراطيددد  طدددالل أبدددو ظريفددد  أن مدددا قامددد  بددده حمددداس تجدددا  ملددد  عدددد  القيددد: غدددزب

 المصالح  وتسليميا الحكوم  في غزب؛ بمنزل  خطوب جريئ  وشجاع  أكسب  حماسر ولم ُتخسرها.
وحددول تعدداطي حمدداس مدد: هددذا الملدد ر أووددح القيدداد  فددي الجبيدد  الديمقراطيدد  لددد"المركز الفلسددطيني 

اجدد   الجميدد:ر وقدددم  مددا كددان مطلوب ددا منيددا بكددل شددفافي ر حيددج بدددأ  بخطددوب لأعددالم" أن حمدداس ف
إيجابي  في إنيداء حالد  االنقسدام مدن خدالل حدل اللجند  اإلداريد  وموافقتيدا علد  شدروط رئديس السدلط  

وأشددار إلدد  أن قيددادب حمدداس أزاحدد  أ  عقبددا  تجددا  هددذا الملدد ر  محمددود عبدداس إلتمددام المصددالح .
ر  كددل المناخددا  بالبعددد النظددر  والسياسددير وكاندد  فددي االتجددا  الصددحيحر "وعلييددا الفتددا  إلدد  أنيددا وفدد

نجاز مل  المصالح  العالا منذ   عاما". 11التمس  بيا من أجل قط: خطوا  إلنياء االنقسام وا 
وأوا : "في كل اللقاءا  التي شاركنا فييا م: اإلخوب في حرك  حماس في كل المستويا  لم نلمس 

اشددددتراطا  فددددي تسددددليم الحكومدددد  أو تسددددييل عمليددددا"ر عدددداددا ذلدددد  خطددددوب فددددي االتجددددا   ليددددم شددددروطا أو
 الصحيح.

 1/9/2017لإلعالم، المركز الفلسطيني 
 

 المصالحة الوطنية على أكمل وجه إنجازاألحمد يؤكد على أهمية  .19
  أكددد عوددو اللجندد  المركزيدد  لحركدد  فددتحر مفددو  العالقددا  الوطنيدد  عددزام األحمددد علدد  أهميدد :جنددين

 .2011أيار  4إنجاز المصالح  الوطني  عل  أكمل وجه وفا اتفاا القاهرب الموق: يوم 
علد   لالطالغوجاء ذل  خالل زيارب األحمد التوامني  لبلدب يعبد جنوب غرب جنين الليل  الماوي ر 

االحددددتالل المسدددددتمرب بحدددددا  انتياكدددددا أوودددداغ البلددددددب االقتصددددادي  واالجتماعيددددد  والعمرانيدددد  فدددددي ظددددل 
وشدددد علدد  اهتمددام الددرئيس محمددود عبدداس وحرصدده علدد  إنجدداز ملدد   مددواطنين وأراوددييم الزراعيدد .ال

 المصالح ر وعل  أهمي  الوحدب الوطني  وتعزيز التعاون الداخلي.
تمددام المصددالح ر التددي سددتفتح نفاقددا جديدددب إلحيدداء عمليدد   االنقسدداموأوددا : إننددا جددادون فددي إنيدداء  وا 
نيددداء السدددالم جدددادبر وسدددتؤمن فرصدددا أ فودددل لمفاوودددا  السدددالمر وتنفيدددذ قدددرارا  الشدددرعي  الدوليددد ر وا 

بعاصدددمتيا  1967االحدددتالل اإلسدددرائيلي ألراودددي الدولددد  الفلسدددطيني  المحتلددد  مندددذ الرابددد: مدددن حزيدددران 
وأطل: األحمد المجلدس البلدد  وفعاليدا  ومؤسسدا  يعبدد علد  صدورب نخدر التطدورا   القدس الشرقي .

فددداا المصدددالح  الوطنيددد ر مستعرودددا الخطدددوا  التدددي تدددم اتخاذهدددا مدددؤخرا عبدددر المتعلقددد  بتنفيدددذ بندددود ات
 الجيود المصري .

 1/10/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 
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رادةقرار يؤكد وجود  حلس .21  داخل فتح للذهاب إلى المصالحة حتى النهاية وتذليل كل الصعاب وا 
  لحركدد  فددتح ومفددو  المحافظددا  الجنوبيدد  أحمددد كشدد  عوددو اللجندد  المركزيدد :أكددرم اللددو  -غددزب 

رادبحلس عن وجود قرار  داخل حرك  فتح للذهاب إل  المصالح  حت  النياي  وتذليل كل الصعاب  وا 
مؤكدا عل  أن االنقسام تسبب ب ورار كبيرب لقويتنا الفلسطيني  وعطل طموحا  شدعبنا مشدددا علد  

 المصالح  وال غير ذل . أن البديل الوحيد والخيار لشعبنا هو تحقيا
جدداء حددديج حلددس خددالل اجتمدداغ تنظيمددي نظمتدده مفووددي  اإلعددالم والثقافدد  فددي حركدد  فددتح بمشددارك  
كدوادر إعالميدد  وشخصدديا  وطنيد  وكتدداب رأ  بيددد  صدياغ  رؤيدد  وطنيدد  إعالميد  شددامل  للنيددو  

 بحرك  فتح في قطاغ غزب.
غدا االثنين برئاس  رئيس الوزراء الدكتور  وشر  حلس جدول وفد الحكوم  الذ  من المقرر أن يصل

شخصدددي  ستصدددل غددددا قادمددد  مدددن رام هللا فدددي حدددوالي  150يتكدددون الوفدددد مدددن ” رامدددي الحمدددد هللا قدددائال:
السداع  الثانيد  عشددر والنصد  ظيددرار ليتوجيدوا فددورا إلد  حدي الشددجاعي  شدرا مديندد  غدزبر السددتقباليم 

 ”.ي لمنزل اسماعيل هني  لزيارتهفي منزلير فيما سيتوجه الوفد في اليوم الثان
وأكد حلس عل  وجود لقاءا  بين الوزراء ووزاراتيم ولقاءا  م: المستوى السياسي في حرك  حماسر 
مشيرا إل  أن الوفد األمندي المصدر  وصدل أعوداء منده اليدوم قدادمين مدن مديند  رام هللا فيمدا ستصدل 

جتمداغ ثندائي بدين فدتح وحمداس فدي القداهرب تمييددا رئاس  هذا الوفد يوم الثالثاء القادمر وسيعقب ذل  ا
 الجتماغ شامل تشار  فيه الفصائل الفلسطيني  كاف .

 1/10/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 بدران: ملفات المصالحة مطروحة للحوار في القاهرة األسبوع المقبل .21
حسدام بددران أن كدل كش  مسؤول مل  العالقدا  الوطنيد  فدي حركد  حمداس : يحي  اليعقوبي -غزب 

ملفددددا  المصددددالح  )المعددددابرر المددددوظفينر الحكومدددد ر االنتخابددددا ر منظمدددد  التحريددددرر األمددددن( سددددتكون 
مطروح  للحوار في اللقاء الذ  سيتم بين حركتي فتح وحماس في العاصم  المصري  القاهرب األسبوغ 

  المقبل.
د ت جيدل أل  ملد  مدن الملفدا  وقال بدران في تصريح خا  لصحيف  "فلسطين"ر أمس: "إنه ال يوج

السابق ر وفدا الترتيبدا  التدي جدر  مد: المسدؤولين المصدريين مدؤخرا"ر مشديرا إلد  أن األمدور سدتبحج 
  وتتاب: وفا اتفاقيا  المصالح  السابق .
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وصددول حكومدد  الحمدددد هللا إلدد  قطدداغ غددزب اليدددوم "خطددوب ميمدد  جدددا وهدددي رسددال  للجميدد: تبشدددر  وعدددَّ 
ل بنود االتفاقا  الموقع  سابقا"ر الفت ا في الوقد  ذاتدهر إلد  أن كثيدرا ممدا يشداغ بتحر  جاد لتطبيا ك

 في اإلعالم حول المصالح  غير صحيح وأحيانا غير دقيا.
 2/10/2017، فلسطين أون الين

 
 أبو عيطة: وصول الحكومة لغزة يوم تاريخي في حياة الشعب الفلسطيني .22

سدر المجلدس الثددور  لحركد  فدتح د. فدايز أبدو عيطدد ر أن أكددد نائدب أمدين  :عبدد اليداد  عوكدل - غدزب
حكوم  الوفاا الوطني لدييا الكثير لتقدمه للشعب الفلسطيني وخاص  في قطاغ غزب بعد تمكينيا مدن 

 العمل في القطاغ كما هو الحال في الوف  الغربي .
ي قطدداغ غددزب وأووددح أبددو عيطدد  فددي تصددريح خددا  لددد "الحيدداب الجديدددب" مسدداء األحدددر أن المددواطن فدد
 بحاج  ألن يلتمس خطوا  المصالح ر خاص  أزم  الكيرباءر والبطال  والمعابر وغيرها.

وقددال:" إن يددوم وصددول الحكومدد  إلدد  قطدداغ غددزب هددو يددوم تدداريخي فددي حيدداب الشددعب الفلسددطيني ألندده 
كومد  سيترتب عليه إنياء االنقسامر وستكون جمي: الفصائل وعل  رأسيا حرك  "فدتح" فدي اسدتقبال الح

 عل  معبر بي  حانون شمال القطاغ".
وأكد أنه ال خيار أمامنا إال المصالح  في ظل الظرو  العصيب  التي نمر بيار خاص  وأن المدواطن 

نجاز المصالح  ب سرغ وق  ممكن.  وصل لمرحل  صعب ر وهذا ما يدفعنا جميعا  للتمس  وا 
 1/10/2017، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 ضمن تفاهمات المصالحةبغزة فتح  كوادرمن  ةخمساإلفراج عن  .23

د من كوادر حرك  فتح المحتجزين لددييار عد عن األحدر غزبر قطاغ في األمني  األجيزب أفرج : غزب
فدددي خطدددوب قالدددد  إنيدددا تيدددد  لتعزيددددز أجدددواء المصددددالح  وتنددددرئ ودددمن تفاهمددددا  لجنددد  "المصددددالح  

الح  المجتمعيددد  "تكافدددل" ماجدددد أبدددو شدددمال ر قيدددام وأكدددد رئددديس أمنددداء اللجنددد  العليدددا للمصددد المجتمعيددد ".
األجيزب األمني  في غزب باإلفرائ عدن خمسد  مدن عناصدر حركد  "فدتح"ر وهدم شداد  ميدد  أبدو عبيددر 

براهيم إسماعيل مطر.  فاد  صال  مصلحر طاهر علي أبو عرمان ر محمد نصر الخرازر وا 
اإلفرائ عدن مجموعد  جديددب مدن المعتقلدين وقال النائب عن حرك  فتح في حديثه لد "قدس برس"ر "إن 

 من أبناء حرك  فتح ي تي في إطار الجيود التي بذلتيا لجن  المصالح  المجتمعي ".
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ومددددن جيتددددهر أكددددد المتحدددددج باسددددم وزارب الداخليدددد  فددددي غددددزبر إيدددداد البددددزمر علدددد  أن اإلفددددرائ عددددن هددددذ  
موودحا أن الحدديج يددور حدول  المجموع  ي تي في إطدار تعزيدز أجدواء المصدالح  والتوافدا الدوطنير

 موقوفين عل  ذم  قوايا تتعلا بالمساس باألمن الداخلي.
 1/10/2017قدس برس، 

 
 من مالحقات أمنية واعتداءات بالضفة ال يعكس أي آثار للمصالحة  يحصل"الجهاد": ما  .24

لفلسدطيني  أكد القياد  في حرك  الجيداد اإلسدالمي طدارا قعددانر أن المصدالح  ا: رنا الشرافي -غزب 
هدددار حقددوا الندداس جدداء  ب مددل للشددعب  بعددد هددذ  السددنوا  "الطاحندد " مددن االعتددداء علدد  الحريددا  وا 

 الفلسطيني في انتياء كل ذل .
وقدددال قعددددان لصدددحيف  "فلسدددطين": "لكدددن هدددذ  المصدددالح  يجدددب أن تقددد  علددد  عددددد مدددن المرتكدددزا  

جناء الددرأ  والفكددر والسياسدد  وكفالدد  األساسددي ر أوليددا اطددالا الحريددا  العامدد  وعدددم االعتددداء علدد  سدد
 حريا  الناس في انتماءاتيم الفصائلي  ال سيما في الوف  الغربي  المحتل ".

وشدد عل  أن "مدا يحصدل مدن مالحقدا  أمنيد  واعتدداءا ر ال يعكدس أيد  نثدار للمصدالح  علد  واقد: 
تكفل حريا  الناس وحماي  الشارغ الفلسطيني في الوف  الغربي "ر وتساءل: "فإذا كان  المصالح  ال 

حقوقيم ومن: حال  التفل  من القانونر تصبح المصالح  مثل ذر الرماد في العيون وفي إطار تحقيا 
 المصالح الشخصي ".

 1/10/2017فلسطين أون الين، 
 

 المحتل حماس: انتفاضة القدس أرست قواعد جديدة في مواجهة .25
د جديدددب فددي مواجيدد  المحتددلر وأسسدد  لمرحلدد  أكددد  حركدد  "حمدداس" أن انتفاودد  القدددس أرسدد  قواعدد

متميددزب فددي إدارب الصددراغ مدد: العدددو الصددييوني مددن خددالل العمليددا  الفرديدد  التددي تقدددميا نخبدد  جيددل 
 المستقبل الذ  شب عن الطوا وورب أروغ صور المالحم والبطول .

لمقاومد  هددو وشددد  حركد  حمداس فددي بيدان صدحفي فددي الدذكرى الثانيد  لالنتفاود  القدددس أن خيدار ا
عادب الحقوا ألهليا.  الخيار األقوى واألمو  إل  جانب الوسائل األخرى لتحرير فلسطين وا 

وأووح  الحرك  أن القدس وفتي القلب منيا األقص  مدا تدزال هددفا  يقد  علد  رأس أولويدا  حكومد  
عداد الكامددل االحددتالل مددن حيددج التيويددد والتزويددر والتقسدديم يقتوددي أخددذ كامددل الحيطدد  والحددذر واالسددت

 للدفاغ عنيا والوقو  في وجه المشاري: الصييوني  التي تستيدفيا.
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وشدددد  أن الوحدددب الوطنيدد  والمصددالح  خطددوب ميمدد  جدددا  فددي تعزيددز صددمود شددعبنا وتحقيددا أهدافدده 
ن معرك  بوابا  األقص  ما كان ليدا أن تحقدا هدذا النصدر العظديم دون  وحماي  مشروعه الوطنير وا 

 دس ودعم شعبنا والتفافه حول قويتيم.وحدب أبناء الق
 1/9/2017موقع حركة حماس، غزة، 

 
 فصائل تحالف القوى الفلسطينية لبهية الحريري: نلتزم إعادة ترتيب البيت الفلسطيني .26

الفلسطيني  لبحج تثبي  االستقرار في مخيم عين الحلدوب -تواصل  اللقاءا  اللبناني : الحياب –بيرو  
ر النائب بيي  الحرير  وفدا  مدن فصدائل تحدال  القدوى الفلسدطيني ر تقدمده ممثدل والجوار. والتق  أمس

حرك  حماس في لبنان جياد طهر في حوور قائدد منطقد  الجندوب اإلقليميد  فدي قدوى األمدن الدداخلي 
-التددي خدددرئ بيددا اللقددداء اللبنددداني "وثيقدد  مجددددليون"العميددد سدددمير شددحادب. وتدددم البحددج فدددي تنفيددذ بندددود 

لموسدد: فددي نب )أغسددطس( الماوددي لتثبيدد  االسددتقرار فددي المخدديم والجددوارر عبددر تشددكيل الفلسددطيني ا
اللبندداني ومتابعدد  الوودد: الميددداني. -ثددالج لجددان لمعالجدد  ملدد  المطلددوبين وتنسدديا األمددن الفلسددطيني

وتدددددم التطدددددرا إلددددد  موودددددوغ المصدددددالح  الفلسدددددطيني ر وانعكاسددددداتيا اإليجابيددددد  علددددد  الوحددددددب الوطنيددددد  
 الفلسطيني .

أنندددا فدددي قدددوى التحدددال  حريصدددون علددد  تطبيدددا الشدددراك  السياسدددي  بدددين كدددل "وأكدددد طددده باسدددم الوفدددد 
الفلسدددطينيين وبتوجييدددا  القيدددادب السياسدددي  للفصدددائل الوطنيددد  واإلسدددالمي  ونسدددير باالتجدددا  الصدددحيح 

ني بكدل لتحقيا نتائج إيجابي ر وملتزمون ما تم التوافا عليده فدي القداهرب إلعدادب ترتيدب البيد  الفلسدطي
 ."لبنان القو  سند وداعم أساسي للشعب الفلسطيني". وشدد عل  أن "جوانبه

 2/10/2017المستقبل، بيروت، 
 

 العالول: تسريب أمالك للكنيسة األرثوذكسية ال يمكن وصفه إال بأعمال خيانية  .27
زيددد  فددداد  أبدددو سدددعدى: قدددال محمدددود العدددالول نائدددب رئددديس حركددد  فدددتح وعودددو اللجنددد  المرك -رام هللا 

للحرك ر في كلمته أمام المؤتمر الوطني لدعم القوي  العربيد  األرثوذكسدي ر فدي بيد  لحدمر أمدسر إن 
ددا علدد  عقددد هددذا المددؤتمر هدددو التسددريب الددذ  حصددل فددي القدددس المحتلدد  علدد  وجددده  مددا شددكل إلحاح 

  مدن الخصو  من أمال  تابع  للكنيس  األرثوذكسي  عل  أعتاب المسجد األقص  في البلددب القديمد
واعتبدددر أن هدددذا األمدددر يددد تي ودددمن اسدددتيدا  شدددامل تتعدددر  لددده األر  الفلسدددطيني ر قدددائال  القددددس.

. "وطالما أن القوي  تتعلا باألر  فيي تتجاوز حدود أمال  الكنيس  لتصبح قوي  وطنيد  بامتيداز"
ا  طويل  وأكد أنه ومنذ سنوا  تحوم الشبيا  حول قوايا تسريب األمال  أو بيعيا أو ت جيرها لسنو 
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علدد  الجميدد: أن يعلددم أندده ال يوجددد أ  سددبب يمكددن أن يبددرر قوددي  "وأوددا   تحدد  مبددررا  واهيدد .
تسدددريب األمدددال ر كمدددا ال يمكدددن وصدددفيا إال أنيدددا أعمدددال خيانيددد  تشدددكل صدددفع  للشدددعب الفلسددددطيني 

إن نجددا  المددؤتمر فددي تشددكيل لددوبي شددعبي ودداغط " "القدددس العربددي"وقددال فددي حددديج لددد  ."وقودديته
بي ود تسريب األمال  المسيحي  الفلسطيني  سيكون الخطوب األول  للوصول إل  سحب اعترا  ورقا

 ."السلط  الفلسطيني  بالبطرير  األرثوذكسي
 2/10/2017القدس العربي، لندن، 

 
 االعتقال اإلداري لقيادي في حماس ي مدداالحتالل  :الخليل .28

القيداد  فدي حركد  "حمداس"ر عبدد الخدالا النتشد   مدد د  سدلطا  االحدتالل اإلسدرائيلي  اعتقدال: الخليل
 عام ا( من مدين  الخليل )جنوب القدس المحتل (ر ألربع  أشير جديدب. 61)

وقددال مركددز "إعددالم األسددرى" التدداب: لددد "حمدداس"ر فددي بيددان لدده يددوم األحدددر إن سددلطا  االحددتالل مدددد  
 عل  التوالي. اعتقال النتش  إداري ا )دون تيم  أو محاكم ( وللمرب الثاني 

مدن حزيدران/  9وكان  قوا  االحتاللر قد اعتقل  النتش ر عقب دهم منزله في مديند  الخليدل فجدر الدد 
شدديور. وأمودد  النتشدد  فددي سددجون االحددتالل مددا يزيددد  4ر وحولتدده لالعتقددال اإلدار  مدددب 2017يونيددو 
 سنوا  متتالي . 10عام ا؛ عل  عدب فترا ر أطوليا كان لمدب  18عن الد 

 2/10/2017، قدس برس
 

 طرد "البيت اليهودي" والتدخل في استفتاء كردستان نيتهنتنياهو ينفي  .29
نف  رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهور يوم األحدر ما ورد في وسائل إعالم عبري   :تل أبيب

أجل دف:  محلي  خالل األيام األخيرب عن نيته طرد حزب البي  الييود  من االئتال  الحكومي من
وأووح نتنياهو خالل مجلس وزراء حكومته في رد عل  سؤال للوزير  عملي  السالم م: الفلسطينيين.

 زئي  إلكين حول حقيق  تل  المعلوما ر "أنه ال صح  ليا بتاتا".
وفي سياا نخرر نف  نتنياهو تدخل إسرائيل في االستفتاء الذ  شيد  إقليم كردستانر مشيرا إل  أنيا 

 اطفا فقط م: حقوا الشعب الكرد  وتطلعاته.أبد  تع
وانتقد نتنياهو تصريحا  الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول تدخل إسرائيل في االستفتاءر 
قائال: "إنني أتفيم لماذا يميل الذين يؤيدون حماس إل  رؤي  الموساد في كل مكانر ولذل  أعتقد أن 

 موجود في كل مكان ال يجد فيه راحته". كل من يؤيد منظم  إرهابي  يرى ب ن الموساد
 1/10/2017القدس، القدس، 



 
 
 
 

 

 21 ص             4420 العدد:             10/2/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

 1973 حرب تتغيب عن إحياء ذكرى قتلى اإلسرائيليةالحكومة  .31
برز بشكل جلير يوم أمس األحدر تغيب رئيس الحكوم  اإلسرائيلي  والوزراء عن حفل : هاشم حمدان

 .1973ن إحياء ذكرى القتل  اإلسرائيليين الذين سقطوا في حرب تشري
وعلم أنه شار  في الحفل الرئيس اإلسرائيلي رؤفين ريفلينر ونائب رئيس الكنيس  من المعارو  

 حيلي  بارر إل  جانب عدد من كبار وباط الجيش ووزارب األمن والمحكم  العليا وعائال  القتل .
 وسط الحوور. وتبين أن أحدا من ا لوزراء لم يشار  في الحفلر وأثار تغيبيم حال  من الغوب في

واوطر رئيس الحكوم ر بنيامين نتنياهور إل  نشر رسال  اعتذار عن عدم مشارك  الحكوم  في 
 الحفل.

 2/10/2017، 48عرب 
 

 في القدسويعزل الفلسطينيين لبناء جدار يفصل األحياء العربية  إسرائيليةخطة  .31
قاب عن وجود خط  لفصل كشف  صحيف  "معاري " في عددها الصادرر يوم األحدر الن: محمد وتد

وعزل الفلسطينيين عن القدس المحتل  وذل  لومان أغلبي  ييودي  في المدني  المحتل ر عبر بناء 
جدار فاصل يعزل التجمعا  واألحياء السكني  الفلسطيني  عن "القدس الكبرى" التي تخطط ليا 

 الحكوم  اإلسرائيلي .
يرها وتحريكيا عوو الكنيس  من حزب وذكر  الصحيف  ب ن الخط  التي أشرف  عل  تحو

الليكودر عنا  باركور بإيعاز من رئيس الحكوم  اإلسرائيلي ر بنيامين نتنياهور الذ  يستبا أ  مبادرب 
لصفق  إقليمي  لفر  وقائ: عل  األر  بالقدس المحتل ر تقوي ومان أغلبي  ييودي  ومحاصرب 

 األحياء والمخيما  الفلسطيني  بجدار عازل.
ي خط  الفصل العنصر  لفر  مشروغ سياسي من وجي  النظر اإلسرائيلي  حول القدسر ب ن وتقو

بالقدسر عل  أن يتم تجمي: وتركيز السكان  %95يتم الحفاظ عل  أغلبي  ييودي  تصل إل  
المقدسيين داخل البلدا  واألحياء والمخيما  وعزليم بجدار لتسلم هذ  المنطق  إل  السلط  

 الفلسطيني .
ادر  عوو الكنيس  باركو للخط  التي قدمتيا قبل أيام لرئيس الحكوم ر حيج عمل  عل  مدار وب

أشير عل  تحوير مسودب ومقترحا  للخط ر حيج أطلع  نتنياهو عل  موامين وجوهر البنود 
العريو  للخط  في مطل: العام الجار ر والذ  بدور  رحب وبار  الخط ر وطالب عوو الكنيس  

طواقم من الخبراء ومواصل  العمل وتحوير صيغ  نيائي  للخط  ليستني تحريكيا االستعان  ب
 وتقديميا لأدارب األميركي .
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وعل  الرغم من مبارك  وترحيب نتنياهو بالخط ر إال أن باركو أووح  ب ن أعواء حزب الليكود 
لكنيا تعتبر وأعواء كنيس  من معسكر اليمين سيطلقون عل  خطتيا ب نيا خط  "تقسيم القدس"ر 

 أن خطتيا هي "إنقاذ القدس".
وحسب دراس  التي أعدتيا الباحث  الديمغرافي  البروفيسوربر دال  بيرغوالر لصالح خط  باركور ففي 

 أل  فلسطيني. 71أل  ييود  و 196أل  شخ ر من بينيم  267عاش في القدس  1967عام 
أل   882ر حوالي 2016بر من العام وأصبح عدد سكان القدس حت  إحصائيا  كانون الثاني/ديسم

 332أل  إسرائيلير فيما بلغ عدد الفلسطينيين  550بواق:  %73نسم ر تصل نسب  الييود من بينيم 
من  %62أل  نسم ر بيد أن نسب  الييود في القدس عاد  م: حلول العام الجار  لتنخف  لتشكل 

 عدد سكان المدين .
ر وهو األمر والمؤشر الذ  تعتبر  %180الييود في القدس ومنذ احتالل القدس بلغ  نسب  زيادب 

الدراس  إيجابيا وفي صالح الييودر لكن بالمقابل ارتف: عدد الفلسطينيين خالل سنوا  االحتالل بنسب  
ر عل  الرغم من مخططا  التشريد والتيجير القسر ر أ  أن الزيادب العددي  للفلسطينيين 368%

 و ذا  االتجا  السائد أيوا في هذ  المرح .وعفا الزيادب الييودي ر وه
ورغم مخططا  التيويد واالستيطان وجذب اإلسرائيليين للتوطين بالمدين  المحتل ر إال أن الدراس  
أظير  أيوا أن أعداد الييود في القدس تنخف  بشكل سنو ر وحسب توقعا  المشرف  عل  

 2030وفي عام  %60إل   2025في عام  الدراس  البحثي ر فإن نسب  الييود في القدس ستنخف 
ر وأن مس ل  التحول الديمغرافي لصالح الفلسطينيين في القدس ليس إال مس ل  %58ستنخف  إل  

 وق .
وليذ  األسباب واإلحصائيا  طرح  عوو الكنيس  باركو خطتيا التي تؤكد ب نه ال يوجد أ  مبرر 

أل  فلسطينير مووح  أن ذل  سيزيد من  330وجدوى الحتفاظ وسيطرب الحكوم  اإلسرائيلي  عل  
األعباء عل  دول  إسرائيل وسيعزز من المخاطر الديمغرافي  عل  مستقبل القدس كعاصم  للشعب 

 الييود ر عل  حد تعبير باركو.
وتقتر  الخط  أن تسلم الحكوم  اإلسرائيلي  للسلط  الفلسطيني  وومن تسوي  أو صفق  مستقبلي  كاف  

ني  الفلسطيني  في القدس الشرقي ر بما في ذل  القرى مثل قري  كفر عقبر والمخيما  األحياء السك
 كمخيم شعفاطر وأحياء مثل جبل المكبر.

وحسب الخط ر ستخو: هذ  المناطا في المرحل  األول  إل  تصني  مناطا "ب" الذ  تتول  فيه 
  االمني ر وفي المرحل  النيائي  يتم السلط  الفلسطيني  المسؤولي  المدني  وتتول  إسرائيل المسؤولي
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تحويل هذ  المناطا إل  تصني  "أ" لتصبح خاوع  للسيطرب الكامل  للسلط  الفلسطيني ر ومن ثم 
 تعمل السلط  عل  ربط هذ  المناطا بمدن بي  لحم ورام هللا.

ي  لتفصل خط  باركو ال تتوق  عند هذا الحدر بل تشمل الخط  أيوا نقل الجدار والحواجز العسكر 
بين البلدا  والقرى والمخيما  الفلسطيني  وبين بقي  أجزاء القدس بما في ذل  المستوطنا  التي 

 بني  في القدس المحتل .
أما بما يخ  القدس القديم  واألماكن الديني  وما تسميه الحكوم  اإلسرائيلي  "الحو  المقدس"ر فإن 

ا  الييود بالفلسطينيينر وذل  عبر حفر شبك  أنفاا باركو تقتر  إعداد بني  تحتي  تومن عدم احتك
 وشوارغ مغطاب وطرقا  التفافي  حول البلدب القديم .

وترى باركو أن الخط  هي المنفذ الوحيد لمن: إقام  دول  ثنائي  القومي ر بحيج يتمكن الفلسطينيين 
ابر في يد إسرائيل التي من إقام  دول  صغيرب وحكم ذاتي بحدود مؤقت ر في حين تبق  الحدود والمع
 تحافظ عل  "القدس الكبرى" وعل  أغلبي  ييودي  ومن نفوذ وحدود الدول .

 1/10/2017، 48عرب 
 

 الجيش اإلسرائيليفي قيادة  مرتقبةتعيينات جديدة  .32
أعلن  قوا  االحتالل اإلسرائيلير عن تعيينا  وتغييرا  جديدب "سنوي " ستتم؛ خالل : الناصرب

 ل ر بالنسب  لرئيس األركان الحالي غاد  نيزنكو .األسابي: المقب
وقال  صحيف  "يسرائيل هيوم" العبري ر يوم األحدر إنه سيتم تحديد رئيس شعب  العمليا  وقادب القيادب 
الجنوبي  والشمالي ر وقادب الفيالار مشيرب إل  أن "أهم تعيين سيكون تعيين رئيس المخابرا  

 أمان". -العسكري 
ف  العبري ر أن "المرشح األكثر خبرب لموق: رئيس المخابرا  العسكري  اللواء نيتسان وذكر  الصحي

ألون؛ ليحل محل هيرتسي هاليفي )الذ  كان من المفتر  أن يكون رئيس إدارب العمليا (ر ولكن 
 من المشكو  فيه ان يكون تعيينه ممكن ا )دون ذكر السبب(".

؛ اللواء روني نومار قائد القيادب المركزي ر والعميد تامير ونوه  إل  وجود ثالث  مرشحين للمنصب هم
 هيمانر وبدرج  أقل القائد السابا لقسم ييودا والسامرب )الوف  الغربي (ر العميد ليور كارميلي.

وأفاد  "يسرائيل هيوم"ر ب ن التعيينا  الجديدب "ستخو: لمجموع  من اإلجراءا  التي تتطلب موافق  
 ليبرمان". وزير الجيش أفيغدور

 1/10/2017قدس برس،   
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 الواليات المتحدةتنسيق مع المصادر مقربة من نتنياهو: البناء في الخليل تم ب .33
" العبر ر إن مصادر مقرب  من مصادر مقرب  من رئيس الحكوم  0404قال موق: ": الناصرب

يطاني  في الخليل اإلسرائيلي  بنيامين نتنياهور أفاد  ب ن قرار المصادق  عل  بناء وحدا  است
ونف  المصدرر وفا الموق: العبر ر  )جنوب القدس المحتل ( "كان باالتفاا م: اإلدارب األمريكي ".

اليوم اإلثنينر ب ن تكون المصادق  عل  البناء في الخليل قد جاء  بوغط من أرييه درعي؛ وزير 
تعليم وزعيم حزب البي  داخلي  االحتالل وزعيم حزب "شاس" الدينير ونفتالي بيني ؛ وزير ال

 الييود .
وصر ح  ذا  المصادرر ب ن نتنياهو كان قد أبلغ األميركيين قبل حوالي شير بنيته المصادق  عل  

وكان  الحكوم  اإلسرائيلي  صادق  خالل  بناء عشرا  الوحدا  االستيطاني  في مدين  الخليل.
اني  في حي "حزقيا" االستيطاني في وحدب استيط 31اجتماعيا األسبوعير أمس األحدر عل  بناء 

وادع  وسائل اإلعالم العبري ر أن المبادرين إل  دف: هذ  الخط  هما ارييه  قلب مدين  الخليل.
وتعتبر المستوطنا  االسرائيلي  غير قانوني  من وجي  نظر المجتم: الدولير  درعير ونفتالي بيني .

ام  عل  أرا   يمكن أن تصبح جزء ا من الدول  وعائق ا رئيسي ا أمام جيود "السالم"ر ألنيا مق
 فلسطيني  المقبل .

 2/10/2017قدس برس،   
 

 لقد قمنا بتصفية العديد من قيادات حركة فتح: الموساد سابقاً رئيس  .34
كش  الرئيس األسبا لجياز الموساد اإلسرائيلي للعمليا  الخارجي  تسافي زمير عن معلوما  مثيرب 

فيما يتعلا بمسؤولي  الموساد عن اغتيال أفراد "خلي  أيلول األسود"  بش ن عمل جياز ر خصوصا
التابع  لحرك  فتح التي نفذ  عملي  ميونيس لقتل الرياويين اإلسرائيليين خالل دورب األلعاب 
األولمبي ر حيج لوحا مقاتلو فتح المشاركون بالعملي  واحدا تلو ا خر في أنحاء مختلف  من أوروبار 

 رئيس  الحكوم  حينيا غولدا مائير. بتوجييا  من
واعتر  زمير بالفشل الذ  وق: فيه الموساد أثناء عملي  اغتيال القائد الفتحاو  أبو علي حسن 
سالم  في أوسلو بالنرويجر حيج اغتيل نادل مغربي في أحد المطاعم بدال منهر بعد الخط  في 

االغتيالر حت  ألق  السلطا   تشخي  اليد ر وزاد عل  ذل  اإلخفاا في اليروب من مكان
 النرويجي  القب  عل  أفراد الموساد وحاكمتيم.

ر 1973كما كش  عن اغتيال ثالث  من كبار قادب فتح في العاصم  اللبناني  بيرو  في أبريل/نيسان 
وهم كمال عدوان وكمال ناصر وأبو يوس  النجارر بمشارك  عدب وحدا  أمني  وعسكري  إسرائيلي ر 
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ب ن الموساد لم ينجح في الوصول للزعيم الفلسطيني ياسر عرفا  وال مربر فقد كان محميا  لكنه يقر
 جيدا.

وعن السعي الغتيال األمين العام لحزب هللا حسن نصر هللار قال زمير إن الحزب كحرك  حماس 
قواء تنظيما  ديني ر ميما فقدوا من زعاما  وقيادا  فإنيا تواصل الطريار السؤال هو كي  يتم ال

 عل  األفكار والمعتقدا ؟
 1/10/2017، الجزيرة نت، الدوحة  

 
 يزيد الوضع سوءاس الفلسطينية ةدولالالطريق أمام إقامة  "إسرائيل": إغالق الموساد سابقاً رئيس  .35

أن رئيس السلط   رالرئيس األسبا لجياز الموساد اإلسرائيلي للعمليا  الخارجي  تسافي زميرقال 
عباس ليس سيئا إل  هذا الحدر هنا  من هو أكثر سوءا منه في الساح   الفلسطيني  محمود

الفلسطيني ر ولذل  يمكن أن يكون شريكا إلسرائيلر شريط  أن يقبل االستجاب  للوغوط األميركي ر 
ألن إسرائيل والفلسطينيين أماميم تحديا  مشترك  وتيديدا  ثنائي  أهميا تنظيم الدول  اإلسالمي ر 

 التعاون لمواجي  هذا التيديد المشتر . ولذل  ينبغي
وقال إنه يجب عل  إسرائيل مساعدب الفلسطينيين إلقام  دولتيم والبحج عن حلول لمشاكليمر 
والتعاون معيم لمستقبل أفول للجانبينر ألن إغالا إسرائيل الطريا أمام إقام  دولتيم الفلسطيني ر 

 يين أيوا.يزيد الوو: سوءار ويتر  تبعاته عل  اإلسرائيل
 1/10/2017، الجزيرة نت، الدوحة  

 
 بجدول المنتدى االقتصادي العالمي 16 المرتبةفي  "إسرائيل" .36

في تصني   16قفز  اسرائيل ثماني مراحلر ال  المرتب  : كورين دغان -اورا كورن  –ذ  ماركر 
ول  في العشرين قدرب المنافس  في المنتدى االقتصاد  العالمير وجاء  ألول مرب في المرتب  اال

. هذا ما يتبين من تقرير المنافس  الذ  اصدر  المنتدى. 2018 – 2017موقعا أول في جدول 
دول ر والذ  يتقرر ومن امور اخرى وفقا للسياس   137ويقيس التقرير قدرب المنافس  لدى 

 االقتصادي ر التعليم العالير الحداث  والتكنولوجيا.
 لجديدب التي دخل  ال  قائم  أول عشرين دول  رائدب في التصني .اسرائيل هي الدول  الوحيدب ا

يتبين من التقرير أن اسرائيل نجح  في الحفاظ عل  مكانتيا في المراتب الثالث  االول  من تصني  
الحداث . وورد في التقرير أن "ام  االستحداج تشتير بفول عدد هائل من االبتكارا  والتجديدا  

 رغم كل التحديا  التي تق  اماميا".منذ اقام  الدول ر 
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من المرتب   –كما ارتفع  اسرائيل في التصني  كنتيج  لقفزب هائل  في جدول الجاهزي  التكنولوجي  
. كما ارتفع  اسرائيل في جدول التنمي  في السوا المالي  من 7العام الماوي ال  المرتب   22

. نقاط قوب اخرى 15ال   21جار  من المرتب  ر وارتفع  في جدول التطور الت11ال   19المرتب  
السرائيل هي الحداث ر التكنولوجيار حماي  الملكي  الفكري  والمستثمرينر جودب مؤسسا  البحج 

 العلمي وعدد الميندسين والعلماء.
 1/10/2017، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 المضادة للطائرات ةتوجس إسرائيلي من صواريخ سوريخبير عسكري:  .37

كش  خبير عسكر  إسرائيلي أن التقديرا  العسكري  اإلسرائيلي  تشير إل  أن سوريا بات  تزيد من 
استخداميا للصواريس الموادب للطائرا ر عقب تكثي  إسرائيل ليجماتيا األخيرب عل  أهدا  داخل 

ي ر األراوي السوري ر مما يشير إل  أن جيش الرئيس بشار األسد يحاول تحسين قدراته القتال
 والمحافظ  عل  عدم اختراا أجوائه من طائرا  معادي .

وأوا  الخبير في موق: "أن.نر.جي" يوحا  عوفر أن األوساط األمني  اإلسرائيلي  بات  تشخ  
 جو من سوريا خالل األشير األخيرب.-ارتفاعا تدريجيا في عمليا  إطالا صواريس أر 
  رائيلي عل  المستودغ العسكر  العلمي في سوريومنذ اليجوم األخير المنسوب لسال  الجو اإلس

قبل ثالث  أسابي:ر تصد  الدفاعا  السوري  بصورب الفت ر لكن إسرائيل تنكر مثل هذ  االستخداما  
 األروي  ود طائراتيا.

 1/10/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 

 حل الدولتينمشروع ر : سياسة نتنياهو تدم   "هآرتس" .38
تتاحيتيا إن المعطيا  الماثل  أمام اإلسرائيليين والفلسطينيين وباقي دول قال  صحيف  هآرتس في اف

العالم تؤكد أن حل الدولتينر للشعبين الفلسطيني واإلسرائيلير نخذ في التراج: واالنحسارر بسبب 
 األداء الذ  يوص  بعديم المسؤولي  لرئيس الحكوم  بنيامين نتنياهو.

فر  تطبيا حل الدولتين تمثل في خطاب رئيس السلط  وأواف  أن التجلي األكبر النخفا  
الفلسطيني  محمود عباس أمام الجمعي  العمومي  لألمم المتحدبر حين حذر مما أسما  التغيير 

 الجوهر  الذ  با  يتجسد أمام أنظار جمي: األطرا  السياسي  المنخرط  في عملي  السالم.
باس بيذا الشكل الصريح عن الخيار الوحيد المتبقي وأووح  أنيا المرب األول  التي يتحدج فييا ع

أمام الفلسطينيين وهو إعالن مرحل  نوالي  عنيف  للحصول عل  حقوقيم الكامل  في األراوي 



 
 
 
 

 

 27 ص             4420 العدد:             10/2/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

الفلسطيني  واإلسرائيلي ر ومن ما با  يعتبرونه حل الدول  الواحدبر عل  اعتبار أن السياس  
 دولتين.اإلسرائيلي  الحالي  تقو  بشكل خطير حل ال

وأشار  هآرتس إل  أن نتنياهو سارغ لتقديم هدي  مجاني  لعباس حين أعلن قبل أيام في احتفال 
الذكرى السنوي  الخمسين لبدء المشروغ االستيطاني اإلسرائيلي أن حكومته لن تنسحب من أ  

 مستوطن  إسرائيلي  في الوف  الغربي .
بنياي  األمل لحل الدولتينر الذ  قام باألساس  واعتبر  الصحيف  ذل  إعالنا صريحا وليس ومنيا

 عل  معادل  بسيط  وعادل  وهي األر  مقابل السالم.
وختم  هآرتس بالقول إن اليد  المركز  لمشروغ االستيطان اإلسرائيلي منذ بدئه قبل عقود في 

كل احتمال األراوي الفلسطيني  هو إحباط أ  أمل إلقام  دول  فلسطيني  بجانب إسرائيلر وتدمير 
 لتحقيا تسوي  م: الفلسطينيين.

واستدرك  أن الفرص  الوحيدب التي قد تمن: تحقا هذا السيناريو الخطير يتمثل في الجيا  
 اإلسرائيلي  واألسرب الدولي  الراغبين بإقام  دول  فلسطيني  بجانب إسرائيل.

 1/10/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 

 حات المسجد األقصىيقتحمون با إسرائيليمئة أكثر من  .39
اقتحم  مجموعا  كبيرب من المستوطنين الييودر صبا  يوم األحدر باحا  المسجد : القدس المحتل 

 األقص  المبار  في القدس المحتل ر بحماي  أمني  مشددب أمنتيا شرط  االحتالل اإلسرائيلي ليم.
شكل مجموعا   مستوطن ييود  اقتحموا األقص  عل  100وذكر  مراسل  "قدس برس"ر أن 

متتالي ر وسط مرافق  من قبل عناصر الشرط  اإلسرائيلي  والقوا  الخاص  المدجج  بالسال ر وتلق وا 
 شروحا  من قبل مرشدييم حول "الييكل" المزعوم.

 1/10/2017، قدس برس
 

 حماس والسلطة بإدراجهم بصفقة التبادل يطالبون 48أسرى  .41
 48الح  الفلسطيني  نمال األسرى القدام  من فلسطينيي جدد  المص: محمد محسن وتد - أم الفحم

بنيل الحري  وأن يشمليم ب   صفق  تبادل م: إسرائيل التي عمد  الستثنائيم من الصفقا  السابق  
 التي أبرم  م: فصائل المقاوم  الفلسطيني  بذريع  أنيم يحملون الجنسي  اإلسرائيلي .
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سرائيل إلبرام صفق   مفاووا  متقدم  بين حرك  حماس وي تي ذل  بمناسب  توارد المعلوما  عن وا 
تبادل جديدبر والمساعي لتجديد المفاووا  ومن الصفق  اإلقليمي  التي تسع  إلنجازها إدارب 

 الرئيس األميركي دونالد ترمب.
وبعج األسرى القدام  برسال  استغاث  للقيادب الفلسطيني  إلدراجيم في صفق  تبادل قد تبرميا حماسر 
ومطالب  السلط  الفلسطيني  بربط عودتيا لطاول  المفاووا  بإتمام إسرائيل الدفع  الرابع  إلطالا 

 سرا  األسرى المعتقلين ما قبل اتفاا أوسلو.
اء واألسرى والجرح  الشيس كمال خطيب إن مطلب االستغاث  وقال رئيس لجن  الحريا  والشيد
عادل ومنطقير عل  اعتبار أن الحديج يدور عن أسرى قووا  48لألسرى القدام  من فلسطينيي 

 أكثر من ثالثين عاما في سجون المؤسس  اإلسرائيلي  نصرب لقوي  الشعب الفلسطيني.
بادرته لعقد جلس  مشاورا  للجن  المتابع  النقاب عن م -في حديثه للجزيرب ن -وكش  الخطيب 

العليا ولكاف  الفعاليا  والحركا  السياسي  والقوى الوطني  لتقديم مذكرب رسمي  للسلط  تطالب بإدرائ 
دراجيم بصفق  التبادل.  مل  األسرى القدام  عل  األجندب وا 

 1/10/2017.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 شهيداً  327الثالث بـ  عامهاهب ة القدس تدخل  .41
شييدا  327عاميا الثالج بد  -2015تشرين األول  المستمرب منذ أكتوبر/-تدخل اليوم هب   القدس 

 أل  حال  اعتقالر وفا معطيا  فلسطيني . 14ونحو 
وطبقا لمعطيا  نشرها موق: فلسطين.ن  المتاب: ألحداج اليب  ر فقد استشيد خالل العام الماوي 

مصابا منذ  4250نخرون بجرا  خالل العام الماوي من بين  1886فلسطينيا بينما أصيب  82
 انطالا اليب .

صاب   21وقد أشار  اإلحصائيا  إل  مقتل  نخرين خالل العام الثانير ليرتف:  427مستوطنا وا 
 جريحا. 1179قتيال و 59إجمالي خسائر االحتالل إل  

ن ناجح  خالل العام الثاني لليب  عملي  طع 25أما عن عمليا  الفلسطينيينر فتحدث  األرقام عن 
محاول  طعن لم تنجحر ويرتف: بذل  عدد عمليا  الطعن التي نفذ  منذ بداي  اليب    82إواف  إل  

 محاول . 229عملي  طعن و 147إل  
هجوما بعبوا  بدائي  وأكواغ ناسف ر  164عملي  إطالا نارر و 83عملي  دعسر و 11كما نفذ  

رق  ومفرقعا ر خالل العام الثاني لليب ر ليرتف: عدد عمليا  المقاوم  من هجوما بزجاجا  حا 661و
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هجوم ا  1625هجوم ا بعبوا  بدائي ر و 362عملي  إطالا نارر و 266عملي  دعسر و 44بدايتيا إل  
 بالزجاجا  الحارق  والمفرقعا .

 6282يا ر مقابل عمال مقاوما ونقط  مواج 4667وأشار  اإلحصائيا  إل  أن العام الثاني شيد 
 نقط  مواجيا  في العامين الماويين. 10949في العام األولر أ  ما مجموعه 

 1/10/2017.نت، الدوحة، الجزيرة
 

   اً يوم 11على الضفة لـ اً عسكري قوات االحتالل تفرض طوقاً  .42
م ا يو  11قرر  سلطا  االحتالل فر  طوا عسكر  تام عل  الوف  الغربي  لمدب ": وفا" – رام هللا

 خالل عيد العرش الييود .
وزير جيش االحتاللر أفيغدور ليبرمانر اتخذ هذا القرار بعد وغط من  أن إسرائيلي وذكر  مصادر 

عل  اإلسرائيلي اعترا  الجيش من رغم باللعاد إردانر وشرط  االحتاللر جوزير األمن الداخلير 
 هذ  الخطوب.

  "هار أدار" التي أسفر  عن مقتل ثالث  من عناصر القرار اتخذ رد ا عل  عملي إنوقال ليبرمان 
 أمن االحتالل.

الثالثاء وحت  مساء  غد وستفر  قوا  االحتالل الطوا العسكر  عل  الوف  بعد منتص  ليل
يوم ار ويمن: خالليا العمال الفلسطينيون من الدخول والخروئ إل  أماكن  11السب  القادمر أ  لمدب 

 .48الد  أراويعمليم داخل 
 2/10/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 األرثوذكسي يقرر مقاطعة ثيوفيلوس العربيالمؤتمر الوطني  .43

في المؤتمر الوطني  المشاركونأنَّ  رامي حيدرر عن مراسله 1/10/2017، 48موقع عرب ذكر 
لحمر في ختام أعمال المؤتمر الذ  أقيم في قصر جاسر بمدين  بي  وا العربي األرثوذكسير أعلن

مساء يوم األحدر مقاطع  البطرير  ثيوفيلوس وعدم استقباله في أ  مناسب  ديني  واعتبار  وحاشيته 
 وكل من يسير في فلكه خارجا عن الص  الوطني.

كما قرر المؤتمرون الت كيد عل  "اعتبار المل  األرثوذكسي وأوقافه وأبناء هذا الشعب العربي 
ا وأردنيا بامتياز وال ينحصر في الحدود السياسي "ر وأكدوا عل  األرثوذكسي ملف ا وطني ا فلسطيني  
لمنظم  التحرير الفلسطيني  وفصائل العمل الوطني  االستراتيجي اعتبار هذا المل  من الملفا  

 كمل  القدسر والعودب والالجئين واألسرىر ووو: هذا المل  عل  سلم أولوياتيا.
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المطران ر عن مراسليا فاد  أبو سعدىر أن 2/10/2017القدس العربي، لندن، وأواف  صحيف  
إن عقد المؤتمر بحوور إسالمي مسيحي في بي  لحم هو للت كيد عل  الوحدب "عطا هللا حنا قال 

الفلسطيني  واالنتماء لألر  واليوي . كما أنه يؤكد رفونا للتسريب خاص  وأن كل ما يسيء للقدس 
اعا  عن المسجد األقص  نق  اليوم دفاعا عن األوقا  وفلسطين إنما يسيء لنا. وكما وقفنا دف

 ."المسيحي ر ألن هنا  تآمرا عل  الشعب الفلسطيني برمته
نما هي استيدا  شامل  واعتبر أن القوي  ال تقتصر عل  تسريب أو بي: عقارا  أو أرا ر وا 

تظير عندنا  في الوطن العربي "داعش"للوجود المسيحي في فلسطين والمشرا العربير وكما ظير  
ا لكن بشكل مختل  وهو االحتالل اإلسرائيلي ود الشعب الفلسطيني والوجود المسيحي  ."أيو 

 
 في الضفة فلسطينيًا ويصادر أراض   16االحتالل يعتقل  .44

ر فجر أمس األحدر ست  عشر فلسطينيا  في أنحاء "اإلسرائيلي"اعتقل  قوا  االحتالل : وكاال 
صادر  أراوي فلسطينيين شمال غربي رام هللار واقتحم مستوطنون متفرق  من الوف  الغربي ر و 

 باحا  المسجد األقص  المبار ر وأدوا طقوسا  تلمودي  بحماي  القوا  الخاص  في جيش االحتالل. 
وقال ناد  األسير الفلسطيني في بيان إن قوا  االحتالل اقتحم  مناطا في مدن الخليل وبي  

 شابا .  16ينر ونفذ  حمل  اعتقاال  طال  لحمر ونابلس ورام هللا وجن
وأفاد  المصادر المحلي  باندالغ مواجيا  عنيف  بين األهالي وقو ا  االحتالل في مخيم بي  لحمر 
أطلا خالليا جنود االحتالل القنابل الصوتي  والغازي  والرصا  الحير وأصيب خالليا عدب 

 فلسطينيين وأحد الجنود.
لر قرارا  بمصادرب أرا  زراعي  في قري  دير نظامر شمال غربي مدين  كما سلم  سلطا  االحتال

رام هللار وذل  بحج  إقام  سيائ حول مستوطن  حلميشر شرغ االحتالل في تشييد  قبل ثالث  
 أسابي:.

 4ر أحمد التميمي في بيان أن االحتاللر سل م قرارا  بمصادرب "دير نظام"وأكد رئيس مجلس قرو  
متر من أراوي الفلسطينيين في القري ر التي تق: بمحاذاب الشارغ الرئيسير وهي  700دونما ر و

أمتار بطول يصل ما بين دوار مستوطن  حلميشر ومفترا قري  دير  4عبارب عن شريط يبلغ عروه 
 نظامر بدعوى أنيا أراوي دول . 

 2/10/2017الخليج، الشارقة، 
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 ها بقنابل االحتاللاعتقال فلسطينية عقب تفجير منزل :بيت لحم .45
فج ر  قوا  جيش االحتالل اإلسرائيلير فجر يوم األحدر منزال فلسطينيا في مدين  بي  : بي  لحم

باستخدام "قنابل حارق  وفراغي "ر ما أدى إل  حدوج أورار كبيرب في المبن  واندالغ النيران في ر لحم
 أركانه.

ل اقتحم منزل المواطن "محمد سعد" في وذكر  مصادر فلسطيني  لد "قدس برس" أن جيش االحتال
بلدب الدوح  ببي  لحمر وقام بتفجير عبوا  حارق  وعبوب فراغي  داخلهر قبل اعتقال زوجته الممرو  

 "أمل عبد هللا الكامل" ونقليا إل  جي  مجيول .
  وأفاد الدفاغ المدني الفلسطيني ب ن طواقمه تمكن  من السيطرب عل  الحريا في المنزلر نتيج

 اعتداء االحتالل الذ  أدى إل  إلحاا أورار مادي  في ممتلكا  المنزل وجدرانه الداخلي .
والحقار اندلع  مواجيا  عنيف  بين شبان فلسطينيين وجنود االحتالل في محيط المنزل وبلدب الدوح  

 ومخيم الدهيش ر استمر  حت  ساعا  الصبا .
 1/10/2017، قدس برس

 
 %4.6اضي السلطة الفلسطينية أر نسبة كبار السن في  .46

من السكان حت   %4.6أفاد  معطيا  فلسطيني  رسمي ر ب ن المسنين في فلسطين يشكلون : رام هللا
 .2017منتص  عام 

وقال تقرير لد "دائرب اإلحصاء"ر يوم األحدر إن المجتم: الفلسطيني فتير وتشكل فئ  صغار السن 
 لسن أو المسنين نسب  قليل  من حجم السكان.نسب  مرتفع  منه في حين تشكل فئ  كبار ا

ونشر  الدائرب الفلسطيني  تقريرها بمناسب  "يوم المسن العالمي"؛ والذ  ُيصاد  األول من تشرين 
من مجمل  %4.6سن  ف كثر( في فلسطين  60أول/ أكتوبر كل عامر مبين  أن نسب  كبار السن )

 بقطاغ غزب. %3.9الوف  الغربي  وب %5.1السكان حت  منتص  العام الجار ر بواق: 
ر مشير ا إل  أن 2020ورجح التقرير الرسمير ارتفاغ نسب  الُمسنين في المجتم: الفلسطيني بعد عام 

"فلسطين تشيد تحسن ا ملحوظ ا في معدال  البقاء عل  قيد الحياب منذ بداي  العقد األخير من القرن 
 الماوي".

 1/10/2017، قدس برس
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 لدعم المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنيةتوقع عريضة  أهليةظمة من 120: غزة .47
منظمد  أهليدد   120أطلقد  شددبك  المنظمدا  األهليدد  الفلسدطيني  نددداء وقعد  عليدده : رائدد الفددي - غدزب

لدددعم المصددالح  وتحقيددا الوحدددب الوطنيدد  الفلسددطيني  علدد  قاعدددب وطنيدد  وديمقراطيدد . وحمددل النددداءر 
ل مددؤتمر صددحفي عقددد فددي غددزبر )نعددم للمصددالح  علدد  قاعدددب وطنيدد  الددذ  جددرى اإلعددالن عندده خددال

 وديمقراطي (ر وتومن الترحيب بالخطوا  التي أنجز  مؤخرا من أجل الوصول إل  المصالح . 
نيدداء  وحددج النددداء علدد  وددرورب اسددتمرار تددوفير المناخددا  اإليجابيدد  علدد  طريددا إتمددام المصددالح  وا 

 االنقسام". 
  2/10/2017 ،الخليج، الشارقة

 
 الب بإلغاء قانون الجرائم اإللكترونية الفلسطينيطعريضة ت .48

تواصل لجن  التنسيا الوطني للدفاغ عن الحريا  )ائتال  واس: يوم : محمود السعد  -رام هللا 
ممثلين عن القوى والمؤسسا  األهلي  والفعاليا  الشعبي  الفلسطيني (ر خالل األسبوعين القادمينر 

ليم عريو  تطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء رامي جيودهار من أجل تس
حزيران من العام  يونيو/ 24الحمد هللا بإلغاء قانون الجرائم اإللكتروني  الذ  صادا عليه عباسر في 

 الجار .
ومن المفتر  أن يتم التوقي: عل  تل  العريو  من قبل مئا  الشخصيا  الفلسطيني  التي تمثل 

وشخصيا  عام  وأعواء لجن  تنفيذي  في منظم  التحرير الفلسطيني  وأعواء مجلس  مؤسسا 
تشريعي )برلمان( وشخصيا  فصائلي  ومنظما  المجتم: المدني. لكن تل  العريو  اكتف  
المشرفون علييا ب ن توجه داخليا فقط إل  الرئيس ورئيس الوزراءر ولم يتم طرحيا عل  مستوى 

 ل تم االكتفاء ب ن يوق : علييا شخصيا  ذا  ُبعد تمثيلي من شخصيا  وازن .الشارغ الفلسطينير ب
 1/10/2017، لندن، العربي الجديد

 
 تحدي االحتالل بغرفتين دراسيتين شرق القدس .49

افتتح  هيئ  مقاوم  الجدار واالستيطانر وبالشراك  م: وزارب التربي  والتعليم العالي ومحافظ  القدسر 
 صفيتين في مدرس  أبو نوار األساسي  شرا بلدب العيزري ر شرا القدس المحتل . يوم األحدر غرفتين

وقال رئيس هيئ  مقاوم  الجدار واالستيطان الوزير وليد عسا ر إن مدرس  التجم: البدو  المذكور 
 مرا . 4تم بناؤها قبل ثالج سنوا ر وهدميا االحتالل وصادر خياميا وبركساتيا أكثر من 
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كان طالبيما يدرسون في خيم  صادرها االحتاللر مما  األحد فيتان اللتان افتتحتا يوموالغرفتان الص
 اوطرهم إل  الدراس  في صالون للحالق  في التجم: البدو  ذاته.

عل  أهمي  "الوصول إل  كاف  المناطا  -وفا بيان تلق  الجزيرب ن  نسخ  منه-وشدد عسا  
ارساته العنجيي  الرامي  إل  عرقل  مناحي الحياب اليومي ر المستيدف  والوقو  في وجه االحتالل ومم
 ومنيا حرمان األطفال من حقيم في التعليم".

 1/10/2017.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 في مسابقة للحساب العقلي  اً عالمي اً الجئان فلسطينيان في لبنان يحققان فوز  .51
ي مسابق  عالمي  للحساب العقلير حقا طالبان فلسطينيان الجئان في لبنان فوزا كبيرا ف: بيرو 

 بحصوليما عل  المركز األول.
فقد فاز الطالبان الفلسطينيان الالجئان في مدين  صيدا اللبناني ؛ محمد حميد ورؤى شحادبر بالمركز 

 األول في المسابق  العالمي  للحساب العقلير والتي أقيم  في دول  تايلند.
ش  أم المؤمنين في المسابق  العالمي ر وتقدم  روابط ومثل الطالبان حميد وشحادب مدرس  عائ

نجازهما.  طالبي  بالتينئ  الحارب للطالبين عل  تقدميا وا 
 1/10/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 .. دراسة ثرية ومثيرة"سجل المحكومين باإلعدام في فلسطين" .51

تداب البريطاني في فلسطين يسرد كتاب جديد حكاي  المئا  ممن اعتقلوا في عيد االن: الناصرب
وحكم علييم باإلعدام في محاكم نظامي ر أو عسكري  بسبب  1939-1936بخاص  في عيد ثورب 

 نواليم ود المستعمرر مقدما لبن  هام  تساهم في استكمال كتاب  رواي  النكب  الفلسطيني .
للباحج د.  "لبريطاني سجل المحكومين باإلعدام في فلسطين في عيد االنتداب ا"والحديج عن كتاب 

ر مووحا أن قسما كبيرا منيم نفذ فيه حكم اإلعدام  48محمد عقل ابن بلدب عارب داخل أراوي 
 شنق ار والقسم ا خر خف  حكمه إل  المؤبد وأمو  سنوا  قابع ا بين جدران السجن. 

 2/10/2017، لندن، القدس العربي
 

 بمجموعة محمود الريماوي "ضيف على العالم"" الملتقى للقصة القصيرة"في جائزة تحضر فلسطين  .52
لم يغب اسم فلسطين عن القائم  الطويل  للنسخ  الثاني  من جائزب الملتق  للقص   بديع  زيدان:

مسر في الكوي ر عبر مجموع  القا  والروائي محمود الريماو  "وي  عل  أالقصيربر وأعلن ر 
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شر والتوزي: في األردنر لتواصل حوورها في العالم"ر الصادر هذا العام عن دار فواءا  للن
المشيد القصصي العربير بعد أن فاز القا  الفلسطيني مازن معرو  بالنسخ  األول  من الجائزب 

 عن مجموعته القصصي  "نكا  للمسلحين".
 2/10/2017األيام، رام هللا، 

 
لف المصالحة لرعاية م يصل إلى غزة "إسرائيل"يضم سفير القاهرة لدى  أمني مصريوفد  .53

 الفلسطينية 
ا  مصري ا  أمني ا  وفد من القاهربر أن محمد نبيل حلمير عن 2/10/2017الشرق األوسط، لندن، ذكر  

تمام تفاهما  المصالح  الفلسطيني ر بدأ ر أمسر زيارب إل  قطاغ غزبر في إطار تكليل جيود القاهرب وا 
ر اليوم )االثنين(ر إل  القطاغ للبدء في إدارب برئاس  رامي الحمد هللا "الوفاا الوطني"إذ تصل حكوم  

 شؤونه تنفيذا  التفاا حركتي فتح وحماس مؤخرا .
إسماعيل هني ر وقال  الحرك ر  "حماس"وكان في استقبال الوفد المصر ر رئيس المكتب السياسي لد

ترتيبا  إن المسؤولين المصريين وصلوا القطاغ عبر حاجز بي  حانون )شمال غزب(؛ لمتابع  مل  
 المصالح  الفلسطيني ر وتسلم حكوم  الوفاا الوطني مسؤولياتيا كاف  في القطاغ دون أ  عائا.

في قطاغ غزب يحي   "حماس"وشار  في استقبال الوفد المصر  من الجانب الفلسطينير رئيس 
 السينوارر ووكيل وزارب الداخلي  واألمن الوطني توفيا أبو نعيم.

حوور الوفد المصر  "وفد المصر ر وقال الناطا باسميا فوز  برهوم إن بقدوم ال "حماس"ورحب  
إل  غزب ي تي تتويجا  لتفاهما  القاهرب واستمرارا  للجيود المصري  في رعاي  المصالح  الفلسطيني  

نياء االنقسام حماس تعمل عل  إنجا  الدور المصر ر لما لمصر من مكان  كبيرب "ر وأوا  أن "وا 
 ."الشعبنا وقويتن

محمد المقادم  المتحدج باسم هيئ  أن  روكاال ر وعن 2/10/2017القدس العربي، لندن، وأواف  
وصل اليوم وفد مصر  يوم السفير المصر  لدى “الشؤون المدني  الفلسطيني  قال لفرانس برس 

يز إسرائيل حازم خير  ولواءين نخرين في جياز المخابرا  المصري ر إل  غزب وذل  عبر معبر اير 
 ”.)بي  حانون الحدود  م: اسرائيل(

وبعيد وصول الوفد استقبله هني  ورئيس الحرك  في قطاغ غزب يحي  السنوار في منزل هني  في 
 مخيم الشاطئ لالجئين غرب مدين  غزب.
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 لموساد: أشرف مروان أبلغنا بموعد حرب أكتوبرالرئيس األسبق ل .54
األسبا لجياز الموساد اإلسرائيلي للعمليا   الرئيس ر أن1/10/2017الجزيرة.نت، ذكر موق: 

الخارجي  تسافي زمير كش  عن معلوما  مثيرب بش ن عمل جياز ر خصوصا فيما يتعلا بتجنيد 
 "الجاسوس المصر " أشر  مروان لصالح إسرائيل.
عاما( عن التقائه بمروان عدب مرا  في أوروبار  92وفي حوار م: موق: "إن نر جي"ر كش  زمير )

 كان  فرحتنا بنجاحنا في تجنيد عميل كيذا ال توص ". "حيج
وأوا  زمير أن خطورب مروان لم تكن في المعلوما  العسكري  المطلوب ر فيو ليس رجال عسكريار 
بل في قربه من الرئيس المصر  أنور السادا ر وقدرته عل  توفير المعلوما  الخاص  بالتقديرا  

له عل  اجتماعا  المجالس الوزاري  واألمني  العليار وهو من االستراتيجي  المصري ر من خالل حصو 
من خالل اطالعه عل  خط  الحرب  1973نبه الموساد لتوقي  اندالغ حرب أكتوبر/تشرين األول 

 التي بدأها الجيشان في مصر وسوريار عل  جبيتي الجوالن والسويس.
ال  من الغوب انتاب  األوساط حر من القاهربر أن 2/10/2017، العربي الجديد، لندنوأواف  

للكيان  أشر  مروانالمصري  عل  مدار اليومين الماويينر رفوا  لرواي  إسرائيلي  جديدب بش ن إنقاذ 
ر في وق  التزم  حكوم  الرئيس عبد الفتا  1973الصييوني خالل حرب أكتوبر/ تشرين األول 

 بطيا بحكوم  بنيامين نتنياهو.السيسي الصم  التامر في ووء العالقا  "الدافئ " التي تر 
وقال البرلماني أحمد الطنطاو  إن "الرواي  اإلسرائيلي  ال تخرئ عن كونيا مح  ادعاءر إذ ال توجد 
دالئل موثق  عل  حدوثيا"ر مستنكرا  موق  الخارجي  المصري  عقب نشرها وتباطؤها إل  ا ن في 

ر للرد عل  مزاعم رئيس الموساد الس ابار والتي تسع  إل  "تشويه اإلدارب المصري  إصدار بيان وا  
 إبان وق  الحرب".

وأوا  الطنطاو ر في تصريح خا  لد"العربي الجديد"ر أن "مواق  وزير الخارجي  المصر ر سامح 
شكر ر غير مروي  للسواد األعظم من المصريينر والذين يرفوون استمرار سياسا  تطبي: 

خطورب الترويج للرواي  الصييوني ر كونيا تستيد  الطعن في العالقا  م: إسرائيل"ر مشددا  عل  
 شر  الجندي  المصري ر والترسيس لدى الغرب إمكاني  تجنيد مسؤولين ميمين في الدول  المصري .

من جيتهر قال القائم ب عمال رئيس حزب "التحال  الشعبي االشتراكي"ر مدح  الزاهدر إن "إسرائيل 
صري  تاريخيا ر وبالتالي ال يمكن النظر إل  تقارب السلط  الحالي  في هي العدو األول للدول  الم

مصر م: حكوم  االحتالل إال باعتبارها "مؤقت " و"التقاء مصالح"ر وال تعب ر بحا عن رغب  
 المصريين في مناصرب القوي  الفلسطيني ر واسترداد األراوي العربي  المحتل ".
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بي الجديد"ر أن "تقارب نظام السيسي م: حكوم  نتنياهو هو وأوا  الزاهدر في تصريح خا  لد"العر 
ما شج : رئيس الموساد السابا عل  إطالا روايتهر والتي يجب دحويا من قبل قيادا  القوا  

 .المسلح  المشارك  في حرب أكتوبر/ تشرين األولر وال تزال عل  قيد الحياب"
سرائيلير محمد سي  الدول ر إن "الرواي  إلإل  ذل ر قال الباحج المتخص  في الصراغ العربي ا

اإلسرائيلي  غير حقيقي  في االحتمال األرجح"ر عازيا  إطالقيا في هذا التوقي  إل  "حال  الطم ن  لدى 
اإلسرائيليين من التقارب غير المسبوا بين إدارتيم والسيسير والذ  يرى في نتنياهو رجل سالمر 

 وليس مجرم حرب".
 

 ي الجو المصري واإلسرائيليتدريب مشترك لسالح   .55
قال وزير الدفاغ اليونانير بانوس كامينوسر يوم األحدر إن بالد  تنو  : وكاال -رامي حيدر

المشارك  في تدريب عسكر  مشتر  بين سال  الجو المصر  وسال  الجو اإلسرائيلير كما تعتزم 
أليام إلقام  تدريب مشتر  وبحسب الوزير اليونانير يجر  التخطيط هذ  ا قبر  المشارك  كذل .

لسال  الجو المصر  واإلسرائيلي واليوناني والقبرصير ومن الممكن كذل  انومام دول أوروبي  
 أخرىر كجزء من خطط الدفاغ المشتر  للحفاظ عل  األمن واالستقرار في الشرا األوسط.

 1/10/2017، 48عرب 
 

 شهري لتطورات القضيةتصدر تقريرها ال "الشؤون الفلسطينيةاألردن: دائرة " .56
ر والمتومن رصدا  "التقرير الشير "أصدر  دائرب الشؤون الفلسطيني ر عددا جديد من  بترا:–عمان 

وعر  التقرير ألبرز تطورا  عملي   ومتابع   ألبرز تطورا  القوي  الفلسطيني  خالل نب الماوي.
 االسرائيلي . -السالم الفلسطيني  

قوم بيا االردن لدعم االشقاء الفلسطينيين في نواليم العادل لنيل وعر  التقرير الجيود التي ي
 حقوقيم الوطني  المشروع .

كما واستعر  التقرير ابرز انتياكا  االحتالل االسرائيلي في االراوي الفلسطيني  المحتل ر خالل 
ينير بزعم ر والتي كان أبرزها: تسببه باستشياد فت   فلسط2017 / أغسطسالفترب موو: التقريرر نب

مواطنا نخرين واعتداءاته المتواصل  ود االقص   85محاولته طعن جند  احتاللي وجرحه نحو 
مستوطنا ييوديا  وكذل  مواصل   3,617المبار /الحرم القدسي الشري ر بما فيه اقتحامه من قبل نحو 

تيمر بما فيه تنظيميمر المستوطنين الييود اعتداءاتيم وانتياكاتيم ود المواطنين الفلسطينيين وممتلكا
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خراب "وبحماي  مشددب من قوا  االحتاللر مسيرا  استفزازي ر بمناسب  إحيائيم ما ُيسم  بذكرى 
 المزعوم. "الييكل

 2/10/2017الدستور، عم ان، 
 

 في مخيم غز ة "للمخيم نرسم"انطالق مبادرة   .57
رب " نرسم للمخيم " توم ن  انطلق  في مخيم غز ب غرب جرش فعاليا  مباد: نصر العتوم -السبيل 

رسم جداريا  جمالي  عل  جدران المباني في مختل  مناطا المخيم شار  فييا عدٌد من الرسامين 
 والرساما .

وبي ن  منسق  مبادرب " نرسم للمخيم " دعاء سالم لد السبيل أن  " المبادرب تيد  إل  وو: لمسا  
وتشير عوو المبادرب بيسان العسود  المملك  ".جمالي  للمكان برسم جداريا  في مختل  مخيما  

إل  أن  "مئا  األطفال في مخيما  المملك  سيشاركون في المبادرب من خالل وو: بصماتيم عل  
 الجداريا ".

  2/10/2017السبيل، عم ان، 
 

جرا "سرائيل"إيدعو يهود  األمين العام لـ"حزب هللا" .58 ء للعودة إلى بلدانهم ويؤكد بقاء الحكومة وا 
 االنتخابات

السيد حسن نصر هللار في ختام مسيرب العاشر من محرم في  "حزب هللا"دعا األمين العام لد : بيرو 
إل   واكل الييود الذين جاؤ "واحي  بيرو  الجنوبي  التي شار  فييا ا ال  من مناصر  الحزبر 

ا منيار و البلدان التي جاؤ  فلسطين المحتل  عل  أنيا أر  اللبن والعسل إل  مغادرتيار والعودب إل 
حت  ال يكونوا وقودا  في أ  حرب ت خذهم إلييا حكوم  نتنياهو الحمقاءر ألن نتنياهو إذا شن حربا  
في هذ  المنطق  قد ال يكون لدى هؤالء وق  حت  لمغادرب فلسطين ولن يكون ليم أ  مكان نمن  في 

 ."فلسطين المحتل 
بيم من كل أنحاء العالم يجب أن يعرفوا أنيم وقود لحرب الييود الذين جيء "وقال نصر هللا: 

استعماري  غربي  بريطاني  ود الشعوب العربي  واإلسالمي  في هذ  المنطق ر وهم اليوم وقود 
ذا ما قام  شعوبنا لتداف: عن  للمشاري: والسياسا  األميركي  التي تستيد  شعوب المنطق ر وا 

العصابا  الصييوني  اُتيم  ظلما  بمعاداب السامي ر هذ   وجودها وأراوييا وأعراويا في مواجي 
 ."التيم  التي يلحقوننا بيا في العالم
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الحكوم  اإلسرائيلي  برئاس  نتنياهو تقود شعبكم إل  اليال  والدمارر ألنه ال يخطط إال "واعتبر ان 
ويعمل حاليا  م:  للحرب وال يبحج إال عنيار عمل سابقا  لمن: حصول اتفاا نوو  م: إيران وفشلر

ذا دف: ترامب ونتنياهو المنطق  إل   ترامب لتخريب هذا االتفاا ودف: المنطق  إل  حرب جديدب. وا 
 ."حرب جديدب فإنيا ستكون عل  حسابكم أنتم

أن تعر  حكوم  العدو أن الزمن تغير والذين تراهن عل  التحال  معيم "وشدد عل  وجوب 
يحتاجون إل  من يداف: عنيمر وأن حجم الجرائم التي ارتكبتيا سيكونون عبئا  علييار وهم أصال  

إسرائيل بحا الشعب الفلسطيني وشعوب المنطق ر وشراكتيا م: داعش وتواطؤها العلني في تقسيم 
المنطق  من خالل ت ييدها المعلن والمتسرغ النفصال كردستانر كل ذل  سيجعل شعوب منطقتنا 

 ."تحكم علييا بشكل  حاسم
في كلم  ألقاها مساء أول من أمسر عند مخيم عين الحلوب لالجئين  توق  ر هللاوكان نص

م: التواصل "ر وقال إن الحزب "حيج بع  األشخا  هنا  يشكلون تيديدا  أو بؤرب"الفلسطينيين 
م: الفصائل الفلسطيني ر ومعالج  األمر بحكم  وتجنب الذهاب إل  صدامر ونحن م: المقارب  

 ."حياء ورق  التعاطي اللبناني الفلسطيني والعمل عل  تنفيذهاالشامل ر ونطلب إ
  2/10/2017الحياة، لندن، 

 
عين الحلوة  مخيم الحريري بحثت مع وفد التحالف الفلسطيني في خطوات تحصين أمنلبنان:  .59

 والجوار
تقدمه  التق  النائب بيي  الحرير  في مجدليونر وفدا من فصائل تحال  القوى الفلسطيني  في لبنانر

ممثل حرك  حماس أمين سر التحال  نائب المسؤول السياسي للحرك  في لبنان جياد طهر وذل  في 
 حوور قائد منطق  الجنوب االقليمي  في قوى األمن الداخلي العميد سمير شحادب.

وجرى خالل اللقاء البحج في األوواغ عل  الساح  الفلسطيني  في لبنان والمخيما  وال سيما مخيم 
ن الحلوب والخطوا  التي قطع  حت  ا ن عل  صعيد تنفيذ بنود "وثيق  مجدليون "التي خرئ بيا عي

الماوي لتثبي   / أغسطساللقاء اللبناني الفلسطيني الموس:ر الذ  دع  اليه الحرير  في نب
ا االستقرار في المخيم والجوارر عبر تشكيل لجان ثالج لمعالج  مل  المطلوبين في المخيم ولتنسي

األمن الفلسطيني اللبناني ولمتابع  الوو: الميداني داخل المخيم ومعالج  تداعيا  واورار 
االشتباكا  األخيرب. كما جرى التطرا ال  موووغ المصالح  الفلسطيني  وما يؤمل من انعكاسا  

فا  حول ايجابي  ليا عل  صعيد تعزيز الوحدب الوطني  الفلسطيني  واستقطاب المزيد من الدعم وااللت
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قوي  وحقوا الشعب الفلسطينير وكذل  الت ثير االيجابي المتوق: عل  صعيد الواق: الفلسطيني في 
 لبنان والمخيما  بشكل خا .

  2/10/2017المستقبل، بيروت، 
 

 بري يلتقي السفير الفلسطيني في لبنان لبحث ملف المصالحة الفلسطينية  .61
السفير الفلسطيني في نبيه بر  التق  أول من أمسر  نياللبنا رئيس المجلس النيابي: التق  بيرو 
الفلسطيني  التي تم  برعاي  مصري . وأثن   -أشر  دبور لعر  أجواء المصالح  الفلسطيني  لبنان

هاتفيا  من عوو  ال  وتلق  بر  اتصا ."الجيد الكبير الذ  بذله بر  في الت سيس ليا"دبور عل  
مساعي "س لجن  المصالح  في الحرك  عزام األحمد الذ  أشاد بدرئي "فتح"اللجن  المركزي  لحرك  

 ."بر  لتصليب الوحدب الوطني  الفلسطيني 
  2/10/2017الحياة، لندن، 

 
 : الحضور السعودي في البحر األحمر يخدمناإسرائيليتقدير  .61

كبيرا   تبد  أوساط إسرائيلي  متخصص  في مجال األبحاج االستراتيجي ر اهتماما  : صالح النعامي
استراتيجي  المتواصل  في منطق  حو  البحر األحمرر انطالقا  من إدراكيا لطاب: -بالتطورا  الجيو

انعكاسا  هذ  التطورا  عل  مصالح إسرائيل جراء أ  تحول عل  ظرو  المالح  عبر هذا الممر 
 المائي.

ز التفكير في إسرائيلر ويرى رئيس قسم األبحاج في "مركز هرتسليا متعدد االتجاها "ر أكبر مراك
الجنرال شاؤول شا  الذ  تول  مواق: رفيع  في شعب  االستخبارا  العسكري  اإلسرائيلي  "أمان"ر أن 
التحوال  المتوالي  عل  الموائا التي تتحكم في البحر األحمر ومسار المالح  فيه بوتيرب عالي ر 

 البيئ  االستراتيجي  إلسرائيل.تستدعي الرقاب  لما ليا من تداعيا  بالغ  الخطورب عل  
وم األحدر أووح شا  أن أهم يوفي تحليل نشرته صحيف  "يسرائيل هيوم" في عددها الصادر 

التحوال  اإليجابي  التي طرأ  في منطق  البحر األحمرر بالنسب  إلسرائيلر تتمثل في تمكن 
عل  مويا باب المندب وطرد "التحال  العربي السني" الذ  تقود  السعودي  من استعادب السيطرب 

المليشيا  الحوثي  منهر مووحا  أن هذا التطور يعد تحوال  ميما  عل  اعتبار أنه قل  من قدرب إيران 
في الت ثير عل  حرك  المالح  في البحر األحمر. وشدد عل  أن الممرا  المائي  في البحر بات  

إل  سيطرب مصر عل  قناب السويس  حاليا  تح  سيطرب "المعسكر السني المعتدل"ر في إشارب
 والسعودي  واإلمارا  عل  باب المندب.
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استراتيجي الميم الذ  عزز البيئ  األمني  إلسرائيل تمثل في االتفاا -واعتبر شا  أن التطور الجيو
الذ  وقعته كل من القاهرب والريا  العام الماوير والذ  سمح بنقل السيادب عل  جزيرتي تيران 

سعودي ر معتبرا  أن هذا التطور مث ل ومان  أخرى لحماي  وت مين خطوط المالح  التي وصنافير لل
تسلكيا التجارب اإلسرائيلي . وبحسب شا ر فإن تحر  السعودي  لدى الدول األفريقي  التي مكن  إيران 
ريتريا وجيبوتير والصومالر  من تدشين وجود عسكر  عل  أراوييا وشواطئيار ال سيما السودان وا 
ونجاحيا في طرد اإليرانيين من هذ  الدولر شك ل نقط  تحول إيجابي  بالنسب  إلسرائيل. وأووح أن 
إقدام كل من السعودي  واإلمارا  العربي  عل  تدشين قواعد عسكري  بحري  في كل من الصومال 

ن البيئ  االستراتيجي  في منطق  البحر األحمرر عل  اعتبار أنيا ريتريا حس  ت تي لومان  وجيبوتي وا 
 عدم عودب إيران للمنطق  مجددا .

ولف  شا  األنظار إل  أن كال من السعودي  واإلمارا  ومصر تستثمر مقد را  مالي  وخم  في 
محاولتيا ت مين سيطرب ما سما  "المحور السني المعتدل" عل  مسار المالح  في البحر األحمر. 

التي تشكل هذا المحور في إبعاد إيران عن منطق  وأووح أن التقاء المصالح بين إسرائيل والدول 
 البحر األحمرر يعد  أحد مركبا  ومان تحقيا المصالح اإلسرائيلي  في المنطق .

 2/10/2017العربي الجديد، لندن، 
 

 يحذرون نتنياهو من تدمير العالقة مع الجالية اليهودية األمريكي الكونغرسعضاء في أ .62
عووا في الكونغرس االميركي بعثوا  18" العبري  يوم األحد ان ذكر  صحيف  "هآرتس: رام هللا

برسال  ال  رئيس الحكوم  بنيامين نتنياهور عشي  يوم الغفران )الجمع (ر حذرو  فييا من أن قراراته 
األخيرب في موووغ حائط البراا والتيود تمس بوحدب الشعب الييود  ومكان  اسرائيل في اوساط 

ميركي . وتنوم هذ  الرسال  ال  رسال  سابق  تلقاها نتنياهو من سبع  اعواء في الجالي  الييودي  اال
مجلس الشيولر قبل اسبوغ ونص ر وتشير ال  اتساغ االحتجائ في صفو  الييود االميركيين بش ن 

 القوايا التي لم تيدأ بعد.
يم من الحزب وفي الرسال  التي وصل  نسخ  منيا ال  "هآرتس"ر يكتب اعواء الكونغرسر وجميع

الديموقراطير انيم كداعمين قدماء إلسرائيلر بودهم االعراب عن "قلقيم العميا" ازاء سلو  الحكوم  
ود التيارا  غير االرثوذكسي  في اسرائيل. وقالوا ان القرارا  االخيرب للحكوم  "تطر  عالم  

نتمي الييا غالبي  ييود استفيام حول شرعي  ومكان  التيارا  الييودي  غير األرثوذكسي  التي ي
 الواليا  المتحدب".

 1/10/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 األمن الفلسطيني العضوية الدائمةجهاز اكتساب  تعلنللشرطة  "فيبمنظمة " .63
( ذا  الصبغ  FIEPمتوسطي  لقوا  الشرط  والدر  ) -تعلن المنظم  االورو :موفا كمال -عمان 

بل  في عمانر عن اكتساب جياز األمن الوطني الفلسطيني العووي  العسكري ر خالل قمتيا المق
 الدائم  بالمنظم ر بعد انتظار دام ألكثر من عامين شغل فييا هذا الجياز صف  المراقب.

وتشيد القم  التي ستعقد يوم الجمع  المقبلر مراسم نقل رئاس  المنظم  من مدير عام قوا  الدر  
الحواتم  المدب القانوني  لعام كامل  أنييإل  قائد الدر  التركير بعد أن  اللواء الركن حسين الحواتم ر

 .1995عل  رأس المنظم ر التي ت سس  العام 
وكان  المنظم  عقد  اجتماعا تحويريا الشير الماوي في عمان عل  مستوى المندوبين تمييدا 

المندوب الفلسطيني العميد للقم  المقبل ر أكد  فيه قبول جياز األمن الوطني الفلسطينير وفا 
 اسماعيل القاوي.

  2/10/2017الغد، عم ان، 

 
 أمين عام األمم المتحدة يجدد دعمه لجهود الوساطة الكويتية لحل األزمة الخليجية .64

جدد السيد أنطونيو غوتيريس األمين العام لألمم المتحدبر اليوم الت كيد عل  دعمه ": قنا" –نيويور  
 الوساط  الكويتي  الرامي  إل  إنياء األزم  في منطق  الخليج العربي.القو  الستمرار جيود 

وثمن غوتيريسر في تصريح لوكال  األنباء الكويتي  "كونا"ر الجيود الشخصي  والمبادرا  التي يقوم 
 بيا الشيس صبا  األحمد الجابر الصبا  أمير دول  الكوي ر بش ن إيجاد حل لألزم .

األطرا  إل  حل خالفاتيم عن طريا الجلوس عل  طاول  المفاووا  ودعا األمين العام جمي: 
والتحلي برو  حسن الجوار واالحترامر مؤكدا  أن األمم المتحدب عل  استعداد لدعم هذ  الجيود 

 والوساط  بقيادب أمير دول  الكوي .
 2/10/2017، الشرق، الدوحة

 
 للدول األربع "لم تعد أولوية"أزمة قطر : أنور قرقاش .65

مل  األزم  القطري  لم يعد من "قال وزير الدول  اإلماراتي للشؤون الخارجي  أنور قرقاش أمسر إن 
دعميا  المتحدبر في وق  أكد  فيه األمم "خيارا  الدوح  تتواءل"أولويا  الدول األرب:ر معتبرا  أن 

 للوساط  الكويتي .
المشيد اإلعالمي "أمسر أن  "تويتر"عل   وأكد وزير الدول  اإلماراتي للشؤون الخارجي ر في تغريدا 

عل  المستوى السياسي خيارا  الدوح  تتواءلر والعواصم " . وأكد:"متحو ل في التقني  والمحتوى
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األرب: تموي بثق  متجاوزب هذا المل  الذ  لم يعد من األولويا ر قطر تعر  المطلوب للخروئ من 
 ."أزمتيا

 2/10/2017الحياة، لندن، 
 

 في سورية.. مأساة الداخل وغياب الحقوق في الجوار الفلسطينيونالجئون التقرير:  .66
الالجئون الفلسطينيون في سوري ر كما الالجئون الفلسطينيون في لبنان واألردن : محمود العلي

والوف  الغربي  وقطاغ غزبر تح  وصاي  وكال  األمم المتحدب إلغاث  وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
. وقد 1949في ديسمبر/ كانون األول  302تي أسس  بموجب قرار مجلس األمن رقم )األونروا( ال

يستمر بوحشي  ووراوب متزايدبر فيما أن الجيود  2017بين  الوكال  أن النزاغ في سوري  خالل العام 
الساعي  إل  التوصل إل  حل سياسي لم تحقا النجا  المنتظر. وحسب الوكال ر يوجد ا ن ما يزيد 

ماليين شخ  سور  مسجلين الجئين لدى مفووي  األمم المتحدب لشؤون الالجئينر  4,8عل  
ماليين شخ  ميجرين داخل البلدر ما يجعل هذا الوو: يمثل أكبر أزم  تيجير في  6,5وقراب  

العالم. وفي خوم هذا العدد غير المعقول من إراق  الدماء والدمارر يعد الالجئون الفلسطينيون من 
رينر فمن بين بين أشد  الجئ فلسطيني مسجلين لدى "أونروا" في سوري ر اوطر  560,000المتور 

نزحوا عن البلد إل  لبنان واألردن  120,000حوالي أربعمائ  أل  للنزو  عن مساكنيمر وما يزيد عل  
ل  أبعد من ذل ر بما يشمل أوروبا. وال يزال  الجئ فلسطيني من ومن  280,000ومصرر وا 

عالقون في مناطا محاصربر ويصعب الوصول إلييار بما في  43,000اخل سوري ر فيما النازحين د
 ذل  مناطا القتال في اليرمو  وخان الشيح. 

 
 في مخيمات سورية 

را جراء النزاغر حيج إن أكثر من   %95ويظير بووو  أن الجئي فلسطين هم من بين األكثر تور 
حاج  ماس  لمساعدب إنساني  مستدام . وبالتالير فإن )ب 430,000من الذين ال يزالون في سوري  )
لم تقتصر ت ثيراتيا عل  الشعب السور  ومقوماته الوطني ر  2011األزم  السوري  التي بدأ  عام 

فمسار األزم ر والذ  أخذ طابعا عنفيا  من مختل  أطرا  النزاغ لم يستثن الالجئين الفلسطينيين من 
 ي الحثيجر لدى غالبي  األطرا  تداعياتهر عل  الرغم من السع

الجئ فلسطيني مسجلين لدى "أونروا" في سوري ر اوطر حوالي أربعمائ  أل   560,000"من بين 
للنزو  عن مساكنيم" الفلسطيني  عل  المستوى الشعبير إل  عدم االنجرار واالنغماس في الصراغ 

ن مجموع  "عائدون في سوريا"ر م 2013الدائر هنا ر وقد تمثل في نداء  جرى العمل عليه عام 
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للن   بالفلسطينيين عن مسارا  الصراغ هنا ر إثر عقد ندوب في بيرو ر شارك  فييا فصائل العمل 
الوطني الفلسطينير و"األونروا" ونشطاء من الجمعيا  األهلي ر والييئ  العام  لالجئين العرب في 

نليا  الصراغ عن االمتداد إل  المخيما ر سوري . غير أنه لألس ر لم تنجح تل  المحاول  في لجم 
كما أن الحال  التي تعيشيا المخيما  الفلسطيني  تؤشر إل  مخاطر فعلي ر تتناول الرمز الوجود  
لالجئين الفلسطينيين وللمخيما . ومن أشكال المخاطر إفراغ أكثر المخيما  وتدميرهار حيج 

 ما يلي:  2015-2014  عام أظير  المعلوما  المتعلق  بالمخيما ر والتي نشر 
من  %90أل  الجئ. نزو   200من سكان مخيم اليرمو  الذ  كان يبلغ سكانه نحو  %75نزوئ 

من قاطني تجم:  %95أل  الجئ. نزو   30 حواليأبناء مخيم السبين ر الذ  كان يقطن فيه 
 أل  إنسان.  40الحسيني  الذ  كان فيه حوالي 

أل  شخ . مخيم  20 حواليخان الشيح البالغ عدد سكانه من سكان مخيم  %50 حوالينزو  
نال   10من سكانه البالغ عددهم  %95درعار كان من أول المخيما  التي استيدف ر حيج نز  

شخ . مخيم حندرا ر جرفته الحرب بالكاملر ونز  خمس  نال  من قاطنيه إل  مناطا أخرى. 
نال  عل  مغادرتهر هربا من القص  الذ   10نال  و 5مخيم الرمل في الالذقي ر أجبر ما بين 

استيد  المخيمر أو بطلب من السلطا  السوري . وحسب تقرير لمركز الزيتون  في بيرو ر فإن 
 ألفا.  233أن النازحين داخليا بلغوا أكثر من  2015"أونروا" ذكر  في العام 

( حماب 4,500( الالذقي  )6,450( حم  )6,600( حلب )13,100أل ( درعا ) 200والتوزي:: دمشا )
 (. 233,700(. المجموغ )3,500)
 

 في األردن 
واف  إل  حال  الالجئين الصعب  في الداخل السور ر أظير مسار األحداج أيوا  أن الجئين  وا 
فلسطينيين عديدين من سوري  في لبنان واألردن يعيشون في ظرو  محفوف  بالمخاطرر وميمش   

الواوحر فمنذ بداي  األزم  استقبل  المملك  األردني  الياشمي  بسبب ووعيم القانوني غير 
)واستواف ( مئا  نال  النازحين بسبب النزاغر بما في ذل  ا ال  من الالجئين الفلسطينيين من 
سوري . وما زال الفلسطينيون الذين يريدون مغادرب سوري  بحاج  إل  إذن من الحكوم  السوري . 

روا" ذكر  أنه جرى تخفي  تل  اإلجراءا ر فحسب شبك  األنباء اإلنساني  وعل  الرغم من أن "أون
)إيرين(ر فقد أخبر  روان ناصر التي تعمل في منظم  غير حكومي ر أنه قد طلب من الناس إيداغ 
مبالغ مالي  كبيرب للحصول عل  إذن المغادرب من الحكوم  السوري ر أو أنيم أجبروا عل  تقديم 

ولي الحدود للمغادرب. وقد واجه الالجئون الفلسطينيون إل  األردن معامل  غير خدما  جنسي  لمسؤ 
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متالئم  م: حال  اللجوء التي واجييا أقرانيم من السوريينر حيج جرى عزليم عن السوريينر وطبق  
علييم قوانين لم تطبا عل  السوريينر فحرم الفلسطينيون من إجراء المواطن األردني كفال  لالجئ 

طيني القادم من سوري ر فيما سمح للسور  بذل ر كما وهد دوا بإعادتيم إل  سوري . وقد جرى الفلس
وبط وجود الفلسطينيين في األردن في مخيم محاذ  للحدود السوري  في منش ب تشبه مساكن الطالبر 

مناطا  كيلومترا  شمال عم ان(ر حيج ال يسمح ليم بالتنقل إل  90يطلا علييا اسم "سايبر سيتي"ر ) 
مترا  عن المبن ر علما  أن  30أخرى في األردن. وقال فلسطينيون إنه لم ُيسمح ليم بالتنقل أبعد من 

 كيلومترا  عن وسط مدين  الرمثار وال تتوفر خدما  النقل العام له.  12المخيم يبعد نحو 
لتي واجييا أقرانيم "واجه الالجئون الفلسطينيون إل  األردن معامل  غير متالئم  م: حال  اللجوء ا

 من السوريينر حيج جرى عزليم عن السوريينر وطبق  علييم قوانين لم تطبا عل  السوريين"
وحسب شبك  األنباء اإلنساني  )إيرين(ر فإن غالبي  من هم في المخيم هم من األردنيين الفلسطينيين 

ياس  عدم السما  بدخول س 2013الذين تم سحب جنسيتيم منذ سنوا . وقد اعتمد األردن في العام 
الالجئين الفلسطينيين من سوري ر ما أثر عل  معدل الوافدين. وحسب البيانا  المتوفرب في نياي  

ر بلغ مجموغ الالجئين الفلسطينيين من سوري  المسجلين في األردن 2016أكتوبر/ تشرين األول 
ن ا خرين غير الفلسطينيين من فردا . وال يتا  ليم الوصول إل  الخدما  المتاح  لالجئي 16,779

سوري  مثل المقد م  من مفووي  األمم المتحدب لشؤون الالجئين وبرنامج األغذي  العالمير وغير ذل  
من مقدمي مثل هذ  المساعدا . ويتم تقديم المساعدا  المتوفرب ليم عبر "األونروا" باعتبارها طرفا 

ا  التي تقدم للسوريينر ال في األردن وال في لبنان. رئيسيا مسؤوال عن إغاثتيمر وال تواز  المساعد
وفي هذا السياار وعد  سفيرب أميركا في األمم المتحدبر نيكي هايلير عندما زار  مخيم الزعتر  

ر بمزيد  من الدعم والحماي  لالجئين السوريينر 2017مايو/ أيار  22لالجئين السوريين في األردن في 
ئين الفلسطينيين. عالوب عل  ذل ر يواجه الالجئون الفلسطينيون من سوري  ولم تقم بزيارب مخيم الالج

عددا  وخما  من القيود عل  الحماي ر بما في ذل  غياب الصف  القانوني ر وصعوبا  في الحصول 
عل  اإلقام  القانوني  أو المحافظ  علييار ومحدودي  حري  الحرك  في بع  الحاال ر ووجود خطر 

عادب القسري  للذين دخلوا بطريق  غير منتظم ر وتحد هذ  العوامل من وصول حقيقي جدا  باإل
 الالجئين الفلسطينيين من سوري  إل  فر  العمل والخدما  العام . 

 
 في لبنان 

ر 2013ألفا عام  79,341أما الالجئون إل  لبنان من فلسطينيي سوري  الذين وصل عددهم إل  
فلسطيني ر ومعظم الفلسطينيين الفارين من سوري  إل  لبنانر ذهبوا وتوزع  غالبيتيم في المخيما  ال
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إل  أحد مخيما  الالجئين الفلسطينيين االثني عشرر لكن المخيما  في بيرو  توم أحياء فقيرب 
مزدحم  بالسكان. وفي البداي ر من الناحي  الرسمي ر وبخال  السوريين الذين يمكنيم دخول لبنان 

ت  أشيرر يحصل الفلسطينيون عل  إذن إقام  أسبوعا. وبمجرد أن تنتيي بحري  مدب تصل إل  س
دوالرا( كل شير لتجديد تل  اإلقام .  33ليرب لبناني ) 50,000صالحي  هذ  اإلقام  عل  كل فرد دف: 

ر 2014بيد أن استمرار النزاغ في سوري  واليجرب منيا أديا إل  وو: ملتبس وصعبر فمنذ مايو/ أيار
ون منيم إل  لبنان قيودا  مشد دبر تحد من قدرتيم عل  دخول األراوي اللبناني  بصورب واجه الفار  

قانوني . كما يواجه الذين دخلوا لبنان تيديدا   بسبب صفتيم القانوني  غير المستقربر حيج اعتبروا 
ني ك نيم زوارر وليسوا الجئينر وال سيما من حيج الوصول المحدود إل  إجراءا  التسجيل المد

الوروري ر والتي تتومنر مثالر دف: تكالي  ورسوم عالي ر وورورب أن تقوم األسرب بتبليغ 
السلطا . عالوب عل  ذل ر عندما تمنح تصاريح اإلقام ر كثيرا  ما تكون ساري  لعدد قليل من 
األشير. وبالتالير يؤد  عدم ووو  صفتيم القانوني  إل  صعوب  الوصول إل  الخدما  المختلف  

 وحري  الحرك . 
أن  2015وأظير استبياٌن أجرته مؤسس  تطوير بين الالجئين الفلسطينيين من سوري  إل  لبنان عام 

من الالجئين صار وجودهم غير قانونير أ  أن إقاماتيم انتي  مفعوليار وال يعرفون في  %98نحو 
الير يعانون من عدم حري  ظل غياب سياس  لبناني  محد دب تجاهيم كي  ستجر  نلي  التجديد. وبالت

التنقلر ما يعر   بعويم للتوقي  من األجيزب األمني ر ثم يفرئ عنيم بعد التوقي: عل  ورورب 
تجديد إقاماتيم. وحسب التقرير نفسهر تحتل مشكل  اإليواء أولوي  احتياجاتيمر فمعظميم يعيش في 

شقا لأيجارر فإنه يئن  منازل غير صالح  للسكن أو في تجمعا . ومن استطاغ الحصول عل 
تح  وط ب غالء اإليجارا . كما ويشكون من وآل  المساعدا  الغذائي  المقدم  ليم وسوء نوعيتيا. 
كما ويحتل مطلب ت مين فر  العمل أحد احتياجاتيمر م: أن من يحظ  منيم بفرص  عمل ُتمارس 

ر ما عاد  السلطا  2014ار عليه شت   أنواغ االستغالل االقتصاد  واالجتماعي. ومنذ مايو/ أي
 اللبناني  تسمح بدخول الالجئين 

"األكثر إلحاحا  لدى الالجئين الفلسطينيين القادمين من سوري  هو السفرر ألنيم يرون أن ال مستقبل 
ليم في لبنانر وال إمكاني  للعودب إل  سوري  التي يبدو أن أحداثيا ستكون مديدب" الفلسطينيين 

إال إذا كان  في حوزتيم الوثائا الطلوب  للسفر إل  بلد ثالجر وحد د  مدَب  المسجلين في سوري ر
إقامتيم في لبنان بفترب أقصاها تس: ساعا . وبالتالير فإن سوء أوواعيم االقتصادي  واالجتماعي  
وعدم إمكاني  العودب إل  أماكن سكنيم األصلي  في سوري  يجعل السفر يشك ل احتياجا  أساسي ا ر 

ون إل  وجودهم في لبنان باعتبار  لحظ  انتظار لالنتقال إل  مكان نخر. ولذار فإن المطلب وينظر 
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األكثر إلحاحا  لدى الالجئين الفلسطينيين القادمين من سوري  هو السفرر ألنيم يرون أن ال مستقبل 
بب عدم وجود ليم في لبنانر وال إمكاني  للعودب إل  سوري  التي يبدو أن أحداثيا ستكون مديدب. وبس

تجديد نلي لأقام ر فإن أحد أهم احتياجاتيم تجديد إقاماتيم القانوني . وقد دفع  هذ  الووعي  القائم 
ب عمال مدير شؤون "األونروا" في لبنانر روجر ديفيزر حينيا للقول إن "هنا  تمييزا واوحا بين 

سي  التي عاشيا الالجئون الفلسطينيين والسوريين القادمين من سوري ". وبسبب األوواغ القا
الفلسطينيون من سوري  إل  لبنانر عمد أكثرهم لليجرب إل  الخارئ عبر الوسائل المتاح  وأكثرها 

 31,000بشكل غير شرعي. ولذار انخف  عدد الالجئين الفلسطينيين من القادمين من سوري  إل  
 ر حسب أحدج إحصائيا  لوكال  أونروا. 2017في منتص  العام 

ر أعفي فيه 2017ف  أن المدير العام لألمن العام اللبناني أصدر قرارا في أغسطس/ نب والال
الفلسطينيون الذين لم يعمدوا إل  تجديد إقامتيم من الرسوم المطلوب ر في مقابل حوورهم وتجديد 
إقامتيم في مراكز األمن العام. ويعيد مختصون دواف: هذا القرار المؤق  إل  ارتباطه بالعمل 

لميداني الذ  ييد  إل  الوصول إل  التعداد العام لالجئين الفلسطينيين في لبنانر والذ  بدأ  ا
بإجرائه لجن  الحوار اللبناني الفلسطيني التابع  لرئاس  الحكوم ؛ وهو ييد  إل  معرف  العدد الفعلي 

تصنيفاتيمر ومن  للفلسطينيين المقيمين في لبنانر أكانوا في المخيما  أم في التجمعا ر وبمختل 
ر والفلسطينيون فاقدو األوراا الثبوتيهر وفلسطينيو 1948بينيم الفلسطينيون الالجئون إل  لبنان منذ 

 سوري ر وفلسطينيو غزب وغيرهم. 
وفي المحصل ر من أهم تداعيا  األزم  في سوري ر ما حل بالمخيما  الفلسطيني  من تيجير ودمار. 

ظون بالمميزا  نفسيا التي يناليا أقرانيم من السوريين في حاال  واألنك  أن الفلسطينيين ال يح
اللجوء إل  الخارئ. ولذار فان الالجئين الباقين في سوري ر كما الفارون منيا إل  لبنان واألردن 
وغيرهمار بمن فييم الذين نزحوا إل  مصرر وعددهم حوالي ست  نال  في العام الذ  تول  فيه 

يشون أزم  غير مسبوق ر وفي موق  صعب ومعقدر وال ينسجم م: مترتبا  الرئاس  محمد مرسي يع
 الحماي  الدولي  واإلنساني  التي توفر لغيرهم من الالجئين.

 2/10/2017، العربي الجديد، لندن
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 أزمة حماس.. أم أزمة المشروع الفلسطيني؟ .67
 فراس أبو هالل

تجا  المصالح ر وتجا  العالق  م: دحالن  لم تكن التحوال  التي تشيدها حرك  حماس وسياساتيا
وحلفائه اإلقليميين وعل  رأسيم مصرر وليدب اللحظ . وال يمكن اعتبارها ب   حال من األحوال 
تغييرا  دراماتيكي  كما يحلو للبع  تسميتيار كما ال يمكن النظر إلييا كمجرد ارتداد للتغييرا  

القيادب في قطاغ غزب بعد تسلم إسماعيل هني  لرئاس   األخيرب في تشكيالتيا القيادي  من حيج تركز
 الحرك  في انتخاباتيا التي أجري  قبل أشير. 

صحيح أن هذ  العوامل كليا لعب  دورا في ما يجر  ا نر إال أن كل هذ  التغيرا  ما هي إال 
سلور مرحل  من رحل  طويل  ألزم  المشروغ الوطني الفلسطيني التي تعمق  بشكل جذر  بعد أو 

 وزاد  تعقيدا بعد دخول حماس للسلط .
هذ  األزم  أيوا هي ليس  أزم  حماس فقط كما يريد بع  خصوميا المحليين واإلقليميين أن 
يروهار بل هي أزم  المشروغ الفلسطيني ككلر وأزم  المنطق  العربي  الرخوب التي فقد  تماسكيا 

 رر سوريا والعراا.بخسارب قوب ومحوري  أهم الدول المركزي  فييا: مص
وبالتركيز عل  الجانب الفلسطيني باألزم ر فإن أوسلو استطاع  تحويل الصراغ العربي اإلسرائيلي 
إل  صراغ فلسطيني فقطر قبل أن "تقز مه" ليصبح مجرد نزاغ بين "كيانين" جارينر بدال من أن يكون 

ي  احتاللي  ترتبط ارتباطا صراعا بين شعب مصادر موطيد وخاو: لالحتالل وبين دول  كولينيال
 عوويا بالمشروغ االستعمار  للمنطق . 

دخل  حرك  فتح باعتبارها قائدب المنظم  ابتداء في هذ  المصيدبر وتبعتيا سريعا فصائل المنظم  
تح   2006"المعارو "ر قبل أن تدخل حرك  حماس في نفس الم زا بعد مشاركتيا في انتخابا  

 سق  أوسلو.
د مناقش  م زا أسلور وكي  ولماذا دخل  كل الفصائل الفلسطيني  فيه طوعا أو كرهار لسنا هنا بصد

فيذا أمر با  معروفا إال لمن غط  عينيه غشاوب األيدولوجيا والفصائلي . ولسنا أيوا بصدد 
"التنظير" لفشل مشروغ السالم م: دول  االحتاللر فيذا الفشل با  محل إجماغ واتفاا واعترا  حت  

انعيه وأشد المدافعين عنهر وعل  رأسيم محمود عباسر ولكن الميم ا ن هو البحج في لدى ص
 إجاب  السؤال عن كيفي  الخروئ من الم زار وا عادب الرو  للمشروغ الوطني الفلسطيني.

ويبدو هذا السؤال عصيا عل  اإلجاب  عند جمي: المعنيين في ظل انسداد األفا في فلسطين 
لر كما أن ادعاء وجود "كاتالوئ" جاهز للخروئ من الم زا هو محاول  للتغافل والمنطق  والعالم كك

عن الحقائا ال أكثرر بعد أن دخل  القوي  في نفا ال يشبيه سوءا حت  أكثر مراحل النوال 
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. ولكن ذل  ال يعني بحال أن قدر الشعب 1982الفلسطيني بؤسا بعد خروئ المقاوم  من بيرو  عام 
ا ن باالستمرار في ملياته السوداء دون البحج عن مخارئر ولو كان  تكتيكي ر الفلسطيني محصور 

 لألزم .
إن أول  خطوا  المحاول  للخروئ من الم زا هي االعترا  به وبمسبباتهر والمقصود هنا اعترا  
فتح بخلقيا لألزم  بدخوليا في مشروغ أوسلو الكارثير واعترا  اليسار ب زمته وغيابه التام عن 

فعلر واعترا  حماس بفشل "نموذئ" الجم: بين المقاوم  والسلط  أو "الديمقراطي " تح  االحتالل ال
الذ  ال زال  قيادا  الحرك  تتغن  به حت  اليوم رغم ووو  هزيمته! واعترا  الفصائل التي ظل  

 ارا . خارئ هذا المسار مثل حرك  الجياد ب نه ال تمتل  مشروعا بديال حقيقيا خارئ إطار الشع
ليعتر  الجمي: بفشل نموذجه كما با  ظاهرا للعيانر وعندها فقط يمكن البدء في البحج عن البدائل 
والحلول خارئ كل هذ  النماذئ التي هزم  ألسباب موووعي  وذاتي  كثيربر بعويا يتعلا بمكونا  

 ي والدولي.المشروغ الفلسطيني وبعويا ا خر يتعلا ب زم  العرب وانعدام التوازن اإلقليم
فكي  يمكن للمشروغ الوطني أن يخرئ من م زقه في وق  ال يزال فيه كل مكوناته يبحثون داخل 
مرب: نموذجيم الفاشل؟ وكي  يمكن للحل أن يبدأ في وق  تتحدج فيه جمي: هذ  المكونا  عن 

كسابقاتيا من رؤي  ال يمكن قراءتيا إال من زاوي  "إدارب األزم " عبر اتفاقي  مصالح  قد ال يصمد 
االتفاقا ر وحت  إن صمد  فيي مصالح  تح  سق  أوسلو الذ  أعط  لتل أبيب احتالال ثمنه 

 "صفر"ر م: مراكم  دول  االحتالل لمكاسب عظيم  من عمل الفلسطينيين تح  هذا السق ؟.
يني وحت  اليوم إل  مبادرا  لحل اإلشكال الفلسط 2006لقد تحول  مبادرا  الحل والمصالح  منذ 

الداخلير بدال من حل أصل الصراغ م: المحتلر وليذا فقد كان الغائب الرئيسي في كل اتفاقا  
المصالح  منذ االنقسام هو "االحتالل" وكيفي  إدارب الصراغ معهر وبذل  أصبح  القوي  الفلسطيني  

دارب السجن الكبير المسم  زورا وبيتانا بد"السلط  " سواء كان ذل  في مختزل  بكيفي  ت مين الرواتب وا 
الوف  الغربي  أو غزب التي يجب أن يتوق  الجمي:ر وخصوصا حماسر عن بي: الوهم واالعترا  
ب نيا ليس  محررب ما دام  تح  السيطرب اإلسرائيلي  بحرا وجوا وتح  سق  أوسلو ومعابر مصر 

سرائيل برا.  وا 
لسطينيون عل  أن معادل  االحتالل "بثمن ال يمكن اليوم أن يعود الصراغ إل  أصلهر إال إذا اتفا الف

 صفر" يجب أن تنتيي. وحت  يتم ذل  فإن الخروئ "الراشد" المحسوب من أوسلو هو الحل الوحيد. 
ولكن هل يمكن أن يحصل ذل  في ظل االختالل القاتل لكل الموازين الفلسطيني  واإلقليمي  والدولي ؟ 

ر من االحتالل هي "نعم"! ولكن هذ  الد"نعم" تحتائ إل  اإلجاب  التي ن خذها من تاريس حركا  التحر 
إجماغ فلسطينير وعل  إدرا  ب ن الشعب وعل  رأسه كل الفصائل يجب أن تكون مستعدب لدف: 
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الثمنر كغيرها من الشعوب والحركا  الثوري  للشعوب التي وقع  تح  االحتالل عبر تاريس 
 البشري .

فإن الخروئ من الم زا الفلسطيني ليس له سوى مسار وبتخصي  أكبر وبعيدا عن العموميا  
واحد: اإلعالن عن أن غزب ال تزال تح  االحتالل مثليا مثل الوف  الغربي  والقدسر وا عالن السلط  
أنيا تخل  عن أوسلو وأن دورها محصور باإلدارب المحلي  والبيروقراطي  الفلسطيني ر وأن المسؤول 

اليا هو منظم  التحرير المنفصل  تماما عن السلط  والتي توم عن المشروغ الوطني سياسيا ونو
وفلسطينيو  1948جمي: فصائل وأبناء الشعب الفلسطيني بما فييم فلسطينيو الداخل المحتل منذ 

 الشتا ر وا عالن مشروغ استراتيجي للمقاوم  الشعبي  الشامل  الحقيقي  المبرمج  زمنيا وعملياتيا.
توافا تماما م: القانون والمواثيا الدولي ر وفي نفس الوق  فإن ثمنيا عل  إن هذ  الخطوا  جميعيا ت

الشعب الفلسطيني هو أقل بكثير من البقاء تح  سق  أوسلو ومن المقاوم  المسلح  أو الفردي  
أيوار وهو بالت كيد سيحمل دول  االحتالل ثمنا الحتالليا وسينيي "رفاهي " االحتالل غير المكل  

 منيا أو حت  عل  مستوى تماس  الجبي  الداخلي  لتل أبيب.سياسيا أو أ
 1/10/2017، 21موقع عربي 

 

 مع فريدمان .. مجددًا!! .68
 صالح القالب

اإلدارب األميركي  أو أنه متمرد علييا فيو أدل   باسمم ا أن السفير األميركي ديفيد فريدمان ينطا إ
إال  إثنين في المائ  من الوف  الغربي  وكان في جديد قال فيه إن إسرائيل ال تحتل  استفزاز  بتصريح

أروا  محتل  وعل  اإلطالا وهذا من المفتر  أن  اسمهنف  وجود شيء  تصريحا  سابق  قد
وذل  ألن السكو  يؤد  إل  المزيد من التطاول وألن هذا  يتوق  العرب كليم عند  وبكل جدي 

ن في العديد من  حالكالم م: الوق  عندما يتكرر وبدون ردٍّ حازم يصب واقعا  مقبوال  إن في أميركا وا 
 الدول الكبرى الفاعل .

إنَّ السكو  عل  هذ  التصريحا ر التي ال يمكن أن نصدا أن ديفيد فريدمان قد دأب عل  إطالقيا 
سيعني م: الوق  أن العرب راوون علييا وأن الفلسطينيين لم  بدون علم ورو  اإلدارب األميركي ر

وعافا ر  هللاشافا   ين عل  أكثر من التصريحا  التي يطلقيا األل صائب عريقا ريعودوا قادر 
ذا بقي  واشنطن ترد عل  تصريحاته بما هو  "الصييوني"وحقيق  أنه إذا بقي هذا السفير  في موقعه وا 

حباط هذا يعني أنه ال فرا بين اإلسرائيليين واألميركيين وأنه سيؤد  إل  المزيد من اإل أسوأ منيا فإن
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ليذا اإلرهاب وهو المبرر الذ  تتك ء عليه  والمعرو  أن اإلحباط بصورب عام  هو الوقود الفعلي
 كل هذ  التنظيما  اإلرهابي .

المنفل  من  "الصييوني"إنه ال يمكن تصديا أن اإلدارب األميركي  غير قادرب عل  وبط هذا السفير 
بإطالا هذ  التصريحا   االستمراره عل  التي تشجع عقاله بل وأكثر من هذا فربما أنيا هي

قادرين عل   مما سيجعل الفلسطينيين والعرب والمسلمين العقالء غير "اإلحباطي " االستفزازي 
وكل هذ  التنظيما  اإلرهابي  التي غد  ظاهرب كوني  ليس من السيل  "داعش"بالتصد  لد االستمرار

سفيرا  أميركيا يواصل إستفزاز  وتحديه لكل الذين  والصواريس طالما أن هنا  القواء علييا بالرصا 
 يعتبرون أنَّ القوي  الفلسطيني  هي قويتيم العادل .

الخارجي  األميركي  هيذر ناوير  عل   باسممن يستطي: فيم أ  شيء منطقي عندما ترد المتحدث  
لبنيامين نتنياهو  فريدمان هذار الذ  من المفتر  أنه ليس مساعدا   تصريحا  ديفيد استفزتيمالذين 

تبرير  سخي  ال يمكن أن  ر بكالماالحتاللاإلسرائيلي وال جنراال  في جيش  "الموساد"وال عووا  في 
إن تعليقاته ينبغي أال تُفَّسر كطريق  للحكم مسبقا  عل  " يقن: حت  أصحاب أنصا  العقول قال  فيه:

فلسطينيين.. يجب عدم تفسيرها عل  أنيا مفاووا  ستجرييا واشنطن بين اإلسرائيليين وال نتائج أ 
 !!.."تغيير في السياس  األميركي  

عل  مْن توح  هيذر ناوير  هذ  يا ترى؟ أليس ديفيد فريدمان هذا سفيرا  للواليا  المتحدب وبالتالي 
  بوزارب خارجيتيا وبإدارتيا وأيوا  برئيسيا دونالد ترمب ما غير  يعبر في كل ما يقوله عن رأ  أميركا

عندما يعلن عن أنه ال يعتر   وبخاص  بالنسب  للمستوطنا  التي يعتبرها جزءا  من إسرائيل وبخاص 
وهكذا فإن الذين يعتبرون أن الواليا  المتحدب دول  صديق   أرا   فلسطيني  محتل . اسمهبشيء 

شارون والذ  نتنياهو و  ونحن منيم يتساءلون: هل ال يوجد في أميركا إال  هذا األكثر صييوني  من
من الواوح أن إسرائيليته تتفوا عل  أميركيته لترسله سفيرا  ليا في إسرائيل.. إنَّ هنا  مثال  يقول: 

 من أصدقائي أما أعدائي فإني كفيل بيم. الليم إحمني
 1/10/2017، الرأي، عم ان

 

 حالل لألكراد حرام على الفلسطينيين  .69
 ماهر ابو طير 

يحاء اإلسرائيليين المتواصل ان إسرائيل تدعم انفصاليمر عن العراار وبرغم يخسر االكراد كثيرا ر من ا
ان رئيس الحكوم  اإلسرائيلي ر ينفي أ  صل  إلسرائيلر بما يجر  في كردستانر اال ان الكل يعر  

 ان هنا  شركا  إسرائيلي  في كردستانر وخبراء امنيين واقتصاديينر يديرون اإلقليمر سرا.
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سرائيلر عالق  قديم ر ولعل المفارق ر ان تصريحا  رئيس الحكوم  العالق  بين قي ادا  االكراد وا 
ر من اجل تحقيا تطلعاتيمر بقيام دول  لألكراداإلسرائيلي  األخيربر التي تتحدج عن مشاعر الدعم 

كردي ر ال نرى مثليا من جانب إسرائيلر تجا  الفلسطينيينر الذين تم  سرق  ارويمر وفوا هذا 
إسرائيل اليومر قيام دول  فلسطيني  صغيربر فيما تبق  من ار  في الوف  الغربي ر لكنيا  تعرقل

االزدواجي  اإلسرائيلي ر التي تتبن  منح شعوب محددبر حقوقيار وتتعام  عن حقوا شعوب أخرىر 
ولر لكن علينا ان نتحدج بصراح  اليومر إسرائيل هي المستفيد األ قام  هي ذاتيا باالستيالء علييا.

من انفصال االكرادر وقيام دولتيمر إذ إن هذا االنفصال سيؤد  ال  تعزيز مصالح إسرائيلي ر بتقسيم 
العراار وتفجير مشكل  االكراد في وجه اإليرانيين واألترا ر وتيديد بني  سوري ر أيوار وتعريويا 

 يتعلا بملفا  النفط والثروا . لتقسيم مشابهر إواف  ال  ما
وبين إسرائيل كبيرر وهذا ليس اعجابا بالعدور بقدر كونه اقرارا بواق:ر إذ إن تل ابيبر الفرا بيننا 

تسلل  ال  دول كثيربر وليس ادل عل  ذل  من نفوذها في الواليا  المتحدبر وأوروبار وأفريقيار 
ا ومبادرتيا دوما بالدخول ال  مدارا  غير متوقع ر ومن حسابا  استراتيجي ر تقول ليار إن عليي

 أن تتدخل في هذا البلد أو ذا .
كبير جدار بين اكراد  باإلسرائيليينهذا ما شيدنا  في كردستانر وال بد ان نشير ال  ان االعجاب 

العراار والذ  يرصد مداخال  علني  ألكراد يعيشون في كردستانر ويعلقون لصالح إسرائيلر عل  
الفتتانر وهو طبعار افتتان تسبب  بهر وفي الصفحا  الرسمي ر لمسؤولين إسرائيليينر يدر  حجم ا

بع  جوانبه ممارسا  االوطياد العربي ر ود االكراد في العراار وغير  من دولر لم تتمكن من 
 صياغ  هوي  وطني  جامع ر وبقي  تتحدج عن مواطنين من الدرج  األول ر والثاني ر والثالث .

ترا  كل عينر وما ال يعرفه االكرادر ان دخول  لكن التصيد اإلسرائيلير في المياب الكردي ر تصيد
اإلسرائيليينر عل  مل  قوميتيمر بيذ  الطريق ر يؤد  في األساسر ال  تلطيس سمعتيمر ومس 

وال يمكن اال ان  "قص "نواليمر وانتقا  مظلوميتيمر فحيثما كان  أصاب: إسرائيلر كان  هنا  
إلسرائيلي ر لرغباتيم االنفصالي ر هذا عل  الرغمر يخسر االكراد وهم مسلمونر من هذ  المباركا  ا

 من االعترا  انيم قومي  ليا تعريفاتيا والكل يقر أيوار انيم تعرووا لالوطياد في دول كثيرب.
ربمار ال يدر  الشعب الكرد ر خصوصار في العراار الجانب الوظيفير في التعاط  اإلسرائيلير 

ذريع  مظلومي  االكرادر وعلينا ان نستم: كل فتربر ال  مزيد وهو جانب ال يمكن قبوله او شرعنتهر ب
من النفاا اإلسرائيلير الذ  يتوامن م: شعوب موطيدبر لكنه في الوق  ذاته يسرا ار  شعب 

 نخرر ويوطيد  يوميا!
 2/10/2017، الدستور، عم ان
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 سلطــة؟ أي   مصالحة مع  أي  بين حماس وفتح  .71
 د. عصام نعمان

أ   شخ  سيعيا إتمام المصالح  "بر يحي  السنوارر أعلنيا بصراح  وصرام : رئيس حماس في غز 
 أو غيرها. "حماس"سُيكسر عنقهر سواء كان من 

ستسيل كل شيء من أجل تمكين الحكوم ر ولن تسمح بعرقل  عمليا ولن تبق  طرفا  في  "حماس"
يشاطرونه  "حماس"قادب . وكي ال يبق  لدى أ  جي  ش  ب ن كل "االنقسام ب   حال من االحوال
القائد العام لكتائب القسام )الذراغ العسكري  للحرك ( محمد الوي  هو "هذا الموق ر اك د السنوار إن 

 ."من الداعين بقوب لخيار المصالح  الوطني 
م: المصالح  الوطني ر لكن هل المصالح  الجار  طبخيا بين غزب ورام هللا  "حماس"نعمر الكل في 

 واصم أخرى هي المصالح  الوطني  المرتجاب؟والقاهرب وع
من المبكر طر  السؤال ا نر لذا فإن توفير الجواب المقن: يبدو متعذرا  في الوق  الحاور. وم: 
ذل  يمكن استشرا  بع  جوانب المصالح  المحكي عنيا من خالل ما تسر ب من تفاهما  

 ام هللا.بر  "فتح"في غزب ونظرائيم في  "حماس"وتحركا  بين قادب 
ظاهر الحال يدل إل  أن المصالح  تبدو إداري ر وال  حد   ما مالي ر لكنيا ليس  سياسي .. بعد. فقد 

إل  قطاغ غزب االثنين )اليوم( عل  ان يتبعيا وفدان: األول  "الوفاا الوطني"تقرر أن تصل حكوم  
يذ االتفاا. أبرز أعواء وفد وا خر من األمم المتحدب لمراقب  تنف "المخابرا  المصري  "من جياز 

زياد هب  "األمن الوقائي"ماجد فرئر ومسؤول جياز  "المخابرا  الفلسطيني  "الحكوم  مسؤوُل جياز 
الريح. بعد وصول الوفد المصر  السياسي واالمنير يصل الوفد األممي برئاس  مبعوج االمم 

سيشاركان في بحج مل  دمج المتحدب ال  الشرا االوسط نيكوال  ميالدينو . هذان الوفدان 
السابق  )التي كان  تدير شؤون القطاغ( في قوائم موظفي حكوم  السلط   "حماس"موظفي حكوم  

 الفلسطيني .
المصالح  اإلداري  تبدأ بدعوب  من حكوم  رام هللا موظفييا المستنكفين عن العمل في الوزارا  إل  

عل  دمج موظفي الفئا   "حماس"ق  مبدئي  من العمل م: موظفي حكوم  غزب السابق ر في ظل مواف
 "فتح"العليا )وكالء الوزارا ( في مواق: أدن ر وذل  كبادرب إيجابي  لتحري  المصالح ر فيما ُتمس  

 بقيادب األجيزب األمني .
هذ  الترتيبا  ال تشمل أمن المعابرر ذل  ان قويتيا ستجر  مناقشتيا خالل مباحثا  تشكيل 

التي يرأسيا رامي الحمد هللا. هذا االخير لن  "الوفاا الوطني"تخل  حكوم   "ي وحدب وطن"حكوم  
 يكون رئيسا  للحكوم  الجديدب التي ستوم خمس  وزراء جددا  ال  جانب معظم الوزراء القدام .
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 ؟"المصالح  المالي "ماذا عن 
تركيا وقطر  تردد أن تمويل رواتب الموظفين سيكون عبر صندوا ُتسيم في ميزانيته كل من

وسويسرا واالتحاد األوروبير عل  أن يكون اإلشرا  عل  الصندوا لألمم المتحدب. ترتيبا  
التي قال مبعوثوها  "اللجن  الرباعي  الدولي  للشرا االوسط"المصالح  ومآالتيا ال تبدو غريب  عن 

سؤولياتيا في غزبر يدعمون الجيود المبذول  إلعادب تمكين السلط  الفلسطيني  من تسل م م"إنيم 
ويرحبون بالجيود األخرى المبذول ر بما فييا جيود مصرر ويحثون االطرا  عل  اتخاذ خطوا  
نيم مستعدون للعمل م:  ملموس  إلعادب توحيد غزب والوف  الغربي  في ظل السلط  الشرعي ر وا 

ل واالطرا  المعني  . مروح  واسع  من الدو "والسلط  ودول المنطق  دعما  ليذ  العملي  "اسرائيل"
 تؤيدر اذنر المصالح  وتباركيا وتبد  االستعداد الالزم إلنجاحيا. لكن ماذا عن سوريا؟

ال  التعاون م: بع  اطرا   "حماس"دمشا كان  سكت  عل  مو  بعد انزالا حليفتيا السابق  
عسكري  واخرى المعارو  اإلسالمي  المسلح  في مخيم اليرمو ر وذل  عقب اشتداد وتيرب عمليا   

عل  معظم أحياء المخيم  "داعش"و "النصرب"إرهابي  ود الحكوم  السوري ر ما أدى الحقا  ال  سيطرب 
لم تنقط: رغم توترها الشديدر بفول بقاء  "حماس"المذكور. صحيح ان العالقا  بين دمشا و

إطار محور المقاوم ر التواصل قائما  بين كتائب القسام وايرانر إال  ان التعاون بين الطرفين في 
ودمشا دونما  "الجياد اإلسالمي"توق   خالفا  لحال التعاون والتنسيا الذ  بقي قائما  بين حرك  

 تراج:.
حمل قائد الجبي   "المصالح  الوطني "من سوريا بعد إعالن مشروغ  "حماس"هذا الغمو  في موق  

االتصال برئيس المكتب السياسي  القيادب العام  أحمد جبريل عل  –الشعبي  لتحرير فلسطين 
يحي  السنوار ومطالبته بالتواصل م: دمشا الحياء روابط التعاون والتنسيار كما كان   "حماس"لدت 

الملغوم . كل هذ  المالبسا  تدف: المراقب المتتب: لتطورا   "الربي: العربي"عليه قبل عاصف  
مصالحتيا والتعاون  "حماس"طيني  تريد المشيد الفلسطيني ال  طر  سؤال مفتاحي: ا   سلط  فلس

معيا؟ هل هي سلط  الرئيس محمود عباس )المنتيي  واليته( التي ما زال  تتمس  باتفاا اوسلو 
برعاي  الواليا  المتحدبر وترف  تاليا  اعتماد خيار  "اسرائيل"وترتجي خيرا  من مفاووا  م: 

م هي سلط  اخرى ال يرأسيا عباس ت تي بعد المقاوم  ود دول  العدوان واالحتالل واالستيطان؟ أ
 انتخابا  عام  نتيجَ  تنفيذ بنود المصالح  الوطني  العتيدب؟
يحي  السنوار: كي  توف ا بين  "حماس"سؤال نخرر مفتاحي أيوا ر تطرحه التطورا  عل  رئيس 

رار في باالستم "حماس"حماست  وتعيد  بكسر عنا كل معرقل للمصالح  الوطني ر وتعيد  باسم 
 اعتماد نيج المقاوم ؟
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