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 هدف المصالحة سيتمثل بسلطة واحدة وسالح واحدو ... لرف  اإلجراءات : "م  مستعجل"عباس .1

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ، أن محمد وتد، نقاًل عن 3/10/2017 ،48عرب ع نشر موق
نه لن  قال إن السلطة لن تسمح ألي كان باستثناء لمصر التدخل في الشؤون الداخلية للفلسطينيين، وا 

نه لن يسمح أن   يكونيكون في غزة أي سالح وصفه بـ"غير الشرعي" باإلشارة إلى سالح المقاومة، وا 
 في القطاع نموذج وتجربة حزب هللا في لبنان.
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سي" المصرية، حيث قال إنه علـى غيـر . بي "سي. ةتصريحات عباس، وردت خالل لقاء مع فضائي
وأوضــح إن اإلجــراءات  غــزة. عجلــة مــن أمــرف فــي رفــع اإلجــراءات الةقابيــة األخيــرة التــي اتخــذها ضــد  

 م المةابر والوزارات واألجهزة األمنية بشكل كامل.األخيرة لن ترفع قبل أن تتمكن الحكومة من استال
وفيما يخص سالح المقاومة في غزة. قال عباس: "لو شخص من فتح فـي الضـفة حامـل سـالح غيـر 
 السالح الشرعي أنا اعتقله وهذا ما سأعمل إليـه فـي غـزة. يجـب أن يكـون هنـاش سـالح شـرعي واحـد".

: وبمةنــى أوضــح "لــن أستنتســ  ســطينية، مضــيفاً وأكــد أن كــل شــيء يجــب أن يكــون بيــد الســلطة الفل
 تجربة حزب هللا في لبنان".

غزة. وقال: "نحن لـم نفةـل سـو   واعتبر عباس أن حماس لجأت للمصالحة بةد إجراءاته األخيرة ضد  
نـه أثـر علـى الكهربـاء والميـاف، ولكـن هـذا أ، صـحيح %22تقليص الدعم في الموازنـة بنسـبة ت تتةـد  

 على غزة". لمصالحة ألنها ت تمتلش أن تصرف مليار ونصف سنوياً ما جلب حماس ل
وأكد عباس رغبته الشديدة في أن تتم المصالحة، وتةود اللحمة إلى الشـةب الفلسـطيني، ألنـه ت دولـة 

وأشــار إلــى أنــه تــم تشــكيل حكومــة الوفــاق الــوطني بتوافــق كامــل بــين فــتح  دون أن تكــون هنــاش وحــدة.
عقـب  بسـيطاً  كانوا يدفةون مليـار ونصـف دوتر لحمـاس فـي غـزة، وأوقفـوا جـزءاً بأنهم  وحماس، منوهاً 

 تطور األوضاع، لذلش عادوا.
وأقر عباس بوجود اختالفات مع حركة حماس كونها "حركة إسالمية" ولم تخرج عن ثوبها فـي تةـديل 

 ميثاقها األخير، لكنه استدرش بأنها تبقى جزء من الشةب الفلسطيني.
"حينمــا تــتمكن الحكومــة بشــكل  قــال: عبــاس، أن غــزة، مــن 3/10/2017 ،، بيااروتاراألخبااوأضــافت 

 كامل من المةابر واألجهزة األمنية والوزارات سنرفع إجراءاتنا األخيرة، وأنا مش مستةجل".
 

 الحمد هللا: نقف على أعتاب مرحلة تؤسس لشراكة حقيقية النتشال غزة من الكارثة المتفاقمة .2
قطـاع غـزة  إلىبوصوله  ،فتحي صب اح ،غزة، نقاًل عن مراسلها في 3/10/2017 ،الحياة، لندننشرت 

بةــد رهــر أمــس، أطلــق رئــيس حكومــة التوافــق الــوطني الفلســطينية رامــي الحمــد هللا أعمــال الحكومــة 
واستالمها مهماتها في القطاع، التي سيقع على عاتقها اتخاذ سلسلة خطوات وبرامج عمـل مـن شـأنها 

نهاء أزماتها. إلىسكان، داعيًا المجتمع الدولي التخفيف عن ال  اتنخراط في عملية بناء غزة وا 
وقــال الحمــد هللا، خــالل مــؤتمر صــحفي عقــدف فــي مةبــر بيــت حــانون "ايــرز" فــور وصــوله القطــاع إن 

 إلـى"الحكومة بدأت بممارسة مهماتهـا فـي غـزة ابتـداء مـن اليـوم ،أمـسا"، وأضـاف أن عـودة الحكومـة 
نهــاء تــداعيات اتنقســام المؤلمــة، لينطلــق الجميــع للوحــدة". غــزة "جــاءت مــ ن أجــل تحقيــق المصــالحة وا 

 القطاع "بتةليمات من الرئيس محمود عباس، لـنةلن مـن قلـب غـزة أن الدولـة لـن إلىوأوضح أنه جاء 



 
 
 
 

 

 6 ص             4421 العدد:             10/3/2017 الثالثاء التاريخ: 

                                    

تكــون مــن دون وحــدة ج رافيــة بــين الضــفة القطــاع، ولن لــق فصــل اتنقســام بكــل تبةاتــه، ألن الطريــق 
 للدولة عبر الوحدة". الوحيد

وكــان فــي اســتقبال الحمــد هللا فــي حــاجز بيــت حــانون قيــاديون وممثلــون عــن كــل الفصــائل ومنرمــات 
المجتمـــع المـــدني والوجهــــاء، وأعضـــاء الوفـــد األمنــــي المصـــري، وســـط تةزيــــزات أمنيـــة غيـــر مســــبوقة 

 وحضور إعالمي تفت.
الحة"، موجهًا التحية للفصـائل والقـو  الوطنيـة وثم ن الحمد هللا "الجهود الحثيثة لمصر في إتمام المص

 وكل أبناء الشةب الفلسطيني إلنهاء اتنقسام.
اللجنـة اإلداريــة، وفـتح الطريـق أمــام مصـالحة تاريخيــة  ووصـف قـرار حركــة حمـاس قبـل أســبوعين حـل  

مــع حركـــة فــتح بأنـــه "خطـــوة مهمــة ســـنبني عليهــا الكثيـــر مـــن الةمــل مـــع الفصــائل ومؤسســـات الةمـــل 
 هلي"، مةتبرًا أن "نجاح الحكومة رهن بقدرتها على السيطرة على األرض".األ

وتةهـد بــأن تةمــل الحكومــة علــى "تــوفير المقومــات ألبنـاء غــزة الــذين عــانوا خــالل الســنوات الماضــية"، 
مشـــددًا علـــى أن "أولوياتنـــا اليـــوم هـــي التخفيـــف مـــن مةانـــاة غـــزة وأن تبقـــى غـــزة دائمـــًا حاميـــة الهويـــة 

واســتدرش قــائاًل إن "الطريــق ت يــزال طــوياًل وشــاقًا، لكــن شــةبنا قــادر علــى النهــوض مــن  .الفلســطينية"
نهاء األزمات".  جديد"، مطالبًا المتجمع الدولي "باتنخراط في عملية بناء غزة وا 

وقــال النــاطق باســم الحكومــة يوســف المحمــود: "بــدأ اليــوم ،أمــسا تســلم الــوزارات فــي غــزة، لكــن التســلم 
آليــات وبةــض الوقــت. ســنةمل جميةــًا مــن أجــل تمكــين  إلــىيــوم بروتوكوليــان، وفــي حاجــة والتســليم ال

 الحكومة من تسلم مسؤولياتها".
القطـــاع قادمـــًا مـــن رام هللا، يرافقـــه الـــوزراء والمســـؤولون األمنيـــون،  إلـــىوكـــان الحمـــد هللا وصـــل أمـــس 

 ورؤساء السلطات والهيئات الحكومية.
، إت هـذف المـرة التـي تصـل 2/6/2014مرتين عقب تشكيل حكومته في زيارته القطاع من رغم الوعلى 

فيها الحكومة كاملة وتةقـد اجتماعـًا لهـا فـي مقرهـا فـي مدينـة غـزة اليـوم، بحضـور رئـيس اتسـتخبارات 
 الةامة المصرية الوزير اللواء خالد فوزي، والوفد األمني المرافق له.

أن الحكومـة  إلـىف، واتلتفـاف حـول الشـرعية"، مشـيرًا ودعا الحمد هللا الفلسـطينيين إلـى "رص الصـفو 
شـكلت ثــالث لجـان تســتالم المهــام والمسـؤوليات فــي القطــاع، مشـددًا علــى أنهــا "سـتةالج كــل القضــايا 

ألــف مورــف  42حــو ن إلــىالةالقــة، ومــن بينهــا ملــف المــورفين ضــمن اإلمكانــات المتاحــة" فــي إشــارة 
ليه غزة في رل اتنقسام غير إالوضع الكارثي الذي وصلت ورأ  أن " عينتهم حماس عقب اتنقسام.

مســــموح ولــــم يةــــد محــــتماًل، ووضــــع فلســــطين ت يحتمــــل المزيــــد مــــن اتنقســــام والمســــتفيد الوحيــــد هــــو 
وعبـــر عـــن ثقتـــه بـــأن "األجـــواء اإليجابيـــة ستســـود"، مةتبـــرًا أنـــه "بخطـــوات جـــادة ومدروســـة  اتحـــتالل".
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الدولي المطالب بالوقوف عند مسؤولياته تجاف القضية الفلسطينية لتفكيش اتنقسام سنؤثر في المجتمع 
 وقضية إعمار غزة".

أحــد فنــادق المدينــة، قبــل أن  إلــىوعقــب انتهــاء المــؤتمر الصــحفي، توجــه الحمــد هللا والوفــد المرافــق لــه 
ئـه منزل المواطن مفيد أبو الخير في حي الشجاعية شرق مدينـة غـزة، الـذي تمـت إعـادة بنا إلىيتوجه 

وبةدما تفقد الحمد هللا والوفـد المرافـق،  .2014بةد تدميرف أثناء الةدوان اإلسرائيلي على القطاع صيف 
منزل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلـس، الـذي  إلىتحقًا، منزل أبو الخير توجهوا جميةًا 

 أقام مأدبة غداء على شرفهم.
هنيـة ورئـيس الحركـة فـي  إسـماعيللحركـة حمـاس  منـزل حلـس رئـيس المكتـب السياسـي إلـىثم وصـل 

 القطاع يحيى السنوار، وقادة وممثلو الفصائل.
رامــي الحمــد هللا  ، أنغــزة، مــن 2/10/2017 ،وكالااة األنباااء والمعلومااات الفلسااطينية  وفااا وأضــافت 

اجتمــع مــع قيــادة حركــة فــتح فــي قطــاع غــزة، وعلــى رأســها أحمــد حلــس، وقيــادة حركــة حمــاس وعلــى 
هنيـــة، بحضـــور الوفـــد المصـــري، والوفـــد الحكـــومي المرافـــق، ورئـــيس هيئـــة الشـــؤون المدنيـــة  عيلإســـما

 .2/10/2017 حسين الشي ، ومدير جهاز المخابرات الةامة ماجد فرج، يوم اتثنين
وقــال رئــيس الــوزراء رامــي الحمــد هللا، "يســرني أن ألبــي هــذف الــدعوة، وأن أجتمــع بكــم فــي كنــف غــزة 

جواء يسودها الكثير مـن اإليجابيـة والتفـاهم، بـل والطاقـة تسـتكمال بنـاء غـزة وتلبيـة األبية، وفي رل أ
احتياجــات وتطلةــات أهلنــا فيهــا. فــنحن نقــف علــى أعتــاب مرحلــة جديــدة، تؤســس لشــراكة حقيقيــة فــي 
تحمــل المســؤوليات والواجــب تنتشــال غـــزة مــن الكارثــة اإلنســانية المتفاقمـــة جــراء ســنوات طويلــة مـــن 

 والحصار والةدوان اإلسرائيلي المتكرر". اتنقسام
، اعتـزاز فخامـة األا الـرئيس محمـود عبـاس، بـالجهود الوطنيـة وأضـاف الحمـد هللا: "أنقـل إلـيكم جميةـاً 

المخلصـــة التـــي وضـــةتها فصـــائل وأطيـــاف الةمـــل الـــوطني، لتكـــريس المصـــالحة والوحـــدة. وأؤكـــد لكـــم 
جـراءات فاعلـة لتفكيـش عقبـات حرصه الشديد على متابةة ما تتمخض عنه اجتماعات نا مـن خطـوات وا 

 المصالحة والبدء بمةالجة تداعيات وآثار اتنقسام المؤلمة".
مضــنية  وتــابع الحمــد هللا: "فــي هــذا الســياق، فجننــا نحيــي جمهوريــة مصــر الةربيــة، التــي تبــذل جهــوداً 

بية التي دفةت بجهود ومتواصلة لضمان إنجاز المصالحة الوطنية، كما نثمن المبادرات والجهود الشة
 ، وخاصة وثيقة األسر ، الذين ت بد وأن نبقى دوما أوفياء لتضحياتهم".المصالحة قدماً 

رث قـادة حركتنـا الوطنيـة  وأردف إننا "اليوم نةيد للقضية الفلسطينية توازنها وقوتها، وفـاء لتضـحيات وا 
 ية مشروعنا الوطني التحرري".وفي مقدمتهم الزعيم الخالد ياسر عرفات، ولمسيرة "حركة فتح" حام
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وبين أننـا "أمـام مهمـة وحدويـة تاريخيـة، تتطلـب مـن الفصـائل والقـو  الوطنيـة اتلتـزام الصـادق والجـاد 
بمبــادا المصـــالحة والوحـــدة، وتكـــريس توافقهــا فـــي كافـــة المجـــاتت وفــي كـــل شـــبر مـــن أرض وطننـــا، 

د لنرامنا السياسي وحدته وهيبتـه وللحيـاة لننتقل إلى واقع أفضل في غزة كما في الضفة ال ربية، ونةي
السياســية توازنهــا. فقــد ترافــق اتنقســام ومــا نجــم عنــه مــن تبةــات قاســية، مــع إحكــام إســرائيل لحصــارها 
علــى قطــاع غــزة، وتحويــل الضــفة ال ربيــة إلــى مةــازل وكنتونــات، وتســارع وتوســع وتيــرة اتســتيطان، 

مةانها في هدم البيوت والمنشآت ومصادرة األ  رض والموارد".وا 
 

 عودة حكومة الوفاق إلى غزة "خطوة أولى" في االتجاه الصحيح :دحالن .3
قال القيادي المفصول من فتح النائب محمد دحالن إن عودة حكومة الوفاق إلـى  :أحمد صقر - غزة

فيسـبوش: "إنـه يـوم الوقـال فـي منشـور لـه علـى صـفحته علـى  غزة "خطوة أولى" فـي اتتجـاف الصـحيح.
وبدايــة جيــدة، وهــي بدايــة تجــدد آمــال شــةبنا بجنهــاء كارثــة اتنقســام، التــي خيمــت علــى حياتــه ســةيد، 

بمـا بذلتـه "كـل القـو  الخيـرة والحريصـة علـى مسـتقبل  وقضيته الوطنية لةقد كامل من الزمـان"، مشـيداً 
 ومصالح فلسطين، وعلى رأسهم جميةا الشقيقة مصر".

أنـه  تفاؤل أو التشاؤم أو حتى النبش في نوايا اآلخرين"، مؤكـداً لل ليس يوماً  وأضاف دحالن: "لكنه أيضاً 
لتحقيـق أهـدافنا الوطنيـة، وتجديـد شـرعية  وحيـداً  "يوم لبداية عمـل شـاق مـن أجـل إنجـاز الوحـدة، سـبيالً 

وأوضــح أن هــذف الخطــوة  مؤسســاتنا الوطنيــة وأطرنــا القياديــة، عبــر عمليــة انتخابيــة ديمقراطيــة نزيهــة".
ن أجــل "إنقــاذ غــزة وأهلهــا مــن أســوأ ســنوات الحصــار والحرمــان والةقــاب الممــنهج، ت تتطلــب الةمــل مــ

وتـابع: "وتلـش هـي األهـداف الةليـا التـي  لذنب ارتكبوف، سـو  أنهـم ولـدوا وعاشـوا فـي قطاعنـا الحبيـب".
، ونســةى إليهــا اليــوم، خاصــة بةــد مــا أنجزنــاف مــن تفاهمــات مــع اإلخــوة قيــادة حركــة ســةينا إليهــا دومــاً 

لمةالجــة اآلثــار المجتمةيــة لالنقســام، عبــر برنــامج  مشــتركاً  أن "هنــاش اليــوم ســةياً  مــاس"، موضــحاً ح
 المصالحات المجتمةية، وتقديم كل أشكال الدعم الممكن لمختلف قطاعات شةبنا قدر المستطاع".

  3/10/2017 ،"21موق  "عربي 
 

 هرةصبري صيدم: موضوع الموظفين المستنكفين سيحال لحوارات القا .4
قـال د. صـبري صـيدم وزيـر التربيـة والتةلـيم الةـالي إنـه سـيدرس وسـيطلع علـى  كتب عيسـى سـةد هللا:

وأضــاف صــيدم فــي حــديث لـــ"األيام" إن  مكتبــه فــي مقــر الــوزارة ب ــزة. إلــىجميــع الملفــات فــور توجهــه 
نقســام ســنوات ات مــن رغمبــالقطــاع التةلــيم لــيس القطــاع األصــةب بــين القطاعــات الحكوميــة األخــر  

 موضوع المورفين المستنكفين سيحال لحوارات القاهرة بين فتح وحماس. أنالطويلة، مؤكدًا 
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وجود اتصال وتواصل وتنسيق مستمر في قضـايا كثيـرة خـالل الفتـرة الماضـية ومـن  إلىوأشار صيدم 
 المنهاج وامتحانات الثانوية الةامة وغيرها من الملفات األخر . أبرزها

 3/10/2017 ،األيام، رام هللا
  

 صبري صيدم: عودة المدرسين المستنكفين إلى عملهم على جدول أعمال الحكومة .5
صـبري صـيدم: إن عـودة  .قـال وزيـر التربيـة والتةلـيم فـي حكومـة الحمـد هللا د: يحيـى اليةقـوبي -غزة 

كومـة، المدرسين المستنكفين إلى عملهم، سيكون على جدول أعمال اللجنة اإلدارية التـي ستشـكلها الح
 مؤكدًا وجود حرص من الحكومة لتسوية كافة القضايا، وأن هناش نوايا طيبة بهذا اتتجاف.

ورجــح صـــيدم فـــي تصـــريح خــاص لصـــحيفة "فلســـطين"، أمـــس أن يأخــذ حـــل قضـــية المدرســـين بةـــض 
 الوقت، مشيرًا إلى وجود خطة لد  وزارته للةمل في قطاع التةليم.

 3/10/2017 ،فلسطين أون الين
 

 لزراعة: سيتم دعوة "المستنكفين" للعودة لعملهموزير ا .6
أكــد وزيــر الزراعــة ســفيان ســلطان، أنــه ســيتم دعــوة المــورفين المســتنكفين للةــودة إلــى : محمــود هنيــة

وقــال  عملهـم خــالل الفتــرة المقبلــة، موضـحًا أن قــرار التقاعــد لمــورفي وزارتــه فـي غــزة بحكــم "المجمــد".
اء اتثنــين: "إن قــرار التقاعــد لمــورفي وزارتــه فــي غــزة بحكــم ســلطان فــي تصــريح لـــ"الرسالة نــت"، مســ

وأوضــح  إلــى أنــه ســيجري إعــداد لجنــة لبــدء الةمــل فــي الــوزارة خــالل الفتــرة المقبلــة". "المجمــد"، مشــيراً 
 سلطان أنه لن يطلب من أي مورف يةمل في الوزارة حاليًا الجلوس في منزله.

 2/10/2017 ،الرسالة، فلسطين
 

 : سنعمل على تمكين مواطني غزة من أداء مناسك العمرةوزير األوقاف .7
يوسـف ادعـيس عـن أملـه بـأن  .أعـرب وزيـر األوقـاف فـي حكومـة الحمـد هللا د: يحيى اليةقوبي -غزة 

إيجابـًا علـى ملـف الةمـرة الخـاص بقطـاع غـزة، مؤكـدًا  ،والتي ترعاهـا مصـر ،تنةكس جهود المصالحة
 ل ز ِّي من أداء الةمرة.أن وزارته ستةمل على تمكين المواطن ا

 3/10/2017 ،فلسطين أون الين
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 : جئنا بنوايا صادقة لتوحيد المؤسسات الرسميةوزير الصحة .8
قال وزيـر الصـحة فـي حكومـة الحمـد هللا جـواد عـواد: إن الحكومـة قـدمت إلـى : يحيى اليةقوبي -غزة 

للبــــدء بتطبيــــق بنــــود قطــــاع غــــزة بنوايــــا صــــادقة مــــن أجــــل الةمــــل علــــى توحيــــد المؤسســــات الرســــمية 
المصالحة، مةربًا عن أمله في الوقت ذاتـه، أن تقـوم الفصـائل الفلسـطينية بتةزيـز المصـالحة، وتوحيـد 

وأضاف عواد في تصـريح خـاص لصـحيفة "فلسـطين": "المصـالحة هـي  األرض والشةب والمؤسسات.
 خيار استراتيجي فال دولة ب زة وت دولة بدون غزة".

 3/10/2017 ،فلسطين أون الين
 

 عن األمل بنجاح جهود المصالحة الوطنية الفلسطينيةتيسير خالد يعرب  .9
عبـــر تيســـير خالـــد، عضـــو اللجنـــة التنفيذيـــة لمنرمـــة التحريـــر الفلســـطينية، عضـــو المكتـــب : وكـــاتتال

السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عن األمل بنجاح جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية، 
اللجنـــة اإلداريــة، التـــي كانــت تةمـــل كحكومــة موازيـــة  اهـــا وتقودهــا مصـــر، علــى أســـاس حــل  التــي ترع

ــــاق مــــن تســــل م صــــالحياتها، ومــــن  ــــي قطــــاع غــــزة، وتمكــــين حكومــــة الوف ــــوطني ف ــــاق ال لحكومــــة الوف
اتضطالع بمسـؤولياتها فـي إدارة شـؤون الـوزارات والمؤسسـات دون عوائـق، وعلـى نفـس المسـتو  فـي 

يــة، وقطــاع غــزة، لنــتمكن مــن اتنتقــال خطــوة جــادة نحــو طــي صــفحة اتنقســام كــل مــن الضــفة ال رب
األسود المدم ر، ونحو استةادة وحدة النرام السياسي الفلسـطيني، مـن خـالل انتخابـات عامـة تشـريةية 

 ورئاسية، تةيد للمواطن الفلسطيني حقوقه في الممارسة الديمقراطية.
ن فــي مهمــة وطنيـــة عريمــة، تبــدأ بخطـــوات قــد تبـــدو وأضــاف أن حكومــة الوفـــاق تقــف أمــام اتمتحـــا

محدودة، ولكنها على درجة من األهمية فـي المةالجـة الصـبورة والدؤوبـة، لجميـع الملفـات التـي تتصـل 
 بةمل المةابر وشؤون المورفين، ومتطل بات األمن بالدرجة الرئيسية.

 3/10/2017 ،الخليج، الشارقة
 

 ها المكثف عقب وصول حكومة الوفاقغزة: األجهزة األمنية تواصل انتشار  .11
أكــد النــاطق باســم األجهــزة األمنيــة فــي غــزة إيــاد البــزم، أنــه ولليــوم الثــاني علــى  كتــب فــايز أبــو عــون:

التوالي، تقوم األجهزة األمنية بفرض سيطرتها األمنية بالقطاع، عقـب وصـول حكومـة الوفـاق الـوطني 
غزة، لضمان تسـلمها مهـام عملهـا فـي غـزة علـى أكمـل والوفد األمني والسياسي المرافق لها إلى قطاع 

وأشــار البــزم إلــى أن الحــواجز األمنيــة التــي انتشــرت فــي مختلــف أنحــاء  وجــه دون أي مةوقــات ت.ــذكر.
القطــاع، عملــت علــى تــأمين كــل الشــوارع والمنــاطق التــي تةتبــر هــي خــط الســير التــي مــر بهــا الوفــد 
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األوراق الثبوتية لمةرم السائقين الـذين يحـاولون الـدخول الحكومي لةدم إعاقته، من خالل التدقيق في 
 لهذف المناطق ناهيش عن فتح طرق وا غالق طرق أخر .

 3/10/2017 ،األيام، رام هللا
 

 على االنقسام زملط: أعلنا حربا  حسام  .11
أطلــــع رئــــيس مفوضــــية منرمــــة التحريــــر الفلســــطينية لــــد  الوتيــــات المتحــــدة حســــام زملــــط  :واشــــنطن

، علـى آخـر المسـتجدات بةـد توجـه الحكومـة الفلسـطينية 2/10/2017 اتثنـين ،ي واشـنطنالصحفيين ف
وقــال زملــط، حســب  لالجتمــاع يــوم الثالثــاء ألول مــرة منــذ ســنوات. بكــل هيئاتهــا إلــى القطــاع اســتةداداً 

ــاً  بيــان للمفوضــية، إن المصــالحة الوطنيــة كانــت مطلبــاً  ــة فــي  مهم  رادة شــةبية خالصــة وخطــوة هام  وا 
وقال زملط "لقد أعلنـا الحـرب علـى اتنقسـام . تجاف الصحيح لمةالجة القضايا اتقتصادية واإلنسانيةات

 ".ونصر  على المضي  قدماً 
 2/10/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 

 
 عن لوحة مفترق أنصار السيسيالمكتب اإلعالمي الحكومي بغزة: ال صحة لنبأ إزالة صورة  .12

فــى رئــيس المكتــب اإلعالمــي الحكــومي ب ــزة ســالمة مةــروف صــحة األنبــاء التــي تتحــدث عــن ن: غــزة
وقال مةروف "ت صحة مطلقا لألنباء التي  إزالة صورة الرئيس المصري عن لوحة أحد مفترقات غزة.

تحدثت عن إزالة صـورة للـرئيس المصـري عبـد الفتـاح السيسـي مـن دوار أنصـار ب ـزة بةـد تةليقهـا مـن 
وأكد أن وما جر  هو اكتشاف خلل فني في الصورة فتمت إزالتها بمةرفة  الية المصرية ب زة".قبل الج

 .إشكالياتالجهة التي علقتها، مشددًا على أنه يجري اآلن تةليق باقي الصور دون أي 
 2/10/2017 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 ة والسنوار في بيت فتحاويصور للسيسي وحلويات وهني: حكومة"المشاهدات من زيارة " .13

غزة: حريت زيارة الحكومة الفلسطينية إلى قطاع غـزة أمـس، باهتمـام رسـمي وشـةبي وا عالمـي كبيـر، 
 كونها جاءت في أجواء أكثر إيجابية من السنوات الماضية، وآمال أعرض بتحقيق مصالحة كبيرة.

ى وصــل إلــى غــزة، وســجلت كــل وتحقــت كــاميرات المصــورين، الحمــد هللا، منــذ خــرج مــن رام هللا وحتــ
كلمـة قالهــا ومكـان زارف، وحتــى األمـاكن التــي ذهـب ليرتــاح فيهـا. كمــا سـلطت الكــاميرات الضـوء كــذلش 

 على الوفد المرافق له وزراء ورجال أمن، وتتبةت تحركات الوفد المصري األمني كذلش.
 وسجلت "الشرق األوسط" الةديَد من المشاهد التي برزت خالل الزيارة:
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 وفد األمني المصري كان الجهة األبرز في استقبال وفـد الحكومـة الفلسـطينية، وتوجـه لتسـهيل ال
 مهمة إدخاله عن مةبر بيت حانون في الجانب اإلسرائيلي إلى قطاع غزة.

  مثــل حمــاس فــي اتســتقبال عنــد مةبــر بيــت حــانون قيــادات مــن الصــف الثــاني أبــرزهم صــالح
 البردويل.

 لســـطينية أد  التحيـــة، ألول مـــرة، لـــرئيس وزراء حكومـــة الوفـــاق، حـــرس الشـــرف فـــي الشـــرطة الف
 .2014حيث لم يحر بمثل هذا الترحيب عندما زار غزة عام 

  حالــة مــن الفوضــى رافقــت وصــول الحمــد هللا إلــى منصــة المــؤتمر الصــحافي، وتــدافع كبيــر بــين
 الحضور، ما دفةه إللقاء كلمة سريةة.

 ـــد ع ـــم يســـتطع الحمـــد هللا الســـالم بالي ـــة ل ـــى أعضـــاء الوفـــود التـــي ذهبـــت تســـتقباله بســـبب حال ل
 الفوضى، ما دفةه إلى الخروج فورًا بةد إلقاء كلمته.

  ـــة الشخصـــية قـــوات حـــرس أمـــن الرئاســـة التـــي وصـــلت مـــن رام هللا، كانـــت تقـــوم بمهمـــة الحماي
 المباشرة لرئيس الحكومة.

 يــادي فتحــاوي فــي قطــاع ألول مــرة، يــزور قائــدا حمــاس إســماعيل هنيــة ويحيــى الســنوار، منــزل ق
غـــزة منـــذ اتنقســـام، حيـــث زارا منـــزل أحمـــد حلـــس، عضـــو اللجنـــة المركزيـــة للحركـــة، فـــي إطـــار 

 اجتماعهما على مأدبة طةام بحضور الحمد هللا ومندوبي الفصائل ومستقلين.
  خالل ضيافة القيادي حلس للوفود، جلس ماجـد فـرج، رئـيس جهـاز المخـابرات الفلسـطينية، بـين

ة والســنوار، وكــان يةــد مــن أكثــر أعــداء "حمــاس" فــي الســلطة الفلســطينية، واتهمتــه كــل مــن هنيــ
أجهزة أمن الحركة في غزة، خالل سـنوات اتنقسـام، بأنـه سـبب فـي األحـداث األمنيـة التـي كـان 

 يشهدها القطاع.
  ،لــوحر ألول مــرة، رهــور صــور للــرئيس المصــري عبــد الفتــاح السيســي فــي منــاطق بقطــاع غــزة

ت الشرطة التي كانـت متواجـدة عبـر مةبـر بيـت حـانون، وكتـب علـى بةضـها "تحيـا وعلى سيارا
 مصر"، وعبارات أخر  تشيد بدورها في المصالحة.

  ،احتفل مةتز عبدف صاحب مطاعم "بـالميرا" فـي غـزة، علـى طريقتـه الخاصـة بوصـول الحكومـة
ـــرًا عـــن ف ـــه، تةبي ـــع قطـــع مـــن الكةـــش المجـــاني أعـــدت خصيصـــًا لزبائن ـــام بتوزي ـــه بانتهـــاء وق رحت

 اتنقسام، كتب عليها "مع المصالحة... شةب واحد وحكومة واحدة". 
 3/10/2017 نالشرق األوسط، لندن
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 لقرارات األمم المتحدة يمنحنا الفرصة لطلب إلغاء عضويتها فيها "إسرائيل"شعث: عدم تنفيذ  .14
ـــال د :أمجـــد ســـمحان - رام هللا ـــاس  .ق للشـــؤون الخارجيـــة نبيـــل شـــةث، مستشـــار الـــرئيس محمـــود عب

والةالقــات الدوليــة، إن طلــب الةضــوية فــي األمــم المتحــدة لــن يتوقــف، وأن المحــاوتت ســتتكرر، وأن 
بالدولة الفلسطينية قـد يـؤدي إلـى سـحب اتعتـراف الفلسـطيني بهـا، ويـدفع نحـو  "إسرائيل"عدم اعتراف 

 الدولة الواحدة ثنائية القومية. حل  
مـــا زال  "إســـرائيل"التنســـيق األمنـــي مـــع  أن"دوت كـــوم،  ه "القـــدسمةـــ أجرتهـــاوأكـــد شـــةث فـــي مقابلـــة 

، ولــن يةــود إلــى ســابق عهــدف إت ضــمن مراجةــة شــامل لبنــود كثيــرة فــي اتفــاق أوســلو خرقتهــا مجمــداً 
 مزيد من الخطوات وتجمد الةمل ببنود أخر  خرقتها إسرائيل". إلى، وقال "السلطة قد تذهب "إسرائيل"

شـــةث لــــ"القدس" منهـــا المصـــالحة الفلســـطينية والموقـــف مـــن ســـالح حركـــة قضـــايا كثيـــرة تحـــدث عنهـــا 
حماس، وتفاصيل اللقاء الذي جمع الرئيس عبـاس بنريـرف األمريكـي علـى هـامش اجتماعـات الجمةيـة 

بســبب ضــ وط  األخيــرةالةامــة، بمــا فــي ذلــش، مــا تــردد عــن ت يــرات طــرأت علــى الخطــاب فــي اللحرــة 
 مةها ترامب من الرئيس عباس.أمريكية، وما هي الكلمات التي س

 /http://www.alquds.com/articles/1506888366278653700 تفاصيل الحوار:لمزيد من و 

 3/10/2017 ،القدس، القدس
 

 يوما  متواصال   11ع طاالققرار االحتالل إغالق الضفة و الفلسطينية" تدين الخارجية " .15
تل أبيـب: أدانـت وزارة الخارجيـة والم تـربين فـي الحكومـة الفلسـطينية، فـي بيـان غاضـب صـدر عنهـا، 

متواصـلة، لتمكـين  يومـاً  11قرار سلطات اتحتالل اإلسرائيلية بجغالق الضفة ال ربية وقطاع غزة مـدة 
 الفلسطينية، من إحياء عيد الةرش. اليهود والمستوطنين المستةمرين في المناطق "إسرائيل"مواطني 

ونــددت الخارجيــة بمجمــل سياســة فــرض األطــواق واإلغــالق، مؤكــدة أن "هــذف السياســة امتــداد لةقليــة 
اســـتةمارية توســـةية، تســـتفرد بشـــكل عنيـــف بشـــةبنا وأرض وطنـــه، بمـــا يـــؤدي إلـــى تكـــريس اتحـــتالل 

 د  الفلسطينيين".واتستيطان، وتةميق نرام الفصل الةنصري وحالة فقدان األمل ل
 3/10/2017 ،الشرق األوسط، لندن

 
 األقصىو وقف سياسة االحتالل تجاه المقدسات لبضرورة التحرك وزير األوقاف الفلسطيني يطالب  .16

طالــب وزيــر األوقــاف والشــؤون الدينيــة بالســلطة الفلســطينية يوســف ادعــيس المجتمــع الــدولي بضــرورة 
اف المقدسات والمسجد األقصى، وما يالقيـه مـن اعتـداءات التحرش الةاجل، ووقف سياسة اتحتالل تج

وأوضــــح أن هــــذف اتعتــــداءات تمثلــــت فــــي  .2017ســــبتمبر  /اعتــــداءات خــــالل أيلــــول 110تجــــاوزت 

http://www.alquds.com/articles/1506888366278653700/
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وأشار  اتقتحامات اليومية والمنع واتعتقاتت بحق المصلين والحفريات واتنتهاش المتواصل للمقابر.
 عدة مفادها أن ت سيادة للةرب والمسلمين على األقصى. إلى أن اتحتالل يحاول إرسال رسائل

وتحــدث وزيــر األوقــاف عــن إنشــاء حــدائق "وطنيــة تلموديــة" فــي محــيط ســور القــدس التــاريخي لطمــس 
ضفاء طابع تلمودي تهويدي على المدينة المقدسة، واقتحام سـلطة اآلثـار اإلسـرائيلية  المةالم الةربية وا 

جراء "جولة استكشافية مشبوهة واستفزازية في محيطه".برفقة ضابط عسكري للم.صلى ال  مرواني وا 
وفي الخليل أشار وزير األوقاف إلى تةرض المسجد اإلبراهيمي أيضا لمزيد من التهويد، ومنع لألذان 

 خالل الشهر نفسه، إضافة إلى إغالقه بالكامل لمدة أربةة أيام طوال الشهر الماضي. وقتاً  65فيه 
 2/10/2017 ،حةالجزيرة نت، الدو 

 
 العاصمة األبدية لدولة فلسطين وخطة "باركو" عمل إجرامي جديد هي صالح رأفت: القدس .17

اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنرمة التحرير الفلسـطينية صـالح رأفـت أن خطـة "بـاركو" التـي  :رام هللا
عاصــمة فلســطين  رافيــة القــدس بتوجيهــات مــن نتنيــاهو، عمــل إجرامــي جديــد بحــق  جلت ييــر ديم أعــدت

كــد أو  مــا يةــرف بالقــدس الكبــر . أو" 2020كالخطــة " أعــددتالمحتلــة، وتــأتي فــي ســياق خطــط ســابقة 
عن مكتبه، أن القدس هي الةاصمة األبدية لدولة فلسطين  2/10/2017 في بيان صدر اتثنين ،رأفت

 إنهـاءدون  اإلسـرائيلينه ت سـالم وت حـل للصـراع الفلسـطيني أكد رأفت أو  لم تشأ. أو "إسرائيل"شاءت 
 .1967الفلسطينية التي احتلت عام  األراضيلقدس ولسائر شرقي ال اإلسرائيلياتحتالل 

 2/10/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
 

 بتجاوب حماس م  الجهود المبذولة إلنهاء االنقساميشيد  عزام األحمد .18
فــتح، مفــوض الةالقــات الوطنيــة فيهــا، عــزام األحمــد، إن قــال عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة وكــاتت: 

 حركته ماضية في تحقيق وتجسيد المصالحة الوطنية على األرض، ولن تسمح بالةودة إلى الوراء.
وأعرب األحمد خالل لقائه، عددًا من رؤساء التحرير، ومديري وممثلي المؤسسات اإلعالمية الرسمية 

يـــة، فـــي مقـــر مفوضـــية الثقافـــة واإلعـــالم بـــرام هللا، عـــن تفاؤلـــه والخاصـــة، ووســـائل إعـــالم عربيـــة ودول
ـــة الفلســـطينية كحقيقـــة علـــى  ـــى تجســـيد الدول ـــة، وصـــوًت إل بتحقيـــق المصـــالحة وتجســـيد الوحـــدة الوطني

 األرض، وعاصمتها القدس الشريف.
كل وأوضـح األحمــد، أن األســبوع الجــاري ســيكون حاســمًا باتجــاف تمكــين الحكومــة وتســل مها لمهامهــا بشــ

فةلي في قطاع غزة، منوهًا بـأن جولـة الحكومـة فـي قطـاع غـزة، تـأتي ضـمن مـا تـم التوصـل إليـه مـن 
تفاهمات من خالل الوسيط المصري، الذي بذل جهودًا غير عاديـة لضـرب اتنقسـام الـذي تسـبب فـي 
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أوضــاع إنســانية أصــبحت ت تطــاق، وانةكســت بشــكل ســلبي علــى األوضــاع الداخليــة والمحيطــة، إلــى 
 نب تأثيراته السلبية على الوطن والقضية الفلسطينية.جا

مــع الجهــود المبذولــة إلنهــاء اتنقســام، مشــددًا علــى أهميــة وضــرورة « حمــاس»وأشــاد بتجــاوب حركــة 
إنجــاز هــذا الملــف علــى أكمــل وجــه، منوهــًا بــأن نجــاح جولــة الحكومــة خــالل األســبوع الجــاري، تفــتح 

 دة الوطنية.المجال لخطوات أخر  جديدة باتجاف الوح
 3/10/2017الخليج، الشارقة، 

 
 لدى حماس استراتيجيا   خيارا   عد  الفلسطيني ي   الصفالمصالحة وتوحيد البردويل:  .19

عضــو المكتــب السياســي لحركــة حمــاس أن  غــزة، مــن 2/10/2017، فلسااطين أون الياانموقاا  قــال 
لمصــرية ،القــاهرةا عقــب وفــدًا مــن حركــة حمــاس وفــتح ســيتوجهان للةاصــمة ا أنصــالح البردويــل أكــد 

وأوضح البردويل أن وفدًا مـن الفصـائل الفلسـطينية سـيتوجه بةـدها إلـى القـاهرة للتوافـق  زيارة الحكومة.
 على تشكيل حكومة وحدة وطنية.

صالح  ، أنأشرف الهور، عن مراسلها من غزة 3/10/2017القدس العربي، لندن، وأضافت 
لد  حماس، وأكد أن « خيارا استراتيجيا»الفلسطيني يةد  البردويل، قال إن المصالحة وتوحيد الصف

 حركته تسةى إلى تحقيق ذلش لخدمة القضية الفلسطينية.
« حمـاس»القيـادي فـي ، من غزة عن مراسـلها فتحـي صـباح، أن 3/10/2017الحياة، لندن، وجاء في 

ت لتحســين بوابــة وحــدة وطنيــة شــاملة، وليســ»بأنهــا « فــتح»صــالح البردويــل وصــف المصــالحة مــع 
ت أحد يفهم أن المصالحة ليست أن تحل فئـة محـل أخـر  »وقال إنه «. الحالة المةيشية في غزة فقط

 «.أو حزب محل آخر أو حكومة محل أخر ، بل هي شراكة وطنية بين األطراف المختلفة
 

 الفتياني: فتح حريصة وجادة في إنهاء ملف االنقسام وتعزيز المصالحة الوطنية .21
أمـين سـر المجلـس الثـوري لحركـة فـتح ماجـد الفتيـاني، أن "فـتح" حريصـة وجـادة فـي إنهـاء أكـد  :أريحـا

 ملف اتنقسام وتةزيز المصالحة الوطنية.
وقـــال: نحـــرص علـــى وعـــي المـــواطن الفلســـطيني وتربيـــة أجيـــال تـــؤمن باتنتخابـــات وتـــداول الســـلطة 

 ومتمسكة بالمشروع الوطني للشةب الفلسطيني.
ه في ندوة نرمها مركـز الـدفاع عـن الحريـات والحقـوق المدنيـة ،حريـاتا اليـوم جاء ذلش خالل مشاركت

اتثنــين، بالتةــاون مــع لجنــة اتنتخابــات المركزيــة وتمويــل مــن اتتحــاد األوروبــي بةنــوان "اتنتخابــات 
ـــش فـــي قاعـــة المـــؤتمرات بمقـــر محافرـــة أريحـــا  الرئاســـية والتشـــريةية اســـتحقاق وطنـــي ديمقراطـــي" وذل
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شـــدد الفتيـــاني علـــى أن حركـــة فـــتح كةمـــود فقـــري ورائـــدة المشـــروع الـــوطني المةمـــد بـــدماء و  واألغـــوار.
الشـــهداء مـــن فـــتح ومـــن مختلـــف الفصـــائل وأبنـــاء الشـــةب الفلســـطيني حريصـــة علـــى منرمـــة التحريـــر 
الفلسطينية والمؤسسات المنبثقة عنها كجطار شرعي وممثل للشةب الفلسطيني. وأضاف حرصنا على 

ن الخارجي بأي شكل، وفي الوقت نفسه لم نسمح ولن نسمح ألحد بالتدخل بشؤوننا عدم التدخل بالشأ
 جانبنا ويتفهم حقوقنا. إلىواستقاللية قرارنا، ونرحب بكل جهد وكل دعم عربي أو دولي يقف 

 2/10/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
 

 همات المصالحةدعو إلى تطبيق فوري لتفات الفلسطينيةقوى اليسار  .21
دعــت قــو  اليســار الفلســطينية إلــى عقــد لقــاء فــوري وشــامل لكافــة القــو  الوطنيــة واإلســالمية، : رام هللا

 بهدف تسريع خطوات تطبيق تفاهمات المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس".
و"حركـة وأبدت القو  اليسارية التـي تضـم الجبهتـين "الشـةبية" و"الديموقراطيـة" وحـزب "الشـةب" و"فـدا" 

المبـــــادرة الوطنيـــــة الفلســـــطينية"، ترحيبهـــــا بـــــالتطورات األخيـــــرة التـــــي فتحـــــت البـــــاب تســـــتئناف جهـــــود 
المصالحة، داعية إلى تةجيل الةمل على تخفيف مةاناة أهالي قطاع غزة؛ بما في ذلش تراجع السلطة 

 عن إجراءاتها الةقابية التي طالت رواتب المورفين الحكوميين ومخصصات الكهرباء.
وعبرت القو  في بيان أعقب اجتماعها في رام هللا الليلة الماضية، عن أملها فـي أن تسـفر التفاهمـات 

 بين "فتح" و"حماس" عن فتح متواصل ومنرم لمةبر رفح البري، بالتنسيق مع الجهات المصرية.
نهــاء   ســتةادةالضــمان  اتنقســاموأكــدت القــو  الخمــس علــى أهميــة تنفيــذ اتفــاق المصــالحة الوطنيــة وا 

ــديموقراطي فــي إجــراء  الرئاســية والتشــريةية وللمجلــس الــوطني  اتنتخابــاتالشــةب الفلســطيني لحقــه ال
 الفلسطيني بأسرع وقت على أساس مبدأ التمثيل النسبي.

 2/10/2017قدس برس، 
 

 أبو مرزوق: حماس تحافظ على حقوق أبنائها بالمشورة وحرية الرأي .22
كتــب السياســـي لحركــة المقاومــة اإلســالمية "حمــاس" موســى أبـــو قــال نائــب رئــيس الم: الــرأي-الدوحــة

مــرزوق "إن حركــة حمــاس بالقــدر الـــذي تحــافر بــه علــى المؤسســة ونرمهـــا، تحــافر بــه علــى حقـــوق 
 ابنائها، في المشورة وحرية الرأي".

وأكــد فــي تدوينــة لــه عبــر موقــع "تــويتر" أن الحركــة تحــافر أيًضــا علــى مشــاركة أبنائهــا المســؤولة فــي 
 تيار قياداتها.اخ

 2/10/2017، غزة ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 بقدوم حكومة التوافق الوطني إلى قطاع غزةترحب  الجبهة العربية .23
رحبـــت الجبهـــة الةربيـــة الفلســـطينية بقـــدوم حكومـــة التوافـــق الـــوطني إلـــى قطـــاع غـــزة، لتـــولي وكـــاتت: 

ر التـــاريخي فـــي دعـــم نضـــال الشـــةب مهامهـــا ومســـؤولياتها عـــن أهـــل قطـــاع غـــزة، وثمنـــت دور مصـــ
 الفلسطيني وقضيته الوطنية، وحرصها على وحدته، وسةيها الدائم للم  الشمل الفلسطيني.

وقالـــت الجبهـــة فـــي تصـــريح، إن الةـــبء علـــى كاهـــل الحكومـــة ثقيـــل، وعليهـــا المباشـــرة فـــورًا فـــي حـــل 
ثــار ســنوات اتنقســام بــروح إشــكاليات قطــاع غــزة المتراكمــة منــذ ســنوات، والنهــوض بواقةــه، ومةالجــة آ

 وطنية خالقة ومسؤولة.
 3/10/2017الخليج، الشارقة، 

 
 ستبقى وفية لشعبها وأمتها بالسير والحفاظ على نهج المقاومة : حماسعبد الرحمن شديد .24

إن شـةبنا لــن يحيـد عــن درب المقاومـة والنضــال، »عبـد الــرحمن شـديد القيــادي فـي حركــة حمـاس  قـال
نه سيواصل انتفاضته  «.في وجه المحتل حتى يطهر أرضنا ومقدساتنا من دنس اتحتالل وآثارف وا 

وأكــد فــي تصــريح صــحافي عشــية مــرور الــذكر  الثانيــة تنتفاضــة القــدس والســابةة عشــرة تنتفاضــة 
األقصــى، أن حركتــه ســتبقى وفيــة لشــةبها وأمتهــا بالســير والحفــار علــى نهــج المقاومــة، وعــدم التخلــي 

 من.عنه مهما كلف ذلش من ث
قـــدم شــةبنا فـــي انتفاضــة األقصـــى أســمى نمـــاذج التضــحية والفـــداء، واســتطاع عبـــر شـــبابه »وأضــاف 

المقـــاوم كســـر هيبـــة اتحـــتالل وجيشـــه، وتحويـــل مـــدن الـــداخل المحتـــل لبـــراكين غضـــب زعزعـــت أمـــن 
المحتلين وزرعت الرعب في قلوبهم وها هو الشباب المقاوم يةاود الكرة من جديد في انتفاضة القدس، 

 «. ويقدم النفس رخيصة فداًء لفلسطين، رغم حجم المؤامرات التي تحاش له
ـــــدمها الشـــــةب الفلســـــطيني خـــــالل  ـــــي ق ـــــى التضـــــحيات الجســـــيمة الت ـــــي حمـــــاس عل ـــــادي ف ـــــى القي وأثن
اتنتفاضتين، مشيرًا إلى أن دماء الشهداء وآهات األسر  وعائالتهم ستبقى وقودًا يشةل نار المقاومة، 

 حرية المنشودة. ويضيء الطريق نحو ال
 3/10/2017القدس العربي، لندن، 

 
 : حماس تتحول من الهجوم إلى الدفاعاإلسرائيليجي  لتقدير ل .25

فـي الوقـت الـذي تةـزز فيـه "إسـرائيل" مـن الةمـل علـى بنـاء الجـدار تحـت األرض : أحمد صـقر -غزة 
"، حولـــــت فـــــي الجهـــــة الشـــــرقية لقطـــــاع غـــــزة، زعـــــم جـــــيش اتحـــــتالل اإلســـــرائيلي أن حركـــــة "حمـــــاس

 استراتيجيتها من الهجوم إلى الدفاع.
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وبحســـب تقـــديرات لجـــيش اتحـــتالل اإلســـرائيلي، "يبـــدو أن حمـــاس ت يـــر اســـتراتيجيتها حيـــال األنفـــاق، 
وبــدأت تنتقــل مــن التركيــز علــى الهجــوم عبــر الحــدود إلــى التركيــز علــى الــدفاع الــداخلي، بينمــا تةــزز 

حــول قطــاع غــزة"، وفــق مــا نقلــه موقــع "تــايمز أوف  إســرائيل الةمــل علــى بنــاء الجــدار تحــت األرض
 إسرائيل".

وذكــر الموقــع، أن "حمــاس اســتخدمت شــبكة أنفــاق عــابرة للحــدود بشــكل مكثــف خصوصــا فــي حــرب 
ــــات، وفــــي 2014 ــــةا لتنفيــــذ عملي ــــداخل إســــرائيل ،فلســــطين المحتل ــــاتلين ل ، 2006، وأرســــلت عبرهــــا مق

 ط".استخدمت أحد األنفاق ألسر الجندي جلةاد شالي
ولفت إلى أن "إسرائيل ومن أجل مواجهة هذا التهديد، بدأت في وقت سابق مـن الصـيف ببنـاء حـاجز 

 تحت األرض، يهدف لسد األنفاق الموجودة في الوقت الحالي ولمنع بناء أنفاق جديدة".
ووفقــا للجــيش، فقــد "حولــت حمــاس تركيزهــا لتحســين وتوســيع شــبكة األنفــاق داخــل غــزة، التــي يمكــن 

 امها لنقل المقاتلين واألسلحة في أنحاء القطاع، بةيدا عن المراقبة اإلسرائيلية".استخد
وأشـــار الموقــــع، إلــــى أن "الحركـــة التــــي يةتقــــد بأنهـــا أعــــادت بنــــاء مخـــزون صــــواريخها، تقــــوم بتةزيــــز 
محاوتتهــا تســتيراد أســلحة إضــافية إلــى القطــاع مــن ســيناء"، تفتــا أن "الجــيش اإلســرائيلي يةتبـــر أن 

 طاع الساحلي متقلب، رغم تحسن األوضاع اإلنسانية فيه إلى حد ما"، وفق زعمه.الق
وبشـــأن محـــاوتت اتختـــراق عبـــر البحـــر بواســـطة وحـــدة "الكومانـــدوز" البحريـــة التابةـــة لكتائـــب القســـام 
الجناح الةسكري لـ"حماس"، أوضح الموقع، أن وزارة الحرب اإلسرائيلية، "سوف تةزز منرومـة الـدفاع 

جـــراءاتطئ غـــزة، وتبنـــي كواســـر أمـــواج علـــى شـــا مـــن  إســـرائيلدفاعيـــة أخـــر  لمنـــع التســـلل لـــداخل  وا 
 ".2014البحر، كما حدث خالل حرب 

 3/10/2017، 21عربيموق  
 

 استراتيجية حماس تجاه الملف السوري لم تحصل بعدبأية تغييرات جوهرية "القدس العربي":  .26
عـن زيـارة قـام بهـا وفـد مـن حركـة حمـاس إلـى  يةسـور كامل صقر: بينما تـرددت أنبـاء داخـل  - دمشق

دمشــق فــي إطــار جهــود إقليميــة إلعــادة الةالقــة بــين الحركــة والقيــادة الســـورية، نفــت مصــادر مطلةــة 
 ومتابةة لملف محاوتت إعادة تلش الةالقة أن يكون وفد من حماس قد زار دمشق.

ن أن يـزور وفـد مـن حمـاس دمشـق المصادر قالت إنه في حال نضوج عملية الوساطة فجنه من الممك
في مرحلة مقبلة برئاسة أسامة حمدان ممثل الحركة في لبنان، لكنه في الوقـت الحـالي لـم يحصـل أي 

 شيء من هذا القبيل.
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وأضافت المصادر أنه بالفةل تقوم كل من إيران وحزب هللا بوساطة غير مكثفـة تجـاف القيـادة السـورية 
ـــ إلعــادة الةالقــة المقطوعــة بــين دمشــ محــور »ق وحمــاس علــى قاعــدة إعــادة حمــاس إلــى مــا ي.ةــرف ب

 ولكونها شكلت خالل الةقود الماضية جزءًا منه.« المقاومة
فـــي دمشـــق أكـــدت أن أيـــة ت ييـــرات جوهريـــة فـــي « القـــدس الةربـــي»لكـــن المصـــادر التـــي تحـــدثت لــــ 

كـل التصـريحات استراتيجية حماس على المستو  اإلقليمي وتجاف الملـف السـوري لـم تحصـل بةـد وأن 
فـي  سـوريةالتـي صـدرت عـن بةـض قيـادات حمـاس وعلـى رأسـهم القيـادي البـارز محمـود الزهـار تجـاف 

األشــهر األخيــرة ت تكفــي لتكــون أساســًا إلعــادة الةالقــة مــع دمشــق ال اضــبة كثيــرًا مــن موقــف وســلوش 
 اسي.  وأنها ت تشكل أكثر مجرد ترطيب سي سوريةحماس تجاف الملف السوري واألحداث في 

 3/10/2017القدس العربي، لندن، 
 

 بمخيم عين الحلوة توصلت إلى تصور نهائي آللية التعاطي م  المطلوبين الفصائل"المستقبل":  .27
أن القــو  والفصــائل الفلســطينية « المسـتقبل»كشــفت مصـادر فلســطينية مطلةــة لـــ: رأفــت نةــيم -صـيدا 

التةاطي مع المطلوبين الموجودين في المخيم توصلت إلى تصور نهائي آللية في مخيم عين الحلوة، 
علـى خلفيـة  اللبنانيـة يقضي كمرحلة أولى بحصر هذا الملف بالمطلوبين البارزين الذين تريدهم الدولة

 قضايا أمنية كبر .
مطلـــوب، وأنهـــم بحســـب  200و 150وأضــافت المصـــادر أن عـــدد الــذين يشـــملهم هـــذا التصـــنيف بــين  

ه، يقســمون إلــى ثــالث فئــات: المطلوبــون الفلســطينيون ،نحــو مائــة بمــن التصــور الــذي تــم اتتفــاق عليــ
ا والمطلوبــون 40و 35بــدر وعرقــوبا، مطلوبــو جماعــة أحمــد األســير ،وعــددهم بــين « الــبالتن»فــيهم 

 اللبنانيون ،شادي المولوي ومجموعة طرابلس وغيرهما. 
دأ من الصفر باعتبار أن بةـض وتابةت هذف المصادر أن ما يساعد في مةالجة هذا الملف أنه لن يب

كانــت بــدأت فةــاًل بالتواصــل مــع بةــض المطلــوبين المصــن فين  واإلســالميةالقــو  الفلســطينية الوطنيــة 
شواطًا ق.طةت مع بةضهم بهذا اتتجاف، ومنهم من غادر أو بـدأ أضمن هذف الفئات الثالث وأن هناش 

ـــار آخـــر ســـ ـــه لـــن يجـــد أمامـــه أي خي و  تســـليم نفســـه أو مواجهـــة اإلجمـــاع يفكـــر جـــديًا بالم ـــادرة ألن
 الفلسطيني على تسليمه.

 3/10/2017المستقبل، بيروت، 
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 التحقيقات اإلسرائيلية في عملية "حلمي " تكشف عن إخفاقات خطيرة .28
ــــة  اإلســــرائيلي األمــــنالتحقيقــــات التــــي أجراهــــا  إن إســــرائيلية إعــــالمقالــــت وســــائل : رام هللا حــــول عملي

مسـتوطنين،  3عامـاا مـن رام هللا وأدت لمقتـل  19فـذها الشـاب عمـر الةبـد ،مستوطنة "حلمـيش" التـي ن
 خطيرة تسببت في وقوع الةملية". إسرائيليةكشفت عن "إخفاقات أمنية 

وبحسب القنـاة الةبريـة الةاشـرة، فـجن منفـذ الةمليـة عمـر الةبـد عنـدما وصـل المسـتوطنة ولمـس السـياج 
 ، إت أنها تجاهلته.يةاإلسرائيلاألمني وصل إنذار لقوات األمن 

إلى أنه لم يكن هناش أي اتصال بين أفراد أمن المستوطنة والدوريـة الةسـكرية للجـيش، وكـان  وأشارت
هذا "من أهم أسباب اإلخفاقات التي تسببت بنجاح المنفذ في تنفيذ عمليته بسهولة دون أن يشةر أحد 

لمكــان بةــد اإلبــالد عــن حــدوث عمليــة "حــراس األمــن فــي المســتوطنة لــم يصــلوا إلــى ا إنوقالــت  بــه".
الدوريــة الةســكرية بــأي إنــذار، وحــين مــرت الدوريــة مــن  إبــالدتســلل مــن الســياج إثــر لمســه، ولــم يــتم 

 المكان بةد وقت طويل من اإلنذار لم تر  أي شيء يثير الريبة ف ادرت المكان".
للسـياج لـم يكـن كافيـا  رونـياإللكتوبحسب التحقيقـات التـي جـرت واسـتنادا لـذات المصـدر فـجن "النرـام 

لكشـــف عمليـــة التســـلل بشـــكل أوضـــح، وأن النباتـــات التـــي ت طـــي المنطقـــة وفـــرت للمنفـــذ القـــدرة علـــى 
يومـا علـى مسـؤول دوريـة  21لجنـة التحقيقـات قـررت فـرض عقوبـة بالسـجن  أن إلـى وأشارت التخفي".

 الجيش، وتوبي  ضابط أمن المستوطنة.
 2/10/2017القدس، القدس، 

 
 خالل انتفاضة القدس عملية دهس 44عملية طعن و 147و إسرائيليا   59ومقتل  327اد استشه .29

تةـرف بهبـة  أصـبحتما  أورام هللا: مرت أول أمس الذكر  الثانية تندتع الهبة الشةبية الفلسطينية، 
عقب عملية نوعية  2015السكاكين والدهس، التي بدأت في األول من تشرين األول/ أكتوبر من عام 

كتائب القسام الجنـاح الةسـكري لحركـة حمـاس بـالقرب مـن مسـتوطنة إيتمـار جنـوب نـابلس، مـن دون ل
 حوادث تذكر.

جريحـًا. مـن  4255فلسـطينيا وأكثـر مـن  327وأسفرت الهبة خـالل عـامين مـن انـدتعها عـن استشـهاد 
 1886أكثـر مـن شـهيدَا ارتقـوا خـالل الةـام الماضـي، فيمـا أصـيب خـالل الفتـرة نفسـها  82بين الشهداء 

 بحسب بيان صادر عن حركة حماس.
عمليــــة خــــالل الةــــام  25عمليــــة طةــــن، منهــــا  147اســــتطاعت المقاومــــة خــــالل عــــامي الهبــــة تنفيــــذ و 

 229عمليــة، ليرتفــع منــذ بدايــة الهبــة إلــى  82الماضــي، فيمــا بلــا عــدد المحــاوتت خــالل الةــام األخيــر 
فـــي الةـــام األول، وبلـــا عـــدد  33مقارنـــة بــــ  11 محاولـــة. وبل ـــت عمليـــات الـــدهس خـــالل الةـــام الثـــاني
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مواجهــة، تخللهــا إلقــاء  10950خــالل الةــام األول، كمــا ســجلت  83منهــا  266عمليــات إطــالق النــار 
 عبوة ناسفة خالل عامين.  362زجاجة حارقة، و 1625

لةـام الثـاني خـالل ا 21إسـرائيليًا بيـنهم  59وأدت الةمليات التي نفذها الفلسـطينيون خـالل عـامين لقتـل 
 في السنة الثانية. 427آخرون منهم  1179من الهبة، فيما أصيب 

أن نسـبة عـدد الشـهداء إلـى قتلـى اتحـتالل  إلـى« فلسطين نت»وتشير اإلحصاءات التي أعدها موقع 
 4شـهداء مقابـل كـل قتيـل صـهيوني، وتحسـنت هـذف النسـبة لتصـبح  5.5خالل السنة األولى للهبة بلا 

 قتيل صهيوني في السنة الثانية. شهداء مقابل كل
 3/10/2017القدس العربي، لندن، 

 
 ا  عام 16حكم على منفذ عملية "كريات أرب " بمؤبدان واالحتالل ي   .31

أصدرت محكمة اتحتالل الةسكرية في مةتقل "عوفر"، اليوم اإلثنين، حكمـا  الرأي: –الضفة المحتلة 
ن قضــاء الخليــل الــذي أديــن بتنفيــذ عمليــة قــرب عامــا ضــد زيــاد عــواد مــ 16بالســجن المؤبــد مــرتين و

عشــية عيــد الفصــح الةبــري، والتــي أســفرت عــن مقتــل ضــابط فــي جــيش  2014"كريــات أربــع" بالةــام 
 اتحتالل اإلسرائيلي، يدعى باروا مزراحي.

عامـاا مـن محـرري صـفقة "وفـاء لألحــرار"،  45وحسـب مـا نشـرته وسـائل اإلعـالم الةبريـة، فـجن عـواد ،
، اعتقـل 1999عاما لقتلـه متةـاونين مـع اتحـتالل فـي الةـام  27يقضي حكما بالسجن لمدة  والذي كان

مةه ابنه عز الدين لشكوش لد  المخابرات اإلسرائيلية بتقديم المساعدة لوالدف في التخطيط لةملية قتل 
 الضابط واتختفاء.

 2/10/2017، غزة ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 بالضفة طلبة وعناصر من الحركة باعتقال حماس تتهم السلطة .31
اعتقلت أجهزة السلطة الفلسطينية على مد  يومين الةديد من كوادر حركة حماس بينهم طلبة وأسـر  

قالــت حركــة حمــاس فــي بيــان إن أجهــزة أمــن الســلطة الفلســطينية نفــذت حملــة اعتقــاتت و  محــررون.
 يومي السبت واألحد لطلبة وعناصر من الحركة.

للحركـــة، اعتقـــل الطالـــب بجامةـــة النجـــاح موســـى دويكـــات بةـــد أســـابيع مـــن المالحقـــة والتهديـــد ووفقـــا 
 بالتصفية، كما اعتقل طالب بكلية الةندليب للتمريض.

وفــي الخليـــل اعتقلـــت المخـــابرات األســير المحـــرر بهـــاء عرعـــر مـــن بلــدة صـــوريف، فـــي حـــين تواصـــل 
 لليوم الةشرين.احتجاز األسير المحرر أحمد أبو سندس من بلدة دورا 
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في السياق نفسه، تواصل المخابرات في الخليل احتجاز األسير المحرر عاهـد أبـو فـارة لليـوم السـابع، 
 واألسير المحرر شادي النمورة منذ أكثر من أربةة أشهر رغم قرارات إفراج عديدة حصل عليها.

 2/10/2017نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 السكانية وفي العمق بالحرب القادمةليبرمان: سنضرب األعداء في المراكز  .32
اإلسرائيلي، أفي دور ليبرمان، بضرب قلب التجمةات السكنية بحال  دفاعهدد وزير ال: محمد وتد

 مواجهة مستقبلية للجيش اإلسرائيلي مع أي تنريمات وحركات وصفها بـ"المةادية" إسرائيل.
سرائيل، فجن الجيش اإلسرائيلي سيضرب وقال إنه بالمواجهة والحرب القادمة مع من وصفهم بأعداء إ

 في المراكز السكانية وفي الةمق.
تصريحات ليبرمان وردت خالل مراسيم احتفالية بضباط، حيث قال إن المواجهة التالية، إذا ما 
اندلةت، ستتخذ طابةا مختلفا تماما، عندما يحاول أعداءنا أن يضربوا أوت في المراكز السكانية 

ذا كان هناش أي تجاوز لخطوط حمراء، يجب على الجانب اآلخر يةرف والبنية التحتية  المدنية. وا 
مقدما أنه سوف يدفع ثمنا باهرا جدا، ب ض النرر عما إذا كان صاحب السيادة يسيطر على 
األراضي أم ت، باإلشارة إلى الدولة اللبنانية، فطالما يتم القيام بةمل عدائي، سيتحمل صاحب 

 لية ".السيادة كل المسؤو 
وتحدث ليبرمان عن الواقع المت ير في المنطقة وأثرف على الوضع األمني، قائال: "لألسف، نةيش في 
واقع جديد لشرق أوسط جديد، وهو أسوأ بكثير من الشرق األوسط القديم، وفي هذا الواقع الجديد 

 الرهيب، لم نواجه بةد اختبارات صةبة".
اندلةت، ستتخذ طابةا مختلفا تماما، قائال: "عندما يحاول أعداءنا ويةتقد أن المواجهة التالية، إذا ما 

أن يضربوا أوت في المراكز السكانية والبنية التحتية المدنية، عندها لن نقف مكتوفي األيدي ولن 
 يكون لدينا ش ف وترف للقيام بحرب طويلة ولن نتردد بخطوة إلى األمام وخطوة إلى الوراء ".

عسكرية يجب أن تجر  وتدار منذ اللحرة األولى من أعلى المستو ، مع وأضاف: "أي مواجهة 
ذا كان هناش أي تجاوز لخطوط حمراء، على الجانب  تفةيل جميع نقاط قوة الجيش اإلسرائيلي، وا 
اآلخر أن يةي جيدا ويةرف مقدما أنه سوف يدفع ثمنا باهرا جدا، وفي حال وقوع عمل عدائي، 

 كل المسؤولية".سيتحمل أيضا صاحب السيادة 
 2/10/2017، 48عرب 
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 الضفة الغربية إلكين: إدارة ترامب تتعاطى بشكل سلبي م  البناء االستيطاني .33
هاجم وزير جودة البيئة وما يسمى "شؤون القدس" اإلسرائيلي، زئيف إلكين، الرئيس : محمود مجادلة

نذ انتهاء وتية إدارة أوباما، هو ي، دونالد ترامب، وقال إن "الشيء الوحيد الذي لم يت ير ممريكاأل
ية الحالية مع البناء اتستيطاني في الضفة ال ربية المحتلة"، في أول مريكالتةاطي السلبي لإلدارة األ

 ية الحالية.مريكانتقاد يوجه من مسؤول إسرائيلي لإلدارة األ
م يت ير هو التصور " اإلسرائيلي، إنه "لسوء الحر، الشيء الوحيد الذي لnrgوقال إلكين لموقع "

 السلبي للبناء اتستيطاني في الضفة ال ربية، في هذف المسألة تواصل اإلدارة تقليد إدارة أوباما".
 2/10/2017، 48عرب 

 
 بدول العدو" موساد: "ننفذ آالف العمليات سنويا  ال جهاز رئيس .34

هين"، قوله "إننا ننفذ نقلت المواقع الةبرية عن رئيس موساد اتحتالل، "يوسي كو : الداخل المحتل
 مئات وآتف الةمليات سنوًيا، وبةضها مةقدة وجريئة في قلب دول الةدو، وهي الدول الهدف".

وادعى تركيز ما يسمى "الموساد" لنشاطه ضد "المخاطر المتجددة من جانب إيران"، وتواجدها 
خاصة حركتي حماس الةسكري في سورية، إضافة التركيز على الساحة اللبنانية والفلسطينية، و 

 وحزب هللا وضد صناعة الصواري  لديهما، وكذلش ضد تنريم "داعش".
وزعم كوهين أن "الموساد" يزيد من قوته بداخله إلى جانب قدرات جديدة من أجل استقبال المستقبل 

 والتكنولوجيا المتقدمة في المنرومات اتستخبارية وبناء القوة والموارد البشرية.
 2/10/2017، فلسطينية لإلعالموكالة الرأي ال

 
 تفرض قيودا  جديدة على حرية الصحافة "إسرائيل" .35

يواصل اتحتالل اإلسرائيلي خطواته الرامية إلى تقييد حرية الصحافة وتحركاتها، ت سيما في : حيفا
أن مدينة القدس المحتلة، وهو أمر لم يةد جديدا، لكنه بات يأخذ أبةادا مختلفة. وهذف المرة بذريةة 

"الت طية الصحافية يمكن أن تساهم في تصةيد الةنف"، أو يمكنها المساهمة في انتهاش أوامر حرر 
النشر في بةض القضايا التي تريد شرطة اتحتالل التةتيم عليها، بات يمكن للشرطة منع الصحافي 

 الديمقراطية". من الوصول إلى مكان الحدث، وفق تقديراتها، ووفق مزاجها، في كيان يد عي أنه "واحة
وتم تةميم رسائل على ضباط شرطة اتحتالل في مختلف األلوية، من قبل المستشارة القضائية 

 للشرطة، اييلت اليشر، لتوجيههم إلى كيفية تةامل الشرطة مع الصحافيين.
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ووردت في ورقة ،وثيقةا التةليمات، بنود فضفاضة وغير واضحة، بحسب ما ذكرته صحيفة 
ة، تترش مجاتت لتقديرات وتحليالت الضابط المتواجد في ميدان الحدث، األمر الذي "هآرتس" الةبري

 من شأنه المس بحرية الصحافة، وحق الجمهور في المةرفة.
 3/10/2017، العربي الجديد، لندن

 
 كتاب إسرائيلي جديد بعنوان "ثلج في لبنان" يعيد كتابة تاريخ اجتياح لبنان .36

في إسرائيل أن تةيد كتابة تاري   دفاعاول دراسة صادرة عن وزارة التح وديع عواودة: –الناصرة 
 تخفف في الواقع من وطأتها وحجم إخفاقاتها. 1982حرب لبنان األولى عام 

للكاتب شمةون غوتن، الصادر عن قسم « ثلج في لبنان»وتأتي هذف الدراسة في كتاب بةنوان 
ثير في مةلوماته حول تلش الحرب، لكنه في قضية التوثيق في الجيش اإلسرائيلي. وهو ت يجدد الك

مذبحة صبرا وشاتيال، يتوقف عند برقيات ومكاتبات بين جهات مختلفة داخل الجيش اإلسرائيلي 
 تحذر من احتماتت ارتكابها، كما تؤكد وثائق األرشيفات الةسكرية في الكتاب.

ات الكتائب اللبنانية بدخول ويةترف الباحث اإلسرائيلي أنه كان واضحا أن سماح الجيش لقو 
 يةني رخصة للقيام بالمجزرة.« البحث عن مخربين»المخيمات الفلسطينية المحاصرة لـ 

 3/10/2017القدس العربي، لندن، 
 

 القدس: إصابات في مواجهات م  االحتالل بمخيم شعفاط .37
ت عنيفة شهدها أصيب عدد من أبناء مخيم شةفاط وسط القدس المحتلة، في مواجهاالمحتلة:  القدس

 المخيم مساء اليوم اتثنين ضد قوات اتحتالل.
وقال مراسلنا في القدس إن قوات كبيرة ومةززة من جنود اتحتالل اقتحمت المخيم من جهة الحاجز 
الةسكري وتصد  لها أبناء المخيم بالحجارة والزجاجات الفارغة، في الوقت الذي أمطرت فيه قوات 

بل الصوتية وال ازية السامة واألعيرة المطاطية، وأصابت طفاًل برصاصة اتحتالل المخيم بالقنا
مةدنية م لفة بالمطاط في عينه، وشابين بالرصاص في القدس ما استدعى نقل المصابين إلى 

 المشفى لتلقي الةالج.
وأضاف أنه أصيب كذلش عشرات المواطنين باختناقات حادة بسبب تةم.د اتحتالل إطالق القنابل 

 ازية بين المنازل بصورة مكثفة.ال 
 2/10/2017،  وفا  الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
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 األقصى وحمايتهالمسجد  إلىتناشد المواطنين بشّد الرحال  اإلسالميةهيئات القدس  .38
في القدس المحتلة ،مجلس األوقاف والشؤون والـمقدسات  اإلسالميةناشدت الهيئات المحتلة:  القدس

ية، الهيئة اإلسالمية الةليا، مفتي القدس والديار الفلسطينية، دائرة أوقاف القدسا، "كل اإلسالم
مقدسي وفلسطيني، وكل مسلم من أنحاء الةالم اإلسالمي قادر على شد  الرحال والوصول للـمسجد 
األقصى الـمبارش للصالة فيه وحمايته، خصوصا مع بدء سلطات اتحتالل بجغالق الضفة ال ربية 

التحضير إلغراق الـمسجد بالـمتطرفين اليهود بمناسبة ما ي.دعى "عيد الةرش اليهودي" وأعياد تلمودية و 
 ".2017 / أكتوبرولاألتشرين  13إلى  4أخر  في الفترة من 

ودعت الهيئات الـمقدسية الةاهل األردني الـملش عبد هللا الثاني، بصفته صاحب الوصاية والرعاية 
سة إلى "التدخل الةاجل من أجل الض ط على إسرائيل بصفتها القوة القائمة على األماكن الـمقد

باتحتالل للةدول عن مخططها السماح لمئات اليهود الـمتطرفين اقتحام الـمسجد األقصى الـمبارش، 
وأداء صلوات تلمودية داخله وخصوصا أن ارتفاع أعداد الـمقتحمين اليهود للـمسجد األقصى الـمبارش 

عن ما كان عليه الوضع عام  %300أرقاما قياسية زادت نسبتها عن  2017ل الةام سجلت خال
 ، األمر الذي ينذر بخطر شديد محدق بالـمسجد األقصى الـمبارش أكثر من أي وقت مضى".2015

 2/10/2017،  وفا  الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 اء ولعب دور مهم في تعزيز المصالحةرين على البنؤكد قدرة المحر  تهيئة شؤون األسرى  .39
أشاد رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون األسر  والمحررين، عبد «: القدس الةربي»غزة ـ 

صرارهمالناصر فروانة، بنضاتت وتضحيات األسر  المحررين،  على اتندماج في المجتمع  وا 
، قادرون على «ة مؤثرة في الحياة السياسيةأدا »واتنخراط في مجاتت الحياة المختلفة، وأكد أنهم 

لةب دور مهم في تةزيز المصالحة الفلسطينية، في الوقت الذي طالبت فيه مؤسسات وقيادات 
تنريمية باتستمرار في دعم قضايا األسر ، وحذرت من مواصلة سلطات اتحتالل اتباع سياسة 

 بشكل متةمد.« اإلهمال الطبي»
بأن بجمكان األسر  المحررين، أن يلةبوا دورا مهما وتفتا في تةزيز وأعرب فروانة عن اعتقادف 

 المصالحة الفلسطينية وتحقيق حلم الشةب الفلسطيني بجنهاء اتنقسام واستةادة الوحدة الوطنية. 
 3/10/2017القدس العربي، لندن، 
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 فلسطينيينمنتدى اإلعالميين يطالب بموقف حازم من انتهاكات االحتالل ضد الصحافيين ال .41
استنكر منتد  اإلعالميين الفلسطينيين في قطاع غزة بشدة تصاعد حمالت اعتقال اتحتالل : غزة

اإلسرائيلي، بحق الصحافيين في الضفة ال ربية، غير آبه بالقوانين الدولية، والمواثيق التي تضمن 
صحافي تلقت حرية الةمل الصحافي وتجرم اتعتداء والمساس بها. وأكد المنتد  في تصريح 

نسخة منه أن اتحتالل يةتقل مزيدا من الصحافيين الفلسطينيين ويصدر أحكاما « القدس الةربي»
 جائرة وينفذ إجراءاته التةسفية بحقهم خالل ممارستهم واجبهم الوطني والمهني.

ات ودعا منتد  اإلعالميين كافة المؤسسات الحقوقية واإلنسانية والمؤسسات اإلعالمية والدولية ذ
 الةالقة للقيام بواجبها تجاف توفير الحماية للصحافيين ووسائل اإلعالم في األراضي الفلسطينية. 

 3/10/2017لندن،  العربي، القدس
 

 تقترح وض  حائط البراق تحت سيطرتها "إسرائيل" .41
قال رئيس مركز القدس الدولي، حسن خاطر، إن "الترتيب السياسي : نادية سةد الدين -عمان 
ائيلي للمسجد األقصى المبارش، الذي يسةى لطرحه في المفاوضات المقبلة مع الفلسطينيين، اإلسر 

 ية، يقوم على اقتطاع منطقة ساحة البراق ووضةها تحت سيطرته مباشرة".أمريكبجهود 
وأضاف خاطر، لـ"ال د" من فلسطين المحتلة، إن "الحكومة اإلسرائيلية شكلت مؤخرا لجنة خاصة 

ل اقتطاع الجزء الجنوبي من األقصى، الذي هو امتداد لحائط البراق، ويشكل حوالي إلعداد خطة حو 
 دونما". 144من مساحة المسجد اإلجمالية، البال ة  40%
وأوضح بأن "مخطط اتحتالل يقضي بجمكانية السماح للفلسطينيين الةرب بالوصول إلى ساحة  

المحتلة"، مؤكدًا "خطورة الطرح  حائط البراق عبر مسارب خاصة مةزولة عن مدينة القدس
اإلسرائيلي الذي يتم تقديمه ضمن إعادة ترتيب رسم مستقبل مدينة القدس المحتلة وفق مخطط بقاء 

 اتحتالل فيها". 

 3/10/2017الغد، عّمان، 
 

 فلسطينيا   أسيرا   19أحكام إسرائيلية بالسجن الفعلي واإلداري بحق  .42
 19نية، إن سلطات اتحتالل اإلسرائيلي أصدرت يوم اإلثنين، قالت مصادر حقوقية فلسطي: رام هللا

 حكًما بالسجن الفةلي واتعتقال اإلداري بحق أسر  فلسطينيين محتجزين في سجون اتحتالل.
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، بأن سلطات اتحتالل اإلثنين وأفادت جمةية "نادي األسير الفلسطيني" الحقوقية في بيان لها يوم
 26حق أسر ؛ بينهم سيدة وصحفي؛ وذلش في الفترة الواقةة بين أمر اعتقال إداري ب 18أصدرت 

 من أيلول/ سبتمبر المنصرم. 29و
 2/10/2017، قدس برس

 
 األقصىالمسجد إسرائيلي يقتحمون مستوطن  102 :القدس .43

اقتحمت مجموعات من المستوطنين اليهود صباح يوم اإلثنين، باحات المسجد : القدس المحتلة
 .1967الم اربة" الخاضع لسيطرة اتحتالل اإلسرائيلي منذ عام  األقصى من جهة "باب

مستوطًنا يهودًيا اقتحموا األقصى على شكل مجموعات متتالية،  86وأفادت مراسلة "قدس برس"، بأن 
 وتجولوا في باحاته بحماية عناصر من الشرطة اإلسرائيلية والقوات الخاصة المرافقة لهم.

ستوطنين وقفوا أمام مسجد قبة الصخرة وأدوا صلواتهم التلمودية، دون وأشارت إلى أن عدًدا من الم
 أي تدخل من قبل شرطة اتحتالل لمنةهم، فضال عن تلقيهم لشروحات حول "الهيكل" المزعوم.

وأوضحت أن ثمانية من عناصر جهاز المخابرات اإلسرائيلي الةام "شاباش" اقتحمت المسجد 
 ى جانب ثمانية مرشدين يهود.األقصى ضمن الجولة الصباحية، إل

إسرائيلًيا للمسجد األقصى المبارش في القدس  2218وكانت "قدس برس"، قد أحصت اقتحام نحو 
 خالل أيلول/ سبتمبر الماضي.

 2/10/2017، قدس برس
 

 2017/ سبتمبر اعتداءات بحق المقدسات خالل أيلول 110نّفذت  "إسرائيل"تقرير:  .44
انتهاكات  110طينية رسمية، اليوم اإلثنين، بأن اتحتالل اإلسرائيلي نفذ أفادت مةطيات فلس: رام هللا

 بحق المقدسات في األراضي الفلسطينية، خالل شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.
وقالت وزارة األوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية ،رسميةا، إن اتنتهاكات شملت اتقتحامات اليومية 

عن اتعتقاتت في صفوف المصلين، والحفريات، واتنتهاش  للمقدسات وحرر دخولها، فضال
 المتواصل للمقابر في القدس.

وأوضحت الوزارة في بيان صدر عنها يوم اتثنين، أن "المسجد اإلبراهيمي يخضع لنفس السياسة؛ 
وقًتا إضافة إلغالقه بالكامل لمدة  65من تهويد ومنع لآلذان فيه، والتي بل ت في أيلول الماضي 

 ربةة أيام".أ
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ورأت األوقاف أن اتحتالل يحاول تحقيق عدة أهداف من خالل سياسته تجاف المسجد األقصى 
رسال رسائل عدة مفادها، أن ت سيادة للةرب والمسلمين على  والقدس والمسجد اإلبراهيمي، وا 

 األقصى، وت حق لهم فيه، ويحاول استنساا تجربة اإلبراهيمي فيه".
 2/10/2017، قدس برس

 
ليه بشكل مؤقت من دون ا  السماح لباصات المدارس في مخيم عين الحلوة باالنتقال منه و  .45

 تراخيص
أثمرت اتتصاتت التي قامت بها القيادة السياسية الفلسطينية الموحدة عبر النائبة بهية صيدا: 

لباصات الحريري مع رئيس فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب الةميد فوزي حمادي، السماح 
ليه بشكل مؤقت من دون تراخيص، ولحين ا  نقل طالب المدارس في مخيم عين الحلوة باتنتقال منه و 

 التراخيص التي قررت قيادة الجيش اعتمادها لهذف الحافالت.  إنجاز
طينيين، السياسيين والةسكريين، بةد سوكان هذا الموضوع محور متابةة من قبل عدد من القادة الفل

وسائقي الباصات الفلسطينيين في اجتماع عقد في المخيم،  أصحابالمطلب من نقابة  تبل هم بهذا
وسائقي  أصحابفقاموا بالتواصل مع النائبة الحريري وعبرها مع الجيش اللبناني، ناقلين طلب 

المةامالت الخاصة بالتراخيص المطلوبة  إنجازحافالت نقل الطالب في المخيم باستمهالهم لحين 
 تنريم انتقالهم بحافالتهم من المخيم واليه.من الجيش ل

 2/10/2017النهار، بيروت، 
 

 النوار البدوي أبويمن  من هدم مدرسة تجم   احترازيا   أمرا  " تصدر اإلسرائيلية"العليا  .46
ا يمنع بموجبه احترازي أمراً اليوم،  اإلسرائيليةالمحكمة الةليا  أصدرت :حالوة زكي أبو -المحتلة القدس

النوار  أبومؤخرا لمدرسة تجمع  إضافتهماسلطات اتحتالل من هدم ال رفتين الصفيتين التي تمت 
 يوما . 40البدوي لمدة 
النوار في منطقة الةيزرية ويحاذيه مستوطنة مةالي ادوميم، ويصنف التجمع من  أبوويقع تجمع 

تهجير سكان منه بهدف اتستيالء على " حيث يسةي اتحتالل ل1ضمن المخطط اتستيطاني "اي 
 .األراضي

 األول أمسوقال ابو عماد الجهالين رئيس لجنة حماية التجمع لـ "القدس" انه بةد افتتاح الصفين 
وقام بتصوير ال رف الصفية، من جميع الجوانب  اإلسرائيليجر  اقتحام للمدرسة من قبل الجيش 

 ةات البدوية.للتجم إنجازمةتبرا القرار الصادر بمثابة 
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عمليات هدم نفذها الجيش  أربععملية البناء هذف هي الرابةة التي شهدتها المدرسة بةد  أن وأضاف
مواد من الخرسانة  إدخالساعة الماضية من  48 لـموضحا انه "تمكنا خالل ا 2106عام  اإلسرائيلي

 قرار محكمة". لةمليات هدم ومصادرة بدون اإلسرائيليمن تنفيذ الجيش  أعاقوالطوب مما 
 2/10/2017القدس، القدس، 

 
 القدسفي االحتالل ي سّخر أدواته لتهجير الفلسطينيين  .47

سخر اتحتالل اإلسرائيلي نرامه ومؤسساته الرسمية واألهلية والتشريةية منذ : أسيل جندي -القدس 
 نشأته من أجل تطبيق سياسة التهجير القسري في فلسطين بشكل عام والقدس بشكل خاص.

ووفق دراسات للةيادة القانونية بجامةة القدس، تنحصر أدوات اتحتالل وممارساته في التهجير 
 القسري ضمن ست سياسات هي:

والتي تسببت في أعقد مشاكل الالجئين في الةالم،  1967و 1956و 1948. الحروب أعوام 1
 باإلضافة للفلسطينيين المشردين داخل البالد.

شخصية في إسرائيل والتي تحرم المقيمين أو األشخاص المستحقين لإلقامة . الوضةية القانونية ال2
 من الحق في الةيش في ديارهم.

. التخطيط الحضري والق.طري التمييزي الذي يشجع التوسع اليهودي ويكبح الةمران الفلسطيني، 3
 وبالتحديد مدينة القدس بحجة "البناء غير المشروع".

لكاتهم بموجب قوانين ولوائح تمييزية تؤدي إلخالء األسر من مساكنها . تجريد الفلسطينيين من ممت4
 قسرا.

 . الترحيل من القدس بموجب قانون الطوارا وادعاءات أمنية.5
. خلق رروف مةيشية قاسية تدفع السكان لترش منازلهم واتنتقال لألحياء الواقةة خلف الجدار أو 6

 لمناطق الضفة ال ربية.
، 2011و 1967مقدسي بين عامي  14152ل ت الداخلية اإلسرائيلية إقامات أ هووفق المصدر نفس
 بةد انطالق عملية السالم. 11,000منهم ما يزيد على 

كما أقدمت على تطبيق سياسة "مركز الحياة" على سكان القدس الفلسطينيين، وتشترط عليهم الةيش 
 داخل المدينة لضمان إبقائهم بصفة مقيمين.

ال الذين حرموا من حق اإلقامة بالمدينة بنحو عشرة آتف نررا إلجراءات الداخلية ويقدر عدد األطف
اإلسرائيلية التةسفية في حال كان أحد الزوجين يحمل هوية الضفة ال ربية في حين يحمل اآلخر 

 الهوية الزرقاء حيث ت يمنح األبناء الوثائق المطلوبة وأرقام هويات.
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من األراضي الفلسطينية شرقي القدس وخصصتها  %35نحو  1967وكانت صادرت إسرائيل عام 
من األراضي الفلسطينية  %22لالستةمار اليهودي، واستخدمت سياسات تنريم األراضي لجةل 

 "مناطق خضراء" ت ي.سمح للفلسطينيين بالبناء عليها، مما قلص فرص التوسع داخل المدينة.
من مساحة المدينة  %13لفلسطيني شرقي القدس وحاليا ت تتجاوز المساحة المرصودة للةمران ا

الكلية، في حين يةتبر اتحتالل أي بناء غير مرخص غير قانوني ويهدم بشكل تلقائي األمر الذي 
 يتسبب في التهجير القسري للمقدسيين.

 2/10/2017.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 بشائر النصر تبدأ بالوحدة :أهالي األسرى في غزة .48
بشائر النصر  أنللوحدة والمصالحة والحرية مع التأكيد  األسر  أهاليهتف  :رينفوذ البك  – غزة

عنهم من سجون  واإلفراج أبنائهمالوحدة مثلما يحلمون بحرية  إلىنهم يرنون أتبدأ بالوحدة كما 
بأن تساهم المصالحة في توحيد الجهود الداعمة لحقوق ومطالب  أملهماتحتالل، واعربوا عن 

 وثيقة الوفاق الوطني. إعدادنهم ساهموا في أسيما و ت ة الةادل األسر 
في مقر اللجنة الدولية للصليب اإلثنين، يوم  األسر ألهالي  األسبوعيجاء ذلش خالل اتعتصام 

 ب زة والذين صدحوا بالشةارات التي تدعم الوحدة ولتحقيق حلم الشهداء في وطن الشرفاء. األحمر
 2/10/2017الحياة الجديدة، لندن، 

 
 يستخدمن التطريز التقليدي في صن  منتجات حديثة األردنالجئات فلسطينيات في  .49

،وكاتتا: توفر مبادرة، في مخيم البقةة باألردن، شريان حياة للسكان وتتيح لهم  -القدس الةربي
 فرصا لكسب قوتهم والحصول على دخل يمكنهم داخل مجتمةهم.

النارر، شراكات مع الالجئات الفلسطينيات في المخيم، التي أسستها بسمة  ”خيوط“وتقيم مبادرة 
وتشجةهن على صنع منتجات مثل القمصان وأغطية الهواتف المحمولة ودمج فن التطريز التقليدي 

 الفلسطيني القائم منذ قرون في تصاميم حديثة.
عوائد  وتساعد بسمة النارر بةد ذلش في الترويج لهذف المنتجات وبيةها عبر اإلنترنت ليتم ض 

 المبيةات مرة أخر  في مجتمةهن وتطوير أصناف فريدة تستهدف مجموعات مختلفة.
كمخيم إيواء عاجل للفلسطينيين الذين ه.ج روا من الضفة ال ربية  1968وأ.قيم مخيم البقةة في عام 
ألف شخص  120. ومنذ ذلش الحين زاد عدد قاطنيه إلى ما يقرب من 67وقطاع غزة نتيجة حرب الـ 

 يشون في رروف صةبة.ية
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في المئة من سكان المخيم  32وتقول المفوضية الةليا لشئون الالجئين التابةة لألمم المتحدة إن نحو 
 في المئة من سكانه عاطلون عن الةمل. 17تحت خط الفقر الوطني، وحوالي 

 3/10/2017، لندن، القدس العربي
 

 105رة يحتفل بعيد ميالده الا يقود مركبته ويقرأ بال نظا زالفلسطيني ما  معمِّّر .51
من عرابة البطوف داخل  احتفل الشي  الفلسطيني علي إبراهيم الحلو«: القدس الةربي»  -الناصرة 
 ، محاطا بنحو مئتين من أبنائه وأحفادف.105بةيد ميالدف  الـ  48أراضي 

د مركبته الكهربائية حينما بل نا ساحة بيته المجاور لمنازل أوتدف كان أبو حسين قد وصل للتو يقو 
عائدا من السوق وبحوزته كمية من الخضراوات والفواكه. فكانت هذف الدهشة الثانية وقد حاول 

وقبل ذلش أدهشنا بقوة عزمه وهو  تبديدها بالقول متسائال لماذا ت أتحرش لماذا أبقى في البيت؟
 يصافح بقبضة يد قوية.

ي ت تشي  بل تبدو نادرة وبةز شبابها، وربما ساهمت أجمل ما في الشي  المةم ر روحه الفكاهية فه
 بجطالة عمرف.

أبوي وجدي وأبوف عمروا للمية سنة تقريبا لكن أنا بقول إنها هدأة البال »وعن سر عمرف المديد يقول: 
ألن النكد عدو اإلنسان، محبة الناس والتةامل مةهم بقلب طيب فجن أحببتهم أحبوش، الصدق أهم 

 مات الهواء في ربوع وطننا الجميل.صفة لإلنسان، ش
عاما طل ق السيجارة لكنه لم يبرح قراءة الكتب والصحف، مؤكدا  50أبو حسين الذي تةاطى التدخين 

 أنه يختم القرآن الكريم مرتين في الشهر وما زال على ذلش أحيانا من دون نرارة.
 3/10/2017، لندن، القدس العربي

 
 لتخابر م  حماس" لعطل فنيتأجيل محاكمة مرسي وآخرين "با .51

أجلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم اتثنين، برئاسة المستشار : القاهرة ــ طارق نجم الدين
محمد شيرين فهمي، الملقب بـ"القاضي القاتل"، رابع جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري المةزول 

لمسلمين، في ما ي.ةرف بقضية التخابر محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة اإلخوان ا
، وذلش بةد إل اء 2011يناير  25مع حركة حماس و"حزب هللا" والحرس الثوري اإليراني إبان ثورة 

أحكام اإلعدام والسجن الصادرة ضدهم من محكمة أول درجة، إلى جلسة غد الثالثاء، بسبب تةذر 
 انةقاد المحاكمة بسبب عطل فني بأجهزة الصوت.
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، بقبول طةن الرئيس محمد مرسي 2016نوفمبر/تشرين الثاني  22محكمة النقض قضت في كانت 
وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة اإلخوان المسلمين، على أحكام اإلعدام والسجن الصادرة ضدهم 
في القضية. وقررت المحكمة إل اء األحكام الصادرة من محكمة أول درجة، وا عادة المحاكمة أمام 

 ر  م ايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.دائرة أخ
وقد أوصت نيابة النقض، أمام محكمة النقض، في رأيها اتستشاري، بقبول الطةن المقدم على كافة 
األحكام الصادرة، وطالبت بجل اء األحكام وا عادة المحاكمة أمام دائرة أخر  م ايرة للدائرة التي 

 أصدرت الحكم.
ين، خالل مرافةتها أمام محكمة النقض، بةدم اختصاص محكمة ودفةت هيئة الدفاع عن المةتقل

الجنايات التي أصدرت حكم أول درجة وتئًيا لنرر القضية، على سند قول إن الرئيس مرسي لم يتنح 
نه ما زال يتمتع بصفته كرئيس جمهورية.  عن الحكم، أو يتنازل عنه، وا 

 2/10/2017، العربي الجديد، لندن
 

 المصالحة الفلسطينية تبخطوااألزهر يشيد  .52

أشاد األزهر الشريف، أمس، بالخطوات التي يتخذها الشةب الفلسطيني تجاف المصالحة : أ.ف.ب
 الوطنية مع وصول رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية إلى قطاع غزة.

يرحب بالخطوات التي اتخذها األشقاء في فلسطين نحو المصالحة »وأعلن األزهر في بيان، أنه 
 «.وهو ما ت.و ج بوصول رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية رامي الحمد هللا إلى قطاع غزة الوطنية،

وقوفه بجانب أبناء الشةب الفلسطيني في نضاله من أجل استةادة أرضه »وشدد األزهر على 
قامة دولته المنشودة، وعاصمتها القدس الشريف الفلسطينيين كافة إلى إعالء »، كما دعا «المحتلة وا 

 ، بحسب البيان.«حة الوطنية والتمسش بالوحدة واتئتالف ونبذ الفرقة والخالفالمصل
 3/10/2017الخليج، الشارقة، 

 
 ةبالتحقيق م  حارس السفارة األردني ي ماطل عمدا   نتنياهوتل أبيب تؤّكد أّن  .53

ة جًدا على اإلسرائيلي ة متوتر  -ما زالت الةالقات األردني ة من زهير اندراوس: -”رأي اليوم“-الناصرة
خلفية قيام حارس سفارة تل أبيب في عمان بقتل مواطنين أردنيين اثنين بد ٍم بارٍد في شهر تموز 
، عن مصادر  ،يوليوا الماضي، ولكن  الجديد في القضي ة، كما نقلت القناة الثانية في التلفزيون الةبري 

، ال ملش عبد هللا الثاني، ي.مارس ض وطات سياسي ة رفيةة في تل أبيب، الجديد هو أن  الةاهل األردني 
 جم ة على صن اع القرار في إسرائيل لحث ها على محاكمة القاتل أْو باألحر  الم.شتبه بالقتل.
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ه عد ة مر ات إلى الحكومة  وتابةت المصادر اإلسرائيلي ة قائلًة إن  البالط الملكي  األردني  توج 
وطلب منها اإلسراع في التحقيق الجنائي  مع الحارس اإلسرائيلي ة التي يقودها بنيامين نتنياهو، 

المشبوف، مؤك ًدا في الوقت عينه على أن  الشارع األردني  على صفيح ساخن وقابل لالنفجار بسبب 
 المماطلة اإلسرائيلي ة في محاكمة الجاني، الذي ير  فيه األردنيون مجرم حرب، ت أق ل وت أكثر.

 ، هاني الملقي، قال مؤخًرا إن  الحكومة تطالب في كل  يوٍم إسرائيل بجحالة وكان رئيس الوزراء األردني 
 حارس السفارة اإلسرائيلي ة في عمان الذي قتل مواطنين أردنيين إلى القضاء، وقد بدأت بذلش.

على صلٍة بما سلف، قالت المحللة في صحيفة ،هآرتسا الةبري ة، عميرة هاس، إن  حارس األمن، 
دونية ”على قتل األردنيين، ألن ه كان ينرر إلى الةرب كلهم بشكٍل عامٍ  بـ زيف مويال،  أقدم

، ليس لكونهم يشكلون خطًرا على حياته. وتابةت قائلة إن  نررة اتستةالء تلش، هي التي ”واستةالء
 تحكم توجهات المؤسسة األمنية تجاف الفلسطينيين والةرب.

لة عن الشؤون السياسي ة في القناة الثاني ة بالتلفزيون وعوٌد على بدء، الم.حللة دانا فايس، المسؤو 
، أشارت إلى أن  الحكومة اإلسرائيلي ة تتةم د المماطلة في التحقيق مع الحارس، تفتًة في  الةبري 
الوقت عينه إلى أن  الشرطة لم تتلَق حتى اآلن طلًبا من النيابة الةام ة للشروع بالتحقيق مةه، وأن ها 

، م.وضحًة أن  نتنياهو، الذي استقبل الحارس استقبال األبطال، ت ”فحص“قيق اسم أطلقت على التح
رًعا في التحقيق، األمر الذي يرفع من منسوب التوت ر بين تل أبيب وعم ان، مؤك دة على أن ه  يبدو متس 

 بحسب المصادر، فجن  الشروع بالتحقيق سيستم ر على األق ل عد ة أشهر.
 2/10/2017، رأي اليوم، لندن

 
 ةوالصديق سوري "إسرائيل"جنبالط: العدو  .54

خالفًا كبيرًا حول موضوع »النائب وليد جنبالط أن هناش « اللقاء الديموقراطي»أعلن رئيس : المختارة
 .«سورية، ونةم الصديق هو إسرائيلوالةدو هو  سوريةالةدو والصديق، الصديق هو 

ن الضباط المتقاعدين في الجيش اللبناني والقو  وقال خالل تكريمه في قصر المختارة أمس، عددًا م
، في مراحل «الحركة الوطنية اللبنانية»و« اتشتراكيالتقدمي »اللبنانية المسلحة، الذين آزروا الحزب 
: 1990ول اية تشرين األول من الةام  1983مرورًا بالةام  1975النضال الةسكري إبتداًء من الةام 

ونيف من النضال من أجل الةروبة، من أجل فلسطين، من أجل تحرير سنة  40أردت. اليوم تكريم »
لبنان من اإلحتالل اإلسرائيلي، وقد لةبتم دورًا كبيرًا لفتح طريق المقاومة الوطنية اللبنانية واإلسالمية 
إلى الجنوب، وأجل أيضًا أنكم بنيتم أنتم المدماش األساس للجيش اللبناني اليوم، عندما غي رنا أخيرًا 
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عقيدة الجيش التي كانت مةادية آنذاش للةروبة وفلسطين، وأصبحت فيما بةد تقاتل مع الةروبة 
 «. وفلسطين، وفي مواجهة الةدو اإلسرائيلي، وتقاتل أعداء لبنان

صحيح أن هناش خالفًا كبيرًا حول موضوع الةدو والصديق، وبأن الةدو هو إسرائيل »وتابع: 
، لكن على أمل وهذا رأيي الشخصي وليس ملزمًا سوريةهو . نةم الصديق سوريةوالصديق هو 

ألحد، بنرام جديد أو أفق جديد يةطي الشةب السوري الحرية والكرامة، وهذا مرهون طبةًا بالتطورات 
 «. والرروف في رل صراع األمم الجاري اليوم على األرض السورية

 3/10/2017، المستقبل، بيروت
 

طاللأمريكوقفة  .55  عين الحلوةمخيم ة على ية في صيدا وا 
ية الجنرال تشارلز براون، وخالل مريكأن نائب قائد القيادة المركزية األ« المستقبل»علمت : صيدا

ية اليزابيث ريتشارد والوفد المرافق، إلى بيروت يوم السبت، عائدًا من مريكانتقاله برفقة السفيرة األ
يارة أحيطت بالسرية التامة وبتدابير أمنية محطته الجنوبية، كانت له وقفة في مدينة صيدا، في ز 

 مشددة اتخذها الجيش اللبناني. 
وذكرت مصادر مطلةة أن براون الذي وصل إلى المدينة جوًا بطوافة عسكرية حطت في مدينة رفيق 
ه إلى ثكنة زغيب الةسكرية، والتقى كبار الضباط قبل أن يقوم بجولة في  الحريري الرياضية، توج 

خاللها مخيم عين الحلوة من مكان مشرف عليه. ثم لبى براون دعوة قيادة الجيش إلى  المنطقة عاين
لقاء تخلله غداء تكريمي له في أحد المواقع الةسكرية القريبة من المكان الذي هبطت فيه المروحية، 

 على الواجهة البحرية للمدينة. 
 3/10/2017، المستقبل، بيروت

 
 نواصل دعم فلسطين في المحافل الدوليةمساعد وزير الخارجية التركي: س .56

التقى، أحمد يلدز، مساعد وزير الخارجية التركي، اإلثنين، عدًدا من : القدس/تورغوت آلب بويراز
 ممثلي الهيئات والمؤسسات الدينية والمدنية في مدينة القدس الشرقية المحتلة.

جورجان ترش أوغلو، بمدينة القدس، جاء اللقاء في المقر الرسمي، لقنصل تركيا الةام لد  فلسطين، 
بحضور الشي  عز ام الخطيب، رئيس دائرة األوقاف اإلسالمية، والشي  عبد الةريم سلهب الرئيس 

 السابق لمجلس الوقف اإلسالمي.
وتناول الحديث بين المسؤول التركي، والحضور، آخر مستجدات األوضاع بمدينة القدس المحتلة، 

 يها الفلسطينيون تحت اتحتالل.وكذلش الرروف التي يةيش ف
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القنصل التركي، ترش أوغلو، الذي رحب بالضيوف، قال إنهم نرموا هذا اتجتماع ليةربوا عن 
تقديرهم للقادة الدينيين والمدنيين في فلسطين على النضال السلمي للشةب الفلسطيني في أزمة 

 المسجد األقصى األخيرة.
اعد وزير الخارجية، إنه التقى اإلثنين عدًدا من المسؤولين وفي تصريحات لألناضول، قال يلدز، مس

الفلسطينيين، أمدوف بمةلومات حول األحداث األخيرة بالمسجد األقصى، وتحدثوا عن تطلةاتهم من 
  تركيا والةالم اإلسالمي أجمع.

لزيادة وقال يلدز أنه أبلا الفلسطينيين تحية الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مةرًبا عن أسفه 
وتابع قائال "لألسف هناش عدد متزايد من المستوطنات غير اليهودية  عدد المستوطنات اليهودية.

غير الشرعية، وانتهاكات غير مسبوقة تجاف المسجد األقصى قد تسببت في مضايقات كبيرة، لكنها لم 
 تخف إخواننا وأخواتنا الفلسطينيين".

طاع غزة، والضفة ال ربية، اليوم الثالثاء، على أن يةود وذكر المسؤول التركي، أنه يةتزم زيارة ق
 لزيارة عدد من المخيمات الفلسطينية في الضفة ال ربية الخميس القادم.

كما أعرب عن أمله في أن تؤتي المصالحة الوطنية الفلسطينية نتائًجا ملموسة على األرض، تفتًا 
 ي األزمة منذ فترة إلنهاء اتنقسام الفلسطيني".أن هذف الخطوة "كان المجتمع الدولي ينتررها من طرف

والتقى  أيام. 3وكان يلدز قد وصل رام هللا، اإلثنين، برفقة وفد من الخارجية التركية، في زيارة تستمر 
اإلثنين، تيسير جرادات وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، لبحث الةالقات الثنائية بين البلدين وسبل 

بمواصلة بالدف دعم فلسطين في المحافل الدولية وصوت إلقامة الدولة  تةهد يلدزو  تةزيزها.
 الفلسطينية المستقلة.

جاء ذلش في تصريحات خاصة أدلى بها لمراسل األناضول في مدينة رام هللا وسط الضفة ال ربية 
القات المحتلة، قبيل اجتماعه ،يلدزا مع تيسير جرادات وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، لبحث الة

"تربطنا بفلسطين عالقة قوية وتاريخية ونسةى وأضاف: الثنائية بين البلدين وسبل تةزيزها. 
 لتةزيزها".

 3/10/2017، لألنباء األناضولوكالة 
 

 الجامعة العربية ترحب بعودة حكومة الوفاق إلى غزة .57
ور جهود المصالحة رحب األمين الةام لجامةة الدول الةربية أحمد أبو ال يط، بتط: الرأي-القاهرة

الفلسطينية بنجاح ووصول رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني إلى قطاع غزة اليوم اتثنين، 



 
 
 
 

 

 36 ص             4421 العدد:             10/3/2017 الثالثاء التاريخ: 

                                    

مةتبرا أن ذلش ي.مثل خطوًة كبيرة ومهمة على طريق إنهاء اتنقسام الذي أضر  بالقضية الفلسطينية 
 أشد الضرر خالل السنوات الةشر الماضية.

األمين الةام الوزير محمود عفيفي، "إن أبو ال يط أعرب عن أملِّه في  وقال المتحدث الرسمي باسم
أن ي تنم الفلسطينيون من كافة التيارات السياسية الف.رصة الحالية من أجل اتنخراط في م.صالحة 
حقيقية ت.سهِّم في تخفيف األعباء الهائلة التي ي.ةانيها المواطنون في األراضي المحتلة، ت سيما قطاع 

 غزة".
وأضاف "إن أبو ال يط ير  أن إنهاء اتنقسام الفلسطيني ي.ةدُّ خ.طوة ضرورية من أجل تدعيم الموقف 
الفلسطيني في مواجهة سياسات إسرائيل التي طالما تذرعت باتنقسام للتحلل من استحقاقات التسوية 

الدولي بةد إنهاء النهائية، تفتًا إلى أن الموقف الفلسطيني سيكتسب وزنًا إضافيًا على الصةيد 
 اتنقسام، وأن المساندة الدولية للقضية الفلسطينية الةادلة ستكتسب زخمًا جديدًا".

واختتم المتحدث تصريحاتِّه باإلشارة إلى أن األمين الةام أثنى على الوساطة المصرية التي أسهمت 
ئولية الوطنية من أجل في تحقيق هذا اإلنجاز الم.هم، داعيًا مختلف األطراف إلى التحلي بروح المس

عملية المصالحة وتمكين حكومة الوفاق الوطني من م.باشرة عملها في القطاع دون قيود أو  إتمام
 مشكالت، واإلسراع بتشكيل حكومةِّ وحدٍة وطنية تقوم باإلعداد إلجراء اتنتخابات الةامة.
 2/10/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 عزيز فرص تقسيم سورية بدعم إنشاء دولة كرديةسياسي إسرائيلي يدعو لت .58

سابق وقيادي في حزب "الليكود" الحاكم إلى تجنيد دعم دولي  إسرائيليدعا مسؤول : صالح النةامي
 لضمان قيام دولة كردية شمال شرق سورية، لتحسين البيئة اتستراتيجية إلسرائيل ونكاية في تركيا.

، قال السكرتير السابق للحكومة اإلسرائيلية، تسفي هاوزر، وفي مقال نشرته اليوم صحيفة "هآرتس"
إن السماح بقيام دولة كردية يةني زيادة فرص تقسيم سورية إلى دويالت "مما يحولها إلى بالد 

 منقسمة ومجزأة، وهو ما يقلص من المخاطر التي يمكن أن تشكلها في المستقبل على إسرائيل". 
لليكود، تشكيل دولة كردية تطورا مهما ألمن إسرائيل، ألنها ستمثل واعتبر هاوزر، القيادي في حزب ا

"خاصرة رخوة" لتركيا ستردعها عن المس  بالمصالح اإلسرائيلية. وادعى أن األتراش الذين يتةمدون 
المس  بمصالح إسرائيل من خالل التدخل في كل من قطاع غزة والضفة وشؤون فلسطينيي الداخل 

خاصرة رخوة، وأن هناش ثمنا يجب أن تدفةه تركيا بسبب تخليها عن سيةون "أن لد  كل طرف 
 ال رب وقيمه ودورها في تةارم مراهر الةدائية اإلسالمية في الشرق األوسط". 
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في سياق متصل، أصدر "مركز أبحاث األمن القومي" اإلسرائيلي، اليوم اإلثنين، دراسة شاملة حول 
صفحة، وأعدها  60وحسب استنتاجات الدراسة التي تقع في خارطة المصالح اإلسرائيلية في سورية. 

كل من الجنرال أودي ديكل والباحثتان كرميت فلنسي وعينات كورتس، فجن أية تسوية في سورية 
يجب أن تضمن عدم السماح إليران والقو  الشيةية بالحفار على أي نفوذ سياسي وعسكري في 

 سورية. 
ية في كل ما يتةلق مريكة، إلى تكثيف التنسيق مع اإلدارة األودعت الدراسة، الحكومة اإلسرائيلي

بمستقبل التسوية في سورية، مشددة على وجوب أن تمارس تل أبيب ض طا على إدارة الرئيس، 
 دونالد ترامب، بحيث ت تنهي وجودها في سورية بمجرد القضاء على تهديد "داعش". 

 2/10/2017العربي الجديد، لندن، 
 

 ون اإلسالمي ترحب بخطوات المصالحةالتعامنظمة  .59
رحبت منرمة التةاون اإلسالمي بالخطوات اإليجابية تجاف تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية بما : وام

في ذلش تولي حكومة الوفاق الفلسطينية مسؤولياتها في قطاع غزة واعتبرت ذلش خطوة مهمة نحو 
 الفلسطيني.إنهاء اتنقسام واستةادة الوحدة الوطنية للشةب 

وأشاد األمين الةام لمنرمة التةاون اإلسالمي الدكتور يوسف الةثيمين بجهود جمهورية مصر الةربية 
المتواصلة إلنجاز المصالحة الفلسطينية ورعايتها الحوار الفلسطيني الشامل لتحقيق الوحدة الوطنية.. 

لتحرير الفلسطينية للمضي مةربا عن أمله أن تفضي إلى شراكة سياسية فاعلة في إطار منرمة ا
قامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.« اإلسرائيلي»قدمًا في الةمل على إنهاء اتحتالل   وا 

 3/10/2017، الخليج، الشارقة
 

 مجلس حكماء المسلمين: المصالحة تعّزز مواجهة االحتالل .61
ا ملف المصالحة الوطنية القاهرة: أشاد مجلس حكماء المسلمين باإلجراءات اإليجابية التي شهده

الفلسطينية مؤخرًا، داعيًا األشقاء في فلسطين إلى المضي قدمًا نحو إتمام هذف المصالحة، بما يةزز 
لمستقلة، وعاصمتها القدس لحمة الشةب الفلسطيني، ويدعم جهودف في إقامة الدولة الفلسطينية ا

وساطة ومساع كريمة، كان له  وقال مجلس الحكماء، إن ما بذلته مصر وقيادتها من الشريف.
نهاء اتنقسام الذي خي م على الةالقات بين أبناء  الفضل األكبر في إعادة لم  الشمل الفلسطيني، وا 

 الشةب الواحد، في وقت هم أحوج ما يكونون إلى الوحدة واتصطفاف في مواجهة اتحتالل. 
 3/10/2017، الخليج، الشارقة
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 المصالحة الفلسطينية إزاء "ذرا  ح تفاؤال  "المتحدة تبدي  األمم .61
نيكوتي مالدينوف اتثنين  األوسطرحب المنسق الخاص لةملية السالم في الشرق  :أ ف ب -القدس

، بالتحسن في الةالقات بين حركتي فتح وحماس، بةد وصول رئيس الوزراء الفلسطيني رامي "حذرـ"ب
 نذ عامين.القطاع م إلىزيارة له  أولقطاع غزة في  إلىالحمد هللا 

السياسية  اإلرادة“حقيقية تبةث على التفاؤل منها  أسباباهناش  إنوقال مالدينوف لوكالة فرانس برس 
لد  كل من حركتي حماس التي تسيطر على غزة، وفتح التي تسيطر على السلطة ” الحقيقية

جراءاتالدور النشط الذي تلةبه مصر  إلى باإلضافةالفلسطينية،   ثقة بين الجانبين.ص يرة لبناء ال وا 
تطرح على  أنمن التةقيدات والصةوبات الكبيرة التي يمكن  أقللمتفائل بحذر، وت  أنا“ وأضاف

 ”.طول الطريق
تنجح في حال بقيت المنطقة منخرطة ،بلةب دور  أنمكان هذف الجهود ـ"إب أنواعتبر مالدينوف 

اتستةداد نفسه  إرهارسياسية ال األحزابالمصالحةا، واذا استمر دور مصر، وفي حال واصلت 
 ”.الذي ترهرف حاليا للةمل مةنا في هذف الةملية

تقديم الدعم المالي لحكومة تترأسها السلطة الفلسطينية في  إلىالمجتمع الدولي  أيضاودعا مالدينوف 
 ”.هذف محاولة لتةزيز قو  اتعتدال في منطقة فيها اضطرابات كبيرة“وتابع  قطاع غزة.

غزة يقوي الذين يرغبون بتحقيق السالم بين فلسطين  إلىعودة الحكومة “ أنوف ورأ  مالدين
سرائيل  ”.المفاوضات وليس الةنف أساس، والذين يرغبون بتحقيق ذلش على وا 

قبول الوتيات المتحدة للمصالحة بين حماس والسلطة الفلسطينية،  إمكانيةوردا على سؤال حول 
 .األمربكرا كثيرا للكالم عن هذا مالدينوف أن الوقت ت يزال م أجاب

 2/10/2017، لندنرأي اليوم، 
 

 ومستعدون للتعاون معها إلى قطاع غزة : نرحب بوصول حكومة الوفاقاألونروا .62
رحب المفوض الةام لوكالة "أونروا" بيير كرينبول بوصول حكومة الوفاق الوطني يوم اتثنين : غزة

 إلى قطاع غزة.
صحفي عقدف في مدينة غزة، عن استةداد أونروا للتةاون مع الحكومة  وأعرب كرينبول خالل مؤتمر

 بهدف تحسين األوضاع المةيشية لسكان قطاع غزة.
وشدد على وجوب تةاون كل األطراف من أجل الحل الجذري لمشاكل قطاع غزة خاصة خلق فرص 

 عمل للحد من مةدتت البطالة والفقر.
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ر األوضاع خاصة فيما يتةلق بالكهرباء والصرف الصحي وقال كرينبول إنه "من المهم جًدا ت يي
 وكل الخدمات التي من شأنها أن ت ير من حياة الفلسطينيين في قطاع غزة".

ونبه إلى ضرورة تةاون جميع األطراف من أجل حل مشاكل قطاع غزة بشكل جذري، مؤكدا أن 
 ملف الكهرباء من الملفات المهمة التي يجب مةالجتها.

بول إلى اتجتماعات التي عقدها في األيام الماضية في نيويورش، حيث استطاعت أونروا وأشار كرين
 77مليون دوتر إلى  126في تحصيل دعم إضافي استطاعت من خالله تقليص عجزها المالي من 

 مليونا.
 2/10/2017، فلسطين أون الين

 
  كثيرا  عن تفكير ترامبال تبتعد  األخيرة: تصريحات فريدمان األبيضموق  مقرب من البيت  .63

ي دونالد ترامب مريكقال موقع "برايتبارت" اإلخباري المقرب من الرئيس األ :سةيد عريقات–واشنطن 
ي ديفيد فريدمان يوم الخميس الماضي، في حدثه إلى موقع "وات" مريكاألحد أن ما قاله السفير األ
حل الدولتين فقد مةناف إلى حد كبير" ت فقط من الضفة ال ربية وأن  %2الةبري بأن "إسرائيل تحتل 

 يختلف كثيرًا عن موقف إدارة الرئيس ترامب من صورة الحل النهائي للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.
يشار إلى موقع "برايتبارت" اليميني، كان قد أسس من قبل مستشار الرئيس ترامب للشؤون 

البيت األبيض في منتصف شهر آب ستيف بانون الذي استقال من موقةه في  اتستراتيجية
الماضي، وعاد إلدارة الموقع، يةتبر لسان حال اليمين الةنصري الذي مهد لفوز الرئيس دونالد 

ية، إت بالشأن مريكا أوت" في السياسة الخارجية األأمريكويروج لسياسة " 2016ترامب في انتخابات 
 ا أوتا.أمريكة اإلسرائيلي الذي يةتبرف جزء من هذف المةادلة ،مةادل

ويقول موقع "برايتبارت" أن "المستوطنات في حقيقتها هي المجتمةات اإلسرائيلية في الضفة ال ربية 
موطن قبر البطاركة  -والجزء الشرقي من القدس؛ في المدن اليهودية القديمة مثل الخليل 

 . وتشمل القدس وبيت إيل، وشيلوف، ومناطق أخر  -والمطريريين، وثاني أقدس موقع لليهودية 
الشرقية الحي اليهودي في البلدة القديمة، وكذلش الجدار ال ربي وجبل الهيكل، وهي أقدس المواقع في 
اليهودية" مةتبرًا "إن إنكار أن المستوطنات هي جزء من إسرائيل هو رفض السيادة اإلسرائيلية على 

 ليهودية الهامة واألماكن المقدسة".البراقا، والمدن ا-الجدار ال ربي، وجبل الهيكل ،حائط المبكى
ويدعي الموقع "لقد حافر اليهود على وجود تاريخي في القدس، بما في ذلش في األجزاء الشرقية، 

كما عاش اليهود في مدن  1948حتى أجبروا على م ادرة المدينة القديمة بشكل جماعي في عام 
موطن أقدم جالية يهودية في الةالم، ولقد  الضفة ال ربية مثل الخليل منذ آتف السنين، والخليل هي
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، عندما أجلت السلطات البريطانية يهود المدينة بةد جرائم القتل 1936عاش اليهود هناش حتى نيسان 
 الجماعي من قبل الةرب".

 3/10/2017، القدس، القدس
 

 يطلب الصفح من يهود العالم "فيس بوك"مؤسس  .64
مارش زوكربرد الصفح من ” فيس بوش“طلب مؤسس  في موقف محرج، ”:القدس الةربي“ –لندن 

فجن زوكربرد، انزعج من طريقة استخدام الموقع في ” دايلي ميل“اليهود في الةالم. ووفق صحيفة 
 عيد ال فران اليهودي.

وكتب الشاب الثالثيني، مةتذرا عن األساليب التي تم بها استخدام الموقع لتقسيم الناس في منشور له 
أطلب الصفح عن األساليب التي تم “، قائال: ”يوم كيبور“صة بنهاية عيد ال فران في صفحته الخا

 ”.بها استخدام موقةي لتقسيم الناس بدت من جمع شملهم، وسأعمل نحو عمل أفضل
بالنسبة ألولئش الذين قمت بأذيتهم هذف “ولم يشر زوكربرد لقضايا بةينها في منشورف، حيث قال: 

 ”.رة، وسأحاول أن أكون أفضلالسنة، أطلب منهم الم ف
 3/10/2017القدس العربي، لندن، 

 
 إنسانية  حصار قطر خلف مآس  ي: عضو مجلس اللوردات البريطان .65

أكد اللورد نرير أحمد، عضو مجلس اللوردات البريطاني، أن النزاع الخليجي يمكن : أحمد البيومي
القوانين والمنرمات اإلقليمية والتي منها أن يحل من خالل القانون الدولي والمحاكم الدولية أو حتى 

 منرمة مجلس التةاون الخليجي وجامةة الدول الةربية وغيرهما من المؤسسات اإلقليمية الفاعلة.
وأضاف اللورد نرير في تصريحات للشرق أثناء زيارته للدوحة ضمن وفد من مجلس اللوردات 

ء الحصار المفروض على قطر، أن النسيج البريطاني، لالطالع على اتنتهاكات الالإنسانية جرا
 الخليجي متداخل بدرجة كبيرة.

وقال اللورد أحمد إن وفد مجلس اللوردات الذي اطلع على تلش المآسي اإلنسانية في قطر نتيجة 
الحصار سوف يتحدث عن تلش األزمة بكل تفاصيلها في مختلف المنرمات والهيئات، سواء على 

 نيا، أو على المستو  األوروبي، أو حتى على المستو  الةالمي.المستو  المحلي داخل بريطا
 3/10/2017الشرق، الدوحة، 
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 "لعبة" المصالحة الفلسطينية .66
محسن صالحد.   

ن كنت من أشد الراغبين في  لست متفائاًل بنجاح المصالحة الفلسطينية بالشكل الذي هي عليه، وا 
الفلسطيني ضمن برنامج عمل جاد موج ه ضد   تحقيق وحدة وطنية حقيقية؛ وفي جمع طاقات الشةب

 الةدو الصهيوني، ويوقف استنزاف طاقاتهم في نزاعاتهم الداخلية.
محمود عباس وقيادة حركة فتح يديرون المصالحة "كلةبة"، تهدف في النهاية إلى تطويع حماس 

 فاق أوسلو.تحت قيادتهم للشةب الفلسطيني، وتحت سقف التزاماتهم السياسية واألمنية وفق ات
وفكرة "اإلدارة" وليس "الحل" مشابهة إلى حدٍ  كبير لةملية إدارة "إسرائيل" للةبة التسوية السلمية مع 

 عباس وفتح، لتطويةهم في النهاية إلرادة اتحتالل وتصوراته للحكم الذاتي الفلسطيني.
سيحرج قلياًل قيادة فتح  ويبدو "هجوم المصالحة" الحمساوي في اآلونة األخيرة "حبًا من طرف واحد"،

 ،التي هي قيادة السلطة الفلسطينية وقيادة منرمة التحرير الفلسطينيةا لكنها ستقوم باستيةابه.
ثم يتم تحقيق ما يمكن من مكاسب على األرض بناء عليه، مع إفراد المصالحة القائمة على الشراكة 

زاوية عدم اتستجابة لمتطلبات  الوطنية من محتواها؛ ثم إعادة تصةيد األزمة بحشر حماس في
 جديدة للمصالحة حسبما ترتئيها قيادة فتح.

والذين هلل وا لنجاح المصالحة هذف المرة... ربما استةجلوا كثيرًا، ألن األمر بدا من ناحية وكأن 
حماس كانت هي الةقبة وأن إجراءاتها ستحل المشكلة، وألنهم من ناحية ثانية لم يةطوا التقدير 

 لجوهر الخالف الفلسطيني. الحقيقي
*** 

يبدو موضوع المصالحة وكأن شخصين اتفقا مضطرين على ركوب سيارة واحدة، واضطر أحدهما 
للتسليم لآلخر بأن يجلس خلف مقود السيارة، غير أن السيارة لم تستطع التحرش ألن كاًل منهما 

ا أن الموافقة على تحرش أي منهما اختار اتجاهًا لمسار السيارة مةاكسًا لمسار زميله؛ ورأ  كل منهم
 باتتجاف الذي يريدف تةني دمار السيارة وضياع الوقت والفرص.

واختلفا في الدليل "المانيول" الذي يمكن الرجوع إليه، كما اختلفا في قوانين السير التي سيلتزمان بها 
ا سيةبئانها بالبنزين أو في تحرش السيارة، وتفسير الةالمات اإلرشادية على الطريق، واختلفا إن كان

 بالديزل؛ كما اختلفا في من يمكنه أن يركب مةهما.
وعندما حانت لحرة الركوب، اختلفا على نوع السيارة إن كانت صناعة وطنية أم إقليمية أم أجنبية. 
كما اختلفا على كيفية ت طية تكاليفها، ومن الجهة التي "سترعاها" وستقوم "بصيانتها"، ومن أين 

 ن على قطع غيارها!!سيحصلو 
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إن أخطر ما في األمر أن اختالف اتتجاف يفقد أي شخصين ابتداء مبرر ركوب سيارة واحدة؛ 
وكذلش فجن اختالف اتتجاف في المصالحة، يفقد األساس الذي يمكن أن يقوم عليه مشروع وطني 

 جاد.
فشاله، في أي ف رصة يشةر فيها أي هذا النوع من شراكات "الضرورة واتضطرار" يسهل نسفه وا 

طرف بةدم حاجته للطرف اآلخر، أو عندما تحين له الفرصة لالستقواء بقو  خارجية لتركيع وتطويع 
 وتهميش شريكه.

لى التةامل التكتيكي مع األمور  وهذا النوع من الشراكة يجنح إلى إدارة تقاطةات المصالح، وا 
ذا كانت ثمة رغبة في إدارة من هذا النوع، البسيطة واليومية، وليس القضايا الجوهرية والكبر . فج

فلتتم مصارحة الفلسطينيين والةالم بذلش، حتى نخفض سقف التوقةات، ولنتةامل مع األمر "كجدارة 
 أزمة" وليس "كجدارة شراكة".

*** 
ط عدد من المحللين الخالف الفلسطيني في كونه "صراعًا على السلطة"؛ ولكن هذا ليس جوهر  ي.َبس ِّ

 في الشأن الفلسطيني؛ مع اإلقرار بأن الصراع على السلطة هو أحد أوجه المشكلة.المشكلة 
إذ لو كان األمر مجرد صراع من هذا النوع ألمكنت تسويته بالتوافق على آليات عادلة وشفافة، 
وضمانات لألطراف المتصارعة "المتصالحة" بأن تأخذ حجمها التشريةي والقيادي التنفيذي، حسبما 

 واعد اتنتخابية والديمقراطية والشورية... والتداول السلمي للسلطة.تمليه الق
جوهر المشكلة يكمن في أن أطراف الخالف الفلسطيني مختلفون في الثوابت وفي المرجةيات 

 ،الميثاق الوطنيا، وفي البرنامج الوطني، وفي األولويات، وفي إدارة األطر الوطنية الكبر .
الخارجي اإلسرائيلي والةربي واإلقليمي والدولي، واستقواء بةض أطراف  ومما يةقد المشكلَة التدخل. 

الخالف بذلش، كما ي.ةق ِّدها عدم وجود الجميع تحت بنية مؤسسية جامةة يحتكمون إليها، وأزمة الثقة 
 الطويلة، والتشتت الج رافي.

ازلت عن نحو أربةة هناش اختالف على الثوابت نفسها وأولها تةريف فلسطين نفسها؛ فقيادة فتح تن
أخماس فلسطين التاريخية واعترفت بـ"إسرائيل" وشرعيتها، وبنت برنامجها على أساس حل الدولتين؛ 

 بينما ترفض قيادتا حماس والجهاد التنازل عن أي جزء من فلسطين وترفض اتعتراف بـ"إسرائيل".
امات حقيقية مرتبطة بالتزام وبناء على ذلش، دخلت فتح في اتفاقيات أوسلو التي فرضت عليها التز 

التسوية السلمية، وعدم اللجوء إلى المقاومة المسلحة، ونبذ الةنف، وبجدارة حكم ذاتي ،السلطة 
الفلسطينيةا تحت هيمنة اتحتالل اإلسرائيلي، ومحكوم سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا بالشروط اإلسرائيلية 

 ية ال ربية.مريكاأل
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تحويل هذا الحكم الذاتي إلى دولة فلسطينية كاملة السيادة في بضع فقد أملت حركة فتح من ذلش 
عامًا تدير سلطة تخدم أغراض اتحتالل أكثر مما تخدم تطلةات  24سنين، لكنها تجد نفسها بةد 

 الشةب الفلسطيني.
 وفي الوقت نفسه، فجن قيادة فتح وأنصارها أعادوا إدارة حياتهم "النضالية" ضمن سقف السلطة في رام
 هللا، وتكونت طوال سنوات شبكة من المصالح وطريقة حياة اجتماعية اقتصادية تحت هذا السقف.

أما حماس ومةها باقي الفصائل الةشر فقد رفضت اتفاقات أوسلو واستحقاقاتها، وتابةت المقاومة 
" أو المسلحة؛ وعندما اضطرت للتةامل أو التةايش مع السلطة الفلسطينية حاولت السةي "لتثويرها

 تطوير دورها في خدمة الشةب الفلسطيني دون دفع استحقاقات أوسلو.
ان وحلفاؤهم... الذين يضةون اتلتزام بشروط الرباعية الدولية مريكوهو ما يرفضه اإلسرائيليون واأل

األربةة ،وعلى رأسها اتعتراف بالكيان اإلسرائيلي، ووقف المقاومة، والموافقة على ما وافقت عليه 
 التحرير بشأن مسار التسوية السلميةا. منرمة

وهو ما يضع حماس أمام طريق م لق في قيادة السلطة أو في شراكة حقيقية فاعلة متوافقة مع 
 برنامجها المقاوم، حيث ست.تخذ إجراءات الحصار واإلسقاط واإلفشال ضدها.

-ن يتضمن قبوًت وهو ما يةني أن برنامج المصالحة أو الشراكة الذي سينزل على األرض يجب أ
من حماس بأن األمور المرتبطة بالقيادة والةمل التنفيذي واألجهزة األمنية والةالقات  -ولو ضمنياً 

السياسية، هي أمور من تخصص فتح أو َمن َيقبل بما قبلت به فتح. أي أن المطلوب في النهاية أن 
 ر المصالحة الحالي أن يسير.تبقى حماس على الهامش مهما كان حجمها وشةبيتها، إذا أرادت لمسا

إن إدارة حماس لملف المقاومة ومتابةته سيةني بالنسبة لفتح خرقًا تلتزاماتها كقيادة للسلطة، وسَتةدُّ 
المقاومة مةوقًا لمسارها السياسي الوطني في الوصول إلى اتفاقيات تؤدي إلى تطبيق حل الدولتين، 

تحت ستار "سلطة واحدة... قرار واحد... أمن واحد"؛ وبالتالي ستسةى إلى تفكيش المقاومة وضربها 
 فالسلطة في جوهرها هي عملية احتكار للقوة.

أما استمرار فتح في مسار التسوية السلمية فسيةني بالنسبة لحماس استمرارًا في "المسيرة الةبثية" 
طين؛ وبالتالي فجن تتفاق أوسلو، وتضييةًا للحقوق والثوابت الفلسطينية، وتمكينًا لالحتالل من فلس

 حماس لن تتخلى عن مقاومتها وسالحها.
إلى محاولة  -بةد استالم إدارة قطاع غزة-وعلى ذلش، لن يطول الوقت الذي ستسةى فيه فتح 

السيطرة على الجوانب األمنية والةسكرية وتفكيش الةمل المقاوم؛ كما لن يطول الوقت الذي ستسةى 
إن عاجاًل أو -ةمل المقاوم في الضفة ال ربية، وهو ما سيؤدي فيه حماس لتوسيع وتقوية وتنشيط ال

 إلى مواجهات وأزمات تقود إلى إفشال المصالحة. -آجالً 
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*** 
ا وحركة فتح تحتكر قيادة منرمة التحرير الفلسطينية، وسلوش 1968منذ نحو خمسين عامًا ،صيف 

 و شراكة أكفاء.قيادتها على األرض ت يقدم نموذجًا مشجةًا لديمقراطية شفافة أ
وعندما وقةت قيادة فتح اتفاق أوسلو لم تةبأ بالمةارضة الفلسطينية الشةبية والفصائلية الواسةة لها 
دارتها التنفيذية وأجهزتها األمنية منذ  ،الفصائل الةشرا، وقامت باحتكار قيادة السلطة الفلسطينية وا 

ة فتح إلى نزع صالحيات أساسية من لجأت قياد 2006إنشائها. وعندما فازت حماس في انتخابات 
فشال حكومة حماس.  المجلس التشريةي ومن الحكومة، فضاًل عن تةطيل وا 

؛ وقيادة فتح 2007ومنذ حصول اتنقسام وسيطرة فتح على الضفة وسيطرة حماس على القطاع سنة 
يةي الذي تةطي الشرعية لرئاسة السلطة وللحكومة التي يشكلها رئيس السلطة. أما المجلس التشر 

 يةطي الشرعية للحكومة ويحاسبها ويسقطها، فجنها تمنع انةقادف منذ عشر سنين.
وذلش لمةرفتها مسبقًا أي  حكومة ستأخذ الشرعية وأي حكومة ستسقط، وأي حكومة سي.قرر أنها 
حكومة "انقالب أسود"، وأي أجهزة أمنية سيحاسب ويضبط مةاييرها ومسارها، وأي مدراء ومسؤولين 

فين سيضع مةايير تةيينهم أو إنهاء خدماتهم. وبالطبع فجن قيادة فتح تستفيد من بيئة عربية ومور
 ودولية داعمة لها، بسبب التزامها بأوسلو واستحقاقاته.

بالنسبة لقيادة فتح وللدول الةربية واألجنبية الممسكة بالملف الفلسطيني، فجن فوز حماس في 
 ادة إنتاج لألزمة من جديد بالحصار واإلفشال والتةطيل.اتنتخابات القادمة ت يةني سو  إع

وبالتالي فمن المرجح أت ت.جر  انتخابات ت تضمن فتح الفوَز فيها، بةد أن تةلمت الدرس من 
اتنتخابات السابقة؛ ألن المطلوب من اتنتخابات هو نزع شرعية التمثيل الشةبي من حماس وخط 

مة" مرة أخر . وهذف هي خلفية تأجيل اتنتخابات البلدية السنة المقاومة، وليس "إعادة إنتاج األز 
 الماضية.

وحكومة عباس/ رامي حمد هللا تريد تسلُّم قطاع غزة بصالحيات كاملة، وهو ما وافقت عليه حماس 
مؤخرًا؛ ولكن حكومة عباس لم تقدم شيئًا في إطار الشراكة الحقيقية. والةقلية نفسها تحكم إدارة 

 ير، وعلى حماس أت تتوقع شراكة حقيقية فيها حتى لو فازت في اتنتخابات القادمة.منرمة التحر 
لقد تةاملت قيادة فتح ببرودة مع تنازتت حماس في قطاع غزة، وهي تر  أن هذف التنازتت إنما 
جاءت بسبب نجاح إجراءاتها ،هي وحلفائهاا في خنق قطاع غزة ووضةه في حالة انهيار اقتصادي، 

تستقر لها األمور وتشةر بأنها في وضع أقو  ستقوم تحقًا بالسةي للسيطرة على األجهزة  وبةد أن
 األمنية وتفكيش الةمل المقاوم.

*** 
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لن تكون هناش مصالحة حقيقية ما دامت عقليات كهذف تدير القيادة الفلسطينية، وما دامت تستفيد 
سرائيلية تتوافق أو تتقاطع مةه  ا في التةامل مع حماس وقو  المقاومة.من بيئة عربية ودولية وا 

 وبالتالي، لن تكون هناش مصالحة حقيقية إذا لم يحدث تقدُّم حقيقي في اتتفاق على:
 مرجةية ومبادا وأسس تحكم األطراف ،ميثاق وطني مثاًلا. -
وية برنامج سياسي ت.بنى عليه أولويات المرحلة، ويتم التةامل فيه بمةايير واضحة تجاف مسار التس -

 ومسار المقاومة.
آلية حقيقية تستيةاب جاد لكافة القو  الفلسطينية بالداخل والخارج في منرمة التحرير الفلسطينية  -

عادة بنائها، وعلى أسس تةكس أوزان القو  الحقيقية، وتستفيد من الطاقات  ومشاركتهم في تفةيلها وا 
 الهائلة للشةب الفلسطيني.

راف إلدارة اتختالف بشكل حضاري تحت سقف واحد، وبما يحفر استةداد جاد من كافة األط -
المصالح الةليا للشةب الفلسطيني، ويمنع التدخل الخارجي وخصوصًا اإلسرائيلي ال ربي في الشأن 

 الداخلي الفلسطيني.
وهذا من الناحية الةملية يستحيل أن يكون تحت سقف اتفاق أوسلو واستحقاقاته، ودون مراجةة تجربة 

طة الفلسطينية وا عادة توجيهها وتوريفها بشكل يخدم إرادة الشةب الفلسطيني، وليس إرادة السل
 اتحتالل اإلسرائيلي.

*** 
إنه سيقدم تنازتت  -حسبما نقلته وكالة "سما"-في مقابلة قائد حماس في غزة مع شباب القطاع؛ قال 

ًا أكبر من الذي قبله"؛ وقال إنه كبيرة جدًا من أجل المصالحة، وكل تنازل سيكون "صاعقًا ومفاجئ
 "سيكسر عنق كل من ت يريد المصالحة سواء كان من حماس أو غيرها".

لست أدري إن كانت التةبيرات المستخدمة تةب ر بدقة عن قرار حماس المؤسسي، إت  أنها تصريحات 
أن يجد  تبرز مد  جدية حماس في تحقيق المصالحة. غير أن ما نخشاف وما نرجو أت يحدث هو

أن الطرف الذي يحتاج إلى كسر عنقه ،ألنه يةوق المصالحة كما  -في نهاية المطاف-السنوار 
يفهمهاا هو الطرف نفسه الذي سيقدم له تنازتت كبيرة جدًا!! وأننا قد نةود إلى المربع األول من 

 جديد.
 2/10/2017، الجزيرة نت، الدوحة
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 الذي تغير حتى تنجح؟بين يدي المصالحة بين فتح وحماس: ما  .67
 عزام التـميمي
أوًت، ما من شش في أن المحاصرين لقطاع غزة قد نجحوا، ووصلت ض وطهم على سكان القطاع 
درجة األلم غير المحتمل، وبلا األمر حدًا من السوء أجبر قيادة حماس على أن تبدي اتستةداد 

الصورة إزاء هذف التنازتت، ألن لتقديم تنازتت لم تكن متصورة من قبل. حتى اآلن لم تتضح 
الضبابية مازالت تكتنف المشهد، لكن من الواضح أن حماس إذا كانت ستسلم إدارة القطاع إلى 
سلطة رام هللا، وستسلم إدارة المةابر، وستتنازل عن مختلف اإلدارات األخر ، فماذا سيبقى لها من 

مع اتحتالل؟ هل تستطيع بةد ذلش كله أن تمكن؟ وعلى ماذا ستستند في ثباتها في خندق المواجهة 
ترل محافرة على سالحها؟ يصر بةض قادة حماس أن سالح المقاومة ليس مطروحًا على طاولة 
التفاوض، بينما يصر بةض قادة فتح أنه تبد أن تشمله التنازتت ألنه ت يةقل أن يبقى سالح خارج 

واألمريكان، الذين يقال إنهم يباركون الخطوات إطار السلطة الرسمية. وت يتصور أن اإلسرائيليين 
 األخيرة، سيقبلون باستمرار حماس مطلقة اليدين! وهو أمر ت يقبل به المصريون أساسًا. 

وثانيًا، تم مؤخرًا انتخاب قيادة جديدة لحركة حماس على مستو  قطاع غزة وعلى المستو  الةام، 
مما يكرس األولوية التي تحرى بها غزة في هموم  وكال القيادتين تتركزان حاليًا داخل القطاع،

الحركة وصناعة قرارها.  ومن إيجابيات ذلش للوهلة األولى أن القرار صار يتخذ سريةًا، دون إعاقة 
ربما مبالا فيها في بةض األوقات وبةض  –بسبب اآلليات القديمة التي كانت تةتمد درجة عالية 

الجديد قيادة الحركة في القطاع من الدفع قدمًا باألمور في  من الشور . وقد مكن الوضع –الحاتت 
تسارع غير مةهود. وت أدل على ذلش من التفاهمات التي أبرمت مع محمد دحالن في القاهرة دون 

 الرجوع إلى أحد من قيادات الحركة في الخارج.
، وبات داعموها وثالثًا، ت يخفى على مراقب للشأن الفلسطيني أن مقدرات حركة حماس قد ضةفت

يجدون صةوبة بال ة في تقديم يد الةون إليها داخل القطاع المحاصر، وذلش بةد نجاح الثورة 
المضادة في إحباط ثورات الربيع الةربي وفي اتنقالب على أول نرام ديمقراطي واعد شهدته مصر 

اس مع إيران في تاريخها المةاصر. وت يمكن في هذا الصدد إغفال الخالف الذي نشب بين حم
وما نجم عنه من وقف أو تقليص شديد للدعم الذي كانت إيران  سوريةحول الموقف من الثورة في 

تقدمه ماليًا وعسكريًا لحركة حماس داخل غزة. ساهمت هذف التطورات المذهلة، والتي لم تكن في 
ا على مد  الحسبان، في إضةاف حركة حماس في الخارج، فبةد أن كانت المؤسسات المساندة له

ما يزيد عن ربع قرن تمد الداخل بمختلف أشكال الدعم، وتساعدف على الصمود واتستمرار في 
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النضال والمقاومة، أخذ النشاط في الخارج يشهد تراجةًا تحت وطأة الحصار الذي تفرضه كثير من 
 أنرمة الدول الةربية وبسبب انتقال قيادة الحركة إلى داخل القطاع.  

  قيادة حماس الجديدة، التي تتخذ من قطاع غزة المحاصر مقرًا لها، ضرورة تجاوز ورابةًا، تر 
وما تمخض عنها من مآسي بأي ثمن، وتر  أن إصالح ذات البين  2007أحداث يونيو من عام 

داخل مجتمع القطاع مقدم على كل أمر آخر، وهي قضية تجد قبوًت ومباركة لد  شريحة عريضة 
ون في طي تلش الصفحة السوداء من تاري  القطاع المةاصر. ما من شش في من الناس الذين يرغب

أن ذلش يشكل فرصة سانحة أمام محمد دحالن حتى يبيض صفحته ويةود إلى القطاع في صورة 
الفارس المنقذ، وخاصة بما يحرى به من دعم إماراتي ومصري ماليًا وسياسيًا وا عالميًا. ولم يةد سرًا 

لمجموعة الموالية له داخل حركة فتح في القطاع، بمساندة إماراتية ومصرية، أنه يلةب من خالل ا
دورًا محوريًا في إتمام إجراءات المصالحة المجتمةية التي تشتمل على دفع تةويضات تصل إلى 

 خمسين آلف دوتر لكل عائلة متضررة بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
صية في سيناء، وبشكل أساسي في شمالها الذي وخامسًا، باتت مصر تواجه مشكلة أمنية مستة

يحاذي قطاع غزة. وثمة ما يشير إلى أن األجهزة األمنية في مصر وصلت إلى القناعة بوجوب حل 
مشاكل قطاع غزة، أو على األقل التخفيف من حدتها، أماًل في أن يساهم ذلش في تهدئة األوضاع 

ثق بحركة حماس بل ويةتبرها امتدادًا لجماعة في سيناء. ورغم أن النرام الةسكري في مصر ت ي
اإلخوان المسلمين التي هو في حرب مةها، إت أنه مضطر للتفاهم مةها ضمن مةادلة جديدة تضمن 
له تحييدها، وتمهد لةودة األوضاع في قطاع غزة بالتدريج إلى ما كانت عليه قبل أحداث يونيو 

 .2007،حزيرانا 
ية التي تشكل تحالف الثورة المضادة حريصة على إنجاز المصالحة وسادسًا، باتت األطراف الةرب

الفلسطينية، فالمصالحة ضمن التصور المتداول من شأنها أن تحجم حركة حماس، وخاصة أنها 
تكاد تنحصر في إعادة ترتيب األوضاع داخل قطاع غزة دونما تطرق لألوضاع في الضفة ال ربية، 

ن مع سلطات اتحتالل والتنسيق مةها أمنيًا، مستهدفة عناصر حيث تستمر السلطة هناش في التةاو 
حماس ومن يتةاطف مةها بالمالحقة والتنكيل. في نفس الوقت، تساعد المصالحة من وجهة النرر 
الةربية الرسمية على تخطي عقبة كأداء في طريق التطبيع مع الكيان الصهيوني بشكل علني 

قامة عالقات سياسية واقتصاد ية مةه. ت خالف على أن هذف المنرومة الةربية متأهبة ورسمي، وا 
للتفاهم مع الصهاينة، بل ولديها رغبة شديدة في إبرام صفقات ومةاهدات مع الكيان الصهيوني. 
وبينما تر  الحكومة اإلسرائيلية بقيادة نتنياهو أن الةالقات مع الةرب ينب ي أن تسبق حل النزاع وأن 

يساهم فيما بةد في حل المشكلة مع الفلسطينيين، يستصةب الةرب  التطبيع مع الةرب يمكن أن
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المضي قدمًا في التطبيع والتفاهم بشكل علني ورسمي بينما الموضوع الفلسطيني مةلق بال حسم. 
ونررًا ألن الصهاينة طالما تذرعوا باتنقسام الفلسطيني حتى ت يمضوا قدمًا في إنجاز المراحل 

أوسلو، التي من المفترض نرريًا أن تنهي الصراع تمامًا وتطوي كل فصوله، المتبقية من استحقاقات 
 فقد غدت المصالحة ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى.

في المحصلة، يبدو أن حركة حماس في قطاع غزة تجد نفسها مضطرة للسير على خطى حركة 
مقابل ضمان البقاء، النهضة في تونس. ففي رل الض وط الهائلة والحصار المستحكم، ت مفر 

بشكل من األشكال، من تقديم تنازتت غير مسبوقة، بل لم تكن تخطر ببال. وفي هذف المرحلة 
الةصيبة تصبح كثير من األمور نسبية، وما لم يكن مقبوًت وت مبررًا من قبل يصبح باسم اتجتهاد 

 السياسي خيارًا مباركًا.
مفروض أن تمضي حماس في إبرامها إلنجاز لم يةد خاف على أحد أن الصفقة التي من ال

المصالحة الشاملة أطرافها هم نرام السيسي، ومحمد دحالن الذي يةمل لد  محمد بن زايد، 
ومحمود عباس. وعلى الرغم من أنه يصةب على المرء أن يحسن الرن بأي من هذف األطراف أو 

أهل قطاع غزة إلى أن يةبروا عن  أن يرجو منها خيرًا، إت أن الحصار الخانق ألجأ الكثيرين من
تمام التفاهمات أيًا كانت الشروط ومهما كان الثمن، وت أرنهم يالمون  الرغبة في إنجاز المصالحة وا 

 على ذلش بةدما تقوف من عنت.
ت يستبةد بتاتًا أننا مقبلون على استحقاق جديد من استحقاقات الثورة المضادة، أت وهو إطفاء جذوة 

د اتحتالل الصهيوني في فلسطين. فقد بات ذلش مطلبًا عربيًا رسميًا وعلنيًا بةد أن كان المقاومة ض
مطلبًا إسرائيليًا وغربيًا. وكما أجهضت أنرمة اتستبداد مشروع الت يير السياسي سيسةى صهاينة 

بكل  الةرب المتنفذون فيها إلى إنهاء مشروع المقاومة المسلحة ضد اتحتالل الصهيوني، وسيةملون
ما أوتوا من قوة ومال ألن تصبح حركات المقاومة، ومنها حماس، جزءًا من التاري ، كما حصل مع 

  أسالف لها من قبل.
ولكن، حتى لو تحقق لهم ذلش، فلن يطول بهم المقام. إذ ت مفر من أن تنتفض األمة مجددًا، 

 فتلش سنة هللا في الت يير. وينطلق مشروع تحرير جديد. عاجاًل أم آجاًل، سيحصل ذلش ت محالة،
 2/10/2017، "21موق  "عربي 
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 فرصة المصالحة وحقيقة رف  "الفيتو" عنها .68
 هاني المصري
اآلن، بةد حل اللجنة اإلدارية، والتصريحات واألجواء اإليجابية من طرفي اتنقسام، خصوًصا من 

الحكومة للوزارات في قطاع  قيادات "حماس" بشكل عام، ويحيى السنوار بشكل خاص، وبةد استالم
غزة، واألنباء عن صدور قرار في أي لحرة بجل اء اإلجراءات الةقابية، ومع عودة الرعاية المصرية 
قليمي ودولي غير مسبوق، نستطيع القول إن فرصة  النشطة لملف المصالحة، وسط دعم عربي وا 

ن الةقبات والةراقيل التي تقف النجاح في إنجاز المصالحة أكبر من سابقاتها، مع عدم التقليل م
أمامها، والتي يمكن أن تنفجر في أي لحرة إذا لم تتوفر القناعة واإلرادة والمصلحة لد  الفلسطينيين 

 في استكمالها باتجاف تحقيق وحدة وطنية حقيقية ب ض النرر عن كل المةيقات.
تؤدي إلى تواصله، تبدأ إن هناش جملة من األسباب التي أدت إلى حدوث هذا التطور، ويمكن أن 

بوصول المأزق الفلسطيني الةام ولد  طرفي اتنقسام إلى حد ينذر باتنهيار واتنفجار، سواء 
مةانه في تحويلها إلى سلطة  للسلطة في الضفة ال ربية التي تترنح تحت تةنت اتحتالل وضرباته وا 

يل الكبر "، أو في قطاع غزة بال سلطة، ومضي ه بصورة غير مسبوقة في تنفيذ خطة إقامة "إسرائ
 الواقع تحت الحصار وتفاقم أزمته المةيشية إلى حد أن اتنفجار بات قاب قوسين أو أدنى.

والسبب الثاني الذي يدفع نحو إنجاز المصالحة أن قيادة "حماس" الجديدة، وخصوًصا السنوار، 
ادت أن تبقى تعًبا مهما. أدركت أن الرروف ت يرت بشكل جوهري، ما يقتضي ت ي ر "حماس" إذا أر 

ل إلى "ربيع إسالمي"، إذ صةدت جماعة اإلخوان  فقد راهنت الحركة على الربيع الةربي الذي تحو 
المسلمين واعتلت سدة الحكم كلًيا أو جزئًيا في عدد من البلدان الةربية، أهمها مصر، واقتربت من 

اما التي راهنت على "اإلسالم المةتدل" الحكم في دول عربية أخر ، وسط تشجيع من إدارة باراش أوب
لـ"إصالح" البلدان الةربية في مواجهة اإلرهاب و"اإلسالم المتطر ف"، وتحو ل الربيع إلى خريف، 

 وتساقطت أوراقه بسقوط حكم اإلخوان في مصر.
يه ومع مجيء إدارة دونالد ترامب التي تةتمد مقاربة أخر  تقوم على محاربة اإلسالم السياسي، بما ف

اإلخوان المسلمين، ودعم األنرمة التقليدية؛ وجدت "حماس" نفسها في وضع صةب، وتحاول أن 
وحزب هللا، مع إدراكها المتزايد أن عودة المياف إلى مجاريها مع هذا  سوريةتةيد تحالفها مع إيران و 

محمود  المحور ت يرفع الحصار، ولن يمنع اتنهيار واتنفجار، خصوًصا بةد إجراءات الرئيس
قامة مسافة بينها  عباس الةقابية، فأقدمت على خطوة دراماتيكية بدأت بجقرار وثيقتها السياسية، وا 
وبين اإلخوان المسلمين، والتوجه إلى مصر بمقاربة جديدة أحدثت اختراًقا في عالقاتها مع نرام 
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تي ترددت أو راوغت الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خالل استجابتها للمطالب األمنية المصرية ال
 في الماضي باتستجابة لبةضها.

وهذا التطور في الةالقة مع مصر رافقه عقد تفاهمات مع تيار محمد دحالن، الةدو اللدود لها، 
واتنفتاح من خالله على اإلمارات، التي تشكل رأس حربة الهجوم على اإلسالم السياسي الذي تنتمي 

 إليه "حماس".
ن انفتاحها على دحالن ي نيها عن دفع استحقاقات المصالحة مع السلطة، ربما اعتقدت "حماس" أ

كما يرهر في التفاهمات التي عقدتها مةه، وتضمنت تفةيل المجلس التشريةي من دون نواب "فتح"، 
وتوسيع اللجنة اإلدارية، وعقد مؤتمر وطني يمهد عملًيا لنزع الشرعية عن زعامة عباس، لتدرش 

ة لةودة غزة للسلطة وليست بدياًل عنها كما أوحت الخالفات المصرية مع بسرعة بأن مصر بواب
 الرئيس عباس.

لةل ما سبق يفسر التحوتت المتسارعة لد  "حماس" التي أغضبت حليفتيها قطر وتركيا، وبةض 
قياداتها وأعضائها وجمهورها الذين لم يواكبوا استدارتها وتحو تتها المتسارعة. فقد أدركت "حماس" 

ستجابة ل ريزة البقاء أن الوثيقة السياسية الجديدة لم تكف، وأن عليها إما التنازل عن السلطة في ا
سرائيلًيا، أو أن تقبل  غزة كلًيا أو جزئًيا إذا أرادت أن تبقى تعًبا مهًما، وحتى تقبل إقليمًيا ودولًيا وا 

سلطة، وأبواب واشنطن وتل أبيب شروط الرباعية الدولية التي وحدها ستفتح لها أبواب البقاء في ال
 والةديد من الةواصم األوروبية والةربية.

يبدو أن "حماس" ،أو اتجاف قوي فيهاا اختارت أن ت ادر السلطة، أو على األقل أن تخفف تواجدها 
فيها، وما يةنيه ذلش من إلقاء مسؤولية القطاع على السلطة، في محاولة لحماية وجودها ودورها 

ة، ولم تصل إلى حد قبول شروط الرباعية، مع أن عليها اإلدراش أنها ت يمكن أن وسالح المقاوم
تجمع ما بين تمسكها بسالح المقاومة والةمل من أجل إحياء القضية الفلسطينية ومةارضة 
المخططات الرامية إلى تصفيتها في رل إعادة السيطرة لسلطة ملتزمة بالتزامات تجةل من الصةب 

لمةادلة، مما يجةل ابتةاد "حماس" عن السلطة مع احتفارها بسالح المقاومة مجرد جًدا تحقيق هذا ا
مرحلة أولى ستتلوها مراحل أخر  ستضع سالح المقاومة على طاولة البحث. طبًةا، "حماس" تراهن 

 على كسب الوقت وحصول مت يرات تمكنها من اإلفالت.
قة دخلت في مرحلة جديدة، ووصلت ثالث سبب لحدوث التطورات في ملف المصالحة، أن المنط
، واحتمال اندتع حروب جديدة سوريةبةض الحروب واألزمات إلى فصلها الختامي، خصوًصا في 

على خلفية الخشية الةراقية اإليرانية التركية من إقامة دولة كردية، واحتمال توسةها لتضم األكراد 
اإليراني والمحور السةودي، وبين إيران المنتشرين في دول المنطقة، وتصاعد الخالف بين المحور 
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سرائيل، األمر الذي ينذر بالحرب على خلفية تخوف إسرائيل من ازدياد النفوذ اإليراني في الةراق  وا 
هذا الةامل يستدعي تبرير  ولبنان، ووصوله إلى حدودها بةد انتصار نرام بشار األسد. سوريةو 

 عن المحور اإليراني.الوضع الفلسطيني والسةي لجذب "حماس" بةيًدا 
 

سرائيل قد رفعتا الفيتو عن المصالحة؟  هل يعني ما سبق أن الواليات المتحدة وا 
ي اإلسرائيلي عن المصالحة مريكعندما قرأت تصريح الصديق موسى أبو مرزوق حول رفع الفيتو األ

يما أن خفت، ألنه إذا كان األمر صحيًحا فهذا يةني أن "حماس" دخلت إلى بيت الطاعة، ت س
فصل الضفة  استراتيجيةساعدتها على تحقيق مكاسب كبر ، وهي  استراتيجيةإسرائيل لم ولن ت ي ر 

عن غزة، وتشجيع اتنقسام الفلسطيني، والةمل على مد ف بالوقود الالزم تستمرارف وتةميقه. ولكن 
هما اللتان  بةدما تمةنت في األمر وجدته محاولة من أبو مرزوق إلرهار أن واشنطن وتل أبيب

 ت يرتا وليس "حماس"، وهذا غير صحيح على اإلطالق.
ذا رفةته يةني أنها باتت تأمل من  فجسرائيل ليست مهزومة لكي ترفع الفيتو عن المصالحة، وا 
المصالحة أكثر مما تأمل من استمرار اتنقسام. فهي حاولت أن ترمي قطاع غزة في حضن مصر 

رة ولم تنجح تماًما، وتخشى من انفجا ر القطاع ألنها ستتحمل المسؤولية كونها الدولة المحتلة المحاصِّ
 له.

كما أن إسرائيل تةمل على تمكين السلطة من السيطرة على قطاع غزة لةزل "حماس" من دون أوهام 
عن إمكانية كبيرة للنجاح في ذلش، فهي تتوقع أن يقوم الفلسطينيون بجفشال هذف المحاولة كما أفشلوا 

ذا تحققت المصالحة بالشروط األالمحاوتت  ية اإلسرائيلية مريكالسابقة، وربما يقتتلوا مجدًدا. وا 
فستكون "حماس" بةدها في وضع أصةب، وتحت ض ط أكبر لدفةها لقبول صريح بشروط الرباعية 

 والتخلي عن سالح المقاومة.
هدف قديم يقوم على حل وتأمل إسرائيل أيًضا أن تنقل مركز السلطة من الضفة إلى القطاع تحقيًقا ل

القضية الفلسطينية في غزة، الذي يمكن أن يتطور إلى إلحاق المةازل األهلة بالسكان في الضفة 
بسلطة غزة، وبما يمك ن إسرائيل تحًقا من ضم مةرم الضفة مع أقل عدد ممكن من أصحابها 

 األصليين.
ي اإلسرائيلي عن المصالحة؟ مريكتأسيًسا على ما سبق، فجن اإلجابة عن سؤال: هل رفع الفيتو األ

يمكن أن يكون من خالل قراءة بيان اللجنة الرباعية الذي تضمن أقصى ما وافقت عليه إدارة ترامب، 
إذ رحب بالجهود، وخاصة المصرية، ألنها ستمكن السلطة الشرعية من السيطرة على قطاع غزة، 

ي جيسون مريكالرباعية قاله المبةوث األوحل المشاكل المةيشية التي يةانيها. وما لم يقله بيان 
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غرينبالت الذي طالب بةزل "حماس" وعودة السلطة إلى القطاع، وربط ذلش بالجهود والمشاريع 
الرامية إلى تحسين شروط الحياة اتقتصادية والمةيشية في الضفة ضمن السالم اتقتصادي الممكن 

 قضية الفلسطينية.حالًيا، تمهيًدا لصفقة القرن الرامية إلى تصفية ال
ي اإلسرائيلي، ولكن تم مريكما سبق يوضح أننا أوًت ت نزال في مرحلة تجريبية لم يرفع فيها الفيتو األ

إعطاء إشارة بأنه يمكن أن يرفع إذا وافقت "حماس" مباشرة ،أو عبر تشكيل حزب سياسي يقوم 
ذا لم تواف ق عليها أن تؤكد التزامها بالهدنة طويلة بالمهمة بدًت منهاا على شروط الرباعية الدولية، وا 

األمد وت ادر السلطة، على األقل جهازها التنفيذي ،الحكومةا، وت تةرقل جهود إحياء المفاوضات 
 الرامية إلى التوصل إلى حل تاريخي للقضية الفلسطينية.

الفلسطيني مع وثانيا أن المصالحة التي تحدث حالًيا ليست تلش التي يريدها ويحتاج إليها الشةب 
أنها تلبي بةض اتحتياجات الفلسطينية، ت سيما تخفيف الحصار عن قطاع غزة وتوحيد مؤسسات 
السلطة، مما يفرض على كل الوطنيين والحريصين وال يورين على القضية الوطنية ومصالح الشةب 

الل تشكيل الفلسطيني للض ط لكي تكون المصالحة مقدمة لتحقيق الوحدة الوطنية الشاملة من خ
عادة بناء مؤسسات منرمة التحرير لتضم الجميع. وحدة قادرة على ت يير  حكومة وحدة وطنية وا 
شكل السلطة وورائفها لتمثل الجميع وتحفر حقوق اإلنسان وحرياته، وتوفر الرروف للتقدم على 

 طريق تحقيق حقوق وأهداف الشةب الفلسطيني بالةودة والحري ة واتستقالل والمساواة.
وأخيًرا، ليس صحيًحا أننا ت نملش من أمرنا شيًئا وأن اتنقسام والوحدة قراران خارجيان ت نملش سو  
ر للقضية من مخططات لتصفيتها، عن طريق توفر  اتنصياع لهما، بل يمكن التمرد على ما ي.حض 

رادة بأن الوحدة يجب أن تكون في سياق إحياء القضية بوصفها قضية تحرر و  طني، وا عادة قناعة وا 
بناء الحركة الوطنية والتمثيل على أسس وطنية وديمقراطية توافقية ومشاركة سياسية حقيقية بال 
نما  غالب أو م لوب. أما عزل "حماس" أو "فتح" أو غيرهما من القو  الفلسطينية فال يخدم الوحدة، وا 

 يساهم في إبةادها عن التحقق.
 3/10/2017، القدس، القدس

 
 ريح لنتنياهومن فتح وحماس االنقسام بي .69

 عاموس هرئيل
اتتصاتت المتقدمة عن المصالحة بين السلطة الفلسطينية وحماس تةكس، أوت وقبل كل شيء 

 األزمة اتستراتيجية التي علقت فيها حماس في السنة األخيرة.
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ألمر على إذا وافقت حماس على أن توقع أخيرا تسوية متجددة لتقاسم القو  مع السلطة، فسيشهد ا
أن استراتيجية استخدام الض ط التي انتهجها رئيس السلطة محمود عباس ،أبو مازنا تجاف قطاع 
غزة تةطي أخيرا أ.ك.َلها. وفي الوقت عينه، ستكون هذف نتيجة مساعي الوساطة التي اتخذتها مصر، 

يل نسبيا على من ناحية إسرائيل، يحتمل أن تكون هنا إمكانية كامنة لتحقيق تهدئة على مد  طو 
 حدود القطاع، وأن كانت عالمات اتستفهام ت تزال كثيرة.

اليوم؛ يفترض بحكومة السلطة أن تتوجه من رام هللا إلى غزة وغدا ستبدأ محادثات المورفين من 
التي « الةنزة»الطرفين، بوساطة مصرية. الخطوة األولى، التي وافقت عليها حماس، تتةلق بجخراج 

 ة قبل نحو سنة ـ حل اللجنة اإلدارية للقطاع، التي أغضبت عباس.أدخلتها المنرم
، برغم أن حماس أقامت حكومة في القطاع وسيطرت عليه عمليا، وافقت 2016وحتى  2007من 

السلطة بشكل عام على مواصلة المساعدة في تمويل النشاط المدني في غزة. وكان تشكيل اللجنة 
لسلطة فرد عباس عليها بتقليص دفةات الرواتب لمورفي السلطة تنكرا مطلقا من حماس للةالقة مع ا

 في القطاع وباستمرار وقف تمويل الكهرباء، الذي جةل حياة المواطنين في القطاع تكاد ت تطاق.
، عند أزمة مشابهة جدا مع السلطة، اختارت حماس الخروج من الحصار من خالل 2014في 

ت نهايته ،نتيجة لسلسلة تفسيرات م لوطة من الطرفين التصةيد الةسكري مع إسرائيل الذي كان
هذف المرة يخيل أن الزعيم الجديد بالذات، يحيى «. الجرف الصامد»أيضاا صدام واسع في حملة 

سنة في السجن اإلسرائيلي، توصل إلى اتستنتاجات  20السنوار، المخرب الذي قضى أكثر من 
نازتت تجاف السلطة، مقابل تخفيف الض ط اتقتصادي المةاكسة. فحماس تؤشر إلى أنها مستةدة للت

 عنها.
يحتمل أن تكون المنرمة ت تزال تنتةش من أضرار الحرب قبل ثالث سنوات، ويبدو أن قادتها 
يفهمون بأن من الصةب أيضا الخروج إلى حرب حين تبقى مصر على تحالف مصالح مع إسرائيل، 

لة البال بمشاكلها الخاصة مع السةودية في الخليج. ومع بينا قطر، السيدة المحتملة األخر ، مش و 
أن المساعدة اإليرانية للذراع الةسكرية استؤنفت، مشكوش أن يكون في هذا ما يضمن طول نفس 

 لحماس.
سالح »تفاصيل كثيرة في اتتفاق المتحقق ت تزال غير واضحة. فجحد  المسائل األهم تتةلق بـ 

كبيرة التي لد  الذراع الةسكرية لحماس. من الرسائل التي تنقلها قيادة ، ترسانة السالح ال«المقاومة
ن أذرع  إلخضاعالمنرمة في األيام األخيرة، يبدو أن ليس لها أية نية  مسلحيها إلمرة السلطة وا 

«. الزرقاء»األمن الوحيدة التي ستنتقل إلى سيطرة عباس ستكون منرومة الدفاع المدني والشرطة 
 ةلق بمستقبل مةابر الحدود.مسألة ثانية تت
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في مراحل سابقة من المفاوضات جر  الحديث عن امكانية اعطاء اتذن لتواجد أجهزة السلطة في 
المةابر التي بين غزة ومصر واسرائيل. وفي اسرائيل يثور اتشتباف بان حماس تسةى إلى محاكاة 

لحاكمة، ولكن قوات اتمن نموذج حزب هللا: مثل حزب هللا في لبنان، ستشارش في الحكومة ا
 الخاصة بها ستبقى بةيدة عن سيطرة السلطة.

عالمة استفهام ثالثة تتةلق بدور محمد دحالن، رجل فتح الذي تورط مع عباس. فقط بسط 
الجنراتت المصريون رعايتهم على دحالن قبل بضع سنوات ويسةون لمنحه مكانة متجددة في 

ير في ذلش، ولكن في نرر عباس كل وجود لدحالن ورجاله القطاع. ويبدو أن حماس مستةدة للتفك
 هو علم أحمر من شأنه ان يفشل اتتفاق.

من ناحية إسرائيل، في تسوية لمد  بةيد نسبيا يةاد فيها للسلطة دور في قطاع غزة توجد فضائل 
ة ألنها كفيلة بان تفرض لجاما مةينا على سلوش حماس. أما النواقص المحتملة فتكمن في مسأل

الرقابة على ذراعها الةسكرية وسالحها، وكذا في كل ما من شأنه أن يحصل في الضفة ال ربية. في 
السنوات األخيرة، بما في ذلش تخوف عباس من محاولة حماس اتنقالب عليه اتخذ يدا قاسية 
تجاهها في الضفة واعتقل المئات من رجالها. وتخفيف الض ط عن خاليا المنرمة في الضفة من 

 أنه أيضا أن يسهل عليها تنفيذ عمليات إرهابية.ش
يوجد تحفر آخر، يحتمل أت يكون مريحا إلسرائيل أن تةبر عنه علنا: فسواء رئيس الوزراء نتنياهو 
أم وزير الدفاع ليبرمان يفضالن على ما يبدو اتنفصال بين السلطة وحماس، وذلش أيضا كي ت 

د الصفوف الفلسطينية وبالتالي يمكن الةودة إلى التقدم في يتمكن عباس من اتدعاء بأنه أعاد توحي
 المسيرة السياسية.

يبدو أنه من زاوية نررهما، فان مفاوضات فلسطينية داخلية طويلة بالذات مفضلة على اتفاق قد 
 يفرض على إسرائيل خطوات خاصة من جانبها.

 2/10/2017 ،هآرتس
 3/10/2017، القدس العربي، لندن
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