
    
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 نتنياهو: المصالحة الفلسطينية المزيفة تهدد وجودنا
 ةكان ينبغي أن تقوم الحكومة برفع اإلجراءات العقابية عن غز حماس: 

 وتنصيب دمى على رأس السلطة الفلسطينية ه فلسطينوجود مكائد تحاك تجاُيحذر من جاويش أوغلو 
 إدارة وزارات غزة باستثناء الداخلية والمعابر تتسلم رسميا   الحكومة

 ترامب لغوتيريس: نتنياهو أشد تعنتا  من عباس

حماس لم تلجأ للمصالحة تحت هنية: 
ستذهب و  الضغط أو من موقف ضعف

 إلى أبعد نقطة من أجل إنهاء االنقسام
 

 4... ص 

 

 4422 4/10/2017 األربعاء



 
 
 
 

 

 2 ص             4422 العدد:             10/4/2017 األربعاء التاريخ: 

                                    

  السلطة:
 7 ي أول اجتماع للحكومة بغزة: سنحل ملف الموظفين ويجب رفع الحصار عن القطاعهللا ف الحمد  2.
 9 إدارة وزارات غزة باستثناء الداخلية والمعابر تتسلم رسميا   الحكومة  3.
 10 ف المفاوضات: مواقف نتنياهو العنصرية استخفاف بجهود استئناالفلسطينية الخارجية  4.
 10 وزيرة االقتصاد: الوضع االقتصادي في غزة كارثي  5.
 11 رةبش   الوزراء تسلموا وزاراتهم واألمور مُ  وزير التربية والتعليم:  6.
 11 اإلعمارملف إعادة من  %80ز أكثر من جاإنتم ( وسط غزة: 4الحمد هللا يفتتح برج الظاهر )  7.
 12 الملفات العالقة إلتمام: الوضع في غزة مأساوي والحكومة بحاجة لجهود كبيرة الناطق باسم الحكومة  8.
 12 رئيس سلطة الطاقة: لدينا خطة شاملة لترتيب أوضاع الكهرباء في غزة  9.
 13 الحكومة ستعمل على دمج موظفي غزة وفق تفاهمات القاهرة: وزير النقل والمواصالت  10.
 13 نسانيةالخضري: عدم رفع العقوبات عن غزة ُيفاقم المعاناة اإل   11.
 14 األقصى المسجد الجزء الجنوبي من قريع يحذر من خطورة إعداد االحتالل خطة القتطاع  12.
 14 " األبارتايد"عريقات: حان الوقت إلنهاء فصل مظلم من فصول   13.

 
  المقاومة:

 15 حماس: نتطلع لطي صفحة االنقسام وتجاوز المرحلة الماضية  14.

 15 ةغز ي أن تقوم الحكومة برفع اإلجراءات العقابية عن كان ينبغحماس:   15.

 16  غزة شكل خيبة أمل للجمهور الفلسطينيقرار تأجيل رفع اإلجراءات ضد ": الشعبية"  16.

 16 على جدية نواياها ؤشرماستالم مهامها لكن ال ب لإليحاءلية و حكومة بروتوكالزيارة ": الديمقراطية"  17.

 17 غزة من قرار حكومة الوفاق تأجيل رفع العقوبات عنفصائل فلسطينية تعرب عن استغرابها   18.

 17 ؤكد أن سالح المقاومة خارج النقاشيُ طالب السلطة بـ "خطوات ملموسة" و يُ  حسن يوسف  19.

 18 للحديث حاليا   سالح المقاومة ورفع العقوبات عن غزة ليس مجاال  : على بركة  20.

 18  من عدمه أو ضبطه أو الصيغة التي سيتم االتفاق عليها هاستدرس تسليم سالح الحركة": الجهاد"  21.

 19 تسليمهب القاومة ضرورة ضبط سالح الميطالب ب رباح مهنا  22.

 19 ترفض اشتراطات نتنياهو لالعتراف بالمصالحة الفلسطينيةالفلسطينية فصائل ال  23.

 20 المتضرر الرئيس من المصالحة كونها مصدر قوة لشعبناهو برهوم: االحتالل   24.

 20 تقوم على ثالثة أسسطريق االنقسام وتحقيق الوحدة بحاجة إلى خارطة  إنهاء الرجوب:  25.

 21 أكد حرصه الشديد على تنفيذ مستحقات المصالحة عباسعزام األحمد:   26.

 21 سالح قرب رام هللا ي  االحتالل يزعم إحباط بيع قطعت    27.
 

  :ياإلسرائيلالكيان 
 21  نتنياهو: المصالحة الفلسطينية المزيفة تهدد وجودنا  28.
 22 نتنياهو من مستعمرة "معاليه أدوميم": سنبني هنا آالف الوحدات السكنية  29.
 22 على المصالحة ية ردا  سلطة الفلسطينلبينيت يطالب بوقف تحويل أموال الضرائب ل  30.



 
 
 
 

 

 3 ص             4422 العدد:             10/4/2017 األربعاء التاريخ: 

                                    

 23 ليبرمان: المصالحة بين فتح وحماس استعراضية ولن تنجح  31.

 23 ليبرمان: بشار األسد خرج من الحرب منتصرا    32.

 24 كشف عن "إخفاقات خطيرة"القناة العاشرة: التحقيقات اإلسرائيلية في عملية "حلميش" ت  33.

 24 استقالة ثانية من كتلة "المعسكر الصهيوني" خالل أيام  34.

 24 يتسبب بتكرار عملية "كمين أنصارية" في غزة أن كاد إسرائيليمحاكمة قائد عسكري   35.
 

  :األرض، الشعب
 25 األقصىالمسجد قرار لالحتالل بمنع األطفال من اللعب في ساحات   36.
 25 119هدم قرية العراقيب في النقب للمرة الـ  37.
 26 مواطنين على األقل وإصابة آخرين بالرصاص بينهم طفل ثمانيةالقدس: مستعربون يختطفون   38.
 26 قاسية أسيرة في المعتقالت اإلسرائيلية يعانين ظروفا   34هيئة شؤون األسرى:   39.
 26 فلسطيني ا تعرضوا للتعذيب بسبب العنف بسورية 5,233": مجموعة العمل"  40.
 27 منذ انتفاضة القدس ا  إداري ا  قرار  2,860االحتالل أصدر : مركز أسرى فلسطين  41.
 27 : نستنكر االعتداء على الكنائسالقدس أوقاف عام مدير  42.
 28 الفلسطينيون يطالبون برفع الحد األدنى لألجور العمال: هللا رام  43.
 28 بسبب بث أغنية فلسطينية االحتالل ُيحقق مع مدير مدرسة :أم الفحم  44.
 29 األقصىالمسجد يقتحمون  يهوديا   ا  مستوطن 74": قدس برس"  45.
م برنامجا    46.  29 عبر "اليوتيوب" و"الفايسبوك" لمقاومة االحتالل شاعر فلسطيني ينتج ويقد 

 
  : مصر
 30 يسي: العالم يترقب المصالحة وهناك فرصة لتحقيق السالمالس  47.
 30 وزير المخابرات المصرية لقيادة حماس: سيسجل التاريخ أنكم وحدتم الفلسطينيين  48.
 31 ة في المرحلة الحاليةسالح المقاومة والقسام خارج كل ترتيبات القاهر ": مصر ُتبلغ عباس أن رأي اليوم"  49.
 31 أديب والحديدي مع قادة "حماس"... والمغردون: يعني مش إرهابية؟  50.

 
  األردن: 

 32 والشرطة الفلسطينية "الدرك"بحث التعاون والتنسيق بين : عم ان  51.

 32 "أستقاطع شركة "جي فور هيئة أممية باألردن   52.
 

  لبنان: 
 33  دعوة لكف يد البطريرك األرثوذكسي ثيوفيلوس اليوناني لوقف أي بيوع :لبنان  53.

 
  عربي، إسالمي:

 34 لفلسطينيةوتنصيب دمى على رأس السلطة ا وجود مكائد تحاك تجاه فلسطينُيحذر من جاويش أوغلو   54.



 
 
 
 

 

 4 ص             4422 العدد:             10/4/2017 األربعاء التاريخ: 

                                    

ب بتطور جهود المصالحة الفلسطينية  55.  34 السعودية ترح 

ب قطر  56.  35 بتولي حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية مهامها في قطاع غزة ترح 
 

  دولي:
 35 استرامب لغوتيريس: نتنياهو أشد تعنتا  من عب  57.
 36 "إسرائيل" بـ باالعترافواشنطن ترحب بالمصالحة وتطالب حماس   58.
 37 البارد منازل أعيد بناؤهامخيم نهر عائلة تتسلم في  93األونروا واالتحاد األوروبي:   59.
 37 بالتعامل مع جرائم الحرب اإلسرائيلية الدولية" الجنائية"ب الجمعية البرلمانية اآلسيوية تطال  60.

 
  : تطورات األزمة القطرية

 38 أمير قطر مرتاح إلى مواقف إيران  61.

 38 طالبا  قطريا  من الدراسة 190الجامعات المصرية تمنع   62.
 

  حوارات ومقاالت:
 39 حمد جميل عزم... أمصر والمصالحة الفلسطينية  63.
 40 ياسر الزعاترة... عن المعركة التالية حول السالح في غزة  64.
 42 ساري عرابي... حماس والمصالحة: أخطاء استراتيجية ومهمات مطلوبة  65.
 45 محمد السعيد إدريس .د... الحسبان فيخسائر إسرائيلية لم تكن   66.
 47 عاموس هرئيلاإلسرائيلي... نقاط ضعف للجيش   67.

 
 49 :كاريكاتير

*** 
 

من  ستذهب إلى أبعد نقطةو حماس لم تلجأ للمصالحة تحت الضغط أو من موقف ضعف هنية:  .1
 أجل إنهاء االنقسام

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن قرار الحركة أن تذهب إلى أبعد نقطةة 
 من أجل إنهاء االنقسام وتقديم أي ثمن من أجل أن تنجح المصالحة.

 المصةرية، وةوم الثحثةاء، أن واةد الحركةة سةيتوج  ON TVوأوضةح هنيةة لةحل حةوار تونزيةوني لقنةاة 
إلةةى مصةةر األسةةموب المقمةةل حتةةى وتحةةاور مةةة اتلةةوة اةةي حركةةة اةةتح عوةةى مونةةا  األمةةن والمةةو نين 
والمعةةابر، مدكةةدا  أن االتنةةاه عوةةى هةةذو المونةةا  ودنهاءهةةا يسةةاعد الحكومةةة عوةةى أن تعمةةل اةةي أجةةواء 

 ومنالا  مريحة بدون أي تدلح .
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وأيضةا اةي  واسةتراتيجيةاي إطةار رييةة وأكد هنية أن ممادرة حركة حماس بحل الوجنة اتدارية جاء  
سةةياه استاةةعار الاطةةر اللميةةر الةةداهم عوةةى قضةةيتنا النوسةةطينية، لائةةة مةةة تنةةرد اتسةةرائيوي بالضةةنة 

 الغربية، وتغول االستيطان وتهويد القدس باعمنا وحصار قطاب غزة.
مةر مةن قطةةاب وشةدد هنيةة عوةى أن الموضةوب المتعوةةض بالقضةية النوسةطينية والاةعب النوسةةطيني هةو أك

غةةةةزة، وأن غةةةةزة لةةةةم تلةةةةن إطحقةةةةا عمةةةةارة عةةةةن دولةةةةة أو كيةةةةان سياسةةةةي مننصةةةةل عةةةةن األر  والةةةةوطن 
 النوسطيني، وكنا نقول دائما ال دولة اوسطينية بدون غزة وال دولة اوسطينية اي غزة.

وأشةةةار هنيةةةة إلةةةى أن حركةةةة حمةةةاس تريةةةد إنهةةةاء حصةةةار قطةةةاب غةةةزة وتانيةةة  المعانةةةاة عةةةن أهونةةةا اةةةي 
وترى أن المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية يمكن أن تساعد عوى إنهاء هذا الحصةار الةذي القطاب، 

 عاما. 11يعيا  القطاب منذ 
وحول قضية السةح،، قةال هنيةة إن سةح، الحكومةة والاةرطة وأجهةزة األمةن هةذا بالتوكيةد سةح، واحةد 

 يجب أن ياضة لقرار الحكومة والدولة.
تحل امةةن حةةض شةةعمنا أن يمتوةةأ سةةحح  وأن يقةةاوم هةةذا االحةةتحل بكةةل وأكةةد هنيةةة أنةة  طالمةةا هنةةا  احةة

 أشكال المقاومة، وهذا ليس شيئا جدودا ابتدعت  حركة حماس.
وأبةةدى هنيةةة اسةةتعداد حركةةة حمةةاس أن تتحةةاور مةةة حركةةة اةةتح ومةةة كةةل النصةةائل باةةون قةةرار الحةةر  

 سي والتناوضي والدبووماسي.والسوم، مطالما حركة اتح أن تار  النوسطينيين اي القرار السيا
وأكد هنية عوى الثوابة  السياسةية اةي ننرتنةا لوعحقةة مةة أشةقائنا ودلواننةا اةي مصةر اةي عةدم التةدلل 
إطحقا اي الاون الدالوي اي مصر، وأن  من المهم جدا لنا أن تلون مصر قوية وبعاايةة، وهةذا مهةم 

 ي قضية اوسطين.جدا لقضايا األمة العربية اضح عن القضية المحورية وه
مة إلواننا اي مصر ولائة  استراتيجيةونوو هنية إلى أن  لحل النترة الماضية رسانا لقواعد عحقة 

 ايما وتعوض بالمعد األمني والمعد السياسي واي بعد العحقا  الثنائية.
وأضاف أن قوى األمن اةي قطةاب غةزة تقةوم بةاجراءا  كميةرة عوةى الحةدود مةة مصةر وتتةابة أئةحا  

 النلر المنحرف والمتطرف ولدوها إجراءا  ومتابعا  أمنية.
وأشةار إلةةى أن هةةذو اتجةةراءا  األمنيةةة التةةي تقةةوم بهةا األجهةةزة األمنيةةة اةةي قطةةاب غةةزة، وهةةذا التوائةةل 
والزيارا  المكوكية مة إلواننا اي الماابرا  المصرية ومة المسدولين اي جمهورية مصةر العربيةة ال 

بي عوى األوضاب اي منطقة سيناء، وأيضا هو توكيد عوةى الثوابة  السياسةية شأ أن ل  انعكاس إيجا
 التي تدمن بها حركة حماس.

ووج  رسالة لواةعب المصةري الاةقيض: أنةتم إلواننةا، أمةنلم أمننةا، دمكةم دمنةا، مصةيرنا ماةتر ، نحةن 
ركةةة وتةةابة: ح. جةةزء مةةن األمةةن القةةومي المصةةري لةةيس اقةة  اةةي غةةزة بةةل اةةي كةةل الةةوطن النوسةةطيني
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حماس إذا ما عوم  بون أي ارد أو أي جهة يمكن أن يكون لها تنلير باوذاء األمن القومي المصري 
 ال يمكن إال أن تقوم باجراءا  مماشرة تحماط أي عمل يمكن أن يمس األمن القومي المصري.

 وأكةد رئةةيس المكتةةب السياسةةي لحركةةة حمةةاس أنةة  لةيس هنةةا  أي امتةةداد تننيمةةي لحركةةة حمةةاس لةةار 
حدود اوسطين، مدكدا: نحن حركةة تحةرر وطنةي اوسةطيني، وحمةاس تعمةل دالةل حةدود اوسةطين مةن 
أجةةل تحقيةةض تطوعةةا  الاةةعب النوسةةطيني وأهدااةة  اةةي دحةةر االحةةتحل وتحريةةر األر  وعةةودة شةةعمنا 

وأوضح أن حركة حمةاس بمةا تمثوة  مةن رأس الحربةة لماةروب المقاومةة اةي اوسةطين  وتحرير األسرى.
كثةةر اةةي هةةذو األمةةة، ماةةددا عوةةى أن حمةةاس لةةيس لهةةا أي تواجةةد أمنةةي أو عسةةكري اةةي لهةةا محمةةون 

ونم  إلى أن حماس تعقد عحقاتها عوةى أسةاس حاةد طاقةا  األمةة لقضةية  مصر أو أي دولة عربية.
اوسةةةةطين ودبقائهةةةةا بعيةةةةدة عةةةةن التجاذبةةةةا  الموجةةةةودة اةةةةي المنطقةةةةة  ألن هةةةةذا أسةةةةوم لقضةةةةيتنا وشةةةةعمنا 

 النوسطيني.
أكد هنية عوى أن اتنةاه المصةالحة جةاء انطحقةا مةن مسةدولية الحركةة وواجمهةا تجةاو ، ألرى من جهة 

 الاعب النوسطيني اي كل أماكن تواجدو.
وشدد هنية لحل لقاء قيادة حركة حماس بالحكومة النوسطينية الثحثاء عوى جاهزية الحركة لداة أي 

لنوسةةطيني اةةي إطةةار السةةوطة التةةي تعنةةي ثمةةن مةةن أجةةل إنجةةا، المصةةالحة الوطنيةةة، وترتيةةب الميةة  ا
 حكومة واحدة للل الوطن وانتاابا  رئاسية وتاريعية اي إطار مننمة التحرير.

وبّين هنية أن حركة حماس بدأ  الاطوة األولى عوى طريض األميال، ماددا  أن لطوة حقيقية ونابعة 
 من االلتزام الوطني لطي ئنحة االنقسام إلى األبد.

ن يكةةون لنةةا سةةوطة وحكومةةة ومننمةةة ومرجعيةةة واحةةدة ثةةم نعمةةل سةةويا مةةن أجةةل الهةةدف وتةةابة بالبةةد أ
الةةوطني التةةي تحقةة  عويةة  كةةل المةةرامو الوطنيةةة وهةةو إقامةةة دولةةة اوسةةطينية اةةي الضةةنة والقطةةاب ذا  
سةةيادة مسةةتقوة وعائةةمتها القةةدس بةةدون مسةةتوطنا  ودون تنةةادل عةةن أي شةةمر ودون تنةةادل عةةن حةةض 

 العودةب.
ماس لم توجو لومصالحة تح  الضغ  أو من موقة  ضةع ، ممينةا  أن قةرار المصةالحة وأضاف أن ح

 واي سياه استاعار الاطر اللمير الداهم عوى قضيتنا النوسطينية. واستراتيجيةجاء اي إطار ريية 
وأردف أن غةةزة تاةةكل مةةة الضةةنة رااعةةة لوماةةروب النوسةةطيني وحارسةةا أمينةةا لثوابةة  شةةعمنا النوسةةطيني 

دكدا  أن المصالحة ليس  غزّيةة اقة  وليسة  اةي حةدود غةزة بةل هةي مصةالحة للةل الاةعب وحقوق ، م
 النوسطيني.
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ورحةةةب هنيةةةة بالجهةةةد المصةةةري والجهةةةود العربيةةةة كااةةةة، وشةةةاكرا  لجلةةةوة المصةةةريين عوةةةى هةةةذا الجهةةةد 
 وأضةاف بأبوغنةا وديةر الماةابرا  المصةري موااقتنةا عوةى توميةة المماشر حتةى نصةل إلةى هةذو المرحوةة.

 دعوة جمهورية مصر، ووم الثحثاء القادم لزيارة القاهرة، من أجل استلمال حوارا  المصالحةب.
 ستقمل هنية، اي منزل  بمدونة غزة،  هر ووم الثحثاء، ودير الماابرا  المصرية لالد اودي.كما وا

طيني حتى ونال وأكد هنية أن هذو الزيارة توتي توكيدا  عوى دور مصر التارياي اي دعم الاعب النوس
وقال هنية إن الموقة  المصةري يعكةس إرادة الاةعب  حريت  اي إقامة دولة اوسطينية حرة ذا  سيادة.

 المصري واتئرار القوي عوى طي ئنحة االنقسام وتحقيض المصالحة الوطنية.
 وبةةّين أن الموقةة  المصةةري لةةم يكةةن ننريةةا  وال مةةن بةةا  تسةةجيل الموقةة  سياسةةيا، بةةل ناقاةةوا معنةةا كةةل
التنائيل ودلووا معنا اي كل الزوايا، قائح : الرنا معا اي كينية التيار النقوةة النوعيةة المطووبةة لهةذو 

ووئةة  رئةيس المكتةةب السياسةي الزيةةارة بةةبالتاريايةب، ماةةددا  عوةى أن مصةةر دائمةا اةةي قوةةب  المرحوةة.
 كل اوسطيني وكل عربي ولائة أهل غزة الذون يعياون الجوار.

تحمةةةل لحركةةةة حمةةاس اللثيةةةر وتمةةنح اللثيةةةر مةةةن التنةةايل بةةةون االنقسةةام أئةةةمح لوةةة   ولنةة  إلةةةى أنهةةا
ونةةوو هنيةةة إلةةى أن حركةةة حمةةاس بةةدأ    هورنةةا وأن ئةةنحة االنقسةةام انطةةو  وسةةتنطوي إلةةى األبةةد.

لطوة مهمة عوى ئعيد إنهاء االنقسام من العائمة المصرية، بدءا  من حل الوجنة اتدارية ووئول 
وأضاف: سنعقد المصالحة مهمةا كةان الةثمن،  اب إلى إجراء االنتاابا  النوسطينية.الحكومة إلى القط

وسةةةنعالو القضةةةايا مهمةةةا كانةةة  ئةةةعمة، ممينةةةا  أن حمةةةاس وجةةةد  مةةةن اةةةتح ورام   التوجةةة  الصةةةاده 
 والتقدور العالي الماتر  من اتح وحماس والنصائل لجهود مصر. 

اةةودي، قيةةادة حمةةاس قةةائح : سيسةةجل التةةاري  أنلةةم  مةةن جانمةة ، لاطةةب وديةةر الماةةابرا  المصةةري لالةةد
 وحدتم الاعب النوسطيني.

 3/10/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 

 هللا في أول اجتماع للحكومة بغزة: سنحل ملف الموظفين ويجب رفع الحصار عن القطاع الحمد .2
األسموعية التي  وج  رئيس الودراء رامي الحمد   لحل جوسة حكومة الوااه الوطني،: رام  

عقدها ووم الثحثاء اي مدونة غزة، برئاست ، تحية إكمار، واعتزاد الى أهونا اي غزة الصامدة، ودلى 
أبناء شعمنا المراب  اي كل شمر من وطننا، واي المنااي والاتا ، ودلى شهدائنا األبرار، ودلى أسرانا 

الصامدون اي القدس الاريف عائمتنا  المواسل اي السجون والمعتقح  اتسرائيوية، ودلى أهونا
 األبدية، ودلى أهونا المرابطين المتجذرين بورضهم، والمدااعين عن تارياها، ومقدساتها.
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وقال رئيس الودراء: بننتتح الجوسة الثانية والسمعين بعد المئة لحكومة الوااه الوطني، بتوجيها  
زة األبية العصية عوى المو ، ومتابعة من ااامة األخ الرئيس محمود عماس، اي كن  غ

واالنلسار، ووس  توااض وطني، ودجماب عوى رأ  الصدب الذي أنهأ اللل النوسطيني، وأحدث 
 التحال  كميرة اي بنية مجتمعنا، وننامنا السياسيب.

وأضاف باننا اليوم أمام لحنة تارياية هامة، نسمو ايها عوى الجرا،، ونرتقي بوحدتنا بعيدا عن 
والاحف واالنقسام، ونغوب المصوحة الوطنية العويا، بما يحقض تطوعا  شعمنا النوسطيني  التجاذبا 

اي قطاب غزة، واي كل شمر من أرضنا، يحدونا األمل، بون تتواار جمية العوامل والنروف لتمكين 
قا حكومة الوااه الوطني من تسوم ئححياتها كاموة، بالمضمون ال بالاكل، وبالنعل ال بالقول، ووا

لوقانون األساسي والقوانين النااذة الصادرة عن رئيس دولة اوسطين، تنهاء االنقسام بكل أشكال  
وتداعيات  وتحقيض المصالحة، وأننا بالوحدة والاراكة، نعطي قضيتنا الوطنية الزلم، والقوة، ونصل 

نية المستقوة وعائمتها بماروعنا الوطني إلى نهاوت  الحتمية بانهاء االحتحل ودقامة دولتنا النوسطي
 القدسب.

وأشار رئيس الودراء، إلى أن  منذ أن أئدر سيادة الرئيس مرسوم تاكيل حكومة الوااه الوطني اي 
، اقد تارا  الحكومة بالعمل بتوجيهات  الحكيمة لطي ئنحة االنقسام 2014الثاني من حزيران سنة 

وعقدنا أول اجتماب لحكومة الوااه اي قوب  وتحقيض الوحدة، مضينا: بوقد تحدونا العدوان والحصار،
، وأرسو  الحكومة وادها الوداري لتسوم وداراتهم اي غزة، 2014غزة اي التاسة من تارين األول عام 

وأن  لحل السنوا  الماضية، ورغم الصعوبا  والعراقيل التي حائرْ  عمونا، وتماطد إيناء 
مر القاهرة تعادة إعمار قطاب غزة، والتي وئونا منها المانحين بالتزاماتهم التي تعهد  بها اي مدت

اق ، تمكنا من تننيذ ماارية اي مجاال  اللهرباء والمياو والمنية التحتية والتعويم، وقمنا  %37حوالي 
من العدد  %63من الميو  المهدمة كويا، ودئح، نحو  %76بترميم وتواير التمويل الحدم لحوالي 

 رر  جزئيا من العدوان اتسرائيوي الغاشمب.اللوي لومنادل التي تض
واستدر  رئيس الودراء: بنعود مرة ألرى اليوم إلى قطاب غزة، لنذلل العقما  ونارب الما  واسعا 
لألمل واترادة والوحدة، وننسح المجال أمام حكومة الوااه لتتسوم مهامها ومسدولياتها اي إدارة شدون 

اعا ، مدكدا عوى أن  بالتوااض والاراكة مة النصائل والقوى المحاانا  الجنوبية اي كااة القط
الوطنية، سيصار تدريجيا، إلى ئون وحدة ومنعة ننامنا السياسي، وحل جمية القضايا اتدارية 
العالقة، واي مقدمتها مو  المو نين، اي إطار اتناه القاهرة، ومن لحل الوجنة اتدارية القانونية، 

 حةب.وضمن اتمكانيا  المتا
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واستطرد رئيس الودراء: بندر  أن إعادة المدسسا  الرسمية اي قطاب غزة إلى إطار الارعية 
والقانون، ومعالجة كااة تداعيا  وتمعا  االنقسام، يحتا  إلى جهود مضنية واللثير من الصمر 

س  والوق  والحكمة، إال أن الحكومة عادمة وجاهزة لتولي مسدولياتها، وممارسة ئححياتها وب
 والوتها القانونية اي قطاب غزة باكل اعوي وشامل دون أي اجتزاء أو انتقاص أو استثناءب.

وشدد رئيس الودراء عوى أن تنليأ عقما  المصالحة والمدء باطوا  موموسة عوى األر  تنهاء 
تعهد  بها االنقسام، إنما يضة الدول والجها  المانحة أمام مسدولياتها لووااء بكامل التزاماتها التي 

، حتى نتمكن من استلمال بناء ما دمرو 2014اي مدتمر تعادة اتعمار الذي عقد اي القاهرة عام 
العدوان اتسرائيوي اي قطاب غزة، وتومية احتياجاتها األساسية والطارئة، منوها إلى أن هذا يمثل 

الدولي بالتدلل الناعل أولوية عمل الحكومة التي ال تسمقها أي أولويا  ألرى، ومناشدا المجتمة 
تجمار إسرائيل عوى راة حصارها النالم عن قطاب غزة ودنهاء سياسة العقوبا  الجماعية التي 

 تنتهجها، واتح كااة المعابر والمنااذ، ودنهاء احتحلها ألرضنا ومواردنا.
يساء قال الحمد  : بلقد أواد ااامة األخ الرئيس محمود عماس الحكومة ور من جهة ألرى،  

الهيئا ، لتتسوم مسدولياتها كاموة، وسنتاذ معا لطوا  موموسة وعموية عوى األر  لتنليأ 
 العقما  وحل جمية القضايا اتدارية والقانونية العالقة، باكل تدريجي ومنص  ومدروس.ب

جاء ذلأ لحل لقائ  رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ووم االثنين، اي مايم 
 .اطئ بقطاب غزة، عوى مودبة غداء، بحضور القائد العام لحركة حماس اي غزة يحيى السنوارالا

مة ممعوث الرئيس المصري عمد النتا، السيسي، الودير لالد اودي، اي مقر رئاسة  واي لقائ  مة 
اتيجابية  الودراء اي مدونة غزة اليوم الثحثاء، قال الحمد  ، بإننا ندكد عوى تمسكنا براد األجواء

وراة سق  التنايل، والمضي قدما اي طريض الوحدة ودنهاء االنقسام، ونعول دائما عوى دور األشقاء 
اي مصر العزيزة اي هذا اتطار، ونسجل سعادتنا وارحنا بهذا اتنجاد الذي تم بنضل   سمحان  

 وتعالى، وبنضل الجهد المصري اللريمب.
 3/10/2017، طينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلس

 
 إدارة وزارات غزة باستثناء الداخلية والمعابر رسميا   تتسلمحكومة ال .3

شرب ودراء حكومة التوااض النوسطيني القادمون من الضنة الغربية، بتسوم  غزة ة أشرف الهور:
الذي  ، ولم يسجل أي لحف لحل العموية، اي الوق «أجواء إيجابية»وداراتهم اي قطاب غزة، وس  

وراقب اي  الجمية بحذر مجريا  األمور، بالرغم من حالة التنايل اللمير القائمة بنجا، الجهود 
المصرية الممذولة حاليا تنهاء المصالحة، مة وئول ودير الماابرا  المصرية لمتابعة تننيذ 
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جاو غزة سابقا، التي طمقتها ت« اتجراءا  الحاسمة»االتناه، لائة أن الحكومة لم تتاذ قرارا براة 
 التي ستمحث بعد أيام اي القاهرة.« المونا  العالقة»بعد أن ربطتها بانتهاء حل 

، أنهم عادمون عوى تننيذ «الودارا  الادماتية»إلى ذلأ أعون العدود من الودراء الذون ياراون عوى 
 العدود من الماارية والاط  اي قطاب غزة.
د القول إن حكومة التوااض ستعمل عوى تواير كل ما ووزم ونقل عن ودير الصحة الدكتور جواد عوا

القطاب الصحي اي غزة، ضمن اتمكانيا  المتاحة. كذلأ قال ودير الحكم المحوي حسين األعر  
 إن هنا  ماارية لدماتية أساسية ستننذ اي قطاب غزة، وتامل عدة مجاال .

  4/10/2017القدس العربي، لندن، 
 

 مواقف نتنياهو العنصرية استخفاف بجهود استئناف المفاوضات: الفلسطينية الخارجية .4
قال  ودارة الاارجية والمغتربين، إن مواق  رئيس الودراء اتسرائيوي بنيامين نتنياهو : رام  

 االستيطانية العنصرية، استاناف بالجهود الممذولة الستئناف المناوضا .
، أن أركان اليمين الحاكم اي اسرائيل وتسابقون وأضاا  الاارجية اي بيان ئحني اليوم الثحثاء

عوى إطحه مواق  وتصريحا  استعمارية هستيرية مويئة بالتحريض والتطرف والعنصرية، ضد 
 النوسطينيين وحقوقهم، وكون إسرائيل دلو  اي مرحوة االنتاابا  الممكرة.
طنة بمعالي  أدوميمب شره واستنلر  الاارجية تصريحا  نتنياهو لحل ديارة استنزادية الى مستو 

القدس المحتوة، حول ببناء آالف الوحدا  االستيطانية اي المستوطنة المذكورة، واعتمارها جزءا من 
 اسرائيل وستمقى دائما جزءا  منهاب.

 3/10/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 االقتصادي في غزة كارثي الوضعوزيرة االقتصاد:  .5
قال  وديرة االقتصاد الوطني، عمير عودة، ووم الثحثاء، بإن الوضة االقتصادي اي قطاب : رام  

غزة وتطوب من جمية ائا  المجتمة النوسطيني دعم جهود الحكومة النوسطينية لتحقيض النهو  
 بالواقة االقتصادي اللارثي الذي يعاني من  القطابب.

اد الوطني اي قطاب غزة، بحضور عدد من مو ني وأضاا  الوديرة، لحل تسومها ودارة االقتص
الودارة بإن العمل التااركي عوى قاعدة الوحدة والمصوحة العامة يعتمر ركيزة أساسية اي انجاد 

 المونا  والقضايا التي تنتنرنا، ونحن نتطوة إلى تحقيض مصوحة الوطن أوالب.
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تجيب لووضة االقتصادي الذي يعاني وأكد  ان جمية الاط  الوطنية واالستراتيجية االقتصادية تس
من  القطاب واض أولويا  موحة وضرورية، مدكدة اي الوق  ذات  عوى الدور الرئيسي الذي سيوعم  

 القطاب الااص اي عموية النهو  باالقتصاد.
 3/10/2017القدس، القدس، 

 
  رة بش   مُ  تسلموا وزاراتهم واألمور الوزراء وزير التربية والتعليم: .6

أكد ودير التربية والتعويم العالي ئمري ئيدم، أن ودراء حكومة الوااه الوطني : طحل النمي  -غزة 
 تسوموا وداراتهم بغزة، وباشروا العمل ايها، بودن سير األمور ميدانيا  ومار بايرب.

وشدد ئيدم اي تصريح لمراسل بالمركز النوسطيني لجعحمب، الثحثاء، عوى التزام الحكومة بحل 
 ايا العاجوة واآلنية وطويوة األمد.القض

وقال: بأعتقد أننا قا  قوسين من تحقيض بعض التقدم الميداني الذي ورتئي  قطاب غزة، وتسوم 
وأشار إلى أن األمور ال تحل بعصا سحرية،  الودارا  دليل قاطة عوى السير اي االتجاو الصحيحب.

 بولدونا إئرار كمير لوارو  من عنض الزجاجةب.
 3/10/2017، الفلسطيني لإلعالم المركز

 
 عمارمن ملف إعادة اإل %80جاز أكثر من إنتم ( وسط غزة: 4) الظاهرالحمد هللا يفتتح برج  .7

(، وس  مدونة غزة، بعد إعادة إعمارو باكل 4ااتتح رئيس الودراء رامي الحمد  ، بر  الناار )
 لرسمية واالعتمارية من قطاب غزة.كامل، بحضور الواد الحكومي المرااض، وعدد من الااصيا  ا

وأكد ودير األشغال العامة واتسكان منيد الحساونة، اي كومة ل ، عوى حرص الرئيس ورئيس الودراء 
 عوى إتمام مو  اتعمار ودن  كان من أولويا  الحكومة.

م وشدد عوى حرص الحكومة تعادة إعمار آلر بي  من بيو  قطاب غزة كالتزام من الحكومة باتما
 عموية إعادة االعمار.

بالمئة من مو  إعادة االعمار  80وتابة: بتوجيها  سيادة الرئيس ورئيس الودراء تم انجاد أكثر من 
والوحدا  السكنية المهدمة اي العدوان األلير عوى القطاب، وشرعنا بطر، عطاءا  اعادة اعمار 

 أبرا   حي الندى.
سنوا ، وكان مو  إعادة االعمار من أهم المونا  عند  3وتابة: تسومنا هذو الودارة بما وزيد عن 

، ولألس  بعد شهرين من عمونا 2014رئيس الودراء، وتم استلمال إعمار المنادل المهدمة قمل عام 
أضعاف الدمار  3اي حكومة الوااه الوطني كان  احصائيا  الدمار اي المنادل والممتولا  تنوه 
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كان  التحديا  كميرة ومدلمة ولائة مة الحصار ، و 2012و 2008الذي حصل اي عدواني 
 عاما. 11المنرو  منذ 

 3/10/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

الملفات  إلتمام: الوضع في غزة مأساوي والحكومة بحاجة لجهود كبيرة الناطق باسم الحكومة .8
 العالقة

المحمود الوضة اي قطاب غزة بالموساوي وئ  الناطض باسم الحكومة ووس  : أكرم الوو، -غزة 
مدكدا عوى أن الحكومة لحل اجتماعها األول الذي عقد اليوم اي مدونة غزة قرر  تاكيل ثحثة 
لجان لمتابعة جمية المونا  العالقة، والمضي قدما اي تحقيض المصالحة والتوااض والاراكة اللاموة، 

حكومة التوااض الوطني لوقيام بمسدولياتها كااة داعيا لتناار جمية الجهود من أجل إنجا، عمل 
 ولائة اي قطاب غزةب.

وأكد المحمود لحل مدتمر ئحني عقدو، اليوم الثحثاء، أمام مقر اجتماب الحكومة بغزة عوى 
إئرار رئيس الودراء وطاقم الحكومة عوى حل كااة المسائل العالقة وئوال إلى تحقيض المصالحة 

سائل العالقة واتجراءا  التي ارضتها السوطة النوسطينية تنهاء االنقسام سيتم مايرا إلى أن كااة الم
 الطراين.إحالتها الجتماب القاهرة األسموب القادم بين 

ونوو المحمود إلى أن الحكومة طالم  الودراء باعداد تقارير أولية عن احتياجا  القطاب العاجوة 
وستماشر الحكومة عموها قائح:ب ال ووجد بعد اليوم مغادرة، مايرا إلى أن االجواء إيجابية اي التسويم 

االحكومة من القطاب وستمارس عموها هناب مدكدا أن استعادة المدسسا  يحتا  جهود مضنية، 
 ووق  من أجل االنطحه باكل ئحيح وعوى أن تصب كااة الجهود اي المصوحة الوطنية العوياب.

ناقا  باستناضة مونا  قطاب غزة العالقة، كماكوة  بان جوسة مجوس الودراء وكا  المحمود:
تقارير منصوة عن كل مو  واأللذ بعين  باعداداللهرباء والمياو واالعمار وطوب من الودراء 

االعتمار االحتياجا  األوليةب معمرا اي ننس الوق  عن تثمين مجوس الودراء لمواق  حركة حماس 
 تعادة الوحدة الوطنيةب.واس االنقسامباون ممادرة الرئيس تنهاء 

 3/10/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 رئيس سلطة الطاقة: لدينا خطة شاملة لترتيب أوضاع الكهرباء في غزة .9
قال رئيس سوطة الطاقة والموارد الطميعية  اار موحم اليوم الثحثاء بإن المرحوة القادمة سترتلز : غزة

 .عوى انتعاش قطاب تودية اللهرباء اي غزة
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وذكر موحم لحل ديارت  مقر شركة تودية اللهرباء اي مدونة غزة أن  سيتم راة مستويا  تقويص 
ساعا  وأكثر قريم ا، لحين تننيذ ماارية طاقة إضااية ضمن لطة إنعاش  8العجز إلى جدول 

 تستمر لنهاية العام الجاري.
ضاب اللهرباء اي غزة، تامل وأضاف بأن هنا  ترتيما  عموية ايجابية واض لطة شاموة لترتيب أو 

تطميض األننمة والقوانين المننمة لعمل قطاعا  اللهرباء الماتونة والطمقة اي الضنة الغربية بما 
يمكن شركة التودية من القيام بمهامها باكل أكثر ااعوية ومهنية وسيتم االعتماد عوى اللناءا  

 لتحقيض ذلأ اي أسرب وق  ممكنب.
تم تننيذ سوسة ماارية إعادة توهيل شمكة تودية اللهرباء اي القطاب، وسيتم وأشار موحم إلى أن  سي

 االهتمام بترتيب أوضاب الاركة اني ا ومالي ا ودداري ا.
 3/10/2017، فلسطين أون الين

 
 الحكومة ستعمل على دمج موظفي غزة وفق تفاهمات القاهرة: وزير النقل والمواصالت .11

، 2017-10-3اي حكومة رامي الحمد   سميح طميوة الثحثاء  أكد ودير النقل والموائح : غزة
 القاهرة.عوى أن الحكومة ستعمل عوى دمو مو ني غزة ضمن السوأ الحكومي واض تناهما  

وقال:ب إننا ندر  أال قوة لاعمنا الصامد إال بالوحدة والتماسأ، وينمغي عوينا توكيد هذو الاعارا  من 
 لحل العمل المتوائل.

 3/10/2017، ين أون الينفلسط
 

 نسانية: عدم رفع العقوبات عن غزة ُيفاقم المعاناة اإل الخضري  .11
قال النائب جمال الاضري رئيس الوجنة الاعمية لمواجهة الحصار إن عدم راة العقوبا  عن : غزة

ن قطاب غزة رغم أجواء المصالحة وبعد عقد اجتماب حكومة رامي الحمد   والذي كان وتوقة أن يعو
 هذو القرارا ، ُيناقم المعاناة االنسانية.

وشدد الاضري اي الوق  ذات  عوى ضرورة المضي اي طريض المصالحة والاراكة الحقيقية، داعيا  
 الحكومة لسرعة اتعحن عن راة العقوبا  عن غزة لوتاني  من معاناة الاعب النوسطيني.

 3/10/2017، فلسطين أون الين
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 األقصى المسجدإعداد االحتالل خطة القتطاع الجزء الجنوبي من  قريع يحذر من خطورة .12
حذر عضو الوجنة التننيذية لمننمة التحرير النوسطينية، رئيس دائرة شدون القدس أحمد : القدس

قرية، من لطورة قيام حكومة االحتحل اتسرائيوي بتاكيل لجنة لائة تعداد لطة القتطاب الجزء 
من مساحة المسجد اتجمالية،  %40ى الممار ، الذي ياكل حوالي الجنوبي من المسجد األقص

 دونما. 144المالغة 
وأكد قرية، اي بيان ئحني اليوم الثحثاء، أن حائ  المراه جزء ال وتجزأ من المسجد األقصى 
الممار ، وهو حض لالص لومسومين، وان األوهام وعمويا  التزوير التي تقوم بها حكومة االحتحل 

ئيوي لن تغير من الحقيقة شيئا  ولن تقيم واقعا أو حقيقة عوى األر ، ألن مدونة القدس اتسرا
المحتوة عربية المناو ودسحمية التاري  والحضارة، وائنا هذا الماط  بالتهويدي الاطير، حيث ان  
يقضي بوئول النوسطينيين والعر  إلى ساحة حائ  المراه عمر مسار  لائة معزولة عن مدونة 

 قدس المحتوة.ال
واعتمر أن ما تقوم ب  حكومة االحتحل اتسرائيوي من تصعيد ممنهو لعمويا  االستيطان والتهويد 
اي األر  النوسطينية المحتوة عامة، واي القدس الارقية لائة، بتحد ساار وتدمير لجهود السحم 

 .باي المنطقة
 3/10/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "األبارتايد": حان الوقت إلنهاء فصل مظلم من فصول عريقات .13

عّقب ئائب عريقا  أمين سر الوجنة التننيذية لمننمة التحرير  اادي أبو سعدي: -رام  
النوسطينية عوى ما وئنها بالحموة االستعمارية الارسة التي تننذها قوة االحتحل ضد أر  وشعب 

لماضية، وباكل لاص عوى مدونة القدس المحتوة. وأشار إلى اوسطين عوى مدى األشهر التسعة ا
منذ بداية العام الحالي، استمر بناء االستيطان غير الارعي عوى نطاه واسة وممنهو اي »أن  

القدس الارقية المحتوة واي محيطها، واي مستوطنا  رامو  ورامو  شوومو وبسجا  دئي  
وحدة استيطانية غير  1600تقدم اي بناء أكثر من وعطرو  غير القانونية، ذلأ بالتزامن مة ال

 «. كل من جيوو وهار حوما والنمي يعقو  إلىقانونية جدودة اي معنم توأ المستوطنا ، باتضااة 
وأعر  عريقا  عن قوض القيادة المالغ إداء من المحاوال  اتسرائيوية لحستيحء عوى ممتولا  

قطة دلول إلى األحياء المسيحية واألرمنية لومودة القديمة اي اللنيسة اي با  الاويل التي تعد أهم ن
الواقة قر  « بي  ضيااة القديس سان  جون »كما أن استيحء المستوطنين عوى « القدس. وأضاف:
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كنيسة القيامة بالتنسيض مة حكومة االحتحل اي أوائل التسعينيا  هو جزء من محاوالتها الممنهجة 
 «.الوجود النوسطيني اي العائمة النوسطينية المحتوةلمحو الهوية النوسطينية و 

مدسسة اوسطينية اي القدس الارقية  22وتطره عريقا  إلى موائوة إسرائيل إغحه ما ال يقل عن 
وحنر األناطة الثقااية والرياضية النوسطينية الرسمية اي المدونة، اي محاولة ألرى لمحو هويتها 

 الوطنية والثقااية. 

   4/10/2017ي، لندن، القدس العرب

 
 صفحة االنقسام وتجاوز المرحلة الماضية لطيحماس: نتطلع  .14

بارك  حركة حماس لواعب النوسطيني قدوم حكومة الوااه الوطني إلى قطاب غزة واستحمها مهامها 
 .كاموة، وعقدها جوستها الدورية بكامل هيئتها

االنقسام، والمضي قدما  اةي هةذو  وأكد  حركة حماس اي بيان ئحني عوى تطوعها إلى طي ئنحة
المااهد الوطنية والرعاية المصرية عالية المستوى، واتح ئنحة جدودة مودها الوئام تمدأ اةورا  بتجةاود 

 المرحوة الماضية وآثارها.
وأضةةاا  الحركةةة أن مةةا حةةدث بةةاألمس واليةةوم هةةو لطةةوة كميةةرة تلووةة  بتسةةوم الحكومةةة مهامهةةا كااةةة 

قا ، بما يجعوها مسدولة مسدولية كاموة عن الادون كااة اةي قطةاب غةزة باكل رسمي ودون أي معي
 وددارتها واض ريية وطنية مسدولة.

كمةةا تتطوةةة الحركةةة إلةةى اسةةةتلمال لطةةوا  المصةةالحة عمةةر الحةةوارا  الثنائيةةةة التةةي سةةتعقد قريمةةا  اةةةي 
المدسسةةةا   وموحقاتةةة  وئةةةوال  إلةةةى شةةةراكة كاموةةةة اةةةي 2011مصةةةر عوةةةى قاعةةةدة تطميةةةض اتنةةةاه القةةةاهرة 

 .القيادية الوطنية والمرنامو السياسي
وحي  الواد المصري الذي تابة كل هذو المجريا  باهتمام بالغ وباشراف مماشر من ودير الماةابرا  

 .المصرية الوواء لالد اودي 
 3/10/2017موقع حركة حماس، غزة، 

 
 ة أن تقوم الحكومة برفع اإلجراءات العقابية عن غز  ينبغيكان حماس:  .15

ّمةةر  مةةن توجيةةل عحركةةة حمةةاس عةةن اسةةتغرابها ، أن 3/10/2017موقــع الجزيــرة نــت، الدوحــة،  ذكةةر
حركةةة اةةودي الوقةةال النةةاطض باسةةم  عةةن قطةةاب غةةزة. ابيةةةالعقاتجةةراءا  راةةة  الةةوطني حكومةةة الواةةاه

برهةةوم إنةة  بكةةان مةةن المنتةةر  عوةةى حكومةةة الواةةاه النوسةةطينية لةةحل اجتماعهةةا األسةةموعي اةةي غةةزة 
 قرارا  مسدولة واورية تحمس معاناة الاعب النوسطيني اي قطاب غزة وقضاياو اتنسانيةب. اتااذ



 
 
 
 

 

 16 ص             4422 العدد:             10/4/2017 األربعاء التاريخ: 

                                    

وعّمر برهةوم عةن تطوعة  إلةى أن تةددي الجهةود المصةرية وجهةود كااةة المكونةا  النوسةطينية إلةى بداةة 
 الحكومة باتجاو اتااذ قرارا  عاجوة تنهي معاناة القطابب.

النةاطض باسةم ، من غزة عن مراسوها أشةرف الهةور، أن 4/10/2017القدس العربي، لندن، وجاء اي 
حماس عمد الوطي  القانوب وقال إن  كان ونمغي أن تقوم الحكومة براة اتجةراءا  العقابيةة عةن غةزة. 

الترحيةةةب الاةةةعمي والرسةةةمي لوحكومةةةة واسةةةتحمها لوةةةودارا  اةةةي غةةةزة واألمةةةل العةةةالي والتنةةةايل بوأضةةةاف 
الغزي، كان ونمغي أن يصاحم  راة اتجراءا  العقابية عن غزة، والقضايا  اللمير الذي يعيا  الاارب

 .بالعالقة تناقش اي حوارا  القاهرة
 

 غزة شكل خيبة أمل للجمهور الفلسطينيرفع اإلجراءات ضد  تأجيلقرار ": الشعبية" .16
توااةةض حكومةةة القةةال عضةةو المكتةةب السياسةةي لوجمهةةة الاةةعمية لتحريةةر اوسةةطين كاوةةد الغةةول إن قةةرار 

توجيل راة اتجراءا  ضد قطةاب غةزة لمةا بعةد اجتمةاب حركتةي اةتح وحمةاس بالقةاهرة، وتنةاقض عمويةا 
مة تصريحا  سابقة لوحكومة والرئيس محمود عماس بون  سيتم راةة اتجةراءا  عةن غةزة بمجةرد حةل 

 الوجنة اتدارية التي شكوتها حركة حماس.
  مةةةن شةةةونها أن تاةةةّكل ليمةةةة أمةةةل لوجمهةةةور أن مثةةةل هةةةذو التصةةةريحا -اةةةي بيةةةان-وأضةةةاف الغةةةول 

النوسةةةطيني، الةةةذي بنةةةى تنةةةايال كميةةةرا اةةةي ضةةةوء االسةةةتقمال الةةةذي جةةةرى لوواةةةد الحكةةةومي، والتصةةةريحا  
 اتيجابية التي ئدر  عن  بالعمل عوى إنهاء االنقسام باكل نهائي.

ا ، لتانية  تمعاتهةا ودعا الغول الحكومة النوسطينية والرئيس عماس التااذ قرار عاجل براة اتجراء
التةةي أثقوةةة  كاهةةةل المةةةواطنين اةةةي قطةةةاب غةةةزة، وتعطةةةاء الثقةةةة لوجمةةةاهير النوسةةةطينية، وتةةةواير المنةةةاخ 

 اتيجابي لومصالحة.
 3/10/2017الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 ؤشر على جدية نواياهاماستالم مهامها لكن ال ب لإليحاءلية و حكومة بروتوكالزيارة ": الديمقراطية" .17

الوجنةةة المركزيةةة لوجمهةةة الديمقراطيةةة طةةحل أبةةو  رينةةة إن توجيةةل الحكومةةة لراةةة العقوبةةا   عضةةو قةةال
عةةن قطةةاب غةةزة هةةي التةةي تعةةزد مةةن الماةةاوف والمحةةاذور لةةدي المةةواطن النوسةةطيني مةةن عةةدم جديةةة 

 األطراف اي تحقيض المصالحة النوسطينية.
ال تحتةا  إلةى لقةاءا  وتوجيةل وللةن أن راة اتجراءا  العقابيةة  ئحني وشدّد أبو  رينة اي تصريح

تحتةةا  لراعهةةا اةةور اسةةتحم الحكومةةة النوسةةطينية لمهامهةةا اةةي قطةةاب غةةزة وتلةةون أولةةى لطةةوا  تحقيةةض 
 المصالحة النوسطينية.
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واستطرد قائح :ب إن كان  نية الحكومة النوسطينية هي مقايضة اي حةل الوجنةة اتداريةة وتسةوم المهةام 
صةةاة توضةةة اةةي دواليةةب تحقيةةض المصةةالحةب، مدكةةدا  عوةةى ضةةرورة راةةة اةةي غةةزة اانهةةا سةةتلون أول ع

 اتجراءا  العقابية اورا  وعدم االنتنار لما بعد الوقاء الثنائي بين اتح وحماس اي القاهرة.
ليةةة ودعائيةةة لتعطةةي مدشةةر السةةتحم مهامهةةا، للةةن و ونةةوو إلةةى أن ديةةارة حكومةةة الحمةةد   لغةةزة بروتوك

 د ما ودشر عوى جدية نواياها.عوى أر  الواقة ال ووج
 3/10/2017فلسطين أون الين، 

 
 غزة من قرار حكومة الوفاق تأجيل رفع العقوبات عنفصائل فلسطينية تعرب عن استغرابها  .18

 عّمر  اصائل اوسطينية عن استغرابها من توجيل حكومة الوااه راة العقوبا  عن قطاب غزة.
قرار حكومة الوااه النوسطينية توجيل راة العقوبا  عةن  أعرب  بحركة المجاهدونب عن استغرابها من

 أن بسح، المقاومة شرف الاعب النوسطينيب. -اي بيان-قطاب غزة، وأكد  
اةةي -دعةة  حركةةة األحةةرار وحركةةة المقاومةةة الاةةعمية وألويةةة النائةةر ئةةح، الةةدون اةةي السةةياه ذاتةة ، 

   اتنسانية اي قطاب غزة.لوراة النوري لججراءا  العقابية وحل األدما-بيان ماتر 
 3/10/2017الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 ؤكد أن سالح المقاومة خارج النقاشيُ ملموسة" و  خطواتطالب السلطة بـ "يُ  حسن يوسف .19

طالةةةب عضةةةو المجوةةةس التاةةةريعي النوسةةةطيني، حسةةةن ووسةةة ، بةةةة بلطةةةوا  موموسةةةةب تتاةةةذها : رام  
ا الةةدعوة لوقةة  االعتقةةال السياسةةي بالضةةنة السةةوطة النوسةةطينية لراةةة العقوبةةا  عةةن قطةةاب غةةز  ة، مجةةدد 

 الغربية واتارا  عن المعتقوين.
وةةوم الثحثةةاء، اةةي حةةدوث لةةاص لةةة بقةةدس بةةرسب، بةةون بالمةةواطنين بغةةزة وريةةدون تطميةةض  وئةةّر، ووسةة 

 عموي لحتناقيا ، وكذلأ بالضنة الغربيةب.
نقسةةام وتاةةص الحركةةة اةةي الضةةنة تةةم وأكةةد القيةةادي اةةي حركةةة بحمةةاسب، أن المونةةا  التةةي تتعوةةض باال

 نقاشها مة اتح وحكومة التوااض الوطني اي اجتماعا  القاهرة وغزة.
بالضةةنة وقةةال إن كااةةة المونةةا  بعولجةة  بةةالتزامن، حيةةث تةةم االتنةةاه عوةةى إدالةةة كةةل منةةاهر االنقسةةام 

 ، لائة ايما وتعوض بالحريا  واالعتقال السياسي ومقاومة االحتحلب.وغزة
ةا والمتمثةل بةاالحتحل، وجدد الن ني بون يكون سح، المقاومة، الذي اعتمر أن سمب وجةودو ال دال قائم 

واسةةتطرد: بحمةةاس تةةراض الةةدلول  لاضةةة ألي حةةوار أو نقةةاش مةةة أي طةةرف باوسةةطيني أو عربةةيب.
اب.   اي نقاش حول هذا المو  وأكد  عدة مرا  أن سح، المقاومة مقدس ولن تقمل بون يمس ب  أبد 
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أن بسةةح، المقاومةةة اةةي تنةةةاقض مةةة االحةةتحل وحةةين تنتهةةةي ممرراتةة  وتقةةوم دولةةة اوسةةةطينية  وأوضةةح
 مستقوة كاموة السيادة لها كل مقوما  الحياة، حينها ال يكون هنا  ممرر لوجودوب.

 3/10/2017قدس برس، 
 

 للحديث حاليا   سالح المقاومة ورفع العقوبات عن غزة ليس مجاال  : على بركة .21
، إن سةةح، المقاومةةة «المصةةرى اليةةوم»عوةةى بركةةة، لةةة« حمةةاس»اةةي حركةةة  القيةةاديقةةال  :روان مةةاهرمةة

حولة ، ماةيرا « مةادن  أبةو»وراة العقوبا  عن غزة ليس مجاال لوحدوث حاليا، لائة بعد تصةريحا  
حمةةاس ال تريةةد التعقيةةب عوةةى »، وأضةةاف أن النهةةائيإلةةى أن اجتمةةاب القةةاهرة هةةو الةةذي سةةيحدد الحةةل 

ولة  أن وتحةدث كمةا يحوةو لةة ، حتةى ال نعكةر ئةنو المصةالحة التةي تسةير برعايةةة  ،عمةاستصةريحا  
ولةةيس « أبةةو مةةادن »، موضةةحا أن مننمةةة التحريةةر سةةتمحث المصةةالحة المجتمعيةةة مةةة «مصةةرية طيمةةة

المقرر انعقادو منتصة  أكتةوبر اةي  الثنائيالمنصول اي اتح محمد دححن، لحل االجتماب  يالقياد
لمعالجةةة كةةل القضةايا العالقةةة واالتنةةاه عوةةى  النهةائيوا  التةي تمةة ، وبحةةث الحةةل القةاهرة لتقيةةيم الاطةة

، وبعد ذلأ سيتم عقد اجتماب موسة لونصائل 2011مستقمل العحقة ووضة آليا  لتننيذ اتناه القاهرة 
اي أول نواممر، إذا تم إنجاد المو  رسةميا اةي منتصة  أكتةوبر. وأكةد أن هنةا  نيةة لتاةكيل حكومةة 

« حمةةاس»و« اةةتح»مسةةتقوة تجمةةة كةةل النصةةائل، لحسةةتغناء عةةن حكومةةة التوااةةض التةةي تجمةةة وطنيةةة 
 اق .

 3/10/2017المصري اليوم، القاهرة، 
 

من عدمه أو ضبطه أو الصيغة التي سيتم االتفاق  هاستدرس تسليم سالح الحركة": الجهاد" .21
 عليها

، إن «المصةرى اليةةوم»، لةةالراةاعيد عمةةا ، أبةواتسةحمياةةي حركةة الجهةاد  القيةاديقةال : روان مةاهرمة
الحركة ستجتمة مة األمين العام لوحركة، رمضان شوح، اي لمنان ثم اي القاهرة، لحسم رييتهةا باةون 

 المصالحة.
وأكةةد أن الجهةةود المصةةرية دائمةةا ماةةكورة، وللةةن الموقةة  العةةام والاةةامل لوحركةةة يحتةةا  قةةرارا رسةةميا، 

، مةةن عدمةة ، أو ضةةمط ، أو العسةةكري ايا القةةدس، جناحهةةا مدكةةدا أن الحركةةة سةةتدرس تسةةويم سةةح، سةةر 
« حمةاس»و« اةتح»الصيغة التي سيتم االتناه عويها، وللنة  أوضةح أن الحركةة تنتنةر نتةائو اجتمةاب 

 المقمل اي القاهرة.
 3/10/2017المصري اليوم، القاهرة، 
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 تسليمهب الضرورة ضبط سالح المقاومة يطالب ب رباح مهنا .22
لوجمهة الاةعمية، ربةا، مهنةا، أن الجمهةة قوقةة مةن الماةاكل  السياسيو المكتب أكد عض: روان ماهرم

ضةرورة ضةم  « المصةرى اليةوم»التي قد تواج  المصالحة، وباائة مونى المو نين واألمن، مدكدا لةة
، وللةةن لةةيس تسةةويم  تمامةةا 2007سةةح، المقاومةةة حتةةى ال يكةةون موجهةةا ضةةد اآللةةر مثومةةا حةةدث اةةي 

 .الصهيونية مواجهة العدو حتى تستطية المقاوم
 3/10/2017المصري اليوم، القاهرة، 

 
 ترفض اشتراطات نتنياهو لالعتراف بالمصالحة الفلسطينيةالفلسطينية فصائل ال .23

أكد  اصائل اوسةطينية راضةها المطوةض لتصةريحا  رئةيس ودراء االحةتحل : نور الدون ئالح -غزة 
 اف بالمصالحة النوسطينية، ووضة شروط لوقمول بها.اتسرائيوي بنيامين نتنياهو حول راض  االعتر 

حركة بحماسب وعوةى لسةان النةاطض باسةمها عمةد الوطية  القةانوب، اعتمةر  تصةريحا  نتنيةاهو بتةدلح  
 ساارا  اي الاون النوسطينيب، مايرا  إلى أن المصالحة شون دالوي اوسطيني.

جةةةدا  مةةةن حالةةةة االنقسةةةام اةةةي السةةةاحة  وأوضةةةح القةةةانوب اةةةي حةةةدوث لةةةةباوسطينب، أن االحةةةتحل مسةةةتنيد
 النوسطينية، مطالما  بضرورة مواجهت  بترسي  الوحدة والاراكة الوطنية.

أمةةةا القيةةةادي اةةةي حركةةةة الجهةةةاد اتسةةةحمي بالضةةةنة الغربيةةةة لضةةةر عةةةدنان، أكةةةد أنةةة  لةةةن تلةةةون هنةةةا  
 مصالحة اوسطينية شاموة إال بادارة النهر لححتحل اتسرائيوي.

باوسطينب، إن اشتراطا  نتنياهو لن تلون عند المقاومة النوسطينية، لائة أن الاةعب وقال عدنان لة
 يحسن النن بها، داعيا  لجمة الامل النوسطيني واتقمال عوى بعض  المعض بمحمة ومودة.

مةن جانمة ، قةةال القيةادي اةي الجمهةةة الاةعمية لتحريةر اوسةةطين أسةامة الحةو: إن نتنيةةاهو وتحةدث دائمةةا  
ةب عن شروط  الحمحدودة، التي وريد من لحلها تطوية الاعب النوسةطيني ودلمةاد ثورتة ، بكل بوقاح

  وقمة جهودو الوطنية.
وأكةةد الحةةو لةةةباوسطينب، راضةة  المطوةةض لهةةذو الاةةروط، ماةةددا  عوةةى أن بالاةةعب النوسةةطيني لةة  الحةةض 

 بتننيم عحقات  مة من يااء، والدول التي تساندو اي نضال  وتدعم ئمودوب.
بةةةةةدورو، عةةةةةّد عضةةةةةو المكتةةةةةب السياسةةةةةي لوجمهةةةةةة الديمقراطيةةةةةة لتحريةةةةةر اوسةةةةةطين طةةةةةحل أبةةةةةو  رينةةةةةة، 

وقةال أبةو  رينةة  التصريحا  اتسرائيوية بونها بعنصريةب تهدف لتعكير أجةواء المصةالحة النوسةطينية.
كيةةةر لةةةباوسطينب: بإن )إسةةةرائيل( هةةةي المسةةتنيد مةةةن االنقسةةةام، لةةةذلأ أراد  أن تاوةةض أجةةةواء سةةةومية لوتع

 عوى المصالحةب.
 4/10/2017، فلسطين أون الين
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 المتضرر الرئيس من المصالحة كونها مصدر قوة لشعبنا هو برهوم: االحتالل .24
أكد الناطض باسم اتسحمية بحماسب، اودي برهوم، أن االحتحل اتسرائيوي هو المتضرر الرئيس مةن 

 أراد ل  أن ومقى منقسما. الوحدة والمصالحة كونها مصدر قوة لواعب النوسطيني الذي
وقةةةةال برهةةةةوم اةةةةي تصةةةةريح ئةةةةحني وةةةةوم الثحثةةةةاء، إن الةةةةرد الحقيقةةةةي عوةةةةى تصةةةةريحا  نتنيةةةةاهو حةةةةول 

 المصالحة يجب أن يكون بمزيد من الوحدة والتراب  واتسراب اي ترتيب المي  الدالوي النوسطيني.
النوسةطيني مةن أجةل التنةر   وطنيةة تجتمةة عويهةا مكونةا  الاةعب اسةتراتيجيةوأشار إلى أهميةة إنجةاد 

 لمواجهة االحتحل والدااب عن حقوه شعمنا.
 3/10/2017موقع حركة حماس، غزة، 

 
 تقوم على ثالثة أسسطريق إنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة بحاجة إلى خارطة  الرجوب: .25

لةةوطني قةةال جمريةةل الرجةةو ، أمةةين سةةر الوجنةةة المركزيةةة لحركةةة التحريةةر ا: قةةيس أبةةو سةةمرة – رام  
االنقسام النوسطيني وتحقيض الوحدة الوطنية اوسطينية، بحاجة إلى لارطة  إنهاءالنوسطيني باتحب، إن 

 طريض لمناء شراكة وطنية. 
وأضةةةاف بالرجةةةو ب اةةةي حةةةوار مةةةة مراسةةةل وكالةةةة األناضةةةول، اةةةي مكتمةةة  بمدونةةةة رام   وسةةة  الضةةةنة 

قطاب غزة أمةس الثحثةاء، لطةوة رمزيةة يجةب أن الغربية المحتوة، إن اجتماب الحكومة النوسطينية اي 
تتحول إلى بلطوة ثابتة باتجاو بناء شراكة وطنية اوسطينية حقيقيةب. وأكد أن حركت  ذاهمةة نحةو ببنةاء 

 شراكة حقيقة تنهاء االنقسامب. 
للن  قال إن تحقيض هذا األمر، يحتا  إلى بلارطة طريض واضحة لتحدود الماكوة والتوااض عوى حوها 
وبنةةةاء أسةةةس الاةةةراكةب. وبةةةين أن لارطةةةة الطريةةةض يجةةةب أن تقةةةوم عوةةةى ثحثةةةة أسةةةس، أولهةةةا الجانةةةب 

االحةةتحل وقيةةام دولةةة  إنهةةاءالسياسةةي، مةةن لةةحل االتنةةاه عوةةى أهةةداف سياسةةية تتمثةةل بالعمةةل عوةةى 
ويةةرى بالرجةةو ب أن األسةةاس الثةةاني وتمثةةل اةةي باالتنةةاه عوةةى  اوسةةطينية ذا  هويةةة وطنيةةة ال دونيةةة. 

نةةةةامو مقاومةةةةة موحةةةةد مةةةةن شةةةةون  أن وةةةةدذي االحةةةةتحل ويقموةةةة  العةةةةالمب، ممينةةةةا أن المقاومةةةةة الاةةةةعمية بر 
النوسطينية تحنى باجمةاب. وقةال إن بالمقاومةة الاةعمية التةي مةن شةونها الةز  بكةل الاةعب النوسةطيني 

 اي مواجهة االحتحل، دون إراقة الدماء، وبدون ديادة معاناة شعمنا، ستتلول بالنجا،ب. 
وقةال:ب يجةب  وتمثل اةي سةيادة القةانون وتوحيةد السةح، والسةوطة.  -بحسب الرجو -العنصر الثالثو 

أن يكون هنا  سح، شرعي واحد وشةرطي واحةد يمثةل القةانونب. وبةّين أن هةذو الاارطةة بسةتددي اةي 
 نهاية المطاف إلى عقد انتاابا  عامة رئاسية وتاريعية برلمانيةب. 

 4/10/2017أنقرة،  وكالة األناضول لألنباء،
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 أكد حرصه الشديد على تنفيذ مستحقات المصالحة عباسعزام األحمد:  .26
عمةةاس أكةةد حرئةة  الاةةدود محمةةود قةةال عضةةو الوجنةةة المركزيةةة لحركةةة اةةتح عةةزام األحمةةد إن الةةرئيس 

عوى بتننيذ مستحقا  المصةالحة الوطنيةة لطةوة لطةوة، لووئةول إلةى بةر األمةان والةتاوص مةن وبةاء 
 االنقسامب.

وأشةةةار عةةةزام إلةةةى أن عمةةةاس شةةةدد لةةةحل لقائةةة  رئةةةيس الماةةةابرا  العامةةةة المصةةةرية لالةةةد اةةةودي عوةةةى 
ضةةةرورة تمكةةةين حكومةةةة الواةةةاه الةةةوطني مةةةن مهامهةةةا اةةةي غةةةزة، لتانيةةة  األعمةةةاء عةةةن سةةةكان القطةةةاب 

 واستئناف إعادة اتعمار باطوا  حثيثة وسريعة.
ة المصةرية عوةى متابعةة تننيةذ تناهمةا  وأضاف عةزام أن المسةدول المصةري أكةد لعمةاس حةرص القيةاد

 بين حركتي اتح وحماس. 2011القاهرة وتطميض بنود اتناه المصالحة عام 
 3/10/2017الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 سالح قرب رام هللا ي  االحتالل يزعم إحباط بيع قطعت   .27

ة لوميةة قةر  رام ادع  سةوطا  االحةتحل اتسةرائيوية، احماطهةا لةة بئةنقةب أسةوحة كانة  ُمعةد: النائرة
   )شمال القدس المحتوة(، عمارة عن قطعتين من السح، محوي الصنة. 

بنةةةةاء عوةةةةى  إحماطهةةةةاب اتلمةةةةاري العمةةةةري، اةةةةان بئةةةةنقة السةةةةح،ب، تةةةةم 0404وبحسةةةةب مةةةةا نقوةةةة  موقةةةةة ب
( إسةةةةرائيويةمعوومةةةا  اسةةةتامارية، ماةةةيرا إلةةةى أن قةةةوا  االحةةةةتحل بيةةةنهم بمسةةةتعربونب )قةةةوا  لائةةةة 

بةةةزي مةةةدني اوسةةةطيني داهمةةةوا بوةةةدة بالةةةرامب جنةةةو  رام  ، واعتقوةةةوا شةةةابين اوسةةةطينيين، أثنةةةاء متانةةةون 
 محاولتهم بية قطعتي سح، من نوب بكاروب )سح، رشاش تصنية محوي(.

 وأشار الموقة إلى أن  تم نقل المعتقوين لوجها  الماتصة لموائوة التحقيض معهم.
 3/10/2017قدس برس، 

 
 حة الفلسطينية المزيفة تهدد وجودنانتنياهو: المصال .28

راض رئيس الودراء بينيامين نتنياهو الثحثاء جهود المصالحة الجارية بين السوطة : رايول ووتوي 
التي تتاذ من غزة مقرا لها، وقال إن  سيكون عوى أي حكومة اوسطينية ” حماس“النوسطينية وحركة 

 العحقا  مة إوران. مستقموية تنليأ الجنا، العسكري لوحركة وقطة كل
اي مستوطنة معالي  أدوميم اي الضنة الغربية ” الويكود“وقال نتنياهو لحل جوسة لائة لنصيل 

بالدولة  االعترافباسرائيل، وبالطمة  االعترافنتوقة من كل من وتحدث عن العموية السومية “
 ”. ى حسا  وجودنااليهودية، ولن نقمل بمصالحا  مزينة وتصالح ايها الجانب النوسطيني عو
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بدولة إسرائيل،  االعترافلدونا موق  واضح جدا تجاو كل من وريد تحقيض هذو المصالحة: “وأضاف 
 ”.وتنليأ الجنا، العسكري لحماس، وقطة العحقا  مة إوران، التي تدعو إلى دمارنا

 3/10/2017ذا تايمز أوف إسرائيل، 
 

 نا آالف الوحدات السكنيةسنبني ه: "معاليه أدوميم"نتنياهو من مستعمرة  .29
تل أبيب: تعهد رئيس الودراء اتسرائيوي، بنيامين نتنياهو، أمس، لحل ديارة قام بها لمستوطنة 

، بمناء ألوف الوحدا  السكنية ايها. اي حين وج  أحد ودرائ  الماوصين ل ، «معالي  أدوميم»
هم  بالسير عوى طريض سابق ، بارا  انتقادا  مماشرة إلى إدارة الرئيس األميركي دونالد ترمب، وات

وأعون نتنياهو، الذي عقد  أوباما، اي كل ما وتعوض بالصراب اتسرائيوي النوسطيني واالستيطان.
بدء تطوير المدونة بوتيرة »اجتماعا تناهريا للتوت  المرلمانية اي مستعمرة معالي  أدوميم، عن 

سنقيم مناطض ئناعية، وسنضي  إلى المدونة  سنمني هنا آالف الوحدا  السكنية،»وقال: «. عالية
ولم يكن التيار هذو المستوطنة ئداة  إذ  «.قطة األر  الحدمة من أجل تطويرها بوتيرة متسارعة

إن غالمية ودرائ  ونواب  يسعون لضمها إلى تاوم إسرائيل، ووضعها تح  سيادتها. وقال نتنياهو: 
أدعم قانون أورشويم )القدس( اللمرى الذي سيسمح هذا المكان سيكون جزءا من دولة إسرائيل. »

 «.ألورشويم ولومدن المتالمة لها بالتطور عوى أئعدة عدة. هذو هي بارى كميرة ومهمة
 4/10/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 على المصالحة ردا   الفلسطينية سلطةلل الضرائب أموال بوقف تحويل طالبيبينيت  .31

وودير التعويم ننتالي بيني  اي تعويض عوى جهود ” لمي  اليهوديا“قال رئيس حز  : رايول ووتوي 
، وانضمام السوطة النوسطينية مدلرا إلى مننمة اتنتربول الدولية، إن عوى النوسطينية المصالحة
 ”.عماس باكل اوري محمود وق  تحويل أموال الضرائب إلى حكومة حماس التي ورأسها “إسرائيل 

ى إسرائيل التوق  عن كونها الصراف اآللي لجرها . األمر ال وتعوض عو“وقال بيني  اي بيان ل  
بالمصالحة النوسطينية وللن بتحال  عماس مة مننمة إرهابية إجرامية. تحويل األموال إلى حكومة 

 ”.سيتم إطحه الصواري  عوينا اي المقابل –حماس ورقى إلى تحويل األموال من إسرائيل إلى داعش 
وى إسرائيل اتئرار عوى تومية ثحثة شروط من أجل تحويل األموال: إعادة وأضاف بيني  أن ع

إنهاء بباسرائيل و” حماس“راا  الجندوين اتسرائيويين أورون شايول وهدار غولدون  واعتراف 
   وتوق  السوطة النوسطينية عن داة رواتب لألسرى النوسطينيين اي السجون اتسرائيوية.”التحريض

 3/10/2017سرائيل، ذا تايمز أوف إ
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 ليبرمان: المصالحة بين فتح وحماس استعراضية ولن تنجح .31
اتسرائيوي، أايغدور ليمرمان، النال لمساعي المصالحة  دااببتوقةب ودير ال: مجيد القضماني

 النوسطينية الجارية حاليا بين رام   وغزة، وقال إنها بسوف لن تتو  اي اتناهب.
ليوم، نقوتها بالقناة الثانيةب عوى موقعها اتللتروني، أن الطراين، واعتمر اي تصريحا  مساء ا

بحماس واتح، اق  سوف ووومان بعضهما المعض عوى عدم التمكن من التوئل إلى اتناهب و بهذو 
 ليس  المحاولة األولىب.

 ووئ  ليمرمان االجتماعا  الجارية اي غزة، بونها بمحاولة سياسية انتهادية من الطراين بهدف
 كسب الرأي العام اي الاارب النوسطيني، وال شيء أكثر من ذلأب، عوى حد قول .

وقال إن بالحكومة اتسرائيوية توائل متابعة التطورا ، وللن المحاولة الجارية بين اتح وحماس 
 لتقاسم قطاب غزة، وّدل عوى أن االتصاال  سوف لن تنضو اي اتناه ب.

لنموذ  الومناني، وقادة حماس يعونون سححنا ليس مطروحا بعماس يعون أن  لن يقمل با وأضاف:
عوى الطاولة. ليس موضوعا لومناوضا ، اماذا يعني ذلأ؟ هذو ليس  مناوضا ، هو استمرار 

 لوصراب بين اتح وحماسب.
 3/10/2017، 48عرب 

 
  من الحرب منتصرا   خرج ليبرمان: بشار األسد .32

ايغدور ليمرمان، اي مقابوة أجراها مع  موقة بواالب ودير األمن اتسرائيوي، أ : قالبحل ضاهر
بمناسمة عيد العرش اليهودي ونار مقاطة منها ووم الثحثاء، عوى أن تنارها كاموة غدا،  اتللتروني

أل  قتيل  600بإنني أننر إلى أحد التناقضا  اللميرة، وهو ما حدث اي سورية، حيث سق  قرابة 
حل تجاود كااة الاطوط الحمراء، من استادام سح، كيميائي، لحل الحر  األهوية التي جرى ل

وسمعة محوين الجئ ومهجر، وأنا ال أذكر حربا دموية كهذو وبقسوة كهذو منذ الحر  العالمية 
 األسد من الحر  منتصرا. وأرى طابورا دوليا وتمدد لو باار برغم كل هذا يار  إن   الثانيةب.
ويامل الدول السنية المعتدلة. اجوة، جميعهم وريدون االقترا  من ، ويامل دوال اي الغر ، األسد

 األسد. هذا أمر غير مسموهب.
وأضاف ليمرمان بأننا نومل أن تلون الواليا  المتحدة ناطة أكثر اي الحومة السورية واي الاره 

األترا   األوس  كو . ونحن موجودون اي الجمهة الامالية مقابل الروس واتورانيين، وكذلأ مقابل
 وحز    وهذو مواجهة غير بسيطة، ويوميةب.

 3/10/2017، 48عرب 
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 التحقيقات اإلسرائيلية في عملية "حلميش" تكشف عن "إخفاقات خطيرة"القناة العاشرة:  .33
حول عموية  اتسرائيوي األمنالتحقيقا  التي أجراها  إن إسرائيوية إعحمقال  وسائل  :ترجمة -رام  

مستوطنين،  3عاما( من رام   وأد  لمقتل  19يشب التي ننذها الاا  عمر العمد )مستوطنة بحوم
 لطيرة تسمم  اي وقوب العمويةب. إسرائيويةكان  عن بإلناقا  أمنية 

وبحسب القناة العمرية العاشرة، اان مننذ العموية عمر العمد عندما وئل المستوطنة ولمس السيا  
 ، إال أنها تجاهوت .اتسرائيوية األمني وئل إنذار لقوا  األمن

إلى أن  لم يكن هنا  أي اتصال بين أاراد أمن المستوطنة والدورية العسكرية لوجيش، وكان  وأشار 
هذا بمن أهم أسما  اتلناقا  التي تسمم  بنجا، المننذ اي تننيذ عمويت  بسهولة دون أن ياعر أحد 

 ب ب.
 2/10/2017القدس، القدس، 

 
 من كتلة "المعسكر الصهيوني" خالل أيام استقالة ثانية .34

أعون عضو اللنيس  أرئيل مرغوي ، من كتوة بالمعسكر الصهيونيب، ووم الثحثاء، : هاشم حمدان
، 2013ياار إلى أن مرغوي ، الذي أشغل منصب عضو كنيس  منذ العام  استقالت  من اللنيس .

ومن المتوقة أن تحل مكان  القائمة  اال قمل ستة شهور اي المنااسة عوى رئاسة حز  بالعملب.
وكان مرغوي  عضوا اي لجنة المالية التابعة لولنيس ،  بوعمال رئيس بودية بووكنعامب، ليئا ادودا.

ياار إلى أن الحدوث عن االستقالة الثانية لحل أيام لعضو كنيس   وعضوا اي لجنة ميزانية األمن.
ضو اللنيس  منوئيل ترالتنمر ، األسموب الماضي من بالمعسكر الصهيونيب، وذلأ بعد أن أعون ع

 عن استقالت .
 3/10/2017، 48عرب 

 
 يتسبب بتكرار عملية "كمين أنصارية" في غزة أنكاد  إسرائيليمحاكمة قائد عسكري  .35

كان  وسائل إعحم عمرية النقا ، ووم الثحثاء، عن محاكمة أحد القادة العسكريين : النائرة
عوى  اتبقاءغزة، بعد أن كاد وتسمب بتلرار بكمين أنصاريةب، بعد ااو  اي  اتسرائيويين اي قطاب

 عموية عسكرية كميرة محتموة اي قطاب غزة طي اللتمان.
 1997سمتمر من عام  أووول/ 5وبعموية أنصاريةب هي عمارة عن كمين نصم  مقاتوو حز    ليل 

بةبشييط ب قر  قرية أنصارية الواقعة عوى اي اللوماندود المحري اتسرائيوي المعروف  13لووحدة 
 ضابطا وجنديا 12الساحل بين بئيداب وبئورب، مما أدى إلى إبادة أارادها وعددهم 
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وأوضح  القناة بالسابعةب العمرية، أن القائد العسكري والذي يادم اي معسكر لجيش االحتحل عوى 
ة اي قطاب غزة، وأن هذا األمر كان حدود غزة، كان تر  اي مكتم  أمر تننيذ عموية عسكرية سري

يمكن أن يقة بيد أشااص آلرين، أو حتى بيد رجال المقاومة النوسطينية اي غزة من لحل قيام 
 أشااص باقتحام معسكرا  الجيش بهدف سرقة السح، وأشياء عسكرية ألرى لميعها.

قيادة المنطقة الجنوبية وأضاا  القناة أن األلطر ما كان لحل األيام الماضية اي أحد معسكرا  
لجيش االحتحل اتسرائيوي، عندما قام مجموعة من ضماط وحدة العمويا  أرسووا لزيارة معسكر اي 
القيادة الجنوبية لوجيش، لحل الزيارة تمكن الضماط من وضة ودهم عوى أمر عسكري سري جدا  

 كان ينتر  أن يكون محمي اي مكان آمن جدا .
عةب أن  بسمب الرقابة العسكرية ال يمكن الحدوث عن تنائيل األمر العسكري وتابع  القناة بالساب

الذي تم وضة اليد عوي  من قمل الضماط، وللن ما سمح لنا الحدوث ب  أن القرار وتعوض بعموية 
 عسكرية محتموة اي قطاب غزة.

 3/10/2017قدس برس، 
 

 قصىاألالمسجد قرار لالحتالل بمنع األطفال من اللعب في ساحات  .36
كان  القناة العمرية السابعة النقا  عن قرار لسوطا  االحتحل باتسرائيويب، بمنة  المحتوة:القدس 

 أطنال القدس من الوعب اي ساحا  المسجد األقصى.
الهيكلب االسم العمري لومسجد ه  إلى وحدة شرطة بجمل وأااد  القناة العمرية، بون أوامر وجُ 

 األقصى التابعة لارطة االحتحل اي القدس، بمنة األطنال من الوعب باللرة اي ساحا  األقصى.
حنر لعب أطنال القدس اي ساحا  -اي قرار لها -ودعم  القناة إن محكمة االحتحل العويا أكد  

اس تقدم  ب  مننما  وهودية، المسجد األقصى، ولنت  إلى أن هذو القرار جاء اي أعقا  التم
 اشتل  اي  من لعب أطنال القدس المسومين باللرة اي باحا  المسجد.

 3/10/2017وفا،  الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 119هدم قرية العراقيب في النقب للمرة الـ .37
الثحثاء، قرية  اقتحم  اآلليا  والجرااا  اتسرائيوية بحماية من الارطة، اليوم المحتوة:القدس 

 عوى التوالي. 119العراقيب، مسووبة االعتراف اي منطقة النقب، وهدم  مساكنها لومرة الة
وقال أهالي العراقيب إن بعنائر من الارطة ووحدة بووآ ب الهدامة قاموا بحماية الجرااا  واآلليا ، 

 قس الردوئةب.وأمنوا عموية الهدم الجدودة، غير آبهين بتاريد السكان، رغم حالة الط
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وقال أحد سكان العراقيب الناش  عزيز ئيا، الطوري، إن بالجرااا  هدم  مساكن أهالي قرية 
العراقيب وجرا  األر ، والسوطا  تصعد، وتسّرب جرائم الهدم، لترهيب األهل، وداعهم إلى تر  

 أرضهم، والهجرة منهاب.
 3/10/2017وفا،  الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 مواطنين على األقل وإصابة آخرين بالرصاص بينهم طفل ثمانيةالقدس: مستعربون يختطفون  .38

التطن  عنائر من وحدة المستعربين التابعة لقوا  االحتحل اتسرائيوي، الويوة  المحتوة:القدس 
الماضية، ثحثة شمان لم تعرف هوياتهم بعد، من دالل محطة وقود اي بودة الرام شمال القدس 

 حتوة.الم
اي الوق  ذات ، اعتقو  قوا  االحتحل، اجر ووم الثحثاء، مجموعة من الامان، عقب دهم منادلهم 

 اي مايم شعناط اي مدونة القدس.
وشهد المايم مساء أمس مواجها  عنينة عقب اقتحام قوا  االحتحل بتعزيزا  عسكرية المايم من 

ئيب لحلها طنل برئائة مطاطية بعين ، جهة الحاجز العسكري، وامتد  حتى ساعة متولرة، أ
 اتطحهوشابين برئاص حي بقدميهما، اضح  عن إئابة عارا  المواطنين بااللتناه، بسمب 

 اللثي  والعاوائي لوقنابل الصوتية، والغادية السامة اي المنطقة.

 3/10/2017وفا،  الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 قاسية ة في المعتقالت اإلسرائيلية يعانين ظروفا  أسير  34هيئة شؤون األسرى:  .39
أسيرة يقمعن اي سجن بهاارونب اتسرائيوي  34أعون  هيئة شدون األسرى والمحررين،  أن ب -رام  
 قائرا ، يعانين من  روف ننسية ئعمة، وأوضاب ئحية وحياتية قاسية ومقوقةب. 10بينهن 

سرائيوية توائل، سياسة اتهمال الطمي بحض المرضى وأوضح  الهيئة أن إدارة مصوحة السجون ات
 . منهن

 4/10/2017، 48عرب 
 

 تعرضوا للتعذيب بسبب العنف بسورية ا  فلسطيني 5,233": مجموعة العمل" .41
الجئا   5233أكد اريض الرئد والتوثيض اي مجموعة العمل من أجل اوسطينيي سورية توثيق  : دماض 

 ية جراء العن  المتوائل اي سورية.اوسطينيا  تعرضوا النتهاكا  جسد
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حالة لحجئين اوسطينيين  3,594وذكر اريض الرئد اي بيان عاية باليوم الدولي لوحعن ب، أن 
استاهدوا بسمب القص  والحصار واالشتماكا  والتعذوب والغره أثناء محاوال  النرار من الحر ، 

 .2016حالة إلناء قسري لحل العام  78حالة اعتقال والتناء قسري، منها  1,639باتضااة إلى 
اي حين أكد  تقارير المجموعة أن الننام السوري ووائل سياسة اتوذاء الجسدي والننسي عوى 

عوى  1,538الحجئين النوسطينيين اي سورية، حيث ووائل ار  حصارو عوى مايم اليرمو  لويوم 
نتيجة نقص التغذية والرعاية الطمية بسمب الجئا  والجئة اوسطينية  195التوالي، والذي قضى لحلها 

ووم عوى التوالي،  1,100الحصار، ويقطة الماء واللهرباء عن مايمي اليرمو  ودرعا منذ أكثر من 
 ويمنة عودة األهالي أو لروجهم من مايم اليرمو .

 3/10/2017، فلسطين أون الين
 

 ذ انتفاضة القدسمن ا  إداري ا  قرار  2,860االحتالل أصدر : مركز أسرى فلسطين .41
أااد مركز أسرى اوسطين لودراسا ، أن االحتحل ئعد باكل كمير لحل انتناضة القدس من : غزة

ا أن محاكم  إئدار قرارا  االعتقال اتداري سواء لألسرى الجدد أو قرارا  تجدود إدارى، موضح 
 يتها تجدود اعتقال.غالم إداريا   ا  قرار  2,860االحتحل أئدر  لحل عامين من انتناضة القدس 

واعتمر الناطض باسم المركز ريا  األشقر اي بيان ئحني، أن هذا العدد اللمير من القرارا  
اتدارية اي اترة عامين ودلل باكل واضح عوى تصاعد استادام هذو السياسة التعسنية الغير قانونية 

الدولي الذي وتاده  بحض األسرى النوسطينيين دون رادب، وتده ناقوس الاطر أمام المجتمة
، ألن االحتحل وتجاود كل المعاوير والاروط اتنسانيةوااللتزام بالقوانين  اتنسانبالحريا  وحقوه 

 التي تحد وتحجم من تطميض هذا النوب من االعتقال، وتاترط استادام  اي أضيض الحدود.
 3/10/2017، فلسطين أون الين

 
 ء على الكنائس: نستنكر االعتداالقدس أوقاف عام مدير .42

ترأس مدور عام أوقاف القدس وشدون المسجد األقصى الممار  الاي  عزام الاطيب وادا : انعمّ 
المطرير  ثيوايووس الثالث،  واألردناوسطين  أعمال رسميا اي ديارة لمطرير  المدونة المقدسة وسائر

المحتوة، ومدكدا ألراضي واداعما ومساندا المطريركية لمواجهة التحديا  التي تعانيها اي القدس 
 المقدسة. األراضيالدعم اللامل للااة المسيحيين اي 
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مر أمكان مقدس بما ايها اللنائس المسيحية هو  أورمز  أياعتداء عوى  أي» أنكد الاطيب أو 
 وأوقاانانعاني اي القدس من اعتداءا  عوى مقدساتنا  مستنلر من قمونا نحن المسومين الذون

 «.األقصىو اعتداء عوى المسجد ، ونعتمر اتسحمية
ن المطرير  ثيوايووس الثالث ديارة المحمة والمساندة وكل ما حموت  من معاني الصده من جانم  ثم  

كل التحديا  التي كان  وما  أماموجمية اللنائس والوقوف معهم عونا  والمطولة اي دعم المطريركية
 بالقدس. أمحكها وأوقااهاحض دال  تلابدها اللنائس جراء الضغوط واالنتهاكا  ب

 4/10/2017عم ان،  الرأي،
 

 العمال الفلسطينيون يطالبون برفع الحد األدنى لألجور هللا: رام .43
تناهر عارا  العمال النوسطينيين، ووم الثحثاء، أمام مقر الحكومة : محمد الرجو  -رام   

ألجور، ودلزام أئحا  المصالح االقتصادية النوسطينية بمدونة رام  ، لومطالمة براة الحد األدنى ل
 بتطميض الحد األدنى ساري المنعول حالّيا  إلى حين راع .

دوالرا(، وبدأ تطميق  اي األول  415شيقح ) 1450ويموغ الحد األدنى الاهري لألجور اي اوسطين، 
أل   100هنا   ، للن بيانا  جهاد اتحصاء النوسطيني تنيد بون2013من وناور/كانون الثاني عام 

 عامل وعاموة اي قطاعا  ماتونة وتوقون أجورا شهرية أقل من المموغ المذكور.
وطالب المتناهرون، وكان من بينهم العدود من العامح ، بون يكون الحد األدنى لألجور متوائما 

 3وأاراد )بالغْين  5مة ل  النقر الوطني، عوما  بون جهاد اتحصاء عّرف األسرة المكونة من 
 دوالرا ( عوى أنها أسرة اقيرة. 710شيكح شهريا ) 2480أطنال( ويقل دلوها الاهري عن 

 3/10/2017العربي الجديد، لندن، 
 

 االحتالل ُيحقق مع مدير مدرسة بسبب بث أغنية فلسطينية :أم الفحم .44
االحتحل اتسرائيوي  أااد  القناة العمرية السابعة، ووم الثحثاء، بون ودارة التعويم اي حكومة: النائرة

قرر  التحقض مة مدور مدرسة ابتدائية اي مدونة أم النحم، بزعم ااتتا، العام الدراسي عوى وقة أغنية 
 النوسطينية.

وقال  القناة العمرية، إن القرار جاء عوى لونية شكوى قدمتها حركة إم ترتسو  يمينية متطراة، لودير 
بيني ، حيث تقرر استدعاء المدور العربي إلى جوسة استماب، التربية والتعويم اتسرائيوي ننتالي 

 لتقرير الاطوا  ضدو.
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ونقو  عن رئيس حركة بإم ترتسوب، ماتان بيويغ، تصريح  بآمل أن تلون جوسة االستماب المتوقعة 
 لومدور عحمة تحذور واضحة للل من وريد أن يضر بدولة إسرائيل أو رمودها أو جنودهاب.

 3/10/2017، قدس برس
 

 األقصىالمسجد يقتحمون  يهوديا   ا  مستوطن 74": قدس برس" .45
اقتحم عارا  المستوطنين والطح  اليهود، ئما، ووم الثحثاء، باحا  المسجد : القدس المحتوة

 األقصى الممار  اي القدس المحتوة، بحماية عنائر إسرائيوية مسّوحة.
ا اقتحموا المسجد األقصى ضمن مسارا  محّددة مستوطن ا وهودي   55وأااد  مراسوة بقدس برسب، بون 

 من ببا  المغاربةب وحتى ببا  السوسوةب.
وأضاا  أن الارطة اتسرائيوية والقوا  الاائة المدججة بالسح، عمو  عوى تومين الحماية 

 لوُمقتحمين الذون قاموا بوداء شعائرهم بة بئم ب دو  تدّلل من قمل عنائر الارطة.
مستوطن ا من ائة الطح  اليهود الذون ُيسمح لهم بالتجّول اي جمية باحا   19م وأشار  إلى اقتحا

 األقصى ما عدا المصّويا  المسقواة.
 3/10/2017، قدس برس

 
مشاعر فلسطيني ينتج  .46  عبر "اليوتيوب" و"الفايسبوك" لمقاومة االحتالل برنامجا   ويقد 

دال  من األسوحة ما ة والمعوومة الدقيقة، أكد الااعر النوسطيني سامر عيسى، أن اللوم: إسطنمول
 الرئيسية اي مواجهة االحتحل الصهيوني ودعم لطا  المقاومة والثما  لدى الاعب النوسطيني.

وقال عيسى، الذي ونتو ويقدم برنامجا مصورا بعنوان بحكي بالنوسطينيب، ويمث  عمر قناة عوى 
وسطين، هو أشم  بالمر  السرطاني، وقد كو  باليوتيو ب وبالنايسمو ب: باالحتحل الصهيوني لن

 الاعب النوسطيني وال وزال ثمنا باهناب.
وأشار عيسى إلى بأن برنامو حكي بالنوسطيني، هو واحد من أدوا  المواجهة التي أبدعها تشاعة 
الوعي ليس بمااطر االحتحل احسب، ودنما أيضا التحذور من عوامل الوهن التي يمكنها أن تتسر  

الذاكرة النوسطينية عمر بوابا  الحداثة والنتوحا  اتعحمية التي أحال  العالم أجمة إلى قرية إلى 
وأكد عيسى أن موضوعا  برنامو بحكي بالنوسطيني، الذي وتابع  نحو نص  مويون من  واحدةب.

ت ، النوسطينيين والعر ، ال تقتصر اق  عوى تعرية جرائم االحتحل بحض الاعب النوسطيني ومقدسا
 ودنما أيضا تنتقد آداء الناعل النوسطيني اي ماتو  مستويا  التمثيل النوسطينيب.

 3/10/2017، قدس برس
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 السيسي: العالم يترقب المصالحة وهناك فرصة لتحقيق السالم .47
 إلى، اي كومة متونزة وجهها الثحثاءأعون الرئيس المصري عمد النتا، السيسي ب: الحياةب –القاهرة 

لتحقيض « ارئة سانحة»هنا   أنن الذون ترعى القاهرة محاولة تحقيض المصالحة بينهم، النوسطينيي
 تحقق  المصالحة النوسطينية. إذاالسحم اي المنطقة 

وجاء  تصريحا  السيسي، اي كومة مصورة ومسجوة نقوها ودير االستامارا  المصري لالد اودي، 
 اع  بحكومة الوااه النوسطينية.قطاب غزة اليوم، وعرضها لحل اجتم إلىالذي وئل 

هنا  ارئة سانحة لتحقيض السحم اي المنطقة شريطة تضاار كل األطراف )...(، »وقال السيسي: 
إن العالم بوسرو وترقب جهودكم لتحقيض الوااه بين أطياف الاعب النوسطيني، ويثمن إئراركم عوى 

توجها  الاعب النوسطيني نحو تحقيض التصدي للل العقما . ويجب أن نتعاون جميعا  لتوكيد ئده 
 «.السحم الاامل والعادل اي المنطقة واستعادة حقوق  الماروعة

عوى ثقة بون القوى اللمرى اي العالم عندما ترى األطراف النوسطينية عوى وعي كامل  إنني»وتابة 
حم الاامل اي السحم ستساعد عوى تحقيض هذا الس أهدافبطميعة المرحوة، وبوهمية الحوار لتحقيض 

 «.المنطقة
ال نموأ وقتا  لنضيع ، وأن التاري  سيحاسب من وتسمب اي إضاعة  أنناأيكد لوجمية »وأضاف 

بادرا  القيادا  النوسطينية لحساسية المرحوة وأهمية... تحقيض »، مدكدا  ثقت  «النرئة الحالية لوسحم
ونا  المجتمة النوسطيني، يجب أن وتم لدّي إيمان كامل بون االلتحاا  بين مك»وتابة «. الوحدة

حوها دالل المي  النوسطيني، بدعم ومساندة من األشقاء العر ، مة عدم قمول تدلل أية قوى 
تجربة السنوا  الماضية أثمت  لنا أّن الجميَة لاسٌر من »، الاتا  إلى أن «لارجية اي هذا الاون

  لتحقيض أهدااها اي استمرار التطّرف بين بعض االنقسام وال مستنيد إال القوى، التي استغو  الموق
 «.النصائل النوسطينية

 4/10/2017، الحياة، لندن
 

 وزير المخابرات المصرية لقيادة حماس: سيسجل التاريخ أنكم وحدتم الفلسطينيين .48
لاطب ودير الماابرا  المصرية لالد اودي قيادة حركة المقاومة اتسحمية بحماسب لحل : غزة

 غزة بالقول إن التاري  سيسجل أنلم وحدتم الاعب النوسطيني.لقاء اي 
جاء ذلأ اي كومة مقتضمة لنودي لحل لقاء عقدو مة رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل 

وعمر عن سعادت  لنرحة الاارب  هنية بحضور قيادة حركة حماس اي مكتب الحركة بمدونة غزة.
 دتمام المصالحة النوسطينية.النوسطيني بانهاء االنقسام النوسطيني و 
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-إتمام المصالحة-وقال بنحن بانتناركم اي األيام المقموة اي القاهرة، ونحن متوكدون أنلم ستنعوونها 
وغادر اودي قطاب غزة عقب هذا الوقاء ماتتما ديارة قصيرة التقى لحلها بالحكومة النوسطينية  ب.

 ركة حماس.برئاسة رئيس الودراء رامي الحمد  ، وقيادة ح
 3/10/2017، فلسطين أون الين

 
سالح المقاومة والقسام خارج كل ترتيبات القاهرة في المرحلة ": مصر ُتبلغ عباس أن رأي اليوم" .49

 الحالية
كل من ” اعتقال“أثار  تصريحا  الرئيس محمود عماس باصوص : لاص -القاهرة -رأي اليوم

را اي ئنوف واعاليا  حركة حماس ومناخ يحمل سححا لار  الارعية اي قطاب غزة لغطا كمي
 .االنقسامالمصالحة ودنهاء 

مكتب الرئيس عماس بان عوى  أبوغ وعوم  راي اليوم من مصدر مصري بان السوطا  المصرية  
والتسويم اي قطاب غزة لوحكومة  االستحمبمجمل التناهما  التي سمق  عموية  االلتزامرام   
 الارعية.

سح، ة بطاقم  بان التناهما  المصرية تنص حرايا عوى عدم التطره بوي شكل لوتم تذكير عماس و 
 حيث االنتاابا ضمن الترتيما  السياسية إال بعد الوئول لوجزء السياسي  بالمقاومة والقسام

 وتاكيل حكومة وحدة وطنية وماروب منسجم بعنوان الدمو العسكري واألمني وتوسيس جيش وطني.
سح، كتائب القسام ليس مطروحا لونقاش وبوي ئيغة وتم إبح   أنر عوى المصد ذلأ شددقمل  

 رام   بذلأ.
 3/10/2017، رأي اليوم، لندن

 
 أديب والحديدي مع قادة "حماس"... والمغردون: يعني مش إرهابية؟ .51

أثار  ئورة جمع  بين اتعحمية المصرية، لميس الحدودي، ودوجها : القاهرة ةة ئنية عامر
مي، عمرو أدوب، مة القيادي المارد اي حركة بالمقاومة اتسحميةب )حماس(، إسماعيل هنية، اتعح

اهتمام رواد مواقة التوائل االجتماعي، إذ تعّجموا من تحول بمجرميب األمس إلى موضة تقدور 
تمود واحترام اليوم، من إعحم داوم عوى شيطنة الحركة ورمودها، بعد االنقح  العسكري، اي ووليو/ 

 .2013عام 
وكتب الروائي عحء األسواني باتعحميون األمنجية )من األمن( الذون يحتنوون اليوم بقادة حماس 
 هم الذون رددوا طويح  أن حماس اتح  السجون أثناء ثورة وناور وليس العادلي. ما معنى الدعارة؟ب.
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ها األلير بالمصالحة بهيا مش وكتب طاره هنري، معوقا  عوى تغريدة لوصحااي لالد ئح، يايد اي
 حماس دي إرهابية لحد إممار، بالويل!؟! اي إي  بقى!؟ب.

واستعاد أحمد المقري تصريحا  سابقا  لعمرو أدوب بمن األرشي  #عمر_أدوب: #حماس و#اتح كنرة 
 وتحي  تسرائيل... إنتوا ئح عمورة اليوم اي #غّزة والضنة لتغطية #المصالحة_النوسطينية، الراجل

 حسب التعويما ب.
 4/10/2017، ، لندنالعربي الجديد

 
 والشرطة الفلسطينية "الدرك"بحث التعاون والتنسيق بين : عم ان .51

، مة مدور أمسبحث المدور العام لقوا  الدر  الوواء الركن حسين محمد الحواتمة  :بترا –عمان 
يض بين قوا  الدر  والارطة عام الارطة النوسطينية الوواء حادم عطا  أوج  التعاون والتنس

 النوسطينية.
إن قوا   إلىوتناول الوواء الحواتمة لحل الوقاء، كااة المواضية ذا  االهتمام الماتر ، مايرا 
 الدر  وئو  إلى مستويا  احترااية متطورة أكسمتها المكانة والسمعة المحوية والدولية.

اي لدمة األشقاء اي الارطة النوسطينية، ال أن قوا  الدر  تضة كل إمكانياتها ولمراتها  وأضاف
سيما اي مجاال  التدريب والتوهيل، ونقل الامرا ، مدكدا  حرئ  عوى توسية آااه التعاون المّناء 

 بين الجانمين.
 4/10/2017، الدستور، عم ان

 
 "أسهيئة أممية باألردن تقاطع شركة "جي فور  .52

ب UN Womenالجنسين وتمكين المرأة اي األردن ب أنه  هيئة األمم المتحدة لومساواة بين: عمان
ب وهي إحدى أكمر الاركا  األمنية اي العالم والتي تقدم G4Sب أستعاقدها مة شركة جي اور 

 لدما  أمنية اي كيان االحتحل اتسرائيوي.
، وتعد ثاني أكمر شركة أمنية اي بإسرائيلب، 1937وبجي اور أسب شركة أمنية محدودة، أنائ  عام 

 وأعون  عن ننسها تح  اسم بمجموعة االستامارا  المتاصصة اي الادما  األمنية المدنيةب.
ومن أبرد نااطا  هذو الاركة وأحدثها، مساهمتها اي تركيب الموابا  اتللترونية اي المسجد 

 األقصى اي شهر تمود المنصرم، والتي أديو  بعد تحدي ودئرار من المقدسيين.
مم المتحدة لومساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لامس هيئة أممية اي األردن وبهذا تصمح هيئة األ
( ومننمة األمم المتحدة WFPبعد برنامو األغذية العالمي لألمم المتحدة ) G4Sتنهي عقودها مة 
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( والمنوضية العويا لادون UNICEF( وئندوه األمم المتحدة لوطنولة )UNOPSلادما  الماارية )
 (. UNHCRالحجئين )

 3/10/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

  دعوة لكف يد البطريرك األرثوذكسي ثيوفيلوس اليوناني لوقف أي بيوع :لبنان .53
أن الدااب عن « »مركز تطوير الدراسا «و« لقاء سيدة الجمل»أعون «: القدس العربي» –بيرو  

«. در  تح  أية تناهما  سياسيةالوق  العربي األرثوذكسي من النهر إلى المحر حض مقدس وال ون
ك  ود المطرير  ومجمع  من لحل سحب االعتراف ب  تمهيدا  لعزل  ومحاسمت  »وطالموا بضرورة 

 «.لوق  أية بيوب مستقموية
ندوة القدس توأم العوائم »هذا الموق  أعقب بيانا  سابقا  أعر  اي لحل  أكد الدعم لومااركين اي 

 300حزيران/وونيو الماضي وتضامنهم اللامل مة مسعى أكثر من  11التي انعقد  اي « العربية
القضائي ضد بطرير  الروم األرثوذكس،  باالدعاءشاصية من المسيحيين والمسومين النوسطينيين 

ثيوايووس اليوناني، أمام النائب العام النوسطيني اي رام  ، من أجل منة ودبطال ئنقا  بية 
اليهودية، وآلرها ئنقة بية أراضي  االستيطانيةثوذكسية لصالح الاركا  وتوجير أمح  اللنيسة األر 

 «.دونما  غر  القدس القديمة 528راحابيا/ الطالمية المالغة مساحتها نحو 
أن عمويا  المية غير الماروعة ألمح  « »مركز تطوير الدراسا «و« لقاء سيدة الجمل»وأكد 

ولة كنسية محدودة بقدر ما هي قضية أر  ووطن وهوية، اللنيسة رغما  عن إرادة الطائنة ليس  مس
تعني سائر المسيحيين والمسومين اي المنطقة، حيث ياّكل التاّوي عن أمح  اللنيسة اي القدس، 
تاّويا  عن مدونة المسيح ومساهمة اي تهويد المدونة المقدسة وتوّسة حركة االستيطان لغحة 

متابعتهم واهتمامهم الادود بوعمال المدتمر  أمسجتمعون وأبدى الم«. المتطراين اليهود دالوها
، 1/10/2017الذي التتم أعمال  اي مدونة بي  لحم اي « القضية العربية األرثوذكسية»الوطني لدعم 

وشار  اي  نحو ستماية شاصية دونية ووطنية من كااة أرجاء اوسطين التارياية والممولة األردنية 
 الهاشمية.

 4/10/2017، ندن، لالقدس العربي
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وتنصيب دمى على رأس السلطة  وجود مكائد تحاك تجاه فلسطينُيحذر من جاويش أوغلو  .54
 الفلسطينية

رحب ودير الاارجية التركي مولود جاويش أوغوو، الثحثاء، بمدء حكومة : / دحل دميرجي أنقرة
 ايةب.الوااه الوطني النوسطينية عموها اي قطاب غزة، ووئنها بةبالاطوة التاري

 كحم جاويش أوغوو جاء لحل استضاات  اي مقر وكالة األناضول بالعائمة التركية أنقرة، اليوم.
وأشار إلى أن بانعقاد الحكومة اي غزة حالي ا بعد حل حماس إدارتها ايها لطوة تارياية برأوي من 

 إيجابية لوغاية وندعمهاب. نعتمرهاأجل مستقمل اوسطين، ونحن 
و عوى بوجود مساهما  كميرة لتركيا اي وئول األمر لهذو المرحوة، ايما وتعوض وشدد جاويش أوغو

ونوو بون بتركيا تمذل ما بوسعها لحل قضية الاره األوس ، وتقوية  بانهاء االنقسام النوسطينيب.
وأشار إلى بتعر   موق  اوسطين عوى مائدة المناوضا ، من لحل توحيد الص  النوسطينيب.

كثيرة بسمب توائوها مة حماس عقب اودها باكل شناف ونزي  اي االنتاابا ب عام  تركيا النتقادا 
2006. 

وأكد جاويش أوغوو أن بتركيا كان  ترمي من لحل ذلأ لجذ  حماس إلى الا  السياسي، وتمنيها 
وشدد عوى بضرورة وأهمية  موقنا إيجابي ا حيال حل محتمل لوقضية النوسطينية عوى أساس الدولتينب.

 القيادة اي اوسطينب. اددواجيةهاء إن
وحذر من بوجود مكائد تحا  تجاو اوسطين  حيث تعمل بعض دول المنطقة عوى تغيير السوطة 

وأوضح أن بتركيا ترى توأ التهدودا  كااة، وأن  النوسطينية، وتنصيب دمى تابعة لها عوى رأسهاب.
 السوطة النوسطينية أيضا مدركة لومااطر المحدقة بهاب.

د جاويش أوغوو عوى بضرورة تحقيض تنمية اقتصادية اي المنطقة )..( وتركيا سّرع  عموية بناء وشد
وأشار إلى أن بتركيا ستوائل كااة أنواب الدعم من  المنطقة الصناعية اي مدونة جنين النوسطينيةب.

ى قائح: ومض أجل إعادة إعمار الماااي والمدارس اي قطاب غزة، وحل ماكوتي المياو واللهرباءب.
 بنحن نقدم الدعم المادي األقوى لنوسطين اي المجتمة الدولي وسنوائل دعمنا بننس الوتيرةب.

 3/10/2017لألنباء،  األناضولوكالة 
 

ب بتطور جهود المصالحة الفلسطينية .55  السعودية ترح 
طوعها بون رّحم  ودارة الاارجية السعودية بتطور جهود المصالحة النوسطينية، معّمرة عن ت الريا :

تثمر جهود حكومة الوااه اي تلريس الوحدة الوطنية وطي ئنحة االنقسام بين األشقاء النوسطينيين 
 ودنهائ  بكل تمعات .
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وأكد مصدر مسدول اي الودارة أن بهذو الاطوة تعد منعطنا  هاما  اي تاري  القضية النوسطينية، 
وبما يستجيب وطموحا  الاعب  ستمكن األشقاء النوسطينيين من توحيد الص  النوسطيني

 النوسطيني الاقيض، والتمكن من المضي اي العموية السياسية الستعادة حقوق  الماروعةب.
 3/10/2017، ، لندنالشرق األوسط

 
ب قطر .56  بتولي حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية مهامها في قطاع غزة ترح 

مة الوااه الوطني النوسطينية مهامها اي رحم  قطر، أمس الثحثاء، بتولي حكو  غزة ة أشرف الهور:
لن تدلر وسعا  اي موائوة تقديم كااة أنواب الدعم لقطاب غزة والاعب »وأكد  أنها  قطاب غزة.
 ، بحسب بيان لودارة الاارجية نارت  وكالة األنماء القطرية الرسمية.«النوسطيني

ود هذو الاطوة المهمة إلى مرحوة اي أن تق»وعمر مصدر مسدول اي ودارة الاارجية، عن أمل بحدو 
جدودة من الوحدة والوئام المجتمعي لواعب النوسطيني الاقيض، وتاكيل الحكومة الوطنية المناودة 

جمية األطراف النوسطينية إلى تغويب »ودع  قطر  «.التي تمثل جمية األطراف النوسطينية
اكل جاد وحقيقي لتحقيض المصالحة المصوحة العويا لواعب النوسطيني وتجاود الماضي واالناراط ب

 «.الوطنية
 4/10/2017، ، لندنالقدس العربي

 
 ترامب لغوتيريس: نتنياهو أشد تعنتا  من عباس .57

الرئيس األميركي، دونالد ترامب، لحل لقائ  األمين العام : اعترف نضال محمد وتد -القدس المحتوة
لسنوي لوجمعية العامة لألمم المتحدة، اي عوى هامش المدتمر ا لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس،

نتنياهو هو الطرف األئعب اي كل ما وتعوض  رئيس الحكومة اتسرائيوية بنيامين محادثة ل  بون
 بالجهد الرامي لوتوئل إلى سحم إسرائيوي اوسطيني.

ا اقد كان  ئحينة هآرتس، اليوم، أن تقدورا  ترامب هذو جاء  قمل أسموعين، وهي تعتمد عوى م
قالت  لوصحينة سمعة مصادر دبووماسية غربية وألرى إسرائيوية مطوعة عوى ما دار اي الحدوث بين 
غوتيريس وترامب، قمل أسموعين، لحل الوقاء بينهما اي األمم المتحدة، اي التاسة عار من سمتممر 

 الماضي. 
المراس، للن نتنياهو وبحسب أحد المصادر، اقد أقر ترامب بون بالرجوين، نتنياهو وعماس، ئعما 

هو األكثر إشكالية اي هذا السياهب. وقال  المصادر الدبووماسية الغربية، ومعها أيضا مو   
إسرائيوي سابض راية المستوى، إن الوقاء المذكور ُعقد اي مقر األمم المتحدة واستمر نحو ربة ساعة، 



 
 
 
 

 

 36 ص             4422 العدد:             10/4/2017 األربعاء التاريخ: 

                                    

لذي كان التقى نتنياهو قمل اتسرائيوي، حيث نقل ترامب ا -ولصص نص  وقت  لومو  النوسطيني
 ذلأ بيوم واحد انطماعات  عن نتنياهو وموقن  من العموية السومية. 

وواقا لومصادر الغربية، اقد كرر ترامب تصميم  عوى السعي لوتوئل إلى سحم، وأن  أجرى اي 
حيات  ئنقا  كثيرة وئعمة، للن  سمة دائما أن الصنقة األئعب هي التوئل إلى اتناه سحم 

 اوسطيني. وقد بأكد ترامب أن  وريد مواجهة هذا التحديب. -سرائيوي إ
وبحسب المصادر الدبووماسية الغربية، التي تحدث  معها الصحينة، اقد قال ترامب، لحل لقائ  
غوتيريس، إن  عوى الرغم من أن الرئيس النوسطيني عماس كمير اي السن ويعاني من مصاعب 

يراث وترك  لون . اي المقابل، اان نتنياهو، واقا لقول ترامب، اي وضة دالوية، إال أن  بحاجة إلى م
ودر  اي  أن  لن يحنى برئيس أميركي مديد ل  أكثر من ترامب، ومدي تنهما كميرا الحتياجا  
إسرائيل األمنية، ولذلأ هنا  احتمال بون ووااض )أي نتنياهو( عوى لطوا  لم يكن ووااض عويها اي 

امب إلى أن  عندما تسّوم مهام منصم  اعتقد أن ارص التوئل إلى الصنقة الماضي. وأشار تر 
متدنية، للن  يعتقد بناء عوى المعطيا  المتعوقة بعماس ونتنياهو أن هنا  ارئة لوتوئل إلى 

 ئنقة. 
 4/10/2017، ، لندنالعربي الجديد

 
 "إسرائيل" بـ باالعترافواشنطن ترحب بالمصالحة وتطالب حماس  .58

د األمريكي لعمية السحم جيسون غرينمح  إن الواليا  المتحدة ترحب بالجهود الممذولة قال الموا
 تتاحة المجال لوسوطة النوسطينية باستعادة مقاليد الحكم اي قطاب غزة.

واي سياه بيان أئدرو أوضح غرينمح  بين أن واشنطن ستراقب عن كثب التطورا  عوى أر  
 الواقة.

حكومة اوسطينية التعهد باكل ال يقمل التوويل بنمذ العن  واالعتراف  وأكد أن  وتعين عوى كل
وقمول االلتزاما  السابقة لوسوطة النوسطينية ودجراء مناوضا  بالطره السومية. واي رام ” باسرائيل“

  شدد رئيس السوطة محمود عماس عوى أن  إذا رغم  حماس اي االنضمام إلى مننمة التحرير 
 بقواعدها.ايجب أن توتزم 

وأضاف أن  لن تتم الموااقة عوى استنساخ تجربة حز    اي لمنان، موضحا أن المعابر واألمن 
 الدالوي اي غزة مسدولية األمن الوطني النوسطيني.

 3/10/2017، الين أون عكا 
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 البارد منازل أعيد بناؤهامخيم نهر عائلة تتسلم في  93األونروا واالتحاد األوروبي:  .59
واالتحاد األوروبي احتناال  اي مايم نهر المارد أمس، بمناسمة تسويم مناتيح « األونروا»كالة أقام  و 

عائوة. ولحل االحتنال، قام  رئيسة بعثة االتحاد األوروبي إلى  93المنادل التي أعيد بنايها إلى 
بتسويم المناتيح لمنان، السنيرة كريستينا السن، ومدور عام األونروا اي لمنان، كحودوو كوردوني، 

 لوعائح  احتناال  بعودتهم إلى المايم.
منادلها وتّم  إلىعائوة  348مويون وورو، أتاح  عودة  12وكان االتحاد األوروبي قدم منحة قدرها 

محح  تجاريا . كذلأ، أطوض االتحاد األوروبي واألونروا المرحوة التالية من أعمال إعادة  81بناء  إعادة
ممول بهمة « دعم إضااي تعادة إعمار مايم نهر المارد»ر ماروب جدود بعنوان اتعمار اي إطا

عائوة وتومين بدال  األثاث. باتضااة إلى ذلأ،  360مويون وورو ستساهم اي عودة  12قدرها 
 محح  تجاريا  ما ُيساعد اي إنعاش الحياة االقتصادية اي المايم. 78سيعاد بناء 

 4/10/2017، المستقبل، بيروت
 

 بالتعامل مع جرائم الحرب اإلسرائيلية الدولية" الجنائية"الجمعية البرلمانية اآلسيوية تطالب  .61
طالم  الجمعية المرلمانية اآلسيوية الدول األعضاء ايها واألمم المتحدة وجمية المننما  : معا

ة، بون تتعامل اتقويمية والدولية المعنية، لائة مجوس األمن الدولي، والمحكمة الجنائية الدولي
بموجب ميثاه األمم المتحدة وننام روما األساسي، ضد الجرائم اتنسانية وجرائم الحر  التي ترتلمها 

 اي اوسطين والتي تهدد السوم واألمن الدوليين.« إسرائيل»
وأكد  الجمعية المرلمانية اي ماروب قرار لاص بالقضية النوسطينية اعتمدو المجوس التننيذي التابة 

اي لتام اجتماع  الذي ُعقد أمس األول االثنين، وأمس الثحثاء، اي العائمة اللممودية بنوم  لها
بن ، بمااركة واد برلماني من المجوس الوطني النوسطيني برئاسة دهير ئندوقة وعضوية عمران 
الاطيب وعمر حماول، عوى مسدولية المجتمة الدولي عن دعم وتننيذ قرارا  وتوئيا  مجوس 

والجمعية العامة لألمم المتحدة ومجوس حقوه اتنسان ذا  الصوة بالقضية النوسطينية،  األمن
لائة ما وتعوض بمدونة القدس المحتوة، مجددة التوويد تقامة دولة اوسطينية مستقوة وعائمتها 

 القدس المحتوة.
 4/10/2017الخليج، الشارقة، 
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 أمير قطر مرتاح إلى مواقف إيران .61
« لمواق  إوران تجاو المنطقة»أمير قطر الاي  تميم بن حمد آل ثاني عن ارتياح   أعر : الريا 
، مدكدا  بعد استقمال  أمس ودير الاارجية «السومي إلى الوئول إلى حوول لألدما »وسعيها 

الحوار والتااور الدائمين بين دول المنطقة، بما ايها »اتوراني محمد جواد  ريف اي الدوحة، أن 
، مرحما  بتعزيز العحقا  بين الدوحة وطهران، «عتمران من الضرورا  التي ال يمكن تجنمهاإوران، ي

 كما جدد دعوت  إلى التعاون بين دول الاويو ودوران.
، معربا  عن أمو  «سياسة بحدو اي تعزيز عحقاتها مة كل دول الجوار»وأكد ودير الاارجية اتوراني 

حة اي كل المجاال  أكثر من أي وق  سمض، داعيا  األجهزة بتطوير العحقا  بين طهران والدو 
الرسمية المعنية اي المودون إلى تواير اتمكانا  والتسهيح  الحدمة لتعزيز حركة تنقل الاعمين 

تدعو إلى إيجاد »والقطاب الااص، الستغحل النرص التجارية واالقتصادية. وأشار إلى أن طهران 
، داعيا  كل دول المنطقة إلى العمل معا  ألجل إححل االستقرار «ارأاضل العحقا  مة دول الجو 

 واألمن اتقويميين.
وكان  ريف أجرى محادثا  مة ننيرو القطري الاي  محمد بن عمدالرحمن آل ثاني، قمل لقائ  أمير 
قطر. وتوتي مااورا   ريف اي الدوحة بعد ووم عوى ديارة قصيرة قام بها إلى ُعمان. كما أن 

 رت  الدوحة هي األولى التي يعون عنها منذ بدء أدمة قطر مة الدول األربة قمل نحو أربعة أشهر.ديا
 4/10/2017الحياة، لندن، 

 
 طالبا  قطريا  من الدراسة 190الجامعات المصرية تمنع  .62

شكوى من طح  قطريين ودرسون  190الراية: توق  الوجنة الوطنية لحقوه اتنسان  -الدوحة 
المصرية ُمنعوا من استلمال دراستهم، كماُ منة بعضهم من دلول امتحانا  نهاية العام  بالجامعا 

 .2017الدراسي اي شهر سمتممر 
وقال  الوجنة اي بيان أئدرت  أمس إن هذا المنة جاء بسمب اتجراءا  األليرة التي قام  بها 

بالجامعا  المصرية تمثو   السوطا  المصرية من وضعها قيود عوى الطومة القطريين الذون ودرسون 
اي شرط الحصول عوى موااقة أمنية قمل منحهم توشيرة دلول الستلمال دراستهم بالجامعا  

 المصرية وأداء االمتحانا  الدراسية بتوأ الجامعا .
   4/10/2017الراية، الدوحة، 
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 مصر والمصالحة الفلسطينية .63
حمد جميل عزمأ  

ي المصالحة النوسطينية بطريقة تاتو  عن المرا  النائتة، تتدلل مصر عوى ما ومدو هذو المرة ا
وبغض الننر عّما إذا كان ما يجري ماططا ، أو تطور بطريقة غير مقصودة، ااّن مصر ال توعب 
دور وسي  ضامن لوتننيذ ايما يجري اي غزة اآلن، وحسب، وللنها أيضا  دلو  باكل أو آلر طراا  

دثرة أكثر من الماضي، حتى إْن لم تقصد ذلأ، ومن هذو األوراه اي المعادلة، وئار لدوها أوراه م
محمد دححن، اضح عن أّن  ئار لها مصوحة ماتونة نسمّيا ، تتعوض بسيناء، وأمنها، ومواجهة الدور 

 اتقويمي لقطر.
كان  ديارا  واود بحماسب إلى مصر قمل ثحثة أشهر مناجئة للثير من المراقمين، للن دبووماسيين 

يين وأجانب، كانوا يعراون عن الزيارا  منذ حين. وكان  أجندة الوقاءا  من الزاوية المصرية دول
نقطتين  األولى أمنية، وتحدودا  ما وتعوض بضم  أي تواجد أو مساعدة لجرهابيين اي سيناء، اي غزة 

ة موضوب أو منها، )دون أن يعني هذا أّن بحماسب لها دور ايما يجري اي سيناء(، كما أّن حوحو
الحدود مة غزة يساعد اي ضم  أمن سيناء ألّن  يعني عدم الحاجة لامكا  األنناه والتهريب 
واالقتصاد غير الرسمي الذي ناو بسمب الحصار عوى غزة. والنقطة الثانية اي األجندة، كان  تننيذ 

ة ألرى. برامو مقترحة من دول ومننما  دولية لحل مواضية اللهرباء والماء وموضوعا  حياتي
وللّن المصريين كانوا وريدون أن يوتي الطوب والممادرة من قمل بحماسب اي غزة، مة التوكد من آااه 

 موق  بحماسب من جماعة اتلوان المسومين، لصوئا  المصرّية منها. 
حدث  الزيارا ، وبرد ايها عامل آلر، ليس جدود تماما ، هو عامل محمد دححن، المسدول األمني 

ني السابض، والقيادي سابقا  أيضا  اي حركة باتحب، والذي يحاول تاكيل إطار يسمي  بالتيار النوسطي
بحماسب، وتجاود لحاا  الماضي، بدأ  منذ  -اتئححي اي حركة باتحبب. وعحقة دححن

سنوا ، ودعمها قيادوون اي بحماسب مثل محمود الّزهار، وروحي ماتهى، ودسماعيل األشقر، 
يل، وألذ  اي المداية شكل تومين دححن لمصادر مالية لألعراس الجماعية ومساعدة وئح، المردو 

النقراء والطح ، للن اي حوارا  هذا الصي  اي القاهرة، برد دححن باعتمارو جزءا من عموية 
تسهيل ماارية إقويمية تنقاذ الوضة اي قطاب غزة، مقابل اتح الما  ل  ولمساعدي  لوعودة لوقطاب 

 أنصار لتيارو.وحاد 
حماس، كمدول  –هنا  مدشرا  أّن المستوى السياسي اي مصر، ال ودعم تماما  معادلة دححن 

لورئاسة النوسطينية، حتى إْن حصل دححن عوى تسهيح  لوعمل اي مصر ومنها، ودن جرى تسهيل 
لقيادة الرسمية لقائ  وتناهمات  مة بحماسب، وذلأ ألّن مصر كدولة تدر  أهمية الحناظ عوى مكانة ا
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النوسطينية، وتدر  أّن المعادلة النوسطينية أوسة كثيرا  من مجرد قطاب غزة، وأّن  دون تناهما  رام 
غزة، يصعب حل الماكح  اي غزة، اضح عن أّن القاهرة لن تدعم دولة إلوانية اي غزة،  - 

 سومينب المصريين. ذا  عحقة مميزة مة الدوحة، ذا  العحقة الوثيقة مة باتلوان الم
با  ممكنا ترتيب الاض األمني اي غزة بين بحماسب والقاهرة، مة الضمانا  واتجراءا  التي قام  
بها بحماسب لمنة أي تحر  لما يسمى جماعا  بالسونية الجهاديةب الناشطة اي مصر، من غزة أو 

األدما  الحياتية ال يمكن أن إليها، ومة إعادة تعريف عحقتها باتلوان المسومين. للن موضوب حّل 
 وتم دون الرئيس محمود عماس، ودون تناهما  مة الطرف اتسرائيوي، وأطراف ألرى. 

تدر  الرئاسة النوسطينية اآلن أّن التراجة اي مو  المصالحة سيجر ماكح  مة القاهرة، واحدة 
مصرية. والقاهرة ال تريد منها دعم محمد دححن. وتدر  بحماسب أّن  ال حل لووضة دون الموااقة ال

أّن تحدث حوحوة عوى قاعدة باالنقسامب بل ضمن إطار اوسطيني موحد، يضمن أيضا  استمرار 
بحماسب اي نهو التغير السياسي باتجاو قمول التسويا  السومية، عوى غرار ما طرحت  وثيقة 

 الحركة، اي شهر آيار )ماوو( النائ .
وى تننيذ االتناقيا  حتى ال تتلرر سيناريوها  قرر  مصر لعب دور الضامن والمارف ع

االتناقيا  السابقة، ويساعدها اي ذلأ أّن بحماسب تمدو جادة جدا  اي الذها  لحل ما، وأّن ترتيب 
وضة قطاب غزة، يساعد اي مونا  إقويمية ماتونة، منها تقويل أدوار قطر وتركيا ودوران اتقويمية، 

 حوال  اي بنى وأالار حركة بحماسب.وتساعد عوى تاجية المزيد من الت
 4/10/2017، الغد، عم ان

 
 عن المعركة التالية حول السالح في غزة .64

 ياسر الزعاترة
لسنا اي حاجة لتصريحا  من هذا النوب، كي ندر  أن معركة السح، اي غزة ال تعدو أن تلون 

المصالحة قمل األوان، مدجوة، للننا نتوق  عندها لاية أن يكون بمثابة وضة لوعصي اي دواليب 
 اي  ل أجواء التنايل الراهنة.

اتسرائيوية نقو  )األحد( عن مسدول اي السوطة النوسطينية لم تسّم  القول إن « هآرتس»ئحينة 
، «لن ووااض عوى تطميض نموذ  حز    اي لمنان اي أراضي السوطة النوسطينية»الرئيس عماس 

ّحدة وُتدار من قمل مدسسا  لاضعة لسوطة القانون، كما اي إذا لم يكن هنا  سوطة مو »مضينا أن  
 «.كل دولة طميعية، اان  ال يمكن الحدوث عن المصالحة الوطنية والحقيقية
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للن الرئيس النوسطيني لم وتر  األمر رهنا لوتوقعا ، اني حدوث لنضائية مصرية مساء االثنين، 
صا من اتح اي الضنة حمل سححا غير لو أن شا»قال بالنص ردا عوى سدال بتعوض بالسح،: 

السح، الارعي، أنا أعتقو ، وهذا ما سوعمل عوي  اي غزة. يجب أن يكون هنا  سح، شرعي 
 «.واحد

، كان  معزواة المصالحة  عوى تنوب التعميرا  عنها، تنضي إلى ذا  2007طوال الوق ، ومنذ 
زة، حيث ال اصائل تحمل السح، )غير النتيجة، ممثوة اي نقل نموذ  الضنة الغربية إلى قطاب غ

 بيد قوا  األمن(. « السح، الارعي»
ودذا كان  المقاومة المسوحة مجر مة اي الضنة الغربية حيث وتواجد جنود االحتحل، ويدلوون 
ويارجون ويداهمون ويعتقوون وقتما ياايون )لم وتردد الناطض باسم الرئاسة اي إدانة عموية القدس 

أنها ضد عسكريين(، االموق  سيكون أكثر وضوحا اي قطاب غزة، حيث ال وجود األليرة رغم 
لقوا  االحتحل، ما يعني أن منطض راض سح، المقاومة بيد النصائل سيكون أكثر حسما، إذا  ما 
الحاجة إلي  ما دام  السوطة ال تريد المقاومة المسوحة وتراها نوعا من العمث؟! وهذا ما عّمر عن  

احب التسريب بالحدوث عن نموذ  حز    اي لمنان الذي ال يقة تح  االحتحل، المسدول ئ
 ، ُيستادم لنر  الوقائة السياسية اي الدالل ال أكثر.2006وبا  السح، منذ نهاية حر  تمود 

الاحئة أن السوطة ترى أن سح، المقاومة اي قطاب غزة ال ياتو  عن سح، حز    اي 
لطمة أن الجزء األكمر من مناطقها ال وجود اي  لسح، مقاومة، وأن القطاب ال لمنان، متجاهوة با
، ودن كان  نسمت  من المساحة التي تتواجد 67اي المئة من األراضي المحتوة عام  6يعدو أن يمثل 

ايها السوطة )إداريا( قد ترتنة لتموغ الضع  تقريما، باعتمار أن مناطض ) ( حسب تصنينا  أوسوو، 
 اي المئة من الضنة الغربية. 60سرقها الجدار األمني تمثل حوالي  والتي

اق ، بل أيضا  « حماس»إذا تم اتئرار عوى هذا األمر، اهذا يعني أن السوطة لن تق  اي مواجهة 
اي مواجهة الجهاد، واصائل ألرى كثيرة تحمل السح، اي قطاب غزة، واي مواجهة الاارب أيضا ، 

   مة االحتحل قد وضع  أودارها، ولم يعد ثمة حاجة لوسح،.والذي ال ورى أن الحر 
التي ال وجود ايها إال لسح، الدولة، أو « الدولة الطميعية»هنا ونهض كحم المسدول النوسطيني عن 

بحسب التعمير الذي ودثرو قادة السوطة، وال يعرف هنا عن أي دولة طميعية وتحدث، وهل « الارعية»
عويها تمثل دولة، وحتى لو اقترب  من ذلأ، هل يعني نس  ما تمقى من  السوطة التي يسيطرون 

(، وهل يعني ذلأ غير قمول الحل 48اي المئة من الضنة، إذا تجاهونا المحتل عام  60األر  )
 المدق  الذي ورهقون أسماعنا براض  ئما، مساء؟!!
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ة محطة لتلريس سوطة اي الاحئة التي نرددها هنا دائما، وسنمقى نرددها هي أن جعل المصالح
ليس  سوى تلريس لوتي ، حتى لو ُحّو  بعض مااكل أهل القطاب،  ، ل االحتحل بعناوين دولة

ألن العيش مقابل تضيية لوقضية يمثل وئنة كارثية راضها الاعب النوسطيني طوال عقود، ولن 
 يقموها اآلن.

 4/10/2017، الدستور، عم ان
 

 يجية ومهمات مطلوبةحماس والمصالحة: أخطاء استرات .65
 ساري عرابي
حينما بدأُ  بكتابة هذو المقالة، وقمل نارها بيوم، كان واد حكومة الرئيس النوسطيني محمود عّماس 
اي طريق  إلى قطاب غّزة. ُعّد  هذو الاطوة  الحركة النعوية تنهاء االنقسام. ربما يكون ذلأ إغراقا 

نصيوية بين النصيوين الوذون شكح عنوان االنقسام النوسطيني، اي التنايل، إذ لم تمدأ بعد الحوارا  الت
وللن أحدا اي قطاب غّزة ال ورغب اي شيء آلر، سوى تصدوض حكاية دان االنقسام، أو بعمارة 

 أده، وللنهما مدلمة لحماس وجماهيرها، إداحة حماس عن حكم قطاب غّزة!
(1) 

السياقا  التي جعوتها اي هذا الوضة. ودذا  ال تننر الجماهير عادة، وهي اي قوب المطحنة، إلى
كان ما جّر قطاب غّزة إلى سوسوة من الحرو  المدّمرة، والحصار، وما يستتمع  من أدما  معياية 
لانقة، هو حكم حماس الناجم عن مااركتها اي آلر انتاابا  تاريعية قمل أكثر من عار سنوا ، 

عامل مة معطى أوجدت  حركة اتح، أي اتناقية اان الحركة اي ليارها ذا   كان  ترغب اي الت
 أوسوو وابنتها اللمرى، السوطة النوسطينية. آل ذلأ المعطى إلى ما نحن اي  اليوم.

 ال تعني مسدولية اتح التوسيسية عن كوارث الحالة النوسطينية  حماس من مسدولياتها عن لياراتها.
، الحركة من لطورة محاولة الجمة بين حكم لقد حّذر اللثيرون، بما اي ذلأ بعٌض من أبناء حماس

ل  شروط  االستعمارية، ومقاومة ال تهدف إلى تدمير توأ الاروط احسب، بل ودلى إداحة االحتحل، 
لقد وقع  حماس اي تناقض جوهري، وأّدى ذلأ ايما بعد واي  ّل التعقيد الااص بالوضة 

، لعجزها عن استنزاف االحتحل اي أاض النوسطيني، إلى تحويل المقاومة من دالل غّزة إلى عبء
مغوض هو قطاب غّزة، اي حين لم يكن باستطاعتها تعزيز ئمود الاعب وهو يستنزف لتحمو  اللونة 

 الماهنة لتوأ المقاومة.
وقع  ايها حماس، والسيما عدم  االستراتيجيةيمكن الحدوث هنا عن جموة من ألطاء الحسابا  

سطيني الدالوي، وهذا الاطو تحدودا، مدسس عوى االننصال الجغرااي إدراكها، لاطورة التماوز النو
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القهري الذي ارض  االحتحل، وعجز حماس، إذ ُينتر  أنها حركة تحرر وطني، عن الريية الواحدة 
من أعوى لمجمل الصورة، امدا عنصر القّوة المتاّكل لحماس اي غزة، حاسم ا اي إقرار سياسا  

 الحركة.
قسام عميق ا اي غّزة احسب، حتى ودن كان  المصالحة الجارية أقر  إلى مصالحة لم يكن اعل االن

لائة بقطاب غّزة، اقد وّار ذلأ االنقسام لوسوطة، أدوا  أكمر اي تننيذ ماروعها السياسّي واألمنّي 
اي الضّنة، إذ أقصي  حماس بقسوة بالغة عن المجال العام، واستنرد  السوطة بهندسة ذلأ 

 و ما لوض اي النهاية  روا ا شدودة التماون بين الضّنة وغّزة، جعو  شعور أهل غّزةالمجال، وه
بالاذالن وتعا م، اهم وحدهم الذون ُتنر  عويهم الحرو ، ويانقهم الحصار، دون أن يساعدهم 
إلوانهم اي شيء. مّرة ألرى، ال تنتم  الجماهير المسحوقة، لوسياقا  والنروف الموضوعية، ودنما 

 عويها الوحنة الراهنة. تهيمن
اي األثناء، كان ثمة أسئوة كثيرة عن قدرة حماس اي غّزة عوى التعاطي مة هذا الواقة الذي ساهم  
اي حار ننسها اي ، والسيما إن كان  قادرة بذاتها عوى مواساة الجماهير. بمعنى: هل قّدم  حماس 

لجماهير، وتماثح معهم اي  روف بكل رمودها اي الحركة والحكومة، مسولّية أكثر التحاما با
 عياهم؟ أو بعمارة ألرى هل تمّكن  من منة أي مسولّية ااسدة أو مستنّزة لوناس؟

باتضااة إلى هذا السدال الحيوي، اي واقة الحصار والنرف المتماوز االستثنائي الذي عاش  
سياه طميعّي، نتيجة القطاب، كان  حماس تجد ننسها مهّددة، اوم يكن حكمها واستمرارو يسير اي 

التحّدي األمنّي المنرو  عوى الحركة من جها  عّدة، وهو األمر الذي أوجد من جهة، تمييزا حزبّيا 
لصالح أنصار الماروب ونوات ، أي أبناء الحركة، وقدرا من السطوة األمنّية لحماية الماروب، وقد 

 ناس.لوض ذلأ حاجز ا بين الحركة الحاكمة، والجماهير من عاّمة ال
توأ األلطاء وما انمثض عنها، تجعل من لطوة حماس اي التاوص من حكمها لغّزة مهّمة 

حتى –وضرورّية، مهما كان  اترادا  الدولية واتقويمية التي داع  نحو إنجاد ما جرى إنجادو 
من هذو المصالحة، ومة أن الحركة مطالمة بانجاد تحويل دقيض لتوأ اترادا ، لننسها  -اآلن
اعدها التننيمية، بعيدا عن الدعاية الدالوية المضووة، اانها مطالمة أكثر باستثمار ارئتها وقو 

المتاحة لها اآلن اللتقاط األنناس، لتصحيح كل ألطاء العقد الماضي دالويًّا ووطنيًّا، ووقوف جمية 
ا عنأطراف الحركة بمسدولية عالية عند ما احتموت  من توأ األلطاء، وقوا ا ئادق ا وجادًّ   ا بعيد 

أوضاب الجيو  والمحاور ومراكز الننوذ التي توقي بنحلها عوى أداء الحركة اي السنوا  العار 
 الماضية إلى حّد كمير.

(2) 
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قد تلون هذو النرئة اللتقاط األنناس طويوة، أو قصيرة، انحن اي اوسطين، لقطة ئغيرة من ماهد 
ال  الصدام من جدود قائمة، مادام هنا  اددوا  أمنّي اي اتقويم والعالم  سرية التحول، بيد أن احتما

القطاب طرااو قّوة حماس العسكرية وبنيتها األمنية، وأمن السوطة القادم إلى غّزة، وما دام سح، 
المقاومة قد ُيطر، اي أي وق ، وما دام  اترادا  اتقويمية والدولية التي سّهو ، أو داع ، نحو 

 ومة بعد، وقد تتحّول اي اتجاها  لطيرة اي أّي لحنة.هذو المصالحة  غير منه
سمض لي أن قو ، مرا  عدودة، إن موضوب المصالحة ال وتعوض باألالار ودنما باترادا ، وكان  
اترادة المطووبة أكثر من غيرها، هي إرادة السوطة، ومدو اآلن أن ثّمة ما حّنز هذو اترادة، وهو 

للن ثّمة إرادة مهّمة، بد  اي التحر  المصري، الذي ال ودّل عوى  تحنيز بالدرجة األولى لارجّي،
إرادة مصرّية ئراة، بل عن إرادة إقويمية ودولية، كما سمض وقونا اي مقالة ماضية، وذلأ النعدام 

 استقحل الدور المصري اي هذو الحقمة.
ة لوقضية لطورة هذو اترادا  ليس  ايما قد تستمطن  من محاولة اجترا، ماططا  جدود

النوسطينية، إذ ومدو العالم اليوم أعجز عن إدارة الماارية اللمرى لضع  قواو اللمرى ودلول  اي 
حالة من النوضى وااتقارو إلى اليقين، مة أهمية ألذ محاوال  كهذو بعين االعتمار مة وجود محاولة 

ا احتمال اننراط العقد لمناء محور إقويمّي جدود يستدلل إلي  بإسرائيلب، ودنما الاطورة األكث ر إلحاح 
الذي انتنم  اي  توأ اترادا ، أو كا  توأ اترادا  عن نوايا لطيرة، ومن ثم احتمال المواجهة 

 النوسطينية الدالوية مجددا، أو العودة إلي الاو ، أو المزيد من تعقيد األوضاب.
نجز لن يكون شراكة كاموة، أو وحدة اي اتطار العام لم ُتحل المعضوة النوسطينية، وما ومدو أن  قد أ

وطنية، ودنما هو حتى الوحنة تنادل من حماس عن حكمها، دون أن وتحول ذلأ إلى إدارة ماتركة 
لماروب وطنّي، َيار  بالنوسطينيين من األدما  التي ترّتم  عوى اتناه أوسوو وعوى االنقسام 

 النوسطيني.
ير اي اآلتي، بحيث ال تستنس  بها التجربة والحال هذو، اان حماس مضطرة من اآلن، لوتنل

الماضية، االسوطة لم تزل قائمة، والمرامو السياسية متماونة، وحركة اتح ونامة السوطة ال تموأ إرادة 
لوتحرر من الواقة القائم، واالنتاابا  أطروحة من ضمن ردمة تناهما  المصالحة، وهذو كوها 

رط المذكور أعحو، أي بوال تلرر حماس تجربتها معطيا  ئعمة، ونمغي اتجابة عويها بالا
 الماضية.

أّما من جهة إرادة حماس باصوص إنجاد المصالحة، اقد كان  األكثر رغمة اي ذلأ، بدليل سوسوة 
التنادال  التي قّدمتها لحل السنوا  الماضية، واحتياجها الادود لوتاوص من األدما  المستحكمة 

ار، رئيس ارب حماس الغّزي، بكسر رقمة كل من يعّطل المصالحة اي غّزة، وللن تصريحا  السنو 
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من حماس أو غيرها، يحيل إلى احتمال وجود أطراف اي الحركة كان  تسعى اي تعطيل 
المصالحة، سوف تلون بالضرورة المستنيدة من حالة الحكم اي غّزة، وهو ما وذّكر باعترا  النرب 

 قة.الغّزي عوى بعض محاوال  المصالحة الساب
يقود ذلأ إلى أهمّية وجود قيادة قوّية دالل غّزة قادرة عوى حل العقد الاائة بحماس اي غّزة إداء 
هذا األمر، للن رب  األمر كو  بالقيادة الجدودة، يصّور األمر وكوّن حماس من كان  تعيض 

مي، المصالحة من قمل. هذو واحدة من الموضوعا  التي عوى حماس مراجعتها  أدايها اتعح
ا بحسب الوحنة التي تعياها.  ولطابها الذي ُينرط اي ذهاب  بعيد 

 3/10/2017، "21موقع "عربي 
 

 الحسبان فيخسائر إسرائيلية لم تكن  .66
محمد السعيد إدريس .د  

لسوء حظ إسرائيل أن األهداف الثحثة التي اعتقد  أن بمقدورها تحقيقها بنر  قيام دويوة كردية اي 
اتاذت  جمية األطراف اتقويمية والدولية وقموها كل  الذير بنضل الموق  القوى شمال العراه تتعث

السيد عوى السيستاني، التي  الايعيالقوى الناعوة اي بغداد، لائة الحكومة والمرلمان والمرجة 
راض  كوها استنتاء كردستان باالننصال عن العراه، وراض  أيضا  مارجات ، وربط  بين قمول 

 وجود لهذا االستنتاء. أيسوطة الحكم اي أربيل وبين إنهاء التناو  مة 
وباكل عام يمكننا القول إن االستنتاء اللردي ونتائج ، اي  ل ردود النعل المتححقة ضدو، دلل 
مرحوة أقر  إلى التجميد والتي يمكن إن تقود إلى مرحوة االحتواء وديجاد توااض يعيد إقويم كردستان 

ضمن ايدرالية ديمقراطية حقيقية قد تقود العراه إلى مستقمل أاضل  العراقين مجددا  جزءا  من الوط
من االستقرار الذى ال تومو  إسرائيل، ما يعنى أن أهداف تل أبيب الثحثة من دعم االستنتاء 
واالنحياد لايار قيام دولة كردية ئديقة اي مثوث الحدود بين العراه ودوران وتركيا، عوى أمل ار  

مة هذو الدول الثحث، وبالذا  مة إوران ردا  عوى نجا، إوران اي أن  إقويميدولة جوار إسرائيل 
تسرائيل اي لمنان وسوريا، بات  أهدااا  مدجوة، إن لم تلن أهدااا  مجهضة،  إقويميتلون دولة جوار 

 شيعي) عربي دموي جرى تمدودها قمل أن ترى النور، إذا ما نجح العراه اي تجنب حدوث ئراب 
 كردي، ودذا ما نجح اي إااال ماط  إعادة التقسيم ودعم استقرارو ووحدت  الوطنية. -وُسني(

 اهيلسارة إسرائيل لن تقتصر عوى ذلأ، وللن إسرائيل ألذ  تناجو بما لم يكن أبدا  اي الحسمان، 
 بتسرعها اي إعحن انحيادها ودعمها لقيام دولة كردية اي شمال العراه أهدر  إنجادا  مهمة

االستقطا  »استطاع  تحقيقها بجهود مضنية عوى مدى السنوا  األليرة، أبردها بالطمة ار  
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اي  التارياي -االستراتيجيليكون الصراب الطائني هو المدول لوصراب « الايعي -الطائني الُسني
العدو المدول ومصدر الاطر  هية اتسرائيوي، وجعل إوران  العربيالاره األوس  أى الصراب 

جدود يضم الدول العربية الُسنية المعتدلة  إقويميبدال  من إسرائيل، ومن ثم توسيس تحال   ساسياأل
بمااركة إسرائيل لمواجهة ما ترو  ل  إسرائيل ودوائر ئهيونية أمريكية موالية وأطراف عربية حوينة 

 الذى تقودو إوران.« المحور الايعي»تح  اسم 
يادها ودعمها الننصال إقويم كردستان عن العراه وبالذا  ألطو  إسرائيل اي تقدور حسابا  انح

التركي. اتركيا التي  القوميتراو تهدودا  مماشرا  لألمن  الذيبالنسمة لتركيا األكثر حساسية لهذا التوج  
مويون كردي، هم النسمة الغالمة من الاعب اللردي الذى يعيش أيضا  اي  20يعيش ايها أكثر من 
ريا، ترى أن قيام دولة كردية اي العراه من شون  أن يغذى طموحا  األكراد إوران والعراه وسو 

األترا  لنر  ليار االننصال وتوسيس دولة كردية مستقوة عن تركيا، لذلأ استننر  كل مصادر 
قوتها ضد قرار إقويم كردستان العراه باالننصال، وبادر  بنر  الحصار عوي  وتجويع  عوى حد 

يب أردوغان، للن ما هو أهم هو أن تركيا وجد  أن تحالنها مة إوران هو تعمير الرئيس رجب ط
الاطوة األهم تااال مسعى االننصال اللردي باعتمار أن المودون )تركيا ودوران( هما المرشحان لداة 

 األثمان الماهنة لهذو الاطوة. 
ولقايو مة كل من  ضيالماالجنرال محمد باقرى ألنقرة اي أغسطس  اتورانيديارة رئيس األركان 

أكار كان  بداية  لووئيالجنرال  التركيرجب طيب أردوغان ورئيس أركان الجيش  التركيالرئيس 
بين المودون عوى ضوء المونا   استراتيجييمكن أن وتطور لتحال   إورانيالتوسيس لتقار  تركى ةة 

من المقرر  التيالزيارة  وتجئالمهمة التي جرى التماحث حولها، عوى رأسها مو  االستنتاء اللردي، 
إلى طهران غدا  األربعاء  التركيبراقة رئيس أركان الجيش  التركيأن يقوم بها الرئيس 

(، وما أعون  الرئيس أردوغان من تادد ضد لطوة االستنتاء اللردي، والتاطي  لقمة 4/10/2017)
تامارا  وودارا  الاارجية اي عراقية يجرى الترتيب لها بين أجهزة االس -إورانية -ثحثية: تركية

تدكد أن تركيا، رغم  اتورانيالمحد الثحثة حسب تصريحا  أدلى بها أسحض جهانجيرى نائب الرئيس 
بينها وبين إوران اي سوريا، ترى أن التحال  مة إوران أضحى هو الايار األهم  التيالماكح  

لار  إطار عضوية التحال  الُسنى  التركي، ما يعنى أن تركيا بات  القوميلودااب عن األمن 
المومول الذى كان  تاط  ل  إسرائيل، وغيا  تركيا عن هذا التحال ، مقدورو أن ونزب هذو الصنة 

التحال  »وهو  الحقيقيالذى تاط  ل  إسرائيل وينر  عوي  عنوان   اتقويميلوتحال  « الُسنية»
الاهير اي ئحينة  اتسرائيوي عسكري العوى نحو ما أكد إليكس ايامان المحول « اتسرائيوي

اتح  أمام إسرائيل، التي تسمح لها بون تلون  التينااذة النرص »بقول  إن « وديعو  أحرونو »
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ُسني، اي مواجهة لطر التوسة اتوراني، بداية اي سوريا، والحقا  اي الاره  عربيشريكا  اي ائتحف 
 «.األوس  كو ، آلذة اي االنغحه

صر عوى ذلأ اق ، هنا  نتائو ألرى تعحن إسرائيل انحيادها ودعمها الننصال الاسائر لن تقت
األكراد عن العراه ال تقل أهمية، نذكر منها تدهور العحقة بين تركيا ودسرائيل عوى نحو ما كا  

إذا لم ُتعد إسرائيل الننر اي »هدد إسرائيل بتجميد تطمية العحقا  وأعون أن   الذي التركيالرئيس 
 لطوة نحو تطمية العحقا ؟؟. بويمها الستقحل كردستان اان تركيا لن تقوم دع

رئيس الحكومة العراقية تجراء توادن اي عحقا   العماديمن هذو النتائو أيضا  إحماط توج  حيدر 
أضحى اي أشد الحاجة اآلن لدعم إوران لقرارا  حكومت   االعماديبغداد بين إوران والدول العربية 

ة االستنتاء اللردستاني، وهذا يعنى عودت  مجددا  إلى أحضان إوران، وعودة إوران مجددا  الرااض
ئاحمة كومة قوية اي الاون العراقي. واضح  عن ذلأ اان لطر االننصال اللردي قد وددى إلى 

نحو مزيد من االننتا، عوى المكون الُسنى العراقي، ونزب اتيل االنقسام الوطني  شيعيتوج  
 ا  إسرائيل وغيرها لتنتي  العراه.وطموح

الرااض بقوة لحستنتاء  األمريكيإذا ألذنا اي االعتمار تصريح ريكس تيورسون ودير الاارجية 
اللردي ودعحن دعم  لوحدة العراه نستطية إدرا  مدى الحسرة اتسرائيوية عوى أححم قذا  بها 

 عينيتغرس، من دون مادر، إبرة حادة اي »الريا، عنوة بعيدا  بسمب عجز إسرائيل عن إدرا  أنها 
« تسني برئيل»باعحن دعمها لقيام دولة كردية اي شمال العراه عوى حد وئ  « الرئيس التركي
بكل  هي، بعد أن أعمتها كراهيتها المطوقة توران عن ريية الحقائض كما «هآرتس»اي ئحينة 

 مراراتها، وليس كما تتمنى.

 3/10/2017، األهرام، القاهرة
 

 اإلسرائيلينقاط ضعف للجيش  .67
 عاموس هرئيل

ساعا  طويوة لمسولة المصير القضائي  األليرة األشهرغادي آوزنلو  اي  األركانلقد كرس رئيس 
عدد من جوال  مااورا   أشهر بوربعةلجندي واحد هو اليئور اداريا. لقد سمض قرار تاني  عقوبت  

الجيش اتسرائيوي اي الماضي والحاضر. لقد كان مطولة مة النيابة العسكرية وضماط كمار اي 
آوزنلو  عوى حض عندما تعامل مة الموضوب بالجدية المطووبة: اداريا كان وما دال جندي ، والحادثة 

 والضجة العامة التي ثار  بعدها ستدثر عوى القيم القتالية لوجيش اتسرائيوي اي السنوا  القادمة.
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، ربما ستتوج  القيادة العويا لحهتمام أيضا  األعمالن جدول اآلن، حيث دال  مسولة الاويل م
سنة.  19تدعى العرينة د.، وهي ميكانيكية طائرا  اي سح، الجو، عمرها  ألرى بمصير جندية 

بتهمة ماالنة بسيطة نسميا وهي تدلين  أسموعينحسب تقرير اي بهآرتسب، اان د. اعتقو  قمل 
وهو أنها شارك  اي شراء المادرا  لزمحئها اي  إثمات م الحايش )وقد أثير ادعاء آلر لم وت

من االعتقال اشتل  من آالم اي الصدر وئعوبة اي التننس. وتم احصها من  أسموبالوحدة(. بعد 
قمل ممر  ومن ثم أعيد  إلى الزنزانة. وللن بعد وومين انهار . اآلن وتم عحجها وهي بوضة 

 .المستانىلطير جدا اي 
 إلى الجيش شابة سويمة ومعاااة، رياضية متميزة، وهما يستردانها عوى شنا المو ، مة والداها أرسح

لول دماغي شدود. ربما أن  ال توجد عحقة بين  روف االعتقال واالنهيار، وأن الجندية أئيم  
بحالة طمية كان يمكن أن تعاني منها أيضا  اي حياتها المدنية. وللن يجب عوى الجيش احص هذو 

ولة حتى النهاية وأن يقدم لعائوتها تنسيرا كامح عما حدث، حسب معرات . هذو حادثة لطيرة جدا المس
إلى درجة أن هنا  أهمية كميرة لنحص شامل لونروف، واي حالة الضرورة استاحص دروس، 

 يكون من شون  تلرار حاال  ماابهة.
ر لما حدث بالضم . إن تسوسل حتى اآلن أي تنسي أيضا   ولومستانىال ووجد لوجيش اتسرائيوي 

وتم احص  اآلن من قمل وحدة التحقيض الدالوي اي شعمة القوى المارية. وسيتم احص   األحداث
بالتوكيد أيضا  من قمل الجهاد الطمي. من التنائيل المعرواة لهآرتس حتى اآلن، اان الحادثة 

لون معا المطن الرلوة لوجيش التراجيدية لومجندة د. تاير إلى ثحث نقاط ضع  معرواة، التي ت
اتسرائيوي اي التعامل مة جنودو: سياسة العقا  القاسية بسمب ماالنا  مادرا  بسيطة، الوضة 

 اي السجون العسكرية وجودة الادما  الطمية المقدمة لوجنود.
اي عن ماالنة ماابهة تتمثل باالتهام باستادام مادرا  لنينة، شا  اي عمرها لم يكن ليعتقل أبدا 

 إدعا ئرامة، للنها كونت   أكثرمعرواة، اتمة لحل سنوا  سياسة  ألسما الحياة المدنية. الجيش، 
مستمر لجهادو القضائي وسجن آالف الجنود العادوين ووئمة سجل جنائي ورااقهم لسنوا  بعد 

  قرر الجيش تغيير سياسة العقا  بحيث يان األولتسريحهم. وحسب تقرير بهآرتسب، اي كانون 
لقاء القمض عويهم وهم وتعاطون المادرا  الانينة لومرة إبصورة كميرة التعامل مة الجنود الذون وتم 

. عمويا، اآللة العسكرية الضامة تحرك  بم ء وما دال هنا  اللثير من اتجادا  أثناء األولى
من الادمة، ما  الجنود المتورطين بهذو الماالنا . هذو الناهرة، إلى جانب مواجهة ماكح  التهر 

دال  توقي بثقوها عوى السجون العسكرية، التي توجد اي ممان قديمة ومهموة منذ عهد االنتدا ، ويتم 
 ايها التعامل بقسوة مة السجناء.
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المسولة الثالثة وهي األوسة، تتعوض تقريما بكل جندي وجندية، وهي معرواة جيدا لآلباء. الجهاد 
المتقدمة اي العالم. ليس لوجيش اتسرائيوي منااس اي  األجهزةالطمي العسكري اي الجيش هو من 

 األمرحياة الجنود المصابين بجرا، لطيرة اي ميدان القتال. وللن عندما وتعوض  إنقاذالقدرة عوى 
، اان الجهاد يكون أكثر ألصائيبالعح  اليومي لوجنود، من النحص الطمي وحتى التحويل إلى 

هي  واهر  لوممرضين، الااطئلميروقراطي، المماالة القادة والتاايص تعقيدا وتاوشا. التعقيد ا
اللثيرة التي وتم ايها التوج  إلى الطميب  بسمب الحاال طويوة األمد، والتي اي جزء منها جاء  

مرضية.  إجادةبدون سمب والتناهر بالمر  من قمل الجنود العادوين الذون وريدون الحصول عوى 
، ينهر أن الجيش األقلتقارير السنوية لمنتش شكاوى الجنود لمدة عقدون عوى مة ذلأ، الننر اي ال

 تعامل مة هذو الماكح  باكل بطيء جدا، جاء عوى حسا  الجنود.
الجندية د.، هكذا ومدو اآلن، مر  بالمثوث القاتل لهذو الماكح  اي الجيش اتسرائيوي وأئيم  

 األركانأن يقوم رئيس  األاضلمل. ومدو أن  من توهيل كا إعادةبصورة لن يكون لها مار  أو 
 –سح، الجو والسح، الطمي وشعمة القوى المارية  –بالطوب من كل المسدولين عن عح  ذلأ 

 بالنحص المعمض غير المتهاون لهذو الحادثة الننيعة.
 هآرتس

 4/10/2017، الحياة الجديدة، رام هللا
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