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 لحركة حماس لرئيس المكتب السياسي انتخاب صالح العاروري نائبا   .1

 ا  مصررردر ، أن نررور أبرررو عيشرررةعرررن مراسررر  ا  غررر  ، مررن 5/10/2017، وكالـــة األناضـــول ل نبـــاءذكررر  
فرري كركررة سكمررالس، قررال دن الليررادا صررالا العررارورا، انس ررب نائبررا لرررئيل المكسررب السياسرري  مسررلو   

 راب بردأ  وأوضا المصدر الذا فضل عدم ذكرر اسرمل لوكالرة اضناضرول، أن عم يرة ا نس ل كركة. 
 قبل عد  أيام، وانس   فجر يوم ال ميل. 

ن ا نس رراب سررم مررن قبررل مج ررل الشررورك العررام ل كركررة، والررذا يضررم مم  ررين عررن أوأضرراا المصرردر، 
  الث مناطق، هي الضفة الغربية، وقطاع غ  ، وس ارج ف سطينس. 

مصرادر فرري أن  أشررا ال ررور، عرن مراسرر  ا مرن غرر  ، 6/10/2017القــدس العربــي، لنــدن، وجرا  فري 
، أن المكسرررب السياسررري ل كركرررة انس رررب فررري اجسماعرررل فررري «اللررردل العربررري»كركرررة كمرررال أكرررد  لرررر 

ا العرارورا، نائبرا لررئيل المكسرب السياسري، الالعاصمة المصرية اللاهر ، قبل أك ر من أسبوعين، صر
ركة، أبر هم دضافة دلى سك يا عدد من أعضا  المكسب السياسي إلدار  م فا  م مة ومرك ية في الك

 «.العالقا  الدولية»الدكسور موسى أبو مر وق، الذا سولى ددار  م ا 
وقررررال المصرررردر دن المكسررررب السياسرررري برئاسررررة دسررررماعيل هنيررررة الررررذا انس ررررب فرررري شرررر ر مررررايو  أيررررار 

هررذا المنصررب   فررا ل الررد مشررعل، أجرررك  ررالل وجررود  فرري  دلررىالماضرري، مررن قبررل مج ررل الشررورك 
يررام، اجسماعررا  عررد  كانرر  اضولررى ل كركررة، منررذ انس رراب المكسررب السياسرري اللرراهر  ع ررى مرردار سسررعة أ

الجديد، جررك  الل را بكرث عرد  م فرا  ل را عالقرة بالمصرالكة وعالقرا  الكركرة الدا  يرة وال ارجيرة، 
 دضافة دلى م ا سو يع الم ام ع ى أعضا  المكسب السياسي.
ة، جررررك ا سيرررار أبرررو مرررر وق ل عالقرررا  وكشرررا النلررراب أنرررل دلرررى جانرررب ا سيرررار العرررارورا نائبرررا ل نيررر

الدولية، والدكسور   يل الكية، الذا يشغل منصب نائب رئيل الكركرة فري غر  ، مسرلو  أيضرا لم را 
اإلعررررالم. كررررذلت جرررررك ا سيررررار عرررر   الرشررررق الررررذا كرررران مسررررلو  عررررن م ررررا اإلعررررالم، مسررررلو  عررررن 

ذا يشرا ع ى م ا المصرالكة مرع ، دضافة دلى ديكال م ا العالقا  الوطنية ال«العالقا  العربية»
 كركة فسا، لكسام بدران.



 
 
 
 

 

 5 ص             4424 العدد:             10/6/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

 
 : المصالحة الوطنية هي أولوية نسعى لتحقيقها بكل السبل الممكنةعباس .2

، فرري ملررر الرئاسررة برررام هللا، أعمررال الرردور  ال انيررة ل مج ررل 2017 10 5 برردأ  مسررا  ال مرريل :رام هللا
رئيل مكمرود عبرال، الرسفسكي البكريةس( بكضرور  ال ورا )دور  الش دا  ربيا ال ندقجي، مكمد الرا م

أن المصرالكة الوطنيرة هري أولويرة ف سرطينية نسرعى  عبالوأكد  وأعضا  ال جنة المرك ية لكركة فسا.
لسكليل ررا بكررل السرربل الممكنررة، وذلررت لكمايررة المشررروع الرروطني الف سررطيني، وسكليررق  مررال وسط عررا  

السرري  اإلداريررةال جنررة  موافلررة كركررة كمررال ع ررى كررل  أن  عبررالوأوضررا  شررعبنا بالكريررة وا سررسلالل.
شررررك س ا فرررري قطرررراع غرررر  ، وذهرررراب ككومررررة الوفرررراق الرررروطني دلررررى قطرررراع غرررر  ، والموافلررررة ع ررررى دجرررررا  

الطريررق الصرركيا لسكليررق الوكررد  الوطنيررة السرري   غنررى لنررا عن ررا، باعسبارهررا  د  عررا نس ابررا  العامررة، س  
 .1967 ة وعاصمس ا شرقي اللدل ع ى كدود العام لليام الدولة الف سطينية المسسل اضسال
الملبررل، لمناقشررة  اضسرربوعدن كركسرري فررسا وكمررال سررسعلدان اجسماعررا  هامررا  فرري اللرراهر   عبررالوقررال 

السفاصرررريل المسع لررررة بسمكررررين ككومررررة الوفرررراق الرررروطني مررررن أدا  م ام ررررا بكررررل كريررررة فرررري قطرررراع غرررر  ، 
طري صرفكة ا نلسرام وسوكيرد الروطن الواكرد، ونكرن باإلضافة دلى ال طوا  الملب ة ل سرير فري طريرق 

 وسكليق  طوا  م موسة ع ى هذا الصعيد. دنجاكلذاهبون ل نات وك نا ع م وسصميم ع ى 
دلى أن كل المسراعدا  السري  وجدد الرئيل، سركيبل بالج ود المصرية الساعية إلن ا  ا نلسام، مشيرا  

 الف سطينية. اضراضيني صاكبة الو ية ع ى سمر عبر ككومة الوفاق الوط أنسسلدم لغ   يجب 
اللضررية الف سررطينية وفررق قرررارا   السأكيررد ع ررى الموقررا الف سررطيني الرسررمي الررداعي لكررل   عبررالوجرردد 

قامة الدولة الف سطينية المسسل ة. الشرعية الدولية ومبدأ كل    الدولسين إلن ا  ا كسالل، وا 
 5/10/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 القطاعال دولة فلسطينية بدون  ويؤكد أنغزة ل زيارتهالحمد هللا يختتم  .3

رئيل ككومرة السوافرق  ، أنغ   فسكي صب اح، نلال  عن مراس  ا في 6/10/2017 ،الحياة، لندننشر  
 الوطني الف سطينية رامي الكمد هللا سوجل صباح أمل دلى مسسشفى الشرفا  برفلرة و را  الصركة جرواد
عررواد، والعمررل مررأمون أبررو شرر ال، واضشررغال العامررة واإلسرركان مفيررد الكسرراينة، وجررال فرري قسررم العنايررة 

واط ع الكمد هللا ع ى أوضاع المرضى الصعبة في ظل اإلمكانرا  الشركيكة،  الفائلة لمرضى الل ب.
واسرسمع دلرى السي سواج  ا و ار  الصكة واللطاع الصكي بفعل الكصار اإلسرائي ي، وا غالق المعرابر. 

 شرح كول الصعوبا ، السي سواج  ا أقسام ودوائر و ار  الصكة في اللطاع.
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كما  ار الكمد هللا من ل الرئيل الراكل ياسر عرفا  فري مدينرة غر  ، ومكطرة سك يرة الميرا  فري مدينرة 
 غادر عبر معبر بي  كانون سدير س عائدا  دلى رام هللا. دير الب ا وسط اللطاع،  م  

كمررد هللا فرري رام هللا الرررئيل عبررال بعررد عودسررل ونلررل لررل رسررالة مررن الفصررائل الف سررطينية فرري والسلررى ال
اللطرررراع، ومطالبسررررل باس رررراذ قرررررارا  فرررري شررررأن كسررررم رواسررررب المرررروظفين العمرررروميين، وأ مررررة الك ربررررا ، 

  ك طوا  لبنا  ال لة وسع ي  المصالكة.
س م الو را  م ماس م واضجوا  اإليجابيرة، ووضع الكمد هللا عبال في صور   يارسل غ   وسفاصي  ا، وس

 السي ساد   الل اضيام اضربعة الماضية.
ــي ، الشــارقةوأضرراف   مسرراعي  الكمررد هللا أكررد المضرري فرريأن  وكررا  ، نلررال  عررن ال6/10/2017 ،الخل

سكليق المصالكة الدا  يرة مرع كمرال. وأب رح الكمرد هللا الصركفيين فري غر    رالل جرو   سفلديرة لرل، 
معارضة سدسرائيلس لسفاهما  المصرالكة الف سرطينية لرن سعيرق سلردم ا باعسبرار أن المصرالكة شرأن  بأن

  دا  ي ومص كة ف سطينية.
با نلسررام الف سررطيني الرردا  ي إلعاقررة أا سلرردم جرردا فرري  وأشررار دلررى أن سدسرررائيلس كانرر  سسررذرع دائمررا  

 اع غ  .عم ية السالم، مشددا  ع ى أنل   دولة ف سطينية من دون قط
 

 "إسرائيلـ""تل أبيب" وواشنطن العتراف أي حكومة فلسطينية ب دعوات ستهجنعريقات ي .4
اس رررم أمرررين سرررر ال جنرررة السنفيذيرررة لمنظمرررة السكريرررر الف سرررطينية صرررائب عريلرررا  : رائرررد  فررري - غررر  

 سدسرائيلس والو يا  المسكد  اضمريكية بالسعي سإلكباطس ج ود سكليق المصالكة الف سطينية. 
فرري سصررريا صرركفي أمررل، عررن اسررس جانل لمطالبررة أوسرراط سياسررية فرري سدسرررائيلس  ،وأعرررب عريلررا 

برا عسراا بدولرة فري  سدسرائيلس، وطالب را أو   روواشنطن أا ككومرة وكرد  ف سرطينية ملب رة برا عسراا بر
 وعاصمس ا اللدل المكس ة. 1967ف سطين ع ى كدود عام 

ن ملر دقامسل في واشنطن كيرث ي ضرع ل عرالج، دن ا عسرراا وقال كبير المفاوضين الف سطينيين، م
بالدولة الف سرطينية سالسربيل الوكيرد ل سوصرل دلرى اسفراق ن رائي سعري  بموجبرل دولرة سدسررائيلس جنبرا دلرى 

  جنب مع دولة ف سطين بأمن وسالمس.
عة ودعرررا عريلرررا  س رررت اضوسررراط، دلرررى سعررردم المشررراركة فررري سضررر يل المجسمرررع الررردولي مرررن  رررالل دشرررا

سدسرائيلس، مرررذكرا  بررراعسراا منظمررررة راضكاذيرررب وق رررب الكلرررائق كرررول عررردم وجررررود اعسرررراا ف سرررطيني بررر
 عاما . 29السكرير بسدسرائيلس منذ 

 6/10/2017 ،الخلي ، الشارقة
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 عنصر شاركوا في تأمين زيارة حكومة الحمد هللا لغزة 3000: الفلسطينية الداخلية .5
  ا عنصررر مررن جميررع   ال ررة يررة واضمررن الرروطني ديرراد البرر م أن و ار  الدا  باسررمأع ررن النرراطق  :غرر  

اضج    اضمنية والشرطية، شاركوا في م مة سأمين  يار  الككومة السي شم   أيضا سأمين  يرار  و يرر 
الم ررابرا  المصرررية والوفررد اضمنرري المصرررا وسسرر يل كركررة جميررع الوفررود فرري اللطرراع  ررالل اضيررام 

 الماضية.
 5/10/2017 ،ينفلسطين أون ال

 
 لفلسطين في القاهرة والجامعة العربية دياب اللوح يستعد لتسلم مهامه سفيرا   .6

غ  : أع ن السفير الف سرطيني ديراب ال روح انس را  عم رل كسرفير لدولرة ف سرطين لردك موريسانيرا، وانسلالرل 
 لف سطين لدك الجامعة العربية. لدك مصر ومندوبا   ل عمل الجديد سفيرا  

أن يسس م السفير ال وح م امل في اللاهر ،  الل اضيام الل ي ة الملب ة،   فرا ل سرفير جمرال  ومن الملرر
 الشوبكي، الذا سينسلل ع ى اضرجا دلى سفار  ف سطين في المغرب.

 6/10/2017 ،القدس العربي، لندن
 

 غزة مراحل لحل أزمة الكهرباء بقطاعثالث سلطة الطاقة:  .7
ر م كم رئيل س طة الطاقة والموارد الطبيعية دن ككومة الوفاق الوطني قال ظاف :طالل النبيل –غ   

وأوضررا م كررم فرري  وضررع   طررة اسررسراسيجية لسكسررين قطرراع الطاقررة الك ربائيررة سنلسررم ضربعررة أقسررام.
ملاب ة مع سالمرك  الف سطيني لإلعالمس، أن ال طة اضولى هي دسعافية سعمل ع ى الس فيا مرن أ مرة 

  سريع كسى ن اية هذا العام  الل  ال ة أش ر، والكد من نسبة العج  المسراوكة الك ربا  وهي دنعا
 ، با عسماد ع ى عمل مكطة سوليد الطاقة الوكيد  في قطاع غ  .%78–68بين 

وبررين المسررلول الككررومي أن المراكررل الرر الث لكررل أ مررة ك ربررا  غرر   سسم ررل فرري:  طررة قصررير  المرردك 
، و طررة طوي ررة 2025، و طررة مسوسررطة المرردك كسررى عررام %20كررو نسل ررا العجرر  دلررى  2020كسررى 

وأشرار دلرى أن ال طرة هري  ، كسى ن بي اكسياجا  النمو الطبيعري للطراع غر  .2030المدك كسى عام 
ميجا واط،  م سوسعة هذا ال ط من  الل بنا   120العود  دلى ما قبل ا نلسام ع ى أسال أن يكون 

 ميجا واط. 220قادر  ع ى سوريد كي و فول   160 طوط رابطة سعمل ع ى 
 5/10/2017 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
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 حماس: سنتعامل بإيجابية ومرونة كاملة إلنجاح حوارات القاهرة .8
قالرر  كركررة كمررال دن ررا سررسسعامل بميجابيررة سامررة ومرونررة كام ررة إلنجرراح كرروارا  اللرراهر  الملرررر : غرر  

ى لسران النراطق باسرم ا عبرد ال طيرا اللرانوع فري سصرريا وأكد  الكركة ع ر انطالق ا ال ال ا  الملبل.
 اليوم ال ميل، أن ا سسلدم مص كة شعبنا العامة ع ى أا مص كة ك بية في الكوارا .

وشدد اللانوع م س مة با سفاقيا  السابلة مع كركة فسا وجاه   ل بد  بسنفيذها دون كوارا  وفرق اسفراق 
 م.2011اللاهر  

وو اراسل أصبا سك  ددار  ككومة الوفاق الوطني، ملكدا أنل كمال سسعمل  وأشار دلى أن قطاع غ  
 ع ى دعم ا وسع ي  دورها ل ليام بم ام ا.

 5/10/2017، فلسطين أون الين
 

 االستجابة للدعوة المصرية للحوار بين فتح وحماستقرر فتح  .9
د عبرال سأبرو مرا نس رئريل اجسمع  ال جنة المرك ية لكركة فسا، يروم ال مريل، برئاسرة مكمرو : رام هللا

الكركة، ل نظر في السطورا  ال امة اض ير  المسع لة بلطاع غر  ، وسكضريرا  جسمراع المج رل ال رورا 
واسسمع  ال جنرة المرك يرة لسلريرر أولري كرول ذهراب ككومرة الوفراق الروطني دلرى قطراع غر  ،  ل كركة.

 والعمل الذا قام بل رئيل الككومة والو را  هنات.
نجرررا  وأكرررد  ال  جنرررة المرك يرررة موقف رررا المبررردئي وال ابررر  بضررررور  اسرررسعاد  الوكرررد  بشرررك  ا الكامرررل وا 

رسرال  المصالكة. وفي هذا المجال، فلد قرر  ا سسجابة ل دعو  المصرية ل كروار برين فرسا وكمرال وا 
 وفدها دلى اللاهر  يوم ال ال ا  الملبل.

السطورا  في هرذا المجرال مرن أجرل ضرمان النجراح وسسلوم ال جنة المرك ية بالمسابعة الك ي ة ل ج ود و 
 لسكليق هدا الوكد  الذا يسمست بل الشعب الف سطيني في كافة أماكن سواجد .

 وكرر  سلديرها ل ج ود المصرية في رعاية المصالكة ودع  مصر لالسسمرار في هذ  الج ود.
 5/10/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 المصالحة خطوة الستعادة مكانة القضية الفلسطينية البرغوثي: .11

اعسبررر المعسلررل الف سررطيني لرردك السررجون اإلسرررائي ية، مررروان البرغررو ي، أن : قرريل أبررو سررمر  - رام هللا
ق يما .   المصالكة الف سطينية س طو  أولىس  سسعاد  مكانة اللضية الف سطينية عربيا  ودوليا  وا 

عث ب ا دلى نادا اضسير الف سطيني دن  سالوكد  الوطنية قرانون ا نسصرار وقال البرغو ي، في رسالة ب
 لكركا  السكرر ول شعوب المل ور ، وا نلسام الكار ي اضسود ألكق ضررا  بالغا  باللضية الف سطينيةس. 
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ورك ب البرغو ي وهو عضو ال جنة المرك ية لكركة سفساس، في رسالسل السي اط  عر  ع ي را اضناضرول، 
نجا  المصالكةس.ب  ر سالج ود المصرية إلن ا  ا نلسام وا 

كمرا دعررا كركسري سفررساس وسكمررالس دلرى سالررد ول فري كرروار معمررق ومك را وصررادق، اسرسنادا  دلررى كافررة 
ا سفاقيررا  السرررابلة ب ررردا سنفيرررذها نصررا  وروكرررا ، ولسأسررريل ع رررد جديررد مرررن الشرررراكة، سكضررريرا لكررروار 

ة الصرالكيا  لككومرة الوفراق الروطني، وسمكين را مرن الليرام وطالب سكمرالس بنلرل كافر وطني شاملس.
 بم ام ا، وممارسة كافة صالكياس ا ع ى أكمل وجل.

وفرري ذا  الصرردد، طالررب البرغررو ي الككومررة بالسسررريع فرري كررل مشررك ة الك ربررا ، وسشررغيل المعررابر، 
 د  اإلعمار.والعمل ع ى سوفير فرا العمل، وس فيا معد   البطالة الواسعة، والعمل ع ى دعا

 5/10/2017وكالة األناضول ل نباء، أنقرة، 
 

 حماس: الحكومة الفلسطينية مسؤولة عن إدارة غزة بشكل كامل .11
قالرر  كركررة سكمررالس، يرروم ال مرريل، دن الككومررة الف سررطينية، هرري المسررلول : نررور أبررو عيشررة - غرر  

  . الرئيسي، في هذ  الفسر ، عن ددار  شلون قطاع غ  ، في كافة المجا 
وأضررراا، كرررا م قاسرررم، المسكررردث باسرررم الكركرررة، فررري سصرررريا  ررراا لوكالرررة ساضناضرررولس:س الككومرررة 
الف سطينية هي المسلولة سماما عن ددار  الشأن الف سرطيني الردا  ي بغر  ، ومسرلولة عرن كافرة منراكي 

 الكيا  باللطاعس. 
الوفراق وأعطس را صرالكياس ا  وأوضا قاسم أن كركسل سك    لجنس ا اإلداريرة وسر  م  الرو ارا  لككومرة

 كام ة، دلى جانب سس يل عمل الو را  الف سطينيين بغ  س. 
 5/10/2017وكالة األناضول ل نباء، أنقرة، 

 
 مصادر مقربة من حماس لـ"القدس": وفد قيادي من الضفة للمشاركة في حوارات المصالحة .12

لدلس، عرن مكراو   سجري را كشرف  مصرادر ملربرة مرن كركرة كمرال لررسال :مصرعب اإلفرنجري -غ   
الكركة مع مصر ل روج وفد قيرادا مرن الضرفة الغربيرة ل لراهر  ال ال را  الملبرل ل مشراركة فري كروارا  

 المصالكة الف سطينية مع كركة سفساس.
 وقال  المصادر، دن م فا  الضفة الغربية سسكون كاضر  بلو  في كوارا  كركسي كمال وفسا.

مرررن الكركرررة ع رررى رأسرررل صرررالا العرررارورا سررريسوجل ل عاصرررمة المصررررية  ، دلرررى أن وفررردا قياديرررا ونوهررر
 ال ال ا  ل مشاركة في المباك ا  مع قياد  كركة فسا.
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أن م ررا المرروظفين واضسرررك الملطوعررة    المصررادروعررن أبررر  الم فررا  السرري سرريسم مناقشررس ا، أوضررك
  ق بساكة الضفة.رواسب م، والموظفون المسجاو  عن دورهم م فا  سيسم مناقشس ا فيما يسع

، أن المصالكة المجسمعية فري الضرفة، والسجراو ا  بكرق المرواطن الف سرطيني، والضررر النراس   وأفاد
 عن ا نلسام سيكون ع ى طاولة المصالكة.

 6/10/2017القدس، القدس، 
 

 : الوحدة الوطنية أهم سالح لمواجهة االحتالل اإلسرائيليعلي بركة .13
قررال ع رري بركررة، مم ررل كركررة سكمررالس، فرري لبنرران، دن :  بولرروط وسرريم سرريا الرردين، عمررر - بيرررو 

 سالوكد  الوطنيةس، هي أهم سالح يمكن ل ف سطينيين، مواج ة ا كسالل اإلسرائي ي من  اللل. 
وذكرررر بركرررة، فررري كررروار  ررراا مرررع اضناضرررول، أن كرررون كركرررة كمرررال سفررري مرك رررة سكررررر وطنررريس، 

لكرري سسجرردد الملاومررة وا نسفاضررة فرري ف سررطين ضررد  يجع  ررا بكاجررة الررى سوكررد  موقررا ووكررد  ميدانيررة
ا كررسالل الصرر يوني س. وشرردد ع ررى أن كمررال سريررد مررن هررذ  المصررالكة سسكليررق الوكررد  الف سررطينية، 

لغررا   السرري اس ررذها الرررئيل مكمررود عبررال، فرري  اإلجرررا ا وأن يررسم رفررع الكصررار عررن اللطرراع غرر  ، وا 
  أن سشررمل المصررالكة الكاليررة سالضررفة الغربيررة نيسرران دبريل الماضرري ضررد اللطرراعس. وطالررب بضرررور 

أيضررا ، وأن   سلسصررر فلررط ع ررى غرر  س. وأضرراا:س كمررال مالكلررة فرري الضررفة، مررن قبررل أج رر   أمررن 
 الس طةس. 

عراد  بنرا  ملسسرا   وأشار أن ف سرطين سرسد ل بعرد المصرالكة، مرك رة جديرد  مرن سالوكرد  الوطنيرة وا 
 الدولة ومنظمة السكريرس. 

مكانيررة أن يعرقررل السوصررل  سفرراق المصررالكة، قررال بركررة:س كركررة  وكررول دشرركالية سسررالح الملاومررةس، وا 
فرررسا سررردرت أن الشرررعب الف سرررطيني فررري مرك رررة سكررررر وطنررري، وأنرررل   يمكرررن أن يس  رررى عرررن سرررالح 

س. وأضاا:س هذا الموضوع غير مطروح ع ى طاولة الكوارس. دسرائي يالملاومة في ظل وجود اكسالل 
 لب بأن نكون شركا  في اللرار الف سطيني السياسي والعسكرا س. وسابع:س نكن نطا

 5/10/2017وكالة األناضول ل نباء، أنقرة، 
 

 لن يغير من سياستنا لـ"أف بي أي"المطلوبين ل قائمة: إدراج شل ح على "الجهاد" .14
سجديرد كركرة الج راد سعليب را قالر  ع رى ، مرن الناصرر ، أن 5/10/2017، فلسطين أون اليـن قال موقرع

ش ا ع ى قائمة المط وبين، دنل سليل جديدا بل سم منرذ سرنوا  طوي رة، رمضان اللرار بمدراج الدكسور 
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الرذا سغذيرل  اإلرهرابويسكرر كل عام سلريبا ، ما يدلل ع ى أن أمريكا سسس دم س طس ا وأذرع ا ل دمرة 
 س.اإلسرائي يفي كل العالم وفي ملدمسل اإلرهاب 

ل ا، دن سش ا معروا بدفاعل المسسمر عن شعبل ووطنل وقضريسل، مسمسرت وأضاف  الج اد في بيان 
ب واب  أمسل وشعبل وبكلل في وطنل ف سطين، ويرفض مط ل ا السنا ل أو السفريط، ولن يسسجدا الرضا 

 كما سفعل دول وككوما  في المنطلة، من الباب اإلسرائي يس. اضمريكي
عضو المكسب السياسري ل ج راد نافرذ عر ام، لرر أن  ، من غ  ،5/10/2017وكالة قدس برس، وأضاف  

ش صية ل مالكلة سلن يغيرر مرن  29ش  ا ضمن قائمة سضم  د.(، FBI)الرسدن وضع قال  سقدل برلس
لرررسقدل برررلس، بررأن سوروود اسررم  وأضرراا سياسررة الكركررة وسرري يد مررن دصرررارها فرري مواصرر ة طريل رراس.

 ع ى اإلطالق أن يل ر ع ى الكركة أو مواقف اس. ش  ا في قائمة سصدرها أمريكا ل مالكلة   يمكن
ــة معــا  اإلخباريــة، ونل رر   مسررلول المكسررب اإلعالمرري لكركررة الج رراد عررن  غرر  ، مررن 5/10/2017وكال

رمضرررران معررررروا بدفاعررررل المسررررسمر عررررن شررررعبل ووطنررررل  دن الرررردكسور قولررررلاإلسررررالمي داوود شرررر اب 
ين، ويرررفض مط لررا  السنررا ل أو السفررريط وقضرريسل، مسمسررت ب وابرر  أمسررل وشررعبل وبكلررل فرري وطنررل ف سررط

وأدان ش اب، هذا الموقا  واسسجدا  الرضا اضمريكي كما سفعل دول وككوما  من الباب اإلسرائي ي.
  اضمريكي، معسبرا  ديا  انكيا ا  وشراكة مع ا كسالل في قمع ومالكلة كركا  السكرر الوطني.

 
 "أف بي أيمة المطلوبين لـ"شلح على قائ رمضانإدراج تجديد الفصائل تدين  .15

أدانر  الفصرائل الف سرطينية مسرا  ال مريل، سجديرد ددراج اضمرين العرام لكركرة الج راد اإلسرالمي  :غ  
 (.FBIالدكسور رمضان عبد هللا ش ا، ع ى قائمة المط وبين لمكسب السكليلا  الفدرالية اضمريكية )

المرفروض وطنيرا ، ي عبرر عرن  اإلجررا أن هرذا أكرد  الجب رة الديملراطيرة لسكريرر ف سرطين، من ج س ا، 
ا نكيررا  الكامررل لررإلدار  اضمريكيررة بجانررب الكيرران سالصرر يونيس ولررن ي يررد شررعبنا وملاومسررل وقياداسررل د  

نجرا دصرارا  ع ى مواص ة النضال كسرى ركيرل ا كرسالل  كرق شرعبنا برالعود  لرديار  السري شررد من را  وا 
قيرام دولسرل المسرسل ة كام رة السرياد  بكردود الرابرع مرن ك يرران لعرام و  194قسرا ، بموجرب اللررار اضممري 

 وعاصمس ا اللدل وكلل في سلرير مصير . 1967
مررن جانبررل اسررسنكر مكمررود الرر ق سرركرسير جب ررة النضررال الشررعبي وأمررين سررر هيئررة العمررل الرروطني فرري 

 ررى قائمررة اإلرهرراب قطرراع غرر  ، ددراج اضمررين العررام لكركررة الج رراد اإلسررالمي الرردكسور رمضرران شرر ا ع
اضمريكية، ملكدا  أن اللائد رمضان ش ا هو أمين عام لفصيل ف سطيني رئيسي انط ق لسكرير أرضرل 
من اكسالل سرفضرل كافرة اللروانين والشررائع الدوليرة والسري سسريا ل شرعب المكسرل ملاومرة مكس يرل وبكافرة 

 أشكال الملاومة.
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 FBIالمجاهرررردين سررررالم عطرررراا، أن ددراج ال وفرررري ذا  السررررياق أكررررد عضررررو اضمانررررة العامررررة لكركررررة
ل دكسور رمضان ش ا اضمين العام لكركة الج اد اإلسالمي، وقيادا  ف سطينية ملاومرة أ ررك انكيرا  

وقرررال: لرريل جديررردا  ع ررى اإلدار  اضمريكيررة وملسسررراس ا هررذ  المواقرررا المنكررا   ف ررري  جديررد لالكررسالل.
 الكليلررري المسم رررل فررري ا كرررسالل اإلرهرررابا سرررار  دعرررم رهنررر  نفسررر ا وشرررعب ا ل صررر يونية العالميرررة و 

 اإلسرائي ي. 
كمررا دان ا سكرراد الررديملراطي الف سررطيني )فرردا( قرررار اإلدار  اضمريكيررة بررمدراج المناضررل رمضرران شرر ا، 
ع ى قائمة المط وبين، اضمر الذا يعني ا نكيا  اضمريكري الكامرل دلرى دولرة ا كرسالل ساإلسررائي يس، 

 .رفوض رفضا  باسا  من قبل )فدا( وكل جماهير شعبناوهو قرار م
الجب ررة الشررعبية لسكريررر ف سررطين الليرراد  العامررة فرري قطرراع غرر   ددراج اضا برري أا  أدانرر مررن ج س ررا 

اضمريكرري الرردكسور رمضرران عبررد هللا شرر ا ع ررى قائمررة المط رروبين، وأكررد  أن م ررل هررذ  اإلجرررا ا  لررن 
صرررارا  ع ررى الملاومررة ودكررر اإلرهرراب س نرري شررعبنا ومجاهرردينا عررن الليررام بو  اجبرراس م بررل س يرردهم  باسررا  وا 

 المدعوم أمريكيا .
 5/10/2017وكالة معا  اإلخبارية، 

 
 إلى مسيرة نسوية تطبيعية في أريحا منظمة التحريرلدعوة لجنة تابعة حماس تستهجن  .16

الف سرطينية دلرى  كمرال عرن اسرس جان ا ورفضر ا لردعو  لجنرة سابعرة دلرى منظمرة السكريرر عبر  كركة
 مسير  نسوية سطبيعية في أريكا اضسبوع الملبل.

واعسبر الناطق باسم الكركة عبد ال طيا اللانوع في سصريا صكفي درسرال مرا يسرمى لجنرة السواصرل 
مع المجسمع اإلسرائي ي في منظمة السكرير الف سطينية دعو  لسغطية مسير  نسروية ف سرطينية دسررائي ية 

هانررة لسرراري  شررعبنا وكاضررر  جنرروب شرررق أريكررا ا ضسرربوع الملبررل هررو  ررروج عررن اإلجمرراع الرروطني وا 
وأكررد اللررانوع أن هررذا يررأسي فرري دطررار المسرراهمة فرري سكسررين صررور  ا كررسالل، معبرررا  عررن  ومسررسلب ل.

ج راض  رفض الكركة ل ذ  المسير . ودعا دلى عدم ا سسجابة ل را ومواج س را وعر ل اللرائمين ع ي را وا 
 مع الكيان الص يوني.كل ج د سطبيعي 

 5/10/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 

 تدعو إلى محاكمة شعبية للجنة التواصل مع المجتمع اإلسرائيلي "الشعبية" .17
جررردد  الجب رررة الشرررعبية لسكريرررر ف سرررطين دعوس رررا بكرررل مرررا ي سرررمى لجنرررة   هيرررر أنررردراول: -  الناصرررر 

نشا  مكاكمة شعبية ل ا ولرمو ها، واعسبار نشراطاس ا  ارجرة ع رى  السواصل مع المجسمع اإلسرائي ي وا 
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الموقا الوطني، وس دم ا كسالل ومشراريع السطبيرع المشربوهة، والسري فري سرياق ا سجراو   ال جنرة كرل 
ال طرروط الكمرررا  برردعوس ا لفعاليررة سطبيعيررة فرري أريكررا اضسرربوع اللررادم سكمررل سرويسررة منظمررة السكريررر 

 نة   س م  ل المنظمة.، رغم أن  هذ  ال ج”ندا  السالم” عنوان ا 
نس ة  منل، اعسبر  أن الردعو  دلرى مسرير  سطبيعيرة سكر  ” رأا اليوم“واعسبر  الجب ة في بيان وصل 

يافطة السالم والنسا   ديعة لن سمرر، وهري سشرويل لصرور  المررأ  الف سرطينية السري سصرنع  رور  وأجيرال 
عيررة دياهررا ل غضررب والسعبيررر عررن مواقف ررا ل سكريررر، ومررن الجريمررة اسررس دام اسررم ا ل سررروي  ل سطبيررع، دا 

 ”.نسا  يصنعن السالم“الرافضة ل ذا النشاط السطبيعي الذا يكمل اسم 
وكرررذر  الجب رررة مرررن اضهرررداا ال بي رررة ل رررذ  النشررراطا  وال لرررا ا  السطبيعرررة الراميرررة ل سم يرررد ل عم يرررة 

ندرج في سياق سمرير م ططرا  الس مية والسفاوضية وفق ما يسم السروي  لل ص يونيا  وأمريكيا  والسي س
 مشبوهة هدف ا سصفية اللضية الف سطينية.

 5/10/2017، لندن، رأي اليوم
 

 القطاعات المهمة بـ"إسرائيل" إلىالفلسطينيين  العمالليبرمان يتراجع ويسمح بدخول  .18
دسرائيل وافل ، مسا  ا، أن سعيد عمور عن ، 6/10/2017، ، أنقرةل نباء األناضولوكالة ذكر  

ل ميل، ع ى دد ال العمال الف سطينيين العام ين في قطاعا  هامة لدي ا، علب قرار سابق ا
وذكر موقع صكيفة سيديعو   بمغالق كامل لألراضي الف سطينية بمناسبة عيد سالع ر س الي ودا.

وضع أكرنو س العبرية، أن و ير الدفاع اإلسرائي ي أفيغدور ليبرمان، اس ذ اللرار د ر سسلييم أمني ل 
ووفق الصكيفة، سضم ن قرار اإلغالق السابق )قبل يومين( منع د ول جميع العمال  الكاليس.

 الف سطينيين دلى دسرائيل.
ليبرمان سراجع، عن قرار منع وصول ، أن مجيد اللضماني، عن 5/10/2017، 48رب وأضاف  ع

ل،  الل ما يسمى سعيد العمال الف سطينيين من الضفة الغربية المكس ة دلى أماكن عم  م بالدا 
وأفاد  وسائل اإلعالم اإلسرائي ية، مسا  يوم ال ميل، بأن ليبرمان ورئيل أركان  العر  الي وداس.

الجي  اإلسرائي ي، غادا  ي نكو ، سقررا السماح لعمال ف سطينيين بالوصول دلى أماكن عم  م 
  الل سالعيدس. 

  ككومية و اييم أمنيس وسبنا   ع ى ط ب من و ار ونلل موقع سوا س أن اللرار سم اس اذ  سد ر سل
 سهيئا  عامة ذا  ص ةس.
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 قاسم نتنياهو "يتوعد" بالقصاص من قتلة المستوطن في كفر .19
سسوعدس رئيل الككومة اإلسرائي ية بنيامين نسنياهو، بر ساللصااس من قس ة : مجيد اللضماني

ا ل مبنى في مدينة كفر قاسم، أمل المسسوطن الي ودا رلوفين شيمرلينح الذا وجد ملسو  د
 اضربعا .

وقال نسنياهو عبر كسابل الش صي ع ى موقع السواصل ا جسماعي سفيسبوتس: سسنفعل كل شي  
لينح  كما وعب ر نسنياهو عن سسعا يل لعائ ة شيمر لسلديم من نفذ هذا اللسل المروع دلى العدالةس.

   شمال الضفة الغربية المكس ة.ولمسسوطنة سدلكنا س الواقعة قرب مكافظة س في
 5/10/2017، 48عرب 

 
 ميناء داخلي في غزةبناء خبير إسرائيلي يقترح خطة ل .21

: قال  صكيفة هآرسل اإلسرائي ية، ال ميل، أن ال بير اإلسرائي ي عبد الرلوا أرنالوط - اللدل
مل لصالا س طة عاما، و اد : سللد ع 30سأساا أشارس، هو  بير في بنا  الموانئ منذ أك ر من 

 الموانئ اإلسرائي ية ومينا  سياسل في و ية واشنطن، هو بروفيسور في جامعة نيو أولين  اضمريكيةس. 
 أعد م ططا جديدا، لبنا  مينا  دا  ي في غ  ، سي دم اللطاع دون أن يمل بأمن دسرائيلس.

اع غ   في معبر كرم أبو وقال  الصكفية: س طة أشار هي اسس دام المعبر الكالي بين دسرائيل وقط
جنوب( كمينا  دا  ي يسم ربطل من  الل طريق بسيط دلى مينا  -سالم، )قرب الكدود مع مصر

 بسيط في الجانب المصرا من الكدودس. 
ويلسرح أشار سكويل )معبر كرم أبو سالم( من معبر ل بضائع دلى غ  ، دلى مينا  دا  ي مع منطلة 

 مدك البعيد مرك ا سجاريا ومصدرا ل سشغيل. صناعية مرسبطة بل، سصبا ع ى ال
 3واسسنادا دلى سفاصيل ال طة، فمنل سيسم بنا  مينا  صغير ع ى منطلة شاطئية سصل مساكس ا دلى 

كي ومسرا  في الجانب المصرا من الكدود، سكون فلط لسفريح وسكميل البضائع، فالسفن سصل دلى 
 الصكيفة.  هنات وسفرغ كمولس ا في شاكنا  مباشر س، بكسب

: سكال وصول الشاكنا  دلى معبر كرم أبو سالم، يسم فكص ا من دسرائيل قبل د ول ا دلى وأضاف 
 قطاع غ  ، وسسعسمد عم ية الفكا ع ى البنى السكسية الموجود  كاليا في المعبرس.

 دن سال طة راجع ا مسلولون كبار في دسرائيل؛ وقال أكدهم عن ا: دن ا م ير ، وقال  سهآرسلس
 لالهسمام، ومعلد  ولكن ا ليس  مسسكي ةس. 
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م يون دو ر ل مراكل اضولى، وس  ق مينا  عامال  200دلى  بنا  المينا  سصلسأشارس أن سك فة  لاقو 
 سنوا .  3-2في غضون 

 5/10/2017ل نباء،  األناضولوكالة 
 

 ارورينائب رئيس المكتب السياسي لـحماس صالح الع الغتيالدعوات في "إسرائيل"  .21
أسامة مكمد: في دطار ردود الفعل اضولية من جانب  عن، 5/10/2017موقع الخلي  الجديد، ذكر 

نائبا لرئيل المكسب السياسي لكركة كمال « صالا العارورا»ا كسالل اإلسرائي ي، ع ى انس اب 
 ، لم ي رج كسى اآلن سصريا عن أا ج ة ككومية، لكن جميع وسائل اإلعالم«دسماعيل هنية»

 العسكرية وس طيطل ل عم يا  من ال ارج.« العارورا»العبرية رك   ع ى ش صية 
لم « كمال»فيما دعا عدد من النشطا  اإلسرائي يين ع ى مواقع السواصل  غسيالل، مع المالكظة أن 

، لكن مواقع وج ا  ملربة من «العارورا»سع ن هي اض رك كسى اآلن بشكل رسمي عن انس اب 
 لت.الكركة أكد  ذ

اللانونية اإلسرائي ية اليمينية « شورا  هادين»، أن منظمة «جيرو اليم بوس »وذكر  صكيفة 
دللا  اللبض ع ى « اإلنسربول»المسطرفة طالب  الس طا  اإلسرائي ية بأن سط ب من الشرطة الدولية 

، بس مة الس طيط ل جومين ضد دسرائي يين. وأوضك  الصكيفة، أن ال جومين «العارورا»
، وعم ية أسفر  عن ملسل 2014لملصودين هما ا سطاا وقسل  ال ة مسسوطنين قرب ال  يل عام ا

 .2015كا ام و وجسل بالرصاا قرب ناب ل عام 
، أن هذ  ال طو  سعني وجود سغير يجرا اآلن، في بنية «يديعو  أكرونو »وسرك صكيفة 

رئيل « يكيى السنوار»، و«االعارور »سياسيا، بظ ور قيادا  جديد  في المش د م ل « كمال»
 الكركة في غ  ، وهي السغيرا  السي سسوجل من ا )دسرائيل( بلو ، وفق الصكيفة.

أول  اهسماما  كبيرا  ل بر ، الصكافة اإلسرائي ية، أن 5/10/2017اإلخبارية، شبكة فلسطين وأضاف  
 سالمية كمال.انس اب صالا العارورا نائبا  لرئيل المكسب السياسي لكركة الملاومة اإل

وفور سأكيد  بر انس اب العارورا أبد  الصكا والمواقع العبرية ق ل ا من هذ  ال طو ، فلد عنون  
صالا “صكيفة يديعو  أكرونو  العبرية ع ى موقع ا الرسمي  بر انس اب العارورا باللول 

 ”.في كمال، انس اب يجب أن يكون مل ق إلسرائيل 2العارورا رقم 
انس اب صالا العارورا المسلول عن ملسل المسسوطنين “يفة معاريا العبرية بدورها كسب  صك
مسسوطنين وا سطاف م عام  3، في دشار   س ام العارورا بالوقوا   ا ملسل ”ال ال ة نائبا  ل نية

2102. 
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مسلول عم يا  كركة كمال في الضفة الغربية نائبا  لرئيل المكسب “صكيفة هآرسل بدورها كسب  
في كمال هو منسق  2، فيما اكسف  اللنا  ال انية العبرية باإلشار  دلى أن رقم ”لكمال السياسي

من يلا   ا الك ير من العم يا  “عم ياس ا بالضفة، وهو ما ذهب  دليل اللنا  العاشر ، بلول ا: 
 ”.في كمال 2انس ب ليكون رقم 

 
 ر معنية ال هي وال فتح بالسالمغي وأنها: تعيين العاروري يعكس حقيقة حماس الجيش اإلسرائيلي .22

 دنبن داهان  دي ياليمني  اإلسرائي يقال نائب و ير جي  ا كسالل  :PNNبي  لكم سرجمة  اصة 
عن سعيين وانس اب صالا العارورا ليكون نائبا لرئيل المكسب السياسي لكركة كمال  اإلعالن

 لسالم و  السلدم بالوضع السياسي.غير معنية بسكليق ا وأن اكمال  اإلرهابيةيعكل كليلة الكركة 
 2014سعيين العارورا صاكب م ا قسل  ال ة مسسوطنين في الضفة الغربية عام  دنوقال بن داهان 

 د فا كل ما يلال عن المصالكة الف سطينية لن يسسطيع  أن دلىيعكل من هي كركة كمال مشيرا 
 الس طة. أراضي ب ما يجرا في سراقب عن ك دسرائيل أنكركة كمال ع ى كد قولل مشددا ع ى 

قدام ابن داهان الس طة الف سطينية دان كما   أن دلىع ى علد مصالكة مع كركة كمال مشيرا  وا 
 ع ى كد قولل. درهابيانفسا وكمال هما سنظيمان 

 5/10/2017اإلخبارية، شبكة فلسطين 
 

 ن طموحاتها في الضفةمحلل إسرائيلي: تعيين العاروري نائبا لهنية يعني أن حماس ال تتخلى ع .23
كسب المك ل اإلسرائي ي، يو ا ليمور، في صكيفة سدسرائيل اليومس، أن سعيين صالا العارورا، نائبا 
لرئيل كركة كمال، دسماعيل هنية، في  ضم مكاد ا  المصالكة مع الس طة الف سطينية، يدل 

 غربية.ع ى أن الكركة لم سس ل عن  طس ا ا سسراسيجية السيطر  ع ى الضفة ال
وقال المك ل اإلسرائي ي دن العارورا،  الفا ل نية والسنوار، رجال غ  ، ف و رجل الضفة، من 

 منطلة رام هللا، وبنا  ع ى ذلت سيكون مم ل الكركة في الضفة.
سنة في  18، بعد قضا  2010وأوضا ليمور أن العارورا الذا  رج من السجن اإلسرائي ية عام 

لبالد، كان مسلو  في السنوا  اض ير  من قبل كمال ع ى بنا  بنية السجن، وطرد دلى  ارج ا
 سكسية عسكرية في الضفة الغربية. في البداية من دمشق، ومن  م من سركيا فلطر واليوم من لبنان.

في الذراع السياسي ل كمال، يعني كذلت أن هنية ينوا  2وأضاا أن ا سيار هنية العارورا رقم 
 مسسلبل، ويسكل ع ى العارورا أن يدير شلون الكركة  ارج البالد.البلا  في غ   في ال
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وكسب المك ل أن الذا يعرا العارورا عن قرب يع م أنل لن يغي ر ن جل في دطار منصبل 
الديب وماسي الجديد.  العارورا ذكي جدا، ومسطرا جدا ومسمست بالدين ويسك م ال غة العبرية بطالقة 

 . وقد اكسسب ذلت  الل فسر  سجنل الطوي ة في دسرائيلس.ويعرا دسرائيل ع ى نكو عميق
 6/10/2017المصدر، إسرائيل، 

 
 والفلسطينية اإلسالمية للثوابت وفيا   سأبقى: رائد صالح الشيخ .24

 دنل صالح، رائد الشي  اضسير المكسل الدا ل في اإلسالمية الكركة رئيل المكس ة: قال اللدل
 ل ا ي ضعل السي والظروا ا عسلال رغم والف سطينية، العروبيةو  اإلسالمية ل  واب  وفيا   سيبلى

 .ا كسالل
 بكر المكامي يرافلل اض ير، ب ا قام  يار   الل  بارقة،  الد مكاميل دلى صالح رائد الشي  وسكدث
 صالح الشي  يعسلل كيث النلب، في الصكراواس رامونس لسجن ال ال ا ،  بارقة، مكسب من جبارين
 .ص يونيا   المكظور  اإلسالمية الكركة هي مكظور  منظمة وسأييدس اإلرهاب ع ى كريضالسس بس مة
 ويرسل عالية، ومعنويا  جيد  بصكة يسمسع ا عسلال ظروا ورغم رائد الشي  أن دلى  بارقة وأشار
 .معل المسضامنين لكل سكياسل
 في رامون بسجن  نفراداا الع ل قسم في صعبة اعسلال ظروا في يسواجد رائد الشي  دنس قال كما

 ما اآلن كسى سوفر لم السجن ددار  وأن اآل رين، السياسيين باضسرك ا  سالط من ويمنع النلب،
 س.اعسلالل ظروا في ع يل السضييق كجم من ي يد اضمر وهذا ل لرا  ، كسب من رائد الشي  ط بل

 5/10/2017لإلعالم،  الفلسطيني المركز
 

 الشمالية األغوار في البناء ومنع لوقف احتالليا   إخطارا   350: االستيطان شؤون خبير في .25
 عارا الشمالية، اضغوار في اإلسرائي ية وا نس اكا  ا سسيطان شلون  بير قال :بالا مكمد

 لوقا د طارا 350 اض ير ، ال الث السنوا   الل أصدر  ا كسالل س طا  دن أمل، دراغمة،
 .اضغوار منطلة من مسفرقة أنكا  في البنا  ومنع
 لألغنام وكظائر وبركسا  و يام لمنشآ  البنا  وقا شم   اإل طارا  س ت أن دلى دراغمة، وأشار

 .ف سطينية م كية ذا  أراضي ع ى ملامة ومساكن
 6/10/2017هللا،  رام األيام،
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 "عوفر" في األطفال األسرى بحق مالية غرامات دوالرألف   22.1نحو :األسرى هيئة .26
 أككام ا فرض  اإلسرائي ي ا كسالل مككمة بأن والمكررين، اضسرك شلون هيئة هللا: أفاد  رام 

 ألا دو (،  22.1شيكل )نكو ألا 78لر مجموع ا وصل باهظة، مالية وغراما  الفع ي، بالسجن
 .المنصرم أي ول  سبسمبر ش ر  اللس عوفرس سجن في اللابعين اللاصرين، اضسرك من عدد بكق

 في اضشبال قسم دلى قاصر ا أسير ا 35 دد ال سم الماضي، الش ر  الل أن سلريرها، في وأوضك 
 س.عوفرس سجن

 الفع ي بالسجن اضككام وسراوك  أسير ا،( 27) أي ول  الل المككومين اضطفال عدد أن دلى وأشار 
 .ش ر ا 26 دلى ش ر بين

 5/10/2017الين،  أون فلسطين
 

 تلزمنا ال األقصى المسجد حول إسرائيلية يةقضائ قرارات أية: األوقاف .27
 قرار اإلعالم وسائل سناق   للد صكفي، يوم ال ميل، بيان في اضوقاا المكس ة: قال  اللدل 

 ملدم السمال ع ى بنا  اضقصى في المسواجد  ا كسالل شرطة أفراد بمل ام اإلسرائي ية الع يا المككمة
 أطفا     كظوا ل مسجد الملسكمين المسسوطنين من عديدال أن  عم  مسطرفة، ي ودية جمعيا  من

ا انس اك ا يعسبر اضمر هذا وأنس باكاسل، في اللدم كر  ي عبون  .سعبيرهم كسبس الملدسة باضماكن ومساس 
 هذا شلون في سسد ل أن قضائية أو ككومية أكان  سوا  دسرائي ية، ج ة ضا يكق  س أنل وأكد 

 س.لعالما مس مي كل لدك المسجد،
 و  ب ا نعسرا   اإلسرائي ية المكاكم عن سصدر قانونية قرارا  أو قضائية قرارا  أية أن وأضاف 

 وأن اضقصى، ع ى اإلسرائي ي اللانون بسياد  نعسرا   وكذلت اضوقاا، دائر  و  المس مين س  م
 .اضردنية المم كة هو المسجد ل ذا والرعاية الوصاية صاكب

 5/10/2017ين، ال أون فلسطين
 

 المصالحة تجاه" إسرائيل" غطرسة يستهجن" أوروبا فلسطينيي"مؤتمر  .28
 ا كسالل ككومة أع نس ا السي المسعجرفة العدائية المواقا أوروبا ف سطينيي ملسمر اسس جن

 .الف سطينية المصالكة  طوا  ضد اإلسرائي ي
 الغطرسة في ن عسل فضك  رائي يةاإلس الس طا  مواقا أن عنل، صادر بيان في الملسمر واعسبر

 .الف سطيني الشعب ع ى المسس جنة اإلمال ا  وفرض والص ا
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 السياسية اضطراا بين المصالكة م ا يش د  الذا السلدم كبير باهسمام يسابع أنل الملسمر وأكد
 وسةم م بمكاسب سعود وأن بالنجاح الم مة ال طوا  هذ  سسك ل أن في أم ل عن معرب ا الف سطينية،

 .العادلة وقضيسل الف سطيني ل شعب
 الشعب نكو المنسظر  بمسلولياس ا ل ن وض الف سطينية الككومة مسارعة ضرور  ع ى وشدد

 فرض ا سم السي والسضييق الجائر الكصار سياسا  كافة ومواج ة أيضا ، غ   قطاع في الف سطيني
 .الماضية السنوا  طوال ع يل

 5/10/2017، غزة، (اصف) الفلسطينية الصحافة وكالة
 

بعاد  مقدسيا   133 اعتقال: مركز معلومات وادي حلوة .29  الماضي سبتمبرأيلول/  بـعن األقصى  12وا 
أفاد مرك  مع وما  وادا ك و  بأن قوا  ا كسالل اإلسرائي ي اعسل    الل أي ول  : اللدل المكس ة

  رين عن المسجد  12وأبعد   ف سطيني ا في مدينة اللدل المكس ة، 133سبسمبر الماضي اعسلال 
 اضقصى المبارت.

ال ميل أن س طا  ا كسالل صعد  من اعسدا اس ا بكق يوم وأوضا المرك  في سلرير  الش را 
 2114المسجد اضقصى ومن كمال  ا عسلال وال دم في المدينة الملدسة، كيث اقسكم المسجد 

 مسسوطن ا من باب المغاربة بكراسة شرطية مشدد .
 5/10/2017لإلعالم، غزة،  الفلسطينية الرأي ةوكال

 
 اإلسرائيلي" المجتمع مع لتواصل "لجنة وحل   التطبيعية المسيرة إللغاء تدعو للمقاطعة" "الوطنية .31

س اإلسرائي ي المجسمع مع السواصل لجنةس اسسمرار ل ملاطعة الف سطينية الوطنية ال جنة هللا: أدان  رام
 بعنوان الملبل، اضكد يوم أريكا مدينة في سطبيعية دسرائي ية –  سطينيةف لمسير  وسرويج ا عم  ا في
 نسا س كركة سنظم ا السي الفعاليا  س س ة ضمن بار   دسرائي ية ص يونية بلياد س السالم ندا س

 .اإلسرائي يةس السالم يصنعن
ا المسير  هذ  وسأسي  في نشاط في ا بما ،المذكور  اإلسرائي ية الكركة سنظم ا أنشطة لس س ة سسويج 

 .المكس ة الف سطينية اضرض ع ى شرعي غير بشكل الملامةس عسصيون غو س مسسعمر 
 هذ  في المشاركة رفض دلى الف سطيني الشعب ل ملاطعة الف سطينية الوطنية ال جنة دع  كما

فشال ا المسير   أط لس ا السي وملاطعس ا المسير  رفض لدعو  وا سسجابة المساكة، الس مية بالوسائل وا 
 النسائية الكركة مكونا  م س ا في ا يشارت والسي اإلسرائي ية البضائع لملاطعة النسائية الكم ة

 .الف سطينية
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 لجنة لكل السكرير منظمة ع ى ول ضغط السطبيعية النسوية المسير  إللغا  سويا   بالعمل وطالب 
 س.اإلسرائي ي المجسمع مع السواصل لجنةس العار

 6/10/2017القدس العربي، لندن، 
 

 لغزة قراقع الوزير بزيارة تطالب بغزة األسرى هيئة .31
 رئيل غ   دلى اللادم وفدها يسضمن بأن هللا الكمد رامي الككومة رئيل اضسرك شلون هيئة طالب 
 .قراقع عيسى الو ير ال يئة
 ،سفيسبوتس عبر صفكس ا ع ى ال يئة نشرسل بيان في المجد وا بسام بغ   اضسرك هيئة مدير وقال

  الل غ    ار الذا الكبير الف سطيني الوفد ضمن قراقع الو ير يكون أن نسوقع كناس يوم ال ميل،
ن سيما   ،سالماضية اضيام  المكافظا  في اضسرك بلضايا يسع ق بما الم فا  من الك ير هنات وا 

 س.وك ول مسابعة دلى بكاجة الجنوبية
 السي وال يئا  الو ارا  قائمة ضمن ال يئة رئيل واسس نا  ددراج لعدم سغراب ااس عن ال يئة وأعرب 
لى هذ  ا نلسام فسر  طوال غ   في سعمل ال يئة أن بالرغم لغ   قدم   عن المسلولة هي ال كظة وا 
 .ا نلسام بفعل أغ ل  قد ملرا  ول ا الجنوبية المكافظا  في والمكررين اضسرك م ا

 5/10/2017، غزة، (صفا) فلسطينيةال الصحافة وكالة
 

 المسجد األقصى يقتحمون مستوطنا   68": قدس برس" .32
بدأ المسسوطنون الي ود بالسوافد  قسكام المسجد اضقصى منذ ساعا  صباح يوم  :اللدل المكس ة

ال ميل، في ظل سوفير الشرطة اإلسرائي ية الكماية الكام ة ل م ع ى مدار فسر  ا قسكاما  السي 
   أربع ساعا  مسسالية.دام

لوا  68وأفاد  مراس ة سقدل برلس بأن  مسسوطنا  اقسكموا المسجد اضقصى من سباب المغاربةس، وسجو 
في باكاسل أ نا  س ل ي م شروكا  كول سال يكلس الم عوم وسأدية طلول س مودية أمام مسجد قب ة 

أبواب المسجد اضقصى من  وأضاف  أن عشرا  المسسوطنين أدوا طلوسا س مودية ع ى الص ر .
ال ارج، اكسفا   ببد  اضعياد الي ودية السي سسسسمر  لمد  عشر  أيام، وسط سشديدا  وسع ي ا  

 دسرائي ية في كافة أنكا  مدينة اللدل وب دس ا اللديمة.
لع ر ، مين بسبب اضعياد الي ودية )اومن المسوق ع أن يش د اضسبوع اللادم ارسفاعا  في أعداد الم لسك  

 المظ ة، هسوكو (.
 5/10/2017، قدس برس
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 للمستوطنين متنزه إلقامة لحم ببيت أراضٍ  يصادر االحتالل .33

 إلقامة الغربية، الضفة جنوب لكم بي  غرب كوسان قرية في  راعيا   طريلا ا كسالل قوا  أغ ل 
 الطريق أغ ل  لا كسال قوا  أن كوسان، قرية من كمامر  طل الناشط ل مسسوطنين. وأفاد مسن  

 لمنع مد   ا، ع ى الملامة الكديدية البوابة وأغ ل  الشائكة، واضسالت السرابية بالسواسر ال راعي
 والينابيع ال يسون، وأشجار بال ضراوا  الغنية المنطلة في أرضي م دلى الوصول من الم ارعين
 الب غة اضراضي، هذ  ع ى ال لالسسي س طط ا كسالل قوا  أن وأضاا. في ا الموجود  الميا  وعيون

 بس ت المواطنين أراضي ع ى الملامة بيسار، مسسوطنة لمسسوطني مسن   دقامة ب دا دونم، 500
 .المنطلة

 6/10/2017االتحاد، أبو ظبي، 
 

 اإلسرائيلي" هتكفا" من بدال الفلسطيني" موطني" أنشدوا أطباء على واسعة إسرائيلية حملة .34
 الدا ل ف سطينيي من اضسنان أطبا  ع ى كم ة المسطرفة اإلسرائي يةس 20س قنا  الناصر : شن 

 داعية ،سموطنيس بنشيد واسسبدالل اإلسرائي ي اللومي النشيد أدا  في المشاركة لرفض م وجمعيس م
 .عم  م بمصدر والمسال من م لالنسلام المرضى صناديق

 العرب، اضسنان أطبا  من ير كب لمجموعة فيل سعرض  وسكريضيا عنصريا سلريرا اللنا  وب  
 .كسن ف را الدكسور العام ومديرها العرب اضسنان أطبا  وجمعية
 النشيد أدا  ا ساروا الذين كولومبيا، في العرب اضطبا  من مجموعة س ري  كفل دلى اللنا  وأشار 

 . رجالس  كفل  الل المنصة دلى صعودهم عند ،سهسكفاس اإلسرائي ي النشيد وليل الف سطيني،
 ما ب  ا و الل ،سفدائياس نشيدا كان انل اللنا  ادع س موطنيس كان أ نشد الذا النشيد من أن وبالرغم

 من العرب ل سكريض ع ى اضطبا  مكاولة في ل عبرية، فدائي سرجمة قرأ أن د  مذيع ا من كان
 .النضالية  الل

 6/10/2017القدس العربي، لندن، 
 

 الفلسطينية المصالحة إنجاز بجهود ترحب 48يني ِّي المتابعة العليا لفلسط لجنة .35
 ع لد الذا الدورا اجسماع ا في ،48 لف سطيني  ي الع يا المسابعة لجنة سكرسارية مجادلة: كي   مكمود

 سنفيذ كي  دلى د    السي الجارية، الف سطينية المصالكة ال ميل، يوم الناصر ، مدينة في
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 ع ى وقادر  الوطنية، ال واب  أسال ع ى المصالكة ونسك أن ضرور  ع ى وسلكد اإلجرا ا ؛
 .واض طار السكديا  مواج ة

 5/10/2017، 48 عرب
 

 بالقدس القنبر الشهيد عائلة بحق جماعية عقوبات .36
 الملدسيين لس جير س دا معروفة، دسرائي ية سياسة الملدسيين الش دا  ضهالي الجماعي العلاب با 
 .الي ود لصالا لمدينةا في الديمغرافيا وكسم قسريا
 اسسش اد منذ العلوبا  من لس س ة س ضع  ال  ما السي العائال  من اللنبر فادا الش يد وعائ ة
 .الماضي ال اني  يناير في كانون ابن ا

 الش يد والد  سكد   ،(فيسبوت) ا جسماعي السواصل موقع ع ى اللدل لصفكة مباشر بث و الل
 .اضسر  أفراد جميع اعسلال أول ا من كان السي العلوبا  س ت عن اللنبر منو 

 وسكب  الش يد من ل أغ ل  وأن ا ابن ا، ج مان اكسجا  سواصل ا كسالل س طا  أن وأضاف 
 الدو را  بماليين عالية غراما  فرض دلى مشير  العائ ة، من ش صا 11 من والسصاريا اإلقاما 

 .وذويل الش يد أطفال ع ى
 5/10/2017الجزيرة.نت، الدوحة، 

 
 الماضي أيلول/ سبتمبر خالل في قطاع غزة مولودا   4,517إحصائية:  .37

 مولودا 4,517 و د  الماضي أي ول سبسمبر ش ر  الل غ   قطاع ش د - كوم دو س اللدلس - غ  
 .يوميا كا   7 بواقع ذاسل، الش ر  الل وفا  كالة 218 ملابل يوميا، مولودا 150 بمعدل جديدا،

 يوم صباح صدر  الدا  ية بو ار  المدنية لألكوال العامة اإلدار  عن صادر  ائيةدكص وأظ ر 
 2,132 بواقع دناث %47 ملابل جديدا، مولودا 2385 بواقع ذكور، المواليد من %53 أن ال ميل،
 .مولود 

 5/10/2017القدس، القدس، 
 

 الفلسطيني التراث تحاكي يدوية مشغوالت.. فلسطين" يا معرض "ألجلك .38
 السراث مرك  ينظمل الذا مل را، ،سف سطين يا ضج تس معرض صبا: افس سا أبو منى -مَّانع

 .اضردنيين اإلنشا ا  ملاولي ونلابة عمان، في ف سطين دولة سفار  مع بالسعاون الف سطيني
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 يا ضج تس لمعرض د ولل بمجرد وعراقسل الف سطيني السراث بعبق يشعر أن د  ل  ائ  يمكن و 
 رقي سعكل بطريلة يدويا وكياكس ا سكدي  ا سم سل يدية ف سطينية مطر ا  ع ى يكسوا الذاس نف سطي
 والك ويا  المأكو   وركن والكسب، وال شب ال  فيا  دلى باإلضافة وأصالس ا، الكضار  هذ 

 .الش ير  الف سطينية
 وطني سرا ي وهو م،عا كل دقامسل ع ى المرك  يكرا الذا ال امن المعرض هوس ف سطين يا ضج تس

نجا ا  معانا  كامل ع ى الضو  لسس يط اجسماعي  السراث قضية وأهم ا الف سطيني، الشعب وا 
 .وال وب

 6/10/2017الغد، عم ان، 
 

 ومعارضون: عار سيالحق السيسي… مناورات مصرية ـ إسرائيلية في ذكرى حرب أكتوبر .39
ضنبا  السي سردد  عن ع م مصر اسسنكر معارضون مصريون، ا«: اللدل العربي»اللاهر  ر 

المشاركة في مناورا  عسكرية جوية مع الجي  اإلسرائي ي، بالس امن مع اكسفا   مصر بالذكرك الر 
 .1973  سشرين اضول أكسوبرلكرب  44

سرائيل، وفق ما صرح بل  وأع ن  اليونان عن اشسراك ا في المناورا  الجوية السي سجري ا مصر وا 
 «.يسرائيل ديفينل»ل كامانول ونشرسل المج ة المس صصة في اضمن اإلسرائي ي و ير دفاع ا بانو 

 وقال سيد الطو ي، الليادا في السيار الديملراطي المعارض في مصر ع ى صفكسل ع ى الفيسبوت:
سدريبا  مشسركة مع العدو الص يوني في ذكرك كرب أكسوبر عار كبير سيالكق هذا الرئيل وكل س

ضن م   يدرون شيئا عن شرا العسكرية و  قيمة سضكيا  جي  »وسابع:  «.د من وافلل من اللا
مصر العظيم، العدو الص يوني منبع اإلرهاب في سينا  والوطن العربي   يمكن أن يكون صديلا، 
سذكروا اضسرك المصريين، دفنوهم أكيا ، وما  ال هذا العدو يلسل كل كائن كي في وطنا كسى 

الككام في  وال، وأن الشعب المصرا سيبلى رافضا ل ذا العدو سلطو ي أن وأضاا ا «.الوجدان
، في دشار  دلى صفلة السسوية الف سطينية السي سسعى «اللرن لن سمر صفلةوالسطبيع معل، وأن 

 اإلدار  اضمريكية لسمريرها.
شسركة مناورا  عسكرية م»الليادا العمالي، وعضو لجنة الدفاع عن سينا ، كمال   يل، قال: 

لجنرا   كامب ديفيد مع العدو الص يوني، يبدو أن م يكسف ون بذكرك  غر  الدفرسوار )المصط ا 
الذا أط ق ع ى كاد ة أد  لسغيير مسار اضكداث في كرب أكسوبر لصالا الجي  اإلسرائي ي(، 

 «.وليل بذكرك عبور اللنا 
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لمن سوجل »في جامعة ك وان، وسسا ل صالح السروا، أسساذ اضدب الملارن في ك ية اآلداب 
سرائيلالمناورا  العسكرية بين مصر   «.، ولماذا اآلن في أجوا  نصر أكسوبر؟وا 

 6/10/2017، القدس العربي، لندن
 

 هي الوحيدة التي تقف وراء رئيس إقليم شمال العراق مسعود بارزاني "إسرائيل"أردوغان:  .41
وم ال ميل،  الل اجسماع مع قاد  الرأا في  اطب الرئيل السركي رجب طيب أردوغان، الي: أنلر 

شمال العراق، باللول:  دق يمددار   المنطلسين الجنوبية والجنوبية الشرقية بالمجمع الرئاسي في أنلر 
سماذا سسفع ون اضن )بعد اإلصرار ع ى اسسفسا  ا نفصال(؟ فمن الشمال سركيا ومن الجنوب ككومة 

 ديرانس.بغداد ومن الغرب سوريا ومن الشرق 
؟ المجال الجوا )لشمال العراق( اإلق يموسابع: سدلى أين سسذهبون؟ وكيا سسد  ون وس رجون من 

 أ غ ق وقريبا  سسغ ق المعابر البرية أيضا س.
وأشار الرئيل السركي دلى أن دسرائيل هي الوكيد  السي سلا ورا  رئيل دق يم شمال العراق مسعود 

: سأن  سج ل ع ى الطاولة وعن يمينت و ير  ارجية فرنسي سابق وأردا م اطب ا بار اني بار اني.
وعن يسارت ي ودا   ر.. هل   ليسوا أصدقا  لت، فاليوم يلفون دلى جانبت وغد ا سي سفون، ع يت 

 أن سسعاون معناس.
 5/10/2017 ،ل نباء األناضولوكالة 

 

 إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ضرورةإلى  يدعوالملك سلمان  .41
الم ت س مان بن عبد الع ي ، ضمن الك مة السي أللاها في ج سة المباك ا  الرسمية  دعاكو: موس

السي علدها مع الرئيل الروسي فالديمير بوسين في قصر الكرم ين بالعاصمة الروسية موسكو، كيث 
وأن  دعا دلى ضرور  دن ا  معانا  الشعب الف سطيني،، بدأ  أمل  يارسل الرسمية لروسيا ا سكادية

 .سكون مبادر  السالم العربية وقرارا  الشرعية الدولية المرجعية ل وصول دلى سالم شامل وعادل ودائم
 6/10/2017، ، لندنالشرق األوسط

 
 المنطقة ال يجب أن تصرف األنظار عن القضية الفلسطينية تشهدهااألزمات التي  :أبو الغيط .42

سم يق وسفسي  الدول العربية  دنأكمد أبو الغيط،  قال اضمين العام لجامعة الدول العربية: روما
، وأن من اضهمية بمكان السنبل دلى أن الكدود اإلق يميةكالة غير مسبوقة من الفوضى  دلىسيلدا 
 العربية.
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جا  ذلت في دطار الك مة السي أللاها أبو الغيط ال ميل، أمام ك ية الدفاع السابعة لك ا شمال 
 ما، وذلت في دطار ال يار  السي يلوم ب ا كاليا دلى ديطاليا.اضط نطي )الناسو( في رو 

وقال المسكدث الرسمي باسم اضمين العام الو ير المفوض مكمود عفيفي، في بيان صدر عن 
 ع ى:كرا الجامعة بأن سأبو الغيط في ك مسل 

ضنظار عن السأكيد ع ى أن اض ما  الكالية السي سش دها المنطلة العربية   يجب أن سصرا ا -
اللضية الف سطينية السي ما  ال بلالها من دون كل سببا من أسباب انسشار السطرا وانعدام 
ا سسلرار، اضمر الذا يسس  م العمل ع ى كل هذ  اللضية في أسرع وق  ممكن وقيام الدولة 

 .1967الف سطينية المسسل ة ع ى كدود الرابع من يونيو 
 6/10/2017، وكالة معا  اإلخبارية

 
 تركيا ترحب بالجهود الرامية لتحقيق المصالحة الفلسطينية .43

أك د  و ار  ال ارجية السركية اليوم ال ميل، اسسمرار دعم ا الج ود الرامية : أنلر   أوغور جيل
لسكليق المصالكة الدا  ية الف سطينية، من أجل سوفير ا سسلرار والسالم الدائم في الشرق اضوسط، 

 بأسرع وق  ممكن.
ب  ال ارجية السركية في بيان، بانعلاد اجسماع ككومة الوفاق الوطني الف سطينية في  اكسوبر   3ورك 

 سشرين اضول الجارا، بلطاع غ  ، وبالسطورا  الرامية لسكليق الوكد  بين الف سطينيين.
 5/10/2017 ،ل نباء األناضولوكالة 

 
 ضمن قائمة المطلوبين لديها حالم التميميوأح " تدرج رمضان عبد هللا شل  أف بي أيالـ" : يديعوت .44

ش صا  ع ى  29نشر  صكيفة سيديعو  أكرونو س العبرية، اليوم ال ميل، سلريرا  يكمل أسما  
 8، من م FBIمسسوك العالم مدرجين ع ى قائمة المط وبين لمكسب السكليلا  الفدرالي اضمريكي 

مين العام لكركة الج اد اإلسالمي واضسير  ف سطينيين أبر هم الدكسور رمضان عبد هللا ش ا اض
 المكرر  أكالم السميمي.

 5/10/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 "أونروا" تتراجع عن إغالق مستشفى قلقيلية بالضفة .45
قرر  وكالة )أونروا(، دعاد  افسساح مسسشفى ق لي ية السابع ل ا، شمال الضفة : ق لي ية  لبابة ذوقان

 ، اليوم ال ميل. الغربية
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وقال منسق سال جنة الوطنية لمواج ة سل يصا  وكالة أونرواس في ناب ل، عماد اشسيوا، لوكالة 
اضناضول، دن اجسماعا علد بين مدير عام الوكالة بالضفة سكو  أندرسون، ومكافظ ق لي ية رافع 

جئين، وسشكيل لجنة ل كوار رواجبة ظ ر اليوم، نس  عنل ا سفاق ع ى دعاد  فسا المسسشفى أمام الال
باللضايا اض رك مكل ال الا. وأشار دلى أن ا سفاق يسضمن سوقا كمال  السكريض ضد 

 أندرسون، ومكاسب الوكالة، ووقا ال طوا  ا كسجاجيةس.
وأغ ل  الوكالة المسسشفى الوكيد السابع ل ا بالضفة الغربية في ق لي ية، بدعوك ساسسكمال اإلجرا ا  

 بأ طا  طبية وقع  في اس. المسع لة 
 5/10/2017 ،ل نباء األناضولوكالة 

 
 االتحاد األوروبي ينفي زيادة الدعم المالي للحكومة الفلسطينية .46

نفى ا سكاد اضوروبي، اليوم ال ميل، دصدار  للرار ب ياد  الدعم المالي ل ككومة : رام هللا
 بين كركسي سفساس وسكمالس.الف سطينية، علب سوقيع اسفاق مصالكة ين ي ا نلسام 

وفي كديث لر سقدل برلس، قال المسكدث باسم ا سكاد اضوروبي في اضراضي الف سطينية، شادا 
 158ع مان، س  يوجد قرار ب ياد  الدعم المالي ل س طة الف سطينية، والذا سلرر هذا العام بمب ح 

   اللدل والسلاعدس.م يون يورو، لصالا الم صصا  ا جسماعية والرواسب ومسسشفيا
م يون يورو، كدفعة من الم صصا  السي أقرها لعام  21وأفاد بسكويل ا سكاد اضوروبي لمب ح 

 ، وسيسم سكويل دفعا  أ رك  الل الفسر  اللادمة.2017
 5/10/2017، قدس برس

 
 "مونت كارلو" تطلق إذاعة خاصة بغزة .47

لية أهمية دطالق دذاعة مون  كارلو أا أم في أكد  سعاد الطيب مدير  دذاعة مون  كارلو الدو : غ  
قطاع غ   بعدما سم دطالق ا في الضفة الغربية، مشدد  ع ى كرا اإلذاعة ع ى السواصل والسفاعل 
مع الف سطينيين وسس يط الضو  ع ى اضوضاع الصعبة السي يعيش ا المواطنين في قطاع غ   ضجل 

 ديجاد الك ول ل ا.
اعة مون  كارلو الدولية ذا  الباع الطويل في مجال اإلذاعة ل سعاون مع وأع ن  الطيب اسسعداد دذ

الف سطينية و صوصا  في قطاع غ   بوضع ال برا  السي يم ك ا كادر اإلذاعة سك   اإلعالمك يا  
 سصرا الملسسا  اضكاديمية الف سطينية.
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ل  الطيب:س دن الشأن وعن نوعية البرام ، السي سسع ق بالشأن الف سطيني السي سنوا ب  ا، قا
أم ببرام   اضاالف سطيني كاضر في سغطياسنا اليومية لكننا  صصنا بمناسبة دطالق البث ع ى 

 اصة عن غ   سسسواصل ع ى مدك أسبوع بشكل مك ا من  الل ربورساجا  واسسطالعا  آلرا  
ا  في ظل المسسمعين، كما سن صا برنامجا سياسيا  اصا عن واقع غ   و فاق المسسلبل  صوص

 ا نفساح السياسي مع الس طة الف سطينية و مال المصالكة بين اضشلا  الف سطينيين.
 5/10/2017، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 موسكو تسفر عن توقيع اتفاقيات بمليارات الدوالرات –قمة الرياض  .48

عية الروسية الدفا S-400الشرق اضوسط أونالين: وافل  السعودية ع ى شرا  منظومة  -موسكو
كما وقع الم ت س مان  الل  يارسل دلى موسكو اسفاقيا   المسطور ، لسع ي  قدراس ا العسكرية.

اقسصادية بم يارا  الدو را ، ومن ضمن ا شراكة بين روسيا وسصندوق ا سس مارا  العامةس 
ل ياد  سوطين ووقع  السعودية مذكر  سفاهم مع روسيا  وسمبادلةس لالسس مار في البنية السكسية.

 الصناعا  العسكرية.
ووقع الب دان العديد من ا سفاقيا  شم   قطاع ا سصا  ، وسلنية ا سصا  ، وال راعة. كما وقع  
مذكر  سفاهم لسأسيل منصة اسس مارية في قطاع النفط، وأيضا  منصة اسس مارية في قطاع السلنية، 

وسم دطالق صندوق اسس مارا مشسرت بين  لب دين.وأيضا  مذكر  سفاهم لسنفيذ برنام   لافي بين ا
ووقع  شركة سسايبورس الروسية اسفاقية مع سأرامكوس السعودية  السعودية وروسيا بم يار دو ر.

اسفاقيا  كبرك أن سرسم  ارطة  01 سسكشاا الفرا بين الب دين، ومن شأن هذ  ا سفاقيا  البالغة 
 لسعودية.مسسلبل العالقا  بين الب دين روسيا وا

 5/10/2017، لندن، الشرق األوسط

 

 

 بها حماس تقامرمحاذير  .49
 أسامة أبو ارشيد
مع السطورا  المسسارعة السي سش دها الساكة الف سطينية، وسكديدا  في م ا المصالكة الوطنية، هي 
في كليلس ا مصالكة بين كركسْي فسا وكمال، سصاعد جدل واسع بشأن ما دذا كان  سكمالس سعي  

ضا  فكرية وسياسية، سك  ضغط الواقع، قد سضع ا ع ى المسار الذا مض  فيل سفساس. م ا
عندما أع ن  سكمالس في اضول من مايو  أيار الماضي عن و يلس ا السياسية، ومال  في ا دلى لغٍة 
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، اعسبر رئيل مكسب ا السياسي، كينذات، 1988سياسية أك ر انضباطا  من لغة مي اق ا الصادر عام 
د مشعل، أن سكمالس سطور  ولم سسغير، من دون أن يعني ذلت أا سنا ٍل في مواقف ا الك ية  ال

المبدئية السي سلك د ع ى ف سطين كل ف سطين، ومن دون اعسراٍا أبدا  بمسرائيل. ولكن سكمالس َأْسَبَع  
بق، دسماعيل و يلس ا السياسية س ت بسغيير في الش ر نفسل، وذلت عندما انس ب  رئيل الو را  السا

 هنية، من قطاع غ  ، رئيسا  لمكسب ا السياسي. 
انس اب هنية رئيسا  ل مكسب السياسي سبلل انس اب يكيى السنوار رئيسا  ل كركة في قطاع غ  . طبعا  
لم يم ل انس اب السنوار مفاجأ  كين ا، فالرجل أكد الذين وضعوا ال بنا  اضولى ل ج ا ين، العسكرا 

. 2011، ولم ي رج د  في صفلة سوفا  اضكرارس عام 1988واعسل سل دسرائيل عام  واضمني، لكمال،
ما سرد د ك يرون في قولل كين ا، دن انس اب هنية للياد  الكركة، والسنوار للياد  سنظيم ا في قطاع 
غ  ، أكدث   ال  في سوا نا  اللوك والسم يل دا ل سكمالس بين مناطق وجودها الم س فة. وهي 

  ذلت أم لم سدرت، فمن ملاربس ا ل مشروع الوطني الف سطيني راهنا  قد سكون رهينة ل ذا السغيير أدرك
الليادا. عم يا ، أصبك  سكمالس أقرب دلى سنظيم غ اوا ع ى كساب الضفة الغربية والشسا ، 

.  سوا  لناكية ال لل واإلمكانا  والجناح العسكرا، واللياد  اآلن، بل وكسى الَ م  
  ر، سيكون لسركي  ال لل واإلمكانا  واللياد  في قطاع غ   ما ي يل، ال  م د  أن سسنبل  بمعنى

-سكمالس لذلت باكرا . اضهم أن سسنبل الكركة دلى ما يبدو أن ا مكاو   جاد  من مكور مصر
اإلمارا  لسضييق ال ناق ع ى سنظيم ا في قطاع غ  ، ومكاولة ع ل ا عن ك فائ ا  -السعودية

رات واللطريين، واسسمرار عم ية سفكيت سنظيم ا في الضفة الغربية، عبر أج    أمن الس طة اضس
سرائيل نفس ا، وذلت ك ل في أفق سطويع سكمالس عبر بوابة الظروا اللاهر  في قطاع  الف سطينية وا 
  غ  . ولمن لم يلسنع بعد نكي ل دلى سصريكا  رئيل الس طة الف سطينية، مكمود عبال، ال ال ا

الماضي، الرافضة لسالح الملاومة، وس ميكل دلى أن سكمالس ركع  بسبب الضغوط، ولم سأ  طوعا  
من أجل سالمصالكةس. أا أن ما يط بل هذا المكور والس طة أن كمال سد ل سبي  الطاعةس،   

 كمال المسمسكة بال واب  الف سطينية.
َل هنا بما هو مع وم عود   هنا دلى مسألة َهم   قطاع غ   في ملاربا  سكما لس.   أريد أن أ َفص  

 -ل جميع من معانا  قطاع غ   وأه ل سك  كصار مسوك  جائر، ف سطيني )رسمي(، ومصرا 
سرائي ي  دولي في مكاولة لسركيع سكمالس وكسرها. هذ  كلائق يع م ا الجميع، وقد  -عربي، وا 

ياد  الكالية. لكن الجديد أن اض ير ، بسبب سعام   مع ا قياد  سكمالس السابلة، كما سسعامل مع ا الل
دقامس ا في اللطاع المكاصر، يبدو أن ا لم سعد سلارب سعليدا  اللضية الف سطينية د  من  الل نكبة 
يَّة  اضوسع. وكسى   يسي  بعض م ف م ما  غ   وظرف ا المأساوا، وذلت ع ى كساب الملاربة الَجَمع 
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كق أهل قطاع غ   أ  يروا الدنيا د  من  الل  لب دبرس م، ولكن أطركل هنا، فمني ألكد ديماني ب
ليل من كق قياد  كركة ف سطينية كبير  وأساسية، م ل سكمالس، أن   سرك الدنيا د  من  الل 
 لب دبر  غ  . ف سطين أكبر من قطاع غ  ، ونكبسنا في قطاع غ   ج   من نكبسنا في ف سطين ك  ا، 

 طاع جذريا  من دون كل قضية ف سطين ذاس ا.ولن يمكن كل قضية الل
، بعيدا  عن سجاذبا  قطبي كمال  فسا. ملاربة سفساس  -هذا الملال جرل دنذار ل ْ ك ل  الف سطيني 

ي   ا س ل  ف سطين في بعض الضفة الغربية وقطاع غ  ، قبل أن س س لل  لمشروعنا الوطني الَجمع 
لملاومة اإلسالمية )كمال( اليوم ع ى طريق ا س ال أك ر في بعض الضفة الغربية. وسسير كركة ا

ي   في قطاع غ  ، فماذا يسبلى لنا، بعد ذلت، من ف سطين وكلوقنا الساري ية  مشروعنا الوطني الَجمع 
ر وكذلت 1948في ا غير الشعارا ؟ من كلنا، نكن ر ف سطينيي الضفة الغربية والدا ل المكسل عام 

ا س ال المشروع الوطني الف سطيني في بعض أج ائل وأطرافل. دائما ال ارج.. من كلنا أن ن شى من 
ما عاب  سكمالس ع ى منظمة السكرير الف سطينية وكركة فسا والس طة الوطنية دهمال ا الكل  
الف سطيني، وها هي اليوم سسير ع ى المنوال نفسل، ربما غير واعية و  قاصد ، لكن النسيجة سسكون 

 واكد .
وا  قياد  سكمالس اليوم في قطاع غ   غير مدرول، و  يبدو أنل مكل سوافق في يبدو سسارع  ط

أماكن وجودها ك  ا. كما أنل   يمكن ف م هذا السسويق والسجميل لرسمصالكةس سع م سكمالس أن ا َوْهٌم 
وقائمة ع ى أسل  طير . نعم، سالمصالكةس ضرور  لس فيا الكصار عن قطاع غ   وأه ل، لكن بيع 

ر  شي ، والمط وب من سكمالس اليوم أن الوَ  ْهم  و داع الذا  والشعب الف سطيني أمر  طير، و  يبر 
سلدم سطمينا  ورلية لسصورها المسسلب ي ل عمل لف سطين ك  ا. وكان السنوار قد أط ق، في ش ر 

 ا في يونيو  ك يران الماضي، سفاهما  مع مكمد دكالن،   يبدو أن الكركة ناقشس ا وسوافل  ع ي
ملسساس ا الشورية الوطنية.  مَّ ها هي سكمال غ  س السي سم ل مجمل اللياد  الك  َيَة ل كركة اليوم، 
سط ق جولة جديد  من المفاوضا  مع س طة عبال، و  يبدو أن الكل في سكمالس من رط في ا، 

أعناق مس كما هد د  ويبدو أن ك يرين،  صوصا  في غ  ، ي شون أن يفسكوا أفواه م م افة أن سس ْكَسرَ 
 السنوار! 

مر  أ رك، هذا ليل رفضا  لمصالكة وطنية كليلية، و  سشكيكا  بأهمية رفع الكصار عن قطاع غ   
بأا شكل، وضمن  من معلول   يمل ال واب  الوطنية والمصالا الع يا. اللضية هي في هذا 

يادس ا في قطاع غ   نفس ا كق ا  سالل الذا سعاني منل سكمالس اليوم، والذا بموجبل أعط  ق
ذا كان  س ت مشك ة سكمالس، فمن المشك ة   سلا  السلرير عن كل أجنكس ا، أو ربما غصبا  عن ا. وا 
عند ذلت الكد. دذ دن كديث سالمصالكةس الكالي مل ق جدا ، وبعض قياد  سكمالس الكالية سسير ع ى 
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ق يميا  ودوليا ،  طى سفساس من قبل في منع أا نلا  جاد بشأن سياقا  ه ذ  سالمصالكةس مك يا  وا 
السيسي، السي س نق قطاع غ  ، بلدر  قادر، راعيا  ل ا! ألم نشست  نكن  -والسي جع   من مصر

الف سطينيين، يوما، ومن ضمننا سكمالس، من اسسئ ار كركة فسا واكسكارها مشروعنا الوطني 
، والذا أنس  لنا كار ة سأوس و ي   س؟ أ  يكق لنا اليوم أن نشكت في نوايا مكور الف سطيني الَجمع 

اإلمارا  الذا يدفع في اسجا  هذ  سالمصالكةس وأ مان ا، بضو  أ ضر أميركي  -السعودية -مصر
ع ى ما يبدو!؟ أيكق لنا، نكن ر الف سطينيين ر أن نسسا ل لماذا؟ وبأا  من؟ هل هي ج   من 

ْأ  اضوان إلعاد  بعث مشروع وطني جامع، سصفلة اللرنس لسصفية ما سبلى من ف سطين؟ ألم يَ 
يسوافق فيل الف سطينيون في كل أماكن وجودهم ع ى كدود دنيا، من دون السنا ل عن الكدود الع يا؟ 

 هل سعمل سكمالس ع ى دطالق الصافر  السي طال انسظارها؟ هذا ما نرجو .
 6/10/2017، العربي الجديد، لندن

 
 ون هذه المرة.. متفائلالفلسطينيةالمصالحة  .51

 عيسى الشعيبي
المصالكة  أ باربلدر ضئيل من الكذر، ومعرفة   بأل ب ا بسعليدا  الكالة اللائمة، نسسلبل 

ا نلسام سعمل بلو   دن ا الف سطينية بجرعة من السفالل هذ  المر ، السي سبدو في ا داينميا  عم ية 
 م، المسولد من معطيا  سسجاو  نطاق لم سكن سجرا في السابق ب ذا ال   أن ادفع جديد ، اكسب 

العواطا والنوايا والمجامال ، السي كان  سفور وس بو بين الكين واآل ر، لسكل مك  ا اليوم كلائق 
الواقع المرير ، وضغوط الجوار ال لي ة، المعطوفة ع ى سكو   سياسية   سابق ل ا، وهو ما يمكن 

 و  شبيل لل ع ى مدك السنوا  العشر الماضية. جدا جدا  ضول مر ، اضمرمعل ا سسنساج ان 
للد كان كاسب هذ  السطور واكدا  من بين اشد اللانطين من سكليق المصالكة في المدك المنظور، 

ا نلسام، الذا ألكق باللضية الف سطينية ضعفا  لم  دن ا كل كديث عن  د ا وكان اك ر النال سطيرا  
نكبة جديد  في ق ب النكبة اللديمة، كيث كان يرك ان  شي    ر، وكان بم ابة  أايسسب بل 

يكسن السعاي  مع ا، شأن ا  أ ركالورا ، وان ا نلسام عاهة مسسديمة  دلىعلارب الساعة لن سعود 
اللضية، ولو  ال شية من سو  الف م لل نا بالفم المآلن في  أصاب شأن العديد من العاها  السي 

 اللطاع المكاصر برا  وبكرا  وجوا . ددار في  كينل؛ دعوا س كمالس سجرب كظ ا
، ما الجديد الذا غي ر الملاربا  السابلة، وصار يبعث ع ى السفالل هذ  المر ؟ وما الذا يكمل دذن

المش د الذا لم يكسمل بعد، ومن  مة  دلىسلدير موقا م س ا، والنظر بميجابية  دجرا المر  ع ى 
 ن ع يل الكال في السوابق الفاش ة؟.جديا ، ع ى عكل ما كا اضمراعسبار 
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سكمالس ع ى  أجرس اعوامل ك ير ، من ا المراجعا  السي  دلىقد يرد  البعض هذا السفالل غير المفرط 
ابعد الكدود مع الرلية الف سطينية الرسمية )الو يلة السي سلبل في ا  دلىرليس ا السياسية المسما  ة 

د يع   ا البعض اآل ر بكصول مسغيرا  م موسة في البيئة بدولة ع ى كدود الرابع من ك يران( وق
سشكل ضغوط مصرية  دلى، وقد ينسب ا البعض ال الث اإلسالميةا سسراسيجية المكيطة بالكركة 

الواقع في غ   ع ى سكم  ا، و  يسلط الك يرون من  اضمرهائ ة   قبل ل كركة اللائمة بس طة 
 ساسا  في اللطاع المكاصر.أمسمرك   كساب م انس اب قياد  كمساوية شابة 

مرا  أ أننسلط من الكساب كل س ت المراجعا  والمسغيرا  والكسابا ، فمن هنات من يعسلد  أندون 
هذا السكول الكبير في  دجرا ع ى كركة كمال  أم  وقا ورا  هذ  ا سسدار ، السي  أهميةاشد 

لصالا  اإلق يميةوالرهان ع ى سبدل الظروا سياساس ا السل يدية، اللائمة ع ى مبدأ شرا  الوق ، 
درجا  الصبر ع ى المصاعب، والسكمل وا نسظار  أقسىمشروع ا ا نفصالي في غ  ، مع ممارسة 

، ويكافئ ا اضقربينلي ا بما يسسكق كل هذا الصبر ع ى ظ م دوالمكابر ، لعل الرياح المواسية سأسي 
 العسير  الطوي ة. ع ى الوقوا في ممر المارا ون كل هذ  سنوا 

نسميل  أن، كامن في ما يمكن أ ركمن كل ما عدا  من عوامل  أهميةالعامل اضك ر  أنواكسب 
ع ى الس طة الف سطينية عام  اضولانلالب سكمالس ال الث ع ى نفس ا هذ  المر ، بعد ا نلالب 

ة، وبعد انلالب ا ال اني في عندما انفرد  بككم قطاع غ  ، وكان انلالبا  داميا  بكل معنى الك م 2007
بدايا  ما عرا باسم الربيع العربي، وكان ع ى ك فائ ا في ما يسمى مكور الممانعة، وكان كسنا  

المصرية، وع ى   ر  اضمفي مغ ا  كلا ، وها هي الكركة المجاهد  سفع  ا مر   ال ة ع ى الكركة 
 .اإل وانيةركة مليدي ا في ال  ي  وفي سركيا، وسط دهشة م س ا فروع الك

قياد  م س فة عما ع دنا  من قيادا  لدك هذ  الكركة، السي  سر  كل رهاناس ا،  أمام أننايبدو  دذ
جر   ع ى اللطاع  دن الم نلل  دنككم ا للطاع غ  ،  ددار وانل ب  ع ى كل ك فائ ا، وفش   في 

ما دون مسسويا   دلىسا  ا دكاما  وبل  اضرضالكيا  في اك ر بلاع  وأعاد  ال ة كروب مدمر ، 
اعسباراس ا الوطنية سرجا ع ى و  اس ا  أنالكيا  اآلدمية، فما كان من قيادس ا الشابة، السي يبدو 

 دلىالعلائدية، د  أن سفاجئ نفس ا بنفس ا، وسل ب الطاولة ع ى الصور  المسشك ة عن ا ككركة سسعى 
السياسي، الذا دار  ع يل الدوائر،  ماإلسالدمار  في   ر أرض سبل  بين يدا جماعة  دقامة

 وغر ب  شمسل.
 6/10/2017، الغد، عم ان
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 والتوقعات الواقعغزة بين  .51
 نبيل عمرو
 كا الغ يون عن بكر  أبي م  سسلبال الككومة اللادمة من رام هللا، ومن لم سساعد  ظروفل ع ى 

،  صوصا  في البيو  والملاهي الن ول دلى الشارع، فلد سابع الكدث الكبير عبر شاشا  الس ف يون
 الل ي ة السي سصل دلي ا الك ربا .

وع ى ذكر الك ربا ، فلد أد ل الغ يون سعديال  ع ى الوصا الش ير ل كمَّى الذا جاد  بل قريكة 
 الشاعر الفي سوا المسنبي، فلال الغ يون عن الك ربا :

 و ائرسي كأن ب ا كيا 
 في الظالم« كسى»ف يل س ور 
 ع ى الك ربا  ينطبق ع ى الما ، وما ينطبق ع ى الما  والك ربا  ينطبق ع ى السكن. وما ينطبق

د الغ يون ع ى ا سسغنا  عنل، وأنال  أمام ككاية السفر وسوفر العالج الطبي المسلدم، ف ذا سَرا سعو 
 مون؟هذا كال م   ي رجون ب ذ  الك افة دعجابا  بككومة أو دعما  لموقف ا وبرامج ا، فماذا يدع

دن م يوَنْي غ ا  يسشاطرون َهمَّ الكفاا والكرمان من أبسط ملوما  الكيا ، والذين هذا كال م   
مسافة طوي ة يلطع ا الذاهب « ديري »يم كون سوك السأمل بما يأسي من ورا  الكاجَ ْين؛ ما ورا  

دسرائيل لعشرا   والعائد دلى الج   اآل ر من الوطن، مع ا ضطرار دلى عبور ممر دجبارا سمنكل
اضش اا في أفضل الكا  ، وسغ لل أمام الجميع في معظم الكا  ، وع ى الجانب اآل ر سلع 
رفا، س ت المدينة المشسركة بين الجغرافيا الف سطينية والجغرافيا المصرية، ولك ر  ما سردد معبر رفا 

سسوك العالم ك ل، وأهل غ   كلضية، صار اضش ر من بين المعابر البرية والبكرية والجوية ع ى م
 يسوقعون الك ير من مصر ع ى هذا الصعيد.

سابع  عشرا  الملابال  السي أجراها المراس ون مع المواطنين العاديين في غ  ، وساورني ق ق كول 
سوقعا  المواطنين من المصالكة، ف م ينسظرون قرارا  فورية بشأن كل ما يعانون منل ع ى مدار 

ماضية، وأجمعوا ع ى مليال واكد ل نجاح، وهو س بية هذ  المطالب دونما اسسعداد السنوا  العشر ال
لسف ُّم مبررا  مكدودية اللدر  لدك الس طة، ومن يدعم ا في هذا ا سجا ، كسى دن أول سع يق رسمي 

 لكمال ع ى أول بيان ككومي رسمي كان س بيا ، بل وقيل فيل صراكة دنل م يب لآلمال.
ين الذين  كفوا  سسلبال الككومة اللادمة من رام هللا س س ا عن معادلة السياسيين معادلة المواطن

الذين وقفوا ع ى المنصة وشبكوا أيدي م السي كان  سسلاسل باضمل، ورفعوها دلى أع ى كما لو أن م 
 يلولون ل مواطنين ول عالم: للد انس ى كل شي .



 
 
 
 

 

 33 ص             4424 العدد:             10/6/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

  الصور  دعالنا  لنسائ  الكوار والمصالكة، أما كان أهل غ   وف سطين سيسعدون أك ر لو رأوا هذ
وأن ا في أوج اكسفال اليوم اضول فلد يسسذكرون عشرا  المرا  السي ر ف َع  في ا هذ  اضيادا في 

 عشرا  العواصم السي اسسضاف  كوارا  المصالكة.
ذلت أن أدق  وصٍا لما جرك في غ   أنل مكاولة قوية وجديد  غير  في ا مصر أس وب عم  ا، 

الوفد المصرا عالي المسسوك واللدرا ، ورسالة الرئيل السيسي الصوسية ل مجسمعين في غ   سشير 
دلى أن الدولة العظمى والجار الوكيد لغ   لن سغادر م مس ا من أول علبة، و  مما ي ي ا من علبا ، 

ي فَسَرض أن سلوم بل والجديد اآل ر هو الربط بين ما سلوم بل مصر من ج ود ميدانية في غ   وما 
اإلدار  اضميركية من دعداد لملسركا  يمكن أن سرقى دلى مسسوك مبادر ، في سياق صفلة اللرن، وهذا 
الجديد الذا يكسنفل غموض ونسعاطى معل بمكض السوقعا  وا سسنساجا ، ربما يكون عامَل النجاح 

 وسع المسصل بالسسوية.اضهم، فكل ما سبق من مكاو   لم يكن لل أا ص ة باإلطار اض
ة، والواقع بسعليداسل وسدا السل،  بدي ي أن يكون هنالت مسافة بين السوقعا  ذا  الدوافع الم ك 

 وأجندا  المل رين فيل، وهذا ما ينبغي أن ينسبل دليل الف سطينيون أو   الذين هم الموضوع.
 أما المصريون ف م في هذا اضمر منسب ون ومسوغ ون.

 6/10/2017، ، لندنالشرق األوسط
 

 غزة لم تعد وحدها! .52
 وائل قنديل
ب غة أهل الدراما، الك مة المفساح في مأسا  ا نلالب ع ى الرئيل المصرا )اضسير(، مكمد مرسي، 

 كان  صر سل المدوية: غ   لم سعد وكدها.
امل كان  س ت الصيكة بم ابة سدشين  من جديد، وسعامل مصرا   ر مع الموضوع الف سطيني.. سع

يسسجيب لروح  ور  عصف  بمنظومة من ا نبطاح السام أمام العربد  اإلسرائي ية في اضراضي 
 الف سطينية المكس ة، واعسدا اس ا المسكرر  ع ى الشعب الملاوم.

نما أصاب  النظام الرسمي العربي  لم س ع  هذ  الروح المصرية الجديد  الكيان الص يوني فلط، وا 
ر، أو المسك ل بالل ق، دذ وجد نفسل  بصدد موقا م س ا ك يا ، يسجاو  النمط ا عسيادا المسكر 

باضكرك، من ردود اضفعال العربية: بيانا  الشجب وا سسنكار،  م س صيا بعض المبالح 
لإلعمار، ع ى النكو الذا كان يلدا دلى معادلة شاذ   وم س ة، مضمون ا الن ائي: دسرائيل سعربد 

سمي العربي يسدد فواسير العربد  والعدوان، من دون أن يفكر أكد في ارسكاب كما سشا  والنظام الر 
س طيئةس السفكير في رد العدوان، ولو بالس ويا بمعالن موقا صارم وواضا، بعيدا  عن ه لية 
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المطالبة بضبط النفل وسلديل نصوا سعم ية السالمس، س ت العم ية السي كان  ال دمة في ا هي 
 كسني مبارت، السي نال عن ا ش اد  سالكن  ا سسراسيجيس من الكيان الص يوني.الوظيفة الوكيد  ل

سال الكبر وفاض في بيان أن دسرائيل كان  كاضر ، بل قائد ، في المشروع اإلق يمي إلطاكة 
الرئيل مرسي، والذا هو باضسال مشروع من أجل الس  ا من هذا سالس ور والمروقس في الموقا 

ذا يسمر د ع ى س ت الوظيفة المشينة، وظيفة الكن  ا سسراسيجي وضابط اإليلاع الرسمي المصرا، ال
في مالهي عم ية السالم، فكان أن السل  درادا  كارهي السغيير )النظم العربية المعادية ل  ورا ( 

 وأعدا  الملاومة )الكيان الص يوني وسوابعل(.
ر  عن سياسيين وعسكريين ص اينة، وفي ذلت يمكنت العود  دلى عشرا  من السصريكا  الصاد

سلكد شراكة دسرائيل، بل وريادس ا، في مشروع الس  ا من ككم مكمد مرسي، ويضاا دلي ا اعسراا 
النائب في برلمان السيسي والسياسي الملرب من الكاسدرائية وا سكادية، عماد جاد، المنشور أ يرا، 

 السيسي. بشأن الدور اإلسرائي ي في نجاح انلالب عبد الفساح
ما ي منا هنا أن ا نلالب ع ى الرئيل مرسي كان، في أكد وجوهل، البار   علابا  وكشيا  ع ى موقا 

ل عدوان باضفعال،    كجديد يع ن الدعم الكامل ل ملاومة الف سطينية، وفي ط يعس ا سكمالس، ويسصد
سي لكركة كمال،  الد بالبيانا  والمناشدا ، وبكسبما قالل لي الرئيل السابق ل مكسب السيا
يم ل ساري ا  جديدا   2012مشعل، في كوار منشور بالك مة والصور ، دن اسفاق ال دنة بعد عدوان 

وعالمة فارقة في الموقا الرسمي المصرا من اللضية الف سطينية، فكان  ددار  اض مة بلياد  مصر، 
الة شديد  الوضوح السي كم س ا ومشاركة سركيا وقطر، السي أوقف  العدوان، بعد ساعاٍ  من الرس

ن ما كان سائدا  في  من ما قبل  سصريكا  الرئيل مرسي دن مصر لن سلا مكسوفة اضيدا، وا 
 ال ور  لم يعد قائما  اآلن.

سأمل معي الصور  اآلن: الرئيل مرسي في السجن، وسركيا وقطر ع ى  ئكة اضعدا  بالنسبة لس طة 
كور أعدا  ال ورا  من اضنظمة العربية، المشاركة ل كيان ا نلالب في مصر، وإلسرائيل، ولم

 الص يوني في عم ية دطاكة نظام الرئيل مرسي.
أكمل سفاصيل الصور : أدوا  ا نلالب ع ى مرسي السي شيطن  سكمالس، واعسبر  الملاومة 

سرائيل شريكا  وك يفا  في الكرب ع ى اإلرهاب، يع نون عن مصال كة ف سطينية الف سطينية درهابا ، وا 
اآلن، وين لون ضيوفا  ع ى غ  ، وع ى سكمالس، فسسم د الة صور الرئيل مرسي، وسرفع صور عبد 
الفساح السيسي، ويسم سجاهل وسائل اإلعالم الداعمة ل ملاومة  في السغطية، ويفر  البساط سك  

 ، فيفصل سعسفيا  بين أقدام أبواق دسرائيل في دعالم الس طة ا نلالبية، ويسغير اسجا  رياح البذا 
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سكمالس كسائب اللسام، وسنسصب كفال  المجون السياسي واإلعالمي مع نة انضمام سكركة 
 الملاومةس دلى النظام الرسمي العربي.

س ت هي سفاصيل الصور ، الجديد  ك يا ،  م كين نبدا ق لنا ع ى مشروع الملاومة، يأسيت الرد 
 م يباغسونت بانفعال أهوج: ارفعوا أيديكم عن شعب غ  ، غاضبا : دعوا شعب غ   المكاصر يعي ، 

 و  سط بوا من سكمالس أن س وض معارككم الدا  ية.
كسنا ، ليل مط وبا  من كركة كمال أن س وض معارت أكد، د  معركة غ   وف سطين، وسكمالس  

صراع سياسي سدرت ذلت جيدا، وسع نل منذ ا نلالب، و  سشسبت، و  ينبغي ل ا أن سشسبت، مع 
دا  ي، في هذ  العاصمة العربية أو س ت.. كما أن الملاومة ليس  مدينة  ضكد بأا أ مان وفواسير، 
بل نكن جميعا  مدينون ل ا بالسأكيد. وكين نبدا ق لنا من مسار  طير، فمنما نفعل ذلت كرصا  ع ى 

ال لي  الد مشعل يوما  سليس  ملاومٍة من أجل ف سطين، وليل اسس مارا  في ا.. س ت الملاومة السي ق
نما هي كياسنا وهي روكناس.  فلط  يارنا ا سسراسيجي وا 

الف سطيني في غ   بأن يلال دن قضيسل اضولى هي ال ب   س ينوا الشعب  س هلوا روح الملاومة، و  
 والما  والك ربا .

لل عن كل ما أصابل من  أما الرئيل ساضسيرس فيكفيل أن كل ما يجرا كولل وكولنا يم ل اعسذارا ٍ 
 س ام ا نكطاط والبذا  .

 6/10/2017، العربي الجديد، لندن
 

 هل يخطط نتنياهو لضم أجزاء من الضفة؟ .53
 رفائيل أهرين وجيكوب ماغيد

، ال ال ا  الماضي،  الل  يارسل لمسسوطنة معاليل أدوميم، الواقعة شرق اللدل، أصدر بعد سصريا 
الغربية انل ينوا ضم أج ا  من الضفة الغربية، دعما   اإلعالميةا   يعسلد الف سطينيون وبعض الوك

 لمشروع قانون اللدل الكبرك. ولكن يسردد مكسبل الكديث عن المسألة.
أدعم قانون أورش يم الكبرك الذا سيسما ضورش يم ول مدن المسا مة ل ا بالسطور ع ى أصعد  “

هو، ال ال ا  الماضي، جالسا دلى جانب رئيل ب دية نسنيا أع ن، ”عديد . هذ  هي بشرك كبير  وم مة
 معاليل أدوميم، بيني كشرئيل  الل ج سة لك ب سال يكودس.

ليل طركل و ير الم ابرا ، يسرائيل كاسل، و مي ل في ك ب سال يكودس، دومشروع اللانون الذا سطرق 
المشروع، سيسمكن  يلاا كي ، ويسعى دلى سوسيع كدود ب دية العاصمة. وفي كال المصادقة ع ى
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سكان مسسوطنا  معاليل أدوميم، جفعا   ئيا، بيسار عي ي ، افرا  وكس ة عسصيون من السصوي  
 في ا نس ابا  الب دية في اللدل.

، قال ”سوا سصبا ج  ا  من مدينة اللدل الكبرك. م ل لندن الكبرك أو باريل“وهذ  المسسوطنا  
 كي .

 ة منفصل وجديد ل ب دا  العربية المكيطة باللدل.نظام ب دي دنشا وسيسم في الملابل 
يعيد مكانة اللدل “بك ير، وسوا  أك رال طو  سسجعل سوا ن اللدل السكاني الرسمي ي وديا  

 ، وفلا لنا ا قسراح.”كرم 
دسرائي ي، بكسب ملدمي  150000وباإلجمالي، يسكن في الوق  الكالي في هذ  المسسوطنا  كوالي 

 اللانون.
للانون بمبادر  قادها المشرع من ك ب العمل وسكاديماس كايم رامون. أيضا  من منط ق الل ق ويذكر ا

الي ودية، نادك رامون دلى فصل المدينة عن ج ئ ا الشرقي من اجل  أغ بيس امن فلدان اللدل 
 اضكيا الكفاظ ع ى السيطر  ع ى العاصمة. ولكن  طسل ناد  دلى الس  ي سماما عن السيطر  ع ى 

 ”.اللدل الكبرك“لعربية، ما   يطركل مشروع قانون ا
وبالرغم من دعم كاسل وكي ، باإلضافة دلى معظم السياسيين الرفيعين في ك ب ال يكود الكاكم، 

ليل بم ابة ” اللدل الكبرك“فرض اللانون اإلسرائي ي ع ى الضفة الغربية، فمن م يلكدون أن قانون 
 ضم.

رض سياد ، بل شمل الب دا  المكيطة باللدل دا ل كدودها ف أوالفرق واضا: هذا ليل ضم “
 ”.باسجا  فرض السياد  اضولىمن وج ة نظرا، هذ  ال طو  “ ، قال كي . وأضاا:”الب دية

لفرض السياد  ع ى  اضوانكان “وعبر مج ل سيشعس ا سسيطاني عن وج ة نظر مشاب ة لكي . 
سيشعس، يغال دي موني، مسس دما ا سم السوراسي ، قال الناطق باسم مج ل ”كامل ي ودا والسامر 

دقائق عن اللدل، ولذا  10 أدوميمهذا المشروع هو بداية هذ  المبادر . وسبعد معاليل “ل ضفة الغربية. 
 ، أضاا.”سضع سك  الكدود الب دية ذاس ا أنمن الطبيعي 

الشرقية رسميا، العام وفعال، يصا منسلدو اللانون ال طو  بالضم الفع ي. وضم  دسرائيل اللدل 
، وفي كال سوسيع كدود المدينة الب دية لسشمل مسسوطنا  في الضفة الغربية م ل معاليل 1967

 أن دسرائيل ضمس ا بالفعل. ا عسبارأدوميم وافرا ، يدعون،   يمكن د  
م بالفعل يلو “وأفاد  صكيفة الغارديان البريطانية، اضربعا  الماضي، أن نسنياهو اآلن يدعم سشريع 

 ”.الف سطينية المكس ة اضراضيبضم مسسوطنا  في 
 وفسر مسلولون ف سطينيون أيضا  مالكظة رئيل الو را  كدعم ل ضم.
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ووفلا  ل بير اللانون الدولي اإلسرائي ي اضميركي، يوجين كونسوروفيس ، من الصعب سعريا الضم 
ض اللانون اإلسرائي ي ع ى منطلة معينة الف سطيني، عاد  يعسبر فر  -ببساطة. في السياق اإلسرائي ي

 لم يفرض في ا من قبل.
هذ   دن  يوجد ل ضم معنى دقيق. يمكن الضم بدون فرض اللانون، ]ع ى سبيل الم ال[ عبر اللول “

، قال كونسوروفيس ، مشيرا دلى ”منطلسنا السيادية. ويمكن فرض اللانون في منطلة بدون ضم ا
 كونح م ال.النموذج البريطاني في هونح 

ارض معينة دلى الدولة، ما يمكن  دضافةضنل يشير دلى ” الضم“ويرفض بعض اللوميين مصط ا 
 .اضرضكق شرعي في  أاسفسير  كاعسراا انل   يوجد لدك دسرائيل 

 ، قال كونسوروفيس .”فرض السياد  يعني انل لدينة كق سابق“وفي الملابل فمن 
لندا ا  دا ل معسكر  السياسي لفرض اللانون اإلسرائي ي ع ى جميع ا اآلنوقد عارض نسنياهو كسى 

 الضفة الغربية. وقد اسسبعد أيضا  ضم كامل الضفة الغربية.
م يون ف سطيني دلى دسرائيل.    2.5هنا:   أريد ضم كوالي  أ ركق س ا في الماضي وأقول ا مر  “

بالرئيل اضميركي، دونالد سرامب، في ، قال لصكافيين بعد للائل اضول ”يكونوا مواطنينا أنأريد 
 شباط.

كيث  Cويدعي البعض في اليمين ان م غير معنيين بضم كامل الضفة الغربية، بل فلط المنطلة 
 .400,000يسكن جميع المسسوطنين الذين يصل عددهم 

 من الضفة الغربية. %61وهنات  الا كول عدد الف سطينيين الذين يسكنون في ما يصل 
 48,000هنات  أنالسع يم، نفسالي بيني ، من ك ب البي  الي ودا اليميني اللومي  ويدعي و ير

 .300,000هنات كوالي  أنالمسكد   اضمم، بينما سلدر Cف سطيني فلط في المنطلة 
 اإلجماعمعظم ا دا ل ” اللدل الكبرك“في الملابل، المسسوطنا  السي سسسأ ر من مشروع 

اسفاق سالم  أاسسكون ج  ا من دسرائيل ضمن  أن االسياسيين  اإلسرائي ي، ويسع د العديد من
 مسسلب ي.

 أنورفض مكسب رئيل الو را  سوضيا مالكظا  نسنياهو في معالي أدوميم. ومن الم ير لالهسمام 
من بيان مكسب رئيل الو را   أ يلسعبير نسنياهو  الل ج سة الك ب عن الدعم ل مشروع الجدلي 

 كنل موجود في البيان بال غة العبرية والعربية.، ولاإلنج ي يةبال غة 
عاما ع ى ا سسيطان اإلسرائي ي في الضفة الغربية ومرسفعا   50ومسكد ا  الل اكسفال بمرور 

اقسالع المسسوطنا  الي ودية  ارج ال ط  بدا  أأي ول سع د نسنياهو أنل لن يسم  أوا رالجو ن في 
 .اض ضر
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دقا  اضع ا  بلدر ما هو م م لي. أقول قبل كل شي  وبشكل واضا: ا سسيطان م م لكم أي ا اضص“
 ”.لن سسم د الة أا مسسوطنا  في أرض دسرائيل مسسلبال  

 لى بعض ال بل.دولكن كسى سصريكا  ك ذ  سبدو واضكة من قبل رئيل الو را  سلدا 
 5/10/2017، "تايمز أوف إسرائيل"
 6/10/2017، األيام، رام هللا
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