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 سالح المقاومة خارج أي اتفاقو  الحية: ذاهبون للحوار بعقل مفتوح ومرونة عالية .1

أكددد نا ددي   دديس حراددة يحمددا ي فددي قلدداح غددأن  نليددر الحيددة  أل مددح    ددر فددي  ف ددا  الم دددالحة 
 عثرات أمامها قبر الذهاب  لى القاهرن مخلئ.ويضع ال

سياسيةي  نحح ذاهبول  استراتيجيةوقا  الحية نال  المؤتمر السنوي الساد  بعنوال يفلسليح..  ؤى 
 لى القاهرن  ومخلئ ار مح    در فدي  ف دا  الم دالحة  م ديرا   لدى أل هنداح فريدة حقيقيدة  نهدا  

 اف.االنقسام ب ضر قون الدفع مح جميع األطر 
وأضاف أل هناح حالة عامة يريدها شعبنا  وذاهبول للحوا  بعقر م توح ومرونة عالية  مبينا  أل ذلك 

 يريد قناعة بال راكة والعمر الم ترح والعمر الموحد.
واعتبر أل مح الخلأ وضع عثدرات فدي طريدل الم دالحة والحدديس عدح سدالح المقاومدة  موضدحا  أل 

وأجهأتهدددا لضدددبا األوضددداح الدانليدددة والمقاومدددة علدددى الحددددود لمقاومدددة السدددللة والحةومدددة لهدددا أدواتهدددا 
وشدددددد علددددى أل سددددالح المقاومددددة نددددا ي أي ات ددددا   وحمددددا  تريددددد ف ددددال طبيعيددددا لسددددالح  االحددددتال .

وبدينح الحيدة أندن مدح الخلدأ أل نضدع سدالح المقاومدة فدي أي ات دا   المقاومة وسالح األجهأن األمنيدة.
 اليوم  لين لتسميم األجوا ؟! قادم  متسا ال : لماذا نعود

ونددوا الحيددة  لددى أنددن  جددي االت ددا  فلسددلينيا علددى الحالددة التددي  مددر بهددا شددعبنا  وهددر نحددح فددي مرحلددة 
دولة أم مرحلة تحر  وطني؟  م ديرا   لدى المقاومدة المسدلحة والمقاومدة ال دعبية وغيدر ال دعبية والعمدر 

 الدبلوماسي وغير السياسي يمهمي.
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ا ال لسليني قاد  على اتخاذ وسا ر لمقاومة االحتال  في ار مرحلة  وهنداح دو  وأكد على أل شعبن
 وتجمعات ما تأا  منحازن للحل ال لسليني علينا توثيل عالقاتنا معها.

ودعا الحية  لى   جاد برنامج م ترح نقرا ونضع آليات التن يذ مع بعضنا بعضا في المقاومدة والعمدر 
دن ال راكة؛ قا ال : نريد أل تجمع منظمة التحرير شعبنا ال لسليني في السياسي والدبلوماسي على قاع

 الدانر والخا ي تحت قيادن واحدن.
وطالدددي بدددأال ت دددول السدددللة ال لسدددلينية عب دددا  علدددى الم دددروح الدددوطني  مضدددي ا : نحدددح نريدددد السدددللة 

ير شؤول السللة فدي بمةوناتها الثالثة الر اسة والحةومة والمجلس الت ريعي  لت ول هذا المةونات تد
كما ل ت  لى أل هناح مؤشرات السدتعداد األطدراف ال لسدلينية با  مدال  الض ة الغربية وغأن والقد .

 بال راكة  وإذا لم تتحقل هذا مح ال عي التوجن للم الحة.
 7/10/2017موقع حركة حماس، غزة، 

 
 استئناف المفاوضات دولي حازم من االستيطان إلنجاح جهود موقفبوزارة الخارجية تطالب  .2

أدانت وزا ن الخا جية والمغتربيح بأشد العبا ات االستيلال بجميع اشةالن وفي جميع مراحلن   : ام هللا
وطالبت بموقف اميراي ودولي حازم لردح األن لة االستيلانية االحتاللية  بما في ذلك تن يذ القرا  

 .2334االممي  قم 
سبت  ال االستيلال غير قانوني وغير شرعي وباطر مح اساسن  وقالت الوزا ن في بيال لها يوم ال

ويعتبر جريمة بةر ما تعنين ال لمة مح معنى  مؤادن مجددا ال االستيلال هو العقبة الر يسية في 
 وجن الجهود االميراية المبذولة الست ناف الم اوضات  وتخريي متعمد وإف ا  مسبل ل رص السالم.

 ها واستهجانها مح  دود ال عر الدولية الخجولة تجاا االستيلال  ناية وعبرت الوزا ن عح عميل أس
تلك الدو  التي تأعم دعمها لحر الدولتيح وحريها على مبادئ حقو  االنسال وتمسةها بحر 

واعتبرت الوزا ن  ال تمادي الحةومة االسرا يلية بر اسة بنياميح نتنياهو في  ال راح باللر  السلمية.
اني دلير قاطع على غياب شريك السالم االسرا يلي  ما  ستدعي وبالضرو ن موق ا تغولها االستيل

أميرايا ودوليا حازما لردح األن لة االستيلانية االحتاللية  بما في ذلك تن يذ القرا  االممي  قم 
2334. 

 7/10/2017، رام هللا، الحياة الجديدة
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 ية بشأن االستيطان اإلسرائيليللمحكمة الجنائية الدول قريبا  المالكي: سنتوجه  .3
قا  وزير الخا جية والمغتربيح  ياض المال ي يوم السبت   ل السللة ال لسلينية ستتوجن  : ام هللا

ا سرا يلي في  االستيلالقريبا للمحةمة الجنا ية الدولية ب أل تقد م معلومات  ضافية ب أل 
ح( الرسمية  أل القيادن ال لسلينية تتواير وذار المال ي  ذاعة )يوت فلسلي األ اضي ال لسلينية.

 مع المحةمة لتأويدها بةافة المعلومات لسرعة فتح تحقيل  سمي ب أل ملف االستيلال.
 .واعتبر أل يفتح المحةمة تحقيقا  سميا  ةول أكبر  ادح  سرا ير ويعني أنها تختر  القانول الدولي

جود نلة  سرا يلية ل  ر األحيا  العربية عح  لى ذلك  اعتبر المال ي ما تم ا عالل عنن مح و 
مدينة القد   يغير قانونية وغير مقبولةي  الفتا  لى أل السللة ال لسلينية تتابعن مع المحةمة 

 الجنا ية الدولية واألمم المتحدن.
وحو  التحراات ال لسلينية لنير العضوية ال املة في األمم المتحدن  قا  المال ي   ل القيادن 

سلينية تد   نيا يح األو  ت عير الللي ال لسليني قريبا ي غم معرفتنا المسبقة بأل الوال ات ال ل
  المتحدن األمريةية ستستعمر حل النقض )فيتو(ي.

وأضاف أل الخيا  الثاني هو: ياالنتظا  حتى األو  مح يناير القادم ناية وأل هناح نمسة دو  
ونحح ند   هذا ا مةانيةي. م يرا  لى أل القيادن ستخري مح ترايبة مجلس األمح وتدنر أنرى 

ال لسلينية تتابع مع هذا الدو  لرؤية طبيعة ت ويتها في حا  تم تقد م الللي في أو  مح يناير أو 
 قبر ذلك لضمال على االقر تأييد تسعة أيوات.

 7/10/2017، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 "اإلسكوا"ة في فلسطين تترأس الدورة الثامنة للجنة المرأ .4
ترأست فلسليح  ممثلة بوزيرن شؤول المرأن هي ا  األغا  يرافقها مدير عام ديوال الوزير  ندن وااالت: 

جنحو  أعما  الدو ن الثامنة للجنة وضع المرأن في اللجنة االقت اد ة واالجتماعية لغربي آسيا 
ح سللنة ُعمال  والتي استضافتها )ا سةوا( التابعة لألمم المتحدن  حيس استلمت   اسة الدو ن م

الجمهو ية اللبنانية لمناق ة دو  المؤسسات العامة في تحقيل المساوان بيح الجنسيح  واالستجابة 
و حبت األغا في ال لمة االفتتاحية لها باجتماح الدو ن  لخلة العمر المتعلقة بالمرأن واألمح والسالم.

 نن ل رف ابير لدولة فلسليح أل تترأ  هذا الدو ن في »ت    وأكد«ا سةوا»الثامنة للجنة المرأن في 
هذا الظروف ال عبة التي تمر بها األمة العربية  والنا أمر أل  عم األمح واألمال والسالم والعدالة 

 «. بوح وطننا العربي اامال   على أمر أل تعقد جلسات قادمة قريبا  في دولة فلسليح
 8/10/2017الخليج، الشارقة، 
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 إحياء ذكرى المحاربين القدامى في بلجيكا فيطين تشارك فلس .5
شا ات دولة فلسليح في  حيا  الذارى السنوية لت ريم المحا بيح القدامى البلجيةييح : وفا -برواسر

 التي تقيمها بلد ة سانت جو    حدى بلد ات العايمة البلجيةية برواسر.
مقر البلد ة يباح يوم السبت  ألقى   يس  وفي الجلسة الرسمية التي عقدها  المجلس البلدي في

البلد ة النا ي ال يد الي أمير اير  المة حيا فيها ذارى المحا بيح القدامى في بلجيةا الذيح ضحوا 
 بأ واحهم نال  الحرب العالمية الثانية  لتنعم بلجيةا وشعبها بالحرية والسالم.

االتحاد االو وبي  بلجيةا ولواسمبو غ  وحضر الجلسة الرسمية مست ا  أو  في بعثة فلسليح لدى
 حسال البلعاوي  ونا ي   يس بلد ة العيأ ية موسى الخليي وبقية أعضا  الوفد.

ووضع الدبلوماسي ال لسليني باقة و د باسم دولة فلسليح أمام ضريح المحا بيح القدامى عقي 
 يح.مسيرن  سمية المحا بيح السابقيح شا ح فيها عدد مح المسؤوليح الرسم

 7/10/2017، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 أربعة من قادة "السلفية الجهادية"اعتقال  عنتعلن  وزارة الداخلية .6
أفاد المتحدث باسم وزا ن الدانلية ال لسلينية في غأن    اد الُبأم  بأل األجهأن األمنية اعتقلت : غأن

 أمس الجمعة أحد المللوبيح لها  والمدعو نو  عيسى.
ُبأم في حديس لد يقد  بر ي  يوم السبت   ل التحقيل مع نو  عيسى قد بدأ الست ما  وقا  ال

 ا جرا ات القانونية بحقن  دول ال  ف عح ت ايير أنرى.
وفي السيا   ذارت م اد  محلية وأمنية فلسلينية بغأن  أل األجهأن األمنية هناح اعتقلت أ بعة مح 

   أحدهم مللوب منذ عام؛ نو  عيسى.قادن ما  عرف باسم يالسل ية الجهاد ةي
وأوضح جهاز ياألمح الدانليي في حديس لن عبر ي حتن الرسمية على يال يسبوحي  أنن يتم اعتقا  

 أحد قيادات ال  ر المنحرف في قلاح غأن وآنريح  وذلك بعد جهود حثيثةي.
ية الجهاد ة في  فح وبيننت م اد  محلية لد يقد  بر ي أل المعتقليح األ بعة هم مح قادن السل 

جنوبي قلاح غأن وتم اعتقالهم في المنلقة الوسلى مح القلاح بعد انتها هم مح اجتماح في منأ  
 أحدهم.

 7/10/2017، قدس برس
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 حاضرة وبقوة في مباحثات القاهرة بشخوصها وملفاتها  الضفة :بدران .7

مةتددي العالقددات الوطنيددة  أكددد عضددو المةتددي السياسددي لحراددة حمددا     دديس :نالددد عمددا  - الدوحددة
ال لسدليني وأثدا ا أيدابت الجسدد ال لسدليني  االنقسدامفيها؛ حسام بد ال  نال  حوا  مدع يالقدد ي أل 

ال لسدددليني؛ لدددم ت دددح فدددي بقعدددة  االنقسدددامفدددي اافدددة أمددداكح تواجددددا  م ددديرا الدددى أل أثدددا  وتبعدددات حالدددة 
 والتدديفهددي ادذلك فددي الضد ة الغربيددة  جغرافيدة معينددة  فهدي مثلمددا ااندت اثا هددا ابيدرن فددي قلدداح غدأن  

حاضدرن وبقدون فدي مباحثدات القداهرن مدع حرادة يفدتحي  ب خويدها  -اي الضد ة -أكد على أنها ست ول 
ومل اتهددا  يددوم الثالثددا  القددادم. م ددددا علددى أنهددم فددي يحمددا ي يتوافقددول مددع حراددة يفددتحي علددى الثوابددت 

 وحقو  ال عي ال لسليني.
لوطنية في يحما ي بدأنهم سديةونول مدرنيح  لدى أبعدد الحددود فدي ادر مدا وقا    يس مةتي العالقات ا

 مةح أل  سمين البعض م الح حأبية. مدع تمسدةهم وايدرا هم علدى ادر القضدا ا التدي تتعلدل بدالحل 
 العام ال لسليني.

 دولتددنواضدداف:ي ال مجددا  للمقا نددة بدديح تجربددة ال لسددلينييح وبدديح تجربددة أي شددعي آنددر  عددي  فددي 
ي.  افضددددا  أي حددددديس يدددددو  حددددو  مناق ددددة مسددددتقبر سددددالح المقاومددددة ال ا ل وال فددددي ب ددددةر طبيعددددي

الحقيقدي القدادم فدي موضدوح الم دالحة هدو مدا سديثا  مدح نقاشدات علدى  االنتبدا المستقبر. وقدا  ال 
مددا قبلهددا  2011الموقعددة سددابقا  فددي ات اقيددة  االت اقددات لددى الوثددا ل واألو ا  فددي  اسددتناداطاولددة البحددس؛ 

 عدها.وما ب
وب دددأل الخلددداب ا عالمدددي لحمدددا  ول دددتح قدددا  بدددد ال: هدددو ا ل تحدددت المجهدددر  وتحدددت أعددديح ادددر 
المتابعيح؛ يراقبول هذا األدا  ا عالمي  وبالتدالي سديتحمر المسد ولية أي طدرف سيتسدبي بالخلدر فدي 

 .االنقسامذهنية وت و  الجماهير ال لسلينية التواقة  نها  
ة المجتمعيددة واسددتمرا ا قددا  بددد ال: بددأل قلددا  الم ددالحة المجتمعيددة وب ددأل انلددال  قلددا  الم ددالح

انللل وسيستمر في غأن  ااش ا  عح بعض الحاالت الموجودن في الض ة الغربية  ملالبا  دنولها في 
  طا  ومعايير الم الحة المجتمعية.

لقددد ي بددالتلو ات وب ددأل عالقددات يحمددا ي ا قليميددة والدوليددة أشدداد بددد ال نددال  حددوا ا الموسددع مددع يا
ي وبديح م در  وأضداف: نحدح ماضدول بيح يحما ال بيرن الملموسة في العالقة وفي  وحية التواير 

في تلوير هذا العالقة ندمة لقضيتنا ال لسلينية. وفي عالقات يحما ي الدوليدة  أى بدد ال فدي زيدا ن 
ومنها ال ا ا والمبغض بدأل  وفد يحما ي لموسةو مؤنرا  تأكيدا  ألطراف عديدن؛ منها ال ديل والمحي

 يحما ي لديها عالقاتها القوية والواسعة مع أطراف عديدن بما فيها أطراف دولية ابرى بحجم  وسيا.
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تعليدددر يددد قة تبددداد   مسدددؤوليةنتنيددداهو وحةومتدددن اليمينيدددة  بتحميدددروندددتم بدددد ال حديثدددن مدددع يالقدددد ي 
 األسرى مع حراتن يحما ي.

 8/10/2017القدس، القدس، 
 

 والعاروري يترأسان وفدي فتح وحماس لحوار القاهرة األحمدخاصة لـ "القدس":  مصادر .8
علمت يالقد ي مح م اد  ناية بها أل وفد يحما ي القادم  لى العايمة  -نالد أحمد  -غأن 

الم رية القاهرن  يوم الثالثا  المقبر  والذي سيترأسن القيادي يالح العا و ي  سيضم في عضويتن 
 مح: حسام بد ال  مسؤو  ملف العالقات الوطنية في يحما ي وهو محسوب على حتى ا ل  اال

اقليم الض ة الغربية  لى جاني العا و ي   والداتو  موسى أبو مرزو     يس وفود يحما ي في 
المراحر السابقة للحوا ات مع يفتحي  )مسؤو  التخليا السياسي والعالقات الدولية الحالي في 

شل  مسؤو  ملف العالقات العربية وا سالمية الحالي في الحراة  وهما الحراة( وعأت الر 
محسوبال على  قليم الحراة في الخا ي؛ فيما لم ترشح حتى االل اي معلومات عح اسما  قيادات 

 الحراة الم ا اة مح  قليم قلاح غأن(.
السبت   ل وفد فتح الذي تح جبرير الرجوب  يوم فوفي  ام هللا  قا  أميح سر اللجنة المراأية لحراة 

سدديتوجن  لددى القدداهرن نددال  اليددوميح المقبلدديح سدديةول بر اسددة عضددو اللجنددة المراأيددة لحراددة )فددتح(  
م ددوض العالقددات الوطنيددة  عددأام األحمددد  وبم ددا اة اعضددا  اللجنددة المراأيددة للحراددة حسدديح ال ددي   

  ماجدد فدري  ونا دي أمديح سدر وأبو ماهر حلس  و وحدي فتدوح  و  ديس جهداز المخدابرات العامدة اللدوا
 المجلس الثو ي لحراة )فتح( فايأ أبو عيلة.

أفادت م اد  ناية لدد يالقدد ي أل وفدد حرادة فدتح  الدذي سي دا ح فدي حدوا ات القداهرن يدوم الثالثدا  
المقبددر  سيضددم اددال  مددح عددأام األحمددد  جبريددر الرجددوب  حسدديح ال ددي    وحددي فتددوح  وأحمددد حلددس  

 لجنة المراأية للحراة.وجميعهم أعضا  في ال
كما أفادت م اد  أنرى مح حراة حما  أل وفدد الحرادة الدذي سيضدم ممثلديح مدح الخدا ي والضد ة 
والقلاح  سيترأسن ألو  مرن نا ي   ديس المةتدي السياسدي لحرادة يحمدا ي القيدادي يدالح العدا و ي. 

 ياسي  األسبوح الماضي.واانت يحما ي قد أعلنت عح انتخابها للعا و ي نا با لر يس مةتبها الس
 7/10/2017القدس، القدس، 
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 بغزة قضية دمج الموظفين الحكوميين هيمشتهى: القضية األهم المطروحة على الطاولة روحي  .9
قددا  القيددادي فددي حراددة حمددا   وحددي م ددتهى  المتواجددد فددي جمهو يددة م ددر : طددال  النبيددن –غددأن 

حوا ات التي تنللل منت ف األسبوح الجا ي  وفدي سي ةر أ ضية ال 2011العربية   ل ات ا  القاهرن 
وأوضددح م ددتهى فددي حددديس ندداص مددع يالمراددأ ال لسددليني ل عددالمي  أنددن  مقدددمتها قضددية المددو  يح.

يحتددى ا ل ال تحديددد ألعضددا  وفددد الحراددة ب ددو ن نها يددةي  مؤادددا  أنددن سدديةول شددامال  لألقدداليم الثالثددة 
 يقلاح غأن والض ة الغربية والخا يي.

كد أل القضية األهم الملروحة على اللاولة قضية دمج المدو  يح الحةدومييح  قدا ال : يسدنناق  مدا وأ
يتعلل بالمو  يح ودمجهم في الجهاز الحةومي  وهؤال  مو  ول حةوميول قا مول علدى  أ  عملهدم 

 مللوب أل يندمجوا ب و ن أو بأنرىي.
مددح األلددف  لددى  2011القدداهرن الموقددع عددام وأوضددح أنددن سدديناق  وفدددا حمددا  وفددتح آليددات تن يددذ ات ددا 

وتابع في حديثدن لمراسدلنا: يات دا  القداهرن  قدو   ل النظدر فدي قضدية المدو  يح مدح ندال  لجندة  اليا .
 دا يددة يددتم ت ددةيلها بددالتوافل بدديح حمددا  وفددتح  وهددذا الموضددوح مضددى عليددن سددت سددنوات والمللددوب 

ا  جابيددة التددي قدددمتها حمددا  بخلددوات   جابيددة  ا ل ت عيلددني. ودعددا م ددتهى  لددى أل تقابددر الخلددوات
 مح ا نون الم رييح ب تح المعبر  وتسهير نروي النا   وتوفير احتياجات ال هربا .

ت اهمات يحما  دحاللي  أوضح  لى أل حراتن حري ة على فتح عالقات مدع اافدة مةوندات وحو  
 يدددر مرتبلدددة بعالقتندددا مدددع طدددرف آندددري.ال دددعي ال لسدددليني وال نسدددتثني أحددددا  يوعالقتندددا أ  دددا ااندددت غ

وأضددداف يالبددداب م تدددوح علدددى م دددراعين لمدددح يريدددد أل  قددددم المسددداعدات لل دددعي ال لسدددليني ونرحدددي 
 بذلكي.

  7/10/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ما تناولته دورة أعمال المجلس الثوري لحركة فتح  ": أبرزمعا" .11
ليدددوم الثدداني علدددى التددوالي فدددي دو ن أعمددا  المجلدددس توايدددلت النقاشددات ل :زهيدددر ال دداعر -بيددت لحددم 

الثددو ي لحراددة فددتح الثانيددة  )دو ن ال ددهدا   بدديح الخندددقجي  محمددد الددرازم يفتحددي البحريددةي(  فددي مقددر 
 الر اسة بمدينة  ام هللا.

واكددد م ددد  ابيددر فددي حراددة فددتح لواالددة معددا أل نقاشددات عايدد ة ومدددانالت للمجلددس الثددو ي جددرت 
المل ات التي نوق ت يملف الم وضيات المختل ةي وبرزت في ملف الم وضيات  أبرز اليوم  واال مح

 والعمر مع الجمهو  اجتهادات ونقاشات ساننة  حو  ال أل الدانلي والعمر الجماهيري.
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وقا  الم د  أل بعض الم اير اشتملت على نقاشات حادن احت مت وجهات النظر المختل دة فيهدا  
 للنظام والقوانيح.

ى يعيد الملف السياسي قا  الم د  انن تم االشا ن لموضوح الم اوضات مع اسرا ير  ولخلو ن وعل
مددددا  حدددددث مددددح تددددداعيات فددددي القددددد  ومخللددددات االحددددتال  وضددددرو ن تدددددا ح االوضدددداح مددددح نددددال  

 المدينة المقدسة. ألهالياستنهاض حالة وطنية لخلل اسناد ودعم 
لن مح اطماح استيلانية تجري  وما تتعرضي مدينة الخلير كما تناولت نقاشات الثو ي في اليوم الثان

 ب ةر مةثف  واي ية تقد م الدعم لسةال البلدن القد مة.
وقدددا  الم دددد  أل نقاشدددات اليدددوم تناولدددت ادددذلك ملدددف الم دددالحة ال لسدددلينية حيدددس تدددم التأكيدددد علدددى 

قدر  مدع حرادة حمدا  ضرو ن المضي قدما بهذا الملف وضرو ن انجاح الم الحة  ولقدا  الثالثدا  الم
 في القاهرن.

واوضح الم د  أنن تم انتيا  ار مح عأام االحمد  وجبرير الرجوب  وحسيح ال ي   و وحي فتوح  
 حلس )جميعهم اعضا  مراأية( لتمثير وفد فتح في نقاشات القاهرن. بأحمدوالحاقهم 

مدح االهتمددام ال بيددر  هددذا الملدف انددذ مسدداحة واسدعة مددح نقاشدات اليددوم واالمددس وسدا حالددة   لوقدا  
وندداق  الثددو ي االسددتعدادات لبددد  االنتخابددات الدانليددة للحراددة وعلددى مسددتوى االقدداليم  بددد ا مددح  بددن.

 .لألقاليمانتخابات الُ عي التنظيمية مرو ا بالمناطل وويوال 
كمددا اسددتعرض الثددو ي  وندداق  الثددو ي ملددف السدداحات الخا جيددة واسددتعرض واقددع الحراددة فددي الخددا ي.

 حةومة الوفا  الوطني لقلاح غأن واستمع الى تقا ير حو  هذا الأيا ن وتداعياتها. زيا ن
 7/10/2017وكالة معا  اإلخبارية، 

 
 وحركة المقاومة الشعبية: سالح المقاومة خارج كل النقاشات والحوارات كتائب األقصى .11

فدددي فلسدددليح  أل  لدددوا  العدددامودي  وحرادددة المقاومدددة ال دددعبية –أكددددت اتا دددي شدددهدا  األق دددى : غدددأن
سالح المقاومة نا ي ار النقاشدات والحدوا ات ال لسدلينية أو الدوليدة  وهدو سدالح ا لتدن اافدة القدوانيح 

 الدولية؛ ألنن شرف ال عي ود عن الح يح ضد االحتال  ا سرا يلي.
لتدي وقا  الناطل العسةري باسم ال تا ي  أبو محمد  في بيدال  اليدوم  يسدالح المقاومدة هدو ال درعية ا

 ك لتن اافة القوانيح الدولية  للدفاح عح حل ال عي ال لسليني وترابن المحتري.
وأضاف يالوحدن الوطنية أساسها الح اظ على سالح المقاومة وبحس تلويرا  لحما ة أبندا  شدعبنا مدح 

 المحتر وتجسيد العمر الم ترح  نها  وجود االحتال  فو  أ ض فلسليحي.
 7/10/2017، فلسطين أون الين
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 المصالحة استكمال إلى تدعو والبيرة هللا رام قوى  .12
 التدددي ا  جابيدددة األجدددوا  اسدددت ما »  لدددى والبيدددرن هللا  ام فدددي وا سدددالمية الوطنيدددة القدددوى  هللا: دعدددت  ام

 بعدد يدالحياتها  وتسلم القلاح  في اجتماعها وعقد غأن قلاح  لى ال لسلينية الحةومة بتوجن ت للت
 وإنجدداح الم ددالحة عجلددة دفددع فددي تسدداهم ملموسددة بخلددوات ا دا يددة  ةاللجندد «حمددا » حراددة حددر

 .المقبر الثالثا  «حما » و «فتح» حراتي بيح «القاهرن في المرتقبة الحوا ات
 بمدا اللحمدة  تعيدد وطنيدة برؤيدة الدانليدة المل دات كافدة على االت ا »  لى الحراتيح القوى  هذا ودعت

 والر اسدية الت دريعية لالنتخابدات تحضديرا   الجميدع بم دا اة نيدةوط وحددن حةومدة على االت ا  ذلك في
 القدداهرن ات ددا  وقعددت التددي القددوى  جميددع بم ددا اة المل ددات كافددة علددى التوافددل بعددد الددوطني وللمجلددس

 وطندددي ك ددداحي ببرندددامج د مدددوقراطي تعدددددي فلسدددليني سياسدددي نظدددام بندددا  وإعدددادن 2011( مدددايو)أ دددا 
 أعقداب فدي القدوى  ودعدت. «ال لسدليني لل دعي الوطنيدة القضدية يةلت د  االحتال   جرا ات لمواجهة

 الم ددؤوم بل ددو  وعددد بم ويددة التنديددد فاعليددات فددي الواسددعة الم ددا اة»  لددى السددبت  هللا بددرام اجتماعهددا
 .«المقبلة األ ام نال   عدادا على القوى  تعةف الذي الوطني البرنامج مع انسجاما  

 7/10/2017وكالة معا اإلخبارية، 
 

 ويضبط ويصادر أسلحةفلسطينيا  من الضفة بتهمة المقاومة  11يعتقل االحتالل  .13
 مواطنا مح عدن مناطل في الض ة الغربية. 11اعتقلت قوات  سرا يلية  فجر اليوم األحد   : ام هللا

بتهمددة تن يددذ ن دداطات تتعلددل  وقددا  متحدددث عسددةري  بددأل غالبيددة المعتقلدديح يمللوبددولي ألجهددأن األمددح
 وتم نقلهم للتحقيل معهم مح قبر ضباط جهاز يال اباحي. اومةبالمق

 وذار أل قواتن ضبلت وياد ت قلعتي سالح مح  حدى المناطل في الخلير.
 8/10/2017القدس، القدس، 

 
 "إسرائيل" : العرب والفلسطينيون تراجعوا عن دفع قرارات ضدحكومي"هآرتس" عن مصدر  .14

 باليونسكو
أل مجموعة الدو  العربية واذلك السللة ال لسلينية تراجعت عح ادعت  سرا ير : بال  ضاهر

عأمها أل تلرح للت ويت في اللجنة ا دا ية لمنظمة التعليم والثقافة والعلوم التابعة لألمم المتحدن 
)اليونسةو(  التي ست تتح أعمالها في با يس هذا األسبوح  م ا يع قرا  تنتقد سياسة الحةومة 

   أي القد  والض ة الغربية وقلاح غأن.1967 اضي ال لسلينية المحتلة منذ العام ا سرا يلية في األ
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ونقلت يحي ة يهآ تسي  يوم األحد  عح مو ف  فيع المستوى في وزا ن الخا جية ا سرا يلية قولن 
 ل الدو  العربية قر ت سحي م ا يع قرا  في أعقاب ات االت دبلوماسية  جرت األسبوح الماضي  

يس اللجنة ا دا ية لليونسةو  ما ةر وو بس  والس ير ا سرا يلي في هذا المنظمة  ارمر شاما بيح   
 هةوهيح  والس ير األ دني في اليونسةو  مةرم قيسي. –

وأضاف المو ف ا سرا يلي أنن شا ات في هذا االت االت الدبلوماسية عدن دو  غربية  على 
ألميراي الخاص  جيسول غرينبالت  اال ضالعا في هذا  أسها الوال ات المتحدن  وأل المبعوث ا

 االت االت ب ةر شخ ي.
وبحسي المو ف ا سرا يلي  فإنن تم التوير  لى ت اهمات نال  هذا االت االت  تقضي بأنن بدال 
مح الت ويت على م روعي قرا  بخ وص القد  المحتلة ويالوضع في فلسليح المحتلةي  

وييغتهما ملابقة للقرا ات التي يادقت عليها اليونسةو قبر ستة أشهر   قدمتهما المجموعة العربية 
فإل   يس اللجنة ا دا ية لليونسةو سيقدم اقتراحيح   جا  الت ويت على م روعي القرا  لستة 

األعضا  في اللجنة  56أشهر  وأنن سيتم الت ويت على االقتراحيح با جماح مح جاني الدو  الد
 ا دا ية.
مو ف  ل  سرا ير لم تلتأم بأي مقابر لقا  هذا يالت اهماتي  وأنن في موازان االت االت حو  وقا  ال

  جا  الت ويت  سعت  سرا ير لدى س را  الدو  األعضا  مح أجر ضمال ازد اد عدد الدو  التي 
 تعترض على القرا ات ضد  سرا ير.

دولة الوحيدن التي اعترضت على قرا  ول ت المو ف ا سرا يلي  لى أل الوال ات المتحدن اانت ال
. 2014لليونسةو ب أل  دانة  سرا يلي ومما ساتها في القد  المحتلة في ت ريح األو /أ:توبر العام 

وأضاف أنن في ت ويت جرى في أ ا /مايو الماضي  ا ت ع  لى ع رن عدد الدو  التي عا ضت 
أل تأايد عدد الدو  التي اعترضت على  قرا ات باليونسةو  وعمليا أيدت  سرا ير. وادعة المو ف
 م ا يع قرا  أقنع األ دل بسحي م روعي القرا  الحالييح.

 8/10/2017، 48موقع عرب 
 

 الجيش اإلسرائيلي يحاول تجنيد شباب البدو في صفوفه ":يديعوت أحرونوت" .15
ا يلي لجأ ذارت يحي ة ييد عوت أحرونوتي العبرية  يباح يوم األحد  أل الجي  ا سر  :تر أبيي

 مؤنرا لتقد م ما وي تها بحأمة مح ا غرا ات لتجنيد ال باب مح البدو في الجي .
وبحسي ال حي ة  فإل هناح انخ اضا ملحو ا في أعداد البدو الذيح يرغبول باالنضمام للجي   

 م يرن   لى أل ذلك دفع الجي  لوضع نلة لتقد م مأا ا للبدو مح أجر استقلابهم للتجنيد.
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ا بامتالح سةح ويمنحهم حل التعليم الجامعي مجانا  وإ جاد وأوضح ت أل الجي   قدم للجنود عرض 
 شهرا. 28فرص عمر مستقبال بعد  نها  ندمتهم العسةرية التي تم تقلي ها  لى 

وادعت ال حي ة  أل الهدف مح ذلك ت جيع ال باب مح البدو على التجنيد وإبعادهم عح االنضمام 
أل هناح محاوالت لتجنيد بعضهم  لى منظمات ي  هابيةي بدال مح الخدمة في  ل  وف داع   زاعمة  

 الجي  اما اال  جري ذلك في عقود سابقة.
 8/10/2017القدس، القدس، 

 
 اإلنذار إثر بالغ كاذب على حدود غزة صفارات إطالق .16

وخ تم  طالقن ن ى جي  االحتال  االسرا يلي  مسا  اليوم السبت  اعتراض قواتن أي يا  : النايرن
 (  على الحدود مع القلاح.1948مح قلاح غأن  على مدينة عسقالل )جنوب فلسليح المحتلة عام 

وقا  الجي   في بيال   ل يافرات ا نذا  التي دوت في وقت سابل اليوم  بالمنلقة؛ اانت نتيجة 
  نذا  ااذب.

ا  دوت في عدن مناطل بالنقي وفي وقت سابل اليوم  ذارت وسا ر  عالم عبرية  أل يافرات ا نذ
 ومدينة عسقالل.

ا أطلل مح غأن  وهو ما ن اا  وقالت بعض المواقع ا نبا ية الحق ا أل الجي  اعترض يا ون 
 الجي  في بيانن.

 7/10/2017، قدس برس
 

مسألة بمحكمة العلى قرار " احتجاجا  عليالـ"المنزل الرئيسة الجديدة أمام  تظاهرةتل أبيب:  .17
 ن""المتسللي

تظاهر ع رات مح سةال جنوب تر أبيي  مسا  السبت  قبالة منأ  الر يسة : مجيد القضماني
الجديدن للمحةمة العليا ا سرا يلية  القاضية   ستير حيوت  للتعبير مجددا عح احتجاجهم على قرا  

ذي للمحةمة العليا يد  آوانر شهر آب/أغسلس الماضي في مسألة يالمتسلليحي  وهو الم للح ال
 تستعملن المؤسسة ا سرا يلية ل شا ن  لى طالبي اللجو  مح غير اليهود.

ويأعم المتظاهرول أل السةال اليهود في أحيا  جنوب تر أبيي  والتي يتواجد بها آالف مح الالج يح 
األفا قة وطالبي اللجو  مح أجر العمر  ي خ ول الخروي مح منازلهم والتجوا  في المنلقةي وأنهم 

 لول مح منازلهم برفقة أفراد ال رطةي.ييتنق
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يوما بسبي  60ويقو  قرا  المحةمة العليا ا نف الذار  نن يال  مةح حبس طالي لجو  أكثر مح 
 فضن مغاد ن  سرا ير  لى دولة ثانيةي  وجا   ثر است ناف ضد سياسة طرد الالج يح تقدمت بن عدن 

ال را ح مح طالبي اللجو  الذيح  عي ول في البالد جمعيات حقوقية تلالي بدياستجابة  نسانيةي لتلك 
 سنوات  وإعلا  مةانة قانونية لمح  ستحقها منهمي. 10منذ نحو 

 7/10/2017، 48عرب 
 

  المصالحة بدء منذ السلطة أمن ألجهزة انتهاكا   150السياسيين":  المعتقلين أهالي "لجنة .18
 عح يأيد ما سجلت  نها الغربية الض ة في حالسياسيي المعتقليح أهالي لجنة القضماني: قالت مجيد
 على الدانلية للم الحة التحضيرات بد  منذ الض ة  في األمنية األجهأن ا ت بتها انتهاح حالة 150

 .ال لسلينية الساحة
 أجوا  عح الحديس  ر في كافة  السياسييح المعتقليح عح با فراي السبت  يوم بيال  في وطالبت

 .القاهرن في المرتقبة ولقا اتها الم الحة 
 استدعا   حالة 100 مح وأكثر اعتقا   حالة 40 على توزعت األنيرن االنتهاكات هذا أل وأوضحت

 .القانوني غير العتقالهم اللعام عح بعضهم وإضراب المعتقليح  مح العديد تعذيي عح فضال  
 عند ووق ها األجهأن  جماح كبحي أجر مح للعمر الوطني العمر ف ا ر كافة األهالي لجنة وطالبت
 االعتقا  نا  مح وتخلي هم الغربية  الض ة في أهلنا معانان لوقف األوال آل قدي أنن مضي ة  يحدها

 ي.االنقسام سنوات طوا  كوتهم التي السياسي
 7/10/2017، 48 عرب

 
 وجنين لحم بيت في مداهمات حملة يشن االحتالل .19

 حيس لحم  وبيت جنيح مدينتي في ال لسلينييح ال بال مح عددا   االحتال   قوات وااالت: احتجأت
 عسةرية حواجأ ن ي بعد واستجوبتهم ال بال مح عددا   واحتجأت جنيح في  مانة قرية اقتحمت
 بيت جنوبي  حا  واد قرية مح شابا   اعتقلت كما أحيا ها  في تم يا حملة شنت كما القرية  دانر
 لحم  بيت وسا فلسلينيا   اعتقلت كما ممتل اتهم  بعض اد نوم  وت تي ن والدا منأ  دهم بعد لحم 
 .بمحتوياتن والعبس منألن مداهمة بعد

 8/10/2017الخليج، الشارقة، 
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 عامين بسبب "الفيسبوك" خالل فلسطينيا   450: االحتالل اإلسرائيلي يعتقل فلسطين أسرى  مركز .21
 أوجدت ا سرا يلي االحتال  سللات أل السبت  أمس  يللد اسات فلسليح أسرى  مراأي هللا: أكد  ام
 مواقع على ال تابة بينها ال لسلينييح  العتقا  جديدن ذ ا ع عاميح  قبر القد   انت اضة اندالح منذ

 .االحتال  على تحريضا     اها معتبرن    يفيسبوحي وتحديدا   االجتماعي  التواير
 استغر االحتال  أل وأوضح وأط ا   سا ن بينها الخل ية  تلك على اعتقا  حالة 450 المراأ و يد

 تهم وتوجين العتقالهم كذ يعة االجتماعي  التواير مواقع على ال لسلينيول  ال بال ين را ما
 وبينهم  دا يا   سجنا   آنريح وسجح ال علي بالسجح أحةاما   منهم العديد بحل وأيد  لهم  التحريض
 .ونسا  وأط ا  يحافيول 

 شرا حهم بةافة ال لسلينييح مح الم ات باعتقا   ةتف لم ا سرا يلي حتال اال أل المراأ بينح كذلك 
 انتهاكاتن امتدت بر االجتماعي  التواير مواقع على ال خ ية ي حاتهم عبر التحريض بتهمة

 سراحهم  للل الذيح األسرى  على اشترط  ذ معينة  ل تراتي فيسبوحي استعما  مح بمنعهم لحقوقهم
 عدن  لى ت ر ل ترات  يفيسبوحي على ال خ ية ي حاتهم استخدام عدم ريضبالتح اتهامهم بعد

 كما المواقع  تلك على التحريض مح لمنعهم المنألي  الحبس أو المالية الغرامة جاني  لى شهو  
 .يدعي

 7/10/2017السبيل، عّمان، 
 

 كاملة المصالحة ملفات وإتمام العقبات لتجاوز يدعو األسرى  عميد .21
 يونس  كريم القا د األسير ا سرا يلي  االحتال  سجول  في األسرى  عميد لة: أشادالمحت القد 

 في العقبات لتجاوز  يفتحي وي حما ي حراتا داعية الوطنية  الم الحة لتحقيل تمت التي بالجهود
 .كاملة الم الحة مل ات وإتمام الثالثا   المرتقي  لقا هما

 المبذولة الجهود على متوافل شعبنا أمر  لي السبت يوم  سجنن  دانر مح  سالة في يونس وقا 
 وجن في واحدا ي ا وبوقوفها فقا بوحدتها االحتال  على تنت ر ال عوب وإل الم الحة  لتحقيل

 ي.االحتال 
 الحقيقية ال رية هذا حما ة  لى تواجدهم أماكح كافة في ال لسليني شعبنا أبنا  يونس ودعا

 هذا لتثبيا سيسعول  االنقسام مح والمست يديح باالحتال  بليحالمرت بعض أل ناية ومساندتها 
 .الحراتيح قبر مح وال ادقة الحقيقية المساعي

 7/10/2017الين،  أون  فلسطين
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 على مجزرة األقصى األولى: تزايد االقتحامات وتنامي رياح التهويد عاما   27: قدس برس .22
لمجأ ن األق ى  27أكتوبر؛ الذارى الد ألو / ت ريح ااألحد الثامح مح يوم تحرن : القد  المحتلة 

األولى  ولعرن اثرن المجاز  التي ا ت بها االحتال  بحل ال عي ال لسليني  واثافة االعتدا ات على 
المسجد األق ى  قد تنسينا ولو لبرهة ب اعة وهْو  هذا المجأ ن وت اييلها   ذ أنها اانت األكثر 

 دموية.
  لم  ةح يوم ا عاد  ا  فقد است ا  ال لسلينيول على 1990/ أكتوبر مح ت ريح أو  08يبيحة الد 

أيوات الرياص والقنابر ومةبرات ال وت التي يدحت مح المساجد في دعون لحما ة المسجد 
واال آالف المقدسيول قد توجهوا  لى المسجد األق ى  بعد  عالل جماعة يأمنا   األق ى المبا ح.

حام األق ى  وحينها لم تمنع قوات االحتال  الم ليح مح دنو  المسجد  الهيةري المتلرفة نيتها اقت
ف ي ذلك العام وقبير احت ا  اليهود بد يعيد العرشي  قر ت ما تسمى يجماعة أمنا  الهيةري  كعادتها.

تنظيم مسيرن للمسجد األق ى بنينة وضع حجر األسا  يللهيةر الثالسي  وتوجن مؤسس الجماعة 
مولي برسا ر عبر وسا ر ا عالم لحس اليهود على االنضمام للمسيرن  قا ال   ل حينها يغرشول سل

ياالحتال  العربي ا سالمي لمنلقة المعبد  جي أل ينتهي وعلى اليهود تجديد عالقاتهم العميقة 
 بالمنلقة المقدسةي.

فو  وفي محاولة للت دي لالعتدا   اعت ف آالف الم ليح دانر م ليات األق ى وباحاتن  و 
 اقتحام المستوطنيح الم ا ايح في المسيرن  هين المعت  ول لمنعهم مح تن يذ مخللهم.

قوات االحتال  ا سرا يلي مح جانبها  أطلقت العنال ألسلحتها واستخدمت قنابر الغاز السام 
واألسلحة األوتوماتيةية واللا رات العسةرية  اما شا ح المستوطنول بإطال  الرياص الحي تجاا 

 شاب ا وإيابة الم ات بجروح مت اوتة. 21م ليح في يمجأ ن األق ىي  التي أس رت عح است هاد ال
  يس الهي ة ا سالمية العليا ونليي المسجد األق ى المبا ح  عةرمة يبري  واحد مح ال هود 
على المجأ ن  أكد في ت ريحات يح ية  أل االحتال  بأذ عن المختل ة نلا حينها لوضع اليد 

 المسجد األق ى بأجوا  حربية عدوانية. على
ول ت  لى تغيير االحتال  مح سياستن باألق ى تد يجي ا  ي ذ ين ذ حالي ا اقتحامات عسةرية للمسجد  
ل نن يتجني القتر المباشر باستخدام الرياص الحي  ويلجأ الستخدام الرياص الملاطي والقنابر 

  ال وتية والغازية لت ريغن مح المعت  يحي.
وأشا    يس الهي ة ا سالمية   لى تنامي سياسة ا بعاد واالعتقاالت االحترازية قبير تن يذ 

 المستوطنيح القتحاماتهم ال بيرن نال  األعياد اليهود ة لضمال سيرها بهدو .
 7/10/2017، قدس برس
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 االحتالل يعتقل ثالثة أطفال فلسطينيين بحجة رشق الحجارة في النقب .23
حتال  ا سرا يلية  يوم السبت  ثالثة أط ا  فلسلينييح مح النقي بحجة االشتباا اعتقلت شرطة اال
 بهم برشل الحجا ن.

وأفادت شرطة االحتال  في بيال لها  بتعرض سيا ات تعود لمستوطنيح  سرا يلييح للرشل بالحجا ن 
 ي.60على أحد اللر  في النقي المحتر  عند شا ح ي

عتقا  ثالثة فتية يعربي لالشتباا برشقهم الحجا ن  م يرن  لى وأضافت أل عنايرها تمةنوا مح ا 
 تحوير األط ا  للتحقيل في أحد مراكأ ال رطة بالمنلقة.

 7/10/2017، قدس برس
 

  بين الموقفين الروسي والسعودي من القضية الفلسطينية التامالتطابق  يؤكد الجبير .24
تلابل التام بيح الموق يح الروسي والسعودي أكد وزير الخا جية السعودي عاد  الجبير  ال: وااالت

ر  لى حر سلمي  مح القضية ال لسلينية  وأل الدولتيح تعمالل على تقريي موق يهما مح أجر التوين
الجمعة   لى الدو  المهم الذي تلعبن  وسيا « 24 - وسيا ». وأشا  نال  مقابلة مع قنان ةفي سو ي

 في منلقة ال ر  األوسا.
 8/10/2017ة، الخليج، الشارق

 
 القنيطرة "إسرائيل" من يتوعد السوري  الدفاع "روسيا اليوم": وزير .25

 ت ةيالت أحد  لى لن زيا ن نال  ال ريج  جاسم فهد العماد السو ي  الدفاح وزير  فعت سليمال: هدد
 في تحقل الذي  سرا ير على االنت ا  باست ما ي البالد  جنوب القنيلرن  يف في السو ي  الجي 
 ي.ت ريح حرب

 للتوايري فيسبوحي موقع في ي حتها على ن رتن مقتضي بيال في السو ية  الدفاح وزا ن وذارت
 بمناسبة وذلك القنيلرن   يف في للجي  مواقع  لىي ميدانية جولةيبد قام ال ريج العماد أل االجتماعي 

 .1973 عام ت ريح لحرب واأل بعيح الرابعة الذارى 
 على الحرب هذا في وحل اؤا السو ي  العربي الجي   حققن  نجاز كر: يي السو   الدفاح وزير وقا 
 ال يال على التحريرية ت ريح حرب في تحقل الذي لالنت ا  است ما  هو وعمال ها  سرا ير أدوات

 ي.الغايي ال هيوني
 6/10/2017روسيا اليوم، 
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  للقدس السفارة بنقل قرار قبل للسالم فرصة أعطي أن أريد: ترامب .26

 مسا  معن  تل أيونية مقابلة نال  ترامي  دونالد األميراي  الر يس وااالت: امتنع -ضاهر  بال
 يريد  نن وقا  القد    لى األميراية الس ا ن بنقر التعهد عح  (المتحدن الوال ات بتوقيت) السبت أمس
 .القد   لى بييأ تر مح الس ا ن نقر قبر وال لسلينييح  سرا ير بيح السالم  حال  فرية  علي أل

 بينما أبيي  تر في األميراية الس ا ن  بقا  مؤقتا أمرا الماضي يونيو /حأيرال في وقنع ترامي واال
 .القد   لى بنقلها االنتخابية حملتن نال  تعهد قد كال

 شبةة علىي هاكابيي برنامج في هاكابي  ما ك السابل  أ انسو وال ة حاكم معن أجراها مقابلة وفي
 أ يدي وقا . الجانبيح بيح السالم  حال  نلة على تعمر  دا تن أل  لى ترامي أشا   .ي ل.بي.تيي

 ي.القد   لى الس ا ن نقر في أف ر أل حتى قبر فرية ذلك أعلي أل

  لى سيؤدي ذلك أل فأعتقد وإسرا ير ال لسلينييح بيح السالم تحقيل أمةننا  ذاي أنن ترامي وأضاف
 ي. حدث أل  جي الذي األمر وهو الملاف نها ة في األوسا ال ر   في السالم  حال 

 في قرا  باتخاذ سنقومي  نن ترامي قا  الس ا ن  لنقر زمنيا  طا ا وضع قد كال  ذا عما وبسؤالن
 ي.البعيد غير المستقبر

 8/10/2017، 48 عرب
 

 الشائكة! والملفاتالمصالحة  .27
 حافظ البرغوثي

  وبهجة حضو  حةومة الوفا  مح  ام هللا  والترحيي ال عبي بعيدا  عح ال و  االحت الية في غأن
العا م بها لتسلم  دا ن غأن مح حةومة حما   بدت العقبات أمام الم الحة أكبر مما اال يت و ا 
البعض. وتقد  أوساط فلسلينية ال ترن التي تحتاي  ليها أ ة حةومة  زالة آثا  االنقسام وتلبيل بنود 

ال  قر عح ثالث سنوات مح الأمح. فالمل ات شا  ة وتحتاي  لى وقت  نجازها  ات ا  الم الحة بما
ووضع الحلو  لها. واانت حراة حما  تلالي بأنن بمجرد حر لجنتها ا دا ية الحةومية فإل 
حةومة التوافل تت ضر وتتولى  دا ن غأن وحر م اكلها مح اهربا  ومعابر ودفع  واتي مو  ي 

ال ت ير  لى ذلك فو ا  ولم  2009الم الحة التي وقعت أوال  في القاهرن سنة  حةومة حما   ل ح بنود
 توقعها حما  بر وقعتها فتح من ردن مع أل بنودها اتبت بخا نالد م عر.

؟ ولماذا اانت دم ل وطهرال « سرا ير»لماذا اانت واشنلح تعا ض الم الحة با ضافة  لى 
مساحة سياسية «  سرا ير»بع مح أل االنقسام يوفر  ين« ا سرا يلي»تعا ضال أ ضا ؟ الموقف 

للمناو ن  حيس تلجأ  لى القو   ل ال لسلينييح منقسمول وال يوجد تمثير فلسليني موحد  وهذا أ ضا  
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ما تمسك بن األمريةيول  أي أنهم اانوا في أ ة محادثات مع السللة يثيرول مسألة ازدواجية التمثير 
واد  الم الحة يهددول بعدم االعتراف بأ ة حةومة فلسلينية ناتجة عح ال لسليني. وعندما تقترب ب

الم الحة ووقف المساعدات عنها وإعادن النظر في التمثير ال لسليني لمنظمة التحرير في 
واشنلح. أما  يرال ف انت تعتبر حما  و قتها ال لسلينية  وتراهح عليها  وتعتبر المساعدات التي 

 في األمح القومي ا يراني. تقدمها لحما  استثما ا  
حةومة الوفا  التي شةلت بهدف تن يذ الم الحة تعثرت منذ البد   وجرى شر حراتها في غأن  
ومنعت مح مغاد ن ال ند  الذي تقيم فين  وانتهى دو ها مح أو  غأون لغأن  ل ح الظروف الدولية 

عليا  في غأن باالنقسام  ألل جوهر الذي بدأ ف« الربيع العربي»  وسقا م روح 2014تغيرت منذ سنة 
الم روح المت ل علين غربيا  هو  سقاط األنظمة العربية القا مة وتسليم الحةم تباعا  لجماعة 

ل ح الضربة القايمة للم روح جا ت في م ر بإنها  حةم جماعة ا نوال  وتغير «. ا نوال»
التراي أو انضمامن  لى ت اهم جدي الوضع في المنلقة مع تدنر  وسيا في سو يا  وتراجع الدو  

مع  وسيا  وبروز دو   يرال بعد االت ا  النووي. ار هذا العوامر جعلت حراة حما  تهبا  لى 
الواقع في غأن مع تقلع تحال اتها وضع ها وتغير قيادتها ناية في غأن. اما أل م ر ضاقت 

ح  ما التدنر مباشرن في غأن وضرب ذ عا  بتحو  غأن  لى قاعدن نل ية ل  هاب  ف انت أمام نيا ي
األن ا  وبؤ  ا  هاب هناح  وإما الت اهم مع القيادن الجديدن في حما . بينما  أت السللة في 
ت ةير حما  للجنة حةومية  دا ية محاولة لالن  ا   فأقدمت على  جرا ات عقابية  منها اقتلاح 

المليا  دوال  سنويا   فلالما أل هناح نسبة مح الميأانية المخ  ة لغأن وتقد  بمليا  ون ف 
حةومة في غأن فعليها أل تتدبر أمو  ال حة والتعليم والخدمات وال هربا . وهذا الوضع زاد مح 
تردي الوضع في غأن  نسانيا  أ ضا   وألقت م ر بثقلها اامال  ملتقلة اللحظة  ونجحت في  برام 

ة بيحيى السنوا   ووضعت حما  تحت االنتبا  ت اهمات أمنية مع القيادي الجديد لحما  الممثل
حتى ا ل  وأثبت السنوا  بعةس القيادات السابقة أنن جدي وأنن ين ذ ما وعد بن م ر  وتراجع 

 التراي على حما .  -التأثير القلري 
م ر تحتاي  لى أمح على جبهتها ال رقية والقضا  على ا  هاب حتى تت رغ للتنمية وال تريد معا ح 

 ية أو دانلية تعرقر التنمية الضرو ية لل عي الم ري. نا ج
سعت م ر  لى  قناح واشنلح بأل الم الحة ال لسلينية ضرو ية لتوحيد ال ف ال لسليني  

  وأل معا ضة ذلك مح شأنن عرقلة ال  قة. «ي قة القرل »باعتبا  ما سيةول مح طرح لما  سمى 
 ال لسلينية  وبهذا الظروف تم  نضاي  عادن  طال  الم الحة
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ال أحد  علم ما ستس ر عنن اللقا ات التي ستتواير الحقا   ل ح االستعجا  ليس حال  والتأني في 
 طرح األف ا   حتاي  لى وقت  فم الحة تسير ببا  أفضر مح الوضع الحالي.

 8/10/2017الخليج، الشارقة، 
 

 والسلطة! "حماس"الدولة والدويلة في صلح  .28
 محمد قواص 

باالنقالب  فإل الم هد الذي حمر   يس الحةومة  2007الحرب الدموية في غأن عام  ذا وي ت 
ال لسلينية  امي الحمد هللا  لى القلاح ال  مةح  ال وي ن باالنقالب المضاد. بدا أل  فع يو  
الر يس ال لسليني محمود عبا  والر يس الم ري عبد ال تاح السيسي في شوا ح المدينة واقعة الفتة 

ر التحون  الجذ ي الذي طرأ على مأاجي القلاح والمسرح ا قليمي برمتن. وبعيدا  مح تخت 
األبجد ات العاط ية التي واكبت ت اهمات القاهرن وحقنت التو   لى الم الحة بجرعات شعبية غأية 

وقرا اتها في استثما  هذا ال لح  فإل الحراة ا سالمية تستسلم « حما »عالية  وعح حسابات 
ال  هذا االت ا  لد ةتاتو ية الجغرافيا وتذعح لل روط التي فرضتها موازيح القوى على قلاح مح ن

 غأن وحةامن اما على ا سالم السياسي برمتن.
ول ح اانت العوامر الخا جية ضاغلة في السابل لتقويض االت اقات التي أبرمت بيح السللة 

ن وذ الم ري في الدانر ال لسليني على ما   فإل ات ا  القاهرن ال  عةس فقا ت ون  ال«حما »و
عداا  بر يؤاد تراجع ن وذ ا نريح في قد تن على العبس بالم هد ال لسليني. وال يبدو بما توافر مح 

قاد  على تعلير « حما »المعليات أل الن وذ الخا جي الذي تمل ن دو  اترايا وإيرال وقلر لدى 
دو  تملك أل تعلنر ما بات  على ما يبدو  توافقا  فلسلينيا  نيا ات القاهرن  اما ال يبدو أل هذا ال
 م ريا  دوليا  على  غال  ملف االنقسام.

قت الحراة منذ  حةم »والخيا  النأين لد « سللة نانعة»ن سها ب  تها البدير المقاوم لد  2007لقد سون
ا نوال المسلميح  ومنذ بأنها ال رح ال لسليني لحراة  1987وهي فانرت منذ انلالقتها عام «. فاسد

 بأننها االمتداد ال لسليني للحاالت ا نوانية في العالم العربي. 2011
ل ح منلل الجغرافيا والتا ي  الذي   ر قلاح غأن بم ر  هو ن سن  قضي بعدم  با م ير 

ناو ت ب عوبة وانتهازية في اللعي على وتر « حما »فلسليح بم ا ر دو  اترايا وإيرال. و
م السياسي السنني الذي تمثلن العالقة بترايا ووتر ا سالم السياسي ال يعي الذي تمثلن العالقة ا سال

بإيرال. واانت سو يالية محابان نظام األسد ثم االنقالب علين ثم التوسا للعودن أنيرا   لى أحضانن. 
حقا . بدا  في دوا ر واال يبيانيا  التقرنب مح السعود ة واالستخ اف بخيا ات الممل ة ا قليمية ال
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« حما »  بسبي فلسلينيتها  ما ال  حلن لغيرها  وبدا أل «حما »جماعة ا نوال  أننن  حلن  
لم لحة أممية  سالمية متخينلة  تعود مح نال  ت اهمات « الوطنية ال لسلينية»التي طالما همن ت 

 ود مومتها.القاهرن لالستظال  ب لسليح وحدها مبر ا  شرعيا  وحيدا  لوجودها 
يدنر  امي الحمد هللا  لى غأن دنو  ال اتحيح. تعبنر جموح الغأييح التي احت دت مرحبة بر يس 
الوز ا  ال لسليني عح تو  القلاح بعامتن قبر نخبِن للعودن  لى حضح فلسليح األيير. وقد ال 

و مهرولة ن سها بعيدن عح دفع شا عها للتعبير عح هذا المنحى وهي التي تبد« حما »ت ول 
لل لح  لى د جة تخويح مح  حو  دونن  على ما ت ي ت ريحات  حيى السنوا    يس الحراة في 

 القلاح.
أل أمر االت ا  شأل متعلل باألمح القومي الم ري  وأل هذا « حما »تد ح قيادتا السللة و

ا   هي مآ  الح رية في التدنر في ال ؤول ال لسلينية  وفل تعبير الر يس ال لسليني محمود عب
طبيعي يتنسل مع تا ي  م ر وفلسليح  ل نن أ ضا   عبر عح م هد دولي  قليمي مستحدث سلنم 

 م ر م اتيح الملف ال لسليني.
 ولم  ةح القيادي ال لسليني محمد دحالل وتيا ا دانر حراة فتح بعيديح مح ت اهمات القاهرن.

ت لتتم لوال المناو ن التي قام بها دحالل في العايمة الم رية مح  قو   ل تلك الت اهمات ما اان
« حما »حرنح األمر مياها   اكدن دانر «. حما »م رية باتجاا حراة  -متح نا  برعا ة  ما اتية

ن سها وأثا  جدال  دانر أ وقة القرا  الحمساوي  ل نن ا ف أ ضا  تبد  طباح الحراة وا ت اح 
 جرعات البراغماتية لديها.

كما « المقاطعة»أ قظت « حما »و   ل االندفاعة التي أ هرها دحالل باتجاا وفي  ام هللا مح  ق
با ونات اللجنة المراأية لحراة فتح على حسابات أنرى بدا أل العالم برمتن بات  عتمدها. بدا 
دحالل  قما  أساسيا  في غأن  عرف بعنا ة حدود مناو اتن ونجاعتها  ويعرف بدقة حدود ما  مل ن في 

عاما . وقد ال  ةول مح المبالغة استنتاي أل تولي ة دحالل هي  11لم يتم تحقيقن نال  تحقيل ما 
التي دفعت  سماعير هنية ومحمود عبا   لى طر  أبواب القاهرن بجد ة ناد ن لتجاوز قليعة باتت 

 مح االسيةيات الم هد ال لسليني التي تؤسس لقيام ايانيح وم يريح من  ليح.
وت ر  أنها ستسلم « حما »لم ري بامتياز تعوزا عوامر الد مومة. تعلح على أل هذا النجاح ا

القلاح لحةومة الوحدن الوطنية. يريد محمود عبا  سيادن حةومية ااملة على القلاح  ال سيما في 
وما تلمح  لين السللة ما قد  ستدعي المثا  « حما »مجاالت األمح والمعابر. وفي ما ترومن 

على نحو فجن ذلك التعا   المقيت بيح الدولة والدويلة التي  مثلها حأب هللا. ال اللبناني الذي  عرض 
« دولة»سالحها  لى « حما »يريد عبا  نموذجا  لبنانيا  في سللتن  ومح ال عي ت و  أل تسلم 
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السللة. وفي ذلك الت  ير  وهو ليس ت  يال  لمح  خضع الحتال  ويقا عن بةافة الوسا ر  ت مح 
 غام قد ت خ  ت اهمات القاهرن ال تية.شياطيح أل

غير أل في فلس ة ت اهمات القاهرن اثيرا  مح الواقعية. فللت اهمات م لحة م رية تختلف عح 
  والحةمة ت مح في تقاطع الم الح. قد تبدو الت ايير ا دا ية المتعلقة «حما »م الح فتح و

عقبة « سالح المقاومة»ولح  ةول «. ما ح»بإدا ن النا  والموا د أكثر تعقيدا  مح مسألة سالح 
بوجن الوحدن ال لسلينية ال املة. في القاهرن اما في با يس وواشنلح مح سي هم أل ذلك السالح ليس 
شأنا  فلسلينيا  اما هو سالح حأب هللا الذي لم  عد شأنا  لبنانيا . يبقى أل منلل الدولة ال  ستقيم مع 

ال  جي أل  ةول مظلة ل  ر فلسليني محتوم في هذا ال أل.  منلل الدويلة وأل ال  ر اللبناني
 أهدى الم ريول فلسليح وحدن بقي أل على ال لسلينييح يول الهد ة وحمايتها.

 8/10/2017، الحياة، لندن
 

  "اإلسرائيلية"الحصانة  إلنهاءخطوة أممية  .29
 علي أبو نعمة

عح انتهاح القانول الدولي  على الرغم مح «  سرا ير»يتحرح مسؤولو األمم المتحدن  أنيرا  لمسا لة 
 وحل ا ها.«  سرا ير»أنهم يواجهول مقاومة شرسة مح 

«: وسحي االستثما ات منها ومعاقبتها« اسرا ير»مقاطعة »قا  عمر البرغوثي  أحد مؤسسي حراة 
ري بعد عقود مح تجريد ال لسلينييح مح ممتل اتهم  واالحتال  العسةري أل ضهم والتمييأ العن »

هم  اتخذت األمم المتحدن أو  نلون عملية ملموسة  لضمال المسا لة عح االنتهاكات  ضدن
 ل ال لسلينييح يرحبول بهذا الخلون »  وأضاف  «المستمرن لحقو  ا نسال ال لسليني« االسرا يلية»

 «.بحرا ن
مم المتحدن   أل مةتي األ27/9/2017قد ذارت يوم األ بعا  « ا سرا يلية»واانت يحي ة هآ تس 

شراة في العالم  تحذ ها مح أنها  مةح أل  150لحقو  ا نسال  شرح في   سا   سا ر  لى نحو 
في الض ة « ا سرا يلية»تضاف  لى قاعدن بيانات تضم ال راات التي تتعامر مع المستوطنات 

 الغربية المحتلة  بما في ذلك القد  ال رقية.
سياسي لألمم المتحدن في القد   لمجلس األمح الدولي هذا  وقا  نيةوالي مالدينوف  أعلى مسؤو 

في انتهاح « غير ال رعية مستمرن بمعدن  مرت ع« االسرا يلية» ل الن اطات االستيلانية »األسبوح  
 يا خ لقرا ات األمم المتحدن.



 
 
 
 

 

 23 ص             4426 العدد:             10/8/2017 األحد التاريخ: 

                                    

ن مع وهنالك  جماح قانوني متأايد على أل   ترط القانول الدولي على الحةومات حظر جميع التجا  
 المستوطنات.

 -على الرغم مح عدم تقد م أسما  -بأل اثيرا  مح ال راات«  سرا يليول »واعترف مسؤولول 
استجابت للرسا ر بال عر  بلمأنة مةتي األمم المتحدن لحقو  ا نسال   لى أنها لح تجدد عقودها 

   أو تسعى للح و  على عقود جديدن.« سرا ير»في 
 الن ألن هذا ال راات ال تستليع التمييأ »ير ل حي ة هآ تس  كب«  سرا يلي»وقا  مسؤو  

 ل ال راات »وأضاف «. وبيح المستوطنات  ولذلك تقوم بإنها  عملياتها جميعها« اسرا ير»بيح
وهذا  مةح أل يت اقم  مثر ارن الثلج  -األجنبية لح تستثمر في شي  يثير م اكر سياسية

 «.المتدحرجة
ال بير  ما اال ذارا دبلوماسي با ز في االتحاد األو وبي  لأمال ن في « يا سرا يل»وأكد المسؤو  

 برواسر.
  اعترف «تر أبيي»ف ي مذارن اتبها في يونيو/ حأيرال  عندما اال س ير االتحاد األو وبي في 

ال   فابو غ اند سول  بأل االتحاد األو وبي لم ت ح لد ن طريقة موثوقة لتمييأ ال اد ات مح 
 األنرى.« ا سرا يلية»نات  مح السلع المستوط

أ ضا   أيدا  نتا ج تقرير سرني أعدتن اثنتال مح جماعات « ا سرا يلي»وتعةس تعليقات المسؤو  
المؤثرن  وتم تسريبن  لى موقع االنت اضة ا ل ترونية في وقت سابل مح هذا « ا سرا يلية»الضغا 

 العام.
التي « األضرا  الجانبية»   لى أل معظم «ا سرا يلية»دددددرتددددن الحةدددومددددة ونلدددددص التقدددددرير  الددددذي أق

« مقاطعة يامتة»حراة المقاطعة وسحي االستثما ات والمعاقبة  هي نتيجة « اسرا ير»تسببها لد
أْي جماعات وأفراد وشراات  يتخذول قرا ات غير معلنة باالمتناح عح التعامر مع  -متأايدن

  سوا  بسبي دعمهم للحقو  ال لسلينية  أو ببساطة مح أجر تجني الم اكر واالنتقادات « سرا ير»
 غير الضرو ية.

وقد ذارت يحي ة واشنلح بوست في ال هر الماضي أسما  بعض ال راات األمريةية التي تلقت 
 تحذيرات مح األمم المتحدن  مح أنها قد ت ول مد جة في قاعدن البيانات.

م هو ن مثر ااتربيلر  وتريي أْدفاْ َسر  وْبرينس اليح دوت اوم  وإير بي ال  وهي تتضمح أسما 
 بي.

شراة هي أمريةية  بينما ال راات األنرى مح ألمانيا  150مح  30ووفقا  ل حي ة هآ تس  فإل نحو 
 واو يا الجنوبية والنرويج.
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عدن البيانات  التي تم أ ضا  عح المعا ضة األمريةية القوية لقا يواشنلح بوستي وتحدثت يحي ة
 ن اؤها بت ليف مح مجلس حقو  ا نسال في األمم المتحدن  وْفَل ت ويت جرى العام الماضي. وقد 

  وقالت «مخأية»وي ت نيةي هيلي  س يرن الوال ات المتحدن في األمم المتحدن  قاعدن البيانات بأنها 
 ع لألمم المتحدن. ل بالدها تنظر في االنسحاب مح مجلس حقو  ا نسال التاب

فرقة عمر حةومية لمحاولة  حباط القا مة  ول ح معظم المسؤوليح الم ا ايح «  سرا ير»وقد شةلت 
ال »في هذا الجهد  اما قالت هآ تس   عتقدول بأل ن ر قاعدن البيانات في د سمبر/ اانول األو   

 «.َمناص منن
هو قانول مةافحة مقاطعة  -ت ريعا   ومع اقتراب موعد ن ر القا مة  اقترح م رعول أمريةيول 

 مةح أل   رض غرامات قاسية  وأحةاما  بالسجح على ال راات واألفراد  الذيح  -« سرا ير»
   التي تعتبر أنها تتمن بت جيٍع مح منظمة دولية.« سرا ير»  ا اول في مقاطعة 

 -« سرا ير»الدولي لد والتا ي  اللوير لما  سمنى استرضا  المجتمع -وتعني شدن الضغا األمريةي
 أنن ال  مةح التسليم بأل مسؤولي األمم المتحدن لح يذعنوا مرن أنرى.

«. نأمر في أل َيثُبت مجلس حقو  ا نسال التابع لألمم المتحدن على موق ن»قا  عمر البرغوثي  
«  سرا ير» ل قاعدن بيانات األمم المتحدن  بال راات المتواط ة في بعض انتهاكات »وأضاف  

فاتحة لبد  نها ة الح انة الجنا ية  - ذا ن ِنذت ب ةر يحيح -لحقو  ا نسال  قد ت ول 
 «.ا سرا يلية»
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طرح مجموعة مح األعضا  في حأب الليةود ا سرا يلي  األسبوح الماضي  على   يس الوز ا  

نياهو  نلة ل  ر األحيا  التي  قلنها فلسلينيول في القد   بلريقة مماثلة لما حدث بنياميح نت
في مدينة الخلير. ويرى البعض في هذا المحاولة عالمة   جابية على أل حةومة نتنياهو  بما تد   

 اما .ألف فلسليني. ول ح في الحقيقة  تبدو النية مختل ة تم 300أف ا ا   نها  حةمها المباشر لأها  
والق د مح و ا  الخلة مالي وعن ري في آل واحد  ذلك أنن بتخلي  سرا ير عح المسؤولية عح 
تقد م المساندن المالية ألول ك ال لسلينييح  فستوفر المليا ات مح الدوال ات. وفي الوقت ذاتن  عندما 

ية اليهود ة في ألف فلسليني  فستضمح بذلك الهيمنة الد موغراف 300تخلِنص ن سها مح مسؤولية 
 الجأ  المتبقي مح القد  المقسمة.
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وباللبع  ال تأنذ الخلة في الحسبال م ير ال لسلينييح الذيح ستتراهم  سرا ير  وبعيدا  ار البعد 
عح أل ينالوا حريتهم  سيظر أول ك المواطنول ال لسلينيول أسرى محايريح بيح جدا  ال  ر 

نعأليح فقرا  م  وليح عح بقية الض ة الغربية  العن ري ومتاهة المستوطنات. وسيبقول م
 وسُيمنعول مح القيام بأعما  تجا ية مع بقية العالم نا ي الجدا .

وبغض النظر عما  ذا اانت تلك الخلة المقترحة ستوضع موضع التن يذ يوما  ما  فمح الواضح أل 
تمضي في االتجاا ذاتن. فقد سياسة  سرا ير ب أل القد   منذ احتاللها الجأ  ال رقي مح المدينة  

واال لذلك أثر مرونح «. تهويد طبيعتها»سعت  لى التوفيل بيح أمريح هما: السيلرن على المدينة  و
 على حيان ال لسلينييح في المدينة وأحيا ها.

وحتى بدا ة تسعينيات القرل الماضي  اانت القد  محو ا  للن اط االقت ادي والثقافي واالجتماعي 
ال لسليني. ولم ت ح المدينة فقا مقرا  للمواقع والمؤسسات الدينية في فلسليح  وإنما اانت والسياسي 

أ ضا  وجهة لم ات ا الف مح ال لسلينييح في أ جا  األ اضي المحتلة الذيح  أتول للعمر أو 
التسو  أو االلتحا  بالمدا   أو تلقي العالي اللبي أو الح و  على الخدمات االجتماعية  أو 

 حضو  ال اعليات الثقافية  أو الح و  على م و ن المتخ  يح في المجاالت اافة.
  لم  عد مح السهر دا ما  بالنسبة 1967وبعد أل احتر ا سرا يليول األ اضي ال لسلينية اافة في عام 

لل لسلينييح الويو   لى المدينة  وإنما اال هناح  غال  للمدانر مح حيح  لى آنر ونقاط ت تي  
لالما قاومها ال لسلينيول. ول ح على  غم العقبات التي وضعتها سللات االحتال    لت القد  ل

 محو ا  جاذبا .
واللريقة التي تسيلر بها سللات االحتال  على الم اهيم هي بتسمية ما ينعتن أيديها. فقد أطلقت 

ا يليول عح ذلك الوهم على تقسيماتها. وعندما أعلح ا سر « القد  ال برى »على سبير المثا  اسم 
  لم ت مر الجأ  ال رقي مح المدينة فحسي  ول ح جأ ا  ابيرا  مح 1967بعد سنوات مح حرب عام 

قرية فلسلينية أنرى  ولتغلية جريمة الضم غير القانونية  بدأت  28أ اضي الض ة الغربية  تضمح 
في « األحيا  اليهود ة»مستوطناتها بد  بينما ت ير  لى «األحيا  العربية» سرا ير بتسمية تلك القرى بد

 القد .
م ليا   29  بعد قيام   هابي يهودي بمذبحة لد1994وتغيرت حيان ال لسلينييح ب و ن جذ ية في عام 

لم يتم  فعن أبدا . «  غالقا  »مسلما  في مسجد الخلير. وحين ذ فرض   يس الوز ا  آنذاح  سحا   ابيح 
غال  أشد  حةاما . وأضحى مح ال عي الح و  على ت ا يح ونال  السنوات الالحقة  أيبح ا 

دنو   لى المدينة. وتم  غال  المؤسسات ال لسلينية فيها  وتم  نلا  المنظمات األجنبية بأنها 
 ممنوعة مح عقد اجتماعاتها ذات اللبيعة السياسية مع ال لسلينييح في المدينة.
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 قعتها. وحتى قبر شروح  سرا ير في بنا  جدا ها  وأثنا  ذلك الن  اانت المستوطنات ُتبنى وتتسع
العن ري  باتت القد  محوطة بحاجأ نرساني مح المستوطنات ا سرا يلية المتسعة التي تتعري 
يعودا  وهبوطا  لتحيا بالمدينة مثر سو  حو  مساكح اليهود! و لت قرى فلسلينية يغيرن 

  المستوطنات  وتضا لت ا ل تلك مح و ن بدانلها  وتمت م اد ن أ اضيها مح أجر بنا
المجتمعات القد مة أمام المجمعات السةنية ا سرا يلية الجديدن  التي تخنقها حرفيا . وما يأيد األمر 
يعوبة  أل هناح طرقا  سرية الت افية ت ل تلك المجتمعات وتعأ  ال لسلينييح أكثر عح بعضهم  

 «.القد  العربية»قلي وتستحوذ على أ اضيهم  وتمنعهم مح الويو   لى 
واال تأثير تلك السياسات مباشرا   وقد أحسن بوطأتها ال لسلينيول في جواني الحيان اافة. وبعد 
أعوام قليلة مح فرض ا غال  الدا م على القد   ا ت عت معدالت البلالة هنا وفي المناطل 

ية لم  عد بوسعهم دنو  المحيلة بها   لى مستويات يادمة. وألل ال لسلينييح في الض ة الغرب
المدينة بسهولة  تعيح على ال راات والمرافل االجتماعية واللبية ومرافل الخدمات المهنية  غال  

 مقا ها.
وباللريقة ذاتها  تم تمهيد الساحة لهذا الخلة التي تم تقد مها  لى نتنياهو. وتلك الخلة تهدف 

ألف فلسليني عح القد   وتوفير مبالغ  300عح طريل عأ  « م ةلة د موغرافية»ببساطة  لى حر 
طا لة. وفي الوقت ذاتن  تأيد ال لسلينييح فقرا   لى فقرهم  وتحةم السيلرن عليهم  وت بح القد  مثر 

  ول نهم في « نها حر ت ال لسلينييح»الخلير  وفي محاولة لتغيير الم اهيم  ستقو   سرا ير: 
 الحقيقة سيبقول أسرى لالحتال !

 8/10/2017، أبو ظبياالتحاد، 
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