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 38 :كاريكاتير
*** 

 
 لن نعود إلى االنقسام بأي حال من األحوال: فصائلالمع  لقاء تشاوري خالل  السنوار .1

عقدت حركة "حماس" لقاء تشااورًاا ماف اصااال العمال اليلساقيني قبال فداال وااد الحركاة رلا  القاادر  
 للقاء واد حركة اتح واستكمال مجًرات المصالحة اليلسقينية.

ع غز ، يحي  السانوار، ونااال وحضر لقاء اليصاال الفي عقد ظهر يوم األحد رايس الحركة اي ققا
ل.  رايس الحركة خليل الحية، وعضو المكتل السياسي للحركة صالح البردًو

وأكد رايس الحركة اي ققاع غز  يحي  السنوار خالل اللقاء عل  جدية الحركاة ااي مسااعيها إلنجااز 
 حوال.جميف مليات المصالحة اي القادر ، مردااا: لن نعود رل  االنقسام بأي حال من األ

وقال السنوار رن رنجاز الوحد  اليلسقينية يعتبر رااعة للمشروع الوقني، منوداا رل  أنها دي الضامن 
 لمنف محاوالت تصيية القضية اليلسقينية.

ونبا  رلا  الاادور المركازي لليصااال اليلسااقينية ااي رتماام عمليااة المصاالحة مان خااالل تشاكيل حاضاانة 
 قيلها.للمصالحة وعدم السماح ألي قرف بتع

 وأضاف: سنبق  عل  تواصل داام مف اليصاال اي موضوع المصالحة اي أثناء وجودنا اي القادر .
ماان جانباا ، شاادد ناااال رااايس الحركااة اااي الققاااع خلياال الحيااة علاا  رصاارار حماااس علاا  اسااتكمال 

ة: شاكلنا وقاال الحيا المصالحة، مضيياا: أبدينا مرونة كبير  اي دفا الموضوع وال مجال للعاود  للاوراء.
لجاناا متعدد  لوضف تصورات لتنييف ما تم االتياق علي  اي مليات المصالحة ودي منسجمة مف ما تم 

  االتياق علي  سابقا.
بدوردا، رحبات اليصااال بادعو  حركاة حمااس للقااء التشااوري، مثمناة خقاوات حمااس اإليجابياة وروح 

باات اليصاااال بااأال تبقاا  الحااوارات ثنااياااة، وقال المسااؤولية التااي تمتعاات بهااا ايمااا يتعلاا  بالمصااالحة.
 داعين رل  أن تشمل اللقاءات القادمة كل اليصاال اليلسقينية.

 8/10/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 

 األمريكية إلى القدس عريقات: طلبنا رسميًا من ترامب عدم نقل السفارة .2
تحًرر اليلسقينية صاال عًرقات قالل أمين سر اللجنة التنييفية لمنظمة ال :أمجد سمحان -رام هللا 

 االنقسااام ماان خااالل تكااًرس التعدديااة السياسااية والشااراكة السياسااية والعااود  أساابالالعمل علاا  رزالااة بااا"
رلاا  رراد  الشااعل ماان خااالل انتخابااات حاار  ونًزهااة، أنااا أدعااو الجميااف، كاال اليصاااال اليلسااقينية رلاا  
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اااد رااااف  أسااابالأو خياااق ساااقق التوقعاااات، ولكااان رزالاااة  رعااااد  الساااقين لخارقاااة الجأرااياااا. وأناااا ال أًر
 ."االنقسام تتقلل الصبر والحكمة والتضحية

أنا  ال دولاة ااي ققااع غاز  وال دولاة دون يادر  "الجمياف وشدد عًرقات، ااي مقابلاة ماف "القادس"، أن  
حااًرم للدولاة اليلساقينية العتيااد  تكمان ااي تكااًرس التعددياة السياساية وت األساساايةققااع غاز ، والركياز  

 ."تعدد السلقات
قاااات  لقاااد قلبناااا رسااامياا مااان "و األمًركياااة رلااا  القااادس لعااادم نقااال السااايار  األمًركياااةاإلدار  وقالااال عًر

 ."ن نقل السيار  سيهدم كل الجهود الرامية لتحقي  السالمأل ،الرايس ترامل بعدم نقل السيار 
 9/10/2017 ،القدس، القدس

 
 ية تحديد موقف معلن وواضح من إقامة الدولة الفلسطينيةعلى اإلدارة األمريك :واصل أبو يوسف .3

اا اار اليلسااقينية، واصاال أبااو : ناديااة سااعد الاادين - انعم  قااال عضااو اللجنااة التنييفيااة اااي منظمااة التحًر
كااي دونالااد تراماال بااين تحقياا  السااالم ونقاال ساايار  بااالد  ًربااا الاارايس األمر  رداا علاا يوسااق، لااا"الأد"، 

ا التصًرح "ال ييتح المجال أمام أي أا  سياسي لعملياة الساالم، بينماا يعاد رل  القدس المحتلة؛ رن دف
  الحديث عن أي خقو  باتجا  "النقل"، اعتداءا عل  الشعل اليلسقيني".

نهااااء  وأكاااد أن "تحقيااا  الساااالم واألمااان بالمنققاااة يتجساااد مااان خاااالل تأكياااد قااارارات الشااارعية الدولياااة وا 
قاماااة الدولاااة اليلساااقينية  واعتبااار أن "علااا  اإلدار  األمًركياااة  ".1967المساااتقلة واااا  حااادود االحاااتالل وا 

تحدياد موقاق معلان وواضاح ماان رقاماة الدولاة اليلساقينية وحاادوددا، ومان وقاق األنشاقة االسااتيقانية 
 اإلسراايلية اي األراضي المحتلة، والتي تعد جًرمة حرل مستمر  بح  الشعل اليلسقيني".

 9/10/2017 ،الغد، عّمان
 

 "تدين "إرهاب الدولة المنظم الذي يمارسه االحتالل "ية الفلسطينيةالخارج" .4
 اإلسااااراايليةرام هللا: قالاااات وزار  الخارجيااااة اليلسااااقينية رناااا  واااااي الوقاااات الاااافي تواصاااال اياااا  الحكومااااة 

تكًرس الشخصاية القانونياة الدولياة  رل الدبلوماسي اليلسقيني الهادف  وحلياؤدا محاوالتهم لوقق المد  
قين، تمهياااداا لالعتاااراف بهاااا عضاااواا كامااال العضاااوية ااااي األمااام المتحاااد ، تساااتمر سااالقات لدولاااة السااا

االحتالل اي مخققاتها لتدمير أي ارصة لتجسيد الدولة اليلسقينية عل  أرق الواقاف، عبار تماديهاا 
اااددا، خاصاااة المنااااق  المصااانية "ر" التاااي تشاااكل غالبياااة أراضاااي  ااااي نهااال األرق اليلساااقينية وتهًو

  بية المحتلة.الضية الأر 
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وجيشاااها  اإلساااراايليةوأداناات الخارجياااة ررداااال الدولاااة الماانظم بجمياااف أشاااكال ، الااافي تمارساا  الحكوماااة 
الشااااااعل اليلسااااااقيني وأرق وقاااااانهم وممتلكاااااااتهم  وميليشااااااياتها ماااااان المسااااااتوقنين المتقااااااراين، بحاااااا   

االساتعماًرة الهادااة  وأشجاردم، محملة الحكومة اإلسراايلية المسؤولية الكاملاة عان تاداعيات سياسااتها
 .رسراايل"دولة "جانل  رل تقويق ارصة قيام دولة السقينية قابلة للحيا  وفات سياد   رل 

 9/10/2017 ،القدس العربي، لندن
 

 تطالب برفع العقوبات عن غزةو  هنية والسنوار تلتقي"التغيير واإلصالح" كتلة نواب  .5
تشًرعي اليلسقيني اجتماعها الادوري بحضاور كال عقدت كتلة التأيير واإلصالح اي المجلس ال :غز 

ماان رااايس المكتاال السياسااي لحركااة حماااس، رسااماعيل دنيااة، ورااايس حركااة حماااس اااي غااز  يحياا  
اااي بيااانا  ،وثماان النااوال الساانوار، واسااتمعت منهمااا رلاا  شاارح وافا حااول ملااق المصااالحة اليلسااقينية.

وأكاد  ور المصري ااي رنجااز دافا الملاق.جهود حركة حماس اي رنجاز المصالحة، مشيدين بالد ،لهم
ميااروق ماان  النااوال علاا  أن المصااالحة اليلسااقينية الداخليااة واجاال وقنااي وضاارور  رنسااانية، وحاا   

 الشعل اليلسقيني عل  قيادت .
وناو   وشددوا عل  ضرور  تيعيل جميف المؤسسات والوزارات اي غز  والضاية الأربياة علا  حادا ساواء.

المجلس التشًرعي ليقوم بادور  ااي الرقاباة والتشاًرف ااي الضاية الأربياة وغاز  النوال رل  وجول تيعيل 
وأكدوا عل  ضارور  المساارعة بغلأااء جمياف القارارات واإلجاراءات التاي تضار بالشاعل  سواء. عل  حد  

 اليلسقيني كل  والتي قام بها رايس السلقة محمود عباس تجا  غز  اوراا ودون تأجيل.
 8/10/2017 ،ية لإلعالموكالة الرأي الفلسطين

 
 ا يزال قائماً مسرائيلي على المصالحة اإل –كي ير ماألالفيتو  تيسير خالد: .6

قال عضو اللجنة التنييفية لمنظمة التحًرر، عضو المكتل السياسي للجبهاة : نادية سعد الدين - انعم  
ااار الساااقين، تيساااير خالاااد، رن "الييتاااو علااا  المصاااالحة ال يااازال ق وأضااااف، ااااي  اامااااا".الديمقراقياااة لتحًر

رساراايلي مشاتر  علا  المصاالحة،  –كاي ًمدونة ل  عل  مواقف التواصل االجتماعي، رن دنا  ايتو أمر 
كياة عاادت رلا  الحاديث عان ًمقابل تنييف شروط، تعتبر مراوضة الساقينياا، منودااا رلا  أن "اإلدار  األمر 

 ، بينما تحاول بعثها من جديد".شروط الرباعية الدولية، التي دخلت منف سنوات عالم النسيان
 9/10/2017 ،الغد، عّمان
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 نائب عن حماس: االحتالل يحّرض على المصالحة بتأجيج مخاوف فتح .7
حمااااس اتحاااي القرعااااوي مااان حركاااة عااان  حاااف ر النااااال ااااي المجلاااس التشاااًرعي اليلساااقيني :قاااولكرم

المواقااق بغثااار  المخاااوف تحركااات االحااتالل اإلسااراايلي للتحااًرق علاا  المصااالحة الوقنيااة وتااأجي  
نهاااااء حكاااام الساااالقة  لاااادك حركااااة اااااتح، عباااار الحااااديث عاااان رغبااااة حماااااس بالساااايقر  علاااا  الضااااية وا 

دس بااارس، علااا  أن االحاااتالل يترقااال الوضاااف وكالاااة قاااااااي تصاااًرحات ل ،وأكاااد القرعااااوي  اليلساااقينية.
ولاام  لسياسااي.علاا  مكتبهااا ا الااداخلي اليلسااقيني بحاافر، والتأيياارات التااي أجرتهااا حركااة حماااس مااؤخراا 

ربا  الساحة الداخلية اليلسقينية.  يستبعد القرعاوي أن يقدم االحتالل عل  تشتيت أجواء المصالحة وا 
 8/10/2017وكالة قدس برس، 

 
 أبو نعيم: إجراءاتنا على حدود مصر منعت كل أشكال التهريب في االتجاهين .8

نعاايم أن اإلجااراءات األمنيااة التااي انتهاات اللااواء تواياا  أبااو اليلسااقينية أكااد وكياال وزار  الداخليااة  :غااز 
وزار  الداخليااة منهااا خااالل األيااام السااابقة علاا  قااول الحاادود اليلسااقينية المصااًرة منعاات كاال أشااكال 

أن اإلجااراءات الداخليااة  ،خااالل حديثاا  إلفاعاة "صااوت األقصاا  المحليااة" ،وأوضااح أبااو نعاايم التهًرال.
حاادود ووضااف جاادار شاااا  باإلضااااة رلاا  نقاااط علاا  قااول الحاادود المصااًرة شااملت تسااوية المنققااة ال

 عل  الحدود الجنوبية لققاع غز . األمنمركًزة وكاميرات ومنظومة رنار  تبعها تعًززات كبير  لقوك 
 األعمااال نعاايم عاان راضاا  المااس باااألمن القااومي المصااري الاافي دااو اماان السااقين، مااديناا  أبااوعاارل أ و 

 التي تستهدف الجيش المصري. اإلردابية
 8/10/2017 ،أون الين فلسطين

 
 اإلعالم الحكومي يطالب بإيفاد صحفيين لتغطية لقاءات المصالحة .9

أكاااد راااايس المكتااال اإلعالماااي الحكاااومي ااااي ققااااع غاااز  ساااالمة معاااروف علااا  دعااام مقالااال  :غاااز 
الصااحييين للسااالقات المصااًرة بتقاااديم تسااهيالت مااان أجااال خااروجهم لتأقياااة لقاااءات المصاااالحة باااين 

 التي من المقرر أن تعقد يوم غد الثالثاء اي العاصمة المصًرة القادر .و  ،حركتي حماس واتح
 8/10/2017 ،فلسطين أون الين

 
 2017لجنة االنتخابات تصدر تقريرها حول االنتخابات المحلية  .11

اة :رام هللا ار االنتخاباات المحلياة  اليلساقينية أصدرت لجنة االنتخابات المركًز ، ونشارت  ياوم 2017تقًر
وقالات لجناة االنتخاباات رنا  مان المقارر أن ياتم قباعاة  .اإللكتروني، عل  موقعها 8/10/2017 األحد
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اار وتوًزعاا  خااالل األساابوعين القااادمين، علاا  المؤسسااات الرساامية واألدليااة فات العالقااة، وكاافل   التقًر
 للهياات المحلية المشاركة اي االنتخابات.

  www.elections.ps  الرابا: ولالقالع عل  التقًرر، يمكن ًزار  موقف اللجنة عل
 8/10/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
مقر المخابرات بلقاء سيعقد بسرية تامة الشائكة.. الالقاهرة لبحث الملفات إلى  النصيوفدا فتح وحماس  .11

 المصرية
االثناين يصال الياوم  أنا  أشرف الهاور غز من  ، عن مراسلها9/10/2017القدس العربي، لندن، قالت 

وااادا حركتااي اااتح وحماااس رلاا  العاصاامة المصااًرة القااادر  علاا  أن تباادأ الثالثاااء أولاا  الجلسااات التااي 
ستحدد نتااجها نجاح التيادمات األخير  التي أبرمت بين اليًرقين من عدم ، وستبحث اي وجود نقاط 

 ."صعبةالمليات ال"التقاء لحل 
أن وااااد حركاااة ااااتح الااافي يشاااار  ااااي حاااوارات القاااادر ، عقاااد أماااس اجتماعاااا  "القااادس العرباااي"وعلمااات 

مقاااوال ماااف الااارايس محماااود عبااااس، جااارك خاللااا  بحاااث حااال نقااااط الخاااالف ماااف حركاااة حمااااس حاااول 
 ."المليات الصعبة"

، باادال ماان وللماار  األولاا  يتاارأس واااد حماااس ناااال رااايس مكتبهااا السياسااي الجديااد صااالح العاااروري 
علا  تارؤس اللقااءات الساابقة التاي بحثات ملاق المصاالحة. الفي اعتاداد الدكتور موس  أبو مرزوق، 

وتعاد أيضااا داف  دااي الماار  األولا  التااي يشاار  ايهااا العاااروري وحساام باادران، مساؤول ملااق العالقااات 
ار قااااد ويضاام واااد حماااس أيضااا يحياا  الساانو . الوقنيااة الجديااد اااي حماااس اااي مباحثااات المصااالحة

ل.  الحركة اي غز ، ونااب  خليل الحية، وكال من حسام بدران وصالح البردًو
اة اوااد حركاة ااتح  أما يترأسا  مياوق العالقاات الوقنياة، عازام األحماد، ويضام أعضااء اللجناة المركًز

للحركة حسين الشاي،، وأباو ماادر حلاس، وروحاي اتاوح، وراايس جهااز المخاابرات العاماة اللاواء ماجاد 
 وناال أمين سر المجلس الثوري للحركة اايز أبو عيقة.ارر، 

"القاادس" ، أن صااالح جمعااة، ماان القااادر  عاان 9/10/2017القدددس، القدددس، وأضاااف موقااف صااحيية 
علمت أن اللقاء الفي سيجمف اتح وحماس اي العاصمة المصًرة غدا الثالثاء، سيعقد اي سًرة تامة 

ن الااارايس المصاااري عباااداليتاح السيساااي وجااا  جهااااز ااااي مقااار جهااااز المخاااابرات العاماااة المصاااًرة، وأ
مواصالة التحركاات لمسااعد  المتحااوًرن ااي بادء مرحلاة جدياد   رلا المخابرات والمسؤولين المصًرين 

 من وحد  الصق اليلسقيني.
 

http://www.elections.ps/
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 أبو مرزوق: نجاح محادثات القاهرة مرهون بيد عباس .12
قادر  اي منته  األدمية خاصة اي قال عضو المكتل السياسي لحركة "حماس" رن محقة الحوار بال

 ظل التوقعات الشعبية الكبير .
ااد  لاا  عباار موقااف تااوًتر رلاا  أن نجاااح دااف  المحقااة مردااون بيااد الاارايس  وأشااار أبااو ماارزوق اااي تأًر

 اليلسقيني محمود عباس وأن علي  تقديم ما تقتضي  الحالة.
تح لبحااااث تنييااااف تيادمااااات وماااان المقاااارر أن تستضاااايق القااااادر  بعااااد غااااد الثالثاااااء حركتااااي حماااااس وااااا

 المصالحة بعد أسبوع من وصول حكومة الوااق الوقني رل  ققاع غز  بحضور واد أمني مصري.
 8/10/2017موقع حركة حماس، غزة، 

 
 ضمن محددين رئيسيينإلى القاهرة حماس ذاهبة بدران:  .13

رفاعاة "حياا   قال عضو المكتل السياسي اي حركة حماس، حسام بدران، اي مداخلة لا  عبار: نابلس
رف أم"، المحليااة بمدينااة نااابلس، أن واااد الحركااة ساايبدأ بالوصااول رلاا  القااادر  اليااوم االثنااين قادمااا ماان 

 مناق  مختلية، تحضيرا للقاء واد اتح واألقراف المصًرة غد الثالثاء.
ت وااي رد علاا  ساؤال عاان قبيعاة المليااات التاي تحملهااا حمااس رلاا  دافا اللقاااء، قاال باادران: رن لقاااءا

الاافي وقعاات علياا  جميااف اليصاااال اليلسااقينية، ودااو يتضاامن  2011القااادر  تنقلاا  ماان اتياااق القااادر  
 كااة المليات الرايسية األساسية، وما سيجري دو وضف آليات لتنييف ما تم االتياق علي  سابقا.
الحزبياة  وأكد بدران عل  أن حركة حماس فادبة ضمن محددين رايسيين، المرونة العالية اي القضاايا

اااات  والحركياااة، والتمسااا  والتشااابث بالقضاااايا الوقنياااة والحقوقياااة التاااي تماااس الماااواقن العاااادي مااان حًر
 وني  بدران أن يكون سالح المقاومة محال للبحث. للعمل السياسي والمقاومة المشروعة.

قبيقهاا وعن شمولية الضية الأربية ضامن مباحثاات القاادر  المقبلاة، أكاد بادران علا  أن المصاالحة وت
لن يكون حكرا عل  مكان دون آخر، االضية وغاز  حاضارتين بقاو ، وكماا داي مساألة الماوظيين بأاز  

 دنا  موظيين بالضية اصلوا من وظاايهم، وسيكون مليهم حاضرا. 
ااة العماال السياسااي والمؤسسااات المألقااة ومااا ترتاال علياا  االنقسااام بالضااية حاضاارا اااي  وأوضااح أن حًر

ن كان ال يظهر فل  رعالميا رال أن  ستكون ضمن أولويات البحث.النقاشات السابقة والم  قبلة، وا 
أن الوااااد المشاااار  سااايكون ضااامن  نااااال راااايس الحركاااة الشاااي، صاااالح العااااروري وكااافل  داااو وكشاااق 
 نيس .

 9/10/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 كةأساسية لدى الحر  وركيزة   هدف   لدى حماس أن المصالحةَ  لمسنا ":الشعبية" .14
جااددت اليصاااال اليلسااقينية اااي ققاااع غااز ، التأكيااد علاا  عاادم المساااس بسااالح المقاومااة اااي : غااز 

 سياق أي حوارات وقنية مرتقبة، مقالبة بضرور  تشكيل جبهة مقاومة موحد .
جاااء فلاا  خااالل "اجتماااع تشاااوري" عقدتاا  حركااة "حماااس"، يااوم األحااد، مااف اليصاااال اليلسااقينية اااي 

ااااد حمااااس ااااي غاااز  يحيااا  السااانوار، وناابااا  خليااال الحياااة، ومساااؤول العالقاااات مديناااة غاااز  بحضاااور قا
ل.  الوقنية اي الحركة صالح البردًو

وصر ح عضو المكتل السياسي لا "الجبهة الشعبية"، جميل مزدر، باأن االجتمااع "كاان تشااورًاا بادعو  
المصااااالحة ماااان حركااااة حماااااس، وحضاااار  قاااااد  العماااال الااااوقني اإلسااااالمي، للتشاااااور والتياعاااال حااااول 

 الوقنية".
باداء أعلا  مروناة  وقال مزدار لاا "قادس بارس"، رن حركاة حمااس أبلأات اليصااال باساتعداددا العاالي وا 

 ممكن إلنجاز المصالحة الوقنية.
وأضاف: "لمسنا لدك اإلخو  اي حماس أن المصاالحة دادف وركياز  أساساية لادك الحركاة، وأنا  لاديها 

 اإليجابي من أجل رنجاز المصالحة".االستعداد العالي للتعامل والتعاقي 
وأااد القياادي ااي الشاعبية؛ والافي حضار االجتمااع، باأن اليصااال أكادت ضارور  أن ال يكاون الحاوار 
الثنااااي بااين "حماااس" و"اااتح"، بااديالا عاان الحااوار الااوقني الشااامل، وأن يكااون بمثابااة تحضااير للحااوار 

 الشامل وتأكيد عل  بحث جميف المليات".
زدار، لتشااكيل "جبهااة مقاوماة موحااد  تهاتم بااغدار  تكتيكااات المقاوماة والتصاادي لالحااتالل ودعاا جمياال م

 وا  ما نصت علي  وثيقة الوااق الوقني".
 8/10/2017قدس برس، 

 
 السوداءاالنقسام صفحة  فتح ستبذل كل ما بوسعها لطيّ  : الفتياني .15

ركاة ااتح، بكال الجهاود الرامياة أشرف الهور: رحل ماجد اليتياني أمين سر المجلس الثاوري لح -غز  
 ."قي دف  الصيحة السوداء"الستعاد  الوحد  الوقنية، مؤكدا أن اتح ستبفل كل ما بوسعها لا 

الاافي حااال سااابقا دون  "المليااات الصااعبة"نيااة اااتح بغنهاااء الملااق األكثاار تعقياادا اااي  رلاا واااي رشااار  
فين عينااتهم حماااس بعااد ساايقرتها علاا  الاا "ملااق المااوظيين"التوصاال رلاا  رنهاااء االنقسااام، والمتمثاال بااا

غز ، اي ظال األنبااء التاي تارددت عان وجاود مقتارح لادم  ثمانياة آالف موظاق مانهم ااي المؤسساات 
. وأضاااف ودااو يبعااث برساااال قمأنااة "ألحااد رقصاااايحركااة اااتح لاايس لااديها برنااام  "والااوزارات، قااال 
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، الاتااااا رلاااا  أن "ة لمااااوظيينماااان القبيعااااي أن تكااااون دااااف  الااااوزارات بحاجاااا"لحركاااة حماااااس وموظييهااااا 
 الينية دي المخولة لحل دف  القضية. اإلداًرةالحكومة واللجنة 

 9/10/2017القدس العربي، لندن، 
 

 هنية يهنئ الرئيس السوداني برفع العقوبات األمريكية عن بالده .16
رااف دنأ رايس المكتل السياسي لحركة "حماس" رسماعيل دنية الرايس السوداني عمر حسن البشاير ب

جراءاتها الجاار .  العقوبات االقتصادية األمًركية الظالمة وا 
وعباار دنيااة اااي رسااالة للاارايس السااوداني األحااد عاان عمياا  ارحااة الشااعل اليلسااقيني براااف العقوبااات 

لة.  االقتصادية األمًركية الظالمة التي قالت السودان الشقي  وشعب  الكًرم لسنوات قًو
ي تجماف الشاعبين اليلساقيني والساوداني، معباراا عان تقادير الحركاة وأكد عل  عما  أواصار األخاو  التا

بفلا  ااي  لمواقق السودان الشاجاعة والراااد  ااي دعام صامود الشاعل اليلساقيني، وماا بفلا  الساودان ًو
 سبيل نصر  قضية السقين العادلة.

ااال آثاااار  السااالبية، وأثبااات بجاااد ار  بكااال وأضااااف "لقاااد اساااتقاع الساااودان مواجهاااة داااف  العقوباااات، وتحم 
نات  وااات  أنَّ  قادر عل  تحد ي الصعال والمضي ُقدماا نحو التقو ر واالزددار.  مكو 

 8/10/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 

 ل المنظومة األمنية في إسرائيل"بَ لالغتيال من ق   : عودة العاروري للعمل العسكري يضعه هدفاً "ال"وا .17
اإلخبااااري العباااري، أميااار بوخباااوط، رن المنظوماااة  "الال المحلااال اإلساااراايلي ااااي موقاااف "و قاااا: الناصااار 

األمنية اإلسراايلية تنظر لموضوع المصالحة اليلسقينية مان زاوياة أنهاا ال تعادو كونهاا ددناة مان قبال 
وادعاا  بوخبااوط، بااأن صااالح العاااروري؛  حماااس، ستسااتألها إلعاااد  تاارميم نيسااها والعااود  لااا "العنااق".

حماس، قد يستأل تواجد  اي بيروت لتنييف عمليات ضاد أداداف  ناال رايس المكتل السياسي لحركة
ولياات النظاار رلاا  أن عااود  العاااروري للعماال العسااكري "قااد يضااع  داادااا  رسااراايلية اااي الضااية الأربيااة.

 لالغتيال من قبل المنظومة األمنية اي رسراايل".
ات ااااي حااازل هللا؛ واساااتقرد: "رساااراايل وخاااالل العقاااد األخيااار نظمااات عاااد  عملياااات تصااايية ضاااد قيااااد

والافي قاادم الرعاياة للعاااروري كااي بنياف عمليااات بالضااية، لافل  ماان الممكاان أن يساهل وجااود العاااروري 
وأردف: "حمااااس ستساااتمر بالعمااال تحااات األرق ضاااد رساااراايل والسااالقة  ااااي لبناااان عملياااة اغتيالااا ".

ميتاااح ايهااا، واسااتملوا  القاتاال ليكونااوا رجااال اإلردااالاليلسااقينية"، مشاايراا رلاا  أن الحركااة "قاادمت قاااد  
 المناصل المتقدمة ااي حمااس يااي اإلشاار  رلا  يحيا  السانوار وصاالح العااروري ومحماد الضايق ".



 
 
 
 

 

 12 ص             4427 العدد:             10/9/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

وأشاار  وزعم بأن قاد  حماس الثالثة "يعملون وا  اندمار بينهم، كونهم مازالوا عل  خقهام المتشادد".
"وفلا  إلرضااء المحاور الساني  رل  أن حماس ااي الوقات الارادن ساتحاول أن تكاون بعياد  عان رياران،

 المعتدل".
 8/10/2017قدس برس، 

 
 بغزةإتمام المصالحة لثماني عائالت من ضحايا االنقسام  :العليا الوطنيةلجنة المصالحة  .18

رعاات لجنااة المصااالحة الوقنيااة العليااا، مساااء يااوم األحااد، مهرجانااا وسااا ققاااع غااز ، أعلناات : البااًر 
الت ماان ضااحايا األحااداث المؤسااية التااي شااهددا ققاااع غااز  ربااان خاللاا  رتمااام المصااالحة لثماااني عاااا

 أحداث االنقسام.
ورجااال القااانون والمجتمااف الماادني  اإلصااالحوحضاار االحتيااال أعااداد كبياار  ماان قاااد  اليصاااال ورجااال  

وعااااالت الشااهداء وأعضاااء ماان المجلااس التشااًرعي. وخااالل االحتيااال ألقياات كلمااات مااؤثر  دعاات رلاا  
الصاايوف، وقااي  صاايحة الماضااي السااوداء، وتكااًرس الوحااد  الوقنيااة، والسااعي وحااد  الصااق، ور   

 إلنجاز وحد  وقنية شاملة.
 8/10/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 قتل مستوطن " يعتقل فلسطينيين اثنين بتهمةالشاباك" .19

السقينيين قال جهاز األمن العام اإلسراايلي "الشابا "، األحد، رن  اعتقال : سعيد عموري  -القدس 
اثنين شمالي  الضية الأربية، بتهمة "قتل مستوقن رسراايلي اي مدينة كير قاسم اي رسراايل يشمال ، 

  األربعاء الماضي".
وأوضح "الشابا " اي بيان نقلت  وساال رعالم عبًرة، بينها موقف صحيية "يديعوت أحرنوت"، أن 

وليت رل  أن "التحقي  ما زال  الي الضية.اليلسقينيين من سكان بلد  قباقية قرل مدينة جنين، شم
 مستمراا مف المعتقلين لمعراة التياصيل الدقيقة للحادثة".

والمستوقن المقتول من سكان مستوقنة "الكنا " المقامة عل  أراقا السقينية شمالي الضية الأربية، 
بلغ من العمر   عاماا. 72ًو

ل الشابهات ااغن القتيال وداو صااحل محال تجااري، واألربعاء الماضي، قالت اإلفاعة اإلسراايلية "حس
 قتل عل  خليية نزاع عمل مف مستخدمين يعمال  اي المحل".

 8/10/2017وكالة األناضول لألنباء، 
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 باتجاه بلدات غالف غزةردًا على إطالق قذيفة  لحماس اً موقع قصفتالمدفعية اإلسرائيلية  .21
اضااي اإلسااراايلية، مساااء يااوم األحااد، اااي حااين سااققت قفييااة ماان ققاااع غااز  داخاال األر : رامااي حياادر

قالاات السااالقات اإلساااراايلية رن القفيياااة لااام تساااير عاان رصاااابات بشاااًرة وساااققت ااااي منققاااة ميتوحاااة، 
 موقف لحماس قرل مخيم المأازي.  باتجا وقامت بغقالق قفااق مداعية 

اااا لحركاااة  اااا تابعا حمااااس شااارق مخااايم وقالااات مصاااادر الساااقينية رن المداعياااة اإلساااراايلية قصااايت موقعا
ولام تعلان المصاادر  المأازي اي ققاع غز ، كرد عل  القفيية التي أقلقت باتجاا  بلادات غاالف غاز .

 اليلسقينية عن ضحايا بشًرة جراء القصق المداعي اإلسراايلي.
وقااال الجاايش اااي وقياات ساااب ، رن قواتاا  ال تاازال تبحااث عاان مكااان سااقوط القفييااة اااي بلاادات غااالف 

 بلدات التابعة للمجلس اإلقليمي "رشكول"، بعد أن دوت صيارات اإلنفار اي المنققة.غز ، ال سيما ال
 8/10/2017، 48موقع عرب 

 
 مع إيران على إلغاء االتفاق النووي  ترامبنتنياهو يحث  .21

حث رايس الحكومة اإلسراايلية بنيامين نتنيادو، الرايس األميركي دونالد ترامل، عل  : بالل ضادر
النووي الفي وضف قيودا عل  تقوًر البرنام  النووي اإليراني ووقعت علي  ريران  رلأاء االتياق

 والدول الست الكبرك، ودي الواليات المتحد  وروسيا والصين وبًرقانيا وارنسا وألمانيا.
وفكرت صحيية "يسراايل ديوم"، يوم األحد، أن نتنيادو بعث رسالة رل  البيت األبيق، اي األيام 

ل ايها رن "رسراايل تقق رل  جانل ترامل وتدعو رل  رلأاء االتياق النووي مف ريران األخير ، قا
 وا عاد  ارق عقوبات ثقيلة عل  ريران".

 8/10/2017، 48عرب 
 

 ال محال من المواجهة مع إيران :وسائل اإلعالم اإلسرائيلية .22
صادردا أن األجهز  األمنية كشيت وساال اإلعالم اإلسراايلية نقالا عن م: الناصر  ااااا أمال شحاد 

يران باتت ال محال منها، واي ظل التقورات التي  توصلت رل  نتيجة أن المواجهة بين رسراايل وا 
تشهددا سوًرا، وأن  لم تعد دنا  وسيلة ديبلوماسية إلحداث تأيير اي السلو  اإلقليمي إليران، وأن 
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اي المنققة، أي  "أزمة أخرك "رسراايل  أسمتهاالسبيل الوحيد للتعامل معها دو تكثيق العقوبات أو ما 
 المواجهة.

ونقلت المصادر اإلسراايلية ما تمخق عن استخالصات األجهز  األمنية، والتي تتسم بالتهديد 
النظام اإليراني ال يأخف عل  محمل الجد التحفيرات التي أدل  بها علناا رؤساء األجهز  "والتحفير بأن 

وا صل االتصاالت مف النظام السوري والجوالت الميدانية إليجاد قاعد  جوية األمنية اي رسراايل، ًو
 . "عسكًرة بالقرل من دمش ، لتكون قاعد  لقاارات الحرس الثوري اإليراني

 9/10/2017المستقبل، بيروت، 
 

 محاولة تهريب أحذية عسكرية لغزة إحباطدعي "إسرائيل" ت .23
محاولة تهًرل أحفية عسكًرة كان  رحباقهاحد، زعمت سلقات االحتالل يوم األ: الداخل المحتل

 سيتم تهًربها رل  ققاع غز ، بين بضااف تجاًرة عبر معبر كرم أبو سالم.
وادعت وساال اإلعالم العبًرة أن األحفية عسكًرة ومخصصة للجنود، حيث كانت ستصل رل  

 المقاومة اليلسقينية، وقد تم ضبقها ومصادرتها.
يلية"، اغن األحفية العسكًرة المصادر  كانت مخباة اي شاحنة أحفية عادية، وبحسل المزاعم "اإلسراا

 وعند تيتيش الشاحنة اكتشق جنود االحتالل وجود األحفية العسكًرة بينها.
 8/10/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 جل السالمأوفلسطينيات يختتمن مسيرة من  إسرائيلياتنساء  .24

اي القدس مسير  استمرت  األحدواليلسقينيات  اإلسراايلياتالف النساء آ تنهي :يأ ف ل  –القدس 
 رسراايلوالضية الأربية المحتلة، للمقالبة بتوقيف اتياق سالم بين  رسراايلاي  ألسبوعين

 واليلسقينيين.
صوت عشرات  رسماع“دف  التظادر  من اجل  اإلسراايلية” نساء يصنعن السالم“ونظمت حركة 

 ”.وشًركاتهن اليلسقينياتوالعربيات من اليسار والوسا واليمين  اإلسراايلياتاليهوديات الف النساء آ
سراايليات/سبتمبر الماضي بمشاركة نساء السقينيات أيلول 24وبدأت المسير  اي  الف آوشاركت  .وا 

  الماضيين. يناألسبوعمن الناشقات اي المسير  عل  مدك 
 8/10/2017، أي اليوم، لندنر 
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 طي الكتمان لشرطة االحتالل تبقي أوامر إطالق النار العليا اإلسرائيلية المحكمة"عدالة":  .25
أكد بيان، صدر يوم األحد عن مركز عدالة لحقوق األقلية : نضال محمد وتد -القدس المحتلة 

إلسراايلية العليا أصدرت قراراا بقبول موقق الشرقة العربية اي الداخل اليلسقيني، أن المحكمة ا
اإلسراايلية بعدم الكشق عن التعليمات والمعايير التي تنتهجها عند رقالق النار، وفل  خالااا لموقق 

 ساب  للمحكمة المركًزة التي كانت ألزمتها بالكشق عن بعق دف  األوامر والمعايير.
صدرت أمر رلزام للشرقة بالكشق عن معايير وأوامر رقالق وكانت المحكمة المركًزة اي اللد، قد أ

النار، ردا عل  التماس قدم  مركز عدالة، قالل اي  بغعالن دف  المعايير، وخاصة ما يتعل  بنشاط 
وسلو  شرقة االحتالل عند تيًر  مظادرات السقينية اي القدس المحتلة واي النقل، وتحديدا اي 

  ًن.حال كون المتظادًرن من القاصر 
وأكد مركز عدالة، اي بيان ، أن المحكمة اإلسراايلية العليا قبلت اعتراق والتماس الشرقة عل  قرار 

 محكمة اللد، وأي دت ح  الشرقة بكتمان تعليمات وأوامر رقالق النار عل  المتظادًرن.
 8/10/2017، العربي الجديد، لندن

 
 مات حول مستخدميهامحمولة إسرائيلية تبيع معلو  هواتفشركات "يديعوت":  .26

وقعت شركة الهواتق المحمولة اإلسراايلية "بيلييون" عل  عقد مف مشألة الهواتق : بالل ضادر
المحمولة العالمية "تلييونيكا"، يقضي بشراء برنام  وقدرات تحليل معقيات تصل من مستخدمي دف  

 الهواتق، حسبما فكرت صحيية "في ماركر" اليوم االثنين.
بيلييون" عل  دف  الخدمة التي ستبدأ بتقديمها اآلن اسم "سمارت داتا"، وتعتزم بيف وأقلقت شركة "

المعلومات واالستنتاجات التي باإلمكان استخالصها منها رل  بلديات وجهات حكومية وأمنية وجهات 
 تجاًرة أيضا.

 9/10/2017، 48عرب 
 

 اإلسرائيلي جيشالازدياد عدد المتجندين المسيحيين في ": إسرائيل اليوم" .27
رام هللا: نشرت صحيية "يسراايل ديوم" يرسراايل اليوم ، ان  اي ضوء النشر المتزايد عن نهاية 

السوًرة  األدليةالسوًرة، قامت بيح  العالقة بين الربيف العربي كل  والحرل  األدليةالحرل 
 .رسراايلخاصة، وانعكاسها عل  العرل الفين يعيشون اي 
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، والمحاضر اي األوسان، الخبير اي الشؤون السوًرة واللبنانية والشرق ويقول د. يسري خيزرا
"الربيف العربي توقق اي الحرل  رنالجامعة العبًرة والجامعة الميتوحة ومركز شليم اي القدس، 

  السوًرة، ودنا  تم صد توج  الثورات الشعبية، ألن النتاا  كانت مدمر  جدا". األدلية

، 2012ومات سلمها الجيش، بناء عل  قلل "يسراايل ديوم" ان  منف عام يتبين من معل رسراايلاي 
، ودفا مقابل تأسيس اإلسراايليقرأ ارتياع كبير عل  عدد العرل المسيحيين الفين يتجندون للجيش 

 منتدك تشجيف الخدمة لديهم، حين كان الحرل السوًرة اي عامها الثاني. 

ع، اي غور األردن، اتح كلية عسكًرة للمسيحيين وقبل اقل من شهر تم اي كيبوتس بيت دًزرا 
 . رسراايلواليهود، وفل  ألول مر  اي تاًر،  واألراميين

مؤسسي المنتدك، النقيل ياحتياط  شادي حلول، من قًرة الجش. وقال:  أحدويقق وراء دف  المبادر  
 18جيل  أبناءيحيين شال يتجندون سنويا للخدمة الوقنية. ودفا يساوي ثلث الشبان المس 500"لدينا 

 ".رسراايلسنة الفين يعيشون اي 
 9/10/2017، األيام، رام هللا

 
 اليهودي "العرش" لعيد إحياءً  األقصى المسجد القتحام المستوطنينغليك يقود  يهودا .28

"العرش"  عيد رحياء بهدف األقص  المسجد باحات أمس اليهود والمستوقنين المتدينين ماات اقتحم
 .اليهودي
 قاد غلي ، يهودا اليميني، "الليكود" حزل من المتقرف "الكنيست" عضو رن عيان شهود وقال

. الققانين بال جهة من األقص  المسجد أسوار أمام المتدينين بلباس الصال  وأدك المستوقنين
 أبوال أحد السلسلة، بال أمام من دينية وشعاار صلوات أدت أخرك  مجموعات رن الشهود وقال

 . األقص المسجد
 حت  األقص ، المسجد باحات رل  الدخول سمت  ما رل  أنصاردا دعت "الهيكل منظمات" وكانت
 قاالة أتباعها رل  تقمينات موقعها عل  المنظمات بعق ونشرت. العرش لعيد رحياءا  األسبوع، نهاية
 ديالتقلي الزي  يرتدون  كانوا المقتحمين رن شهود وقال. الشرقة حراسة تحت سيجرك  الدخول رن

ن اليهودي،  .المسجد باحات اي وشعاار ققوساا  أدك منهم عدداا  وا 
 9/10/2017الحياة، لندن، 

 

 

 



 
 
 
 

 

 17 ص             4427 العدد:             10/9/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

 الثالثاء المقبل المسجد أمام المسلمين حتى االحتالل تغلق : سلطاتاإلبراهيمي المسجد مدير .29
 ينالمصل أمام بالكامل الحرم رغالق نيتها اإلبراديمي المسجد ردار  أمس االحتالل سلقات أبلأت

 المسجد رن سنينة، أبو حيظي اإلبراديمي، المسجد مدير وقال. اليهودية األعياد بسبل المسلمين
 أبو سنينة وأوضح. اليهودي العرش عيد لمناسبة المستوقنين أمام اتح  مف الثالثاء ليلة حت  سُيأل 

 صارخاا  اعتداء ريعتب المسجد، اي اآلفان راف ومنف المسلمين والمصلين الزااًرن أمام اإلغالق أن
 .اإلبراديمي الحرم اي المسلمين ح  وعل  العباد  حًرة عل 

 9/10/2017الحياة، لندن، 

 
 اعتقاله منذ الزيارة من ومحروم العالم عن معزول رائد صالح الشيخ: زبارقة .31

 المركز"لا خاصة تصًرحاتا  صالح اي رااد الشي، محامي زبارقة خالد المحتلة: قال القدس
 من ويمنف السياسيين األسرك  باقي عن معزول صالح الشي، رن   األحد،" لإلعالم اليلسقيني
 منتصق اعتقال  لحظة منف بًزارت  وفوي  ألدل  يسمح لم أن   حين اي معهم، الحديث أو االختالط

 .المنصرم آل/ أغسقس
د ؤك   صالح شي،لل والكتل الصحق ردخال تمنف الصهيونية السجن ردار  أن   اليلسقيني، المحامي ًو
 الداخل مستوك  عل  األحداث آخر ومتابعة المقالعة أجل من بفل ، المستمر  مقالبت  من بالرغم

 .اليلسقيني
 يعكق أن  حت  وتدبر، عباد  قراء  اي ، يقرأ مصحي  سوك  الشي، لدك يوجد ال: "ويضيق زبارقة

 الشي، أن   رل  الاتاا  ،"ءاإلسرا سور  وخاصة الكًرم للقرآن تدبر  خالل من كتال تأليق عل  اآلن
 حيات ؛ اي بها نادك التي المبادئ أجل من يضحي أن  يعلم ودو" جداا، عالية بمعنويات يتمتف
 .قال كما" األقص  بالمسجد تتعل  التي تل  خاصة

 8/10/2017لإلعالم،  الفلسطيني المركز
 

 لمنصرما خالل أيلول/ سبتمبر فلسطينياً  431 يعتقل حقوقية: االحتالل مؤسسات .31
 431 المنصرم خالل أيلول/ سبتمبر اعتقلت االحتالل سلقات بأن السقينية مؤسسات ثالث أاادت

 .صحييين وثالثة سيد  11و قيال 98 بينهم المحتلة الأربية الضية اي السقينيا
 األسير لرعاية الضمير ومؤسسة اإلنسان، لحقوق  الميزان ومركز اليلسقيني، األسير نادي وقال

 أمرا 68 نيسها اليتر  اي أصدرت االحتالل سلقات رن األسرك؛ شؤون  ودياة نسان،اإل وحقوق 
 .جديدا أمرا 24 بينها رداري، باعتقال
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 ،6300 نحو االحتالل سجون  اي اليلسقينيين األسرك  عدد بلغ اليلسقينية، المؤسسات تقًرر ووا 
 االحتالل سجون  اي ألقيالا األسرك  عدد بلغ بينما قاصرات، اتيات عشر بينهن سيد ، 57 منهم
 .450 نحو رل  اإلداًرين المعتقلين عدد ووصل ثالثماة، نحو

 8/10/2017الجزيرة.نت، الدوحة، 
 

 فلسطيني ألسير تعويضات بدفع اإلسرائيلية السجون  سلطة على الحكم .32
 لقأ 20 مبلغ داف اإلسراايلية السجون  سلقة عل  المحتلة القدس اي الصلح محكمة هللا: ارضت رام

 السبف بار اي ايشل سجن اي 12 القسم قااد قيام بسبل انجا ، نديم اليلسقيني لألسير شيكل
 بعد اليدين، مقيد ودو انجا  عل  االعتداء الحراسة كاميرات التققت وقد. وجه  اي بنقح 
 بوضوح القسم قااد ويظهر. آخر قسم رل  لنقل  معارضت  رغم ايها سجن التي الأراة من رخراج 
 تقديم وتم. علي  السيقر  بسهولة يمكنهم وكان حول ، من وقيوا سجانين عشر  أمام األسير ينقح ودو

 .  االتهام الاحة من كجزء الحادث يوث  الفي الشًرا
 9/10/2017القدس العربي، لندن، 

 
 1983 عام تبادل صفقة في الخير أبو يوسف الُمحرر بحق المؤبد حكم يعيد االحتالل .33

 اللجنة وعضو األسرك، شؤون  دياة اي والتوثي  الدراسات وحد  رايس اروانة صرالنا عبد ناشد
 المختلية اإلعالم ووساال المعنية المؤسسات كااة غز ، ققاع اي الهياة شؤون  إلدار  المكلية
 القانونية واإلمكانيات القاقات كااة وتوظيق الخير، أبو يوسق المسن األسير بجانل بالوقوف
 من عاما 34 بعد بحق  المؤبد حكم رعاد  عل  االحتالل أقدم أن بعد عن  اإلارار انوضم عن  للدااع
 سلقات رقدام وبشد  وأدان. 1983 عام جرت التي األسرك  تبادل صيقة ضمن سراح  رقالق

 أبو الخير أبو يوسق المحرر األسير بح  "المؤبد" الساب  الحكم رعاد  عل  اإلسراايلي االحتالل
 أثناء اعتقال  بعد وفل  األمراق، من العديد من ويعاني عاما 72 العمر من لغيب الفي نضال،
 امتد قسري  غيال بعد أسرت  لًزار  الماضي أيار/ مايو اي عكا مدينة اي رأس  مسقا رل  عودت 
 .عاما ثالثين من ألكثر
 ممن تالعشرا وأن خاصة كااة، المحرًرن األسرك  عل  "شاليا" قانون  تقبي  من اروانة وحفر
 . السابقة األحكام بحقهم وأعيدت كما. اعتقالهم أعيد "شاليا" صيقة اي تحرروا

 9/10/2017القدس العربي، لندن، 
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 تظاهرة في الداخل الفلسطيني ضد زيارة بطريرك الروم "ثيوفيلوس" .34
 ،1948تظادر العشرات من السقينيي الداخل اي بلد  الًرنة شمال السقين المحتلة عام : الناصر 

 ضد ًزار  بقًرر  الروم األرثوفوكس ثيوايلوس الثالث لكنيسة البلد ، بهدف رقامة قداس ديني.
وجاءت المظادر  بدعو  من حرا  الحقيقة األرثوفكسية واألحزال العربية، والقوك الوقنية المحلية اي 

نة، احتجاجا عل  تسًرل أراضي الوقق األرثوفكسي لسلقات االحتالل اإلسرا  ايلي. قًرة الًر
وحاول المتظادرون منف ثيوايلوس من دخول الكنيسة، رال أن شرقة االحتالل تدخلت لحمايت ، اي 

 ظل أجواء مشحونة ومتوتر .
 8/10/2017، قدس برس

 
 بالجامعات التحقوا 981و "التوجيهي" المتحانات تقدموا أسير 800 األسرى: شؤون  هيئة .35

 سجون  اي األسرك  صيوف اي للتعليم التوج  نأ والمحرًرن، األسرك  شؤون  دياة غز : أعلنت
 لهفا العامة الثانوية المتحانات تقدموا السقيني أسير 800 من يقارل ما وأن كبيرا، أصبح االحتالل،

 بعد العالي والتعليم التربية وزار  قبل من أسبوعين خالل نتااجهم عن تعلن أن المقرر ومن العام،
خضاعها والعالمات الكشواات اح   العدد دفا من أكثر وأن والتعليمية، األكاديمية للمعايير وا 
 أن نشرت  جديد تقًرر اي الهياة وأكدت. "بعد عن الدراسة" قًر  عن اليلسقينية بالجامعات التح 
 يدرسون  أسيرا 981 بعد عن الدارسة برنام  خالل من اليلسقينية بالجامعات التح  الوقت فات اي
 .ديس أبو امعةوج الميتوحة القدس جامعة اي

 رل  أيضا الاتة ،"وتعليمي واكري  ثقااي حرا  رل  السجون  اراغ حولوا" األسرك  أن الهياة واعتبرت
 والحًرة الحيا  رل  تقلعهم يؤكد مما ،"جامعية بأرقام والصماء الجرداء السجن أرقام استبدلوا" أنهم
 .المستقبل وبناء

 9/10/2017القدس العربي، لندن، 
 

 لبنان شمال سير حادث في فلسطينيَّْين نطبيَبيْ  مصرع .36
 البارد نهر مخيمي من زغموت، وخالد ق ، وسيم اليلسقينيان القبيبان األحد، يوم   بيروت: لقي
 القًر  عل  لبنان، شمال" شكا" منققة اي مؤسق سير لحادث تعرضهما رثر مصرعهما والبداوي،
 .وقرابلس بيروت مدينتي بين الواصل الدولي
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 أقباء من مجموعة مف المشاركة بعد رقامتهما مكان رل  عودتهما قًر  اي حيتانالض وكان
 الخامس الدولي العلمي المؤتمر أعمال اي عمان، األردنية العاصمة اي اليلسقينيين، األسنان
 .األردنيين األسنان أقباء لنقابة والعشًرن

 9/10/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 فلسطين في نوعه هو األول من تفوز بمشروع ينيةفلسط .37
 مسلية بلد  تسكن والتي خضوري، جامعة من تكنولوجية تربية خًرجة قصراوي  بيان جنين: نجحت

 لإلغاثة تقدمت مشروع 100 بين ااز شخصي بمشروع البقالة قوق  بكسر جنين، مدينة جنول
 .2017 للعام الزراعية
تمثل  القبي الصابون  لعمل رضااة البارد ، بالقًرقة الحبول من القبية الًزوت باستخرار المشروع ًو
 .الًزوت دف  من
ر  بيان تسع  السقين، اي نوع  من مشروع أول ودفا  اي العقبات لبعق مواجهتها رغم لتقًو
 .العمل

 8/10/2017لإلعالم،  الفلسطيني المركز
 

 س"حما"وتكرار تجربة  سامي عنان يدعو للتصالح مع اإلخوانالعروبة حزب  أمينمصر:  .38
المصري الفي يترأس   "العروبة"كشق رجل دالل حميد ، أمين عام حزل : مؤمن الكامل -القادر  

 "مصر العربية"اليًر  سامي عنان، رايس أركان القوات المسلحة األسب ، اي حوار  مف موقف 
  وساال رعالم محلية عن عن عدم وجود نية لدك عنان للترشح للرااسة، نااياا ما نشرت اإللكتروني،

 اتح مقرات انتخابية لليًر  استعداداا لخوق المنااسة الرااسية اي منققة المققم اي القادر .
صدار عيو رااسي عن قياداتهم"ودعا لا ، "رجراء مصالحة وقنية مف جماعة اإلخوان المسلمين، وا 

ها قبول اي الشارع المصري المصالحة يمكن أن تتم بأن تتصدر الجماعة شخصيات ل"الاتا رل  أن 
 ."مثل القيادي حلمي الجزار

الراق الفي قد يكون لدك ققاع من الشعل للمصالحة مف الجماعة تسببت اي  أجهز  "وأكد أن 
لتصيها بحركة  عادترعالمية موجهة، ودي األجهز  نيسها التي روجت ألن حماس حركة رردابية ثم 

المقاومة، وفراع السقين اي مواجهة االحتالل، ويمكن لهفا اإلعالم أيضا أن يمهد القًر  
 للمصالحة مف اإلخوان.

 9/10/2017، القدس العربي، لندن
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 مع مصر واإلمارات  إسرائيلي تعاون أمني وعسكري  : "معاريف .39
اونا أمنيا وعسكًرا مف مصر واإلمارات أاادت صحيية "معاًرق" اإلسراايلية، أن دنا  تع: محمد وتد

اًرقيا أو أميركا، ويشمل فل  التعاون تواير معلومات استخباراتية  ودول أخرك مثير  للجدل اي آسيا وا 
والمشاركة اي عمليات عسكًرة وعقد صيقات سالح، لكن تل أبيل تمنف نشر معلومات عن فل ، 

سراايل س يقيمان قًربا مناورات عسكًرة بمشاركة وأكدت الصحيية أن سالحي الجو اي مصر وا 
 قبر  واليونان.

وحسل المحلل العسكري للصحيية، يوسي ميلمان، اغن رسراايل تستخدم الرقابة العسكًرة والتحكم 
خياء عالقاتها الممتد  عشرات السنين مف أنظمة ودول  بالجهاز القضااي لتقييد حًرة الصحااة، وا 

العالقات بين التعاون األمني والتنسي  االستخباري، وصيقات  مثير  للجدل، مشيرا رل  تنوع دف 
 السالح، والتدًربات العسكًرة المشتركة.

واستحضر ميلمان عالقة رسراايل مف أبو ظبي، حيث أكد أن  رغم منف الرقابة العسكًرة نشر أي 
ار قاد  معلومات عن فل ، اغن رجل األعمال اإلسراايلي ماقي كوخااي، الفي يوظق بشركات  كب

الجيش السابقين وضباط الموساد وجهاز األمن العام "الشابا "، كشق عن عالقات كبير  مف أبو 
 ظبي، وتياخر بها خالل محاضر  اي سنأااور .

 8/10/2017، 48عرب 
 

 طرد عمير بيرتس ووفد إسرائيلي من برلمان المغرب .41
حد، مالسنات بين مستشاًرن برلمانيين شهد البرلمان المأربي، صباح األ": العربي الجديد"الرباط اا 

من الأراة الثانية، وواد رسراايلي يترأس  وًزر الدااع الساب ، عمير بيرتس، حضر رل  الرباط 
للمشاركة اي المناظر  الدولية، التي ينظمها مجلس المستشاًرن يالأراة الثانية من البرلمان  والجمعية 

 ك رل  راف الجلسة.البرلمانية للبحر األبيق المتوسا، ما أد
وكانت مجموعة العمل الوقنية من أجل السقين، ودي منظمة تضم عددا من الجمعيات الرااضة 
للتقبيف مف رسراايل، قد دعت اي وقت ساب  رايس مجلس المستشاًرن، حكيم بن شماس، رل  

سة "العمل اليوري عل  قرد عصابة الصهاينة بقياد  المجرم عمير بيرتس، تجاوبا من المؤس
 التشًرعية مف اإلراد  الشعبية الرااضة لكل أشكال التقبيف".

وأكدت المنظمة اي بيان لها أن "الشعل المأربي ما اتئ يعبر عن راض  المقل  ومواجهت  لكل 
أشاكال ومظادر التقبيف الصهيوني"، مشير  رل  أن "بيًرتس دو موضوع شكاية جنااية أمام القضاء 
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  عن المجازر وجراام اإلباد  وجراام الحرل والجراام ضد اإلنسانية المأربي والدولي لمسؤوليت
 واإلردال".

ووصيت المنظمة حضور دف  الشخصية اإلسراايلية رل  المأرل ومشاركت  اي ندو  دولية تنظمها 
مؤسسة دستوًرة، بأن  "جًرمة تقبيعية كبير  بح  المأرل والمأاربة واي ح  الشعل اليلسقيني"، 

اجد بيرتس عل  أرق المأرل "خدمة مجانية للكيان الصهيوني وتبييق لوج  االحتالل مؤكد  أن تو 
 وتزكية لجراام ".

وأعربت كل من الكتل البرلمانية لحزل العدالة والتنمية، ونقابة االتحاد المأربي للشأل، ونقابة 
ير خبر حضور وًزر الديمقراقية للشأل، أمس السبت، اي بيان لها "تلقيها باستهجان كب الكونيدرالية

الدااع الصهيوني الساب ، ومجرم الحرل عمير بيرتس رل  جانل صهاينة أعضاء اي الكنيست، 
للمشاركة اي أشأال المناظر  الدولية التي ينظمها مجلس المستشاًرن والجمعية البرلمانية للبحر 

 األبيق المتوسا، بشراكة مف المنظمة العالمية للتجار ".
 8/10/2017، ندن، لالعربي الجديد

 
 وقف المقاطعة "إسرائيل" لن تستطيع: "بي دي أس" .41

أكدت حركة مقاقعة يرسراايل  وسحل االستثمارات منها وارق العقوبات عليها : نبيل سنونو -غز 
"بي دي أس"، أنها مستمر  اي عملها ولن يتمكن أحد من ريقااها، مقللة من مزاعم رسراايلية تبالغ اي 

ر تأثير جهود  االحتالل المحاربة لهف  الحركة. تصًو
جاء فل  بعدما زعمت صحيية "يديعوت أحرونوت" العبًرة، أمس، أن  تم تسجيل ما أسمت  "رنجازات" 
رسراايلية اي المجال القانوني؛ قاالة رن  تم العام الماضي، سن قوانين ضد حركة المقاقعة اي 

 مختلق الواليات األمًركية.
اقعة عادل البربار، قال لصحيية "السقين"، رن ما نشرت  الصحيية لكن الناشا اي حركة المق

وأوضح  العبًرة "مبالأة"، مضييا أنها تندرر ضمن "حملة الدعاية الصهيونية ضد حركة المقاقعة".
البربار أن لحركة المقاقعة تأثيرات توجف يرسراايل  اي كل المجاالت االقتصادية والسياسية والثقااية 

لفل  اغن األخير  تعمل عل  القيام بخقوات وشن "معركة شرسة" ضد المقاقعة من بينها والقانونية، و 
 المجال القانوني.

ونجحت حركة المقاقعة اي رحراز تقدم اي الواليات المتحد  وبًرقانيا والأرل عموما، حيث تنشا 
 بشكل قوي اي الجامعات األمًركية والبًرقانية.
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سببت بخساار اقتصادية كبير  لايرسراايل ، عبر اس، عقود بقيمة وواقا لناشقين اي الحركة، اقد ت
 28مليار دوالر، اي ظل توقف خسار  ما بين  2.9مليار دوالر، وتراجف قيمة صادراتها رل  حوالي  23
 مليار دوالر بالنات  القومي اإلسراايلي. 56و

عة دي أدا  شرعية لممارسة وتشير استقالعات رأي رل  أن نحو ثلث األمًركيين يعتقدون أن المقاق
 الضأا عل  يرسراايل .

 8/10/2017، فلسطين أون الين
 

 تبقى على جدول أعمال المجلس التنفيذي لليونسكو "القدس: "مصدر رسمي .42
قدم رايس المجلس التنييفي لمنظمة اليونسكو السيير مايكل وربس للمجلس التنييفي : بترا -السبيل

قرار "السقين المحتلة" والمتضمن بند "القدس" عل  جدول أعمال للمنظمة قراراا ين  عل  ربقاء 
 .2018والتي ستعقد أواخر ربيف  204المجلس، وا عاد  النقاش حول دفا البند خالل دورت  رقم 

وحسل مصدر رسمي، تقالل مسود  قرار الرايس من المدير  العامة للمنظمة تقديم تقًرر متابعة 
رسراايل عن  امتنعتقرارات للجنة التراث  8راراا للمجلس التنييفي وق 12حول تنييف القرار الحالي و

 تنييفدا جميعاا.
 وسيوار القرار بصيأت  الحالية ارصة لتمكين بعثة اليونسكو للرصد التياعلي من ًزار  مدينة القدس.
ن اي المجلس التنييفي لليونسكو، وجرت العاد  عل  ق يام يشار رل  أن األردن والسقين ليستا عضًو

 والدول العربيةالدول العربية األعضاء اي المجلس بتقديم ن  القرار نيابة عن األردن والسقين 
 غير األعضاء.

 8/10/2017، السبيل، عّمان
 

 في الكويت مساٍع لحل أزمة قطر قبل القمة الخليجيةالحياة": " .43
ت، أن  ،8/10/2017الحياة، لندن، فكرت،  ت خالد الجارهللا ناال وًزر خارجية الكًومن الكًو

عن األمل اي أن تنجح القمة الخليجية المقبلة أعربا وسييردا لدك البحًرن الشي، عزام الصباح، 
ت، اي رنهاء الخالاات، مؤكداا أن مساعي وتحركات ديبلوماسية ستبفل  المقرر أن تستضييها الكًو

 اي دفا اإلقار خالل األيام المقبلة.
تية رن الكوًت عازمة عل  ررسال موادين رل  دول مجلس التعاون  رل  فل ، قالت مصادر كًو

الخليجي خالل أيام اي محاولة لتهداة األجواء قبل انعقاد القمة المقبلة المزمف انعقاددا اي كانون 
تي لدك البحًرن الشي، عزام الصباح رن  القمة الخليجية "األول يديسمبر  المقبل، وقال السيير الكًو



 
 
 
 

 

 24 ص             4427 العدد:             10/9/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

ت ستيتح صيح نها ستشهد نهاية ميرحة لالختالاات اي الكًو ة مضياة اي مسير  التعاون الخليجي وا 
 ."الخليجية

وشدد الصباح عل  حكمة قاد  مجلس التعاون وحرصهم عل  تعًزز اللحمة الخليجية لمواجهة 
التحديات المتصاعد  اي المنققة، مؤكداا أن األيام المقبلة ستشهد مساعي وتحركات ديبلوماسية اي 

 قار. دفا اإل
ان  "الراي"لا  كشق رايف المستوك  اا ديبلوماسي اا مصدر ، أن 8/10/2017الراي، الكويت، وأضاات 

الكوًت ستبدأ خالل أيام ريياد مبعوثين رل  دول مجلس التعاون، لتسليم رساال رل  القاد  الخليجيين 
 .ديسمبر المقبل كانون األول/ تتعل  بانعقاد القمة الخليجية المقرر  اي

 
  "ذا ذهب المونديال عن قطر سترحل أزمة قطر"إحي خلفان: ضا .44

اي تصًرح دو األول من نوع  منف بدء الحصار عل  ققر، اعترف ضاحي خليان تميم : الدوحة
 منها. 2022ناال رايس الشرقة واألمن العام اي دبي بأنهم ااتعلوا األزمة مف ققر، لسحل مونديال 

تر":وقال خليان اي تأًرد  عبر حساب  ال فدل المونديال عن ققر سترحل  رفا" موث  عل  موقف "تًو
 أزمة ققر...ألن األزمة ميتعلة من أجل اليكة من ".

  9/10/2017الشرق، الدوحة، 
 

 "بداًل من قطر 2022األقرب لتنظيم كأس العالم عام "أستراليا أصبحت "الديلي ميل":  .45

 2022األقرل لتنظيم كأس العالم عام "صبحت رل  أن أستراليا أ "الديلي ميل"أشارت صحيية  لندن:
. وكانت أستراليا من أقوك المرشحين لليوز ب  من المر  األول  قبل أن يياجئ رايس "بدالا من ققر

.وأكدت 2010الساب  جوًزق بالتر العالم بأسر  ويمنح الدوحة تنظيم البقولة اي عام  "اليييا"
دوحة اي موقق صعل عالمياا، وأثارت شكوكاا حول الصحيية أن األزمة األخير  مف ققر وضعت ال

قدرتها عل  استضااة الحدث العالمي األدم اي عالم الًراضة، اهنا  اتهامات صًرحة لققر بدعم 
 اإلردال وزعزعة استقرار المنققة، ودو ما أجمعت علي  دول الجوار.

  9/10/2017الحياة، لندن، 
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 ت القطاع الخاصقطر تتخذ سلسلة إجراءات لمساعدة شركا .46
اتخفت ققر سلسلة رجراءات تهدف رل  مساعد  شركات الققاع الخا ، بعد األضرار : الدوحة

االقتصادية التي لحقت بالدوحة أخيراا نتيجة اإلجراءات التي اتخفتها السعودية واإلمارات والبحًرن 
 ومصر بسبل دعم ققر اإلردال واليوض  اي المنققة. 

ققري الشي، عبدهللا بن ناصر بن خليية آل ثاني قراراا بخيق قيمة اإليجار واتخف رايس الوزراء ال
، كما 2019و 2018الفي تداع  الشركات اي المناق  اللوجيستية الققًرة رل  النصق خالل عامي 

سيتم رعياء المستثمًرن الجدد اي تل  المناق  بالكامل من داف قيمة اإليجار لمد  سنة رفا حصلوا 
ناء بمواعيد نهااية محدد . وسيؤجل بن  ققر للتنمية تلقي أقساط القروق لمد  تصل عل  تصاًرح ب

رل  ستة أشهر لتسهيل مشاًرف الققاع الصناعي. وبن  ققر للتنمية دياة ممولة من الحكومة لتقديم 
 قروق للشركات.

ها من المنتجات وأكد الشي، عبدهللا آل ثاني دعم كل الوزارات واإلدارات الحكومية، بًزاد  مشتًرات
اي الماة رفا كانت المنتجات المحلية تيي بالمواصيات الالزمة  30اي الماة من  100المحلية رل  

 والتزمت عمليات الشراء بقواعد العقاءات.
ترز"وفكرت وكالة  اي الماة اقا عن العام الساب  خالل  0.6أن االقتصاد الققري نما بنسبة  "رًو

ل  حًزران ييونيو  الماضيين، اي ما يعد أبقأ نمو منف األزمة المالية اليتر  من نيسان يأبًرل  ر
، بعد أن ققعت السعودية واإلمارات والبحًرن ومصر 2010 -2009العالمية التي حدثت اي 

حًزران الماضي. وأدت العقوبات  5العالقات الديبلوماسية واالتصاالت مف ققر اي مجال النقل اي 
عها من البنو  الققًرة، ما أدك رل  تياقم دبوط أسعار العقارات وتراجف رل  سحل دول الخلي  وداا

 اي الماة. 18سوق األوراق المالية 
  9/10/2017الحياة، لندن، 

 
 عن المصالحة الفلسطينية .47

 عبد الحليم قنديل
اعترق ما شات عل  االختيارات الداخلية اي االقتصاد والسياسة، كلها أو بعضها، لكن شياا ما 

بيا يجري بدور مصر الرسمية عل  الجبهة اليلسقينية، برز بالفات اي دور مصري حاسم، ققف ريجا
نصق الشوط اي رجراء مصالحات حماس وعباس، وال تزال العقبات ظادر  بعد عود  حكومة الوااق 
اليلسقينية رل  غز ، وبرعاية مصًرة مباشر ، وواود فات ثقل، مف كلمة متليز  للرايس السيسي رل  

 الشعل اليلسقيني.
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ولودلة أول ، تبدو دف  التحركات برااحة مختلية، وبغيحاءات تعاكس مأزك لقاءات وتصًرحات 
ور ، اشتان ما بين اللقاء مف نتنيادو، وما بين الحركة المصًرة النشيقة مف اليصاال  نيًو

ن كانت دواار اي صناعة القرار المصري تربا األمًرن، وتتصور أن توحيد الصق  اليلسقينية، وا 
ل  حد الكالم المزاد  اليلسقيني مقدمة لتسوية ما مف رسراايل، يأالون اي توقعها وتوصييها أحيانا، وا 
المعاد عن صيقة قرن شاملة، تعول عل  دور قيادي لترامل اي حيز رسراايل، ودور مقابل لمصر 

مون  سالما رقليميا، الرسمية اي حيز اليلسقينيين، وبدعم من دول خليجية غنية، وصناعة ما يس
وا غراء رسراايل بمبادرات تقبيف ااقعة سًرة وعلنية، وتل  كلها قصة عابثة وادمة، اترامل مجرد 

 أسير صأير لرغبات ومصالح كيان االغتصال اإلسراايلي.
وأولويات العدو اإلسراايلي األمًركي الرادنة دي التعباة ضد ريران والحرل مف حزل هللا، وليس لدك 

ل نية اي غير تكثيق االستيقان بالقدس والضية اي المدك المنظور، وال يمكن تصور قو  رسرااي
السقينية مقابلة بأير توحيد عمل الضية وغز ، يؤدي رلي  عمليا جهد مصر عل  الجبهة 
اليلسقينية، ودو ما بدا أن رسراايل سكتت علي  لوقت، أو حت  وااقت، لكنها عادت رل  معارضت  

ت معارضتها ألي مصالحة السقينية بدون نزع سالح حركة حماس اي غز ، ودو ما اعليا، وأعلن
ليس اي مقدور أحد أن ييعل ، وال دو اي نية مصر أن تقلب ، وقد اشلت رسراايل نيسها اي  مرارا، 

أقوك  "حماس"وعبر ثالث حرول قاحنة شنتها عل  غز ، لم تحق  ايها نصرا واحدا، وخرجت منها 
، وبمدينة أنياق داالة تحت أرق "كتاال عز الدين القسام"وبجيش حديث تشكل  كيصيل عسكري، 

غز ، وبعدد كبير من مقاتلي النخبة، تقدردم رسراايل فاتها، بما يًزد عل  عشر  آالف مقاتل 
 ، رضااة لتسعة آالف آخًرن اي سل  قوات األمن."حمساوك "

وأودام التسوية ريادا، والتمييز الصارم بين  المعن  ببساقة، أن  البد من ا  الصلة بين المصالحات
الهدف اليلسقيني والهدف اإلسراايلي، اليس بوسف أحد أن يحق  إلسراايل ما عجزت عن  بسالحها، 
وليس اي اتياقات القادر  فكر لحكاية نزع السالح، ال سالح حماس وال سالح غيردا اي غز ، وكل 

ن، تكون ايها غز  والضية كتلة عمل متصلة، مف ردرا  المقلول تسوية سياسية بين قراين السقينيي
، واككت مستوقناتها 2005اليارق المميز لوضف غز ، اقد جلت عنها رسراايل من قرف واحد اي 

اليهودية السبف ايها، وكان فل  ثمر  مباشر  لالنتياضة الثانية مقلف القرن الجاري، وقد سمح جالء 
غز ، وزاد بالمقابل من عنق وشد  الحصار الميروق عل  غز ، رسراايل بتمدد اصاال المقاومة اي 

، التي قادت رل  نوع من االنيصال الكياني عن 2007اي  "حماس"و "اتح"خاصة بعد صدامات 
ن حماس للجنة ردار  حكومية منيصلة اي ققاع  عمل الضية الأربية، زادت تأثيرات  السلبية بتكًو

غز  كلها بدعوك ردع حماس، وكانت تل  دي العقبة غز ، وبغجراءات عقال من عباس لسكان 



 
 
 
 

 

 27 ص             4427 العدد:             10/9/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

الكبرك المضااة، التي حققت ايها السياسة المصًرة اختراقا يحسل لها، اقد تقورت عالقاتها مف 
لة، خاصة بعد رعالن  ا  روابقها التنظيمية مف جماعة  "حماس"حماس ريجابا عبر شهور قًو

ل  الحدود مف مصر، تردع تدا  اإلردابيين رل  اإلخوان، ومبادرتها رل  رجراء ترتيبات أمنية ع
سيناء، عبر ما تبق  من أنياق، ومف تقور عالقات الثقة بين القادر  وحماس، وتراجف التوتر الفي 

رل  حل لجنتها اإلداًرة  "حماس"شال عالقات القراين لسنوات، نجحت السياسة المصًرة اي داف 
ام هللا رل  القدوم، واستالم مسؤولياتها، ودو ما جرك وحكومتها المنيصلة اي غز ، ودعو  حكومة ر 

ن ظلت اي القًر  عقبات أخرك، اقد تردد عباس اي رنهاء  مبدايا بغشراف مصري كامل، وا 
العقوبات المخًزة عل  غز ، وظل األمر ردينا بحوارات رضااية الحقة اي القادر ، تحضردا كل 

، الفي ال يرد اي  أي فكر لنزع سالح أي 2011ر  اليصاال اليلسقينية، وعل  قاعد  اتياق القاد
اصيل مقاوم، بل تتعل  النصو  كلها بغعاد  بناء منظمة التحًرر ومجلسها الوقني، وضم اصيلي 

رليها، وعبر انتخابات يتي  عليها، وعل  قًرقة تيادمات القادر   "الجهاد اإلسالمي"و "حماس"
جراء انتخابات عامة، يخش  عباس أن األخير ، التي اتي  ايها عل  تشكيل حكومة  وحد  وقنية، وا 

تيوز ايها حماس مجددا، ودو ما توحي ب  استقالعات رأي منشور ، قد تيسر ميل عباس رل  وضف 
العصي اي عجالت المصالحة، التي اوجئ بغصرار القادر  عليها، وبالمرونة التكتيكية اليااقة التي 

 أبدتها قياد  حماس الجديد .
صرار، وال تكتيي بدور وسيا والالات  لالنتبا  دف  المر ، أن القادر  الرسمية تتصرف بثبات ونض  وا 

الخير بارد السلو ، بل بخقة تبدو متكاملة، تعيد دم  عمل الضية وغز ، حت  لو تقلل األمر 
ضأقا مباشرا عل  عباس، تمل  الكثير من أوراق ، خصوصا مف العالقة المميز  التي تربا جماعة 

مد دحالن بالقادر ، وكان دحالن عدوا لحماس، ولم يعد كفل  بعد وساقات القادر ، وبعد مح
ل خليجي لمصالحات اجتماعية اي غز ، لعبت دوردا اي تعويم دور دحالن الميصول  عروق تمًو

بنيوف ملحوظ اي غز  بالفات،  "تيار اإلصالح"، والمنااس لعباس، وتحظ  جماعت  "اتح"رسميا من 
ثير أدوار قيادات اتح الكالسيكية، وليس واردا بالقبف أن تيرط القادر  اي أوراقها، وال أن تجاوز بك

 بازدوارتضحي بامتياز صار لها عل  قرارات حماس، وبدون الوقوع اي خقأ سياسي، تعترف اي  
سلقة، االقادر  تصر عل  وحد  التمثيل السياسي اليلسقيني، وتسع  لحل معضالت من نوع دم  

  األمن، والبت اي مشكالت عشرات اآلالف من الموظيين التابعين لحماس، وجعل اإلشراف أجهز 
لتنظيم اليتح الداام  المنققيعل  المعابر من ح  السلقة اليلسقينية وحددا، ودو شرط القادر  

لمعبر راح، وبقدر ما تبدي  حماس من مرونة تحسل لها، يضي  الخناق عل  عباس، ويضقر 
ويات الشعل اليلسقيني، وباألولوية المتقدمة العاجلة لي  الحصار عن غز ، ودو مكسل للتسليم بأول
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جودري لألمن الوقني المصري كما للصالح اليلسقيني، تدر  أدميت  دواار القرار العمي  الصلل 
اي القادر ، رضااة لمزايا  المقدر  للدور المصري، وحرص  عل  قرد نيوف الدخالء اإلقليميين من 

، وحياز  الدور الحاسم اي أي تياعالت مقبلة عل  الجبهة اليلسقينية مف رسراايل، سواء اي غز 
بة، أو اي أدوار وساقة بقضية األسرك وغيردا، أو اي  مياوضات سالم ليس لها من ارصة قًر
تضاغقات قو  ضمنية، خاصة بعد أن شارف الجيش المصري عل  تتوً  مهام التحًرر والتقهير 

 اي سيناء.
تبق  الحقيقة الكبرك، ودي أن  ال أحد اي القادر ، يمل  التيًرا اي أولوية القضية اليلسقينية، وال 
تجاوز رراد  اليلسقينيين، حت  لو توالت تصراات علنية مؤفية لصور  مصر، اما من شعل 
كالشعل المصري ارتبا بقضية السقين، وقدم لها تضحيات تيوق تضحيات الشعل اليلسقيني 

وكان يحارل من أجل السقين، ومن أجل مصر اي الوقت نيس ، ايلسقين قضية وقنية  نيس ،
مصًرة، وأحكام التاًر، والجأراايا ال راد لها، ومعار  مصر الوجودية الكبرك من قديم الزمن، دارت 

، واي السقين وجواردا بالفات، ودي القاعد  التي سرت بقانونها رل  "المشرق العربي"رل  ما نسمي  
معار  العصر مف االحتالل االستيقاني الصهيوني، امن قلل السقين، خرجت قالاف ثور  مصر 

، وكان االنقالل عل  الثور  المصًرة أواسا السبعينيات انقالبا عل  السقين اي 1952الكبرك اي 
ل  أن توالت عقود من سالم العار، تعود عنها مصر عمليا اآلن عل  نحو متدرر،  الوقت نيس ، وا 

تيك  قيودا ارضت قويال عل  سياد  سالح الجيش المصري اي سيناء، ودو ما يمنح السياسة و 
المصًرة نيسا رضاايا، تعود ب  رل  الجبهة اليلسقينية، وبخقو أقدام وايد مدر  ألدمية استعاد  

 الدور المصري، امصر دولة دور، تنكمش وتموت اي جلددا رن دي اقدت دوردا الفي خلقت ل .
 9/10/2017، العربي، لندنالقدس 

 
 فرص حماس في المصالحة .48

 صالح النعامي
بمعزل عن مدك جدية قياد  السلقة اليلسقينية اي رنهاء االنقسام، وتحقي  المصالحة الوقنية، 
والوااء بتعهداتها بتحسين األوضاع االقتصادية اي غز ، اغن عل  حركة حماس أن ترك اي 

ود عباس، "تمكين" حكومة رام هللا من ردار  مقاليد "حكم" الققاع االستجابة لشرط رايس السلقة، محم
مصلحة وقنية وتنظيمية من القراز األول، االعجز عن احتواء تأثيرات الحصار التي ااقمتها 
العقوبات التي ارضها عباس يعني أن مواصلة ردار  حركة حماس "حكم" الققاع باتت تمثل وصيةا 

ي ، اغن عل  "حماس" التصرف بحكمة ووعي، من أجل التخل  من الستنزاف رصيددا الوقني. وعل



 
 
 
 

 

 29 ص             4427 العدد:             10/9/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

كو  النار دف ، وعدم التمترس عند قضايا تيصيلية، لن تكون الحركة مسؤولة عن معالجتها، بعد 
"تمكين" حكومة رام هللا من ردار  الققاع، اعل  "حماس" اإلسراع بالتخلي عن مؤسسات الحكم 

بداء أقص  درجات الت عاون، لضمان نقلها رل  مسؤولية حكومة رام هللا. وبعد فل  المختلية، وا 
اإلعالن، بشكل واضح أمام الجمهور واليصاال اليلسقينية، أنها لم تعد عنوانا سلقويا اي الققاع، 
وأن تخليها عن حكم غز  نهااي؛ ما يعني أن رام هللا باتت المسؤولة الوحيد  عن ردار  حكم الققاع، 

من تصد ا لهموم الناس ومشكالتهم. ودفا يعني أن  ليس من شأن "حماس" أو  وكل ما يتقلب  األمر
مسؤوليتها التصدي لمستقبل األوضاع االقتصادية ومصير الموظيين، وغيردا من قضايا، أكثر مما 

 دو مناط ببقية اليصاال.
ر الواقف الجديد "حماس" من الحاجة رل  أية تحر كات سياسية، تهد ف رل  وييترق أيضا أن يحر 

احتواء تددور األوضاع االقتصادية، مف ما ينقوي عل  دف  التحركات من أثمان بادظة، مثل 
 التيادمات مف القيادي الميصول من حركة اتح، محمد دحالن.

ن كان عباس، متأثرا بضأوط رسراايل، قد ألمح رل  أن "تمكين" الحكومة ليس الشرط الوحيد لراف  وا 
ع، وأن  يتوجل أيضا "توحيد السالح"، أي التخل  من سالح المقاومة، العقوبات األخير  عن الققا

اغن عل  السلقة أن تتحمل تبعات رد  اعل الجمهور الأزي عل  استمرار تددور األوضاع 
االقتصادية، التي قد تيضي رل  اوض  تتجاوز مياعليها حدود الققاع، واي أكثر من اتجا . 

اإلقليمية والدولية التي تربا اعترااها بنتاا  المصالحة بتخلي وستدر  عنددا رسراايل، وبعق القوك 
حماس عن سالحها، أنها أخقأت الهدف. اعندما تأيل "حماس" عنوانا سلقويا، وتسود اليوض  اي 
الققاع، ليس بمقدور رسراايل أن تجبي أثمانا من الحركة، ردا عل  كل اعلا مصدر  غز ، كما تيعل 

تجربة الماضي دللت عل  أن التقاء اليوض  وتددور األوضاع حت  اآلن؛ عالو  عل  أن 
االقتصادية اي الققاع يمكن أن تؤثر عل  الواقف اي شمال سيناء. اقد سب  لجمادير غز  أن 
اقتحمت الحدود مرتين، كرد  اعل عل  تعاظم األزمة االقتصادية اي الققاع. من دنا، سيتبين 

أن  ليس من مصلحتها بقاء األوضاع االقتصادية والمعيشية عل  إلسراايل والقوك اإلقليمية والدولية 
 حالها.

اي الوقت نيس ، رفا تبين أن السلقة اليلسقينية ستقرح سالح المقاومة اي غز  اي لقاءات القادر  
األسبوع الجاري، وستصر عل  مبدأ "وحدانية" السالح اي الققاع، اغن عل  "حماس" أن تواج  دفا 

وقق وقني شامل، تصقق خلي  بقية اليصاال اليلسقينية. وسيكون صعبا، حت  القرح اي رقار م
عل  حركة اتح، تبًرر المقالبة بتيكي  سالح المقاومة اي ظل حالة التأول اإلسراايلي المشهود . 
واي كل األحوال، لن يكون اي وسف السلقة داف "حماس" رل  المساومة عل  سالحها، من خالل 
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ن دفا السالح وتحسين األوضاع االقتصادية اي الققاع، عل  اعتبار أن دفا الربا بين التخلي ع
 الملق لم يعد من مسؤولية الحركة.

يحاول عباس تكًرس انقباع مضلل، وكأن مكانة السلقة السياسية تسمح ل  بممارسة االبتزاز  اي 
يجار اي كل لحظة، مواجهة "حماس"، مف العلم أن  يعي أن األوضاع اي الضية الأربية قابلة لالن

بشكلا قد ييضي رل  انهيار السلقة فاتها. وًتفك ر عباس جيدا أن عملية رقالق النار التي استهدات 
الصهاينة اي محيا األقص  وداخل  قبل ثالثة أشهر، وما أعقبها من رد  اعل رسراايلية، وموقق 

الأربية، نادي  عن ارتداداتها  جماديري السقيني كادت أن تيجر البياة األمنية والسياسية اي الضية
د وتأول المستوقنين  اإلقليمية الواسعة. من دنا، من غير المستبعد أن يسهم االستيقان والتهًو
وغيال أي أا  سياسي، وما يتبع  من انيجار، رد  اعل السقينية عل  شكل عمليات مقاومة منظمة 

تأير مواًزن القوك بين الياعلين واردية، اي بلور  بياة سياسية جديد  اي الضية، مصحوبة ب
الرايسيين اي الساحة اليلسقينية. دفا من دون التعر ق لمرحلة ما بعد عباس التي تقترل، والتي 

 يتوقف أن تستند رل  معادالت جديد ، عل  صعيد توًزف القو  اي الساحة اليلسقينية.
ناشقها المتعلقة بالمصالحة، عل  "حماس" أيضا أن تصيغ مواقيها السياسية واإلعالمية، وتصمم م

بحيث ال تنقوي عل  رساال سلبية وخاقاة رل  حليااها القبيعيين الفين لم يردنوا دعمهم لها 
ن  بشروط، االمنققة تعاني من استققال متضخم، يجعل كل شارد  ووارد  فات اعتبار وداللة. وا 

ي عملية المصالحة، اغن كانت "حماس" مضقر ، وبح ، لمراعا  أقراف رقليمية، بسبل دوردا ا
عليها أال تبالغ اي حجم الردانات عل  دف  األقراف، سيما وأن مواقيها من غز  ومقاومتها معرواة، 

تشهد عل  فل . ومن ناالة القول رن  2014والحرل اإلسراايلية العدوانية عل  غز  اي صيق 
سيمنحها دامش مناور  كبير اي  استعاد  "حماس" رشاقتها السياسية، بعد التخل  من أعباء "الحكم"،
 تحديد خارقة تحالياتها اإلقليمية، بما يتناسل مف منقلقاتها الوقنية.

قصارك القول، عل  "حماس" أن تتعامل مف المصالحة باعتباردا ارصة إلصالح خقاها التاًرخي، 
ق النظر عن محاولة الجمف بين الحكم والمقاومة، وعليها عدم العود  رل  دف  الخقياة مقلقا، بأ

 قابف التحوالت اي المستقبل.
 9/10/2017، العربي الجديد، لندن
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 الجيل الفلسطيني الجديد وتجديد الهوية .49
 مروان المعشر

، اعتقد المجتمف الدولي، بما اي فل  الجانل اليلسقيني نيس ، أن 1993منف توقيف اتياقية أوسلو عام 
قامة الدولة اليلسقينية بما ايها النهاية المنققية للمياوضات ستؤدي رل  رنه اء االحتالل اإلسراايلي وا 

 القدس الشرقية.
لكن دفا الحلم بدأ بالتالشي تدًرجياا بعد رخياق المياوضات ومجيء حكومات رسراايلية متقراة 
تجادر علنا بعدم قبولها بحل الدولتين، وبعد رقامة حقاا  استيقانية مستجد  تجعل رمكانية قيام دولة 

ينية قابلة للحيا  من المستحيالت. ومف فل ، بقي المجتمف الدولي حت  اليوم يتجادل التقورات السق
عاماا، باعتبار أن حل الدولتين دو األمثل وبالتالي يجل أن  24التي حدثت عل  األرق منف 

 يتحق .
أاراد اي الواقف، دنا  حقاا  جديد  بدأت بالتشكل داخل المجتمف اليلسقيني نيس ، خاصة بين 

الجيل الجديد الفين ال يروق للعديد منهم حلم الدولة اليلسقينية الميصلة عل  مقاس رسراايل: دولة 
منزوعة السالح ومحدود  السياد ، دون القدس الشرقية وغور األردن وح  العود ، ووجود أكثر من 

القرق التي قد  ستمااة ألق مستوقن اي الضية الأربية والقدس الشرقية. ومف تزايد الشكو  حول
تؤدي رل  قيام دولة السقينية قابلة للحيا ، اغن دفا الهدف النهااي لم يعد دو العنصر الموج  
للحسابات السياسية خاصة بالنسبة للجيل الجديد. وقد أصبحت القياد  السياسية اليلسقينية تتآكل مف 

 تيجية تيصيلية متماسكة.تصاعد الرأي اي أوساط اليلسقينيين أنها عاجز  عن قرح رؤية استرا
من دنا، اغن الهوية الوقنية اليلسقينية قد وصلت رل  منعقق حرر، االمسار الحالي لن يؤدي رال 
رل  استمرار االحتالل، وتوسف المستوقنات، واالنقسام االجتماعي واالنحالل المؤسسي. وقد بدأت 

 بأي رجماع واضح. تظهر مقاربات جديد  داخل المجتمف اليلسقيني، ال تحظ  رحدادا
ما دي االستراتيجيات البديلة التي يجري تداولها اليوم؟ دنا  ثالث مقاربات يجدر دراستها ودي: حل 

والمقاومة  BDSالقومية الثنااية، والمقاربات المبنية عل  الحقوق وليس عل  شكل الدولة، مثل الا
 السلمية، رضااة رل  المقاربة التي تعتمد المقاومة المسلحة.

رن مقترحات القومية الثنااية، التي يتشار  ايها اليلسقينيون واإلسراايليون اي دولة واحد ، ليست 
جديد . واي أواخر الستينات، وقبل الموااقة عل  مخرجات الدولتين واالبتعاد عن العنق، اقترحت 

قينيون واإلسراايليون رقامة دولة علمانية ديمقراقية يتمتف بحمايتها اليلس "منظمة التحًرر اليلسقينية"
عل  حد سواء. وخالل العقود األخير ، أعربت بعق شرااح من المجتمف اليلسقيني ونشقاء 
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المجتمف المدني عن معارضتهم إلقار أوسلو ألن  اشل اي الحد من التوسف االستيقاني وارط 
 بمقالل اليلسقينيين، وبدأ البعق منهم بالمقالبة بحلول الدولة ثنااية القومية.

غير أن الدعم الشعبي لمخرجات الدولة الواحد ، اي الضية الأربية وغز ، ما زال قليال، وأظهر 
اي المااة اقا من اليلسقينيين اي الضية الأربية وغز  يؤًدون قيام  18استقالع أجري حديثا أن 

الدولتين. مف  اي المااة، وأعربت البقية عن مساندتها لحل 34دولة ثنااية القومية، بينما يعارق فل  
فل ، اغن أعداداا عًرضة من الشبال اليلسقيني يصرحون بشكل أقوك بأن منقلقات أوسلو بحكم 
الميتة، وبعضهم يرك أن ثمة تأييداا عالياا مضمراا لمخرجات الدولة الواحد ، ولكن  ييتقر رل  زعيم 

 ديناميكي يدعو رلي  ليصبح شرعياا وقابال للحيا .
لسقينيين يعتبر التحر  باتجا  مقاربات الدولة الواحد  أمراا كارثياا بالنسبة للحركة كما أن عدداا من الي

خل  دؤالء رل   الوقنية اليلسقينية، ألن رسراايل ستحتيظ لنيسها بجميف المكاسل المؤسسية، ًو
القول بأن دف  المقاربة قد تيضي رل  شرعنة المستوقنات اإلسراايلية والمخاقر  باالعتراف 

 وماسي الفي حققت  الحركة الوقنية اليلسقينية.الدبل
رن تحول اليلسقينيين البقيء باتجا  القومية الثنااية قد يترابا مف بروز األغلبية الديموغرااية 
اليلسقينية من النهر رل  البحر. لفل  يدر  كثير من اليلسقينيين أن الزمن يعمل لصالحهم، اعدد 

ماليين لكل منهما. اغفا أدركنا  5 - 6الرقعة أصبح متعادال بواقف  اليلسقينيين واإلسراايليين اي دف 
اي  1.3والد  لكل امرأ  السقينية بالمقارنة مف  4.1أن معدل المواليد اليلسقينية دو أعل  بكثير ي

 رسراايل  اغن اليلسقينيين سيؤليون أغلبية جودًرة اي المستقبل المنظور.
يبي نوا السبيل المؤدي لهف  الرؤية، التي ال تزال تقابل بتجادل تام ما زال عل  المنادين بهفا الحل أن 

من رسراايل، التي تشعر بأنها تستقيف أن تتحاش  دفا الخيار قالما استمر االنقسام واليصل بين 
الضية الأربية وغز . ودكفا اغن الثقل الديموغرااي قد يأير مالمح الصراع اي العقود القادمة، وربما 

 لدولة الواحد  أكثر جافبية، ولكن ليس اي المستقبل القًرل.يجعل حل ا
مقاربات مبنية عل  الحقوق: يتج  الكثير من اليلسقينيين، خاصة من الجيل الجديد، لعدم قبول 
المياديم المقروحة حاليا للدولة اليلسقينية. امضمون الدولة أدم من شكلها بالنسبة لهم. ودنا  

تيكير الناشقين واألكاديميين اليلسقينيين، بمن ايهم أولا  رشارات واضحة عل  تقور اي 
الموجودون داخل رسراايل، اي مقاربة تسع  رل  تحقي  حماية قانونية أاضل مستمد  من وثاا  مثل 

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.
المحلي  وتشتمل دف  المقاربة عل  تشكيلة واسعة من اإلجراءات والخقوات التكتيكية عل  الصعيدين

، والوثاا  القانونية والشرعية العالمية BDSوالدولي، تتضمن حركة المقاقعة والمصادر  والعقوبات، 
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والمقاومة غير العنيية والعصيان المدني. ويمكن لهف  المقاربة أن تنسجم مف حل الدولتين أو الدولة 
ينية بمًزد من الحقوق أيضا، ما الواحد . وقد تؤدي دف  المقاربة رل  مقالبة السلقة الوقنية اليلسق

ييسر رحجام المؤسسات الرسمية اليلسقينية عن تبني مثل دف  المقاربات. ودنا  تقبيقان محددان 
 .BDSللمقاربات القاامة عل  الحقوق ودما المقاومة السلمية وحركة الا

من اليلسقينيين اي اي المااة  62واي ما يتعل  بالمقاومة السلمية اقد بين استقالع أجري مؤخرا أن 
الضية الأربية وغز  يساندون المقاومة السلمية اي غيال مياوضات الوضف النهااي، خاصة رفا 
أخفنا بعين االعتبار أن كال من المياوضات والعنق أخيقا اي تأمين تحقي  الدولة اليلسقينية. غير 

جماعا وقنيا، وانضباقا أن النجاح اي الممارسة الواقعية لهفا الخيار يتقلل قياد  موحد ، و  ا 
تنظيميا، ودي متقلبات غاابة اي دف  اآلونة. وسيكون تنظيم حملة مستدامة للعصيان المدني مهمة 

 صعبة وتستأرق وقتا قويال.
أما بالنسبة لحركة المقاقعة والمصادر  والعقوبات اقد انقلقت دف  الحركة وبدعم من المجتمف المدني 

حد أشكال المقاومة السلمية. وًرك الزعماء اإلسراايليون اي دف  ، وتمثل أ2005اليلسقيني عام 
الحركة تهديداا خقيراا اي المدك البعيد، ويحاربونها محلياا وعالمياا. ال ش  أن اعتماد االقتصاد 
اليلسقيني العمي  عل  رسراايل يًزد من معانا  اليلسقينيين وًلح  أضراراا اقتصادية رضااية بهم، 

ركة تتمتف بقبول السقيني واسف. ومف أن الحركة ال تركز عل  قضايا الوضف ومف فل ، االح
النهااي، اغن دعوتها ليرق مقاقعة تامة عل  رسراايل وموقيها من ح  العود  يتجاوز مواقق 
منظمة التحًرر اليلسقينية وتنأك بنيسها رل  درجة معينة عن القاد  اليلسقينيين اي رام هللا. وتمثل 

تقوراا سياسياا مهماا ألنها مبادر  تعتمد عل  قواعد شعبية عميقة الجفور بدال من الهياكل دف  الحركة 
 التقليدية.

وحول المقاومة المسلحة اال يمكن استبعاد تجدددا رغم تيوق رسراايل العسكري وعدم حماس 
هم. غير أن اليلسقينيين النتياضة ثالثة مسلحة، بعدما أخيقت االنتياضة الثانية اي تحقي  تقلعات

ثمة دالال عل  أن النزعة القتالية تكتسل مًزداا من الجافبية، وقد أظهرت استقالعات عد  انقسام 
، انتشرت 2015اليلسقينيين بالتساوي تقًرباا بين من يؤًدون المياوضات أو العنق. ايي خًرق 
ات اي المسجد موجة من المقاومة المسلحة ألشهر ايما عرف بالهبة اليلسقينية، بدأت بمصادم

 األقص . ولكن مستوك التنظيم كان متدنياا بحيث حال دون قيام انتياضة ثالثة.
مافا بعد؟ اي ظل رخياق الحركة الوقنية اليلسقينية حت  اآلن اي بلوغ دداها، ودو تحقي  السياد  

هم الوقنية دي جراء العناد اإلسراايلي، اغن كثيراا من اليلسقينيين يعتقدون أن أول  األولويات لحركت
اي المااة اقا من  3ترتيل البيت اليلسقيني من الداخل. وقد أظهر أحد االستقالعات أن 
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ْون أن عل  الرايس محمود عباس أن يركز عل  عملية  اليلسقينيين اي الضية الأربية وغز  ي ر 
  المصالحة بين اي المااة عل 24اي المااة يًردون من  التركيز عل  االنتخابات و 40السالم، مقابل 
 اتح وحماس.

رن أي محاولة للتكهن بما ستكون علي  االتجادات الحالية اي المستقبل قد تيضي رل  التشاؤم 
واليأس. صحيح أن الهياكل النظامية التي تحتضن الهوية الوقنية اليلسقينية آخف  اي االنهيار، 

ن. لقد اقدت القوك اليلسقينية لكن صحيح أيضا أن الهوية نيسها ما زالت قوية لدك اليلسقينيي
التقليدية القدر  عل  اجتفال األجيال الشابة، بيد أن للمجتمف المدني اليوم حضوراا قوياا. وايما يستعد 
الجيل القادم الجديد اي الحركة الوقنية اليلسقينية لتولي زمام األمور، اهل ستقوم القياد  الجديد  

اي المؤسسات التي أصابها الضمور؟ ودل سترغم القوك  بض، جرعة جديد  من العنيوان والحيوية
اليلسقينية التقليدية عل  االستجابة لإلراد  الشعبية وردم الهو  السياسية بين الضية الأربية وغز ؟ 

 ودل من الممكن أن تسير أزمة سياسية عن احتمال التجديد المؤسسي؟
 ستقبل الحركة الوقنية اليلسقينية.رن اإلجابة عن دف  األسالة وغيردا قد تشكل الميتاح لم

 9/10/2017، ، لندنالشرق األوسط
 

 إلى اإلعالميين المصريين: حافظوا على خط الرجعة!!! .51
 عماد الدين حسين

صارت بين الحكومة المصًرة وحركة  التيدل من دروس يمكن أن نتعلمها من العالقات القيبة 
 ققاع غز ؟ ايحماس اإلخوانية 

أدمها لنا كغعالميين أن  صار لزاما علينا أال نخلا بين السياسة والصحااة، وأن الدروس كثير  لكن 
 نلتزم بقواعد مهنتنا ما استقعنا رل  فل  سبيال.

المصًرة بموضوعات ومقاالت تهاجم  اإلعالمقوال السنوات األربف الماضية امتألت غالبية وساال 
. وقبل أيام وجدنا نيس الوساال المصري  التهم، وبعضها وصل للقضاء أنواعحماس، وتتهمها بكل 

 تتناس  كل فل  وتتحدث عن حماس بصور  مختلية تماما!!.
أن حماس بًراة؟. ليس دفا ما أقصد ، احماس حركة رخوانية ارحت بوصول  كالميدل معن  

مصر وحزنت لخلعهم. وقد تكون ساعدت أو سهلت أو ديأت بعق العوامل  اياإلخوان للسلقة 
 سيناء أو عل  األقل غضت البصر عنهم. ايابيين لنصر  اإلرد

لكن كل دف  التهم اا سواء كانت صحيحة أم ال اا ييترق أن تقولها الحكومة أو أجهز  األمن وليس 
 والتحليل. واإلعالم األخباريقتصر دوردم عل   أنييترق  الفيالصحييين، 
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  يتحمل مساوليتها، وتعبر عن رأي . أن يكتل أو يقول ما يشاء من آراء، قالما أن اإلعالميمن ح  
 لكن علي  أال يتورط ليصبح مساوال حكوميا يتبن  وجهة نظر الحكومة ظالمة أو مظلومة.

الراحل  اليلسقينيحينما قال الرايس  1983حدث عام  الفيكتبت قبل فل  اا وأكرر اليوم اا المثال 
سل الرؤساء  اي تتورقوا أنصحكم ال"ياسر عراات، لبعق رؤساء تحًرر الصحق المصًرة: 

عليكم أن تحااظوا  وبالتاليوالملو  العرل، ألنهم سيتصالحون رن آجال أو عاجال بسبل المصالح، 
 ."تتحدثون عنها التيعل  خا رجعة مف المصادر 

نصيحة عراات اا رحم  هللا اا كانت فدبية، وبالقبف يتفكر بعضنا أن بعق صحييين مصًرين شنوا 
عراات، حينما اختلق مف الرايس الراحل أنور السادات عقل ًزار  السادات للقدس حملة شعواء عل  

، لكن حسن  مبار  استقبل  حينما قرد  السوًرون من لبنان وجاء لبورسعيد عبر 1977نوامبر  اي
 .الصهيونيعقل االجتياح  1982من لبنان بعد خرور عام  الثانيالبحر ايما سم  بالخرور 

اا  العربيوقننا  ايسياسيا، لكن ما نشهد   والسياسيرعالميا  اإلعالمييعمل أن  المثاليالوضف 
 اإلعالميالفك كان كبيرا وصار ميتتا اا أن الحابل اختلا بالنابل، وصارت الحدود متداخلة بين عمل 

 .والسياسي
، وعندما المنققة العربية ايأدمها أن السياسة شب  ماتت  "اللخبقة"بالقبف دنا  أسبال كثير  لهف  

الم يعد دنا  رال اإلعالميون، الفين تحول  المدنياختي  السياسيون وقاد  األحزال والمجتمف 
 بعضهم رل  زعماء سياسيين بالوكالة، وصار تأثيردم أخقر كثيرا من كل السياسيين.

 أن يتخل  عن مهنت  اياكر للحظة واحد  أن السياسة متأير  وغدار ، ما تورط  رعالميلو أن كل 
تحول رل    !!اإلقالقغير محترف عل   سياسيًو

د للحكومة، ولكن كان ساارا  ما وقف اي  بعق اإلعالميين المصًرين لم يكن قاصرا عل  اليًر  المًؤ
 أيضا لدك اإلعالميين المنتمين لجماعة اإلخوان أو المتعاقيين معهم.
زا للمقاومة الشجاعة ضد رم"دؤالء كانوا يدااعون دااعا مستميتا عن حركة حماس باعتباردا 

 !!"مخققات الحصار من العدو والصدي 
رايف ققاع  مصري  رسميالمصالحة بين اتح وحماس وزار واد  بغنجاز أخيراوعندما قامت مصر 

غز ، واجتمف مف قاد  حماس الفين امتدحوا مصر ورايسها، اصيل دفا التيار بالخرس أوال، ثم 
. دؤالء لألسق لم يكونوا السيسيز  راعوا صور  عبداليتاح انتقدوا حماس ثانيا، ألن بعق سكان غ

بقدر  اليلسقينيرعالميين بالمر ، بل كانوا نشقاء سياسيين اقا، وال تشألهم مصلحة الشعل  أيضا
اعليا بالمصالحة بين السلقة  رنجازاما كانوا يهاجمون اقا سياسات الحكومة، حت  لو حققت 

 وحماس.
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 أنجزت المصالحة، اربما كان رأك دؤالء مختليا تماما!! التي ديلو أن ققر مثال أو تركيا 
أن نكون مهنيين. ليس عيبا أن ننحاز ويكون لنا  ايعلينا كغعالميين وصحييين أن نجتهد  وبالتالي

موقق، بل دفا دو األساس، لكن شرط أن يكون موضوعيا ومبنيا عل  أسس ومعايير مبداية ثابتة. 
 نظر القراء والمشاددين. ايرجعة وال نتحول رل  أراجوزات يصبح لدينا خا  وبالتالي

 ددانا هللا جميعا رل  القًر  القويم!!
 7/10/2017القاهرة، الشروق، 

 
 "حماس"المصالحة الفلسطينية: مصر ُتفّوت فرصة نزع سالح  .51

 د. رؤوبين باركو
و"حماس"، انضم "المخرل"  بمناسبة المصالحة اليلسقينية اآلخف  اي التبلور بين السلقة اليلسقينية 

القديم، صالح العاروري، المسؤول منف سنوات عن عمل "حماس" السري اي الضية الأربية، كالعل 
بعد رسماعيل دنية اي قياد  "حماس" رل  جانل قااد  2تعًزز للمحادثات اي القادر . وقد وضف كرقم 

مف السلقة اليلسقينية، دم ميدانيون يحي  السنوار. دؤالء الثالثة، الفين يتياوضون  3"حماس" رقم 
يرتبقون بشكل مباشر مف الفراع العسكًرة، وليسوا من نزالء الينادق اليخمة مثل خالد مشعل. بسبل 
معراتهم بالضااقة التي يعيشها ققاع غز ، يبدون براغماتيين مستعدين اآلن للتصالح مف السلقة 

 زل عن الكياح المسلح ضددا.اليلسقينية، باستثناء االعتراف بغسراايل والتنا
عل  جدول األعمال يتم بحث بنود عود  أجهز  السلقة اليلسقينية المدنية رل  ققاع غز ، وسيقر  
رجال الشرقة التابعين للسلقة عل  المعابر الحدودية وجباية الضراال وتسًرح األشخا  من 

ة الحمد هللا المركًزة من الضية. الجهاز المنتي، اي الققاع ورموز سلقة مركًزة أخرك، بغدار  حكوم
يدور الحديث كما يبدو عن شروط بداية جيد ، لكن من الواضح للجميف أن األمر يتعل  بقروحات 

 عبثية.
سمعنا األقوال الجيد  ورساال الخداع عن االنيصال عن "اإلخوان المسلمين"، وتأيير مضامين ميثاق 

وجد اي السلقة اليلسقينية شخصيات  كبير  مستعد  للتأاضي عن راق "حماس" نزع "حماس"، ًو
سالحها والتخلي عن آالف "المخربين" ايها ونسيان ما اعلت  ضد رجال السلقة اي غز  اي العام 

2006. 
كتال مقاالت السقينيون يعتقدون أن  بسبل الكارثة التي يمر بها الققاع، تسع  "حماس" رل  

سي الفي وجدت نيسها اي ، والحصول عل  التخل  من الحصار االقتصادي واألمني والسيا
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الألوكوز المالي واالنزالق رل  داخل الشرعية اليلسقينية والدولية عن قًر  االنتخابات التي سيتم 
 رجراؤدا اي ظل المصالحة، بهدف رقصاء السلقة اليلسقينية.

ان ودوردا اي مثلما اي الساب ، سارعت مصر وحاولت تعلي  جرس اي رقبة "حماس". رزاء تهديد اير 
التأقية عل  دول الخلي  اي حالة المواجهة، وتقمح مصر رل  أن تعيد لنيسها دور "أم العروبة"، 

 من دور الوسيا اي المصالحة. استراتيجيةوأن تحصل عل  اااد  
اللقاءات اي القادر  دليل عل  التأثير الدراماتيكي لمصر عل  "حماس". بعد أن أحكمت القوق 

واالقتصادي عل  عن  "حماس" كعقال عل  مساعدتها لنشقاء "داعش" اي سيناء،  الخان  األمني
ومتآمري "اإلخوان المسلمين" اي الداخل، ضاءلت مصر تقلعاتها لتحقي  مكاسل أخرك. نظام 
السيسي يؤثر أيضاا عل  السلقة اليلسقينية عل  اعتبار أن  نققة استناد للشرعية والمساعدات 

د  أبو مازن رل  ققاع غز  كحاكم اي القًر  رل  الدولة. ولكن رغم اليرصة الدولية عن قًر  رعا
سراايل  تجًرد "حماس" من  التاًرخية التي سنحت اآلن، راضت مصر قلل السلقة اليلسقينية يوا 

 قوتها العسكًرة كشرط للمصالحة.
ا "حت  بعد النظًرة المصًرة غير المعقولة، التي تقضي بأن تستمر "حماس" اي التمس  بسالحه

تحقي  السالم مف رسراايل"، تم راضها من قبل رسراايل. محاولة مصر بث الروح اي المياوضات 
بوساقة تنازل كهفا، حيث ستتر  المشاكل األساسية رل  النهاية تفكر باتياق أوسلو الياشل. دفا 

حكومية للسكان، يعني أن السلقة اليلسقينية اي غز  سيتم استخدامها كورقة تين توار الخدمات ال
وسيتم استخدامها كعنوان لعقال رسراايل، اي حين أن "حماس" ستستمر اي الحياظ عل  احتكار 
القو  العسكًرة، وستستمر اي التآمر ضد السلقة اليلسقينية بالضية الأربية وغز ، والتمس  

سراايل، ومواصلة بأيديولوجيا "اإلردال"، وستقلل من السلقة اليلسقينية وقق التنسي  األمني مف ر
 الكياح المسلح اي تناقق مف اتياق أوسلو والعملية السياسية.

أصبحت "حماس" مكشواة للضأا أكثر من أي وقت مض . ارغم ميثاقها الكافل رال أن الأرل 
يضف دف  المنظمة يالمتعلقة بغيران  عل  قاامة "اإلردال" رل  جانل "داعش" و"جبهة النصر " 

ن المسلمين". ققر، التي ترعادا، توجد تحت الحصار، وتركيا حسنت عالقتها مف و"القاعد " و"اإلخوا
ل  كل فل  تنضم العقوبات االقتصادية  يران وكردستان. وا  الصهاينة ودي تنشأل بسوًرة والعراق وا 
التي ارضها أبو مازن عل  "حماس". اي وضف ضااقة مشاب  اي الماضي بادرت دف  المنظمة 

ل. عل  خليية الهجمات التي تلقتها اي "الجرف الصامد"، يبدو أنها اقدت للعمليات ضد رسرااي
 الرغبة اي الوقت الحالي رل  الدخول اي مبادرات مشابهة.
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اوتت مصر ارصة الضأا عل  دف  المنظمة القاتلة التي تقق عل  شيا االنهيار والكارثة الداخلية. 
ألرق تعمقت اليجو  األيديولوجية بدل المصالحة ستحصل السلقة عل  نشر أفرعها. عل  ا

والصراعات التنظيمية والشخصية عل  "الكراسي" ولن يجق بحر العداو . موقق مصر يعني تقليد 
نموفر "حزل هللا" اي غز  يالسلقة اليلسقينية تحكم وتوار المعيشة و"حماس" تتمرد وتقل  النار ، 

رن السقين أولها الس وآخردا قين. لهفا السبل راق أبو مازن. عجوز السقيني قال فات مر : 
 اآلن يحاولون الربا بينهما.

 8/10/2017"إسرائيل اليوم"، 
 9/10/2017األيام، رام هللا، 
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