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*** 
 

 هناك "إسرائيل"لـرئيس الشاباك: حماس تتمركز في لبنان وتشكل تهديدًا جديدًا  .1
تقريدرا   االثندين نداف أرغمان، قددم  يدو  قالت القناة العبرية العاشرة، إن رئيس جهاز الشاباك اإلسرائيلي

 للحكومة اإلسرائيلية، عن وضع حركة حماس في لبنان.
وأضددافت القندداة أن مأرغمددانم قدداي فددي تقريددرح: مإن حركددة حمدداس تددزداد قددوة فددي جنددو  لبنددان، وتقددوي 

 .محز  هللامعالقاتها مع 
ي الشدر  اووسد ، وهدي إيدران، وزع : موقد تحصي الحركة على دعد  مدن القدوة الجديددة المتصداعدة فد

 مإسرائييم في شماي البالدم.لدوبذلك هي تشكي تهديدا جديدا 
 10/10/2017وكالة شهاب لألنباء، غزة، 

 
 عباس تلقى تحذيرات مصرية وخليجية من عرقلة مشروع المصالحة": العربي الجديد" .2

تلقى  [حمود عباسرئيس السل ة الفلس ينية، م] ذكرت مصادر بحركة فتح أن مالرئيس عباس
تحذيرات مصرية وخليجية من عرقلة مشروع المصالحةم. وأضافت أن معباس مجبر على الُمضي 

 في هذا المشروع خاصة  بعدما تأكد أنه يت  بمباركة أميركيةم.
وأوضحت المصادر مأن رئيس جهاز االستخبارات المصرية، خالد فوزي، الذي زار را  هللا وغزة  

س  تسل  حكومة رامي الحمد هللا لمهامها بق اع غزة، وجه تحذيرا  شديد اللهجة أخيرا ، لحضور مرا
للرئيس عباس من  رح أي قضايا خالفية من شأنه إفساد جهود المصالحةم على حد تعبير 
المصادر. وشددت على أن مفوزي  ال  أبو مازن بعد  فتح أية أمور متعلقة بسالح المقاومة في 

ن وقت هذا الملف ل  يحن بعدم، بحس  الوقت الراهن، قائال   له إنه سيكون لكي حادث حديث وا 
 المصادر.
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وكان عباس قد أكد في تصريحات لوسائي إعال  مصرية أنه لن يقبي بتكرار نموذج حز  هللا في 
 لبنان مع محماسم في فلس ين، مشددا  على ضرورة متوحيد السالح في يد السل ة الرسميةم.

 10/10/2017، نالعربي الجديد، لند 

 
 دعم جهود المصالحة لُتلبي احتياجات المواطنينويؤكد القنصل األمريكي لتقي الحمد هللا ي .3

رامي الحمد هللا مع القنصي اومريكدي العدا  فدي القددس دونالدد  الفلس يني بحث رئيس الوزراء :را  هللا
 دددورات ملدددف المصدددالحة ، آخدددر الت دددورات السياسدددية، وأ لعددده علدددى ت9/10/2017 بلدددو ، يدددو  االثندددين

وجدددد الحمددد هللا تأكيدددح علددى دعدد  الحكومددة الكامددي لجهددود  الفلسدد ينية، وتوجدده الحكومددة لق دداع غددزة.
المصالحة، وتحقي  الوحدة الو نية، لما فيه من مصلحة و نية عليدا، وبمدا يمكمدن الحكومدة مدن تلبيدة 

 سرائيلي المستمر.احتياجات الموا نين خاصة في ق اع غزة، سيما في ظي الحصار اإل
 بوقددف االسددتي ان، خاصددة فددي ظدديم  مإسددرائييمو الدد  رئدديس الددوزراء ماسسددات المجتمددع الدددولي إلددزا  

 سدددنةتصدددعيد االحدددتالي مدددن مصدددادقته علدددى البنددداء االسدددتي اني علدددى اوراضدددي الفلسددد ينية المحتلدددة 
بوقدددف  مإسدددرائييم الددد  لددددرادة الدوليدددة والقدددرارات والقدددوانين التدددي ت ، اومدددر الدددذي يشدددكي تحدددديا  1967

 استي انها وتاكد عد  شرعيته.
 9/10/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 للقيام بدوره في المصالحة ضرورةالتشريعي المجلس بحر: انعقاد أحمد  .4

علددى ضدددرورة تفعيدددي  ،النائدد  اووي لدددرئيس المجلدددس التشددريعي الفلسددد يني ،أحمددد بحدددر .أكدددد د :غددزة
جهددود حركتددي حمدداس وفددتح فددي  التشددريعي للقيددا  بدددورح فددي ملددف المصددالحة الو نيددة، مثمنددا   المجلددس

إن  ،9/10/2017فدددي تصدددريح صدددحفي االثندددين  ،وقددداي بحدددر إتمدددا  المصدددالحة ودور مصدددر الشدددقيقة.
المجلددس التشددريعي سدديبقى صددما  أمددان فددي جميددع مراحددي العمددي الددو ني والسياسددي، وسدديبقى حاميددا  

ة الو نيددة فددي جميددع المراحددي، ماكدددا أن المجلددس التشددريعي ممددر إجبدداري للحكومددة للوفددا  والمصددالح
 واالنتخابات والمصالحة، باعتبار أنه الخيمة الفلس ينية الوحيدة المتبقية للشرعية.

 9/10/2017 ،فلسطين أون الين
 

 قطاع يكشف تفاصيل الخطة األمنية بين غزة ومصرالوكيل وزارة الداخلية في  .5
كشف وكيي وزارة الداخلية في ق اع غزة اللدواء توفيد  أبدو نعدي  عدن تفاصديي : ى اليعقوبييحي -غزة 

مراحي الخ ة اومنيدة لضدب  الحددود بدين مصدر والق داع، والتدي أع دت نتدائع ملموسدة علدى اور  
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أن الخ ددة أنهددت عمليددة التسددلي  ،فددي حددوار مددع صددحيفة مفلسدد ينم ،وأكددد أبددو نعددي  مفاقددت التوقعدداتم.
إلى أن الداخلية بدأت ماخرا  بعملية    عبر الحدود بشكي كامي ووصلت لنسبة مصفرم، مشيرا  والتهري

 تأمين محافظة رفح بعد االنتهاء من مرحلة تأمين الحدود المصرية مع ق اع غزة.
وأفدداد بددأن الداخليددة شددرعت بالمرحلددة الثانيددة مددن عمليددة التددأمين ممثلددة بتددأمين محافظددة رفددح بكاملهددا، 

 36ن قة حدودية، ويشمي ذلك نشر منظومة كاميرات في عمو  المحافظةم، كاشفا  عدن نشدر مكونها م
برجا  على  وي الشري  الحدود لدرفح، بأشدكالها المختلفدة مصد يرة وكبيدرة، سدواء اوبدراج المتشدكلة مدن 

 السواتر الترابية، أو اوبراج الرئيسة التي تتواصي في الراية من مكان آلخرم.
ذلددك بحاجددة إلددى ميزانيددة وآليددات وعناصددر أمنيددة، منوهددا  إلددى أن عدددد عناصددر القددو  وشدددد علددى أن 

 اومنية مغير كاٍفم ويمثي حالة استنزاف لألجهزة اومنية، آمال  أن يتحق  ذلك خالي المرحلة المقبلة.
وفيمددا يتعلدد  بموضددوع مكافحددة التخددابر وتجددار المخدددرات، أكددد أبددو نعددي  أن المخدددرات والتخددابر مددن 
أخ ر السها  التي توجه لقلد  الشدبا  لديس فدي غدزة فقد  بدي فدي كدي مكدان مولدذلك قمندا تنفيدذ بدرامع 
توعويدددة فدددي هدددذين الملفدددين اللدددذين همدددا محدددي متابعدددة دون انق ددداعم، مدددذكرا  ببدددرامع مالتوبدددة السددددريةم 

 للمتخابرين والتي كانت الداخلية قد نفذتها في فترات سابقة.
 9/10/2017 ،فلسطين أون الين

 
 الخاسر الوحيد من تحقيق المصالحة الوطنيةهو الضميري: االحتالل  .6

، اللدددواء عددددنان الفلسددد ينية أريحدددا: أكدددد المفدددو  السياسدددي العدددا ، الندددا   الرسدددمي للماسسدددة اومنيدددة
 ،وأوضدح الضدميري الضميري، أن المصالحة مصلحة و نية واالحتالي الخاسدر الوحيدد مدن تحقيقهدا.

أن مرجي اومن  ،بعنوان مالمصالحة الو نية ألقاها في جامعة االستقالي أمسخالي محاضرة سياسية 
نما ينفذها ومبني ذلك على سياستين: اوولى تتمثي فدي االنتمداء، والثانيدة بمدواالة  ال يصنع سياسة، وا 

للددتخلم مددن االحددتالي  اسددتراتيجيوأضدداف: إن الوحدددة الو نيددة الفلسدد ينية هدددف  النظددا  السياسدديم.
وذكر سلبيات االنقسا  خالي سنواته الماضية، واست الي دوي العال  لحالة الفرقة  ر واالنتصار.والتحر 

بمددددن يمثددددي الشددددع  الفلسدددد يني  مإسددددرائييمالسياسددددية ومددددن يمثددددي الشددددع  الفلسدددد يني، وكددددذلك ذريعددددة 
وتحدث الضميري، عن حقدو  الموا ندة لكافدة أبنداء الشدع  الفلسد يني فدي الضدفة ال ربيدة  للتفاو .

وق ددداع غدددزة، ضدددمن و دددن واحدددد وحقدددو  واحددددة بالمسددداواة بدددالح  والواجددد ، دون االلتفدددات إلدددى كافدددة 
 التصريحات التي تقوي: إن حركة مفتحم تدفع ثمنا  أكثر من غيرها.

 10/10/2017 ،األيام، رام هللا
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 يشيد بطرد وفد إسرائيلي من البرلمان المغربي ويندد بـ"محاوالت التطبيع" أحمد بحر .7
أحمد بحر بعملية  رد وفدد إسدرائيلي  الفلس يني د. أشاد النائ  اووي لرئيس المجلس التشريعي غزة:

السددداب  عميدددر بيدددرتس، مدددن البرلمدددان الم ربدددي، ونددددد فدددي الوقدددت ذاتددده  دفاعبرلمددداني يرأسددده وزيدددر الددد
فدددي تصدددريح  ،وأثندددى بددددممحاوالت الت بيدددعم مدددع االحدددتالي التدددي تمارسدددها منظمدددات وتجمعدددات دوليدددة.

حفي، على الجهود المتواصلة التي تبذلها ممنظمة العمدي الو نيدة مدن أجدي فلسد ينم فدي الم در ، ص
سددرائيلي مددن البرلمددان الم ربددي ومنعدده مددن المشدداركة فددي المندداظرة الدوليددة التددي اإلوفددد الوأدت لدددم ردم 

 تنظمها الجمعية البرلمانية لدوي البحر المتوس .
سددالمية والدوليددة لدددمالتضيي م علددى برلمددانيي االحددتالي ومددنعه  مددن البرلمانددات العربيددة واإلبحددر ودعددا 

وأشدداد بحددر باسدد   زيددارة البرلمانددات العربيددة بددي و ددرده  علددى غددرار مددا حدددث فددي البرلمددان الم ربددي.
الشع  الفلس يني بد ممنظمة العمدي الو نيدة مدن أجدي فلسد ينم، التدي تنشد  ضدد الت بيدع اإلسدرائيلي 

رز والمه  في  رد الوفد اإلسرائيلي ومنعده مدن المشداركة فدي المنداظرة الدوليدة، في الم ر  لدورها البا
 أجرااها في مجلس المستشارين الم ربي وهو ال رفة الثانية في البرلمان الم ربي. والتي كان مقررا  

 10/10/2017 ،القدس العربي، لندن
 

 لقائمين عليهانعيم تدعو لحل لجنة التواصل مع االحتالل ومحاسبة اهدى النائب  .8
نعدي  عدن اسدتهجانها ورفضدها للمسديرة النسدوية   هدد واإلصدالحعبرت النائ  عدن كتلدة الت ييدر  :غزة

لجندددة  التدددي نظمتهدددا لجندددة التواصدددي مدددع المجتمدددع اإلسدددرائيلي فدددي جندددو  مديندددة أريحدددا، داعيدددة  لحددديم 
تصددريح صددحفي: فددي  ،وقالددت النائدد  نعددي  التواصددي بشددكي عاجددي وفددوري ومحاسددبة القددائمين عليهددا.

منريددد إنهدداء االحددتالي عددن أرضددنا وهندداك أهددداف خبيثددة وت بيعيددة مرفوضددة شددعبيا  وو نيددا  تقددف وراء 
وأضافت نعي :م نشا ات وفعاليات لجنة التواصي مع االحدتالي  تنظي  مثي هذح الفعاليات الالو نيةم.

وقدف الدو ني الدراف  تعد جريمة بح  تضحيات شعبنا ونضاله وتنكر لددماء شدهدائه وخدروج عدن الم
 للت بيع مع دولة االحتاليم.

 9/10/2017 ،فلسطين أون الين
 

 عدم مغادرة القاهرة إال باتفاقعلى فتح وحماس  الخضري يحث   .9
 ،9/10/2017 االثندددين ،رئددديس اللجندددة الشدددعبية لمواجهدددة الحصدددار النائددد  جمددداي الخضدددري حدددثم  :غدددزة

  ينهددي حالددة االنقسددا  ويصددي بالشددع  الفلسدد يني حركتددي فددتح وحمدداس عددد  م ددادرة القدداهرة إال باتفددا
وقدداي الخضدددري فددي تصددريح صدددحفي، إن أي سدديناريو آخددر غيدددر  لمصددالحة وشددراكة حقيقيدددة شدداملة.
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وأضاف أن ماوجواء مهيدأة للمصدالحة شدعبيا ، والفصدائي  النجاح في حوارات القاهرة ممرفو  شعبيا م.
قبي ب ير ذلك خاصة بعد زيارة حكومة الوفا  ل دزة ليس أمامها خيار سو  التوحد، ون الموا ن لن ي

 .وما صاحبها من أجواء إيجابية ورعاية وشراكة مصرية لهذا الملف المه م
 9/10/2017 ،فلسطين أون الين

 
 كد التزامها بالمبادرة التي أطلقتها لحفظ الوجود الفلسطيني في لبنانتؤ القيادة الفلسطينية  .11

فددي مقددر سددفارة فلسدد ين فددي   ددار   الفلسدد ينية فددي لبنددان اجتماعددا   عقدددت القيددادة السياسددية :بيددروت
خدر المسدتجدات آدبدور لمتابعدة  أشدرفبيروت، بحضور سفير دولة فلس ين لدد  الجمهوريدة اللبنانيدة 

لحفددظ  أ لقتهدداالتزامهددا بالمبددادرة التددي م ت فيددهكدددأ وقددد صدددر عنهددا بيددان المتعلقددة بمخددي  عددين الحلددوة.
لبنان، كما تاكد التزامها بوثيقة المباد  التي وقعت في سفارة دولة فلس ين في  الوجود الفلس يني في

 .ممن مخي  عين الحلوةألحفظ  28/2/2017العاصمة اللبنانية بيروت بتاريخ 
على استمرار العمي الفلس يني المشترك واحترامه والتعامي مع كافة التحديات التي تواجده كما أكدت م

مخدي   إلدى واومدان اومدن إعادةالعمي على وعلى م .مخاصة في عين الحلوةمخيماتنا بشكي جماعي و 
دورتها ال بيعية فيه، وفي المقدمدة منهدا بلسدمة  إلىعين الحلوة وتوفير كي العناصر التي تعيد الحياة 

تددرمي  المنددازي والمحدداي التجاريددة التددي تضددررت بفعددي  إعددادةفددي حددي ال يددرة والعمددي علددى  أهلندداجددراح 
 .مالماسفة التي حصلت ماخرا   اوحداث

ال ارئددة والت ددورات فددي مخددي  عددين  اوحددداثشددكلت القيددادة السياسددية غرفددة عمليددات مركزيددة لمتابعددة و 
تشددكيي لجنددة مددن  وأقددرت كمددا شددكلت لجنددة مختصددة لمتابعددة ملددف الم لددوبين للدولددة اللبنانيددة. الحلددوة.

 اللبنانية. اوجهزةومي مع الفصائي الفلس ينية في من قة صيدا للتنسي  والتواصي الي
 9/10/2017 ،وكالة معًا اإلخبارية

 
 اليابان والغذاء العالمي يوقعان اتفاقية لصالح فقراء غزة :وزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية .11

، مراسد  توقيدع 9/10/2017 االثندين ،فدي مقرهدا الفلسد ينية احتضنت وزارة التنميدة االجتماعيدة :را  هللا
الشداعر  إبدراهي  الحكومة اليابانية وال ذاء العالمي تحت رعاية وزير التنميدة االجتماعيدة د. اتفاقية بين

مليدون دوالر أمريكدي لددع  برندامع  3.2حيث تقد  مدن خاللهدا الحكومدة اليابانيدة مسداعدة ماليدة بقيمدة 
فاقيددة والتدددي وأكددد الشدداعر علددى أهميددة هددذح االت اوغذيددة العددالمي التددابع لألمدد  المتحدددة فددي فلسددد ين.

ألدف مدن الفقدراء والمهمشدين فدي  52ستسه  في الحد من مشكلة انعددا  اومدن ال دذائي لدد  أكثدر مدن 
ق ددداع غدددزة لمددددة سدددتة أشدددهر، فدددي ظدددي شدددح المدددوارد والددددع  الخدددارجي لبرندددامع ال دددذاء العدددالمي فدددي 



 
 
 
 

 

 9 ص             4428 العدد:             10/10/2017 الثالثاء التاريخ: 

                                    

 2005 سنةرنامع منذ فلس ين، حيث أن هذح االتفاقية تشكي استمرارا لعملية دع  الحكومة اليابانية للب
 مليون دوالر. 48ليصي إجمالي الدع  إلى 

 9/10/2017 ،وكالة معًا اإلخبارية
 

 هنية: عالقتنا مع مصر عالقة المصير المشترك .12
قاي رئيس المكت  السياسي لحركة حماس إسدماعيي هنيدة: إن خدروج وفدد حركدة :  الي النبيه -غزة 

 مع الشقيقة الكبر  مصر. حماس إلى مصر ياكد عالقة اوخوة الكبيرة 
الحاجة أ  أكر  حسنين، والدة اوسدير القسدامي حداز  حسدنين، أن  جنازةوأكد هنية خالي مشاركته في 

 عالقتنا مع مصر هي عالقة المصير المشترك. 
، في مسجد التوفيد  شدرقي حدي الشدجاعية شدر  مديندة االثنين وأضاف قبيي صالة الجنازة، ظهر يو 

صابرة مجاهدة مربية بعد أن قضت هذا العمر المديد على أر  فلس ين المباركة،  غزة، منودع امرأة
 وهي القادمة من مصر، وانصهرت اونسا  واوصهار مع عوائلنا الكريمة على أر  غزةم. 

وأرسددي هنيددة تعازيدده وتعددازي الشددع  الفلسدد يني لألسددير الب ددي الصددامد حدداز ، وقدداي: منسددأي هللا أن 
 بكسر القيد والعودة إلى فضاء الحرية والعيش عزيزا كريما فو  ترا  و نهم. يعجي له وإلخوانه 

وُتوفيددت صددباح اليددو  االثنددين، الحاجددة أ  أكددر  حسددنين والدددة اوسددير القسددامي حدداز  حسددنين والشددهيد 
 القسامي أشرف حسنين من حي الشجاعية شر  مدينة غزة بعد صراع  ويي مع المر .
 9/10/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ملفاتالسنضع خارطة الطريق لباقي ومن ثم آليات عمل الحكومة في القاهرة سندرس  :الحية .13

قاي نائ  رئيس المكت  السياسي لحركة محماسم في ق اع غزة الدكتور خليي : ربيع أبو نقيرة - رفح
عمددي الحكومددة  الحيددة، إن اللقدداءات بددين حركتدده وحركددة فددتح برعايددة مصددرية، سدديتخللها دراسددة آليددات

 والقيا  بواجباتها وملفات أخر .
وأضدداف الحيددة فددي حددديث لصددحيفة مفلسدد ينم خددالي م ددادرة معبددر رفددح، صددباح يددو  االثنددين، برفقددة 
رئدديس الحركددة فددي غددزة يحيددى السددنوار، إلددى القدداهرة السددتكماي لقدداءات المصددالحة، مكنددا نأمددي اشددتراك 

حة لكن الظدروف لد  تسدعفنا لتمكيدنه  مدن ذلدك، ونأمدي إخوة لنا من الضفة ال ربية في لقاءات المصال
 مشاركته  في جوالت قادمةم، مشيرا إلى أن الوفد المشارك ُمشكي من كي أماكن تواجد الحركة.

ولفدددت إلدددى أن لقددداءات المصدددالحة سددديتخللها دراسدددة آليدددات عمدددي الحكومدددة والقيدددا  بواجباتهدددا، قدددائال: 
 الوزارات، واآلن هي م البة بالقيا  بواجباتهام.مالحكومة جاءت ل زة وأعلنت أنها تسلمت 
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وأضدداف: مسنضددع خار ددة ال ريدد  لبدداقي ملفددات المصددالحة حتددى نهيددج التفددا  الفصددائي واجتماعهددا 
المزمدددع عقددددح فدددي القددداهرة قريبدددام، مشددديرا إلدددى أنددده سددديت  بحدددث انتخابدددات منظمدددة التحريدددر وانتخابدددات 

لرئاسدددة وتشدددكيي حكومدددة الوحددددة الو نيدددة مدددن كدددي المجلدددس التشدددريعي والمجلدددس الدددو ني وانتخابدددات ا
 الفصائي الفلس ينية، وملف المصالحة المجتمعية.

المقاومددة حدد  مكمددا أعددر  عددن أسددفه ل ددرح سددالح المقاومددة هنددا وهندداك فددي وسددائي اإلعددال ، قددائال: 
مشددروع وأن سددالحها مشددروع كوننددا فددي مرحلددة تحددرر و نددي، وال أحددد يسددت يع إنكددار امتالكنددا وسددائي 

وتابع: مذاهبون لحكومة وحدة و نية ذاهبون إلنهاء االنقسا  علدى قاعددة  لقوة في مواجهة االحتاليم.ا
 الشراكة والتواف ، لمواجهة المشروع اإلسرائيلي وحماية مشروعنا الو ني من أي محاوالت تصفيةم.

 9/10/2017فلسطين أون الين، 
 

 راءاالنقسام خيار استراتيجي وال عودة للو  إنهاءفتح:  .14
قالددت حركددة فددتح إن وفدددها للحددوار وصددي مسدداء يددو  االثنددين إلددى العاصددمة المصددرية  ا:وفدد - القدداهرة

 .القاهرة، وهو مسٌلح بتعليمات واضحة من الرئيس محمود عباس مالقائد العا  لحركة فتحم
وأوضح عضو المجلدس الثدوري لحركدة فدتح والمتحددث باسدمها أسدامه القواسدمي فدي تصدريح صدحفي، 

في حركة فتح بضرورة إنهاء االنقسدا  اوسدود لد  ولدن تت يدر يومدا، باعتبارهدا قناعدة  اإلجماعلة أن حا
وثابدددت وثقافدددة راسدددخة فدددي منهاجندددا الدددو ني الدددذي حافظندددا وقاتلندددا مدددن أجلددده  يلدددة عقدددود مدددن الثدددورة 
والنضدداي، وأننددا نددذه  للحددوار مددع حمدداس علددى أسددس واضددحة عنوانهددا تمكددين الحكومددة مددن العمددي 

، 2011ة م لقدده وفقددا للقددانون، والمرجعيددة فددي حوارنددا تكمددن فددي اتفددا  القدداهرة الموقددع فددي العددا  بحريدد
حدددي وأليدددات واضدددحة لتنفيدددذ االتفدددا   إلدددىونسدددعى مدددن خدددالي لقاءاتندددا وحوارندددا مدددع حمددداس الوصدددوي 

 سل ة واحدة بصالحيات كاملة دون انتقام. إلىوالوصوي 
االنقسددا ، وأن هددذا الجهددد لدديس  إنهدداءي تبذلدده مددن أجددي وأشدداد القواسددمي بالدددور المصددري الكبيددر الددذ

 غريبا على أر  الكنانة قيادة وشعبا.
 9/10/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 القاهرة الوصول إلى شراكة وطنية تنهي االنقسام حواراتاألحمد: هدفنا من  .15

ح ذاهبددة إلددى حددوارات أكددد رئدديس وفددد حركددة مفددتحم لحددوارات المصددالحة عددزا  اوحمددد، أن مفددت: عمددان
رادة و نية صادقة دون لف أو دوران حتى تصدي إلدى اتفدا  كامدي مدع  القاهرة بقل  وعقي مفتوحين وا 

وقددداي اوحمدددد فدددي حدددديث مدددع مقددددس بدددرسم: ملددددينا اتفاقدددات واضدددحة وضدددوح الشدددمس قبدددي  حمددداسم.
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لمدوظفين، فهدذح مدن االنقسا  وبعدح، وال داعدي للحدديث عدن أشدياء ال لدزو  لهدا مثدي سدالح المقاومدة وا
 العراقيي التي تهدف لبث اإلحبا  واليأسم.

وأكد اوحمد، أن مالم لو  من المصالحة هو الوصوي إلى سل ة واحدة وسدالح سدل ة واحدد وقدانون 
وأضاف: مقرار شكي المقاومة هدو قدرار و ندي ولديس فصدائلي، ولديس مدن  واحد في الق اع والضفةم.

بمفردح، فنحن جميعا يج  أن نكون شركاء فدي هدذا القدرار، وأن ح  أي فصيي أن يتخذ قرار الحر  
و نددددي، واومددددر نفسدددده ين بدددد  علددددى المقاومددددة الشددددعبية وشددددكلها وأسدددداليبها  إجمدددداعيكددددون ذلددددك محددددي 

وقاي: مالتحدي اآلن هو أن علينا جميعا العمدي لتمكدين حكومدة الوفدا  الدو ني مدن تحمدي  وحدودهام.
ا بقددددانون واحددددد وبسددددل ة واحدددددة، إلددددى أن نصددددي إلددددى صددددندو  مسدددداولياتها فددددي الق دددداع، ليددددت  حكمندددد

وحددوي مسددألة السددالح الفلسدد يني، قدداي اوحمددد: مالسددالح الفلسدد يني كلدده للمقاومددة، لكددن  االنتخابدداتم.
وأضداف: مأمدا مسدألة تسدلي  السدالح وغيدرح، فهدذح مسدألة لد   تبقى مسألة كيفية ممارسة هدذح المقاومدةم.

 فالسالح هو سالح فلس يني واحد للسل ةم.ن رحها ال سابقا وال اآلن، 
 9/10/2017قدس برس، 

 
 الرجوب: حماس اتخذت ثالث خطوات هامة للمصالحة .16

حوي موقف حماس من حي الدولتين قاي جبريي الرجدو ، عضدو اللجندة   :مالقدسم دوت كو  -القدس
ثالث خ وات هامدة، المركزية في حركة فتح، في مقابلة مع موقع موالالم العبري: ملقد اتخذت حماس 

، والخ وة الثانية قالوا لن تحدث حر  على 1967ت يير ميثاقها والقبوي بدولة على حدود عا   اوولى
غزة ومن غزة، وهذح خ وة نصبو لها جميعا، والخ وة الثالثة ركزت علدى الحددود المصدرية بسدب  مدا 

يني، نحددن نريددد رايددة دولددة يحدددث فددي سدديناء، وقددالوا فددي حمدداس إننددا اليددو  جددزء مددن الشددع  الفلسدد 
، وفددي نهايددة الم دداف نحددن شددع  واحددد وحمدداس جددزء مددن الشددع  1967فلسدد ينية علددى حدددود عددا  

 الفلس يني ومن يايد حي الدولتين عليه دع  المصالحةم.
وردا علددى سددااي حددوي القسددا  والصددواريخ واونفددا  أجددا  الرجددو : ملددن نحكدد  علددى حمدداس وفدد  مددا 

فدددي إسدددرائيي، أندددا جدددزء مدددن قيدددادة فدددتح ومدددامن أن حمددداس جدددزء مدددن الشدددع  يريددددح نتنيددداهو واليمدددين 
نبني تحالفا من أجي أن تكون حماس جزءا  من النظدا ، لدن تكدون مصدالحة  أنالفلس يني، نحن نريد 

مع وجود ميلشيات وي  رف، نريد مجتمعا ديمقرا يا مع نظا  وقانون، مع سالح واحد وقانون واحد 
الفلس ينيين ومصر واآلخرين الفرصة ليعدالجوا كدي التحدديات، هدي  أع وا، وشر ي واحد ونظا  واحد

ذاهبددون باتجداح المصدالحة وسددنعيش جميعدا تحددت سدقف نظددا   %100 أندالددك  أقدويهنالدك نوايدا حسددنة 
 واحدم.
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وأضاف: منريد دولدة مدع شدر ة قدادرة علدى مواجهدة التحدديات، سديكون هنالدك جديش رمدزي لكدن علدى 
 دوليةم. أو إقليميةنكون جزءا من حر   أندولة من أجي  لن نبني اوحوايكي 

 9/10/2017القدس، القدس، 
 

 من المشاركة بحوارات القاهرةالغربية الضفة في حسن يوسف: االحتالل منع وفد حماس  .17
قدداي القيددادي فددي حركددة حمدداس الشدديخ حسددن يوسددف إن االحددتالي اإلسددرائيلي : خددددام صددفا -را  هللا 

 كة من الضفة ال ربية المحتلة للمشاركة في حوارات المصالحة بالقاهرة.رف  خروج وفد الحر 
وأوضح يوسف في تصريح لوكالة مصفام االثنين أن الجاند  المصدري أبلدر بدرف  االحدتالي مشداركة 

 وفد حماس من الضفة في الحوارات التي ستبدأ غد ا الثالثاء.
 9/10/2017وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، 

 
 ئيلية تستهدف ملف المصالحة الفلسطينيةصحف إسرا .18

حمداس فدي مصدر و قاي الكات  اإلسدرائيلي راوبدين بداركو إن الملفدات التدي تنتظدر وفددي حركتدي فدتح 
تتناوي السي رة اومنية على معابر غزة الحدودية، وجباية الضرائ ، ونقي تجربة حكومة رامدي الحمدد 

اي لدده بصددحيفة مإسددرائيي اليددو م أن بعدد  أوسددا  وأضدداف فددي مقدد هلل مددن الضددفة ال ربيددة لق دداع غددزة.
السل ة الفلس ينية لديها توجهات ب   ال رف ماقتا عن سالح حماس في غدزة، معتبدرا أن التفسدير 
المباشر لتوجه حماس نحو المصدالحة يكمدن فدي الكارثدة التدي يعداني منهدا الق داع، ورغبتهدا فدي إنقداذ 

 والسياسية التي وجدت نفسها عالقة فيها.نفسها من هذح الور ة االقتصادية اومنية 
وحددددوي الموضددددوع نفسدددده، قدددداي المستشددددر  اإلسددددرائيلي بنحدددداس عنبددددري إن الحددددديث الجدددداري بالسدددداحة 
الفلس ينية عن قر  تحقي  المصالحة بين فتح وحماس ياكد أنه ما زاي بعيدا عن الت بي  الحقيقدي، 

قداي لده بموقدع مأن آر جديم أن أمدا  الحدركتين وأضداف بم رغ  الصور التذكارية واالبتسدامات العديددة.
سلسدلة أل دا  كبيددرة مدن الصددع  تجاوزهدا وتفكيكهددا، أهمهدا مدن سدديدفع رواتد  المددوظفين الدذين عينددته  
حماس في غدزة، ومسدتقبي السدالح المنتشدر بالق داع، فدي ظدي منداداة عبداس ليدي نهدار بشدعار مسدل ة 

لددى قوتهددا العسددكرية مددن خددالي جناحهددا المسددلح واحدددة وسددالح واحدددم مقابددي رغبددة حمدداس بالحفدداظ ع
 كتائ  عز الدين القسا ، واستمرار عالقتها مع إيران. 

في موقع المعهد اوورشليمي للشداون -وكت  الخبير اإلسرائيلي بالشاون الفلس ينية يوني بن مناحي  
ابدات، وحكومدة يقدوي إن ملفدات مباحثدات القداهرة للمصدالحة سدوف تتركدز فدي اومدن، واالنتخ -العامة
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ويدددر  أن مصدددر سدددتحاوي العثدددور علدددى تسدددويات  الوحددددة الو نيدددة، وتسددديير الحيددداة اليوميدددة فدددي غدددزة.
 تفاوضية بين حركتي فتح وحماس للت ل  على خالفاتهما الواسعة، وهذا ما سيشهد مفاوضات بعيدة.

 9/10/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 

 بريطانيا بتحمل مسؤوليتها الكاملة فتح تطلق حملة احتجاجية ضد وعد بلفور وتطالب .19
 البدددت فيهدددا بري انيدددا بتحمدددي « وعدددد بلفدددور»غدددزة: أ لقدددت حركدددة فدددتح حملدددة جديددددة احتجاجدددا علدددى 

مسدداوليتها التاريخيددة الكاملددة عددن تبعددات هددذا الوعددد، الددذي مكددن فيمددا بعددد العصددابات الصددهيونية مددن 
، أ لقدددت فدددتح التدددي يتزعمهدددا « عدددا  علدددى وعدددد بلفدددور المشددداو 100« وتحدددت شدددعار احدددتالي فلسددد ين.

 الرئيس الفلس يني محمود عباس حملتها الجديدة.
تحمدددي «نسدددخة منددده بري انيددا بدددد« القددددس العربددي»و البددت الحركدددة حسدد  بيدددان وزعتددده أمددس، وتلقدددت 

مسدداوليتها الكاملددة عددن تبعددات وعدددها البددائس، وعلددى مددا لحدد  الشددع  الفلسدد يني مددن أذ  وويددالت 
الحركة على م البة الحكومة البري انية باالعتراف بحقو  الشع  الفلسد يني وأكدت  «.وآال  وتشريد

كاملة وعلى رأسها االعتراف بدولة فلسد ين، وذلدك بعدد أن حملدت بري انيدا الدولدة التدي أع دت الوعدد 
وعدد مددن ال يملدك لمددن ال »، وقالددت إنده كددان «المسدداولية القانونيدة واوخالقيددة عدن هددذا الوعدد»لليهدود 
 «.يستح 

 10/10/2017، لندن، القدس العربي
 

 "اإلبراهيمي"و "األقصى"حماس تدعو للتصدي النتهاكات االحتالل في  .21
دعدددت حركدددة محمددداسم علدددى لسدددان القيدددادي أيمدددن أبدددو خليدددي، للتصددددي النتهاكدددات : الضدددفة ال ربيدددة

 االحتالي بح  المسجدين: اوقصى بالقدس، واإلبراهيمي في الخليي.
يح صدحفي لده، يدو  االثندين، أن إغدال  االحدتالي المسدجد اإلبراهيمدي جميعده وأكد أبو خليي فدي تصدر 

أمدددا  المصدددلين المسدددلمين ومندددع رفدددع اوذان فيددده، فدددي وقدددت ُيسدددمح فيددده آلالف المسدددتو نين باقتحامددده 
والصالة فيه  يلة فترة ما يسمى بدمعيد العرشم المزعدو  لدد  االحدتاليع يعدد انتهاكدا  صدارخا ، وسدابقة 

 تهويد المقدسات اإلسالمية، وحرمان المسلمين من حقه  المشروع فيها.خ يرة في 
وتابع: مإن ما يشهدح المسجد اوقصى من اقتحامات لمئات المستو نين يوميدا ، ومندع رفدع اوذان فدي 
الحر  اإلبراهيمي ويا ع أمٌر يستوج  ردا  شعبيا  ورسميا  عليه، ومن الضروري العمي على شد الرحاي 

وقصى والربا  فيهع ردا  علدى محداوالت فدر  أمدر واقدع مدن االحدتالي، الدذي يسدعى لتقسدي  للمسجد ا
 اوقصى والحر  اإلبراهيمي زمانيا  ومكانيا م.
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كمددا دعددا شددبا  المقاومددة واالنتفاضددة لعددد  السددكوت علددى جددرائ  االحددتالي، والتصدددي لهددا عبددر كددي 
 لالحتالي ح  فيها، وال في المساولية عنها.الوسائي المتاحة، حماية  لشعبنا ومقدساته التي ليس 

 9/10/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 لرئيس الحركة حماس تعلن انتخاب العاروري نائباً  .21
أعلنت حركة إلسالمية محماسم انتخا  عضو المكت  السياسي للحركة صالح العاروري نائبا  لدرئيس 

حفي صددر اإلثندين، إن انتخدا  العداروري جداء وقالت الحركدة فدي بيدان صد المكت  السياسي للحركة.
 خالي انعقاد مجلس شور  حركة حماس ماخرا .

وبينت أنه في أجواء أخوية أصيلة عقدد مجلدس شدور  حركدة حمداس مداخرا  اجتماعدا  نداقش فيده كدذلك 
ت دددورات القضدددية الفلسددد ينية علدددى المسدددتو  السياسدددي وعلدددى المسدددتو  الدددداخلي واوجدددواء اإليجابيدددة 

نهاء االنقسا .الجديد  ة في ملف المصالحة وا 
وبحث المجتمعون التحديات الجسا  التي تواجه القضية الفلس ينية واإلجراءات اإلسدرائيلية المتسدارعة 
فددي تهويددد القدددس وتصدداعد االسددتي ان فددي الضددفة وحصددار ق دداع غددزة والمعاندداة وهلنددا فددي الشددتات 

 وحيثما وجد اإلنسان الفلس يني.
 9/10/2017غزة،  موقع حركة حماس،

 

 ل خاليا بغزة لتبرير ضرب المقاومةمصدر أمني: "إسرائيل" تمو    .22
كشدددفت مصدددادر أمنيدددة رفيعدددة المسدددتو  عدددن اعتقددداي اوجهدددزة اومنيدددة فدددي ق ددداع غدددزة : صدددفا –غدددزة 

 وعضاء في خاليا ُشكلت بأسماء وهمية مدعومة وموجهة من قبي جهات مخابراتية إسرائيلية.
ندين، أن متلدك الخاليدا التدي سدمت نفسدها بأسدماء وهميدة اتضدح فيمدا بعدد تمويلهدا وأكدت المصادر اإلث

 وتوجيهها من قبي جهات مخابراتية إسرائيليةم.
وقالت إن ملديها اعترافات تفيد بتوجيه ضبا  المخابرات اإلسرائيلية لتلك الخاليا نحو اإلخالي بداومن 

 قاومةم.العا  في الق اع لتكن مبرر ا الستهداف مقرات الم
وشددت المصادر اومنية على أن هناك جهات مشبوهة تتبع وجهزة مخابرات هدفها اإلخالي بداومن 

 ب زة واستنزاف المقاومة، وهو اومر الذي ال يعرفه عناصر الفكر المنحرف.
وجددت التأكيد علدى أن اوجهدزة اومنيدة ال تعتقدي أحدد ا علدى خلفيدة عملده فدي المقاومدة حيدث التوافد  

 لو ني، مضيفة: مالكي يعل  أننا نعمي على حماية ظهر المقاومةم.ا
 9/10/2017وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، 
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 االحتالل يعتقل أمين سر حركة فتح في قرية النبي صالح .23
اعتقددي جدديش االحددتالي، يددو  االثنددين، أمددين سددر حركددة فددتح فددي قريددة النبددي  الددرأي: –الضددفة المحتلددة 

هللا، مجدددد ضددديف هللا التميمدددي، وذلدددك بعدددد احتجدددازح لسددداعات مدددع عددددد مدددن  صدددالح شدددماي غدددر  را 
 الموا نين على مدخي القرية، ومن ث  اقتيادح الى جهة مجهولة.

ويأتي هذح االعتقاي ضمن سلسدلة مدن االعتقداالت التدي تنفدذها قدوات االحدتالي لعددد مدن شدبان وفتيدة 
 وترافقت مع اعتداءات واقتحامات شبه يومية. ونش اء القرية والتي تصاعدت في اوسابيع اوخيرة،

 9/10/2017، غزة –وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم 
 

 من أي مخاطر وجودية قد تواجه "إسرائيل" يحذرنتنياهو  .24
حذر رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من أي مخا ر وجودية قد تواجه دولة : محمد وتد

أن تكون الدولة على أهبة االستعداد للتهديدات التي تهدد وجودها، إسرائيي، وشدد على ضرورة 
 للدولة. 100ليتسنى بعد ثالثة عقود االحتفاي بيو  االستقالي الد

تحذيرات وتصريحات نتنياهو وردت باوسبوع الماضي خالي ندوة دينية التي استضافها في منزله مع 
عاما، وأنه يعمي على  80شمونائي  نجت فق  زوجته، سارة نتنياهو، ذكر نتنياهو أن مملكة الح

 سنة. 100ضمان أن دولة إسرائيي سوف تنجح هذح المرة والوصوي إلى 
: مليس هناك وجود يهودي بدون الكتا  المقدس. وأعتقد أنه ليس هناك مستقبي يهودي نتنياهو وقاي

اك من يسعى ويحاوي بدون الكتا  المقدس، وهذا هو اوساس اووي واوعلى الذي نقف عليه، فهن
تدمير أساساتنا. تسعى لذلك عدة جهات التي تستعمي مختلف اوسالي  والوسائي، ولكننا يمكن القوة 

 نتصد  ونحب  كافة هذح المحاوالتم.
وقاي نتنياهو: معلى كي من يتحدث عن عملية سال  أن يتحدث أوال وقبي كي شيء عن ضرورة 

اليهودي، ونحن لسنا مهتمين بالمصالحة الوهمية، التي  االعتراف بدولة إسرائيي، ودولة الشع 
 تتصالح فيها الفصائي الفلس ينية مع بعضها البع  على حسا  وجودنام.

ولذلك فإننا يضيف نتنياهو منتوقع أن نر  ثالثة أمور: االعتراف بدولة إسرائيي، تفكيك الجناح 
دميرنا. هذح أمور أساسية، ونحن نقف العسكري لحماس وق ع العالقات مع إيران، التي تدعو إلى ت

 عليها م.
 10/10/2017، 48عرب 
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 : لن تقوم دولة فلسطينية في الضفة الغربيةاإلسرائيلي وزير الزراعة .25
م العبري، عن وزير الزراعة في حكومة االحتالي، أوري أريئيي، قوله إنه 0404نقي موقع م: الناصرة

ةم، الفت ا لمخ   يستهدف رفع عدد المستو نين بالضفة ملن تقو  دولة فلس ينية في الضفة ال ربي
 40وأشار الموقع العبري، إلى أن تصريحات أريئيي صدرت خالي احتفاي بمناسبة مرور  لمليون.

 عام ا على إنشاء مستو نة مكارني شمرونم المقامة على أراٍ  فلس ينية شرقي قلقيلية.
يون يهودي في يهودا والسامرة )االس  العبري للضفة وصرمح الوزير اإلسرائيلي: ملقد وصلنا لنصف مل

ال ربية(، وسنصي إلى مليون يهودي، ولن يكون هناك سو  دولة واحدة بين النهر والبحرع دولة 
 إسرائييم.

وقاي إن مسوء الحظم جعي بع  منا   القدس وسيناء ويهودا والسامرة )الضفة المحتلة( ومرتفعات 
ودعا إلى فر  مالسيادة اليهوديةم على المسجد  ي أيدينا اليو م.الجوالن وق اع غزة، مليست ف

 اوقصى، ماكد ا أنها متشكي قمة الت لعات، )...(، إلى أن نصي إلى السيادة الكاملةم.
 9/10/2017قدس برس، 

 
 وُيقد م شكوى ضد الطيبي اإلسرائيلية الشرطةأردان ينفذ توصية  .26

شكو  في لجنة ال اعة البرلمانية ضد  أردان،لعاد جسرائيلي قدم  وزير اومن الداخلي اال :را  هللا
 القائمة المشتركة. -عضو الكنيست الدكتور أحمد ال يبي، رئيس العربية للت يير 

، بتقدي  الشكو  ضد ال يبي لدخوله المسجد اوقصى أردانجاء ذلك، تنفيذا لتوصية الشر ة للوزير 
، بدعو  مخالفة قرار رئيس الحكومة اإللكترونيةبات رفضا لوضع البوا اوخيرةخالي المواجهات 

 بنيامين نتنياهو بهذا الخصوم.
من جانبه، رد ال يبي على ذلك بالقوي: متوصية الشر ة للوزير أردان بتقدي  شكو  في لجنة ال اعة 
 البرلمانية هو تدخمي خ ير للشر ة في العمي البرلماني ومس بالحصانة البرلمانية التي يتمتع بها

 النائ .م
 10/10/2017القدس، القدس، 

 
 وزيرة الثقافة اإلسرائيلية تواصل مالحقة مسرح يافا بـ"قانون النكبة" .27

تواصي وزيرة الثقافة اإلسرائيلية، ميري ري يف، حملتها ضد مسرح يافا/ السرايا في : هاش  حمدان
ن، ب ل  فحم ما إذا مدينة يافا، حيث توجهت يو  أمس، اوحد، إلى وزير المالية، موشي كحلو 

 كان المسرح قد خالف ما يسمى مقانون النكبةم في فعالية دع  للمسرح نظمت الخميس الماضي.
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وادعت ري يف في رسالتها أن ساريت فينو إلعاد التي شاركت في الفعالية قد قامت بعملية تحقير 
لنسيانم لمحمود درويش، كما احتجت ري يف على تقدي  مق ع من مسرحية مذاكرة ل للعل  اإلسرائيلي.

اليهودي، وعلى دعوة  -عرضت على مسرح السرايا الذي يتقاس  المبنى نفسه مع مسرح يافا العربي 
 المخرج أودي ألوني في الفعالية إلى مل ة فلس ينية حرةم.

   3وكتبت في رسالتها أن مالبرنامع بمجمله يقتضي الفحم، على ضوء اوسبا  الواردة في البند 
ون أسس الميزانيةم. و لبت أن تجري عملية الفحم بالتعاون مع المستشار القضائي من قان

 للحكومة.
 9/10/2017، 48عرب 

 
 في الحرب القادمة : الكثافة النارية هي الحلبالجيش اإلسرائيليقائد القوات البرية  .28

رم التي تبحث أعلن قائد القوات البرية في جيش االحتالي الجنراي كوبي باراك أن مصورة االنتصا
عنها إسرائيي خالي الحر  القادمة تكمن في إلقاء القب  على مقاتلي العدو، وقتله ، مع استخدا  

من يعتقد بأن الحر  القادمة  -في حوار مع صحيفة معاريف-ووصف  كثافة نارية هائلة للردع.
قصفت تي  على أي جبهة كانت ستكون نظيفة وتكنولوجية فق  بأنه مخ ج، موضحا أنه في حاي

 أبي  في اليو  اوخير للحر  فإن ذلك يعني مأننا ل  ننجز المهمة الم لوبة منا بعدم.
وشرح باراك بأن الحر  القادمة ستنفمذ مهامها القتالية بسرعة وكثافة نارية كبيرة، ون مالتهديد على 

ظ على هدوء هذح الجبهة الداخلية اإلسرائيلية سيكون عظيما، وسيكون من مهامنا اوساسية الحفا
 الجبهةم.

 9/10/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 

إللزامه بتعيين منسق لشؤون األسرى  العليا بالتوجه للمحكمة نتنياهو تهدد شاؤول عائلة .29
 والمفقودين

بيانا، هاجمت فيه رئيس الحكومة بنيامين  االثنينعائلة الجندي اورون شااوي، يو   نشرتالناصرة: 
بقينا  م  بتعيين منس  جديد لشاون اوسر  والمفقودين حتى اليو . وقالت في بيانهانتنياهو، ونه ل  يق

من دون جهة معنية تتعامي مع إعادة اوبناء، في وقت تعتبر فيه إحد  القضايا الرئيسية الم روحة 
للنقاش اآلن، هي المصالحة بين حماس وفتح. الحكومة اإلسرائيلية تتعامي باستهتار إزاء جنود 

يش اإلسرائيلي الذين دافعوا عن إسرائيي، وال يمكن التصور بأنه منذ أكثر من شهر، ال تتعامي الج
 .مأية هيئة حكومية مع مسألة اوسر  والمفقودين فق 
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وقاي محامي عائلة شااوي، يشاي سريد في تصريحات إعالمية إنه إذا ل  يت  تعيين منس  جديد 
المحكمة العليا كي تأمر رئيس  إلىلقريبة، فستتوجه العائلة لموضوع اوسر  والمفقودين في اويا  ا

تهمي معالجة جنود الجيش المفقودين.  إسرائييحكومة  أنمن العار م الحكومة بعمي ذلك. وأضاف
 .مالتأخير المتواصي في تعيين منس  يزيد من معاناة العائالت ويمس بفرم إعادة اوبناء
 10/10/2017القدس العربي، لندن، 

 
 يومين في المسجد األقصى يقتحمون مستوطن ألف من ثرأك .31

 قوات اقترفتها التي اوولى، اوقصى لمجزرة 27 الذكر  مع محسن: بالتزامن محمد - المحتلة القدس
 17 فيها ارتقى والتي ،1990 العا  من اووي/ أكتوبر تشرين من الثامن في اإلسرائيلي االحتالي

 ويو  اوحد يو  اوقصى للمسجد اقتحاماته  من ومستو نوح ياالحتال صعمد المئات، وجرح شهيدا
 زاد حين في اوحد، اقتحموح منه  520 كان مستو ن، ألف قرابة المقتحمين عدد بلر حيث اإلثنين،

 العربيملد بالقدس اإلسالمية اووقاف إدارة في مساوي أكدح ما وف  ،510 عن اليو  المقتحمين عدد
 م.الجديد
 احتفاالت خالي المتوقعة االقتحاماتم أن اسمه، ذكر عد  فضي الذي ،المساوي وأوضح

 خ يرا ت ورا يعد ما آالف، بضعة إلى المقتحمين أعداد ترفع قدم المظلة عيدم يسمى بما المستو نين
 م.لل اية
 وضد القدس في االحتالي انتهاكات ترصد مقدسية هيئة وهو حلوة، واد معلومات مركز وكان

 شهر خالي اوقصى اقتحموا قد كانوا مستو نا 2114 مجموعه ما أن إلى أشار سة،المقد اوماكن
 والقدس اوقصى المسجد عن إبعاد أمر 12 نحو إصدار مع ذلك وتراف  المنصر ، أيلوي/ سبتمبر

 .المراب ات من عدد بينه  لمقدسيين،
 9/10/2017العربي الجديد، لندن، 

 
 للمسجد األقصى الواسعة االقتحامات بعاتت من تحذر بالقدس اإلسالمية الهيئات .31

 الفلس ينية، اإلفتاء ودار اإلسالمية، اووقاف دائرة) اإلسالمية القدس هيئات حذمرت المحتلة: القدس
 وخ ورة تبعات من( اإلسالمية والدمقدسات والشاون اووقاف ومجلس العليا، اإلسالمية والهيئة

 .االحتالي قوات بحماية المستو نون ينفذها التي رك،المبا اوقصى للمسجد الواسعة االقتحامات
 ويه  إسالمي، مسجد هو الدمبارك اوقصى الدمسجد أنم اإلسالمية القدس لهيئات مشترك بيان وأكد
 العربية اومة مساولية هي عنه والدفاع حمايته ومساولية البسي ة، هذح وجه على مسل  كي
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 وسيكت  الدينية، العقائدية الدمساولية هذح من أحد إعفاء يمكن وال ومحكومين، حكاما واإلسالمية،
ر فرم  ومن بواجبه قا  من صفحاته على التاريخ  م.وقصم
 اوقصى الدمسجد حوي االلتفاف معاودة وماسساته شعبنا جماهيرمبد اإلسالمية القدس هيئات وأهابت
 جديدة وقائع لفر  تسعى مةمقد ُيعتبر الدمسجد به يمرم  ما حيث الحالي، الظرف هذا في الدمبارك

 م.قائمة ومصالحة قادمة تسوية عن تتحدث أجواء ظي في
 9/10/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 القديمة البلدة في استيطاني بناء مخطط ضد االلتماس تدرسان اإلعمار ولجنة الخليل بلدية .32

 مخ   ضد اإلسرائيلية، العليا المحكمة إلى تماساالل اإلعمار، ولجنة الخليي بلدية الخليي: تدرس
 إن الثالثاء، اليو  العبريةم هآرتسم صحيفة وقالت .المدينة من القديمة البلدة في جديد استي اني بناء

 اوسبوع في ستناقش المستو نات في للبناء كثيرة مخ  ات من جزء هو الخليي في البناء مخ  
 المرة هي وهذح الخليي، فيم اليهودي الحيم يسمى ما في إسكان ةوحد 31 بناء الخ ة وتشمي. القاد 
 اإلسكانية الوحدات إلنشاء ويخ  . 2002 عا  منذ الخليي في للبناء مخ   فيها ي رح التي اوولى
.  ويلة سنوات قبي عسكرية قاعدة عليها وأقا  اإلسرائيلي الجيش عليها سي ر قد كان ار  على
خالء سكرحمع بنقي الجيش قا  واآلن  .االستي اني للبناء اور  وا 

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

 معه للتحقيق كانت ثيوفيلوس زيارة: الكسواني .33
 اووقاف دائرة من وفد بها قا  التي الزيارة تكون أن الكسواني عمر الشيخ اوقصى المسجد مدير نفى

 الثالث ثيوفيلوس الب ريرك ولقاء بالقدس القديمة البلدة في وذكساورث الرو  لب ريركية اإلسالمية
نما له، تأييدا   .وقفية أمالك عن للتحقي  وا 
 تكليف على بناء تمت اووقاف وفد زيارة إن منه نسخة نت الجزيرة تلقت بيان في الكسواني وقاي

 مسيحية اتوعقار  أوقاف وبيع تسري  عمليات عن اإلعال  في نشر ما فحم أجي من رسمي
  م.اووي مصدرها من اومور حيثيات على ت لع أن اووقاف على يج  كان ونهم لالحتالي
 وشاون القدس أوقاف عا  مدير إن فيه قالت اإللكتروني موقعها على خبرا نشرت الب ريركية وكانت
 داعمام الثالث ثيوفيلوس للب ريرك زيارة في رسميا وفدا ترأس الخ ي  عزا  الشيخ اوقصى المسجد
 م.المحتلة واوراضي القدس في تعانيها التي التحديات لمواجهة الب ريركية ومساندا

 9/10/2017الجزيرة.نت، الدوحة، 
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 مغلقة عسكرية يعلنها واالحتالل بسبسطية األثرية المنطقة يقتحمون مستوطنون .34
 .نابلس شماي سبس ية دةبل في اوثرية المن قة االثنين، يو  المستو نين، مئات نابلس: اقتح 

 اوثرية المن قة اقتحمت االحتالي قوات إن ،موفام لوكالة عاز ، محمد سبس ية، بلدية رئيس وأوضح
 المن قة اقتحا  المستو نين مئات بدأ فيما يومين، لمدة م لقة عسكرية من قة وأعلنتها فجر اإلثنين،

 .الصباح ساعات من
 تمهيدا خياما ونصبوا اوثرية، المن قة من القريبة المنازي أس ح اعتلوا االحتالي جنود أن إلى وأشار
 .الزيتون ثمار ق ف من ومنعوه  القريبة اوراضي من المزارعين و ردوا المستو نين، لدخوي

 9/10/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 اإلسرائيلية السجون في المعتقلين مع تضامناً  غزة في وقفة .35
 في اإلسرائيلية، السجون في الفلس ينيين المعتقلين أهالي من العشرات كماجد: شار  محمد -غزة 
 .أبنائه  مع تضامنا   غزة، مدينة في اوحمر للصلي  الدولية اللجنة مقر أما  االثنين، يو  وقفة،
 بالعمي الدولي المجتمع ت ال  الفتات جان  إلى وبنائه  صورا   الوقفة، خالي المعتقلين، أهالي ورفع
 . عنه  اإلفراج على

 9/10/2017لألنباء،  األناضول وكالة
 

 بالدنمارك البلدية انتخابات في فلسطينيين مرشحين تدعم العربية الجاليات .36
 االنتخابات في الفلس ينية المشاركة أهمية على الدنمارك في العربية الجاليات كوبنهاجن: أجمعت

 الثانية الثقافية اومسية خالي وذلك القاد ، ثاني تشرين 21 في ستت  والتي الدنمارك في للمدن البلدية
 .كوبنهاجن العاصمة في الزيتون ونادي أمي شمعة جمعية من بتنظي  اندرو فرقة أحيتها التي

 والمرشح العربية الجاليات وممثلو الشامي، مفيد. د فلس ين دولة سفر الثقافية اومسية وحضر
 .الفلس ينية الجالية وأبناء هاجننكوبن العاصمة بلدية النتخابات الفلس يني

 الفلس ينيين.  للمرشحين وتشجيعه  دعمه  على العربية الجاليات ممثلو أكد جانبه ، ومن
 9/10/2017اإلخبارية،  معاً  وكالة
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 5 بنحو يقدر المصالحة إتمام بعد غزة قطاع في المتوقعة االستثمارات المصري: حجم منيب .37
 دوالر مليارات

 الدولية التجارة غرفة إدارة مجلس رئيس نائ  المستقلة الفلس ينية الشخصيات عتجم رئيس أكد
 حج  أن المصرية، الرسمية ماووس  الشر  أنباء وكالةملد المصري، مني  الحرير ل ري 

 5 بنحو يقدر وحماس، فتح بين المصالحة جهود إتما  بعد غزة، ق اع في المتوقعة االستثمارات
 االستثمار فرم عر  جر  أنه إلى مشيرا ومصانع، وتنمية وميناء م ار ينب ما دوالر، مليارات

 .الماضي اوسبوع فلس ين زار الذي الصيني الوفد على
 10/10/2017لندن،  األوسط، الشرق

 

 الخارج" يثمن الجهود الشعبية المغربية لمقاومة التطبيع لفلسطينيي"المؤتمر الشعبي  .38
تمر الشعبي لفلس ينيي الخارج، زاهر بيراوي، الجهود التي قامت ثمن رئيس لجنة المقا عة في الما 

بها القو  الحية في المجتمع الم ربي في منع محاوالت الت بيع الرخيصة بين الم ر  ودولة 
 االحتالي.

يو  االثنين، بدور كي من مالمبادرة الم ربية للدع  والنصرة  وأشاد بيراوي في تصريحات له
را ية للش يم وفري  ماالتحاد الم ربي للش يم بمجلس المستشارين وفري  مالعدالة والكونفدرالية الديمق

والتنميةم بمجلس النوا  لجهوده  المقدرة في منع محاوالت الت بيع الرخيصة بين الم ر  ودولة 
االحتالي، والتي تجلت برف  زيارة وزير الحر  اإلسرائيلي الساب  معميير بيرتسم وأعضاء من 

الذين زاروا الم ر  أمس اوحد الماضي للمشاركة في نشا  ت بيعي مشبوح  إلسرائيلياالكنيست 
وي )أكتوبر( الجاري والذي تنظمه الجمعية البرلمانية للبحر اوبي  المتوس  اوتشرين  9و 8يومي 

 بالتنسي  مع رئيس مجلس المستشارين الم ربي وبالشراكة مع المنظمة العالمية للتجارة.
اوي ذلك سابقة خ يرة تتحمي مساوليتها الدولة الم ربية وماسساتها الدستورية والسيادية واعتبر بير 

 ليها.إب   النظر عن التبريرات التي يت  اللجوء 
 9/10/2017، قدس برس

 
 عالمية لغة 17بـ الفلسطيني" بلفور طريق" فيلم إنتاج: الفلسطيني العودة مركز .39

 وذلكم بلفور  ر م عنوان تحت قصير فيل  عر  لندن مقرحو  الفلس يني العودة مركز لندن: يعتز 
 عن الفلس يني العودة وأعلن .المقبي نوفمبر م لع تواف  التي المشئو  بلفور وعد ذكر  مع بالتزامن

 .للفيل  عر  فعاليات بإقامة الراغبة الجهات أما  البا  فتح
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 تجسيدح عبر الفلس يني، الشع  على بلفور لوعد الكارثية باآلثار الوعي زيادة إلى الفيل  ويهدف
 وخالي العائلية للمشاهدة المحتو  حيث من مناس  وهو تقليدية، بري انية عائلة قصة ضمن دراميا  
 .العنف مشاهد من

 12 ومدته بلفور، وعد عن باالعتذار بري انيا م البة وحملة إنتاجه من الفيل  فإن المركز، وبحس 
 الفرنسية، اإلسبانية، العربية،: هي عالمية ل ة 16 إلى ومترج  ةاإلنجليزي بالل ة نا   دقيقة،

 الفارسية، اووردو، الهندية، التركية، اإلي الية، البولندية، السويدية، الهولندية، الدنماركية، اولمانية،
 .اإلندونيسية الروسية، الصينية،

 8/10/2017، غزة، (صفا) الفلسطينية الصحافة وكالة
 

بداعاً  توثيقاً  نفلسطي جغرافية .41  للكتاب عم ان معرض في وا 
 عمان معر  في بعناوينه، غني بجناحٍ  الفلس ينية الثقافة وزارة تشارك السواعير: إبراهي  - عممان
 وأدبيمة فكريمة عناوين حيث من المسب  االستعداد مد  يظهر كتا  وهو للكتا ، عشر السابع الدولي
 .واإلبداعيم  التوثيقي بالشكلين فلس ين ج رافيمة عن وتتحدث يوالنضال السياسي اله م  تحمي وتوثيقية
 الزبيدي، لقيس مضفاف بال واقعيمةمو خوري، لنبيي مفلس ين ثالثيةم مثي من كت ، أما  المهت م  ويقف
 الفلس يني الشعر بيت عن الصادرة عبدالعزيز، يوسف للشاعر الناجزة الشعريمة اوعماي تلفته كما

 .الثقافة ووزارة
 10/10/2017لرأي، عم ان، ا

 

 على عدم فتح معبر رفح بال حرس السلطة الفلسطينية مصرأجبر أميركي  يتوف :"العربي الجديد" .41
ُأجِبرت مصر، بعد تدخي أميركي، على عد  فتح معبر رفح بعد عيد م: العربي الجديدم –القاهرة 

ين حركة حماس والقيادي اوضحى الماضي، في أعقا  التفاهمات التي تمت برعاية القاهرة، ب
حزيران الماضي في القاهرة، بحس  ما كشف  المفصوي من حركة فتح، محمد دحالن، في يونيو/

 مساوي مصري على عالقة بملف المصالحة الفلس ينية لدمالعربي الجديدم. 
وأوضح المساوي المصري أنه فور تأكد رئيس السل ة الفلس ينية، محمود عباس، من جدية مصر 

ح المعبر بالتعاون مع محماسم ودحالن، أسرع بإيفاد مدير استخباراته ماجد فرج، إلى واشن ن، في فت
 وهو ما تبعه مفيتوم أميركي على فتح المعبر.
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و ال  الجان  اوميركي مصر بضرورة إشراك السل ة الفلس ينية بقيادة عباس ضمن مشروع  
الرئاسة التابع للسل ة الفلس ينية على  المصالحة، وهو ما يترت  عليه بشكي مباشر إشراف حرس

 إدارة المعبر.
 10/10/2017، العربي الجديد، لندن

 
 مصدر لـ"فلسطين": مصر ترفض مشاركة الرجوب في حوارات المصالحة .42

كشف مصدر سياسي عربي رفيع المستو  النقا  عن رف  : أحمد المصري -القاهرة / غزة 
كزية لحركة مفتحم جبريي الرجو  للقاهرة، ومشاركته في السل ات المصرية قدو  عضو اللجنة المر 

 حوارات المصالحة الو نية مع حركة حماس، والتي ستبدأ في القاهرة يو  غد الثالثاء.
وقاي المصدر لصحيفة مفلس ينم  البا  عد  الكشف عن هويته، إن القاهرة أوصلت رسالة رسمية 

بتها في قدو  مالرجو م ومشاركته حوارات لرئيس السل ة الفلس ينية محمود عباس، بعد  رغ
المصالحة الو نية الفلس ينية، وأنه غير مرح  به م لقا، ويج  استبداله بقيادي آخر، وذلك بعد 

 الحديث إعالمي ا عن وجودح ضمن وفد مفتحم.
 وأضاف أن معباسم ل  يجد أما  رسالة السل ات المصرية مإال الموافقةم، واستثناء الرجو  من الوفد

 الفتحاوي المشارك بمباحثات المصالحة.
وأشار المصدر إلى أن مالرجو م كان قد  ل  من رئيس السل ة المشاركة ضمن وفد مفتحم رغبة 
منه بتذليي العالقة المتوترة مع مصر، نتيجة الموقف مالعدائيم من المبادرة الرباعية التي قادتها 

 القاهرة إلنهاء الخالفات الفتحاوية داخلية.
 9/10/2017، سطين أون الينفل

 
 من زيارة ملك السعودية إلى موسكو "إسرائيل""جيروزاليم بوست": مكسب  .43

بعد الزيارة التاريخية التي قا  بها العاهي السعودي، الملك سلمان بن عبد : قس  الترجمات -إعداد 
وتين، سارعت دولة العزيز، إلى روسيا اوسبوع الماضي، والتقى خاللها الرئيس الروسي، فالديمير ب

 االحتالي اإلسرائيلي إلى تقيي  أبعادها وتأثيراتها المحتملة على من قة الشر  اووس .
وفي هذا الصدد، اعتبرت صحيفة مجيروزالي  بوستم أن الزيارة ستكون لها امتدادات واسعة على 

سورية ولبنان. كما  المن قة، وقد تحق  إسرائيي مكسبا  لها لجهة الحدم من نفوذ إيران وتدخلها في
تساءلت إن كانت موسكو ستأخذ بعين االعتبار المخاوف السعودية واإلسرائيلية من التمدد اإليراني 
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كما أشارت الصحيفة العبرية إلى أن االنفتاح السعودي على روسيا يأتي في سيا  التراجع  بالمن قة.
 الذي شهدح العقد اوخير للنفوذ اوميركي بالشر  اووس . 

ن جهة أخر ، اعترفت الصحيفة العبرية بأن مدولة االحتالي اإلسرائيلي والمملكة العربية السعودية م
تتقاسمان مصالح مشتركة بشأن المخاوف من التهديد اإليراني بالمن قة، ال سيما االنخرا  اإليراني 

يلي، بنيامين وأضافت أنه مبعد وصوي رئيس الوزراء اإلسرائ بسورية، ودع  حز  هللا اللبنانيم.
نتنياهو، إلى السل ة عملت تي أبي  على تقوية عالقاتها مع موسكو من خالي الزيارات المتبادلة 

 واالتصاالت الهاتفيةم.
 9/10/2017، العربي الجديد، لندن

 
 طالب بمنطقة نائية في غزة 600تفتتح مدرسة لفائدة  "قطر الخيرية" .44

الخيرية في ق اع غزة بالتعاون مع وزارة التربية  افتتح مكت  ق ر :مالقدس العربيم –الدوحة 
 والتعلي ، مدرسة كماي العهود االبتدائية في من قة عزبة عبد ربه شماي ق اع غزة.

نسخة منه إن تكلفة بناء المدرسة التي نفذها ” القدس العربي“وقالت ق ر الخيرية في بيان لها، تلقت 
يون لاير ق ري، بتبرع من أحد المحسنين الق ريين، مل 2.2مكت  ق ر الخيرية، بل ت ما يزيد عن 

فصال، والباقي مخصصة لددارة والمختبرات والمكتبة  11حجرة، منها  22تتكون المدرسة من 
 وغيرها.

 10/10/2017، العربي، لندنالقدس 
 

 رئيسة الحكومة البريطانية لنتنياهو: بريطانيا تعارض إلغاء االتفاق النووي .45
كالمة هاتفية مع رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليو  اإلثنين، قالت في م: هاش  حمدان

رئيسة الحكومة البري انية، تيريزا ماي، إن بالدها تعار  إل اء االتفا  النووي الموقع بين إيران 
 وبين الدوي العظمى الست.

إن بري انيا ملتزمة  نتنياهولوقاي بيان صادر عن مكت  رئيسة الحكومة البري انية إن ماي قالت 
نها تعتقد أن االتفا  ذو أهمية مصيرية على اومن في الشر  اووس .  باالتفا  النووي، وا 

وجاء في البيان أن ماي قالت لنتنياهو إن ماالتفا  النووي مه  جدا، ويحيمد قدرة إيران على حيازة 
يج  مراقبة ت بي  االتفا  عن كث ، كما جاء في البيان أنه م سالح نووي لمدة عقد من الزمانم.

 والتأكد من إنفاذح بصورة مالئمة، وأن على ال رفين أن يلتزما بتعهداتهمام.
 9/10/2017، 48عرب 
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 "الجزيرة""أوفكوم" البريطانية ترفض شكاوى اللوبي اإلسرائيلي ضد لندن:  .46
( شكاو  Ofcomبأوفكو  ) رفضت هيئة اإلشراف على البث التلفزيوني البري انية المستقلة المعروفة

اللوبي اإلسرائيلي بشأن الفيل  االستقصائي ماللوبيم الذي أنتجته شبكة الجزيرة حوي النفوذ اإلسرائيلي 
في بري انيا، وأكدت الهيئة التزا  الجزيرة بضواب  العمي الصحفي المتوازن في سيا  تقرير م وي 

 نشرته على موقعها اليو .
الفيل  االستقصائي ماللوبيم، الذي  2017الشبكة في يناير/كانون الثاني وأنتجت وحدة التحقيقات ب

كشف نفوذ السفارة اإلسرائيلية في لندن وما تقو  به من نشا ات لمهاجمة وتشويه سمعة الموا نين 
 البري انيين الذين ينتقدون إسرائيي، ومن بينه  الوزير في الخارجية البري انية أالن دونكان.

التحقيقات في الجزيرة خفية محادثة بين شاي ماسوت الذي كان يش ي منص  وصومرت وحدة 
المساوي السياسي في السفارة اإلسرائيلية، وماريا ستريزولو الموظفة في الحكومة البري انية، وهما 
يخ  ان لد احة بدونكان المشهور بانتقادح العلني للنشا  االستي اني في اوراضي الفلس ينية 

 المحتلة.
انت أوفكو  قد تلقت عددا من الشكاو  ضد الجزيرة بعد عر  الفيل  الوثائقي، قدمها ناش ون وك

مايدون إلسرائيي من بينه  موظف ساب  في سفارة تي أبي  بلندن، حيث تضمنت الشكاو  اتهامات 
للشبكة بمعاداة السامية والتناوي المنحاز وانتهاك الخصوصية، ورفضت أوفكو  في تقريرها هذح 

 التهامات والشكاو  جملة وتفصيال دون أي تحفظات.ا
 9/10/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 من السالح النووي "إسرائيل"الحملة الفائزة بنوبل للسالم تنتقد موقف  .47

)آيكان(، إسرائيي، ” الحملة الدولية للقضاء على اوسلحة النووية“وكاالت: دعت  -”القدس العربي“ 
 نضما  لمعاهدة منع انتشار ذلك النوع من اوسلحة.اإلثنين، إلى ضرورة اال

 جاء ذلك خالي ماتمر صحافي عقدته الحملة، في مقر منظمة اوم  المتحدة بنيويورك.
وشارك في الماتمر، كي من تي  رايت، وراي آشسون، الفائزان بجائزة نوبي للسال  عن منظمة 

 تاريخية لحظر اوسلحة النووية. ، بفضي جهود المنظمة لتوقيع معاهدة2017لعا  ” آيكان“
بات من الضروري الحديث عن ملف ”: “آيكان“وقاي تي  رايت، مدير إدارة أسيا والباسفيك في 

 ”.انضما  إسرائيي لمعاهدة منع انتشار اوسلحة النووية
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رايت وآشسون الفائزان بنوبي، أقرا بوجود صمت دولي واضح حين يتعل  اومر بالحديث عن امتالك 
يت ير هذا الوضع، خاصة بعد فوز )آيكان( “وأعربا عن أملهما في أن  ائيي للسالح النووي.إسر 

 ، يو  الجمعة الماضي.”بجائزة نوبي للسال 
 10/10/2017القدس العربي، لندن، 

 
 بتمويل اإلرهاب ألحد الجبير: لن نسمح .48

لوسائي  صحفيتمر خالي ما ، عادي الجبير، وزير الخارجية السعودي، أمس: قاي وكاالت-موسكو
لن نسمح وحد بتمويي اإلرها  ونشر إيديولوجية الكراهية، كما لن ماإلعال  الروسية بموسكو أمس: 

 .منسمح له بتمويي مثي هذح اإليديولوجية أيضا
التعامي مع هذح المشكلة صار  جدا، فلقد فصلنا اآلالف من أئمة المساجد  فينهجنا م وأضاف قائال:

 .مالستبعاد إمكانية إساءة تفسير النصوم التعليميا بتحديث نظامنا بسب  الت رف، وقمن
 9/10/2017وكالة سما اإلخبارية، 

 
 قرقاش: إذا لم تراجع قطر سياستها ستبقى األبواب أمامها موصدة .49

تدشين ق ر م: متويترمأنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشاون الخارجية، في ت ريدات على  قاي
زية يدعو إلى مقا عة اإلمارات ال ينفع في التعامي مع أزمتها، ليت الجهود تص  حسابا  باإلنجلي

تدشين حسا  باإلنجليزية ضد اإلمارات ما م، مضيفا: متجاح ت يير التوجه الداع  للت رف واإلرها 
هو إال بعثرة للجهد والماي، ودون مراجعة حقيقية ستبقى اوبوا  موصدة، الماشرات تدمي أن أزمة 

 .متالمهاق ر 
هي ليست أزمة عالقات عامة، وَل  تفتعلها أبوظبي أو الريا ، بي سياسة ترسخت منذ موأضاف: 

 . متدع  الت رف واإلرها  وت عن الجار في الظهر، المراجعة ضرورية 1995
، موقاي:  بعد أن فشلت ق ر في فكم أزمتها عبمر اإلعال  والتدويي، لت ر  با  الريا ، وستجد الحيم
رثه الملتبس في هذا االنهياروال ي  .مج  أن يتسب  عناد فرد وا 

  10/10/2017الخليج، الشارقة، 

 

 انتخابات مدير عام "اليونيسكو": مرشح قطر يحصل على أعلى نسبة أصوات في المرحلة األولى .51

بدأ المجلس التنفيذي لمنظمة اوم  المتحدة للتربية والعلو  والثقافة : رندة تقي الدين -باريس
يونيسكو(، مساء أمس التصويت الختيار مدير أو مديرة عامة للمنظمة خلفا  للمديرة الحالية إيرينا )
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 7بوكوفا. وبعد انسحا  مرشَحي العرا  وغواتيماال، بقي أمس في السبا  الذي يشهد تنافسا  كبيرا  
الق ري وزير الثقافة مرشحين، ه  الوزيرة المصرية السابقة مشيرة خ ا  واللبنانية فيرا خوري الكوي و 

الساب  حمد الكواري والوزيرة الفرنسية السابقة أودري أزولي والصيني كيان تانر والفيتنامي فا  سان 
 شو واوذربيجاني بوالد بلبالوغلو.

 19أمس على ]الدورة اوولى للتصويت[ وحصي المرشح الق ري حمد الكواري في دورة التصويت 
صوتا  فيما نالت فيرا  11ومرشحة مصر مشيرة خ ا  على  13على  صوتا  والفرنسية اودري ازولي

 وصوتان لكي من فيتنا  واذربيجان. 5أصوات ومرشح الصين  6خوري 
وسادت التكهنات واإلشاعات أمس في أوسا  الوفود في مقر يونيسكو، قبي بدء التصويت في 

دح، والتصدي النتخا  المساء. وحضر وزير خارجية مصر سامح شكري لدع  انتخا  مرشحة بال
المرشح الق ري الذي أعلن على نشرة ترشيحه أنه آت ومعه الكثير في يديه، ما فه  أنها وعود بضخ 

 اومواي في موازنة يونيسكو. 
 10/10/2017الحياة، لندن، 

 
 هل نحتاج إلى حوار أم يكفي تطبيق اتفاق القاهرة؟ .51

 هاني المصري
ل  ينفذ بالرغ  من مرور أكثر من ست سنوات على توقيعه، ورغ  منذ توقيع ماتفا  القاهرةم مع أنه 

، وجوالت ال تنتهي في الدوحة وغيرها 2014ومإعالن الشا جم عا   2012توقيع مإعالن الدوحةم عا  
على عد  الحاجة إلى الحوار، وأن كي الم لو  ت بي  اتفا   محماسمو مفتحم... تجمع حركتا 

 كي ما يج  االتفا  عليه. -هما وف  رأي -القاهرة الذي تضمن 
ذا قيي إن هناك حاجة حيوية جد ا لالتفا  على برنامع سياسي، وعلى قرار السل  والحر   -وا 

، يت  الرد بعد  الحاجة إلى برنامع سياسي للحكومة، ون السياسة من -المفاوضات والمقاومة
على البرنامع السياسي اختصام المنظمة وليس من اختصام الحكومة، متجاهلين أن االتفا  

محجر سنمارم، سواء كان من اختصام الحكومة أو المنظمة، أو يقاي إن الحكومة هي حكومة 
الرئيس وبرنامجها برنامجه، وهي تلتز  بااللتزامات التي تلتز  بها المنظمة. وهذا يكشف أن عد  

 هما إلى  ري  مسدود.وضعه على  اولة الحوار الو ني هو تشبث الفريقين ببرنامجيهما رغ  وصول
إن أحد القواعد التي حكمت الحوارات واالتفاقات السابقة وأحد أسبا  فشلها أن القضايا الجوهرية 
المختلف عليها، مثي البرنامع السياسي ومنظمة التحرير الفلس ينية والمجلس التشريعي واومن، يت  

دي إلى انهيار االتفاقات، مع أن تأجيلها أو تأجيي تنفيذها بحجة أن  رحها سيفجر الحوار ويا 



 
 
 
 

 

 28 ص             4428 العدد:             10/10/2017 الثالثاء التاريخ: 

                                    

تأجيلها ال يحي المشكلة، بي يجعلها تكبر، ونجدها أمامنا في كي مرة أكبر من الساب ، وتادي إلى 
 النتيجة التي ت  تأجيلها حتى ال نصي إليها وهي الفشي.

الرئيس وفتح متمسكان بموقف ضرورة أن يكون برنامع أي حكومة برنامع الرئيس، وأن تلتز  
اللتزامات التي التزمت بها المنظمة مع إسرائيي. في المقابي، اكتفت محماسم باالستعداد الحترا  با

االتفاقات وااللتزامات المترتبة عليها كما جاء في برنامع حكومة الوحدة الو نية التي تشكلت عق  
عندما يعلن توقيع ماتفا  مكةم، والتي ل  تعمر سو  ثالثة أشهر. كما أن محماسم كانت تت اضى 

الرئيس أو رئيس الوزراء أن الحكومة تلتز  ببرنامع الرئيس والتزاماته. وكانت تردد أن برنامجي 
المقاومة والمفاوضات على  رفي نقي ، وأن أكثر ما يمكن تحقيقه هو التعايش والتجاور بينهما، 

 ونهما ال يمكن أن يلتقيا، وهذا بحاجة إلى نقاش.
منا بقوة أن الصدمات والت ورات واإلخفاقات والتضحيات ال الية أحدثت إن الحقيقة السا عة أما

ت ييرات لد  كي الفرقاء، وصارت الهوة بين البرامع أقي بكثير عما كانت عليه، بدليي االتفا  على 
وثيقة الوفا  الو ني، واتفا  القاهرة، وغيرهما من الوثائ  الو نية، فالهدف أصبح مشترك ا ومتفق ا 

( على اوقي في هذح المرحلة، كما أن هناك اتفاق ا على أن المفاوضات 67الدولة على حدود )إقامة 
ن بأشكاي  والمقاومة يج  أن تخضعان للقرار الو ني، إضافة إلى الهدنة الملتز  بها من ال رفين وا 

 مختلفة.
يس يقوي إنه المعضلة أن البرنامع الذي ُتَ ال  أي حكومة بتبنيه هو برنامع أوسلو مع أن الرئ

وصي إلى  ري  مسدود، لدرجة التهديد أكثر من مرة، بما فيها خ ابه اوخير في اوم  المتحدة، 
بأن للصبر حدود، وأن السل ة بال سل ة، وأن االعتراف بإسرائيي لن يستمر إلى اوبد من دون أن 

وح بأنه سيتبنى خيار الدولة تعترف بالدولة الفلس ينية، ولممح بأنه سيسل  مفاتيح السل ة إلسرائيي، ول
 الواحدة متساوية الحقو  إذا استمر التعنت اإلسرائيلي.

قلنا ونقوي، وقناعتنا تزداد، بأن الوحدة ال تقو  من دون اعتماد مبدأ الشراكة الو نية الحقيقية على 
وضات أساس برنامع اإلجماع الو ني الذي ت  تخفي  سقفه في أوسلو واالتفاقات التي وقعت والمفا

التي جرت أو وقعت بعدح، بدليي الموافقة الفلس ينية على التوصي إلى محي عاديم متف  عليه 
لقضية الالجئين، ما يضع اومر بيد إسرائيي، وعلى مبدأ تبادي اوراضي، ما يسمح بض  

 المستو نات والكتي االستي انية إلى إسرائيي.
ئيي في الوجود من دون حتى أن تعترف بالدولة كما تضمنت الرسائي المتبادلة االعتراف بح  إسرا

دانة اإلرها  والعنف )المقاومة(، وااللتزا  بوقفها،  الفلس ينية، أو بأي ح  من الحقو  الفلس ينية، وا 
 ومالحقة المقاومين من دون التزا  إسرائيلي بوقف العدوان االحتاللي بكي أشكاله وجرائمه.
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تبار لبرنامع اإلجماع الو ني واعتمادح من مختلف الفصائي من دون الشراكة الو نية وا عادة االع
الرئيسيمة، الذي يتضمن حقو  الشع  الفلس يني بالعودة والمساواة وتقرير المصير، بما يشمي حقه 

، ووقف المسار السياسي الذي 67في إقامة دولة فلس ينية وممارستها السيادة واالستقالي على حدود
ظهار حسن النواياع تكون المصالحة مجرد يراهن للتوصي إلى حي سياس ي قائ  على المفاوضات وا 

محاصصة بين الفصيلين المتنازعين، ومجرد هدنة وتعايش ال يمكن ِبَناء وحدة و نية حقيقية على 
 أساسها.

نق ة أخر  مهمة، لقد جرت مياح كثيرة منذ توقيع ماتفا  القاهرةم وحتى اآلن، تستوج  أخذها 
ا أن لها م ز  كبير ا. وتتمثي هذح المت يرات باندالع الربيع العربي وتحولمه إلى بالحسبان، وخصوص  

خريف إسالمي تساق ت أوراقه، لتعود المن قة إلى قواعدها مسالمةم، واتجاح إسرائيي أكثر وأكثر نحو 
س مايد اليمين واليمين الديني المت رف، واعتالء دونالد ترام  سدة الرئاسة اوميركية، وهو أكثر رئي

إلسرائيي، وا عالنه عن عزمه على تصفية القضية الفلس ينية من خالي التوصي إلى ما يسميه 
مصفقة القرنم، اعتماد ا على تردي أحواي البلدان العربية، واستعداد بعضها لت بيع عالقاتها بإسرائيي، 

ي الفلس ينية والعربية والتحالف معها ضد ما تسميه مالخ ر اإليرانيم من دون إنهاء احتاللها لألراض
 المحتلة كما تنم مبادرة السال  العربية.

ا على ذلك، نحن بحاجة إلى حوار عمي  ومستمر، وبمشاركة من الشبا  والمرأة والشتات،  تأسيس 
، وكيفية وضع خ ة عمي  لالتفا  على القضايا الجوهرية، بما فيها وعلى رأسها البرنامع الو ني أوال 

من مواجهة التحديات والمخا ر وتوظيف الفرم المتاحة، وبما يأخذ الظروف لتنفيذح بما يمكمن 
 الخاصة لكي تجمع فلس يني بالحسبان.

وحتى نكون صريحين أكثر، نشير إلى أن العديد من النقا  الواردة في ماتفا  القاهرةم هناك تراجع 
 ار القيادي الماقت عملي عنها أو تأجيي مفتوح لها، مثي عقد وتفعيي المجلس التشريعي، واإل

، وتشكيي حكومة وحدة و نية، وعقد المجلس الو ني التوحيدي، -لجنة تفعيي المنظمة-للمنظمة 
جراء انتخابات المجلس الو ني، كما أن هناك نقا  ا ت  االتفا  على تأجيي تنفيذها، مثي اومن،  وا 

ناك تباين ا في تفسيرها، مثي أو هناك خالف أو تناق  فيما ورد حولها في أماكن مختلفة، أو أن ه
التنسي  اومني، وسالح المقاومة، وكيفية التعامي مع الموظفين الذين عينته  محماسم خالي فترة 

 االنقسا .
ا وغير كاٍف، فهو  ا أو نق ة االن ال ، ولكنه ليس مقدمس  ماتفا  القاهرةم مه ، ويمكن أن يكون أساس 

عد  تنفيذ بع  بنودح. في هذا السيا ، يمكن أن يكون حمماي أوجه، وت  تجاوزح، أو تعديي أو 
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جراء حوارات جديدة ما هو إال ستار وهداف أخر ، ول  يعد  الحديث عن عد  الحاجة إلى فتحه، وا 
 ين لي على أي أحد قادر على استخدا  عقله.

إلى  من دون شراكة حقيقية و نية على أساس برنامع و ني ووحدة الماسسات، واالحتكا  بعد ذلك
 الشع ، ال يمكن أن تكون هناك وحدة و نية قادرة على البقاء واالنتصار.

 10/10/2017، القدس، القدس
 

 !!"إسرائيل"كي ترضى عنكم  .52
فايز أبو شمالة د.  

انجرف كثير من الكتا  والمهتمين بالشأن الفلس يني إلى اوخذ بعين االعتبار موقف )إسرائيي( من 
البع  يجتهد في التحليي عن أسبا  الصمت اإلسرائيلي، وعن مد   المصالحة الفلس ينية، وراح

الرضا على خ وات المصالحة، حتى أن بع  الساسة والمفكرين والكتا  نصحوا أ راف االنقسا  
باتخاذ خ وات معينة تجنبا  للرف  اإلسرائيلي، وبعضه  اقترح آلية معينة للمصالحة تأذن بمرورها 

ائيلي، وكأن المصالحة الفلس ينية حافلة محملة بالمتفجرات، وعليها أن عبر غرباي االعترا  اإلسر 
تمر عبر الحواجز اإلسرائيلية على  رقات الضفة ال ربية، ووف  من   أصحا  هذا الرأي فإن 
إسرائيي هي قدر الفلس ينيين المبر ، وال مفر له  من عقد قران عاشقين إال بحضور المأذون 

 ود في محكمة الصلح اومريكية.اإلسرائيلي، وبحضور الشه
 ألصحاب منطق السطوة اإلسرائيلية على قرار المصالحة الفلسطينية أقول:

د إن الفلس يني الذي ال يجرا على تحقي  مصالحة داخلية فلس ينية وف  المصلحة العامة للشع  1
 الفلس يني هو أعجز عن التأثير في أي قرار إسرائيلي يضر بالقضية الفلس ينية.

د إذا كان موقف إسرائيي ياخذ بعين االعتبار في الشأن الداخلي الفلس يني، وهو شأن خام جدا ، 2
أقر  إلى عالقة الرجي بزوجته، فمعنى ذلك أن القدرة على التأثير في الموقف اإلسرائيلي من قضايا 

 الصراع الحقيقية هي صفر، وهذا ماشر مخيف جدا .
كا العبري، وهو موقع أمني إسرائيلي، يروج لمثي هذح اوفكار، ضمن هذا السيا ، فإن موقع تيك دبي

ويتحدث عن المصالحة الفلس ينية التي ترضى عنها إسرائيي، في محاولة للتأثير على  رفي 
 االنقسا ، فينشر ما يلي:

وست رح مقترحْين تعتبرهما قيمْين،  الجميع،يو  الثالثاء، ستفاجج حركة حماس في لقاءات القاهرة 
 ى ما يبدو فإن مصر تعتبرهما كذلكع من أجي تمهيد ال ري  أما  مواصلة المفاوضات:وعل
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د حماس مستعدة ون تتعهد أما  مصر ومحمود عباس بأنها لن ت ال  بالتمثيي في حكومة الوحدة 1
الو نية الفلس ينية المقبلة، وهذا يعني عد  وجود وزراء فلس ينيين من أعضاء حماسع الخ وة التي 

 مكن أن تعارضها إسرائيي.ال ي
. حماس مستعدة ون تقد  التزامات بأنه في حاي جرت االنتخابات الرئاسية والبرلمانية في السل ة 2

الفلس ينية فإنها لن تنافس محمود عباس كحركة، وكذلك لن تنافس فتح، حماس مستعدة ون ُيشكي 
صالحه أنصار حماس، وهذا يعني فوز حز  باس  جديد مثال  مجبهة العدالة الفلس ينيةم، وسيصوت ل

 عباس في االنتخابات الرئاسية، وفوز حركة فتح في االنتخابات البرلمانية.
تعقيبا  على المقترح اووي أقوي: هذا هو الم ل  اإلسرائيلي، والذي يفقد حكومة الوحدة الو نية من 

سياسية الفلس ينية، ودون ذلك مضمونها، إذ ال حكومة وحدة و نية إال إذا شاركت فيها كي القو  ال
 فإن المقصود هو حكومة تواف ، وهذا يتنافى مع أسس المصالحة.

وتعقيبا  على المقترح الثاني أقوي: ما قيمة هذح االنتخابات التي سيفوز فيها عباس، وتفوز فيها حركة 
 المصالحة. فتح بشكي مسب ، إنها تعيين بالتواف ، وليست انتخابات نزيهة، وهذا يتعار  مع أسس

الشاهد في فيما سب  هو: أن شعبنا الفلس يني يتمنى النجاح للتنظيمين الكبيرين في تحقي  
المصالحة وف  مصالح الشع  الفلس يني، ودون االلتفات إلى ما ينفع )إسرائيي( أو يضرها، ودون 

دون اوخذ بعين االلتفات إلى ما يعج  )إسرائيي( أو ال يعجبها في هذا الشأن الفلس يني الخام، و 
 االعتبار ردة الفعي اإلسرائيلية التي لن تكون لصالح الشع  الفلس يني.

 9/10/2017، فلسطين أون الين
 

 سالح المقاومة.. عقدة المصالحة الفلسطينية .53
 أسامة عثمان
الخالُف حوي سالح المقاومة ظاهر، بين ال رفين، حركة حماس والسل ة الفلس ينية. وقد بادرْت 

تصريحاُت المتناقضة، حتى والفصي الحالي من المصالحة في بداياِته، إذ قاي الرئيس إليه ال
الفلس يني، محمود عبماس، منريد في غزة، كما في الضفة ال ربيَّة دولة  واحدة، بسالح واحدم. ولومَح 
 بمالحقة َمن ُيصرُّ على االحتفاظ بسالٍح خارج إ ار السل ة، وقايم لو شخم ِمن حركة فتح في
الضفة حامي سالح غير السالح الشرعي سوف أعتقله، وهذا ما سأعمد إليه في غزة، يج  أن يكون 

 السالح شرعيا واحدام، وأكمد أنَّه لن يستنسخ تجربة حز  هللا في لبنان. 
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أما رئيس المكت  السياسي لحركة حماس، إسماعيي هنيَّة، فقاي إنَّ سالح المقاومة ِمن ح ِم شعبنا، 
د االحتالي على أرضنا، وسيبقى موجود ا، ما دا  االحتالي قائما  في فلس ين، لكنمه أبد   الما ُوجِ 

 استعداد الحركة للتحاور مع الفصائي الفلس ينية، وحركة فتح على توحيد قرار الحر  والسال . 
ن عن هنا السااُي، واآلن، ليس عن حيِم هذح المعضلة التي قد ت دو عقدة  في منشار المصالحة، ولك

توقيت استحضار هذا الخالف، وهذا التوقيت، نظرا لصعوبة هذا الخالف، وعمقه، ُيَعدُّ من أه ِم 
رات على مقادير الِجديَّة، لد  السل ة الفلس ينية، ولد  الجهات الراعية للمصالحة، عربيًّا،  الماشِم

ق اع غزة إلى ُحْك  السل ة  وهي مصر، وحتى دوليًّا، فيما بدا ترحيبا أميركيَّا، وغربيًّا، باستعادة
 الفلس ينيَّة، بقيادة أبو مازن. 

لرفع من المقبوي، واقعيًّا، إذا صدقت النِميمات، أْن تمضي المصالحة نحو اومور اوكثر حيويمة، 
، الذي ناء بض و  بال ِة القسوة، على مدار المعاناة ، أو تخفيفها، عن الموا ن الفلس يني الَ زيم

اشتدمت، في الفترة اوخيرة، عِقَ  تشكيي محماسم اللجنة اإلداريةع حتى ال تخي  سنوات الحصار، و 
نهاء سياسة العقوبات الجماعية، وحيِم  آماُي الناس ُمجدَّدا، في فتح المعابر، ورفع الحصار، وا 

اقعيًّا، مشكالت حيويَّة، كالكهرباء، والمياح، وا عادة إعمار ما دمَّرته عدواناُت إسرائيي. ومن المقبوي، و 
ي السل ُة استالَ  كامي الصالحيَّات في غزة، وتمكين الحكومة، كما  على الجهة المقابلة، أْن تتعجَّ
اشتر  أبو مازن لرفع إجراءات السل ة اوخيرة ضدَّ غزة، بشكي كامي من المعابر واوجهزة اومنية 

في غزةع بسب  حج  را  هللا والوزارات، وهي اإلجراءات التي فاقمت من حدَّة اوزمة المعيشيَّة 
 احتياجات ماليَّة ضروريَّة عنها. 

فما الخيارات تجاح سالح المقاومة؟ هي في وسع السل ة، واآلن بالذات، أن ُتعيد سيرَتها اومنيَّة 
اوولى في غزة؟ وهي َيحتِمي وضُع غزة، اآلن، أو قريبا مثي هذح المواَجهة؟ وهي تحتمي حركُة 

أن ي اوي التعديُي، في ميثاقها الجديد، أمورا ليس منها صفتها المقاِومة، هي  حماس التي َقِبَلتْ 
ع بنيتها العسكرية، وت ومرها النسبيم هذا التعا ي الراف  لسالحها من اوساس؟   تحتمي بعد توسُّ
وْضِع  ولماذا ُيرَف ، أميركيًّا، وبال بع إسرائيليًّا، ومن َث َّ، فلس ينيًّا، على لسان عباس، مقاربةُ 

محماسم في غزة، بوضع حز  هللا في لبنان؟ مع فارٍ  جوهريٍم لصالح محماسم، وهو استمرار 
، واستهتارح بالحقو  الفلس ينية، على نحو أوضح وأكبر بكثير  إجحاف االحتالي اإلسرائيلي المحتيم

 فيها، على ممما يفعي مع لبنان الذي تقبي واشن ن والدولة ال ربية، من دولته، إشراَك حز  هللا
ته بأسلحة نوعيَّة، وترسانة أضخ .   احتفاظه بسالحه، بي، على تعاُظ  قوَّ

لزامها تحوُّالٍت مفاجئة، وبال ة العم ، من قبيي  والصحيح أنَّ إقصاء محماسم سياسيًّا، أو ُسل ويًّا، وا 
ا، بأيم حكومٍة تشارك االعتراف بإسرائيي، وشرو  الرباعيَّة الدولية، كما تريد واشن ن، ثمن ا العترافه
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، واولص ، وهي المقاومة، إذ يمكن للحركة  فيها محماسم، أهَوُن من اقتحا  صفتها اوخمم
اإلسالمية أْن تتجنَّ  الدخوَي في الحكومة، وأْن تقبي بحكومة وفا ، أو تكنوقرا ، ويمكن لها، 

ة،  مستقبال، أْن تنضوي في ُأُ ر منظَّمة التحرير التي تعترف بإسرائيي، مع احتفاظها بسماٍت خاصَّ
بهامٍش ما، فكريًّا، وسياسيًّا، لكنَّ تقوي  محماسم الفعلي، وتحويلها إلى مجرَّد حزٍ  سياسي، 
يصع  أن يت م، وال سيمما في ظيم انسداد  ري  المفاوضات. وهو اومر الذي ل  ينكرح أبو مازن في 

أوها ، مع حكومة إسرائيليَّة يمينيَّة ُمتعنِمتة، ال تقبي تصريحاته أخيراع إذ ل  ُيَمنِم الفلس ينيين بأيِم 
 بدولة فلس ينيَّة، بي ال تقبي بوجود الشع  الفلس يني نفِسه، كما قاي. 

ْل ، وقد تقبي تعايش المسارات، أي التعايش مع استبقاء  قد تقبي محماسم توحيد خيار الحر  والسِم
ْلمي، وقد بَدر  منها تثميٌن إلنجازاٍت حقمقتها السل ُة الفلس ينية، في خيار التفاو ، والنشا  السِم

المحافي الدولية، كما أنَّها أحبَّْت أن َتسِبَ  المصالحُة خ اَ  عباس في اوم  المتحدة، لَمْنِحه مزيد ا 
 من القوَّة. 

لواقع، ومن الممكن، في أقيِم التقديرات، أْن ُيتَرك زَخُ  المصالحة، وثبوتها، وصيرورتها، على أر  ا
لتشكِمي أرضيمة  تُتيُح تناُوَي مسائي أكثر تعقيدا واستعصاءع ذلك أنَّ من شأن مجرمد   استدعاء هذا 
، اآلن، إلى  اولة الحوار، أن يعود باوموِر والجهوِد القهقر ، وهذا ال يخد  مصر، إذا كانت  الملفم

قليميًّا، وال يخفى أنَّ ظهور معنيَّة  بتحقي  نجاحاٍت ُتعيُد إليها بعَ  الحيويَّة التي ُفقِ  دْت، عربيًّا، وا 
نتائع ملموسة للمصالحة، وجريانها إلى مراحلها الالحقة، ممما تحرم عليه مصرع إلعادة تفعيي 
دورها اإلقليمي، ولو في هذح الجزئيَّة الُمهمِمة، ولو أنَّ أزمات مصر الداخليَّة ال افية ال ت  مي عليها، 

جيَّة، ولو أنَّ نجاح مصر الخارجي، واستعادتها دوَرها اإلقليميَّ الماثِمَر أو تحلمها، نجاحاٌت خار 
 محتاٌج، عضويًّا، إلى ائتالٍف داخلي، واستقرار، ولو في حدِمح اودنى. 

ا يستِبُ  اآلفاَ  اوخيرة،  وتقف االشترا اُت اوميركيَُّة الُمسبقة، كما اإلسرائيليَّة االحتالليَّة، شَبح 
ن ا فلس ينيًّا، يحظى بتمثيي شعبيٍم أقرمته نتائُع ويصادر اإلر  ادَة الفلس ينيَّة الشعبيَّة، حين ُتسِق  ُمكوِم

 انتخاباٍت بإشراف دولي. 
ويبدو االنسيا  وراء هذا الم ل ، وهو تجريد محماسم والمقاومة من سالحها، أقرَ  إلى التمنِميات 

نيامين نتنياهو هذح المصالحَة التي يراها مزائفةم، ما اإلسرائيليَّة، إذ يرف  رئيُس حكومة االحتالي، ب
ل  تتمثمي تصوراِته، وهي ماالعتراف بدولة إسرائيي، وتجريد الجناح العسكري لحماس من السالح، 
وق ع العالقة مع إيرانم. وِمن شأن االستجابة إلى هذح االشترا ات إحباُ  الجهود، بي نسفها من 

ي مواجهة مستقبليَّة مع محماسم، لنزع سالحها، من دون حوار، أو أساسها، وِمن شأن التلبُّس ف
تواف ، فيما لو تمكنَّت حكومة الوفا  في غزة، من شأن ذلك أن ُيشِرَف بالوضع الفلس يني إلى 
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الُمربَّع اووَّي، وهو الصدا . والصحيح أنم أمورا من هذا القبيي ال يلي  بها التفرُّد، واالستجابة إلى 
الخارجيَّة، بقدر ما تحتاج إلى الوقوف على ت لُّعات الشع ، واالستئناس برأيه، من خالي  اإلمالءات

رات االنتخا  والتمثيي.  ماشِم
 10/10/2017، العربي الجديد، لندن

 
 أو نحو خيار آخر للفلسطينيين "حماس"و  "فتح"بين  .54

 ماجد كيالي 
، محماسمو  مفتحملساحة الفلس ينية، أي كان اوفضي لو أن الحركتين الكبريين والمهيمنتين، في ا

توافقتا على إنهاء انقسا  كيان السل ة )بين الضفة والق اع( نتيجة تولمد قناعات سياسية لديهما، 
بإدراك أخ ار االنقسا  على المصلحة الو نية ووحدة الشع  الفلس يني والجهود الرامية لتأ ير 

الستي انية والعنصرية، ولرفع الحصار عن مليونين من  اقاته لصدم سياسات إسرائيي االستعمارية وا
الفلس ينيين في ق اع غزة، بدال  من أن تذهبا نحو االتفا  مض رمتين بدفع من ض و ات داخلية 

 وتدخمالت خارجية.
أيضا ، ربما كان اوفضي واوجد  لو حصي التواف  من قبي، بدال  من استنزاف القو  لعقد من 

ي إ ار مراجعة للتجربة الماضية ونقدها، أو ضمن جهود إعادة بناء كيانات السنين، أو لو جاء ف
المنظمة والسل ة، وتصوي  الخيارات الو نية، أو لو ت  في غزة أو را  هللا أو نابلس أو جنين أو 

 بيت لح  أو القدس، مع االحترا  للقاهرة ووي عاصمة عربية.
بية، يخشى أننا إزاء اتفا  هشم وس حي، بحيث بناء على كي ما تقد ، وعلى رغ  الحماسة الشع

يمكن وي من ال رفين أن يتحلمي منه في أية لحظة، وهذا ما اختبرناح بانهيار االتفاقات السابقة، منذ 
باتفاقات صنعاء والدوحة والشا ج والقاهرة )سابقا (، مع  (، إلى اليو ، مرورا  2007) ممكةماتفا  

ز هذا االستنتاج تصريحات بع  القياديين عند الحركتين، في شأن تمنياتنا له بالنجاح. ما يعزم 
زح  وضع كي  رف شرو ه على اوخر في ما يتعل  بترجمة االتفا ، على أر  الواقع، كما يعزم
ي المفاجج نحو المصالحة، من دون التمهيد لذلك في حوارات و نية، أو حتى داخلية، في  التحوم

 الثقة المتبادلة. قواعد الحركتين/السل تين، لبناء
ومعلو  أننا إزاء حركتين كي واحدة منهما تخومن اوخر ، وتتهمها بالكيد لها، في وضع ضعفت فيه 
أصوي العمي السياسي القائمة على الوحدة مع االختالف، ومع التحوي من حركة تحرر و ني إلى 

تبديدها في التناقضات  سل ة، وفي واقع باتت فيه فكرة تركيز الجهود ضد التناق  اوساسي، بدي
 البينية د الثانوية، مجرد تعابير سياسية عتيقة.
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بديهي أن الحديث يتعل  باتفا  اض رمت الحركتان له، كما قدمنا، على رغ  أهميته. هكذا ذهبت 
الى هذا االتفا  إلخراجها من اوزمة التي تثقي عليها، بعد حصار إسرائيلي استمر عشرة  محماسم

رو  مدمرة، وبنتيجة اووضاع الصعبة التي يعاني منها فلس ينيو غزة، وتقلم أعوا ، وثالث ح
مواردها المالية بعد إغال  اونفا  وتضااي الدع  الخارجي، وأيضا  نتيجة المت يرات اإلقليمية، 
وضمنها انحسار تيار اإلسال  السياسي، وتحجي  دورح، مع محاوالت إضعاف ق ر )الداعمة 

في هذا االتجاح، ولوضع حد للتبعات اومنية الناجمة عن الوضع في غزة  لحماس(، وض و  مصر
 عليها.

في إدارتها غزة،  محماسمبيد أن إدراكنا لهذح الضائقة يفتر  أن يتركز على عاملين: أولهما، تخبم  
في الضفة، سيما أنها أدارت الق اع ب ريقة أحادية  مفتحمإذ ل  تثبت أنها أفضي من سل ة غريمتها 

قصائيةو  ة عن الدين على الفلس ينيين. وثانيهما، ا  فية لفر  تصوراتها الخاصم ، وانتهجت  رقا  تعسم
أنها ل  تست ع فر  رااها كحركة مقاومة، ول  تعرف ماذا تعمي في هذا الشأن في غزة، إذ اشت لت 

أن  في الضفة، في حين مفتحمكسل ة أكثر مما اشت لت كمقاومة، أي النهع ذاته الذي اخت ته 
رايتها العتبار غزة ساحة لتحرير فلس ين، أو دحر االحتالي، أو مقاومته، ل  تنجح، إذ ثالث 
حرو  إسرائيلية، باهظة الثمن، مع تضحيات وب والت كبيرة، ل  تفلح حتى في رفع الحصار عن 

 غزة.
والسل ة.  ، أيضا ، لالتفا  نتيجة اوزمة التي تعيشها، كقيادة للمنظمةمفتحمفي المقابي اض رت 

عن ثنائية  إسرائييفثمة، أوال ، الض و  الخارجية إلعادة اللحمة بين الضفة وغزة، ووضع حد لكال  
السل ة. وثانيا ، تفويت التدخالت الخارجية الرامية إلى فر  صي ة معينة للوضع الفلس يني، التي 

تواف  محمد دحالن )المساوي  تدخمال  خارجيا  في شاونها، وفي مقدمتها التسريبات عن مفتحمتعتبرها 
، بدع  أ راف عربية. وثالثا ، أزمة الشرعية، أي شرعية المنظمة محماسم( و مفتحمالساب  في 

والسل ة والمجلسين الو ني والتشريعي، التي انتهت آجالها منذ زمن. ورابعا ، وصوي محمود عباس 
، إلى قناعة مفتحمم  المتحدة، مع قيادة )رئيس المنظمة والسل ة وقائد فتح( كما بدا في خ ابه في او

مفادها إخفا  الخيارات التي تمت المراهنة عليها، من التسوية إلى المفاوضة، وضرورة البحث عن 
خيارات بديلة أو موازية. ومعلو  أن هذا الخيار ل  يوصي ال إلى دولة فلس ينية مستقلة، وال إلى 

 (.1993قالي في اتفا  أوسلو )إنجاز القضايا المنصوم عنها في الحي االنت
في المحصلة يتمضح أن خيارات ال رفين ل  تنجح، ال في الرا  السياسية وال في  ر  العمي، ال في 
إدارة السل ة وت وير أحواي الفلس ينيين وال في مواجهة إسرائيي، ال كحركة تحرر و ني وال كسل ة، 

 ي غزة.ال في التسوية وال في المقاومة، ال في الضفة وال ف
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في مرحلة تحرر و ني ولسنا في سل ة أو معن أننا  محماسمعلى ذلك فإن حديث بع  قياديي 
تصرمفت  محماسمصحيح، لكنه غير مقنع، ويراد منه تبرير الحفاظ على مكانة سل وية، ون  مدولة

، كسل ة في غزة، أكثر مما تصرمفت كحركة تحرر و ني، ث  إن الحديث عن المقاومة بات عموميا  
ويفتر  تحديدح، فضال  عن سابقة استخدا  سالح المقاومة لتحقي  ال لبة في المنازعات الداخلية. 

عن أننا في سل ة، ولدينا اتفاقات مع إسرائيي، ال يع يها الشرعية وال  مفتحمفي المقابي فإن حديث 
ذلك ينب ي أن يخضع المبرر لفر  هيمنتها، أو الحتكار تقرير الخيارات الو نية الفلس ينية، إذ إن 

للنقاش العا ، وأن يص م في تعزيز وحدة الفلس ينيين، وتقوية كياناته ، وتنمية قدرته  على الدفاع 
 عن مصالحه  وحقوقه  إزاء إسرائيي، ال مجرد الخضوع لها، أو ووها  بات لها عقود.

مراجعة التجربة الو نية المعنى من كي ذلك أن أي تواف  فلس يني جديد ينب ي أن ينبني، أوال ، على 
الفلس ينية ونقدها، بما لها وما عليها، وليس على أساس عفا هللا عما مضى. وثانيا ، إقرار كي واحدة 
من الحركتين الكبيريين بإخفا  الخيارات التي انتهجتها، إن على الصعيد السياسي، أي المقاومة 

ياسية جديدة للعمي الفلس يني، وللكفاح والتسوية، أو في إدارتها سل تها، وضمن ذلك صوغ راية س
ضد إسرائيي. وثالثا ، توافر القناعة واإلرادة لد  القيادات المعنية بضرورة إعادة بناء الكيانات 
الفلس ينية وبخاصة المنظمة والسل ة، على أسس جديدة و نية، أي ال فصائلية، وتمثيلية 

عن التصرمف وكأن كي واحدة منهما قدر  محماسمو  مفتحموديموقرا ية. ورابعا ، كفم كي من 
ر خياراته   لى اوبد، أو كأنها هي التي يج  أن تحتكر إدارة أحواله  وتقرم الفلس ينيين اووحد، وا 
الو نية، من دون إ ارات ماسسية وتمثيلية، وفي ظي ت يي  االنتخابات، وت يي  المجلسين الو ني 

 والتشريعي.
عنية جيدا ، أنه في خض  صراع الحركتين على القيادة والسل ة، ثمة ما ينب ي أن تدركه القيادات الم

خيار ثالث يشت ي في واقع الفلس ينيين، ال يجري االنتباح إليه على النحو الالز ، وهو الخيار 
اإلسرائيلي، أي خيار اومر الواقع، واستمرار االحتالي المريح والمربح، مع االستي ان وتهويد القدس 

اضي والجدار الفاصي، وتحويي المدن الفلس ينية إلى تجمعات محاصرة، مع سياسات ومصادرة اور 
التنسي  اومني والتبعية االقتصادية والهيمنة اإلدارية. والقصد أن خيارات الواقع الفلس يني ل  تعد 

، منذ زمن، إذ ثمة الخيار اإلسرائيلي، الذي يش   ريقه ب ريقة محماسمو  مفتحممحصورة بين 
جة ومتدرجة، ولكن عميقة وو يدة، وكلها تتأسس على إبقاء الفلس ينيين في وضع أقي من ممنه

 دولة وأكثر من حك  ذاتي، تحت السيادة اإلسرائيلية، الظاهرة أو المب نة.
في القاهرة، وقد يتفقون أو يختلفون على  محماسمو  مفتحمسيتناقش المجتمعون هذح اويا  من قيادتي 

أي على مصير سالح حماس، وموظفي حكومتها في غزة، وحوي االنتخابات،  القضايا العالقة،
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وكيفية الشراكة في منظمة التحرير، وربما في إدارة السل ة، لكن ما سي ي  عنه  مفاعيي الخيار 
 اإلسرائيلي، الذي تحدثنا عنه.

أن ثمة خيارا   ما سي ي ، عن باي المجتمعين في غزة وعن باي القيادات في الضفة والق اع، أيضا ،
رابعا ، والحديث ليس عن بديي بالضرورة، ون هذا ليس باإلمكان في الظروف الراهنة، وون ذلك 
رهن بديناميات ومع يات داخلية وخارجية في المستقبي. وهذا الخيار يتمثي بإعادة بناء الكيانات 

سس تعزز  ابعها كحركة الفلس ينية )أي المنظمة والسل ة والفصائي والمنظمات الشعبية(، على أ
جراء  تحرر و ني، على حسا   ابعها كسل ة، على قواعد كفاحية وتمثيلية وانتخابية وماسسية، وا 
انتخابات )وف  القائمة النسبية( للمجلسين الو ني والتشريعي، حيث أمكن، لتعيين التوازنات الجديدة 

 ع مع خيار الدولة المستقلة، ولكنها في الساحة الفلس ينية، وصوغ راية سياسية جديدة، ربما ال تق
تفتح اوف  الستعادة الت اب  بين قضية التحرير وقضية الحرية، وقضية اور  وقضية الحقو ، 
 والت اب  بين قضية فلس ين وشع  فلس ين وخار ة فلس ين، بعد أن حصي انفصاي في كي ذلك.

لبة الخيار الثالث، أي خيار إسرائيي، فل  خيار رابع نع ، هذا بعد إخفا  الخيارين اووي والثاني، وغ
 ال يشت ي الجميع من أجي خيار أخر؟

 10/10/2017، ، لندنالحياة
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