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عقوبات على اللجنة المركزية تجتمع برئاسة عباس: ترحيب باتفاق المصالحة.. وتجاهل موضوع ال .3

 غزة
محمود عباس، مساء يوم األحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام  رئيس السلطة الفلسطينيةترأس : رام هللا

 هللا، اجتماعًا للجنة المركزية لحركة فتح.
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وجرى خالل االجتماع، متابعة ما جرى من لقاءات في القاهرة، واالتفاق لطي صفحة االنقسام برعاية 
ة المركزية، الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية إلنهاء االنقسام وثمنت اللجن مصرية.
 الداخلي.

، على أن المصالحة الوطنية ضرورة وطنية يجب تحقيقها لمواجهة التحديات التي تحدق عباسوأكد  
ق بقضيتنا الوطنية، وتحقيقًا آلمال وتطلعات شعبنا في إنهاء االنقسام وتعزيز الجبهة الداخلية، وتحقي

قامة الدولة الفلسطينية المستقلة  نهاء االحتالل وا  الوحدة الوطنية من أجل إنجاز المشروع الوطني وا 
 ، وعاصمتها القدس الشرقية.1967على كافة األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

، كما استعرضت اللجنة المركزية، الزيارة الهامة التي قامت بها حكومة الوفاق الوطني إلى غزة مؤخراً 
واللقاءات الهامة التي عقدتها تمهيدا لتمكينها من العمل في قطاع غزة واستالم مهامها ومسؤولياتها 

 بشكل كامل.
 15/10/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

وفد حكومي إلى غزة للبدء بتنفيذ البند المتعلق بتسلم الحكومة  :الهيئة العامة للشؤون المدنية .2
 برللمعا
صرح رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، اليوم األحد، بأن وفدا : رام هللا

ساعة الى قطاع غزة، للبدء بتنفيذ  24حكوميا من طاقم المعابر برئاسة نظمي مهنا، سيتوجه خالل 
ه في القاهرة، البند المتعلق بتسلم حكومة الوفاق الوطني لمعابر قطاع غزة، تنفيذا لما اتفق علي

 بالتنسيق التام بين دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية.
 15/10/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 المجلس الوطني يؤكد دعمه الكامل التفاق المصالحة .1
ـة أكد المجلس الوطني الفلسطيني، دعمه الكامل التفاق تنفيذ المصالحة الوطنية والتاريخي: عّمان

وشـدد المجلس الوطني، في بيان صدر اليوم األحد، على لسان  التي تمت بين حركتي فتح وحماس.
رئيسه سليم الزعنون، أنه ال عودة للوراء بطي مرحلة االنقسام األسود، الذي كانت له انعكاسات 

ددة لتنفيذ سلبية على الكل الفلسطيني. ودعا المجلس الوطني إلى ضرورة احترام كافة المواعيد المح
ما تم االتفاق عليه، خاصة أن شعبنا بكل قطاعاته وفصائله واتحاداته الشعبية، قد بارك وعبر عن 

 دعمه ومساندته لما تم االتفاق عليه.
 15/10/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 مار المصالحة: مواطنو الضفة ينتظرون من السلطة خطوات عملية لتلمس ثيوسفالنائب حسن  .4
طالب القيادي البارز في حركة حماس بالضفة الغربية الشيخ حسن : رنا الشرافي -غزة -رام هللا 

يوسف، قيادة حركة فتح ورئاسة السلطة في رام هللا، بخطوات "جادة وعملية على األرض" في 
 الضفة، يستطيع المواطن العادي أن يلمسها ويستبشر بها أْن وّلى زمن االنقسام.

يوسف، وهو نائب في المجلس التشريعي أفرجت عنه سلطات االحتالل مؤخًرا: "إن األجهزة  وقال
ن كانت  األمنية بالضفة الغربية ال تزال تقوم بدورها كما هو، من مالحقات أمنية واستدعاءات، وا 

فية مقاومة بشكل أخف من وتيرتها السابقة، ونأمل أن يتم إيقافها ال سيما عندما يتم االعتقال على خل
 االحتالل اإلسرائيلي".

وتابع: "هذا خلل يجب أن يتوقف.. نريد مصالحة فلسطينية، ووحدة فلسطينية، تطبق بحذافيرها على 
 أرض الواقع وينعم بها المواطن".

 16/10/2017فلسطين أون الين، 
 

 لإلفراج عن النواب المعتقلين "إسرائيل"بحر يدعو المجتمع الدولي للضغط على  .5
دعا النائب األول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، يوم األحد، المجتمع الدولي لتولي زمام : غزة

المبادرة والقيام بواجباته اإلنسانية تجاه النواب المختطفين في سجون االحتالل والعمل الفوري من 
لخليل جاء ذلك خالل اتصال هاتفي بينه وبين النائب عن محافظة ا أجل ضمان اإلفراج عنهم.

 محمد الطل لتهنئة األخير باإلفراج عنه من سجون االحتالل.
 15/10/2017القدس، القدس، 

 

 تغير الظروف ساهم في توقيع اتفاق المصالحةاألسرى.. ويؤكد أن حول النواب  األحمد يقدم تقريرا   .6
فد رئيس و ، أن موسكو، من 15/10/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(ذكرت 

تقريرا  ، قدمسانت بطرسبورغ الروسيةالمتواجد في مدينة  المجلس الوطني الفلسطيني عزام األحمد،
 وافيا حول أوضاع األسرى النواب القابعين في سجون االحتالل اإلسرائيلي واألسرى بشكل عام.

وم يي عقد ( لالتحاد البرلماني الدولي، الذ137خالل اجتماع لجان وأعمال الدورة ) ،وشرح األحمد
األحد، السياسة اإلسرائيلية المتبعة تجاه اعتقال النواب المنتخبين، الذين وصل عددهم في مرحلة من 

عضوا  13عضوا، مشيرا إلى أن عدد المعتقلين اآلن من التشريعي بلغ  45المراحل إلى أكثر من 
دوليا؛ والذي ناقشته بينهم ثالثة أعضاء محكومون، واآلخرون يخضعون لالعتقال اإلداري المرفوض 

 لجنة حقوق اإلنسان للبرلمانين في االتحاد ورفضته سابقا.
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أن من ضمن ، أوضح عزام األحمد، من رام هللا، أن 16/10/2017القدس العربي، لندن، وأضافت 
األسباب التي جعلت المصالحة أمرا ممكنا، هو تغير الظروف اإلقليمية والدولية التي كانت عامال 

جاح الجهود المصرية، وان ورقة االنقسام استخدمت من قبل إسرائيل والواليات المتحدة مهما في إن
  وأطراف أخرى للتهرب من استحقاقات عملية السالم.

 
 ثيوفيلوس الثالث سبل تثبيت الوجود الوطني المسيحي في فلسطين يبحث معالحمد هللا  .9

 بطريرك المدينة المقدسة وسائر اعمال التقى رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد هللا -رام هللا
فلسطين واالردن البطريرك ثيوفيلوس الثالث والوفد المرافق له في مقر رئاسة الوزراء الفلسطينية في 

 مدينة رام هللا.
وتم بحث سبل تثبيت الوجود الوطني المسيحي في فلسطين والتحديات التي تواجه ابناء القدس 

 االخيرة في بعض السياسات اإلسرائيلية.مسيحيين ومسلمين والتطورات 
وقال الحمد هللا ان الرئيس عباس قد قام بتوجيه رسائل لقادة عشر دول في العالم والى رؤساء دينيين 
من بينهم قداسة البابا فرنسيس لحثهم على استخدام نفوذهم من اجل ابطال االنتهاكات واالستيالء 

وأكد على أهمية الوجود المسيحي والحفاظ على  سية.االسرائيلية بحق اراض وامالك كنسية مقد
 العقارات.

 15/10/2017الغد، عّمان، 
 

 نائبا  فلسطينيا  في سجون االحتالل 11: "األسرى هيئة " .8
التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن  "هيئة شؤون األسرى والمحررين"قالت  رائد الفي:-غزة 

 نائبًا من أعضاء المجلس التشريعي. 11في سجونها تحتجز  "اإلسرائيلي"سلطات االحتالل 
وأوضح رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في الهيئة، عبد الناصر فروانة، أن سلطات االحتالل اعتقلت 

نائبًا منتخبًا من قبل الشعب  70، بشكل فردي أو في إطار حمالت جماعية، نحو 2002منذ عام 
ي المائة من مجموع أعضاء المجلس التشريعي، وأغلبيتهم ف 50الفلسطيني، وهؤالء يشكلون أكثر من 

 خضعوا لالعتقال اإلداري، من دون تهمة أو محاكمة.
 16/10/2017الخليج، الشارقة، 
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 هذه المنظمة  اليونسكو اعتراف بحياد من : انسحاب واشنطنالفلسطينيةوزارة اإلعالم  .7
الفلسطينية محمود خليفة انسحاب الواليات المتحدة  وكيل وزارة اإلعالمرأى : "القدس العربي"رام هللا ـ 

من عضوية منظمة األمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة اليونسكو ونية إسرائيل اللحاق بها، اعتراًفا 
بمهنية وحياد هذه المنظمة الدولية، ونكراًنا مستغربًا ومستهجنًا يمس المنظومة الدولية ومنظماتها 

األمريكي بالخروج على مواثيق المنظمة الدولية وأهدافها، واالنقالب على دورها  كافة. ووصف القرار
في تعزيز حقوق اإلنسان وسيادة القانون في مجاالت اختصاصها والدفاع عن الحق في التعليم، 

 وحق الحصول على المعلومات وحرية الرأي والتعبير، وسائر الحقوق الثقافية.  
  16/10/2017القدس العربي، لندن، 

 
 مع البشير ونبيه بري  هنية يستعرض ملف المصالحة .31

هــاتف رئــيس المكتــب السياســي لحركــة "حمــاس" إســماعيل هنيــة ظهــر األحــد الــرئيس الســوداني عمــر 
حســن البشــير، حيــث اســتعرض التطــورات األخيــرة فــي ملــف المصــالحة واالتفــاق الــذي تــم توقيعــه فــي 

 القاهرة برعاية مصرية كريمة.
ة خــالل االتصــال المســاعي الســودانية لتحقيــق الوحــدة الوطنيــة والمســتمرة منــذ حــوارات واستحضــر هنيــ

 الخرطوم في التسعينيات، والعديد من المحطات المتتالية.
وقدم هنية التهاني للرئيس البشـير برفـع العقوبـات األمريكيـة عـن السـودان، معتبـرًا أن هـذا التطـور هـو 

 دان الشقيق.طي صفحة من الظلم الذي وقع على السو 
من جانبه عّبر الرئيس البشـير عـن سـعادته ومباركتـه التفـاق المصـالحة، وقـال إن هـذا االتفـاق يحمـل 

 خيرا كبيرا للفلسطينيين والعرب، إذ إن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لألمة.
 وأكد استمرار السودان في مواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني ووحدته الوطنية.

الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النـواب اللبنـاني، حيـث بحثـا المسـتجدات  ،جهة أخرى، هاتف هنية من
وأشــاد هنيــة خــالل االتصــال بــالجهود التــي بــذلها  السياســية والتطــورات اإليجابيــة فــي ملــف المصــالحة.

الســيد بــري شخصــيًا فــي مســاعي تحقيــق المصــالحة ومحــاوالت تقريــب وجهــات النظــر بــين الفصــائل 
 سطينية.الفل

مــن جهتــه هنــأ بــري الشــعب الفلســطيني علــى هــذه الخطــوة المباركــة، مشــيدًا بــالجهود المصــرية التــي 
كمـا ثمـن مبـادرة حركـة حمـاس التـي فتحـت البـاب أمـام  نجحت في الوصول إلى هذا االتفاق المبـارك.

 تحقيق المصالحة.
 15/10/2017موقع حركة حماس، غزة، 
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 جزئي وليس شامال  فتح: اتفاق المصالحة هو اتفاق  .33
قــال النــاطق باســم حركــة فــتح فــي قطــاع غــزة د فــايز أبــو عيطــة، إن اتفــاق : أســامة الكحلــوت -غــزة 

المصالحة الموقع بين حركته وحركة حماس، هو اتفاق جزئـي ولـيس شـاماًل، وسـيتم اسـتكمال االتفـاق 
علـى جـدول زمنـي لعمـل  على الكثير من المواضيع األخرى، بدايـة ديسـمبر المقبـل، بعـدما تـم االتفـاق

 الحكومة، وذلك خالل زيارة أخرى لمصر.
وأوضــح فــي حــديث خــام، أنــه تــم االتفــاق علــى تســليم جميــع معــابر قطــاع غــزة بمــا فيهــا معبــر رفــح 
ـــل، وأن تتـــولى الحكومـــة مهامهـــا فـــي  الحـــدودي للحكومـــة، فـــي موعـــد أقصـــاه األول مـــن الشـــهر المقب

 كون هناك حوار آخر مع مصر بخصوم معبر رفح.القطاع، ولن يتم استثناء أي معبر، وسي
وأضاف: "هناك عودة قريبة لموظفي السلطة الفلسطينية، ولكن هناك تفاصيل كثيرة لعودة المـوظفين، 
وستكون البداية إلدارة العمل على الحدود والمعابر، بعـد تمكـين الحكومـة مـن اسـتالمها والعمـل فيهـا". 

أبــو عيطــة، أن اتفــاق المصــالحة الموقــع مــع حمــاس، يــنم  وأكــد المشــارك فــي لقــاءات المصــالحة د
على تمكين الحكومة في قطاع غزة، وأن تستخدم جميع موظفيها في موعد أقصاه األول من ديسـمبر 
المقبل، وستعمل الحكومة على استعادة الموظفين حسب قرارها، علـى أن يـتم تمكـين الحكومـة وجميـع 

وأشـار إلـى أن الحكومـة الفلسـطينية سـتمنح مـوظفي حركـة  زة.الوزراء بشكل فعلي مبـدئيًا فـي قطـاع غـ
حمـــاس فـــي قطـــاع غـــزة عـــن شـــهر ديســـمبر نهايـــة هـــذا العـــام، بعـــد أن يـــتم تمكـــين الحكومـــة واســـتالم 
المعابر، وسيتم الصرف حسب نسبة ما يتم صرفه للموظفين اآلن، لحـين االنتهـاء مـن دراسـة ملفـاتهم 

 بالكامل.
 16/10/2017البيان، دبي،  

 
 بعد تصريحات بلير إلغاء الشروط على حماسالدولي  من المجتمع المطلوب :أبو مرزوق  .32

موسى أبو مرزوق، عضو المكتب ، أن الدوحة من، 15/10/2017، المركز الفلسطيني لإلعالمقال 
السياسي لحركة "حماس" طالب يوم األحد، المجتمع الدولي بإلغاء الشروط على حماس، ومعالجة 

 الظالم والحروب الالإنسانية التي شنها االحتالل على قطاع غزة. آثار الحصار 
جــاء ذلــك، فــي تغريــدة لــه عبــر صــفحته الرســمية علــى "تــويتر" تعقيًبــا علــى تصــريحات رئــيس الــوزراء 
البريطاني األسبق توني بلير التي اعترف فيها للمرة األولى، أنه وقادة العالم قد أخطؤوا بالضغط على 

 . 2006عام  فيمقاطعة فورية على حركة حماس بعد فوزها باالنتخابات الفلسطينية "إسرائيل" لفرض 
ق: "المطلـــوب بعـــد تصـــريحات بليـــر األخيـــرة، العمـــل علـــى تصـــحيح المســـار، وأولـــى و وقـــال أبـــو مـــرز 

 الخطوات إلغاء الشروط على حماس، ومعالجة آثار الحصار الظالم، والحروب الالإنسانية".
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عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" أن ، 15/10/2017اس، غزة، موقع حركة حموجاء في 
في مكتبه بالدوحة سفير روسيا االتحادية لدى دولة قطر نور  األحدالتقى صباح ، موسى أبو مرزوق 
وأطلع أبو مرزوق السفير الروسي على آخر المستجدات السياسية على صعيد  محمد خولوف.

لقاهرة األخير مع حركة فتح، ورغبة حركة حماس في طي المصالحة الفلسطينية ومخرجات حوار ا
 صفحة االنقسام الفلسطيني تغليًبا للمصلحة الوطنية.

 
 على تصريحات بلير: ال معنى لها دون خطوات عملية حمدان ردا  أسامة  .31

أسامة حمدان: "ال يمكننا الوثوق بتوني بليـر، وتصـريحاته حماس قال القيادي في حركة : أحمد صقر
ذات معنــى أو جــدوى"، مشــددا علــى ضــرورة البنــاء علــى تلــك التصــريحات بخطــوات عمليــة  هــي غيــر

 من خالل التعامل مع إرادة الشعب الفلسطيني واحترام رغباته الديمقراطية.
من زعماء العالم أخطأوا برضـوخهم للضـغوط اإلسـرائيلية بفـرض مقاطعـة  وكان بلير قد قال إنه وغيره
 .2006ها باالنتخابات الفلسطينية في عام فورية على الحركة بعد فوز 

"، أن أولــى خطــوات احتــرام الشــعب الفلســطيني، "تبــدأ 21وأوضـح حمــدان فــي تصــريح خــام لـــ "عربــي
 بوقف اتهام الفصائل والمقاومة باإلرهاب، وبالتالي رفع اسم الفصائل من لوائح اإلرهاب الدولية".

الفلسطيني الـذين أفـرزتهم االنتخابـات الديمقراطيـة، وتابع: "ثاني خطوة هي التعامل مع ممثلي الشعب 
إلــى جانــب دعــم حقــوقهم األساســية بشــكل فعلــي"، مبينــا أن ذلــك يعنــي "جهــودا حقيقيــة وجديــة وفــرض 

 حصار على االحتالل اإلسرائيلي حتى زواله عن أرض فلسطين".
أو جـــدوى،  ورأى أنــه "مـــا لـــم يحصــل هـــذا بشـــكل عملــي، فســـتبقى هـــذه التصــريحات غيـــر ذات معنـــى

 بالرغم من اعتبارها من قبل البعض خطوة في االتجاه الصحيح".
عــام علــى وعــد بلفــور، قــال القيــادي فــي  100وحــول توقيــت تصــريح بليــر الــذي يتصــادف مــع مــرور 

، "حماس": "حتى اللحظة الموقـف الرسـمي البريطـاني، هـو عـدم االعتـراف بحجـم الجريمـة التـي وقعـت
بريطانيا لم تعترف أو تعتذر عن ذلك"، منوها إلى أن تصريحات بلير "قد  وختم بالقول: "حتى اللحظة

ال يكون الهدف الحقيقي منها هو اإلقرار بحجم الخطيئة والجريمة التي ارتكبت، بل ربما خطوة أخرى 
 في ذات االتجاه ولكن بطريقة مختلفة".

 15/10/2017"، 21موقع "عربي 
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 ن وقف الهجمات في الضفةيوسف: اتفاق المصالحة ال يتضمحسن  .34
قال حسـن يوسـف أحـد أبـرز قيـادات حركـة حمـاس فـي الضـفة الغربيـة، مسـاء يـوم  :"القدس" - رام هللا

األحد، أن اتفاق المصالحة مع حركة فتح والذي تم في القاهرة برعاية المخابرات المصرية ال يتضمن 
 ية.بندا بوقف هجمات الحركة في الضفة الغربية ضد أهداف إسرائيل

وأوضح يوسف في حديث للقناة العبرية الثانية، أنه ما زال من السابق ألوانـه الحـديث عـن أي قضـايا 
تتعلق بالضفة ألنه ال يوجد بعد أي ترتيبات أو محادثات فلسطينية داخلية ولم يتم بعد تشكيل حكومة 

 ائل.وحدة وطنية. مشيرا إلى أن القضية األمنية مع إسرائيل مرتبطة بحوارات الفص
وأشــار إلــى أن حركتــه تســعى اآلن لتطبيــق اتفــاق القــاهرة فــي الضــفة الغربيــة مــن خــالل الســماح لهــا 

 ولجميع الفصائل للعمل بحرية واإلفراج عن معتقليها لدى السلطة.
 16/10/2017القدس، القدس، 

 
 وعدت وزير المخابرات المصري بأنها لن تطرح مرشحا  للرئاسة ": حماسيديعوت" .35

 تحــدثت مصــادر سياســية فــي إســرائيل، عمــا اعتبرتــه "خبايــا وراء كــواليس اتفــاق المصــالحة تــل أبيــب:
". وحسب سمدار بيري في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أمس، فإنه "لم يتم كشف تفاصيل الفلسطينية

السيناريو الذي يجري طهوه على لهب خافت، من وراء الكـواليس، وكـل شـيء يعتمـد علـى كـل شـيء: 
حمــاس ســيتم اإلعــالن عــن انتخابــات للبرلمــان الموحــد، وســتليها و فــاق المصــالحة بــين فــتح إذا نجــح ات

 مباشرة االنتخابات الرئاسية.
وعـــدت وزيـــر المخـــابرات المصـــري، بأنهـــا لـــن تطـــرح مرشـــحًا للرئاســـة. ومـــن ناحيـــة  وقـــال إن حمـــاس 

يحاول فرض نفسه، في  أخرى، تبدو فرم فوز عباس ضئيلة. كما تلقى أبو مازن تلميحًا قويًا بأن ال
 هذا العمر الكبير".

 16/10/2017الشرق األوسط، لندن، 
 
 من اغتيال إسرائيلي لحراسة مشددة في القاهرة خوفا   خضعالسنوار ": يديعوت" .36

قال المحرر العسكري لصحيفة "يديعوت احرونوت" اإلسرائيلية اليكس فيشمان، إن إحـدى أكثـر لندن: 
المشــددة فــي القــاهرة خــالل محادثــات المصــالحة الفلســطينية بــين  الشخصــيات التــي خضــعت للحراســة

فــتح وحمــاس، هــو رئــيس حمــاس فــي غــزة، يحيــى الســنوار. وأشــار فــي مقــال مطــول نشــرته صــحيفة 
"يــديعوت احرونــوت"، إلــى أن الســنوار ظــل ومنــذ خروجــه مــن الســجن فــي صــفقة غلعــاد شــاليط عــام 
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مخـــابرات اإلســـرائيلي "الشـــاباك"، ولـــم يحـــ  بنطـــاق ، قيـــد المالحقـــة الممحكمـــة مـــن قبـــل جهـــاز ال2011
 الحماية التي يحظى بها اليوم، من المصريين.

 16/10/2017القدس العربي، لندن، 
 
 تخريب للمصالحة على قطاع غزة : استمرار العقوبات"الشعبية" .39

 هــو مطلــب شــعبي وفصــائلي، عـن قطــاع غــزة أكــّدت الجبهــة الشــعبية أن رفــع العقوبــات: محمـود هنيــة
خاصة وأن حركة حماس حّلت اللجنة اإلدارية وساعدت على تمكين الحكومة التي زارت غزة مـؤخًرا، 

 مشيرة إلى أن استمرارها يعني مواصلة االنقسام.
ـــ "الرســالة" تلكــؤ الســلطة فــي رفــع العقوبــات "بــالخوف ان  وفّســر القيــادي فــي الجبهــة زاهــر الششــتري ل

أن اســـتمرار هـــذه العقوبـــات تخريـــب لجهـــود انهـــاء االنقســـام  تكـــون المصـــالحة لغيـــر صـــالحها"، مؤكـــًدا
"وعلــى مصــر أن تصــدر قــراًرا واضــًحا يلــزم الســلطة باالســتجابة لطلــب الفصــائل برفــع العقوبــات، وأن 

 تضغط على الرئيس عباس لإلعالن عن وقفها فوًرا".
العقوبــات  بإزالــةرار وقــد انتهــى اجتمــاع اللجنــة المركزيــة لحركــة "فــتح" مســاء األحــد، دون اتخــاذ أي قــ

التــي فرضــها عبــاس قبــل عــدة أشــهر، رغــم أن حركــة حمــاس حّلــت اللجنــة اإلداريــة التــي تــذرع عبــاس 
 بتشكيلها لفرض العقوبات.

 15/10/2017الرسالة، فلسطين، 
 
 الهدف منها تطويع مشروع المقاومة في غزةو  العقوبات مرفوضة": الجهاد" .38

مرفوضــة، وأن الهــدف  علــى قطــاع غــزة المي، أّن العقوبــاتأكــّدت حركــة الجهــاد اإلســ: محمــود هنيــة
منها تطويع مشروع المقاومة في غزة واستهداف رأسـها. وقـال ناصـر أبـو شـريف ممثـل حركـة "الجهـاد 
اإلسالمي" في طهران: "ال يمكن لطـرف أن يفـرض مشـروعه الخـام علـى الشـعب الفلسـطيني، لـذلك 

السـلطة الفلسـطينية  أن إلـىياسـي ونضـالي موحـد"، مشـيرا نريد ترتيب البيت الفلسطيني وفق برنامج س
 برئاسة محمود عباس سعت لفرض مشروعها طيلة المرحلة الماضية.

منظمــة  أووأوضــح أبــو شــريف لـــ "الرســالة"، أن جميــع الشــرعيات منتهيــة ســواء كانــت شــرعية الســلطة 
تــراء الشــرعيات، وال التحريــر، وتــابع "ال يمكــن لشــخم أن يعبــر عــن الشــعب الفلســطيني فــي ظــل اه

يوجد مؤسسة تعبر عن الشعب الفلسطيني"، مؤكّدا أن أي مصالحة من شـأنها فـرض أجنـدة تسـتهدف 
 المقاومة ستعقد األمور بدال من حل االنقسام.

 15/10/2017الرسالة، فلسطين، 
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 عهارفلحكومة العدم وجود موقف جاد من لوتشير  ال مبرر لها على غزة : العقوبات"الديمقراطية" .37
علـى  كّد عضو المكتـب السياسـي للجبهـة الديمقراطيـة طـالل أبـو ظريفـة، أن "العقوبـات: أمحمود هنية

 إلــىال مبــرر لهــا، وال تشــعر المــواطن بثمــار المصــالحة رغــم الحــوارات الجاريــة بالقــاهرة، وتشــير  غــزة
 عدم وجود موقف جاد من حكومة التوافق حول رفعها".

العقوبــات  بإزالــةركزيــة لحركــة "فــتح" مســاء األحــد، دون اتخــاذ أي قــرار وقــد انتهــى اجتمــاع اللجنــة الم
التــي فرضــها عبــاس قبــل عــدة أشــهر، رغــم أن حركــة حمــاس حّلــت اللجنــة اإلداريــة التــي تــذرع عبــاس 

 بتشكيلها لفرض العقوبات.
وقــال أبــو ظريفــة لـــ "الرســالة": إن "هجــوم حركــة حمــاس علــى المصــالحة خطــوة فــي االتجــاه الصــحيح، 
ــا مقــابال مــن الســلطة الفلســطينية، خاصــة وأنــه يضــع املــه فــي نجــاح  ويجــب أن يلمــس المــواطن موقًف

 لقاءات القاهرة".
 15/10/2017الرسالة، فلسطين، 

 
 ابتزاز سياسي وجريمة حرب يجب وقفها فورا   غزةعلى : العقوبات "القيادة العامة" .21

عبية "القيادة العامة" أنور رجـا، اسـتمرار المركزي في الجبهة الش اإلعالموصف مسؤول : محمود هنية
ـــ  واإلبــادةبـــ "جــرائم الحــرب  علــى قطــاع غــزة العقوبــات التــي ترتكــب ضــد ســكان القطــاع". وقــال رجــا ل

ساًســـا جـــاء علـــى خلفيـــة االبتـــزاز السياســـي، واســـتخدمتها الســـلطة كورقـــة أ"الرســـالة": "فـــرض العقوبـــات 
 للضغط على حركة حماس".

ودفعهـم  إرادتهـمه العقوبـات ابتـزاز المواقـف واسـتغالل حاجـات النـاس لتطويـع وذكر أن الهـدف مـن هـذ
 تمر بدون حساب وطني". أالللتنازل عن ثوابتهم، "وهذه الجريمة يجب 

 15/10/2017الرسالة، فلسطين، 
 
 ضد المصالحة ال معنى لها سوى محاولة تخريبهاالسلطة تصريحات ": دمشقبقوى المقاومة " .23

أمــين ســر تحــالف قــوى المقاومــة فــي دمشــق خالــد عبــد المجيــد، أن حركــة حمــاس  : قــالمحمــود هنيــة
قـدمت خطـوات إيجابيــة فـي ســبيل تحريـك ملــف المصـالحة، "غيــر أن السـلطة تنظــر للمصـالحة برؤيــة 
مختلفــة عــن الفصــائل، مــن خــالل محاولتهــا فــرض خيــارات علــى الفلســطينيين لتعقيــد ملــف المصــالحة 

 وقيادات من فريقه تنادي بتسليم السالح".من خالل تصريحات أبو مازن 
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وأكــّد أن اســتمرار العقوبــات وتصــريحات قيــادات الســلطة ضــد المصــالحة "ال معنــى لهــا ســوى محاولــة 
تخريبهــا واالصــطدام بالجهــد المصــري"، مضــيًفا: " القــاهرة أعلنــت لعبــاس أن ســالح المقاومــة لــن يحــل 

 ة ملف المصالحة بطرح هذه القضايا".قبل التوصل لمشروع سياسي، ورفضت محاوالته عرقل
 15/10/2017الرسالة، فلسطين، 

 
 إسرائيليةبادعاء حوزته عبّوة ناسفة داخل محكمة  جنينمن  فلسطينياعتقال  .22

اعتقلـــت قـــوات االحـــتالل اإلســـرائيلية، شـــابًا فلســـطينيًا، فـــي محكمـــة "ســـالم" العســـكرية، بادعـــاء : جنـــين
 شرطة االحتالل يوم األحد. حوزته عبوة ناسفة، بحسب بيان صدر عن

وبحســب البيــان، فــإن قــوة مــن حــرس الحــدود والشــرطة العســكرية قامــت بــإغالق أبــواب المحكمــة أمــام 
 المراجعين، كما أبعدوهم عن المكان.

وأشــارت إلــى اســتدعاء خبيــر متفّجــرات لفحــم العّبــوة، الفتــة إلــى أن التحقيقــات فــي الحادثــة مــا زالــت 
حق لها، أن الشاب الفلسطيني من سكان مدينة جنين، ويبلغ مـن العمـر وأوضحت في بيان ال جارية.

 عامًا، حيث تم اقتياده للتحقيق معه. 17
وأضافت أن خبراء المتفجرات استطاعوا تفكيك العبّوة الناسفة، والتي تم ضبطها مخّبأة داخل مالبسه، 

ولـــم تـــذكر الشـــرطة  مهـــور.الفتـــة إلـــى إعـــادة الوضـــع الطبيعـــي فـــي المحكمـــة وفـــتح األبـــواب أمـــام الج
 اإلسرائيلية هوية الشاب واسمه ضمن البيانات الالحقة.

 15/10/2017قدس برس، 
 

 ويزعم مصادرة أسلحةبتهمة المقاومة من الضفة  فلسطينيا   12االحتالل يعتقل  .21
مواطنــًا، خــالل مــداهمات  12أعلــن جــيح االحــتالل اإلســرائيلي عــن اعتقــال  الــرأي: –الضــفة المحتلــة 

 12وقالـت وسـائل إعـالم عبريـة إن الجـيح اعتقـل  مناطق في الضفة الغربية المحتلة فجـر اليـوم. لعدة
مطلوبًا من مناطق الضفة، حيث يشـتبه بتنفيـذهم عمليـات وأعمـال مقاومـة ضـد االحـتالل ومسـتوطنيه 

" ومسدســين وذخيــرة، M16وزعــم الجــيح عثــوره علــى قطعــة ســالح مــن نــوع " وتــم إحــالتهم للتحقيــق.
فيمـــا قالـــت مصـــادر  مـــداهمات فـــي رام هللا وبيـــت لحـــم، حيـــث تــم مصـــادرتهم واعتقـــال مـــالكيهم. خــالل

وذكـرت أن قــوات  محليـة إن االحـتالل اعتقــل فجـر اليـوم ثالثــة شـبان مـن مخــيم جنـين، بيـنهم شــقيقان.
االحــتالل اعتقلــت كــال مــن: الشــقيقين قســم وقاســم باســل محمــد جبــارين، وصــهيب عــدنان الغــول، بعــد 

 ، والعبث بمحتوياتها.ذويهمم مخيم جنين، ومداهمة منازل اقتحا
 16/10/2017، غزة –وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم 
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 ةة الغربيبالضف نتنياهو يتعهد بتمويل الطرق االلتفافية االستيطانية .24
 تعهـــد رئـــيس الـــوزراء اإلســـرائيلي بنيـــامين نتنيـــاهو، يـــوم األحـــد، بتمويـــل الطـــرق االلتفافيـــة: تـــل أبيـــب

 االستيطانية في الضفة الغربية لتحسين ظروفها وخاصًة األمنية.
ونقلت القناة العبرية السابعة عن نتنياهو قوله خالل اجتماعه بوزراء الليكـود، أنـه سـيعمل علـى تـوفير 
التمويل الالزم لتأمين تلك الطرق وتحسينها في أقرب وقـت ممكـن ولـو كـان ذلـك علـى حسـاب خفـض 

 موازنات الوزارات.
 15/10/2017لقدس، القدس، ا

 
 معه تسريب التحقيقات تفحص ادعاءات نتنياهو بأن الشرطة تعمدبإردان يطالب مندلبليت  .25

الداخلي جلعاد إردان، من المستشار القضائي للحكومة بحث ادعاءات  األمنوزير  : طالبمحمد وتد
يب حيثيــــات وتفاصــــيل بــــأن الشــــرطة تعمــــد علــــى تســــر  رئــــيس الحكومــــة اإلســــرائيلية، بنيــــامين نتنيــــاهو

وعقــب إردان علــى تصــريحات نتنيــاهو الــذي قــال إن التســريبات غيــر  التحقيقــات التــي يخضــع إليهــا.
القانونية أصبحت موجات تسونامي، بالقول: "يجب أن يكون هناك فحم دوري لجميع الضالعين في 

 بذلك".التحقيق مع رئيس الحكومة، وما إذا كانت المعلومات قد قدمت لغير المخولين 
وأضاف إردان في حديثه لإلذاعـة اإلسـرائيلية أنـه طلـب مـن المستشـار القضـائي فحـم هـذه المسـألة، 
كونه لديه الصالحيات والسلطة المركزية فـي هـذا الموضـوع، ولكـن إردان أوضـح: "لـدي الثقـة الكاملـة 

 ا".في قائد الشرطة ألشيخ وأنا على ثقة بمصداقيته واعتقد أن ذلك موقف نتنياهو أيض
 15/10/2017، 48عرب   

 
 سرائيليةاإل يهاجمون نتنياهو ويدافعون عن الشرطة كنيستأعضاء  .26

وجه العديد من أعضاء الكنيست من أحزاب االئـتالف انتقـادات شـديدة اللهجـة ضـد رئـيس : محمد وتد
عضـــو ، حيـــث انتقـــد االســـرائيلية الحكومـــة اإلســـرائيلية بنيـــامين نتنيـــاهو، وتجنـــدوا للـــدفاع عـــن الشـــرطة

الكنيست ميراف بن آري من حزب "كوالنو" رئيس الحكومة النتقاداته للشرطة وادعاءاتـه بالتسـرب مـن 
وكتبــت بــن أري علــى حســابها علــى "تــوتير":" ســيدي رئــيس الحكومــة، المشــكلة ليســت مــع  تحقيقاتــه.

ن القائـــد العـــام للشـــرطة الـــذي قمـــت أنـــت شخصـــيا باختيـــاره، ولـــيس مـــع محققـــي الشـــرطة الـــذين يـــؤدو 
 واجباتهم، بكل ما يتعلق بالتسريبات من التحقيقات المشكلة معك وتكمن لديك".

وانضــم إلــى االنتقــاد أيضــا عضــو الكنيســت روي فولكمــان، مــن حــزب "كوالنــو" برئاســة وزيــر الماليــة 
موشــي كــاحلون، الــذي كتــب أيضــا فــي حســابه علــى "تــويتر": "مــاذا عــن عشــرات اآلالف مــن رجــال 
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أنهم يشعرون بالهجوم المسـتمر علـى عملهـمف، فالثقـة العامـة هـي أصـعب جـزء  الشرطة الذين يفترض
 بالنظام القانوني والقيادة المسؤولة يجب أن تعززه ".

 15/10/2017، 48عرب   

 
 "القائمة العربية المشتركة": تصريحات رئيس حزب العمل عنصرية .29

ّبــاي، بأنــه لـــن يمشــرك فـــي اإلســرائيلي المعــارض، آ "العمـــل"أثــار تصـــريح زعــيم حــزب : الناصــرة فـــي غا
إنمــا ســيكتفي بــأن تكــون جســمًا برلمانيــًا  "القائمــة العربيــة المشــتركة"حكومتــه، فــي حــال كلــف تشــكيلها، 

التــــي وصــــفت تصـــــريحه  "القائمــــة المشــــتركة"، رد فعــــل صــــارمًا مــــن جانــــب "ليكــــود"مانعــــًا لوصــــول 
رائيل بـأن يكونـوا شـركاء فـي العمـل مـن المـواطنين فـي إسـ %20بالعنصري ألنـه يعنـي عمليـًا اسـتثناء 

ذاتـــه، المحســـوب علـــى يســـار الوســـط ويكنـــى بقائـــد  "العمـــل"السياســـي. كمـــا وجـــه أعضـــاء فـــي حـــزب 
 ، انتقادات لغباي على تصريحه. ""معسكر السالم"

القائمــــة "واعتبـــر رئــــيس  وأعـــرب النائــــب العربـــي عــــن الحــــزب زهيـــر بهلــــول عــــن أســـفه لهــــذه األقــــوال.
نسخة مكررة وبائسة ألقوال قادة حزب العمل طيلة العقـدين "أيمن عودة أقوال غباي النائب  "المشتركة
ــيهم، فإنــه يقــدم هديــة "األخيــرين . وأضــاف أن مــن يســعى لنــزع الشــرعية عــن المــواطنين العــرب وممثل

القاضـية بـأن يكـون ظـاًل لليمـين  "العمـل"جليلة لليمين ويخدم سياسـته مباشـرة. وتـابع أن سياسـة حـزب 
 ."ألن المواطنين يفّضلون األصل العنصري الواضح على الظل الباهت"فشلها أثبتت 

 16/10/2017الحياة، لندن، 
 
 أميال بحرية  9إلى  6من  "مؤقتا" منطقة الصيد في بحر غزة توّسع "إسرائيلمردخاي: " .28

قطــاع  شــواط قــررت إســرائيل، يــوم األحــد، توســيع منطقــة صــيد األســماك قبالــة : محمــد ماجــد - غــزة
 أميال بحرية. 9إلى  6غزة، بشكل مؤقت، من 

وقال يؤاف مردخـاي، منسـق أنشـطة الحكومـة اإلسـرائيلية فـي األراضـي الفلسـطينية، فـي تصـريح عبـر 
صفحته بموقع "فيسبوك"، "ستقوم إسرائيل األربعاء المقبل بتوسيع مساحة صيد األسماك في بحر غزة 

 ".أميال لمدة شهر ونصف 9أميال بحرية إلى  6من 
وأضــاف مردخــاي "توســيع مســاحة الصــيد يصــب فــي مصــلحة صــيادي األســماك ودعــم االقتصــاد فــي 

 غزة".
 15/10/2017لألنباء،  األناضولوكالة 
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 نتنياهو يدعو إلغالق هيئة البث العام مرة أخرى  .27
مــرة أخــرى، ورغـــم بــدء البــث الرســمي، عــاد رئـــيس الحكومــة، بنيــامين نتنيــاهو، للتهديـــد : رامــي حيــدر

ق هيئة البث العام، وقال خالل جلسة رؤساء الكتل البرلمانية إنـه ينـوي إغـالق هيئـة البـث العـام بإغال
باستثناء إذاعة "ريشيت بيت"، وكان المعارض الوحيد هـو زعـيم حـزب "كوالنـو" ووزيـر الماليـة، موشـيه 

لـذي دار وقال كحلون إنه سيناقح الموضوع مع رئيس الحكومة، خاصة بعد الخالف الحاد ا كحلون.
 بينهما في السابق حول هيئة البث العام.

وبحســب موقــع "يــديعوت أحرونــوت"، كــان وزيــر الداخليــة وزعــيم حــزب "شــاس"، أرييــه درعــي، هــو مــن 
قدم االقتراح وتبناه نتنياهو، وكان السبب المعلن هـو تـوفير تكـاليف تصـل لنحـو نصـف مليـار شـيكل، 

 ي قولهم إن اقتراح درعي جاء بالتنسيق مع نتنياهو.ونقل الموقع عن مصادر له باالئتالف الحكوم
 15/10/2017، 48عرب    

 
 ـ"إسرائيل"لجنة تحقيق برلمانية لرصد تمويل الجمعيات المناهضة ل .11

صادقت الحكومة اإلسـرائيلية فـي جلسـتها األسـبوعية، يـوم األحـد، علـى مقتـرح إقامـة لجنـة : محمد وتد
عيــات المناهضــة لالحــتالل اإلســرائيلي ومصــادر التمويــل تحقيــق برلمانيــة لفحــم نشــطاء وعمــل الجم

 ودور دول أجنبية بالتمويل والتأثير على عملها.
واتفق رؤساء أحزاب االئتالف وباإلجماع على دعم إنشاء لجنة برلمانية للتحقيق في تورط الحكومات 

 اإلسرائيلي.األجنبية في تمويل المنظمات السياسية واإلجراءات إليذاء جنود جيح االحتالل 
 15/10/2017، 48عرب   

 
 أكراد سوريةتوثيق تحالفها مع  "إسرائيلمركز "بيغن للدراسات": على " .13

يالن"، : صــالح النعــامي دعــا مركــز أبحــاث بــيغن الســادات للدراســات االســتراتيجية التــابع لجامعــة "بــارا 
ر أن مثــل هــذه الخطــوة حكومــة تــل أبيــب إلــى توثيــق تحالفهــا مــع القــوى الكرديــة الســورية، علــى اعتبــا

 يمكن أن تحسن األوضاع االقتصادية إلسرائيل وتطور مكانتها االستراتيجية واإلقليمية.
ــذاتي الكــردي فــي شــمال شــرق  ــيم الحكــم ال وفــي دراســة صــدرت، لمركــز أكــد أن بنــاء عالقــات مــع إقل

ت الطاقـة فـي سورية "روج آفا"، وصواًل إلى تدشين تحالف معهـم يمكـن أن يسـهم فـي تحسـين اقتصـادا
 إسرائيل من خالل االستفادة من احتياطات النفط السورية في تلك المنطقة.

وحســب الدراســـة، والتـــي نشـــرت، أمـــس، علـــى موقــع المركـــز علـــى اإلنترنـــت، فـــإن إســـرائيل يمكنهـــا أن 
تتفاهم مع قيادة الجيـب الكـردي علـى تدشـين أنبـوب لنقـل الـنفط يـربط إسـرائيل بمنطقـة النفـوذ الكـردي، 
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يـــث يمــــر بــــاألردن، مشـــيرة إلــــى أن تنويــــع مصـــادر الطاقــــة، ال ســــيما الـــنفط، ينطــــوي علــــى أهميــــة بح
ـــة  ـــز مكان اســـتراتيجية بالنســـبة لتـــل أبيـــب. ورأت الدراســـة، والتـــي أعـــدها الباحـــث راوف بيكـــر، أن تعزي
األكـــراد شـــمال شـــرق ســـورية يمكـــن أن يســـهم فـــي تقلـــيم مكانـــة تركيـــا لـــدى الواليـــات المتحـــدة وحلـــف 

 و.النات
 15/10/2017، العربي الجديد، لندن

 

 تبدأ تنفيذ مخطط استيطاني يقسم الضفة وينهي حل الدولتين "إسرائيلالقناة العاشرة: " .12
ذكــرت القنــاة العبريــة العاشــرة، مســاء األحــد، أن الســلطات االســرائيلية بــدأت بتنفيــذ  :ترجمــة - رام هللا

لمحتلـة مـا سـيكرس عـزل جنـوب الضـفة عـن مخطط بنـاء اسـتيطاني فـي "جفعـات هامـاتوس" بالقـدس ا
 وسطها وشمالها وسيقوض فرصة اقامة دولة فلسطينية او حل الدولتين.

، 2014وحـدة اسـتيطانية تـم إقـرار مخطـط بنائهـا عـام  2,600وبحسب القناة العبرية، فإنـه سـيتم بنـاء 
بق باراك أوباما بعد وتم في حينها وقف هذا المخطط إثر ضغوط مارستها إدارة الرئيس األميركي السا

وأشارت القناة، إلى أنه تم رصـد وصـول معـدات هندسـية الـى تلـك المنطقـة  ان تم اقرار هذا المخطط.
 وبدء العمليات األساسية لتسوية األرض استعدادا لتنفيذ مخطط البناء االستيطاني هذا.

مـع الفلسـطينيين، كمـا وقالت القناة أن تنفيذ المخطط سيمصعب من مهمة التوصل إلى تسوية سياسية 
 سيحرمهم من إقامة دولتهم الفلسطينية.

 15/10/2017القدس، القدس، 

 

 "إسرائيل"من الطالب الجامعيين يفكرون بالهجرة من  %58استطالع:  .11
ـــد العـــام الدراســـي األكـــاديمي فـــي الكليـــات والجامعـــات فـــي الـــبالد ســـيفتح غضـــون أســـبوع، : محمـــد وت

ن الطـــالب يفكـــرون بـــالهجرة ويرغبـــون بمغـــادرة إســـرائيل بســـبب ويكشـــف اســـتطالع جديـــد أن العديـــد مـــ
 الصعوبات المالية والبحث عن بديل أفضل.

مــن الطــالب ممــن شــملهم االســتطالع الــذي أجــره موقــع "جــول" إلــى أنهــم يفكــرون فــي  %58وأشــار 
 منهم كانوا متأكدين %24االنتقال إلى أوروبا بحال توفرت ظروف عمل وظروف عمل جذابة، بينما 

 سوف يفحصون إمكانية الهجرة ومغادرة البالد. %34من أنهم سوف سيهاجرون البالد، و
قــالوا إنهــم لــن يهــاجروا الــبالد بحثــا عــن ظــروف أفضــل. وقــال  %42مــن ناحيــة أخــرى، وفقــا للمســح، 

 "يعتقدون أنهم لن يبحثوا فيه. %24إنهم بالتأكيد لن يفكرون بالهجرة و 18%
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وقـع "جـول"، الـذي يـوفر دروس فيـديو مسـجلة للتحضـيرات لالمتحانـات وأجري هذا االستطالع علـى م
طالـب مـن خـالل معهـد بحـوث "رافـي  300األكاديمية. وقد أجري المسـح فـي إطـار عينـة تمثيليـة مـن 
 سميث" وذلك عشية افتتاح العام الدراسي األكاديمي الجديد.

ا الصـادر األحـد، أيضـا إلـى وجـود وتشير البيانات والنتائج التـي نشـرتها صـحيفة "معـاريف" فـي عـدده
عالقــة مباشــرة مــع جيــل الطالــب ورغبتــه فــي مغــادرة الــبالد للحصــول علــى فرصــة لتحســين فرصــه فــي 

 شراء شقة أو استئجار واحدة بشروط أفضل من تلك المعروضة في إسرائيل.
ـــذين تتـــراوح أعمـــارهم بـــين  %20ووفقـــا للبيانـــات، فـــإن  هـــذه عامـــا يعتبـــرون  24و 20مـــن الطـــالب ال

 %31عامـا، و 29-25مـن الطـالب الـذين تتـراوح أعمـارهم بـين  %24اإلمكانية إيجابيـة، مقارنـة مـع 
 عاما فما فوق. 30من الطالب الذين تتراوح أعمارهم بين 

أما نتائج االسـتطالع حسـب نـوع الجـنس، مـن الممكـن أن نـرى أن عـددا أكبـر مـن الطالبـات سيدرسـن 
لطـــالب، بينمـــا تكشـــف النتـــائج بحـــال التوزيـــع حســـب مكـــان مـــن ا %57مقابـــل  %66-تـــرك إســـرائيل 

مـن  %40اإلقامة أن المقدسيين أقل حماسا من نظرائهم في مدن أخرى لمغادرة الـبالد، بحيـث أجـاب 
? مـــن الطـــالب فـــي منطقـــة مركـــز 48طلبـــة القـــدس أنهـــم ســـينظرون فـــي االنتقـــال إلـــى أوروبـــا، مقابـــل 

 في تل أبيب. %66و في الشمال، %65في الجنوب، و %58البالد، و
مــن الطــالب العلمــانيين ســيكونون علــى اســتعداد لمغــادرة إســرائيل،  %68وباإلضــافة إلــى ذلــك، فــإن 

مـن طـالب اللقـب  %62من الطـالب المتـدينين. كمـا أظهـرت نتـائج االسـتطالع أن  %45مقارنة مع 
شقة، مقارنة مع الثاني سوف يفكرون بموضوع مغادرة البالد بغية الحصول على فرصة أفضل لشراء 

مــن الطــالب المتــزوجين سـوف يوافقــون علــى االنتقــال  %47مـن طــالب اللقــب األول، كمـا أن  56%
 من الطالب العزابية. %62إلى بلد آخر، مقارنة مع 

 15/10/2017، 48عرب   
 
دانة لمشاركة  .14  في يوم دراسي إسرائيلي فلسطينيينغضب وا 

نيون خبر مشاركة فلسطينيين، في يوم دراسي مشترك مع وسط الغضب واإلدانة تناقل فلسطي: رام هللا
( يوم أمس، في تل أبيب وطالبتهم INSS"معهد دراسات األمن القومي" اإلسرائيلي )ـما يسمى ب

 باالنسحاب الفوري منه.
وأدانت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل"، مشاركة كل من د. خليل الشقاقي عن المركز 

(، والبروفيسور أمل جمال عن معهد " ولتر ليباخ" PCPSRللبحوث السياسية والمسحية )الفلسطيني 
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للتربية على التعايح العربي اليهودي في جامعة تل أبيب، باإلضافة إلى النائب في الكنيست عايدة 
 توما عن القائمة العربية المشتركة.

أو  1967من أراضي المحتلة عام  ن مشاركة أي فلسطيني،أوأفادت حركة المقاطعة في بيان لها، 
-في مؤتمر لمعهد دراسات األمن القومي، الذي يختم في تعزيز نظام االحتالل واالستعمار 1948

االستيطاني والفصل العنصري )األبارتهايد( "اإلسرائيلي" ضد شعب الفلسطيني، توّفر أوراق توت 
حسب تعريف التطبيع الذي تم تبنيه من  فلسطينية ألجندة هذا المركز االستعمارية وتعتبر تطبيعًا،

 2007قبل الغالبية الساحقة للمجتمع المدني الفلسطيني في مؤتمر حركة المقاطعة األول في العام 
 .1948ووفق معايير التطبيع الخاصة بأراضي 

 16/10/2017لإلعالم،  الفلسطينية الرأي وكالة
 
 بلدة العيسوية تقتحمالقدس: قوات االحتالل  .15

اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء يوم األحد، بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة: القدس 
 المحتلة، وداهمت قاعة "السالم" في البلدة، ما أدى لمواجهات مع الشبان.

وقال مراسلنا إن قوات االحتالل شرعت بإطالق وابل من القنابل الصوتية والغازية السامة المسيلة 
 شبان الذي حاولوا التصدي لهم.للدموع باتجاه ال

 15/10/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 
 األقصى بحراسة مشددة يقتحمون عشرات المستوطنين  .16

ذكر مسؤول العالقات العامة واإلعالم بدائرة األوقاف اإلسالمية فراس الدبس لوكالة : القدس المحتلة
د األقصى صباح األحد على مجموعات، ونظموا جوالت مستوطًنا اقتحموا المسج 41"صفا" أن 

 استفزازية في باحاته، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم ومعالمه.
سائًحا أجنبًيا اقتحموا أيًضا المسجد، وأمنت شرطة االحتالل تلك االقتحامات،  1340وأوضح أن 

 ووفرت الحماية الكاملة للمستوطنين.
 15/10/2017، غزة، (صفا) نيةالفلسطي الصحافة وكالة

 
 إحراق مسجد في الخليل يحاولون مستوطنون  .19

حاول مستوطنون، فجر يوم األحد، إحراق مسجد التوانة في مسافر يّطا جنوب محافظة : الخليل
 الخليل جنوب الّضفة الغربية المحتلة.



 
 
 
 

 

 21 ص             4434 العدد:             10/16/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

اقتحموا في ساعات وأفادت مصادر من قرية التوانة لوكالة "صفا" أّن مستوطني "ماعون" المجاورة 
الفجر مسجد القرية الواقع على األطراف المحاذية للمستوطنة وحاولوا إحراقه، قبل أن يكتشف 

 المواطنون أمرهم ويالحقونهم.
وأشارت إلى أّن قّوات االحتالل تدخلت لحماية المستوطنين، وأمطرت القرية بقنابلها الغازية 

 والصوتية.
 15/10/2017، غزة، (صفا) الفلسطينية الصحافة وكالة

 
 أغسطس الماضيآب/ عائلة الشيخ رائد صالح تتمكن من زيارته ألول مرة منذ اعتقاله في  .18

ذكر محامي الشيخ رائد صالح، أن عائلة موكله، تمكنت من : جمال غيث -غزة  ،القدس المحتلة 
رة األولى منذ زيارته، أول من أمس، داخل سجنه في "رامون" اإلسرائيلي بصحراء النقب، وذلك للم

الماضي، من منزله في مدينة أم الفحم المحتلة؛ بتهمة "التحريض  أغسطس/ آباعتقاله منتصف 
  على العنف واإلرهاب".

 ونقل المحامي خالد زبارقة عن الشيخ صالح أنه يتمتع بصحة ومعنويات مرتفعة.
محتلة، ستعقد جلسة في وبحسب المحامي، فإن محكمة "الصلح" التابعة لالحتالل في مدينة حيفا ال

 /يثانالتشرين 24ول/ أكتوبر الجاري، لمناقشة شهود نيابة االحتالل، وستليها جلسة في األتشرين 29
 كانون ثان/ يناير القادم. 7نوفمبر، وثالثة في 

 15/10/2017الين،  أون  فلسطين
 
 الجاري  الشهرمنذ بداية  أمر اعتقال إداريا   40االحتالل تصدر  سلطات: نادي األسير .17

أفادت جمعية "نادي األسير الفلسطيني" الحقوقية بأن سلطات االحتالل اإلسرائيلي أصدرت : رام هللا
 أمر اعتقال إداريا بحق أسرى فلسطينيين. 40خالل عشرة أيام، نحو 

وقالت الجمعية الحقوقية في بيان لها أمس األحد، إن سلطات االحتالل أصدرت منذ بداية تشرين 
 آخرين. 24أمر اعتقال إداريا جديدة، وجددت االعتقال لـ  16الجاري،  وبر/ أكتولاأل

شهور؛ قابلة للتجديد، بعضها صدر  6 -3وأوضحت أن أوامر االعتقال اإلداري تراوحت بين الـ 
 بحق أسرى أمضوا أشهًرا وسنوات ضمن االعتقال اإلداري.

 16/10/2017السبيل، عّمان، 
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 صل سياسة اإلهمال الطبي المتعمد بحق األسرى : االحتالل يواحقوقيةهيئة  .41
قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينية )حقوقية رسمية(، إن سلطات االحتالل : رام هللا

دارة السجون التابعة لها تواصل التنكر اللتزاماتها بتوفير الرعاية الصحية الالزمة  اإلسرائيلي وا 
 للمعتقلين.

بيان لها يوم األحد، من سياسة اإلهمال الطبي اإلسرائيلية، وعدم توفير  وحذرت الهيئة الحقوقية في
 الفحوصات الطبية الدورية لألسرى، والمعتقلين القابعين في مختلف السجون اإلسرائيلية.
 15/10/2017، قدس برس

 
 دونما  مزروعة بالزيتون في قطاع غزة 36,450: وزارة الزراعة .43

ن الفلسطينيون في قطاع غزة، بجني ثمار محصول الزيتون لهذا بدأ المزارعو : محمد ماجد - غزة
 العام، وسط قلة إنتاج ملحوظة.

دونمًا، منها  36,450وبحسب وزارة الزراعة بغزة، تبلغ المساحة اإلجمالية لحقول الزيتون نحو 
 دونم تحتوي أشجار حديثة الزراعة وغير مثمرة. 14,900دونمًا من األشجار المثمرة، و 21,550

من جانبه، توّقع نزار الوحيدي، مدير عام "التربة والري"، في وزارة الزراعة بغزة، أن يبلغ إنتاج 
 ألف طن. 30الزيتون في القطاع، هذا العام نحو 

 40وقال لوكالة األناضول: إن هذه الكمية ال تحقق االكتفاء الذاتي، لسكان قطاع غزة، البالغة نحو 
 ألف طن.

 15/10/2017 باء،لألن األناضول وكالة
 
 الطفللألطفال: االحتالل اإلسرائيلي يواصل انتهاكاته لحقوق  14المؤتمر الـ .42

أكد المؤتمر الوطني الرابع عشر لألطفال أن حقوق الطفل جزء ال يتجزأ  :فادي أبو سعدى -رام هللا 
يالء االهتمام من حقوق اإلنسان، ومكفولة في مختلف القوانين المحلية والمواثيق الدولية وينبغي إ

 المالئم لها من قبل المسؤولين وصناع القرار في فلسطين.
وأشار بيانه الختامي أمس انه رغم أن اإلنسانية خطت خطوات هائلة لصالح األطفال، وحققت 
الكثير من اإلنجازات في مجاالت عديدة تخم األطفال، إال أن االحتالل اإلسرائيلي ما زال ينتهك 

طينيين وعلى رأسها حقهم في الحياة، وما زال أطفال فلسطين يعانون شتى أنواع حقوق األطفال الفلس
 األذى واالستغالل واالضطهاد من ممارسات االحتالل البغيض.

 16/10/2017القدس العربي، لندن، 
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 تحقق حلم الطبمن غزة سماح رزق... فلسطينية  .41
سماح من قطاع غزة  الفلسطينيةأن كانت سنوات صعبة ومليئة بالتحديات. إال : يامن سلمان -غزة 

عامًا(، أصرت على تحقيق حلمها لتصير طبيبة، علمًا أنها أعادت الثانوية العامة  28رزق عفانة )
الجامعة اإلسالمية في صيف تخرجت سماح من ثالث مرات حتى تتمكن من االلتحاق بكلية الطب. 

 . 2017عام 
لدراسة في الخارج، وكان الحصار أحد أكبر من السفر بهدف ا تتمكن سماح، لم 2007في عام 

، خسرت فرصة نشر 2013المعوقات، في ظّل صعوبة الحصول على الكتب والمراجع. في عام 
، قمبلت في جامعة في ماليزيا، وأخرى في األردن، 2015بحٍث في مؤتمر في أستراليا. وفي عام 

  تمكن من ذلك. تللتدرب في مستشفياتهم، من دون أن 
 15/10/2017الجديد، لندن، العربي 

 
 مصر تلغي فتح معبر رفح إثر األحداث األمنية في سيناء .44

أسفرت عدة هجمات متزامنة لتنظيم "والية سيناء" الموالي لتنظيم ": العربي الجديد"غزة، القاهرة ــ 
مدينتي رفح والشيخ زويد، مساء اليوم األحد،  المصري جنوب"داعح" اإلرهابي على قوات الجيح 

وقالت مصادر طبية في مستشفى العريح العسكري  مجندين مصريين على األقل. 9ن مقتل ع
مصابا، بعد هجوم متزامن على  19قتلى و 9لـ"العربي الجديد" إن العدد األولي لقتلى الجيح بلغ 

 أربعة كمائن للجيح المصري.
ي مع قطاع غزة، الذي كان وتزامنًا مع الهجمات، أعلنت السلطات المصرية إلغاء فتح معبر رفح البر 

 مقررًا غدًا االثنين، إثر األحداث األمنية التي تشهدها منطقة شمال سيناء ومدينة رفح المصرية.
من جهته، قال الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم في تصريح نشره على صفحته الرسمية 

أبلغهم بإلغاء فتح معبر رفح البري  على موقع التواصل االجتماعي "فيسبوك" إن الجانب المصري 
الذي كان مقررًا بدءًا من االثنين وحتى يوم الخميس، في كال االتجاهين، نتيجة األحداث التي 

 شهدتها سيناء وعدم استقرار الحالة األمنية.
 15/10/2017، العربي الجديد، لندن

 
 بسبب رّد المحكمة "التخابر مع حماس"وقف محاكمة مرسي بتهمة  .45

اهرة ـ "القدس العربي": أوقفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الق
المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة، أمس األحد، وقف إعادة محاكمة الرئيس األسبق محمد 
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من قيادات وعناصر جماعة "اإلخوان"، على رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع،  23مرسي و
فشاء أسرار في  قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البالد، وا 

األمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد اإلعداد لعمليات 
 ، لحين الفصل في طلب الرد."التخابر مع حماس""إرهابية" داخل األراضي المصرية، والمعروفة بـ

"ورد كتاب رئيس محكمة استئناف القاهرة يتضمن وجود  المحكمة:وفي بداية الجلسة، قال رئيس 
أكتوبر  12قضائية وتحدد لها جلسة  1201دعوى طلب رد مقامة من عصام العريان مقيدة برقم 

إجراءات لنظرها، ومرفق في الكتاب طلب عمل إجراءات الرد  19لنظرها، وتحدد لها الدائرة  2017
وثق من عصام العريان بناء على طلبه وقد تأشر منه على الطلب وأنه قد علم بالجلسة وسوف الم

 يبدي أسباب الرد في الجلسة وذلك بعد لقائه بهيئة الدفاع".
بقانون المرافعات، تقرر وقف  162على المادة  االطالعوفي نهاية الجلسة، أكدت المحكمة أنه بعد 

 المقدم من عصام العريان. الدعوى لحين الفصل في طلب الرد
 16/10/2017، العربي، لندنالقدس 

 
 "إسرائيل"إطالق قذيفتين من سيناء باتجاه  .46

نقال عن شهود عيان، الليلة، بأن صفارات إنذار سمعت في  إسرائيلية إعالمأفادت وسالئل : رام هللا
أعلن الجيح  منطقة غالف غزة والمجلس اإلقليمي إشكول، وكذلك في النقب الغربي، في حين
 اإلسرائيلي أن قذيفتين أطلقتا من شمال سيناء المصرية باتجاه األراضي اإلسرائيلية. 

الجيح أن الموضوع ال زال قيد الفحم، في حين قال الناطق بلسان المجلس اإلقليمي إشكول  وأعلن
 إن صفارات اإلنذار دوت في عدد من البلدات، وأن شهود عيان سمعوا أصوات انفجارات

 15/10/2017، كالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(و 
 
 مصر واألردن تتفقان على تكثيف التشاور لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة .49

اتفقت مصر واألردن على ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق خالل الفترة  وكاالت: -"الخليج، "القاهرة
األطراف الفلسطينية على األرض، في ضوء النجاح القادمة، لمتابعة تنفيذ ما تم االتفاق عليه بين 

جاء ذلك خالل اتصال هاتفي أجراه وزير  في توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية مؤخرا بالقاهرة.
الخارجية المصري سامح شكري ونظيره األردني أيمن الصفدي، تم خالله بحث أبرز مستجدات 

 ينية.القضية الفلسطينية وجهود تحقيق المصالحة الفلسط
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وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية إنه تم أيضا خالل 
االتصال تناول التطورات التي شهدتها القضية الفلسطينية مؤخراً، على ضوء النجاح في توقيع اتفاق 

ي ودعم جهود المصالحة الفلسطينية، الذي يعد خطوة مهمة على طريق إنهاء االنقسام الفلسطين
الوحدة الوطنية بما يسهم في تحقيق تطلعات وطموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة 
وعاصمتها القدس الشرقية، منوها في هذا الصدد بالتأثيرات المأمولة لهذا االتفاق على مسار عملية 

 السالم وجهود استئناف المفاوضات الفلسطينية/ "اإلسرائيلية".
 16/10/2017، الخليج، الشارقة

 
 ويحذر من "حمام دم جديد" 3791أردني يقارن بين "مصالحة القاهرة" وترتيبات كيسنجر عام  باحث .48

في قطاع  اتهاميةنشوء حالة  احتماليةحذر باحث مستقبليات اردني بارز من ": رأي اليوم" - عمان
ة غزة بين حركة حماس وتنظيم الجهاد اإلسالمي قد يتطور إلى مواجهة  بعد ترتيبات المصالح

 األخيرة في بعدها األمني والسياسي.
وعرض الدكتور وليد عبد الحي وجهة نظره التوقعية لألوضاع في القطاع والضفة بعد ترتيبات 

حصول مواجهة بين حماس وحركة الجهاد اإلسالمي وتحول  االحتماالتوبين  األخيرة.المصالحة 
الطويلة  وتمديد هدنة غزة ط والخيري فقحركة حماس في الضفة الغربية إلى النظام الدعوي الديني 

 حصول صراع داخل بنية حماس نفسها. واحتماليةإلى الضفة الغربية 
اتفاق القاهرة إعالن صريح عن أن الحركة الدينية العربية لحقت بحركتهم  الحي: إنواعتبر عبد 

 .القومية وحركتهم اليسارية وشظايا ليبرالييهم في تسجيل اسمها في قائمة الفاشلين
 لقد بدأ حمام دم جديد. المثيرة: قراءتهوقال في خالصة 

ومحاولة بائسة  بامتيازما تفعله حماس منذ العام الماضي هو "سياسي"  أنوشدد عبد الحي على 
ألنات فقراء ومعوزي  واإلنصاتللجمع بين " الرشاح " المشرع للمقاومة من ناحية وبين "المعاح" 

 غزة من ناحية أخرى.
حلفاء حماس الذين التحقت بهم في حمى الربيع العربي ولوحت بأعالمهم  أنيعني  اوأضاف: مم 

المسلمين وتنظيمهم الدولي( لم يتمكنوا من  اإلخوانبطفولية ساذجة )وبخاصة تركيا وقطر وتنظيمات 
 نجدتها في لحظة المساومة.

عن النشوة التي  ما الذي سيترتب على مخرجات حوار القاهرة بعيدا الحي:عبد  وسأل الدكتور
التي لم يدركوا أنها "ترتيب كيسنجري " من وراء العسكر  1973حرب  أعقابتذكرني بنشوة العرب في 

 الشرفاء.
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انتخابات تشريعية أو  أيةوتحدث عبد الحي عن خسارة حماس لقطاع عريض من أنصارها في 
فتح التي رأت في  رئاسية قادمة. وخلم إلى أن مسيرة حماس ال تختلف في جوهرها عن مسيرة

 الشقيري المفرط األكبر في فلسطين التاريخية ثم إذا بها تتجاوز كل الخطوط.
 15/10/2017، ، لندنرأي اليوم

 
 : ظلم الشعب الفلسطيني رافد مهم لحجج اإلرهابييناألردني رئيس مجلس النواب .47

وة إلى السالم قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة "إن األردن لم يتوقف عن الدع :عمان
 وتطبيق مفاهيم العيح المشترك وتثبيت أركان األمن والسلم األهلي، ووضع حد للتطّرف".

لالتحاد البرلماني الدولي المنعقد حاليا في مدينة  137بأعمال المؤتمر  األردنفي كلمة  وأضاف
دالة عن القضية غياب السالم عن منطقتنا يجعل تلك العناوين أشبه باألحالم، فغياب الع إنسانت "

 اإلسالميةبوحشيته، وتهديده المستمر ألقدس المقدسات  اإلسرائيليالفلسطينية، واستمرار االحتالل 
والمسيحية في القدس الشريف، ومصادرة االحتالل ألرض ما يزال أصحابها يعيشون عليها، جعل 

 هدرا لكالم ال طائل منه". اإلنسانيةجدوى الحديث عن هذه القيم 
"ظلم الشعب الفلسطيني، كان وسيظل رافدا مهما لحجج اإلرهابيين في حربهم على  أن لىإوأشار 
، وصار الظلم يغذي التطّرف بالتطرف، وهو نفسه الذي يحارب قيم التعددية والمساواة اإلنسانية
 والمؤاخاة".

 16/10/2017، الغد، عّمان
 
 ليةحل مشكلة الجوازات األردنية العالقة في السفارة اإلسرائي .51

أكد مدير عام دائرة األحوال المدنية والجوازات، فواز الشهوان، أنه تم حل مشكلة  :حمزة دعنا -عمان
 جواز. 200جوازات السفر األردنية العالقة في السفارة اإلسرائيلية بعمان، والبالغ عددها 

إثر حادثة مقتل أشهر، عندما تم إغالق السفارة اإلسرائيلية بعمان، على  3وبدأت القضية قبل نحو 
 أردنيين اثنين على يد أحد حراسها.

وقال الشهوان لـ"الغد" إن دائرة األحوال المدنية والجوازات كانت باشرت بحل المشكلة من خالل 
دينارا، قبل أن يصدر قرار من رئاسة الوزراء بإصدار  50إصدار جوازات مدتها عام واحد برسوم 

 سنوات بالمجان. 5جواز مدته 
 15/10/2017، ّمانالغد، ع
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 : المصالحة الفلسطينية إنجاز يجب استثمارهمفتي الجمهورية اللبنانية .53
أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في تصريح أمس، أن "المصالحة الفلسطينية 
في جمهورية مصر العربية، هي إنجاز ينبغي استثماره ضد العدو الصهيوني، لتعزيز القضية 

 فلسطينية في مقاومة االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين العربية".ال
وشدد على "أهمية وحدة الفلسطينيين وتضامنهم، لتحقيق انتصارهم على العدو الصهيوني، بتحرير 
بيت المقدس وكل فلسطين من براثن االحتالل الصهيوني". وأشاد بـ "الجهود التي قامت بها مصر 

 التي أثمرت ارتياحًا عربيًا ودوليًا". لتحقيق المصالحة الفلسطينية،
 16/10/2017، المستقبل، بيروت

 
 "حزب هللا" يتعامل بجدية مع التهديدات اإلسرائيلية" الكويتية: السياسة" .52

بالرغم من إعالنه أن التهديدات اإلسرائيلية للبنان، تهويل ليس أكثر، إال أنه  "السياسة": –بيروت 
اسة"، فإن "حزب هللا" يتعامل مع هذه التهديدات بجدية وال يسقطها من واستنادًا إلى معلومات "السي

حساباته العسكرية، في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، خاصًة وأن إسرائيل قد ال تتردد في القيام 
 بمغامرة عسكرية ضد لبنان.

ي عمل عسكري وأشارت المعلومات إلى أن الحزب استنفر وحداته القتالية في الجنوب، تحسبًا أل
إسرائيلي يستهدف األراضي اللبنانية، لكن دون اإلعالن عن ذلك بشكل ظاهر، وفي وقت لم تعلن 

 قوات "اليونيفيل" عن تحركات غير عادية في مناطق جنوب الليطاني.
 14/10/2017، الكويت، السياسة

 
أنصار هللا" يدعو لإلفراج الفوري عن طالب فلسطيني محتجز لدى جماعة " "األورومتوسطي" .51

 اليمنية
دعا "المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان" )مقره جنيف(، األحد، : مأرب )اليمن( / علي عويضة

جماعة "أنصار هللا" )الحوثيون( إلى اإلفراج عن طالب فلسطيني محتجز لديها منذ قرابة الثالث 
 سنوات.

الحوثي "تستمر في احتجاز الطالب  وقال المرصد، في بيان نشره على موقعه اإللكتروني، إن جماعة
 الفلسطيني موئل محمد إبراهيم وليد، منذ أكثر من ثالث سنوات بشكل تعسفي". 

وأضاف أن "احتجاز الطالب الفلسطيني متواصل على الرغم من إصدار النيابة العامة اليمنية التابعة 
 ة إلى وقت إصدار القرار.لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء قرارا باإلفراج عنه"، دون اإلشار 
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وأشار المرصد الحقوقي إلى أن "موئل" هو الج  فلسطيني في سوريا غادر إلى اليمن قبل أكثر من 
ثالث سنوات من أجل الدراسة، وعندما وصل إلى مطار صنعاء الدولي احتجزه الحوثيون على 

 الفور.
لة، ومنعوه من التواصل مع وذكر أن مسلحي الحوثي اقتادوا الطالب الفلسطيني إلى جهة مجهو 
وقال إن "االحتجاز تم في  العالم الخارجي، كما منعوا أي محام من مقابلته طوال مدة احتجازه.

 ظروف غامضة ولم تعرف أسبابه بعد".
ودعا "األورومتوسطي" جماعة الحوثي، باعتبارها سلطة األمر الواقع في صنعاء، إلى اإلفراج الفوري 

 وأن تلتزم باالتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق اإلنسان. عن الطالب الفلسطيني،
وتداول ناشطون يمنيون، خالل األسبوعين الماضيين، مقطع فيديو مسجل لوالدة الطالب الفلسطيني 
المحتجز تناشد فيه الحوثيين باإلفراج عن نجلها، وتؤكد أنه لم يرتكب أي جريمة، وذهب إلى اليمن 

 ت.للدراسة منذ نحو ثالث سنوا
 15/10/2017، لألنباء األناضولوكالة 

 
 سياسي عراقي: الدعم اإلسرائيلي إلقليم الشمال لن يأتي إال بالضرر .54

قال السياسي العراقي، محمود عثمان، إن الدعم اإلسرائيلي إلقليم شمال العراق، لن يجلب : أربيل
طي الكردستاني المنحل وأوضح عثمان رئيس الحزب االشتراكي الديمقرا لألكراد هناك سوى الضرر.

( في تصريح لألناضول، أن إسرائيل استخدمت األكراد في الماضي لتحقيق مصالحها 1992)عام 
. مشيًرا أنها بدأت مطلع اإلسرائيلية-وأضاف أنه كان شاهًدا على العالقات الكردية  الشخصية.

 لح األكراد".وأكد أن "هذه العالقات لم تكن يوما تصب في صا سبعينيات القرن الماضي.
، لكنها لم تحقق لنا أي فائدة، وما أشبه 1975وأردف: "كانت لدينا عالقات مع إسرائيل قبل العام 

ولفت عثمان أن إسرائيل ال تدعم  اليوم بالبارحة، فتلك العالقات حالًيا لن تجلب لنا سوى الضرر".
 إقامة دولة كردية رسمًيا. مبيًنا أن وعودها "مجرد كالم فقط".

 25ل رفع األعالم اإلسرائيلية في ساحات االحتفاالت عقب تنظيم االستفتاء الباطل، يوم وحو 
سبتمبر/ أيلول الماضي، أوضح عثمان أن "رفع األعالم اإلسرائيلية كان خطًأ، وقد يكون تصرًفا 

 فردًيا، لكن هذا ال يبرر ذلك الخطأ".
تشاًرا لمصطفى البارزاني والد رئيس ، وكان مسومحمود عثمان هو عضو مجلس نواب سابق لدورتين

 .1975 - 1961إقليم شمال العراق مسعود بارزاني الذي ثار ضد الحكومة العراقية في الفترة من 
 15/10/2017، لألنباء األناضولوكالة 
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 بلير: أخطأنا بمقاطعة حماس وحصارها بعد فوزها .55
األسبق توني بلير صرح للمرة األولى ذكرت صحيفة أبزيرفر البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني 

برضوخهم للضغوط اإلسرائيلية التي أدت إلى مقاطعة حركة  أخطأوابأنه وغيره من زعماء العالم 
 المقاومة اإلسالمية )حماس( الفائزة باالنتخابات.

وأشارت إلى أن بلير أصبح الحقا مبعوثا للجنة الرباعية المعنية بالسالم في الشرق األوسط، وهي 
 المكونة من الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة وروسيا.

ونسبت إليه القول إن إسرائيل مارست عليهم ضغوطا وأجبرتهم على مقاطعة حماس بشكل فوري، 
 .2006وذلك بعد فوزها في االنتخابات الفلسطينية التي جرت عام 

نوان "في غزة: التحضير للفجر القادم"؛ بالقول وأضاف أثناء مقابلة أجراها بشأن كتاب جديد له بع
إنني اعتقد بأنه كان يجب على المجتمع الدولي جلب حماس إلى طاولة الحوار، والعمل على قلب 
نني أعتقد بأن هذا ما سيحدث الحقا،  مواقفها في ما يتعلق باالعتراف بإسرائيل وغيرها من األمور، وا 

 رضين جدا.لكنه قال إن اإلسرائيليين كانوا معت
وأضافت الصحيفة أن بلير كان أيد بشكل قوي القرار الذي قاده البيت األبيض إبان حكم الرئيس 
األمريكي األسبق جورج بوح، وهو القرار القاضي بمقاطعة حماس وقطع العالقات مع السلطة 

 الفلسطينية، التي قادت حماس حكومتها.
للوزراء في بالده، عقد نحو ست جلسات مطولة وأشارت إلى أن بلير بعد أن غادر منصبه كرئيس 

مع الرئيس السياسي السابق لمكتب حماس خالد مشعل، ومع خلفه في المنصب إسماعيل هنية، 
وذلك حتى وقت مبكر من العام الجاري، في محاولة الستكشاف إمكانية االتفاق على وقف مطول 

سرائيل.  إلطالق النار بين حماس وا 
التي جرت بين فتح وحماس بعناية المخابرات المصرية في القاهرة األسبوع وأشارت إلى المصالحة 

ال يزال  2007الماضي، لكنها قالت إن الحصار االقتصادي الذي فرضته إسرائيل على غزة في 
 ساريا حتى وقتنا هذا.

 15/10/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 
 "اليونسكومن "ب االنسحا "إسرائيل"الواليات المتحدة لم تنسق مع  :ن ومسؤول .56

"القدس العربي": كشفت مصادر إسرائيلية أن دولة االحتالل فوجئت بقرار الواليات المتحدة  -رام هللا 
 الخميس الماضي، االنسحاب من منظمة اليونسكو.



 
 
 
 

 

 30 ص             4434 العدد:             10/16/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

نه لم يكن هناك أي تنسيق إوأمريكيين كبار مطلعين على الموضوع،  إسرائيليينوقال أربعة مسؤولين 
ن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تبلغ مسبق في هذا ا بقرارها مسبقا.  وقال  إسرائيللموضوع، وا 

المسؤولون اإلسرائيليون إنه جرت خالل األشهر األخيرة، محادثات بين دبلوماسيين اسرائيليين 
وأمريكيين في نيويورك وباريس، طرحت خاللها إمكانية انسحاب الواليات المتحدة من اليونسكو، كما 

اسرائيل في  إلىالمسألة خالل زيارة سفيرة الواليات المتحدة في األمم المتحدة نيكي هايلي، طرحت 
يونيو/ حزيران الماضي، لكن اسرائيل لم تسمع بتاتا من الواليات المتحدة أنها اتخذت قرارا 

 باالنسحاب من اليونسكو.
مريكي ريكس تيلرسون من نبأ اسرائيل عرفت بقرار وزير الخارجية األ أنوأكد مسؤولون اسرائيليون 

 نشر في الموقع اإلخباري االمريكي "السياسة الخارجية" ليلة األربعاء/ الخميس.
الواليات المتحدة لم تطلع اسرائيل على القرار مسبقا. وقال أحد  أن أمريكيون وأكد مسؤولون 

قشها مع أي جهة خارج قرار االستقالة كانت داخلية ولم ننا إلىالمسؤولين إن "العملية التي قادت 
 اإلدارة األمريكية، قبل صدور القرار عن تيلرسون".

 16/10/2017، العربي، لندنالقدس 
 
 تبنى مخاوف المخابرات اإلسرائيلية من االتفاق النووي اإليرانييترامب  .59

كشف تحقيق صحافي إسرائيلي النقاب عن أن مخابرات االحتالل اإلسرائيلي هي : صالح النعامي
امت بصياغة المسوغات التي قدمها الرئيس األمريكي دونالد ترامب، في خطابه األخير، التي ق

 لتبرير رفضه التوقيع على االتفاق النووي مع إيران.
وحسب التحقيق الذي نشره موقع صحيفة "ميكور ريشون" مساء اليوم األحد، وأعّده معلق الصحيفة 

اإلسرائيلية "تشعر برضا تام ألن ترامب تبنى في  العسكري يحئيل عوفر، فإن الدوائر االستخبارية
 خطابه عمليا كل المخاوف اإلسرائيلية من االتفاق".

وأشار التحقيق إلى أن االستخبارات اإلسرائيلية نجحت في إقناع ترامب بأن هناك ثالث ثغرات بالغة 
ط يمكن أن تقلم الخطورة في االتفاق تستدعي عدم إقراره مجددا، تتجسد في خلو االتفاق من شرو 

من قدرة طهران على تطوير برنامجها النووي في المستقبل، وعدم حرم القوى العظمى على تقييد 
مظاهر المنعة العسكرية اإليرانية التي يمكن أن تفاقم خطورة البرنامج النووي، إلى جانب تجاهل 

 إمكانية أن تستغل طهران االتفاق في "التوسع اإلقليمي وتشجيع اإلرهاب".
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ولفت التحقيق إلى أن المخابرات اإلسرائيلية نجحت في إقناع إدارة ترامب بالخطورة التي ينطوي 
عليها خلو االتفاق من فرض قيود وضوابط تحرم إيران من مواصلة البحث والتطوير النووي أثناء 

 فترة العمل باالتفاق.
 15/10/2017، العربي الجديد، لندن

 
 لصحفيين أوروبيين في الضفة الغربية االتحاد األوروبي ينهي جولة .58

أنهى االتحاد األوروبي، اليوم األحد، جولة لمجموعة من الصحفيين األوروبيين في الضفة : رام هللا
الغربية بما فيها القدس الشرقية بدأت يوم االثنين الماضي واستمرت خمسة أيام، وزار خاللها 

 ناطق )ج(.الصحفيون مشاريع أقامها االتحاد األوروبي في م
وبدأت الجولة في مدينة رام هللا التقى خاللها الصحفيون األمين العام لحركة المبادرة الوطنية 
الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي، الذي أطلعهم على أهم التطورات السياسية وواقع المقاومة 

دينة الخليل زاروا وأجرى الصحفيون جولة في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، وفي م السلمية.
شارع الشهداء في البلدة القديمة، برفقة منظمة "كسر الصمت" اإلسرائيلية الذين أطلعوهم على 

مستوطن، ثم انتقلوا إلى مخيم عايدة في  400الممارسات اإلسرائيلية في شارع الشهداء الذي يحتله 
، أوضاعهمشرح عن  إلىمدينة بيت لحم والتقوا طالب وطالبات من مدارس األونروا واستمعوا 

وتجولوا بالمخيم، ثم التقوا بالمدير العام لمعهد أريج، الدكتور جاد اسحق، والذي قدم لهم شرحًا 
 مفصاًل عن التوسع االستيطاني الواسع في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

تحاد اال إنفي القدس، شادي عثمان:"  األوروبيوقال مسؤول اإلعالم واالتصال في االتحاد 
ينظم مثل هذه الجولة الصحفية المكثفة مرتين سنويًا يطلع خاللها الصحفيون على  األوروبي

وذلك من  الفلسطيني،األوضاع السياسية في األراضي الفلسطينية وما يقدم من مساعدات للشعب 
م زيارته أثناءولفت إلى آن الصحفيين يعدون تقارير  خالل زيارة المشاريع في مختلف المناطق.

 وينشرونها لوسائل اإلعالم التي يعملون بها بهدف اطالع شعوبهم على ما يجري في فلسطين.
 15/10/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مشروع أمريكي لمعالجة مياه الصرف الصحي في أريحا بعشر ماليين دوالر .57

ماليين دوالر لدعم قطاع المياه  10يمة أ ف ب: أطلقت الحكومة األمريكية أمس مشروعا بق -أريحا 
الفلسطيني ومساعدة المزارعين عبر توسيع نظام تجميع مياه الصرف الصحي ومعالجتها، في مدينة 

 أريحا.
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وشارك مبعوث الرئيس األمريكي دونالد ترامب إلى الشرق األوسط جيسون غرينبالت في إطالق 
 .المشروع في المدينة التاريخية قرب البحر الميت

ولم يعلق غرينبالت أمس، على جهود السالم كما لم يتطرق أيضا إلى اتفاق المصالحة الفلسطينية 
الذي وقع األسبوع الماضي بين حركتي فتح وحماس بهدف وضع حد لالنقسام الفلسطيني المستمر 

 منذ أكثر من عشر سنوات.
ة بمحطة معالجة مياه الصرف ويهدف المشروع الذي أعلن عنه أمس إلى زيادة عدد المنازل المرتبط

 %70وتقول القنصلية األمريكية العامة في القدس إن هذا من شأنه ربط  الصحي في منطقة أريحا.
وسيؤدي هذا أيضا إلى توفير المياه  من سكان مدينة أريحا بمحطة معالجة الصرف الصحي.

 المعالجة لمزارعي النخيل الفلسطينيين في المنطقة.
يكي العام في القدس دونالد بلوم إن "اإلدارة األمريكية والرئيس ترامب يلتزمان وقال القنصل األمر 

وأكد أن أحد العناصر الرئيسة لهذا  شخصيا السالم العادل والدائم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين".
 السالم هو "اقتصاد مزدهر وفرم حقيقية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة".

 20ببناء حوالى  2012الوكالة اليابانية قد قامت في العام ، قال إن باني تاكيشي أوكوبوالسفير اليا
 9ميال من شبكة أنابيب الصرف الصحي في مدينة أريحا باإلضافة إلى تقديمها منحة مالية بقيمة 
 5ماليين دوالر لتركيب خطوط أنابيب مياه الصرف الصحي في مخيم عقبة جبر الذي يقع على بعد 

أن تخدم هذه المحطة  2018لو مترات عن مركز مدينة أريحا، منوها إلى أننا نطمح في العام كي
من سكان المدينة وكل سكان المخيم، كما أننا ندرك أن هذا اإلنجاز  %60وشبكة األنابيب حوالى 

مع  لن يكون ممكنا دون هذه الجهود المتضافرة من اليابان وسلطة المياه الفلسطينية جنبا إلى جنب
 الدعم من قبل الوكالة األمريكية.

 16/10/2017، األيام، رام هللا
 
 دعم المزارعين الفلسطينيينتطلق حملة لبريطانيا  .61

أطلقت وزارة الخارجية البريطانية حملة "#قصفة_زيتون"، من أجل دعم حق المزارعين الفلسطينيين 
ملة، مذكرين بوعد بلفور وتأييد في الوصول إلى أرضهم، وشارك العرب عبر الوسم، وانتقدوا الح

 ، إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.1917الحكومة البريطانية، عام 
وبدأت الحملة، األربعاء، وغردت وزارة الخارجية البريطانية عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "بدأت 

ر حملة #قصفة_زيتون القنصلية البريطانية العامة في #القدس اليوم أول أيام قطف الزيتون في إطا
 التي تهدف إلى مساعدة المزارعين الفلسطينيين". وشاركت صور وفيديوهات من الموقع.
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وشارك المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، إدوين سموأل، في 
ما تفعله بريطانيا اللوم بسبب مآسي الحقبة االستعمارية وأسأل ع يّ الوسم مغردًا "كثيرًا ما يقع عل

 لمساعدة الفلسطينيين. حملة #قصفة_زيتون تجيب عن بعض هذه األسئلة".
 13/10/2017، العربي الجديد، لندن

 

 شكوك بانعقاد القمة الخليجيةأمير قطر يبدأ جولة اسيوية.. و  .63
له بدأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمس، ثاني جولة رسمية : محمد الشهراني -الدمام 

حزيران )يونيو( الماضي. وتشمل الجولة ماليزيا وسنغافورة  5منذ بدء األزمة الخليجية في 
ندونيسيا، في وقت تعاني قطر من أزمات اقتصادية متالحقة، بسبب المقاطعة العربية للدوحة.  وا 

وشككت مصادر خليجية أمس، في فرم انعقاد قمة مجلس التعاون في الكويت في كانون األول 
مبر( المقبل، بسبب تعّنت قطر، وعدم استجابتها لشروط الدول التي تركز على وقف دعم )ديس

 في تقرير موسع أمس. "العربية"الدوحة لإلرهاب، كما ذكرت قناة 
وترفض السعودية ومعها اإلمارات والبحرين المشاركة في القمة في حال حضور أمير قطر قبل 

 استجابة الدوحة لتلك الشروط.
 16/10/2017ندن، الحياة، ل

 
 تتكبدها قطر أشهر من المقاطعة.. خسائر اقتصادية أربعةبعد  .62

تكبد االقتصاد القطري خسائر بالجملة، بعد مرور أربعة أشهر على قرار المقاطعة : محمد األكلبي
الدبلوماسية والتجارية والسياسية مع قطر من جانب السعودية واإلمارات ومصر والبحرين، لردع 

يواء الجماعات اإلرهابية واإلنفاق على  الدوحة عن االستمرار في صناعة اإلرهاب وتمويله، ودعم وا 
 المتطرفين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية.

ودفعت المقاطعة قطر إلى بيع عقارات في لندن لسد احتياجاتها من السيولة النقدية، كذلك سحب 
ية بالدوحة، إضافة إلى أن صادرات المواد المستثمرين األجانب أموالهم من صناديقهم االستثمار 

، فيما تراجعت الصادرات غير البترولية إلى %4.22البترولية بما فيها النفط الخام هبطت إلى 
1.15%.  

مليار ريال خالل الشهور األربعة،  400وتسببت هذه األزمة القطرية بسحب غير المقيمين لنحو 
السوق القطري، وهو ما دفع الحكومة القطرية إلى بيع شركة سعودية من  388خالفًا النسحاب نحو 
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سنتا للبرميل، عطفًا على توقف صادرات الهيليوم التي كانت تنقل برا  93النفط الخام بخصومات 
 عن طريق الحدود السعودية.

 16/10/2017، عكاظ، جدة
 

 2014قتلوا منذ  "داعشي"ألف  80التحالف الدولي:  .61
ذوا قرار االنضمام إلى صفوف "داعح" في سورية والعراق، كان آالف عندما اتخ": الحياة" –لندن 

العناصر الجهادية الذين قدموا من كل بقاع األرض، يحلمون باالستقرار في دولة "الخالفة" والدفاع 
 عنها حتى الموت، لكن اآلالف منهم انتهوا في مقابر جماعية عشوائية أو جثثًا مرمية في العراء.

ألف عنصر من "داعح" قتلوا منذ تأسيسه  80الدولي" لوكالة "فرانس برس" بأن نحو وأفاد "التحالف 
، عدا عن الذين قتلوا في غارات الطيران الروسي وهجمات القوات 2014في أيلول )سبتمبر( 

 السورية.
كلم شمال بغداد، ال يزال في اإلمكان رؤية آثار الجرافات التي  90وفي الضلوعية الواقعة على بعد 

في مقبرة  2015امت على وجه السرعة بدفن العشرات من عناصر "داعح" الذين قتلوا في معارك ق
 جماعية. كما تمكن رؤية بعض بقايا الجثث المتحللة التي يحوم حولها الذباب وسط رائحة كريهة.

ويقول الشرطي محمد الجبوري حاماًل سالحه وبينما يقف بالقرب من المقبرة، "كانت ستلتهمهم 
 كالب السائبة".ال

شخصًا بينهم  250ويضيف الشاب الذي قاتل لمنع دخول التنظيم إلى بلدته حيث قتل في المعركة 
شقيقه، "دفناهم، ليس حبًا بهم. كان بإمكاننا رميهم في النهر، لكن خشينا أن يلوثوه ألن الناس 

 والحيوانات تشرب منه".
م بواسطة الجرافات... كانت الحشرات تتجمع ويقول شعالن الجبوري، أحد وجهاء البلدة، "دفناه

 حولهم لذلك تم دفنهم. كانوا يمنون أنفسهم بالفردوس والجنات وحور العين، لكن هذا هو مصيرهم".
على بعد مئات األمتار من المقبرة الجماعية، تقع "مقبرة الشهداء" التي تضم رفات الذين قضوا دفاعًا 

الطوب، وعلى كل قبر صورة كبيرة للقتيل الذي سقط خالل عن المدينة، يحيط بها جدار من حجر 
المعارك ضد اإلسالميين المتطرفين. وأقيم في باحة المقبرة، بجانب شجرة خضراء تظلل قبرًا مغطى 
بالعلم العراقي، نصب صغير كتب عليه "مقبرة حماة الديار". أما في سورية المجاورة التي ضمت 

ألف عنصر قتلوا  50علنها التنظيم المتطرف، ال يختلف مصير نحو جزءًا من "دولة الخالفة" التي أ 
 هناك، عن مصير نظرائهم في العراق.
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ويقول مسؤول عسكري سوري لوكالة "فرانس برس": "نحن مهتمون بما هو فوق األرض أكثر من 
 هؤالء الذين تحتها".

ن قتالهم في المعارك، ويقول مسؤول عسكري سوري آخر، إن عناصر "تنظيم داعح غالبًا ال يتركو 
 ويحاولون قدر اإلمكان سحب جثثهم".

ويضيف: "إذا وقعت الجثث بيدنا، يتم التحقق من هويات القتلى واألوراق الثبوتية، وفي حال كان 
 هناك قتلى أجانب يتم االحتفاظ بهم حتى يحصل ربما تبادل للمعلومات" مع بلدانهم األصلية.

أو الرقة )شمال(، تركت جثث مقاتلي التنظيم المتطرف في في صحراء دير الزور )شرق( وحلب 
الصحراء. ويقول قيادي في ميليشيات موالية لقوات النظام السوري، إن "كالب الصحراء بانتظارهم". 

 ويضيف: "حالما ينتهي القتال تخرج الكالب" سعيًا وراء الجثث.
السيطرة عليها، يقول الناطق باسم هذه  وفي مدينة الرقة، التي تقترب "قوات سورية الديموقراطية" من

 القوات مصطفى بالي إن عناصر التنظيم "يقومون غالبًا بدفن الجثث".
 لكنه يشير إلى أن "بعض الجثث تترك وتتفسخ نظرًا لوجود قناصة أو ألنها عالقة تحت األنقاض".

المعروفين  ويقول مدير "المرصد السوري لحقوق اإلنسان" رامي عبد الرحمن، إن "األشخام
والمطلوبين من المجتمع الدولي تدفن في أماكن سرية". ويضيف: "نحن ال نعرف مثاًل أين دفن 
الجهادي جون )الذي قام بإعدام صحافيين غربيين( وال نعرف أين دفن الناطق السابق باسم داعح 

 لدهم األصلي".أبو محمد العدناني". ويتابع: "حتى اآلن لم نسجل إرسال جثث مقاتلين أجانب إلى ب
 16/10/2017، ، لندنالحياة

 
 أسباب تخلي حماس عن السلطة في غزة وتداعياتهادراسة:  .64

 مقدمة
توصلت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" وحركة "فتح" إلى اتفاق في القاهرة تتسلم بموجبه حكومة 

زة. وكانت حركة حماس التوافق الوطني الفلسطينية التي يرأسها رامي الحمد هللا السلطة في قطاع غ
حّل اللجنة اإلدارية في غزة، واستعدادها للتخلي عن السلطة  2017أعلنت أواخر أيلول/ سبتمبر 

وتشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها الفصائل الفلسطينية كافة وفق اتفاق القاهرة الموّقع في 
جراء انتخابات عامة. وفي حين تت1وملحقاته] 2011أيار/ مايو  فاوت التقديرات بشأن خوض [، وا 

حركتاي فتح وحماس اختباًرا جديًدا للعالقة بينهما، تبرز أسئلة بخصوم دوافع حماس إلى قبول 
شروط لم تقبلها سابًقا إلنهاء حالة االنقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة في هذا الوقت تحديًدا، 

 الحة، واحتماالت نجاحها.وحقيقة األوضاع اإلقليمية والدولية التي حّركت ملف المص
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 جدل اللجنة اإلدارية
[، شّكلت حركة حماس في آذار/ مارس 2بعد اتهامها حكومة التوافق الوطني بعدم القيام بمسؤولياتها]

[. وقد عدَّت حكومة التوافق هذا القرار مخالًفا بنود "اتفاق 3، لجنة إلدارة شؤون قطاع غزة]2017
وجبه، إال أّن حركة حماس رّدت بأّن تشكيل اللجنة جاء نتيجة الشاط " الذي تشّكلت الحكومة بم

تهميح الحكومة قطاع غزة، الذي بلغ ذروته في قرار مجلس الوزراء الفلسطيني الصادر في شباط/ 
في الضفة الغربية  2017، بـ "إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية في أيار/ مايو 2017فبراير 

 [.4وتأجيلها في قطاع غزة"]
وفاقم االنقسام اتخاذ السلطة الفلسطينية جملة من العقوبات بحق قطاع غزة شملت تخفيض كمية 

ميجاواط  120[، بعد أن أبلغت السلطة إسرائيل بأنها لن تدفع قيمة 5في المئة] 35الكهرباء بنسبة 
حكومة خفض [، كما أعلنت ال6إضافية من الكهرباء تقدمها شركة الكهرباء اإلسرائيلية لقطاع غزة]

رواتب الموظفين الحكوميين في القطاع إلى الثلث، وفرض خطة التقاعد المبكر على موظفي التعليم 
والصحة فيه، وفرض قيود على عمل المصارف في القطاع ووقف ضخ أموال فيها، ووقف ضمان 
 ة.الرعاية الطبية للمرضى المصابين بأمراض مزمنة، وتخفيض مدفوعات أسرى حماس في قطاع غز 

وقد جاءت هذه اإلجراءات الضاغطة على سكان القطاع إلجبار حماس على التخلي عن إدارته، 
وحل اللجنة اإلدارية، في ظل أزمة إنسانية كبيرة يعانيها المجتمع الغزاوي أصاًل بسبب الحصار الذي 

ة التي شملت آثاره قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي، في حين تتفاقم مشكلة الفقر والبطال
[، مع فشل حكومة 7في المئة في الضفة الغربية] 18في المئة مقارنًة بـ  41تصل نسبتها إلى نحو 

الوفاق الوطني في تحسين األوضاع االقتصادية واالجتماعية. بل، على العكس، تشير التقارير إلى 
 في المئة. 65أن نسبة الفقر ارتفعت إلى 

 
 السياقات اإلقليمية 

اوف من تفاقم الوضع اإلنساني الذي يواجه قطاع غزة، والذي يؤهله ألن يصبح في مع ازدياد المخ
مكاًنا غير صالح للحياة، واستمرار إجراءات الحصار ضده التي زادها سوًءا إجراءات  2020عام 

عبر رئيس مكتبها السياسي في غزة، يحيى  2017[، بادرت حماس في تموز/ يوليو 8السلطة بحّقه]
عقد اتفاق مع محمد دحالن، القيادي المفصول من حركة فتح، بواسطة المخابرات  السنوار، إلى

المصرية، تقوم الحركة بموجبه بالتخلي عن مسؤولية إدارة القطاع، في مقابل الحصول على دعم 
مالي لصالح غزة، وتسهيل فتح المعابر، والتقاسم الحكومي الوظيفي، كما يشمل االتفاق ترتيباٍت 

 [.9اجتماعيًة وأمنيًة في شبه جزيرة سيناء]اقتصاديًة و 
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وفي حين مّثل هذا االتفاق مخرًجا لحماس من األزمة التي تواجهها بفعل القرارات التي اتخذها 
، سعى دحالن، ومن ورائه دولة اإلمارات التي 2014الرئيس محمود عباس وحكومة التوافق منذ عام 
مليون دوالر، إلى استخدام وضع غزة اإلنساني  15مة أعلنت تقديم دعم مالي رمزي عبره للقطاع بقي

 المتفاقم إلعادة فرض نفسه العًبا رئيًسا في المشهد السياسي الفلسطيني.
[. فبعد أعوام من محاولته 10أما مصر فكانت مهتمة بتعاون حماس الستعادة سيطرتها على سيناء]

ضاء على نشاط التنظيمات المسلحة في استعادة األمن فيها، أدرك النظام المصري أنه عاجز عن الق
سيناء من دون التفاهم مع حركة حماس. وكانت الترتيبات األمنية أهم مرتكزات التفاهمات بين حركة 

كيلومتًرا وعمقها نحو  12حماس والنظام المصري؛ وقد شملت إقامة منطقة عازلة يبلغ طولها نحو 
ر، ونشر منظومة مراقبة بالكاميرات، تهدف متر على امتداد الشريط الحدودي بين غزة ومص 100

[، وتعّهدت حماس 11إلى "السيطرة التامة على الحدود الجنوبية ومنع التسلل والتهريب بشكل كامل"]
ليه. وقد  بالتضييق على الجماعات المتشددة وضبط الحدود ومنع تسلل أّي عنصر من قطاع غزة وا 

ضت قوة من جهاز الضبط الميداني المختم بضبط أبدت حماس جدية في تنفيذ مسؤولياتها؛ إذ تعر 
الحدود في قطاع غزة على إثر ذلك لتفجير انتحاري بعد اعتراضها خلية أثناء محاولة تسللها إلى 

 [.12األراضي المصرية]
وقد مّثل الظرف اإلقليمي المتمثل باألزمة الخليجية السياق الذي دفعت عبره القاهرة بدحالن الستعادة 

اع غزة، وعقد مصالحة فلسطينية، تضمن من خاللها القاهرة استدراج جميع األطراف دوره في قط
إليها بوصفها بوابة القطاع المغلقة، والتي يمكن أن تفتح. ويرغب النظام المصري، بعد تعزيز دوره 
في المشهد الفلسطيني، في حجز مقعد في أي ترتيبات مستقبلية تطرحها إدارة الرئيس األميركي 

 ترامب، تتعلق بالقضية الفلسطينية. دونالد
وقد تعّهد النظام المصري بتقديم تسهيالت لقطاع غزة مقابل إجراءات حمساوية مصاحبة لها ترتب 
عليه بيان حركة حماس القاضي بحل اللجنة اإلدارية والتعهد بتمكين حكومة التوافق، والموافقة على 

 [.13وفتح جميع الملفات العالقة]إجراء االنتخابات العامة الرئاسية والتشريعية 
 

 موقف السلطة الفلسطينية
جاء االتفاق بين حماس ودحالن في وقت تشتد فيه الضغوط األميركية والعربية التي تتعرض لها 
السلطة الفلسطينية منذ وصول إدارة الرئيس األميركي، دونالد ترامب إلى الحكم. وفضاًل عن تجاهل 

ايد النشاط االستيطاني اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة، أقّرت واشنطن "حّل الدولتين"، وتز 
لجنة العالقات الخارجية في مجلس الشيوخ األميركي مشروع قانون "تايلور فورس" الذي يقضي 
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مليون دوالر أميركي،  300بوقف المساعدات السنوية األميركية للسلطة الفلسطينية والتي تبلغ قرابة 
أوقفت السلطة مخصصاتها الشهرية المقدمة لألسرى الفلسطينيين في السجون إال في حال 

[. وقد قرأ الرئيس الفلسطيني اتفاق حماس 14اإلسرائيلية، في تبنٍّ كامل لموقف الحكومة اإلسرائيلية]
ه ضده، في ضوء استمرار مساعي  مع القيادي المفصول في حركة فتح، محمد دحالن، بأنه موجَّ

ومن ورائهما إسرائيل لتقديم دحالن بدياًل منه. لكن، في المقابل، سيسعى محمود  اإلمارات ومصر
عباس إلى استغالل تنازل حماس عن السلطة في غزة لتعزيز شرعيته من خالل عودة القطاع إلى 
حضن السلطة الفلسطينية وا عادة العمل إلى مؤسساتها فيها بداًل من ترك تيار دحالن يستعيد مواقعه 

 فيها.
 

 الخاتمة
يمكن القول بأن الخطوة التي أقدمت عليها حماس بحّل اللجنة اإلدارية والدفع نحو تسليم السلطة في 
القطاع إلى حكومة التوافق الوطني مقابل رفع الحصار عن غزة والحصول على دعم مالي إقليمي 

رتها ألف موظف عينتهم حماس عقب سيط 42يخفف من ظروف الحصار الصعبة ومعالجة مشكلة 
، قد تسمح للحركة بالتخفف من عبء إدارة حياة نحو 2007حزيران/ يونيو  14على القطاع في 

مليوناي فلسطيني في القطاع في أوضاع إقليمية صعبة. وتصّر حماس مقابل ذلك على االحتفاظ 
بقوتها العسكرية الضاربة بوصفها حركة مقاومة. وهو ما بدأ محمود عباس في التعبير عن رفضه. 
إّن مهمة االحتفاظ بمشروع المقاومة من دون السلطة هو في حد ذاته مشروع مقاومة غير سهل، 
على الرغم من قوة حماس العسكرية التي ال يستهان بها ونفوذها الذي حققته في القطاع، وعدم قدرة 

ال يوجد السلطة الفلسطينية على مواجهتها، فخالًفا لحالة حزب هللا تجاور غزة مصر وليس سورية، و 
في حالتها من يقوم بدور إيران من دون موافقة مصرية بعد التوصل إلى اتفاق. وهذه أمور ستتضح 

 قريًبا.
إماراتية إسرائيلية  -من جهٍة أخرى، تطرح عودة دحالن للقيام بدوٍر في غزة مدعوًما بأجندة مصرية 

في ضوء التناقض الشديد سؤااًل كبيًرا بخصوم قدرة مشروع حماس ومشروع دحالن على التعايح 
بينهما. في هذا الوقت تسعى السلطة الفلسطينية إلى تلّمس موقعها في خريطة القوى الجديدة في غزة 
خاصًة أّن إجراءاتها بحق القطاع، وموقفها من االنقسام أعطت المجال لمصر واإلمارات للمناورة، 

القطاع، للقيام بالدور المناط به إقليمًيا ولخصمها اللدود، دحالن، بالعودة من بوابة فّك الحصار عن 
 ودولًيا على الساحة الفلسطينية.

 



 
 
 
 

 

 39 ص             4434 العدد:             10/16/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

 المصادر:
[ "بيان صحفي صادر عن حركة حماس"، الموقع الرسمي لحركة المقاومة اإلسالمية )حماس(، 1]

 ، في:18/9/2017، شوهد في 2017أيلول/ سبتمبر  17
https://goo.gl/9JjR3g     

بناًء على اتفاق المصالحة الفلسطينية والمدعو  2014حزيران/ يونيو  2ة في [ تشكلت هذه الحكوم2]
"اتفاق الشاط " الذي عمقد في قطاع غزة، بوصفها أول حكومة توافقية منذ االنقسام الفلسطيني، 

 ويرأس الحكومة رامي الحمد هللا.
آذار/  16الوطنية لإلعالم، [ "التشريعي يصادق على اللجنة اإلدارية الخاصة بإدارة غزة"، الوكالة 3]

 ، في:18/9/2017، شوهد في 2017مارس 
https://goo.gl/8Dg2ET 

("، الموقع الرسمي لمجلس الوزراء، دولة فلسطين، 141[ "اجتماع مجلس الوزراء في جلسته رقم )4]
 ، في:18/9/2017، شوهد في 2017شباط/ فبراير  28

https://goo.gl/S31YSr    
[5" ]Israel reduces power supply to Gaza, as Abbas pressures Hamas," Reuters, June 12, 

2017, accessed on 18/9/2017, at: https://goo.gl/WZD1rZ  
[6" ]Humanitarian Impact of the Gaza electricity crisis," United Nations, May 2017, 

accessed on 4/10/2017, at: https://goo.gl/wmG71w   
[7 ]The Labour Force Survey Results First Quarter (January - March, 2017), Palestinian 

Central Bureau of Statistics (PCBS), April, 2017, accessed on 4/10/2017, at: 

https://goo.gl/Abx5XT 
[8" ]Living conditions in Gaza 'more and more wretched' over past decade, UN finds," 

UN News Centre, July 11, 2017, accessed on 18/9/2017, at: https://goo.gl/twnBTB 
[9" ]The Doomed Palestinian Reconciliation Plan," The Atlantic, September 17, 2017, 

accessed on 18/9/2017, at: https://goo.gl/vrRnzS 
[10" ]Mohammed Dahlan speaks about Palestinian unity and his back-room role," 

Reuters, October 4, 2017, accessed on 9/10/2017, at: https://goo.gl/yQZeuA 
[ "الداخلية تشرع بتنفيذ مرحلة جديدة على الحدود الجنوبية"، موقع وزارة الداخلية واألمن والوطني، 11]

 http://bit.ly/2kAaNEM، في:   27/9/2017، شوهد في 2017و حزيران/ يوني 28دولة فلسطين، 
[ "تصريح صحفي: حول الحدث األمني على الحدود الجنوبية لقطاع غزة"، موقع وزارة الداخلية 12]

 ، في:27/9/2017، شوهد في 2017آب/ أغسطس  17واألمن الوطني، دولة فلسطين، 
http://bit.ly/2ySebx8 

 ن حركة حماس".[ "بيان صحفي صادر ع13]



 
 
 
 

 

 40 ص             4434 العدد:             10/16/2017 اإلثنين التاريخ: 

                                    

[14" ]Bill to cut off aid to Palestinians passed by U.S. committee," Reuters, August 4, 

xMycF7https://goo.gl/, at: 2017/9/18, accessed on 2017 
 12/10/2017، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات

 
 ر متأخر ولكنه يكشف الحقائقاعتراف بلي .65

 حديث القدس
اعتراف توني بلير رئيس الوزراء البريطاني األسبق بخطئه مع زعماء غربيين آخرين بدعم مقاطعة 

بطلب من دولة االحتالل اإلسرائيلي، دليل  2006حماس بعد نجاحها في االنتخابات التشريعية عام 
 يجرون بدون تفكير خلف دولة االحتالل اإلسرائيلي.على أن قادة هذه الدول يسيرون بتبعية عمياء و 

فمقاطعة حركة حماس وبالتالي فرض الحصار على قطاع غزة أدى إلى إلحاق األذى بشعبنا في 
القطاع حيث أثبتت التقارير والدراسات بما في ذلك تقارير األمم المتحدة أن هذا الحصار جعل 

تشرة بين صفوف المواطنين ومياه الشرب ملوثة، القطاع غير قابل للحياة والسكن، فاألمراض من
والمستشفيات والمراكز الصحية تعاني من نقم شديد في األدوية والمعدات الطبية، والمياه العادمة 
منتشرة في كل مكان والبطالة تضرب أطنابها لدرجة أصبحت نسبة البطالة هناك األعلى في العالم 

 .... الخ من معاناة ال يحتملها اإلنسان
الحروب العدوانية الثالث التي شنتها دولة االحتالل اإلسرائيلي على قطاع غزة أدت هي  أنكما 

األخرى إلى جعل الحياة ال تطاق حيث آثار هذه الحروب العدوانية ما تزال ماثلة أمام العالم. فإلى 
مار القطاع ال جانب الشهداء والجرحى والذين غالبيتهم العظمى من المدنيين، فإن عملية إعادة إع

تزال تسير ببطء شديد والكثير من الذين فقدوا منازلهم التي دمرها االحتالل ال يزالون يعيشون في 
كرفانات ال تقيهم حر الصيف وال برد الشتاء، وكذلك البنية التحتية التي دمرها ونجم عنها تفشي 

 اح وغيره.األمراض، والفيضانات في فصول الشتاء تدخل إلى المنازل وتتلف الفر 
إن اعتراف بلير هذا جاء متأخرا جدا، ورغم ذلك فإنه اعتراف بالخطاء الذين يجب تصحيحه من 
خالل الضغط على االحتالل الغاشم لرفع هذا الحصار الظالم وا عادة إعمار القطاع بأقصى سرعة 

قامة مشاريع اقتصادية وتجارية وغيرها لتخفيض نسبة البطالة التي وصلت   %كثر من أ إلىممكنة وا 
 من مجموع األيدي العاملة في غزة هاشم.

يتم استغالله على الصعيد الدولي إلظهار حقيقة دولة االحتالل  أنهذا االعتراف يجب  أنكما 
اإلسرائيلي التي تعمل ليل نهار من اجل إبقاء احتاللها وتكريس سياستها في الضم والتوسع 

تزامن اعتراف بلير باتفاق المصالحة الفلسطينية، والعدوان، خاصة في هذا الوقت بالذات، حيث 

https://goo.gl/7xMycF
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األمر الذي يجعل من التحرك الفلسطيني على الصعيد الدولي له مردود إيجابي يعود بالنفع على 
 قضية شعبنا الوطنية.

وكذلك فان قول بلير إنه كان يجب دفع حركة حماس للحوار بدال من مقاطعتها، هو اآلخر يدلل 
من االحتالل، لم يتصرف بحكمة بل انحاز إلى دولة االحتالل واستجاب  على أن العالم، وبدفع

ن بلير نفسه بعد أن أنهى مهمته في رئاسة  لطلبها في مقاطعة حماس ومحاصرة القطاع، خاصة وا 
اللجنة الرباعية الدولية، اجتمع مع قادة من حماس وفي مقدمتهم رئيس المكتب السياسي السابق خالد 

 مشعل.
ركة حماس بدال من الحوار معها هو دليل على أن العديد من الدول الغربية وفي مقاطعة ح إن

مقدمتها الواليات المتحدة األميركية منحازة إلسرائيل، وال تعترف بالديمقراطية إال بما يلبي مصالحها 
فقط. فحركة حماس نجحت في االنتخابات التشريعية التي جرت بصورة حرة وديمقراطية باعتراف 

تحترم رأي الشعب  أنم بأكمله، وكان يجب على الدول التي قاطعتها وجندت العالم لمقاطعتها العال
الفلسطيني وتتعامل مع حماس بدال من مقاطعتها، حيث اعترف بلير الذي كان من بين قادة الدول 
الكبرى التي فرضت المقاطعة على حماس بان ذلك خطأ، وهذا يكفي كي يطالب الفلسطينيون 

 ومعاقبة من تسبب بالويالت لشعبنا وفي مقدمتهم دولة االحتالل اإلسرائيلي. بمحاسبة
 16/10/2017، القدس، القدس

 
 ما الجديد في الهجرة اليهودية من إسرائيل؟ .66

أسعد عبد الرحمند.   
، تم تسجيل ما يطلق عليه 2009أنه، وللمرة األولى منذ ” الدائرة المركزية لإلحصاء اإلسرائيلي“أكدت 

وأظهر ”. كان أكثر من الذين هاجروا إليها إسرائيلإن عدد الذين غادروا “، حيث ”ن هجرة سلبيميزا“
ألف إسرائيلي، غالبيتهم عائالت، في حين  16.7هاجر نحو  2015في “األحدث أنه، ” الدائرة“تقرير 

لواليات التراجع الحاد في أعداد المهاجرين من فرنسا وا” الدائرة“وأبرزت ”. يهودي 8500استوطن 
 المتحدة األمريكية وهما أكبر تجمعين ألبناء الديانة اليهودية في العالم بعد إسرائيل.

من  2017بحسب الدائرة، كان التراجع األكبر في عدد المهاجرين في ”: “هآرتس“وقالت صحيفة 
من  مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما أن التراجع حاصل في الهجرة %29فرنسا بنسبة 

مقارنة بالعام الماضي. وبالمجمل، يزيد عدد أولئك الذين غادروا  %25الواليات المتحدة بنسبة 
إسرائيل ليعيشوا في الخارج لفترات طويلة أو بصورة دائمة، عن أولئك الذين قدموا إلى إسرائيل 

 ”.بضعفين
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ألخيرة، حيث عاد أيضا، كشف النقاب عن ارتفاع هجرة اليهود الروس من إسرائيل في السنوات ا
، ”هآرتس“بعضهم لموطنه األصلي، فيما واصل آخرون طريقهم إلى دول أخرى. وبحسب صحيفة 

تبلغ الهجرة السلبية اآلالف سنويا، وكثير من هؤالء يهود أو لهم جذور يهودية رغم أن إسرائيل هي “
 ”.خيار مريح لهم بسبب تلقيهم الجنسية بشكل فوري 

أن الكثير منهم لم يتنازلوا عن عقاراتهم في موسكو أو ”: “هآرتس“وكشف تحقيق إضافي نشرته 
سانت بطرسبورغ ويديرون أعمالهم هناك عن بعد، ولم يعرفوا ذواتهم يوما كإسرائيليين. في المقابل، 

 ”.استغل كثيرون منهم أيضا الخيارات األخرى وغادروا فلسطين المحتلة نحو دول غربية
رئيس جمعية الطوائف اليهودية في روسيا على هذا األمر بالقول: ، -ألكسندر بورودا-وقد علق 

هذه النزعة ال تتعلق باالنتقال الفعلي إلى إسرائيل، بل ترتبط برغبة اليهود الروس في الحصول على “
 ”.جواز السفر اإلسرائيلي بحيث يمكنهم دخول أكبر عدد من الدول دون تأشيرة

لصالح مشروع لوزارة التربية والتعليم والجيح ” يدغامم“ووفقا الستطالع أجراه مؤخرا معهد 
، إضافة ”من سكان إسرائيل اليهود يرغبون بالهجرة لو تمكنوا من ذلك %27“اإلسرائيلي، اتضح أن 

 29-23أن الراغبين في الهجرة من إسرائيل هم باألساس شبان يهود أعمارهم تتراوح ما بين “إلى 
وفي رده على نتائج االستطالع، قال ”. مع ذات الكفاءة العاليةعاما، أي الطبقة الوسطى في المجت

حقيقة العدد الكبير الذين يقولون إنهم سيغادرون إسرائيل لو “كوهين:  المشروع، أوري مدير عام 
تمكنوا من ذلك، تؤشر على أن الكثير من مواطني إسرائيل ال يشعرون باالنتماء للدولة. وهذا معطى 

معطيات االستطالع تدل على “وأضاف: ”. عا مواجهة هذه القضية الصعبةمقلق ويحتم علينا جمي
وجود مشكلة بالشعور بالهوية، واالرتباط واالنتماء للشعب والبالد والدولة لدى جمهور أخذ باالزدياد 

 ”.في دولة إسرائيل وهذا واقع يخلق شرخا وانقساما في المجتمع اإلسرائيلي كله
يممكن أننا اجتزنا نقطة “يين في الهجرة، يقول الصحافي آري شافيط: وفي تفسيره لرغبة اإلسرائيل

الالعودة، ويمكن أنه لم يعمد من الممكن إنهاء االحتالل ووقف االستيطان وتحقيق السالم، ويمكن أنه 
نقاذ الديمقراطية وتقسيم البالد. إذا كان الوضع كذلك،  لم يعمد باإلمكان إعادة إصالح الصهيونية وا 

إذا كانت اإلسرائيلية واليهودية ليستا عاملين حيويين في الهوية، “وقال: ”. ب مغادرة البالدفإنه يج
ذا كان هناك جواز سفر أجنبي، ليس فقط بالمعنى التقني، بل بالمعنى النفسي أيضا، فقد انتهى  وا 

فة األلمانية األمر. يجب توديع األصدقاء واالنتقال إلى سان فرانسيسكو أو برلين حيث القومية المتطر 
الجديدة، أو القومية المتطرفة األمريكية الجديدة، يجب النظر بهدوء من هناك ومشاهدة دولة إسرائيل 

 ”.وهي تلف  أنفاسها األخيرة
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اإلسرائيليون يدركون أن ال مستقبل لهم في فلسطين، فهي ليست أرضا بال شعب، كما “وختم: 
ع أحد وقف عملية التدمير الذاتي الداخلي اإلسرائيلي، لن يستطي“أما )جدعون ليفي( فيؤكد: ” كذبوا.

إذ إن المرض السرطاني الذي تعاني منه إسرائيل قد بلغ مراحله النهائية وال سبيل لعالجه ال 
 ”.باألسوار وال بالقبب الحديدية وال حتى بالقنابل النووية

سيصل عدد اليهود في  2020في سياق متمم، تؤكد اإلحصاءات الفلسطينية واإلسرائيلية أنه في 
مليون عربي. ومن هنا يأتي الذعر  7,2مليون يهودي مقابل  6,96فلسطين التاريخية إلى نحو 

التي تساعد في وجود أغلبية عربية األمر الذي يضيف معضلة ” الهجرة المعاكسة“اإلسرائيلي من 
كفاءات فحسب، بل تعتبر إلى معضالت إسرائيلية عديدة. فالهجرة المعاكسة ال تعني خسارة أدمغة و 

بالهجرة ” الدولة“إشكالية وجودية. ومن المعروف أن إسرائيل، منذ تأسيسها، اعتمدت على رفد 
وزيادة أعدادهم. لكن يبدو أن كثيرًا من الشباب اليهودي ” المستوطنين“الخارجية من المستعمرين/ 

لفترات طويلة داخل مجتمعهم هو  ، وأن استقرار األمن”فخ كبير“باتوا على قناعة بأنهم وقعوا في 
ضرب من الخيال، وأن حكومة يرأسها شخم مثل بنيامين نتنياهو ال يمكن لها أن تحدث تسوية 
حقيقية مع الفلسطينيين، فيما الوضع االقتصادي يتراجع مقارنة بالماضي، دون أن ننسى تغلغل 

ة اإلسرائيلية، وهو األمر الذي ينّفر التيار الديني اليهودي المتطرف ونفوذه وتحكمه في مسارات الحيا
 المتخيلة، إسرائيل!” النموذجية“إسرائيليين كثيرين ويمألهم بالقلق على أوضاعهم في الدولة 

 16/10/2017، القدس، القدس
 
 بطريركية فاسدة في فلسطين .69

 معن البياري 
في فلسطين، والذي ال تمسعفنا النتف الصحافية، بشأن البيع المشبوه والمضطرد ألراٍض وعقاراٍت 

ترتكبه البطريركية األرثوذكسية لمدينة القدس وسائر أعمال فلسطين واألردن، بأن جهودا قوية تبادر 
إليها الحكومتان، األردنية والفلسطينية، من أجل وقف هذه األفعال التي ال تزّيد في وصفها جرائما 

ذ من المرجح أن الحكومتين ت تابعان هذا األمر بقلق، وربما موصوفًة بحق فلسطين وشعبها. وا 
تعمالن على منع التمادي فيه، إال أننا ال نصادف شيئا من هذا في اإلعالم الذي نقرأ ونشاهد، ما قد 
يجيز الجهر هنا، وفي كل مطرح ممتاح، بأن ثّمة تقصيرا فلسطينيا وأردنيا ظاهرا في هذا الشأن 

لفلسطيني، جواد بولم، "مذبحة عقارات الكنيسة الخطير، يكاد ال يأخذ ما سّماها الكاتب والناشط ا
األرثوذكسية" بالجّدية الواجبة، وهو التقصير الذي قد يكون من أسباب استخفاف البطريريك ثيوفيلوس 
الثالث بأي "قلٍق" تبديه الحكومتان المذكورتان، وهو يواصل بهّمٍة نشطٍة بيع أراٍض وعقاراٍت تابعة 
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ية في فلسطين، والتي تعد من كبار مالك األراضي الوقفية في عموم للكنيسة اليونانية األرثوذكس
 ، بعد "سلطة أراضي إسرائيل".  1948فلسطين، والمالكة الثانية لألراضي في فلسطين المحتلة في 

ذا كانت أخباٌر قد جاءت على مناصرة الرئيس محمود عباس مخرجات مؤتمٍر وطنيٍّ فلسطيني  وا 
األسبوع الماضي، تعلق بالذي يقترفه ثيوفيلوس الثالث ومتعاونون معه،  أرثوذكسي، عقد في بيت لحم

عرب وغير عرب، فإن المأمول والمرتقب من الرئاسة الفلسطينية أن تشرع، بالتعاون مع الحكومة 
األردنية، باتجاه عزل البطريرك المذكور، كما سبق أن عمزل اثنان من بطاركة الكنيسة نفسها في 

في تجديد الجهود المنسّية الهادفة إلى "تعريب" الكنيسة األرثوذكسية في  وقت سابق، والمضي
فلسطين، إذ ليس معقوال أن يكون المعنيون برعاية الطائفة الكريمة وناسها من خارج البالد، تعّينهم 

ين، اليونان من مواطنيها، ويمكتفى بمصادقٍة تقليديٍة من الحكومتين األردنية والفلسطينية على هذا التعي
بل ويرتكبون فسادا واضحا في بيع أوقاف الكنيسة، بأرخم األثمان، لشركاٍت وجهات وهمية وأخرى 

 صهيونية واستيطانية.
أكتوبر/ تشرين األول الجاري، على  13يضيء كشٌف مثيٌر نشرته صحيفة هآرتس اإلسرائيلية، في 

بطريركية ثيوفيلوس الثالث، ويشتمل فصوٍل مستجدٍة من جرائم البيع والتأجير الفاسدة التي ارتكبتها 
على معلومات خطيرة، بناء على وثائق وصلت إلى الصحيفة. ويكفي هذا الكشف وحده النتفاضٍة 
وطنيٍة فلسطينيٍة عاجلة، يشترك فيها الرسمي واألهلي، من أجل طرد البطريرك المذكور ومعاونيه في 

يٍف ممتدٍّ من الفساد في البيع والتأجير، يعود الصفقات المريبة. ومن بين وقائع مهولة، متصلٍة بأرش
إلى سنوات، يبعث على االندهاح بيع عقارات في يافا، بمساحة ستة دونمات، في أهم موقع تجاري 

من سعرها. وكذلك بيع تلة  %20في المدينة، لشركة مسجلة في جزيرة في البحر الكاريبي، بأقل من 
من  %10شقة( بأقل من  240ام عليها مركز تجاري ودونمًا ومق 27صنوبر في القدس المحتلة )

ثمنها، لشركة مسجلة في الجزر العذراء، ثم بيعت لشركة أخرى مسجلة في جزر كايمن )أين تقعف(. 
وقّراء هذه السطور مدعوون إلى مطالعة تقرير "هآرتس"، ليقعوا على موجز بشأن جديد ما تفعله 

ن، والتي تظاهر مئاٌت من الفلسطينيين المسيحيين غير مرة الكنيسة اليونانية األرثوذكسية في فلسطي
ضدها، كانت إحداها األسبوع الماضي، لّما جاء ثيوفيلوس الثالث إلى بلدٍة في الجليل، إلقامة صالة 
األحد في كنيستها. وكان الفتا وصف بياٍن لمجلس الطائفة األرثوذكسية واللجنة التنفيذية للمؤتمر 

 رة البطريرك المذكور بالخائن.األرثوذكسي في الناص
نما في وسعها أن تدعو إلى  ليس في وسع سطور هذه المقالة أن تحيط بكل جوانب هذا الملف، وا 
أن تحتل هذه القضية الوطنية أولوية متقدمة في المشاغل الفلسطينية الراهنة. وأن تدعو الحكومة 

الهاشمية للمقدسات هناك بند متوافق عليه األردنية إلى تذّكر مسؤولياتها بشأن القدس، حيث الرعاية 
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سرائيليا، طالما أن البطريركية األرثوذكسية في فلسطين واألردن، اليونانية أشخاصا  فلسطينيا وا 
وتعيينا، ترتكب، في محيط هذه المقدسات في المدينة المقدسة، موبقاٍت معلومة، يفيد بشأنها تقرير 

ْن يمفترض أن حكومتي  عّمان ورام هللا ليستا في حاجة إلى صحيفة إسرائيلية لتعرفا "هآرتس" وغيره، وا 
أي مدًى مريع بلغته ممارسات البطريركية المتحّدث عنها. .. هل ننتظر تحركا فاعال وضاغطا 

 ومؤثرا، أم أن غضبا معلٍِّق في صحيفة هنا وآخر في صحيفة هناك يكفيف
 16/10/2017، ، لندنالجديد العربي

 
سرائيل ض .68  د العربأمريكا وا 

 جدعون ليفي 
كيف نزلت علينا هذه الخيرات كلها، ولِّما نستحق ذلكف الهدايا األمريكية تنزل فوق رؤوسنا الواحدة تلو 
األخرى كهدايا العيد. أوال، قرار أمريكا االنسحاب من اليونسكو، وبعد ذلك مباشرة خطاب إيران. 

بنيامين نتنياهو الذي نسب إليه اليمين  إسرائيل ردت كما هو معروف بفرح. ليس فقط رئيس الحكومة
هذا النجاح، بل أيضا رئيس المعسكر الصهيوني آفي غباي، سارع مرة أخرى إلى تقليد يئير لبيد ـ 
نشر إعالن تأييد. وتسيبي لفني لم تبق متأخرة، وقد أثبت االثنان أنه في هذه األيام ال توجد معارضة 

 في إسرائيل.
فترة لم يتم نصب شرك خطير كهذا. ومنذ وقت طويل لم يكن محرجا إلى  وقد تجاهلوا أيضا أنه منذ

هذه الدرجة التفيؤ في ظل ترامب واالستمتاع بفضائله ـ الدولة الوحيدة في العالم التي يحظى فيها 
بالتقدير. ومن المحرج أيضا التفكير بأن الواليات المتحدة ستنسحب من منظمة مهمة جدا فقط من 

ذه خطوة لم تكن لتتخذها من أجل أي من حلفائها، من بريطانيا وألمانيا وحتى أجل إسرائيل ـ ه
اليابان وكوريا الجنوبية، إذا واجهوا وضعا مشابها. وال يقل إحراجا االعتراف بأنه بسبب تأثير إسرائيل 

السنوات الدولي األكثر أهمية بالنسبة للواليات المتحدة في  اإلنجازفإن االتفاق مع إيران والذي يمثل 
 األخيرة، سينهار. ما هذه العظمة، نتنياهو وترامب معا ضد كل العالم.

صحيح أن اليونسكو أكثرت من توجيه االنتقاد إلسرائيل، مثل كل المؤسسات الدولية األخرى، لكن 
في معظم الحاالت كان انتقادها موضوعيا وجديرا. شرقي القدس هو حقا منطقة محتلة، مثل الخليل، 

ت إسرائيل لن تساعد. أيضا حرية العبادة في القدس، حقا منتهكة وبشكل ف  من قبل وكل صرخا
إسرائيل. حاولوا أن تضعوا أنفسكم مكان شخم من غزة )أو شاب من الخليل( يرغب في الوصول 

 إلى المسجد األقصى.
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ذات مرة أخفقت المنظمة بصورة شديدة عندما تجاهلت صلة اليهود بحائط المبكى. كان يجب 
انتقادها بسبب ذلك. وفي الوقت ذاته اعترفت بستة مواقع في إسرائيل مواقع تراث عالمي، هذا 
االعتراف جلب في أعقابه االحترام، وربما أيضا السياح. هناك حتى ميدان في حيفا يسمى على اسم 
م، اليونسكو. لقد تم طرد إسرائيل ذات مرة من هذه المنظمة في أعقاب الحفريات في منطقة الحر 

وتمت إعادتها إلى المنظمة فقط بضغط الواليات المتحدة. لم يكن جيدا إلسرائيل أن تكون معزولة. 
 في الوقت الحالي وفي أعقاب الواليات المتحدة يمكن أن تجد نفسها منبوذة بأيديها.

حدة في ال يوجد في هذه الخطوة صداقة كبيرة إلسرائيل، الخطوة التي قادتها عبثا سفيرة الواليات المت
األمم المتحدة، نيكي هايلي، مسرحية ساخرة مثيرة من مدرسة ترامب، تخنق إسرائيل في تأييدها 
األعمى والمتقد وتتسبب باإلضرار لها. وماذا سينتج عن ذلكف الواليات المتحدة ستنسحب من 

سرائيل نتنياهو تغنيان معا أغنية الصداق ة. قريبا ربما اليونسكو وستتبعها إسرائيل. أمريكا ترامب وا 
 يكون أيضا انسحاب مشترك من األمم المتحدة. وأيضا هذه المنظمة انتقادية بالنسبة إلسرائيل.

قرار االنسحاب من اليونسكو بقدر ما هو محرج، تم اتخاذه في الوقت الذي انتخبت فيه سكرتيرة 
وهي ابنة اندريه ازوالي، جديدة لهذه المنظمة وهي اوديرا ازوالي، وزيرة الثقافة السابقة في فرنسا، 

مستشار ملك المغرب وأحد السياسيين المثيرين لالنطباع، وهو يهودي من المغرب ناضل طوال 
حياته من أجل السالم العالمي في الشرق األوسط، وهو صديق حقيقي إلسرائيل، خشي على 

دة تبنت قيم والدها، مصيرها أكثر آالف المرات من ترامب وغيره. يمكن االعتقاد أن السكرتيرة الجدي
سرائيل اللتين عزلتا نفسيهما.  اآلن ستقوم بإدارة المنظمة من دون الواليات المتحدة وا 

إذا كانت هدية اليونسكو من قبل ترامب هي ذات معنى رمزي، فإن قراره تخريب االتفاق مع إيران 
سرائيل تصفق له يمكن أن يتبين فيه خطر حقيقي. لقد قرر ترامب دفع إيران نحو القنبلة الن ووية، وا 

سرائيل فقط، التي معظم رجال األمن فيها  على ذلك. كل العالم مع االتفاق، باستثناء أمريكا وا 
سرائيل ضد إيران. كان يفضل أال نكون في هذا النادي. ولهذه  يؤيدونه. النتيجة مرة أخرى: أمريكا وا 

القدر من مظاهر الصداقة يجب علينا أن الهدايا السخية كان من األفضل أن نقول: ال، شكرا. ولهذا 
 نقول: شكرا، لدينا ما يكفي من األعداء.

 15/10/2017هآرتس 
 16/10/2017، القدس العربي، لندن
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