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 47 :كاريكاتير

*** 
  تشترط نزع سالح "حماس" للتفاوض مع السلطة الفلسطينية "إسرائيل" .1

، أن المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر "الكابنيت"، قرر 11/11/7111القدس، القدس، ذكرت 
ء، عدم القبول بإجراء أي مفاوضات مع السلطة الفلسطينية بدون أن يتم نزع سالح مساء اليوم الثالثا

حركة حماس باعتبارها أنها أصبحت جزًءا من الحكومة الفلسطينية بعد اتفاق المصالحة. وبحسب 
"يديعوت أحرونوت"، فإن بعض الوزراء والجهات األمنية طالبت بعدم كسر األطباق بشكل كامل. 

أنها ترفض قرارات حادة وأنه يجب أخذ قرارات تمنع إضفاء الشرعية لحماس. مشيرًة في إشارة إلى 
 إلى أنه تم التوافق على صيغة قرار تمثلت فيما أعلن عنه.

ما قاله بيان مكتب رئيس الوزراء  ،11/11/7111موقع ديوان رئاسة الوزراء اإلسرائيلي،ونقل 
السابقة، فإن الحكومة اإلسرائيلية لن تتفاوض مع حكومة  اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو: الحقا لقراراتها

فلسطينية تعتمد على حركة حماس وهي تنظيم إرهابي يدعو إلى تدمير إسرائيل ما دام لم تلبى 
 الشروط التالية:

 قيام حماس باالعتراف بإسرائيل ونبذ اإلرهاب وفقا لشروط الرباعية الدولية.  -
 نزع سالح حماس. -
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 يدْين والمواطنْين الحيْين المحتجٍزين في قطاع غزة.إعادة الشه -
قيام السلطة الفلسطينية ببسط سيطرتها األمنية الكاملة على قطاع غزة بما في ذلك على المعابر  -

 ومنع تهريب األسلحة إلى هناك.
ا قيام السلطة الفلسطينية بمواصلة العمل على إحباط البنى التحتية لإلرهاب الحمساوي في يهود -

 والسامرة.
 قطع العالقات القائمة بين حماس وإيران. -
تحويل األموال والمساعدات اإلنسانية إلى قطاع غزة فقط عن طريق السلطة الفلسطينية واآلليات  -

 التي أقيمت خصوصا لهذا الغرض.
، من تل أبيب، أن بيان الحكومة، جاء في أعقاب 11/11/7111الشرق األوسط، لندن، وأضافت 
ات لرئيسها بنيامين نتنياهو، قال فيها إن حكومته لن تحاول منع تطبيق االتفاق الفلسطيني تصريح

 على األرض، ولن تقطع العالقات مع السلطة.
وكان المجلس الوزاري األمني المصغر للحكومة )الكابينيت(، قد أجرى الليلة قبل الماضية، أبحاثا 

ها، أن إسرائيل لن تعترف باالتفاق الموقع بين مطولة حول اتفاق المصالحة، أعلن نتنياهو بعد
لن تحاول منع تطبيقه على األرض، ولن تقطع »حركتي فتح وحماس، ولن تقبله. لكنه قال إنها 

وأكد نتنياهو لوزرائه، أنه إذا تم تطبيق اتفاق المصالحة، وعاد رجال السلطة  «.العالقات مع السلطة
يجب العمل معهم، ألن هذا »زة، وحراسة المعابر الحدودية، إلدارة المكاتب الحكومية المدنية في غ

األمر يخدم المصلحة اإلسرائيلية في منع حدوث أزمة إنسانية و)في( تحسين ظروف معيشة سكان 
مع ذلك، أضاف نتنياهو، أنه أوضح لألميركيين والمصريين أن االتفاق، من ناحية  «.القطاع

يل. وحسب المصادر، فقد أضاف نتنياهو، أن رسالته إلى سياسية، ال يغير شيئًا بالنسبة إلسرائ
األميركيين والمصريين، هي أنه ال يتقبل االدعاء القائل بأن اتفاق المصالحة يشجع على تجديد 
المفاوضات السياسية، ألن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بات يسيطر اآلن على أراضي 

إذا كان هناك من »غزة. وعلل هذا االدعاء بالقول إنه  السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع
يؤثر على اآلخر فهو ليس أبو مازن. بل حركة حماس التي لم تغير سياستها ولم تفكك سالحها 

وقال مسؤول أميركي كبير ردًا على سؤال صحافيين إسرائيليين في  «.ووضعت نفسها في خدمة إيران
ترمب تتابع تنفيذ اتفاق المصالحة، وهي على اتصال مع إدارة »واشنطن حول الموضوع عينه، إن 
وقال مصدر مطلع، قبل أن تصدر الحكومة بيانها أمس، إن  «.المصريين واإلسرائيليين والفلسطينيين

عدم االعتراف باالتفاق، إلى جانب  -تبني سياسة تقوم على خطوط نتنياهو »االجتماع قرر 
 «.ات العمل مع السلطة الفلسطينيةاالمتناع عن عرقلته، والحفاظ على عالق
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 : عباس رفض طلبًا بإنهاء العقوبات عن غزةعمر شحادة .7
أكززد ممثززل الجبهززة الشززعبية لتحريززر فلسززطين فززي : نززور الززدين صززالح ،أحمززد المصززري  -غزززة  ،رام هللا

 اللجنزززة التنفيذيزززة لمنظمزززة التحريزززر الفلسزززطينية، عمزززر شزززحادة، رفزززض الزززرئيس محمزززود عبزززاس، طلبزززاً 
ئل برفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة، وذلك خالل اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة فزي للفصا

وقزززال شزززحادة، فزززي تصزززريحات لزززز"فلسطين"، أمزززس: إن "أغلزززب المتحزززدثين فزززي  رام هللا أول مزززن أمزززس.
 اجتمززاع اللجنززة التنفيذيززة أكززدوا علززى الضززرورة الملحززة والقصززوى لوقززم كافززة اإلجززراءات المتخززذة ضززد  

للمعاناة اإلنسانية الحاصلة في ملم العالج والدواء والكهرباء والمعزابر، ولكزن  قطاع غزة، ووضع حد  
 لألسم كان هناك عدم استجابة لهذا الطلب".

غزة بز"تمكين" الحكومة من السيطرة على  وبين أن عباس ربط رفع العقوبات واإلجراءات المتخذة بحق  
أن اسززتالم الحكومززة  نوطززة بهززا، منبهززًا إلززى أن عبززاس تحززدث أيضززاً القطززاع، واسززتالم كافززة مهامهززا الم

 مهامها مرتبط باتفاق القاهرة وخطواته، وأن االلتزام به سيجري بعد رفع هذه العقوبات.
وفي السزياق، أكزد عضزو اللجنزة التنفيذيزة لمنظمزة التحريزر صزالح رأفزت، لزز"فلسطين"، أنزه "سزيتم إلغزاء 

وبحسززب رأفززت،  اع تلقائيززًا فززور اسززتالم الحكومززة مسززؤولياتها كاملززة فيززه".اإلجززراءات العقابيززة عززن القطزز
 القطاع، منذ عدة أشهر. فإنه لم يتم تحديد أي سقم زمني لرفع العقوبات التي اتخذها عباس ضد  

 18/10/2017 ،فلسطين أون الين
 

 نية علياالمصالحة الوطنية مصلحة فلسطيوتؤكد أن ترفض الشروط اإلسرائيلية رئاسة السلطة  .3
علزى الشزروط التزي وضزعتها الحكومزة  ردينزة، رداً  أبزوقال الناطق الرسمي باسم الرئاسزة نبيزل  :رام هللا

ن إاإلسرائيلية بخصوص المصالحة الفلسطينية، إن المصالحة الوطنية هي مصلحة فلسطينية عليا، و 
عبنا بالوحززززدة موقززززم الززززرئيس محمززززود عبززززاس، هززززو المضززززي قززززدمًا فيهززززا تحقيقززززًا ألمززززال وتطلعززززات شزززز

االتفاق عليه في القاهرة، برعاية مصزرية، يسزير فزي االتجزاه الصزحيح  وأضاف "إن ما تم   واالستقالل.
باتجاه إنهاء االنقسام، وإن أية مالحظات إسرائيلية لن تغير من الموقم الرسمي الفلسزطيني بالمضزي 

ة وفززاق وطنززي، ولززم يكززن أليززة سززبق وشززكلنا حكومززة وحززدة وطنيززة وحكومزز"، مشززيرًا إلززى أنززه "قززدما فيهززا
 ."اعتبارات خارجية أي تأثير ألن القيادة الفلسطينية مؤمنة بالوحدة الوطنية وبمصالح شعبها

 17/10/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 الحكومة الفلسطينية: خطة شاملة الستالم كافة الوزارات في غزة .4
، وجود خطة شزاملة السزتالم كافزة الزوزارات 17/10/2017 طينية، الثالثاءأكدت الحكومة الفلس :رام هللا

فززي قطززاع غزززة، فيمززا أعلنززت عززن البززدء فززي إعززادة هيكلززة الززوزارات والززدوائر الحكوميززة فززي قطززاع غزززة. 
وأكززدت بززدء عمززل اللجززان المختصززة بالمؤسسززات والمعززابر واألمززن. وأكززدت كززذلك جاهزيتهززا السززتالم 

وأعلنززت الحكومززة، فززي بيززان أعقززب جلسززتها األسززبوعية، أنهززا ستسززتأنم  غزززة. المهززام كافززة فززي قطززاع
اجتماعاتها األسبوعية بشكل دوري بين المحافظات الشزمالية )الضزفة الغربيزة( والجنوبيزة )قطزاع غززة( 

حكومززة تعليززق سززفر الززوزراء وريسززاء الهيئززات الحكوميززة إلززى القززررت كمززا  ابتززداًء مززن األسززبوع القززادم.
 للضززززرورة القصززززوى، وتكثيززززم التواجززززد الحكززززومي فززززي المحافظززززات الجنوبيززززة فززززي المرحلززززة الخززززارج إال

 القادمة، تحقيقًا آلمال الشعب الفلسطيني في استمرار الجهد من أجل إنهاء االنقسام.
 17/10/2017 ،العربي الجديد، لندن

 
 ر وغزة: اكتشفنا وهدمنا عدة أنفاق بين مصالقطاع فيالداخلية وزارة المتحدث باسم  .5

 المصري قطاع غزة أن الجانب  فيمحمد خيال: قال إياد البزم المتحدث اإلعالم باسم وزارة الداخلية 
أعقاب الهجمات  فيأيام  4القطاع، بإلغاء قرار فتح معبر رفح استثنائيا لمدة  فيأبلغ المسئولين 

 سيناء.  فيوقعت  التياإلرهابية 
سجون حركة  فيفترات سابقة  فيان رهن االعتقال وبشأن تورط عناصر من قطاع غزة، بعضها ك

تلك  فيشاركت  التيمعلومات بشأن األسماء  أيحتى اآلن لم نتلق "حماس بالقطاع، أوضح البزم، 
 بأيالقطاع لن تبخل  فيحماس واألجهزة األمنية "الوقت ذاته أن  في، مؤكدا "الهجمات اإلرهابية

 ."عاون هذا اإلطار وعلى استعداد تام للت فيجهد 
أن الحركة واألجهزة األمنية قامت أخيرا من جانب " ،"الشروق "تصريحات خاصة لز فيكشم البزم 

كانت تصل بين القطاع وسيناء، وردم أخرى كانت تستخدمها  التيالقطاع، بهدم عدد من األنفاق 
بتنسيق كامل هذا السياق تتم  فيجميع تحركاتنا "، مشددا "األعمال التخريبية فيالعناصر المتطرفة 

 . "ضوء التفاهمات األخيرة فيمصر  فيمع المسئولين 
 17/10/2017القاهرة،  الشروق،

 
 كتلة "التغيير واإلصالح" تدعو لوضع آلية مطمئنة لرواتب موظفي غزة .6

دعت كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية، إلى تفعيل المجلس التشريعي في الضفة، ونبذ التنسيق : غزة
ة المقاومة واللحمة الوطنية، ورفع "اإلجراءات العدوانية" عن شعبنا، ووضع آلية مطمئنة األمني وحماي
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 عقزززززب اجتماعهزززززا الزززززدوري بغززززززة، الثالثزززززاء هزززززافزززززي بيزززززان ل ،ودعزززززت الكتلزززززة لرواتزززززب المزززززوظفين بغززززززة.
، بحضززور النائززب خليززل الحيززة نائززب رئززيس حركززة حمززاس فززي غزززة، الززذي أطلززع النززواب 17/10/2017

إلززى ضززرورة تفعيززل المجلززس ، اجتماعززات القززاهرة األخيززرة، واتفززاق حركتززي فززتح وحمززاسعلززى تفاصززيل 
 التشريعي في الضفة كما هو في غزة والتئام اجتماعاته، ليؤدي دوره في الرقابة والتشريع.

 17/10/2017 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 لميةعالقة لها بالتسوية الس أبو يوسف: المصالحة شأن فلسطيني والواصل  .1
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريزر الفلسزطينية واصزل : )ا ف ب(، نادية سعد الدين -ان عم  

وتحقيزق  االنقسزامأبو يوسم أن "المصالحة شأن فلسطيني داخلي وإرادة ذاتية خالصة من أجل إنهزاء 
لغد"، إن "الكززززل وقززززال أبززززو يوسززززم، لززززز"ا عالقززززة لهززززا بجهززززود التسززززوية السززززلمية". الوحززززدة الوطنيززززة، وال

 ، نافيززاً 2007الفلسززطيني حززريى علززى إنجززاح مسززار المصززالحة، إلنهززاء االنقسززام"، الممتززد منززذ العززام 
من أنباء الربط بين إنجازها وبين مساعي التسوية السلمية، في إطار "الحزل  "عالقتها" بما يتردد حالياً 

 اإلقليمي" األشمل للمنطقة.
 18/10/2017 ،الغد، عّمان

 
 خليل عساف: االعتقاالت السياسية مستمرة بالضفة ومطلوٌب وقفها نة الحريات العامةعضو لج .1

(، خليززل عسززاف، إن 2011قززال عضززو لجنززة الحريززات العامززة )المنبثقززة عززن تفاهمززات القززاهرة  :رام هللا
وأفزاد عسزاف  أجهزة األمن الفلسطينية في الضفة الغربية، ال زالت تمارس االعتقاالت واالسزتدعاءات.

، بززأن وتيززرة االعتقززاالت واالسززتدعاءات علززى 17/10/2017 قززدس بززرس الثالثززاءوكالززة فززي تصززريحات ل
 خلفية سياسية في الضفة "أقل من الفترة التي سبقت توقيع اتفاق المصالحة ما بين حماس وفتح".

بشززأن أنززه "يجززري التواصززل  ونززوه إلززى "تراجززع حجززم االنتهاكززات التززي ترصززدها اللجنززة بالضززفة"، مبينززاً 
االعتقززاالت أو االسززتدعاءات بعززد توقيززع اتفززاق المصززالحة، رغززم أن اآلمززال كبيززرة أن يززتم إغززالق هززذا 

قيادة السلطة إلصدار تعليمات واضحة لألجهزة األمنية بوقم كل أشكال عساف ودعا  الملم لألبد".
 االعتقاالت واالستدعاءات؛ خاصة بعد توقيع اتفاق المصالحة.

 17/10/2017 وكالة قدس برس،
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 آخرين 13وتستدعي شابًا  20أجهزة السلطة في الضفة تعتقل  ":الفلسطيني لإلعالم" .9
شنت أجهزة السلطة فزي الضزفة الغربيزة المحتلزة، حملزة اعتقزاالت واسزعة تركززت فزي محافظزة : رام هللا

ل فيززه آخززرين للمقابلززة فززي مقراتهززا، فززي وقززت تواصزز 13شززابًا، فيمززا اسززتدعت  20قلقيليززة؛ حيززل شززملت 
 اعتقال العشرات داخل سجونها على خلفية سياسية ودون أي سند قانوني.

 17/10/2017 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 الحمد هللا: سنقف في وجه أي تسريب ألراضي الوقفية اإلسالمية والمسيحية .11
مسززيحي فزززي رام هللا: أكززد رئزززيس الززوزراء الفلسزززطيني رامززي الحمزززد هللا علززى أهميزززة الوقززم اإلسزززالمي ال

القززدس وسززائر األراضززي الفلسززطينية المحتلززة، والجهززود المبذولززة بهززدف الحفززاظ علززى األراضززي الوقفيززة 
 التأجير.  أواإلسالمية والمسيحية، والوقوف في وجه أي تسريب لألراضي والعقارات من خالل البيع 

ة بطريززززرك الززززروم برئاسزززز األرثززززوذكسنززززه نززززاقا خززززالل لقائززززه بوفززززد مززززن بطريركيززززة الززززروم أوأشززززار إلززززى 
ثيوفيلزززوس الثالزززل والوفزززد المرافزززق لزززه فزززي مكتبزززه فزززي رام هللا، وحضزززور عزززدد مزززن الزززوزراء  األرثزززوذكس

 والمسؤولين، سبل دعم المقدسيين وصمودهم في وجه الممارسات اإلسرائيلية. 
حمززود بززين الززرئيس م 31/3/2013فززي األردنيززة التززي وقعززت  - كمززا أكززد االلتزززام باالتفاقيززة الفلسززطينية

علزززى ضزززرورة الحفزززاظ علزززى الوضزززع  عبزززاس والعاهزززل األردنزززي جاللزززه الملزززك عبزززد هللا الثزززاني، مشزززدداً 
القانوني والتاريخي في القدس ورفض القيادة الفلسزطينية لجميزع اإلجزراءات اإلسزرائيلية أحاديزة الجانزب 

 التي تستهدف تغيير هوية المدينة ومقدساتها. 
 18/10/2017 ،القدس العربي، لندن

 
 رئاسة السلطة تدين المصادقة على بناء مئات الوحدات االستيطانية في رام هللا والخليل .11

وحززدة  300الفلسززطينية مصززادقة رئززيس الحكومززة اإلسززرائيلية علززى بنززاء السززلطة دانززت رئاسززة  :رام هللا
ية فزي وحزدة اسزتيطان 31شمال رام هللا، وكذلك المصادقة علزى بنزاء  ،ة بيت إيلعمر استيطانية في مست
ردينززة إن االسززتيطان غيززر شززرعي  أبززووقززال النززاطق الرسززمي باسززم الرئاسززة نبيززل  قلززب مدينززة الخليززل.

 .2334ومدان عربيا ودوليًا ومخالم لقرارات مجلس األمن، خاصة القرار رقم 
 17/10/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 يسرائيلاإلالستيطان اي إلى تحّمل مسؤولياته لوقف المجتمع الدولتدعو  الحكومة الفلسطينية .17
أمززام  ،17/10/2017 فززي بيزان أعقززب جلسزتها األسززبوعية الثالثزاء ،توقفزت الحكومززة الفلسزطينية :رام هللا

"التصعيد اإلسزرائيلي الخطيزر المتمثزل بموافقزة مزا يسزمى "بزاإلدارة المدنيزة" علزى مزنح تزراخيى إلقامزة 
مدينة الخليل، في انتهاك مباشر وخطير للقانون الدولي ولقرارات مجلس  وحدة استيطانية في قلب 31

، وتحزٍد سزافر لقزرار منظمزة يونسزكو بزإدراج البلزدة القديمزة فزي الخليزل 2334األمن، بما في ذلك القزرار 
ززل  والحززرم اإلبراهيمززي كموقززع فلسززطيني علززى قامززة التززراث العززالمي". داعيززة المجتمززع الززدولي إلززى تحم 

 بالوقم التام والشامل لالستيطان تمهيدًا إلنهاء االحتالل. "إسرائيل"ه بإلزام مسؤوليات
 17/10/2017 ،العربي الجديد، لندن

 
 تدين التصعيد االستيطاني "الفلسطينية"الخارجية  .13

، 17/10/2017 ، فززززي بيانهززززا الصززززادر الثالثززززاءالفلسززززطينية دانززززت وزارة الخارجيززززة والمغتززززربين :رام هللا
المدنيززة( التابعززة لجززيا االحززتالل علززى مخطززط لبنززاء عشززرات الوحززدات  اإلدارةسززمى بززز)مصززادقة مززا ت
وقالت الوزارة إن "هذه خطوة تصعيدية تشكل تحديًا جديزدًا  في قلب مدينة الخليل القديمة. االستيطانية

 لقرارات الشرعية الدولية".
 17/10/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 الخضري يدعو العالم للتحرك لوقف االستيطان اإلسرائيلي بالقدسجمال ب النائ .14

دعا النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أحرار العالم للتحرك الفزوري : غزة
لوقززم كزززل الخطززوات االسزززتيطانية التزززي تهززدد القزززدس والضززفة، وتعزززد امتزززدادًا لتهديززد وخطزززر الحصزززار 

فززي تصززريح صززحفي الثالثززاء، إن  ،وقززال الخضززري  عشززر سززنوات ضززد قطززاع غزززة. الممتززد ألكثززر مززن
 المخططات االستيطانية في القدس والضفة تهدف إلدامة االحتالل ومنع إقامة الدولة الفلسطينية.

 17/10/2017 ،وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 عتراف بدولة فلسطينواال الحتاللإلنهاء ا الفلسطينينضال الاألحمد يدعو "البرلمان الدولي" لدعم  .15
دعززا رئزززيس وفززد المجلزززس الززوطني الفلسزززطيني عزززام األحمزززد كافززة البرلمانزززات والقزززوى  :سززان بطرسزززبر 

والسزززززالم  األمزززززنالديمقراطيزززززة المحبزززززة للسزززززالم فزززززي العزززززالم بتحمزززززل مسزززززؤولياتها فزززززي المحافظزززززة علزززززى 
المجتمزع الزدولي  أقرهزاوالقزرارات التزي  المواثيزق وإنفاذ ،قراطية وحق الشعوب في تقرير مصيرهاو والديم

عبززر مؤسسززاته، واسززتكمال اعتززراف حكوماتهززا بدولززة فلسززطين وفززق قززرارات األمززم المتحززدة علززى طريززق 
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 فزززي كلمتزززه أمزززام الجمعيزززة العامزززة لالتحزززاد البرلمزززاني الزززدولي الثالثزززاء ،وقزززال األحمزززد االحزززتالل. إنهزززاء
 إلزىلزيكم لتكونزوا إل الوطن المحتل وخارجه يتطلزع : "إن الشعب الفلسطيني الصامد داخ17/10/2017

 —منذ إطالق وعد بلفور من قبل وزير خارجية بريطانيا قبل مائة عام— جانبه في نضاله المتواصل
من أجل حريته ونيزل حقوقزه الوطنيزة مثزل بقيزة شزعوب األرض، ونأمزل مزن بريطانيزا تصزحيح خطأهزا 

 التاريخي بحق شعبنا".
 17/10/2017 ،علومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والم 

 
 : الشرطة الفلسطينية أعادت إسرائيليتْين كانتا في الطريق لمخيم األمعري العبري  واالموقع  .16

قززززال موقززززع "واال اإلخبززززاري" العبززززري، إن الشززززرطة الفلسززززطينية قززززد سززززلمت الليلززززة الماضززززية، : الناصززززرة
فززي طريقهمززا إلززى مخززيم المعززري لالجئززين جنززوبي  مسززتوطنتين إسززرائيليتين للشززرطة اإلسززرائيلية؛ كانتززا

وأفززاد الموقززع العبززري، اليززوم األربعززاء، نقززاًل عززن مصززادر أمنيززة إسززرائيلية، بززأن الشززرطة  غززرب رام هللا.
 الفلسطينية أوقفت المستوطنتين وهما في طريقهما لألمعري وأعادتهما لز"الجانب" اإلسرائيلي.

 18/10/2017 ،قدس برسوكالة 
 

 رفع العقوبات عن غزة اسم في األخبار فقط!!... "اللجنة اإلدارية" كانت ذريعة السلطةتقرير:  .11
كانززت لحظززة تصزفيق الفلسززطينيين التفزاق المصززالحة بززين حركتزي حمززاس وفززتح، : نبيززل سزنونو -غززة 

، هززي ذاتهززا التززي يريززدون فيهززا رييززة اإلجززراءات العقابيززة التززي فرضززتها السززلطة 12/10/2017الخمززيس 
 قطاع غزة، قد زالت مرة وإلى األبد.تجاه 

عندما صادق المجلس التشريعي على اللجنة اإلداريزة الحكوميزة فزي غززة، فزي مزارس/ آذار الماضزي، 
"لسد الفرا " الناجم عن عزدم قيزام الحكومزة بمهامهزا تجزاه القطزاع، اتخزذ رئزيس السزلطة محمزود عبزاس 

 الت مناحي الحياة األساسية.هذه اللجنة ذريعة لفرض سلسلة من اإلجراءات التي ط
اللجنزة اإلداريزة الحكوميزة بغززة، لزم تقابزل السزلطة ذلزك برفزع  بحزل   17/9/2017ولما بادرت حماس في 

ا تزززال هززذه اإلجززراءات تتجسززد فززي كززل بيززت فززي غزززة، لززيس أقلهززا الظززالم الززذي مززو  إجراءاتهززا العقابيززة.
 محطة التوليد بصورة دائمة. يعيشه الغزيين نتيجة عدم وصول إمدادات الوقود لتشغيل

شزيكل( لقرابزة ثالثزة  2.2وتصر الحكومة على فرض كامل ضريبة "البلو" على الوقود مزا يرفزع سزعره )
 ( للتر الواحد.5.5أضعاف السعر الفعلي )

ولم يكن السبب الوحيد لألزمة، إذ إن منسق أعمال حكومة االحتالل يؤاف مردخاي، صرح فزي أيزار/ 
وقززززال مردخززززاي، فززززي  طات االحززززتالل سززززتقلى إمززززدادات الكهربززززاء لقطززززاع غزززززة.بززززأن سززززل 2017مززززايو 
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تصريحات متلفزة آنذاك، إن تخفيضا للكهرباء سزيطرأ فزي غززة، بإيعزاز رسزمي مزن السزلطة فزي رام هللا 
ل فقززط مززن إجمززالي ثمززن الكهربززاء كمليززون شززي 30و 25ذكززرت فيززه أنهززا لززن تززدفع سززوى مززا يتززراوح بززين 

 ل.كشيمليون  40التي تبلغ 
ويعتمد القطاع للحصول علزى الكهربزاء علزى ثالثزة مصزادر أساسزية منهزا محطزة توليزد الكهربزاء التزي 

ميغززاواط، أمززا المصززدران اآلخززران فهمززا خطززوط الكهربززاء  70يمكزن أن تززوفر فززي أقصززى طاقززة إنتاجهززا 
ملهزا، طاقزة ، والخطزوط المصزرية التزي كانزت تزوفر عنزد ع70ميغا تقلصت إلى  120اإلسرائيلية بواقع 

 500و 450وتتراوح احتياجات القطاع من الكهرباء في األيام العاديزة مزا بزين  ميجاواط. 23تصل إلى 
 ميغاواط. 600ميغاواط، وتزداد هذه االحتياجات في ذروة فصلي الشتاء والصيم لتصل إلى 

ثلزت نتزائ  ومع توالي العقوبات طفزت علزى السزطح أزمزات جديزدة نزال قطزاع الصزحة نصزيبًا منهزا، تم
، جزززراء وقزززم مريضزززاً  28عزززن وفزززاة  28/8/2017تلزززك اإلجزززراءات بزززإعالن وزارة الصزززحة فزززي غززززة فزززي 

السلطة في رام هللا توريد األدوية وتقييد تحويالتهم الطبية وخزروجهم للعزالج بالخزارج، كمزا حزذرت مزن 
 تدهور خطير ومتسارع على صحة المرضى لذات السبب.

ز"التمييز الززوظيفي العنصززري" عنززدما بززدأت فززي اسززتقطاع نسززب كبيززرة كمززا واجهززت السززلطة اتهامززات بزز
، 2017مزززن رواتزززب موظفيهزززا فزززي القطزززاع دون الضزززفة، منزززذ آذار/ مزززارس  %70و  %30تتزززراوح بزززين 

عزن ذلزك، قزال رئزيس  وفضالً  بادعاء مرورها بأزمة مالية، في مخالفة صريحة لقانون الخدمة المدنية.
: "إن القززرار بقززانون 2017أغسززطس  /فززي رام هللا، ماجززد الحلززو، فززي آب هيئززة التقاعززد التابعززة للسززلطة

 الخاص بالتقاعد المبكر، طبق هذا الشهر على سبعة آالف موظم مدني" في القطاع.
 

 أسئلة مطروحة
لكززن الموظفززون لززم يكونززوا وحززدهم مززن وقعززت بحقهززم هززذه اإلجززراءات، فبحسززب الهيئززة الوطنيززة لكسززر 

إغزززالق حسزززابات جمعيزززات خيريزززة وحرمزززان اآلالف مزززن األيتزززام مزززن  إذ تزززم   الحصزززار وإعزززادة اإلعمزززار،
 إلجراءات عباس. حقوقهم وكفاالتهم الشهرية، عدا عن قطع رواتب أسرى محررين، تبعاً 

، أن سزلطة الميزاه التابعزة للسزلطة فزي رام هللا طالبزت البلديزة 2017 أبريل /وأكدت بلدية غزة في نيسان
مززن  %20ينزة غزززة مزن شززركة الميزاه اإلسزرائيلية "ميكززروت" والتزي تشززكل قرابزة بزثمن الميزاه المزززودة لمد

 احتياجات المواطنين في المدينة.
وكان مصدر فلسطيني مطلع، كشم لصحيفة "فلسطين"، أن وفد حركة فتح طرح اإلجراءات العقابيزة 

األخيززرة فززي  التززي عبززاس تجززاه القطززاع، للتفززاوض علززى جززدول أعمززال مباحثززات المصززالحة الفلسززطينية
وبقززوة" وضززع هززذه اإلجززراءات العقابيززة علززى جززدول  القززاهرة، لكنززه أضززاف أن حمززاس رفضززت "مطلقززاً 
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، وألن مززاعم رئزيس السزلطة وذرائعزه التخزاذ هزذه األعمال، ألن القضية غير خاضزعة للتفزاوض أصزالً 
 ر.اإلجراءات كانت تتمثل باللجنة اإلدارية، التي بادرت حماس إلى حلها قبل نحو شه

ا تزال األسئلة الشعبية مطروحة في كل شارع وزقزاق بغززة: لمزاذا لزم تتخزذ السزلطة موعلى هذا الحال، 
 قرارا بإنهاء هذه اإلجراءات؟ ومتى ستقوم بذلك؟ 

 18/10/2017 ،فلسطين أون الين
 

 تفاصيل اغتيال القيادي الزواري  قريباً حماس تكشف  .11
حركة "حماس"، قالزت إنهزا ستدصزدر  ، أنالمحتلة القدس، من 17/10/2017وكالة قدس برس، ذكرت 

وأفزززاد مصزززدر فزززي حمزززاس لزززز "قزززدس بزززرس" يزززوم  خزززالل السزززاعات القليلزززة القادمزززة "بياًنزززا صزززحفًيا هاًمزززا".
الثالثززاء، بززأن البيززان سيصززدر عززن قيززادة الحركززة، وسززيتبعه مززؤتمر صززحفي األسززبوع المقبززل لتوضززيح 

لكشزم عزن هويتزه، أن القضزية التزي سزيتطرق لهزا وذكر المصزدر الزذي فضزل ا تفاصيل قضية هامة.
البيززان تخززى تفاصززيل تحقيززق فززي إحززدى عمليززات االغتيززال التززي طالززت أحززد كززوادر الحركزززة، )دون 

 الكشم عن ماهية القضية(.
حركززة حمززاس أعلنززت اعتمادهززا أن  بيززروت، مززن 18/10/2017، فلســطين أون اليــنموقــع وجززاء فززي 

 تقرير النهائي للجنة التحقيق في عملية اغتيال الشهيد محمد الززواري.النتائ  والتوصيات الواردة في ال
-18وأوضحت حماس فزي بيزان صزحفي وصزل "فلسزطين أون اليزن" نسزخة منزه صزباح يزوم األربعزاء 

أنززه تززم تكليززم أعضززاء مززن القيززادة السياسززية للحركززة بززاإلعالن عززن خالصززة التقريززر، وفززق  10-2017
 اآلليات والوسائل المناسبة.

ابعززت: "باعتبززار أن مززن حززق الززرأي العززام الفلسززطيني والعربززي واإلسززالمي، الززداعم لقضززيتنا العادلززة، وت
ر تسزززليم نسززز  مزززن خالصزززة النتزززائ  إلزززى الزززدول  االطزززالع علزززى نتزززائ  التحقيزززق"، منوهزززة إلزززى أنزززه تقزززر 

 الصديقة، عبر الجهات المختصة بالعالقات السياسية للحركة.
رصاصززة عليززه  20، بززإطالق شخصززين مجهززولين 2016أول/ ديسززمبر  كززانون  15واغتيززل الزززواري يززوم 

مزززن مسدسزززْين كزززاتمْين للصزززوت، وهزززو فزززي سزززيارته أمزززام منزلزززه بمنطقزززة العزززين فزززي محافظزززة صزززفاقس 
 بتونس.

 
 تمهد طريق خالد مشعل للرئاسة المصالحة: "إسرائيل اليوم" .19

تنزززوي المشزززاركة فزززي كزززل  حمزززاس قالزززت مصزززادر فلسزززطينية مطلعزززة إن حركزززة: كفزززاح زبزززون  - رام هللا
االنتخابزززات وتعتبزززر ذلزززك حقزززا، لكنهزززا لزززم تحزززدد مزززا إذا كانزززت سزززتدفع بوجزززوه بزززارزة أو مقربزززة منهزززا فزززي 
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انتخابززات الرئاسززة تحديززدا. وأاضززافت المصززادر لززز"الشرق األوسززط"، عنززدما فززازت حمززاس فززي المجلززس 
وتابعزت  لسزيناريو مزرة ثانيزة".وشكلت حكومة تم محاصرتها، فهي ال تريد تكرار ا 2006التشريعي عام 

 "كيم إذا فازت في انتخابات الرئاسة؟ المسألة تحتاج إلى مشاورات واسعة داخل أروقة الحركة".

وكززان المصززدر يعقززب علززى تقريززر لصززحيفة "إسززرائيل اليززوم"، المقربززة مززن رئززيس الحكومززة اإلسززرائيلية، 
أن غاية حماس من توقيع االتفاق مع فزتح فزي بنيامين نتنياهو، واألكثر انتشارا في إسرائيل، جاء فيه 

القاهرة ليست المصالحة، وإنما شزق طريزق رئزيس المكتزب السياسزي السزابق للحركزة خالزد مشزعل، إلزى 
 رئاسة السلطة في اليوم التالي ألبي مازن.

واسززتندت الصززحيفة فززي تقريرهززا إلززى مسززؤولين فلسززطينيين كبززار، ومسززؤولين فززي المخززابرات المصززرية، 
وا على التفاهمزات التزي توصزل إليهزا طرفزا النززاع الفلسزطيني فزي القزاهرة. وقزال المسزؤولون الزذين اطلع

تحزززدثوا مزززع الصزززحيفة إن أحزززد البنزززود المركزيزززة فزززي االتفزززاق الفلسزززطيني، يزززنى علزززى إحزززداث سلسزززلة 
نهزا مسزتقبال مزن االنضزمام إلزى منظمزة التحريزر الفلسزطينية، وعبرهزا  إصالحات في حركة حمزاس تمك 

 يكون المجال أمامها مفتوحا لترشيح مشعل لرئاسة السلطة".
وبحسب الصحيفة، فزإن مشزعل بزدأ يؤيزد إجزراء اإلصزالحات فزي مبزادا ونظزام الحركزة الزداخلي، ألنزه 
يززدرك أن هززذه الخطززوات هززي األولززى نحززو تحقيززق حلمززه فززي الوصززول إلززى الرئاسززة الفلسززطينية، علززى 

 ضوء المنافسة داخل حركة فتح. 
دت الصزززحيفة اإلسزززرائيلية فزززي جانزززب مزززن التقريزززر عنونتزززه بزززز"من أنزززت، خالزززد مشزززعل"، أن رئزززيس وأور 

. علزى أيززدي 1997الحركزة السزابق "كسزب" شزهرته وقوتززه فزي أعقزاب محاولزة اغتيالززه فزي األردن، عزام 
الموسززاد بواسززطة سززم. لكززن المحاولززة فشززلت، مززا أجبززر إسززرائيل علززى نقززل الززدواء لززألردن إلنقززاذ حيززاة 

 عل، للمحافظة على اتفاق السالم مع األردن بعد تدخل الملك.مش
وعقب المصدر الفلسطيني "في التقرير أخطاء ومبالغات". وأاضاف: "ليس سزرا أن حمزاس تسزعى إلزى 
االنضززمام للمنظمززة، ولززيس سززرا أنهززا ستشززارك فززي كززل االنتخابززات، لكززن مززا زال مبكززرا تحديززد أسززماء 

 مرشحين أو شكل هذه المشاركة".
 18/10/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 تمتين الجبهة الداخلية وإنجاز المصالحةباإلسرائيلية يكون باالستمرار  الشروطحماس: الرد على  .71

رفضزززت حركزززة "حمزززاس" الشزززروط الصزززهيونية المفروضزززة علزززى المصزززالحة الفلسزززطينية، وعزززدتها : غززززة
لززه ردا  تغريززدهياسززي للحركززة فززي وقززال عزززت الرشززق عضززو المكتززب الس تززدخال فززي الشززأن الفلسززطيني.
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علززى الشززروط: المصززالحة الفلسززطينية تكشززم عززن خززوف االحززتالل مززن خززالل محاولتززه فززرض شززروط 
 للمضي بقوة نحو وحدة الشعب الفلسطيني". عليهعلى السلطة الفلسطينية، والتي يجب أن ترد بحزم 

ى المصززالحة تززدخل إسززرائيلي كمززا قززال النززاطق باسززم الحركززة فززوزي برهززوم: إن الشززروط الصززهيونية علزز
 مرفوض في الشأن الفلسطيني، يجب أن تواجه بإنجاز المصالحة.

وطالب برهوم في تصريح صحفي مساء الثالثاء، الكل الفلسزطيني بمسزتوياته كافزة، بعزدم التمزاهي أو 
 االستجابة لهذه التدخالت الصهيونية السافرة.

باالستمرار في تمتين الجبهة الداخلية الفلسزطينية، وأكد أن الرد على حكومة االحتالل يجب أن يكون 
 وإنجاز المصالحة الفلسطينية.

 17/10/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 أجواء المصالحة في غزة يعكِّرالعقابية  اإلجراءاتاستمرار  :حماس .71
طة عزززدم إلغزززاء اإلجزززراءات العقابيزززة التزززي فرضزززتها السزززل انتقزززدت حركزززة حمزززاس: فتحزززي صزززب اح -غززززة 

الفلسزززطينية علزززى مليزززوني فلسزززطيني فزززي قطزززاع غززززة قبزززل سزززتة أشزززهر، علزززى رغزززم توقيزززع اتفزززاق جديزززد 
وقال الناطق باسم حركة "حماس" عبداللطيم القزانوع فزي تصزريح صزحافي أمزس  للمصالحة الوطنية.

 إن الحركة ماضية في "تحقيق المصالحة، على رغم ما تتعرض له من منغصات".
ركززة ملتزمززة "تنفيززذ بنززود االتفززاق األخيززر فززي القززاهرة وفززق التززواري  المحززددة"، وأضززاف القززانوع أن الح

معتبرا أن "استمرار اإلجراءات العقابية على شعبنا في غزة بعد مضي شهر على حزل اللجنزة اإلداريزة 
 ينغى الجو العام للمصالحة".

ة للتخفيززم مززن معاناتززه، ورأى أن "شززعبنا يتطلززع مززن اجتمززاع الحكومززة المقبززل الززى اتخززاذ قززرارات سززريع
 وإنهاء اإلجراءات العقابية في حقه، ال سيما بعدما تسلمت الحكومة مهامها في غزة" قبل أسبوعين.

 18/10/2017الحياة، لندن، 
 

 بإنجاز المصالحة وتمكين الحكومة" تستهجن ربط رفع العقوبات عن غزة الشعبية" .77
فلسززطين عززدم إلغززاء اإلجززراءات العقابيززة التززي  انتقززدت الجبهززة الشززعبية لتحريززر: فتحززي صززب اح -غزززة 

 مصالحة الوطنية.الفرضتها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة على رغم توقيع اتفاق 
انتقد عضو المكتب السياسي للجبهة الشزعبية جميزل مزهزر بشزدة "ربزط" رفزع اإلجزراءات العقابيزة ضزد و 

مزهزر فزي تصزريح لزز "الحيزاة" هزذا الزربط،  قطاع غززة "بإنجزاز المصزالحة وتمكزين الحكومزة". واسزتهجن
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ووصفه بأنه "مريب وغير مفهوم". واعتبر أن رفع العقوبزات "يتطلزب قزرارًا" بسزيطًا مزن الزرئيس محمزود 
 عباس، وعبر عن "رفض الجبهة" ربط العقوبات بحوارات المصالحة.

لتعزيززز اإليجابيززة وطالززب الفصززائل بالضززغط التخززاذ إجززراءات عمليززة علززى األرض وإلغززاء العقوبززات "
 لدى شعبنا الفلسطيني بنجاح المصالحة".

 18/10/2017الحياة، لندن، 
 

 آثار االنقسامغزة ت عد أولى خطوات إنهاء  عنالعقابية  اإلجراءاترفع ": الجهاد" .73
قالززت حركززة الجهززاد اإلسززالمي إن  الشززعب الفلسززطيني يتلهززم بشززوق إلنهززاء  عبززد هللا كرسززوع: -غزززة 

أن ترفزع اإلجزراءات العقابيزة ضزد قطزاع غززة "حتزى  اآلثزاروان أولى خطوات إزالة هزذه  آثار االنقسام؛
 نطمئن شعبنا أن  األمور تسير على ما يرام، وأن المصالحة هي لصالح الجميع".

وأشارت الجهزاد إلزى أن  بدايزة المرحلزة تحتزاج إلزى خطزوات متقدمزة بإزالزة مثزل هزذه اإلجزراءات، "حتزى 
 األخرى لترتيب بيتنا الفلسطيني".نسير نحو المراحل 

وأضززافت: "يجززب أن نززريح شززعبنا، فالكززل كززان ينتظززر أن تكززون هنززاك قززرارات جديززة لضززمان اسززتمرار 
 المصالحة، وإعادة الوحدة الحقيقية لشعبنا".

 17/10/2017، غزة، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 عن غزة ر برفع اإلجراءات العقابيةلبنان: يجب اتخاذ قرابفتح لمسؤول العالقات السياسية  .74
قزال مسزؤول العالقزات السياسزية لحركزة فزتح فزي لبنزان سزرحان سزرحان إن رئزيس : توفيق حميد –غزة 

 السلطة الفلسطينية محمود عباس "كان مجبر على فرض اإلجراءات العقابية ضد قطاع غزة".
ة لتنفيزذ مزا اتفزق عليزه، مبينزًا وأوضح سرحان في تصريح لشزهاب، أن المصزالحة تحتزاج لمتابعزة يوميز

أنززه كززان" يجززب اتخززاذ قززرار برفززع اإلجززراءات العقابيززة بعززد حززل اللجنززة اإلداريززة فززي غزززة للتخفيززم مززن 
 الحصار والظروف الصعبة في القطاع خاصة بعد زيارة وزراء الحكومة واستالم الوزارات".

طة بتسززهيل الحزوارات وكززل مززا وأكزد أن حمززاس جزادة بموضززوع المصزالحة وهنززاك قززرار مزن رئززيس السزل
 يطرح، مطالبًا المجتمع الدولي بتقديم الدعم مالي إلنجاح المصالحة.

 وبين القيادي في فتح أن هناك ترحيب دولي وعربي بالمصالحة حتى من الواليات المتحدة األمريكية.
 17/10/2017، غزة – لألنباءوكالة شهاب 
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 لحماية المشروع الوطني المدخل األوحدهي فتح في غزة: المصالحة  .75
قالت حركة "فتح" في غزة إن المصالحة الوطنية هي المدخل األوحزد واألسزاس لحمايزة المشزروع : غزة

وأضافت الحركة في بيان لها عقزب اجتمزاع األطزر والمكاتزب الحركيزة برئاسزة عضزو اللجنزة  الوطني.
تحقيززق المصززالحة الوطنيززة هززو للحركززة فززي غزززة أحمززد حلززس، أن  والتنظززيمالمركزيززة، مفززوض التعبئززة 

طريزززق األمزززل واألسزززاس لحمايزززة المشزززروع الزززوطني، و"فزززتح" حريصزززة كزززل الحزززرص علزززى تنفيزززذ مزززا تزززم 
 االتفاق عليه، وتذليل العقبات التي قد تعتري ذلك التنفيذ.

وأشارت إلى المضي قدما في طريق تحقيق المصالحة التي هي السبيل األقوى واألوحد الذي ال غنزى 
 تحقيق الحرية واالستقالل. عنه نحو

وأشادت "فتح" بالجهود المصرية في إنجاح توقيع اتفاقية المصالحة، مؤكزدة أن الزرئيس وجزه البوصزلة 
 نحو تحقيق المصالحة الوطنية.

 17/10/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 
 

 خانيونسفي عن المصالحة حماس تعقد ندوة سياسية  .76
القيززادي فززي حركززة "حمززاس" زكريززا معمززر أن قطززار المصززالحة قززد انطلززق وخلفززه إرادة أكززد : خززانيونس

حقيقيززة ونهايتززه إلززى اإلعززالن النهززائي والكامززل للمصززالحة الشززاملة، مشززيرا إلززى أن حركتززه أحرقززت كززل 
 الجسور التي عبرت بها إلى المصالحة، وال عودة للوراء.
قزززات الوطنيزززة بالحركزززة فزززي خزززانيونس، مسزززاء وأضزززاف معمزززر خزززالل لقزززاء سياسزززي نظمتزززه دائزززرة العال

الثالثاء، أن االتفاق األخير الذي وقع بالقاهرة، هو بمنزلة المرحلة األولى من مراحزل إنهزاء االنقسزام، 
به من البرود التام لحركة فتح في مقابل خطوات حماس الرامية إلنهاء االنقسام.  معبرا عن تعج 

على إنهاء ملزم تمكزين الحكومزة، وملزم المزوظفين، والمعزابر، وقال: لقاءات القاهرة األخيرة حرصت 
 وحرصت حماس على أن تناقا القضايا الوطنية الكبيرة في إطار يجمع الفصائل الفلسطينية كافة.

وأكزززد أنزززه مزززن الضزززروري أن تمزززارس الحكومزززة جميزززع مهامهزززا فزززي القطزززاع، وتعمزززل علزززى حزززل قضزززية 
شعب الفلسطيني طيلة عقد من الزمن، وحل جميع الملفات الموظفين باعتبارهم موظفي دولة خدموا ال

 وفقًا للتوقيتات التي طرحت واتُّفق عليها في اللقاءات.
 17/10/2017المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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 حماس تطالب بتوفير سبل العيش الكريم لالجئين الفلسطينيين في لبنان .71
قريزززر تفصزززيلي، عزززن أوضزززاع الالجئزززين علزززى تفزززي حركزززة حمزززاس اط لعزززت القيزززادة السياسزززية : بيزززروت

الفلسزززطينيين فزززي لبنزززان، مبينزززة مزززا تتعزززر ض لزززه المخيمزززات مزززن مخزززاطر أمنيزززة، وتهديزززدات وجوديزززة، 
وحمالت تهجير منظ مة، باإلضزافة إلزى تشزديد اإلجزراءات األمنيزة حزول المخيمزات، وخصوًصزا مخزيم 

كها بالوأك دت قيادة  عين الحلوة". حقوق الالجئزين الفلسزطينيين فزي لبنزان، حركة في الخارج، على تمس 
 وفي مقدمتها حق العودة، وتوفير سبل العيا الكزريم لهزم، مشزددة حرصزها علزى أمزن واسزتقرار لبنزان.
ودعزت لضززرورة إعززادة إعمززار مخززيم نهززر البززارد، ووقززم بنززاء الجززدار حززول مخززيم عززين الحلززوة، والعمززل 

لززززة ونهائيززززة ألوضززززاعهم "بالحكمززززة، وبأقززززل علززززى إخززززراج المطلززززوبين مززززن المخززززيم، وإيجززززاد حلززززول عاج
 األضرار".

رت، تكليززززم قيززززادة حمززززاس فززززي لبنززززان، بمتابعززززة هززززذه القضززززايا، ووضززززعها علززززى رأس أولوياتهززززا،  وقززززر 
واالتصزززال مزززع الجهزززات الرسزززمية والشزززعبية اللبنانيزززة، لبيزززان خطزززورة مزززا يجزززري علزززى صزززعيد الالجئزززين 

 الفلسطينيين.
ت حركززة "حمززاس"، قززادة الفصززائل فززي القززاهرة بززز "خطززوات عمليززة" وحززول المصززالحة الفلسززطينية، طالبزز

 لرفع الحصار عن قطاع غزة، ومواجهة االستيطان والتهويد في الضفة الغربية.
 18/10/2017، فلسطين أون الين

 
 تسير لألمام ال للوراءو : عقارب الساعة تبّشر بالحرّية األحرارحماس في ذكرى صفقة وفاء  .71

ي الذكرى السادسة لصفقة وفاء األحرار، أن المقاومزة الفلسزطينية وعلزى رأسزها أكدت حركة "حماس" ف
 كتائب القسام تقدم كل التضحيات في سبيل اإلفراج عن األسرى الفلسطينيين.

وقالززت الحركززة فززي بيززان صززحفي األربعززاء، إن االحززتالل سززيدفع ثمززن حززريتهم، بكززل وسززيلة وتحززت أي 
 ايير في احتفال وطني مهيب، منبهة أن موعد الحري ة يقترب.مطرقة في صفقة وطنية تكسر كل المع

وشززددت أن حريززة األسززرى هززي غايززة ثوري ززة، وأنهززا تعمززل بكززل مززا تملززك مززن طاقززات وستسززخرها نصززرة 
ر بالحري ة، تسير لألمام وال ترجع للوراء. لإلنسان وانتصارًا للحرية.  وأردفت عقارب الساعة تبش 

يززار الشززعب الززذي يززدفع أثمززان االنتصززارات، وسززتظل عنززد حسززن ظززن وأشززارت إلززى أن المقاومززة هززي خ
 شعبها بها، تدافع عن كرامته، وتحرس حقه في الوجود والحياة والحرية واالستقالل.

 18/10/2017موقع حركة حماس، غزة، 
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 ة: لن نسمح بتواجد إيران بسوريالروسينتنياهو لـ وزير الدفاع  .79
قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم : صةترجمة خا -"القدس" دوت كوم -القدس

 الثالثاء، أن حكومته لن تسمح بتواجد إيران في سوريا ولن تسمح بإقامة أي قواعد لها في البالد.
جاء ذلك خالل لقاء جمع نتنياهو مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الذي يزور تل أبيب، 

 رمان.بحضور وزير الجيا أفيغدور ليب
وأطلع نتنياهو الوزير الروسي على صورة التطورات بشأن الوضع في سوريا، وبحثا التنسيق المشترك 
والحادثة التي وقعت أمس بإطالق صاروخ تجاه طائرة إسرائيلية ما دفع إسرائيل للرد بقصم بطارية 

 صواري  للجيا السوري.
ن االتفاق النووي اإليراني. مضيفا "إن لم وأكد نتنياهو على ضرورة تماشي الدول مع موقم أميركا م
 سنوات على أسلحة نووية". 10يتغير االتفاق النووي اإليراني فإن طهران ستحصل خالل 

 17/10/2017، القدس، القدس
 

 : السلطة الفلسطينية كيان "إرهابي"بينيت .31
بانها "كيان إرهابي"  وصم وزير التعليم اإلسرائيلي نفتالي بينيت السلطة الفلسطينية: القدس المحتلة

"إن "حكومة فلسطينية تضم الثانية: وقال بينيت وفقا للقناة العبرية معها. المفاوضات  إجراءال ينبغي 
 تجري مفاوضات معها أال إسرائيلحماس حكومة "إرهابية" يجب على 

 وذلك األنفاق"في هذه األيام تواصل حماس لإلعداد لهجمات تهدف لقتل إسرائيليين وحفر وأضاف: 
"حماس تهدف من اتفاق المصالحة مع  ونقلت القناة الثانية عن بينيت قوله: بهدف تدمير "إسرائيل".

 السلطة الفلسطينية استغالله من أجل التفر  لتطوير نفسها وشرعنة إرهابها
 17/10/2017، الرسالة نت

 
 يةلغاء ازدواجية الخدمة العسكر إوزيرا الدفاع الروسي واإلسرائيلي يبحثان  .31

بحل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خالل لقائه في القدس اليوم الثالثاء : بترا –السبيل 
 بنيامين نتنياهو، بحضور وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان إلغاء ازدواجية خدمة العلم لمواطني الدولتين.

اء حاملي الجنسية روسيا و "إسرائيل" تقتربان من اتفاق حول إعف إنوقالت مصادر إعالمية روسية، 
 المزدوجة من التجنيد اإلجباري، في حال تأدية الخدمة العسكرية في إحدى الدولتين.

 في المنطقة. األوضاعكما بحل الطرفان آخر 
 17/10/2017، السبيل، عّمان
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 وحدة استيطانية في الضفة 1,292: خطة إسرائيلية لبناء "السالم اآلن" .37
وحدة سكنية في مستوطنة بيت إيل  300دقت أمس على تسويق : بينما صا"القدس العربي"لندن ز 

وحدة سكنية  1,292شمال مدينة رام هللا، قدمت الحكومة اإلسرائيلية أيضا خططا لبناء أكثر من 
 استيطانية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

افة الفرنسية إن اغيت أوفران من حركة السالم اآلن الحقوقية في إسرائيل لوكالة الصحهوقالت 
المحتلة، مشيرة إلى أنها موجودة في مراحل مختلفة من  "كافة أنحاء الضفة الغربية"الخطط تشمل 

عملية التخطيط. وأضافت أنه من المتوقع أيضا أن توافق السلطات اإلسرائيلية األربعاء على خطط 
 استيطانية أخرى.

انية في خطوة لتعزيز النمو االستيطاني وحدة استيط 4,000يأتي ذلك في إطار خطة لتقديم نحو 
 هناك، بحسب ما أعلن مسؤول إسرائيلي.

وحدة استيطانية في البلدة القديمة من مدينة  31يضاف إلى هذه الخطط مصادقة الحكومة على بناء 
 الخليل جنوب الضفة، مما يصعد التوتر في المنطقة.

 300ية اإلسرائيلية في الضفة على تسويق وصادق المجلس األعلى للتخطيط، التابع لإلدارة المدن
 ."بيت إيل"شقة سكنية، في مستوطنة 

وقالت القناة السابعة التابعة للمستوطنين إن القرار جاء تنفيذا لوعد قطعه رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
سنوات. ونقلت عن شاي ألون، رئيس مجلس المستوطنة القول  5بنيامين نتنياهو على نفسه قبل 

سيفسح "على القرار. وأشار إلى أن القرار  "داء ألن الحكومة وافقت، بعد صراع طويلنحن سع"
 ."المجال أمام المئات من اإلسرائيليين للقدوم والعيا في منطقة بيت إيل

 18/10/2017القدس العربي، لندن، 
 

   دوالر مليون  940.437 "خطة جديدة" لحماية المستوطنات بميزانية .33
م وزارة األمن اإلسرائيلية على وضع "اللمسات األخيرة" على خطة جديدة تعك: مجيد القضماني

 تهدف من ورائها إلى "تأمين الحماية للمستوطنين والمستوطنات" في الضفة الغربية المحتلة.
، سيطلب وزير اإللكترونيوبحسب تقرير للقناة اإلسرائيلية الثانية، نشرته مساء الثالثاء على موقعها 

من ميزانية العام المقبل،  الشواكلئيلي، أفيغدور ليبرمان، استقطاع مئات ماليين األمن اإلسرا
 الستخدامها في تنفيذ هذه الخطة.



 
 
 
 

 

 21 ص             4436 العدد:             10/18/2017 األربعاء التاريخ: 

                                    

وتشير التقديرات، بحسب ما تفصح عنه المصادر اإلسرائيلية، إلى إن حجم المبالغ اإلضافية التي 
، )مليون دوالر  940.437) شيكل مليار 3.3ستطلبها الوزارة ألجل تنفيذ "الخطة الجديدة"، يصل إلى 

 و"سيتم استقطاعها من وزارات االتصاالت واإلسكان والنقل"، بحسب المصدر.
ومن المفترض، بحسب التقرير، أن تدعرض "الخطة الجديدة" على الحكومة بشكلها النهائي للمصادقة 

ف دفاعي" لحماية عليها، الشهر المقبل، وتشمل، من بين أمور أخرى، إقامة ما هو أشبه بز "غال
 المستوطنين والمستوطنات، ومن ضمن ذلك:

لكترونية لرصد ومنع وقوع إ"خطة أمن على الطرقات: كاميرات عند التقاطعات، ووسائل  -1
 هجمات، ونشر المزيد من وسائل اإلضاءة وتقويتها خاصة في تلك المقاطع المظلمة منها".

ى طول الطرقات بالكامل التي هي حاليا خارج هذه "تغطية خلوية: نشر المزيد من الهوائيات عل -2
 التغطية، وهو األمر الذي يشكل خطرا كبيرا في حالة التعرض لهجوم".

"شق سلسلة من الطرقات االلتفافية الجديدة توفر للمستوطنين البدائل لتجاوز المدن والقرى  -3
 الفلسطينية".

 كبات النقل"."ميزانية لزيادة الحماية للحافالت الجديدة ومر  - 4
العنصر األخير واألكثر تكلفة: منطقة أمنية خاصة، ستكون أشبه بزمظلة حماية للمستوطنات  - 5

"تشمل على بناء أسوار ذكية مزودة بكاميرات وأجهزة استشعار لتحديد أماكن تسلل اإلرهابيين وإفشال 
 مخططاتهم"، على حد تعبير المصدر.

مستوطنة، "تحصل حاليا على مثل هذه  120قط من أصل مستوطنة ف 20ويقول التقرير إن نحو 
 ماليين شيكل لكل منها". 10الحماية، بتكلفة تصل إلى حوالي 

 17/10/2017، 48عرب 
 

 1948منذ العام  "إسرائيل"تمديد حالة الطوارئ القائمة في  .34
، بشأن بعد أقل من ساعة واحدة من بدء المداوالت في الكنيست، يوم أمس اإلثنين: هاشم حمدان

، صودق على التمديد حتى نهاية 1948تمديد حالة الطوارا المعلنة في إسرائيل، منذ إقامتها عام 
 آب/أغسطس القادم، علما أن عضوي كنيست فقط حضرا الجلسة.

وتأتي المصادقة على تمديد حالة الطوارا، ليس بسبب معلومات سرية بشأن حرب تلوح في األفق، 
وإنما بسبب عدم تمكن الوزارات من التحكم بعشرات أوامر الطوارا، أو تهديدات أمنية أخرى، 

 غالبيتها في قضايا االستهالك واالقتصاد، وبعضها في المجال األمني.



 
 
 
 

 

 22 ص             4436 العدد:             10/18/2017 األربعاء التاريخ: 

                                    

وكان عضوا الكنيست الوحيدان اللذان حضرا المداوالت هما آفي ديختر )الليكود( وأيال بن ريوفين 
اتا ختما مطاطيا للمصادقة على حالة الطوارا ألنه )المعسكر الصهيوني(. وقد احتجا على كونهما ب
 لم يتم بعد ترتيب بدائل ألوامر الطوارا المختلفة.

 17/10/2017، 48عرب 
 

 اإلسرائيلي "اليمين"مه الذي نظّ  "الوطن البديل" مؤتمر: فشل القدس .35
مشي"، دانت شخصيات مقدسية بارزة أمس مشاركة "نفر أردني ها: برهوم جرايسي -القدس المحتلة

في مؤتمر عصابات المستوطنين، الذي عقد أمس في القدس المحتلة، حول ما يسمى "الوطن 
 البديل".

وكانت عصابات من المستوطنين اإلرهابية عقدت أمس مؤتمرا، يعقد سنويا تقريبا، تحت شعار 
ستيطانية "الوطن البديل"، بمعنى قيام دولة فلسطينية في األردن. وهو برنام  تتبناه عدة أحزاب ا

صغيرة، ويلقى رواجا أيضا حتى في أحزاب يمينية أخرى، مثل حزب "الليكود". وشارك فيه ثالثة 
 في بريطانيا، أحدهم المدعو مضر زهران. إقامتهمأشخاص من األردن، تم استقدامهم من مكان 

 عالمياإ ولم يلق المؤتمر الذي عقد أمس، في مبنى "مركز ميراث مناحيم بيغين"، ضجة أو رواجا 
يذكر في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية. والشخى األبرز الذي يقود هذه الفكرة، هو عضو الكنيست 

العنصري المتطرف، آرييه إلداد، وهو له عالقات مشتركة مع مجموعات من النازية الجديدة  األسبق
 في عدة دول أوروبية.

، 2011على منصة الكنيست. وفي العام  وكان إلداد قد طرح برنامجه مرارا خالل عضويته البرلمانية،
نائبا، من بينهم من باتوا  42أقام "لوبي" مجموعة ضغط برلمانية، لهذا لبرنام ، ضمت في حينه 

وزراء من حزب الليكود في الحكومة الحالية، مثل المدعو زئيم إلكين، وزير "القدس" وحماية البيئة. 
بيغين، لم يشارك في المؤتمر، بل كما يبدو تم وتبين من فحى أجرته "الغد"، أن مركز مناحيم 

استئجار قاعاته، على الرغم من أن هذا المركز هو مؤسسة حكومية، يتم تمويله من الخزينة 
 اإلسرائيلية العامة.

 18/10/2017، الغد، عّمان
 

 "إسرائيل"المتشددة تعزز احتمال تبكير االنتخابات العامة في  "العمل"تصريحات زعيم  .36
اإلسرائيلي  "العمل"تعزز المواقم السياسية اليمينية التي أطلقها زعيم حزب : أسعد تلحمي – الناصرة

المعارض آفي غباي في اليومين األخيرين االعتقاد بأن إسرائيل تتجه نحو انتخابات عامة مبكرة، 
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في  الحاكم الذي يعتقد محللون بارزون  "ليكود"ربما في ربيع العام المقبل وفق أوساط في حزب 
الشؤون الحزبية أن زعيم هذا الحزب رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو معني بها الستباق احتمال تقديم 

 الشرطة اإلسرائيلية توصية للنيابة العامة بتقديمه للمحاكمة بشبهة الضلوع في ملفي فساد مالي.
وسط، الحلبة السياسية حين وفاجأ غباي، الذي يقود حزبًا يعتبره اإلسرائيليون يساريًا أو على يسار ال

أعلن أنه ال ينبغي إخالء مستوطنات يهودية منتشرة في أعماق الضفة الغربية المحتلة في إطار أي 
ألم مستوطن في هذه  80لمشكلة  "حلول خالقة"اتفاق سالم في المستقبل، وانه يجب إيجاد 
 المستوطنات التي بقيت شرق الجدار الفاصل.

قبل أقل من عام وانتزع زعامته، يأتي  "العمل"باي، الذي انضم إلى حزب ورأى مراقبون أن تشدد غ
 لمسايرة الشارع اإلسرائيلي الذي جنح منذ سنوات كثيرة إلى اليمين في ظل اندثار اليسار الصهيوني.

والقى موقم غباي ردود فعل متضاربة في أوساط أعضاء حزبه، ورأى بعضها أن غباي يجر 
، فيما رأى مؤيدوه أن مواقفه هي مواقم الحزب حتى قبل "تة عن ليكودليكون نسخة باه"الحزب 

قدومه. واستذكر معلقون زعيمة الحزب سابقًا شيلي يحيموفتا التي تبنت مواقم مشابهة قبل أربع 
 سنوات، لكنها لم تقنع اليمين اإلسرائيلي بالتصويت لحزبها.
ليس حزبًا يساريًا  "العمل"رع اإلسرائيلي بأن ورأى المعلق يوآف كاركوفسكي أن غباي يريد إقناع الشا

لكن في نهاية األمر وكما حصل مع يحيموفتا فإن اليمين "إنما حزب وسط أو يمين الوسط، 
ل النسخة األصلية ويصوت لليكود أو يا عتيد بزعامة يئير لبيد  ."اإلسرائيلي سيفض 

 18/10/2017الحياة، لندن، 
 

 تستّعد للحربو ة الداخلية تعكف على تحضير الجبه "إسرائيل" .31
باإلضافة إلى لغة التهديد بتصريحات قادة إسرائيل من  زهير أندراوس: -"رأي اليوم"-الناصرة

المستويين السياسي  واألمني  والتوعد بسحق لبنان في حال اندالع الحرب، يدالحظ أن  الحكومة 
د على أن ها تعكم على تحضي ة خطوات تؤك  ر الجبهة الداخلية لمواجهة حرب اإلسرائيلي ة تقوم بعد 

ل مر ة في تاريخها.  غير تقليدية، وذلك ألو 
العبري، إلى أن  الجيا اإلسرائيلي  أقام مستشفى ميدانيا تحت  "يديعوت أحرونوت"وأشار موقع 

األرض وعرض ألول مرة المعدات التي سيستخدمها في أي حرب مقبلة في الشمال: اآلليات المسيرة 
ذكية، وآلية من شأنها إجالء الجرحى والروبوتات التي تحمل معدات جنًبا إلى جنب  عن بعد، ومظلة
 مع المقاتلين.
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ونقل الموقع عن ضابط كبير في الجيا اإلسرائيلي قوله، إن  السائقين ليسوا ماهرين في القتال ونريد 
ي تتقدم جنًبا إلى جنب إنقاذ رجالنا من القتل في الحرب المقبلة، تم تنشيط العربات غير المأهولة الت

في نفس السياق،  .كجم لكل عربة روبوت 500مع قو ة المشاة وتحمل معدات القتال، وتصل إلى 
كدشم النقاب عن بناء أكبر مستشفى تحت األرض في العالم في حيفا لخدمة احتياجات حاالت 

في نفس السياق يجري العمل على قدٍم وساٍق لتجهيز  الطوارا وكواحدة من عبر حرب لبنان الثانية.
وتوسيع مستشفى الجليل الغربي، الواقع في مدينة نهاريا الشمالي ة، ومن المقرر أْن ينتهي العمل 
المكثم في المستشفى في غضون بضعة أشهر، بحيل سيكون جاهًزا، بحسب المصادر اإلسرائيلي ة، 

إلى ذلك، وفي خطوٍة غير مسبوقة، قامت وزارة الصحة  مضاًفا لمواجهة الحرب غير التقليدية.
اإلسرائيلية، المسؤولة عن جميع المستشفيات في الدولة العبرية، بتوزيع استمارة على جميع أفراد 
الطاقم الطبي والموظفين والعمال في شتى الفروع، حيل طدلب منهم التصريح كتابًيا ماذا سيفعلون 

كما أك دت تقارير   فراد عائالتهم إلى العمل، أم ال؟ون اصطحاب أفي حال اندلعت الحرب: هل يريد
إسرائيلي ة أن  قيادة الجبهة الداخلي ة قامت بتوزيع األكياس السوداء على السلطات المحلية، بما في 
ذلك، الواقعة في الشمال، وبحسب المعلومات المتوفرة فإن  هذه األكياس ستدستعمل خالل الحرب، في 

ا، للم الجثل، ألن ه حسب التوقعات اإلسرائيلي ة الرسمية، فإن  عدًدا كبيًرا من المواطنين حال اندالعه
باإلضافة إلى ذلك، كدشم النقاب عن خطة  في العمق سيدصابون خالل الحرب، بين قتيل وجريح.

ي أعضاء حكومي ة إسرائيلي ة لبناء مدجمع في القدس الغربي ة تحت األرض، يلجأ إليه رئيس الوزراء وباق
وزارته، في حال اندالع حرب، علًما بأن  التخطيط يأخذ بعين االعتبار تعرض القدس لقصم بأسلحة 
غير تقليدية، وبالتالي فإن  المبنى المخطط له، سيكون عصًيا حتى على األسلحة غير التقليدية، 

 بحسب المصادر في تل أبيب.
 17/10/2017رأي اليوم، لندن، 

 

 األقصىيجددون اقتحامهم للمسجد  اليهود ستوطنون الم .31
وم الثالثاء، اقتحامها للمسجد يجد دت مجموعات من المستوطنين المتطرفين، المحتلة: القدس 

وقال مراسلنا إن  األقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات االحتالل.
والت مشبوهة واستفزازية في االقتحامات تتم بمجموعات صغيرة ومتوالية، في الوقت الذي تنفذ ج

أرجائه، وسط تواجد ملحوظ للمصلين في المسجد الذين يفرضون وحراس المسجد رقابة صارمة على 
 تحركات المستوطنين وجوالتهم المشبوهة في المسجد المبارك.

 17/10/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(



 
 
 
 

 

 25 ص             4436 العدد:             10/18/2017 األربعاء التاريخ: 

                                    

 عن تغطية مصاريفها ت األهلية في غزة عاجزةمن المؤسسا %69: شبكة المنظمات األهلية .39
أعلنت شبكة المنظمات األهلية في قطاع غزة، التي تضم عشرات المؤسسات الناشطة في عدة  :غزة

من هذه المؤسسات، باتت غير قادرة على تغطية مصاريفها، بسبب عجز  %69مجاالت، أن 
 ات.التمويل المقدم لها، والحصار اإلسرائيلي المفروض منذ سنو 

وجاء في تقرير أصدرته هذه الشبكة، تناول واقع منظمات العمل األهلي في قطاع غزة في مواجهة 
أزمة التمويل الخارجي، أن هذا العجز أثر على الخدمات التي تقدمها هذه المنظمات األهلية بدرجة 

 .%54عالية وصلت إلى 
 18/10/2017القدس العربي، لندن، 

 
 ن شبان فلسطينيين وقوات االحتاللمواجهات شديدة بي: الخليل .41

أصيب ضابط صهيوني، مساء الثالثاء، في مواجهات شديدة بين شبان فلسطينيين وقوات : الخليل
 االحتالل في منطقة بيت عينون شرق الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

االحتالل والشبان وأفاد مراسل "المركز الفلسطيني لإلعالم" بأن مواجهات شديدة اندلعت بين قوات 
على مفترق بيت عنون، أصيب على إثرها ضابط صهيوني بالحجارة، ونقل إلى المشفى بواسطة 

 سيارة إسعاف عسكرية.
وكان الشبان الفلسطينيين قد رشقوا سيارات المستوطنين التي تمر من المكان بكثافة عالية، ما أدى 

 عن الشبان في المناطق المجاورة.لتكسير نوافذ بعضها، وما تزال قوات االحتالل تبحل 
 17/10/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 قوات االحتالل تفر  عن األسيرة شيرين العيساوي  .41

، مساء يوم الثالثاء، عن األسيرة المحامية شيرين اإلسرائيليأفرجت سطات االحتالل : رام هللا
 شهرا داخل سجون االحتالل. 43 العيساوي من بلدة العيسوية جنوب مدينة القدس المحتلة، بعد

، بحجة تقديم خدمات للحركة األسيرة، وتنقلت 7/3/2014وكانت قوات االحتالل اعتقلت العيساوي في 
 في عدة سجون آخرها سجن الدامون، حيل أفرج عنها.

 17/10/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 سلوانفي هدم منزلين ياالحتالل اإلسرائيلي  .47
منزلين بحي سلوان )جنوب المسجد األقصى( في الثالثاء، هدمت آليات االحتالل اإلسرائيلي يوم 

 القدس المحتلة، وأرجأت هدم اثنين بحجة عدم الترخيى. 
، ترافقها جرافات من البلدية اإلسرائيلية، حي الثالثاءوداهمت قوة كبيرة من قوات االحتالل صباح 

 ، وفرضت طوقا عسكريا محكما حول المنزلين قبل تدميرهما.وادي ياصول ببلدة سلوان
في غضون ذلك، انسحبت آليات االحتالل وقواته من منزل ثالل يعود للمواطن شعبان أبو تايه بعد 

هدم  الثالثاءوكانت طواقم بلدية االحتالل أرجأت صباح  استصداره أمرا قضائيا بتجميد عملية الهدم.
 وية بعد إبراز العائلة أمرا قضائيا يمنع الهدم.منزل رابع في بلدة العيسا

 17/10/2017.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 دعوة للتحرك ضد تسريب أوقاف مسيحية بالقدس .43
وال سيما من قبل المرجعيات -دعت مؤسسة القدس الدولية إلى تحرك عربي وإسالمي ودولي 

ب األمالك المسيحية إلى بهدف الضغط لوقم ما وصفته بتسري -والهيئات المسيحية المختلفة
 االحتالل.

كما طالبت بوقم االعتداء على المقدسات المسيحية وتهجير المسيحيين من القدس، داعية إلى لقاء 
 إسالمي مسيحي عربي لحماية هوية المدينة العربية.

 دونم 500وطالبت المؤسسة البطريركية األرثوذكسية في القدس "بالعمل الفوري على إبطال صفقة الز
أنه تم خاللها بيع  2017يونيو/حزيران  27وكل  الصفقات السابقة"، في إشارة إلى صفقة أعلن في 

 االحتالل اإلسرائيلي أراض تابعة للكنيسة األرثوذكسية في القدس.
ودعت مؤسسة القدس األردن والسلطة الفلسطينية إلى اتخاذ إجراءات عملية عاجلة "لوقم مسلسل 

ك المسيحية في القدس، وبذل الجهود الستعادة ما تم تسريبه في السنوات تسريب األوقاف واألمال
 السابقة".

 17/10/2017.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 من لقاء ابنه المصاب بالسرطان االحتالل يحرم أسيراً  .44
ناشدت عائلة األسير رجب الطحان القيادة الفلسطينية والمؤسسات الدولية أن تتدخل لمنح الوالد 

الذي لم يعا معه إال عامين وثمانية أشهر و عاما( المصاب بالسرطان  19رة ابنه مجد )ساعات لزيا
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وقدم عدد من المحامين الفلسطينيين التماسا إلى المستشار القضائي للحكومة  عاما. 19خالل 
 اإلسرائيلية، بهدف السماح لألسير الفلسطيني بزيارة ابنه.

وأعيد عليه  2014، لكن أعيد اعتقاله عام 2011 واألسير رجب هو أحد محرري صفقة شاليط عام
. حينها كان عمر مجد أربعة 1998الحكم المؤبد الذي ناله عندما اعتدقل بتهمة قتل مستوطن عام 

 عاما. 13كان عمره  2011أشهر، وعندما أفرج عنه في صفقة شاليط عام 
 17/10/2017.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 ( العالميQSلسطينية والعربية حسب تصنيف )"بيرزيت" في مقدمة الجامعات الف .45

وبحسب  .2018جامعة عربية للعام  100( اليوم قائمته السنوية ألفضل QSأعلن تصنيم ): رام هللا
مرتبة لألمام مقارنة بقائمة العام الماضي واحتلت المرتبة الثامنة  12النتائ  فقد قفزت جامعة بيرزيت 

جامعة ومؤسسة تعليم  1000تي تم تصنيفها من بين ما يقارب والثالثين بين الجامعات العربية ال
عالي في العالم العربي. وجاءت بيرزيت كذلك في مقدمة الجامعات الفلسطينية للعام الثالل على 
التوالي، وهي المدة الزمنية التي تم فيها إدراج الجامعات الفلسطينية ضمن قائمة التصنيم للجامعات 

 العربية.
( واحدًا من أهم ثالثة تصنيفات للجامعات حول العالم، ويصدر سنويًا عن QS)ويعتبر تصنيم 

 ( المختصة بالتعليم العالي.Quacquarelli Symondsشركة )
هذا وقد تم تصنيم تسعة من الجامعات الفلسطينية ضمن النسخة الحالية للتصنيم، تقدمتها جامعة 

 جامعة عربية. 50بيرزيت ونجحت اثنتين منها في أن تكون ضمن أفضل 
 17/10/2017القدس، القدس، 

 
 وتثبيت المسيحي في بلده يحتا  لدعم االجتماع مع البطريرك كان ساخناً : حنا عيسى .46

قال حنا عيسى األمين العام للهيئة اإلسالمية المسيحية في القدس المحتلة، في تصريح لز : رام هللا
ا خاصة وأن األخير سيغادر ليلتقي بابا إن االجتماع مع البطريرك كان ساخنً  "القدس العربي"

الفاتيكان والعاهل األردني والرئيس الروسي فالديمير بوتين وغيرهم من الشخصيات الدولية. وأكد أن 
 موقم الهيئة مبدئي ال يتغير وهو ضد البيع وضد التأجير ألمالك الكنيسة األرثوذكسية. 

المالية الفلسطيني بوجوب دفع رواتب للكهنة وكشم عن وجود تعليمات من الرئيس عباس إلى وزير 
مثلهم مثل الشيوخ، وكذلك دفع الكهرباء والماء عن الكنائس من وزارة المالية مباشرة، وكذلك دعم 
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تثبيت المسيحي في بلده بحاجة لدعم "المدارس األرثوذكسية عبر البطريركية ووزارة المالية، مؤكدًا أن 
 . "مادي بشكل أساسي

البطريرك بتشكيل لجنة عاجلة وتسليمها كافة ملفات الصفقات التي أجرتها البطريركية  وتمت مطالبة
لالطالع على كافة تفاصيلها، للذهاب إلى محكمة االستئناف في القضية األخيرة بشكل قوي لوقم 

قدس الصفقة ومنع تسليم فندقي البتراء واالمبيريال إلى االحتالل اإلسرائيلي في البلدة القديمة من ال
 المحتلة.

 18/10/2017القدس العربي، لندن، 
 

 اإلسرائيلي -وجه آخر للصراع الفلسطيني ... تعدد الزوجاتتقرير:  .41
منحت وزارة القضاء اإلسرائيلية النيابة العامة الضوء األخضر  : محمد محسن وتد - أم الفحم

ي أوساط البدو بالنقب، لمحاربة ظاهرة تعدد الزوجات بالداخل الفلسطيني والمنتشرة بشكل خاص ف
 وذلك بهدف الحد من نسب الوالدة الطبيعية العالية لدى العرب.

، %36وحسب المعطيات الرسمية للشرطة اإلسرائيلية، فإن نسبة تعدد الزوجات بالنقب تصل إلى 
 .%18كما تفيد معطيات الجمعيات العربية بأن النسب ال تتعدى 

ي مزاعم المؤسسة اإلسرائيلية بتضخيم النسب محاولة لتبرير وترى الفعاليات الفلسطينية بالداخل ف
تشديد اإلجراءات وتطبيق القانون الجنائي، سعيا للحد من التكاثر والوالدة الطبيعية بين بدو فلسطين 

 بالنقب.
وينسجم هذا التوجه مع الخطة التي قدمتها وزيرة القضاء أيليت شاكيد، التي صادق عليها المستشار 

 إلسرائيلية أفيحاي مندلبليت في فبراير/شباط الماضي.للحكومة ا
وتقضي الخطة بتشديد اإلجراءات بإلزام المكاتب الحكومية والمحاكم الشرعية بالكشم عن المعلومات 

تحديدا، الذي ينى على  48العائلية وتطبيق القانون لمنع ظاهرة تعدد الزوجات بين فلسطينيي 
 .فرض عقوبة السجن لمدة خمسة أعوام

ويقول نائب رئيس الحركة اإلسالمية الشي  كمال خطيب إن القانون يتغاضى عن الظاهرة 
االجتماعية البديلة لتعدد الزوجات والمنتشرة بالمجتمع اإلسرائيلي وتعرف "بالصديقة" أو "المعرفة في 

 الجمهور" بحيل ال يجرمها القانون.
د بالزواج بامرأة ثانية وثالثة، واإلنجاب دون عقد ولفت إلى أن المؤسسة اإلسرائيلية تجيز وتسمح لليهو 

زواج صادر عن "الحاخامية اليهودية"، ال سيما مع صدور فتاوى لبعض الحاخامات تجيز لليهود 
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تعدد الزوجات لمضاهاة الوالدة الطبيعية للفلسطينيين ومواجهة "الخطر الديموغرافي" بغية الحفاظ 
 على "يهودية الدولة".

للجزيرة نت على أن هذا اإلجراء ينسجم مع مخططات المؤسسة اإلسرائيلية التي  وشدد في حديثه
تستهدف وجود الشعب الفلسطيني في وطنه، وتعتبره قنبلة موقوتة، مبينا أن البعد الديموغرافي 
 أضحى الوجه األبرز للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، وأصبح تعدد الزوجات بمثابة وجه آخر للصراع.

 17/10/2017ت، الدوحة، .نالجزيرة
 

 شركات إعالمية فلسطينية بزعم التحريض ثمانيةاالحتالل يغلق  .41
شركات إعالمية في  ثمانيةأغلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم األربعاء، مقار : محمد وتد

 شهور بدعوى التحريض. ستةالضفة الغربية المحتلة، لمدة 
 ي مدير شركة ترانس ميديا وشقيقه إبراهيم.واعتقلت قوات االحتالل عامر الجعبر 

وشنت قوات معززة من جيا االحتالل حملة خاصة استهدفت مقار الشركات اإلعالمية، وأصدرت 
في نابلس والخليل ورام هللا وهي )بال ميديا ورام  إعالميةأوامر بإغالق مقار شركات تقدم خدمات 

 شهور. ستةسات وترانس ميديا( لمدة 
غالق بعد اقتحام مقراتها ومصادرة معداتها بشكل همجي، علما أن الشركات مؤجرة وجاء قرار اإل

 لقنوات القدس واألقصى وفلسطين اليوم، وأن اإلغالق بدعوى التحريض.
 18/10/2017، 48عرب 

 
 : مصر حريصة على المصالحة الفلسطينية إلحياء مفاوضات السالملرئيس الكونغرس اليهودي السيسي .49

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، أن حرص بالده على تحقيق المصالحة  القاهرة: أكد
الفلسطينية، وعودة السلطة الشرعية إلى تولي مسؤولياتها في قطاع غزة، يأتي اقتناعًا منها بأهمية 

 تلك الخطوة في دفع مساعي إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي.
القاهرة أمس، رونالد الودر، رئيس الكونغرس اليهودي العالمي، بحضور خالد  واستقبل السيسي في

فوزي رئيس المخابرات العامة، وثائر مقبل مستشار رئيس الكونغرس اليهودي العالمي لشؤون الشرق 
األوسط. وقال السفير عالء يوسم، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس السيسي 

اء، حرص مصر على استمرار التواصل مع أطياف المجتمع األميركي كافة لتطوير أكد خالل اللق
 وتعزيز المواقم المشتركة حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه المنطقة.
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وذكر السفير يوسم أن اللقاء تطرق إلى مناقشة عدد من القضايا اإلقليمية، وعلى رأسها عملية 
السيسي حرص مصر على تحقيق المصالحة الفلسطينية وعودة السالم في الشرق األوسط، حيل أكد 

السلطة الشرعية إلى تولي مسؤولياتها في قطاع غزة، اقتناعًا منها بأهمية تلك الخطوة في دفع 
مساعي إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، والتوصل إلى حل عادل وشامل 

 للقضية الفلسطينية.
  18/10/2017ندن، الشرق األوسط، ل

 
 ما تقوم به مصر في المصالحة الفلسطينية هو تعبير عن موقف األمة العربية": العربيةجامعة "ال .51

القاهرة: أكد األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين واألراضي العربية، السفير 
تعبير عن موقم األمة العربية  سعيد أبو علي، أن ما تقوم به مصر في المصالحة الفلسطينية هو

 تجاه القضية الفلسطينية، معربًا عن تطلع الجامعة العربية لمزيد من اإلنجازات في هذا الشأن.
وأعرب أبو علي، في تصريح صحافي أمس، عن األمل في أن يستمر قطار المصالحة الفلسطينية 

ل للفصائل الفلسطينية، المقرر عقده الذي بدأت انطالقته من القاهرة، من خالل نجاح االجتماع المقب
  بالقاهرة في نوفمبر )تشرين الثاني( المقبل.

وأوضح األمين العام المساعد، أن اإلرادة المصرية لعبت دورا فاعال في هذه النقلة الواعدة، لطي 
صفحة االنقسام وتحقيق المصالحة وبناء الوحدة الفلسطينية، باعتبارها الضمانة الحقيقية للنصر 

 لفلسطيني لتحقيق االستقالل وإنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.ا
  18/10/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 مسؤول مصري لـ"إسرائيل اليوم" يؤكد على ضرورة "تطبيق اتفاق المصالحة بحذافيره" .51

، "إسرائيل اليوم"لصحيفة  قال مسؤول مصري أسهم في إنجاز اتفاق المصالحة: كفاح زبون  -رام هللا
إجراء إصالحات داخل حماس حظي بترحيب من حركة فتح، إال أن هذه الخطوة مرتبطة إلى "إن 

 . "حد كبير بتطبيق اتفاق المصالحة بحذافيره أوال
 18/10/2017الشرق األوسط، لندن، 
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 لف المصالحة بعدم التلكؤ والتسويف بإنجاز م مسؤولي السلطة وفتح"الحياة": مصر تطالب  .57
كشززفت مصززادر فلسززطينية موثززوق فيهززا لززز "الحيززاة" النقززاب عززن أن المسززؤولين : فتحززي صززب اح -غزززة 

المصريين طلبوا من حركة "فتح" ومسؤولي السلطة الفلسطينية التوجه إلى قطاع غزة وبزدء العمزل فزي 
 اللجان التي شِكلات في مجال األمن والمعابر وغيرها.

سؤولين المصريين طالبوا مسؤولي السلطة و "فتح" بزز "عزدم التلكزؤ" و "إضزاعة وقالت المصادر إن الم
الوقززت والتسززويح"، حرصززًا علززى بقززاء جززذوة المصززالحة مشززتعلة، فززي وقززت بززدأ المواطنززون فززي القطززاع 

 يتذمرون ويشعرون بخيبة أمل من المصالحة.
 18/10/2017الحياة، لندن، 

 
 ان تطورات المصالحة الفلسطينيةالمصري يستعرض والرئيس عاهل األردنيال .53

 الثالثاء اتصاال هاتفيا من الرئيس المصري عبد أمسهللا الثاني،  تلق ى الملك عبد :بترا –عمان 
 الفتاح السيسي، جرى خالله استعراض آخر التطورات المتعلقة بالمصالحة الفلسطينية.

صر لتحقيق هذه المصالحة، خالل االتصال، دعم األردن للجهود التي قامت بها م الملك،وأكد 
 والتوصل إلى اتفاق ينهي حالة االنقسام بين األشقاء الفلسطينيين.

 18/10/2017، ، عّمانالدستور
 

 الفلسطينية مصلحة أردنية المصالحةسياسيون:  .54
فيما ألمح وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ممدوح العبادي في تصريحات  :زايد الدخيل -عمان 

إلى أن إعادة فتح مكاتب حماس في عمان "ليس مستحيال"، وأن "هذه الحركة رغم سوء متلفزة مؤخرا 
التفاهم معها، إال أنها لم تقتل أردنيا واحدا"، رأى سياسيون أن المصالحة الفلسطينية "مصلحة أردنية 

 شريطة أن ال تكون على حساب المملكة ومصالحها الوطنية العليا".
لمصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس بخطى ثابتة، وسط غموض وفي الوقت، الذي تسير فيه ا

مقاربات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، يعتقد سياسيون أن المشهد األردني مهم في هذه 
الحالة، خصوصا وأن هناك مؤشرات على أن المنطقة في خضم تحالفات جديدة يحول دون إتمامها 

 عدم تسوية القضية الفلسطينية.
وا في أحاديل لز "الغد" أن هناك تحوال عربيا في التعامل مع ملم حماس، التي كانت دول عربية ورأ

تعتبرها إرهابية، مستدلين على ذلك بأن المصالحة لم تشهد اعتراضات علنية من أطراف إقليمية أو 
 دولية على طرح مشاركة حماس في أي حكومة فلسطينية.
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ة يتعامل مع حكومة فلسطينية، هي الممثل الشرعي للشعب ويوضح هؤالء أن "األردن في النهاي
 الفلسطيني".

كان شريكًا في الجهود المصرية إلنجاز  األردن" إنويقول الكاتب والمحلل السياسي حماده فراعنة، 
( العام الماضي في القاهرة "بحضور أغسطسلقاء في آب ) إلىالمصالحة الفلسطينية"، مشيرا 

اللجنة المركزية في  أعضاءمن  5، لوضع صيغة المصالحة مع وإماراتيينوسعوديين  أردنيمندوب 
 حركة فتح".

رسميا، أشاد األردن وعلى لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الدولة لشؤون اإلعالم محمد 
المومني، بالمصالحة قائال إن "إنهاء االنقسام البغيض الذي استمر فترة من الزمن يعكس صورة 

 ن الشعب الفلسطيني".مشرقة ع
وصول قطار التسوية بعد المصالحة  إنمن جهته، قال وزير الخارجية األسبق كامل ابو جابر، 
المصالحة أصبحت حقيقية والتحدي  أنالمتسارعة في قطاع غزة بين حركتي حماس وفتح، "يعني 

 امها بالكامل".األول الذي يجب إنجازه، تمكين حكومة الوفاق الفلسطينية من أداء واجبها ومه
اتفاق المصالحة الفلسطينية  أنمحمد مصالحة،  األردنيةالعالقات الدولية بالجامعة  أستاذبدوره يرى 

"يأتي في ظل ظروف صعبة داخلية وخارجية: فعلى المستوى الداخلي تعاني حركتا فتح وحماس من 
يرات سياسية ضغوط شعبية وأوضاع اقتصادية موجعة، أما خارجيا فإن المنطقة تشهد تغ

واستراتيجية، وقد تكون على أعتاب تحالفات جديدة تقم تسوية القضية الفلسطينية عقبة في 
 إتمامها".

 18/10/2017، ، عّمانالغد
 

 بلدية الخليل الفلسطينية تكّرم رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب جاد تابت .55
، رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين "ين األردنييننقابة المهندس"كر م مجلس بلدية الخليل بالتعاون مع 

النقيب جاد تابت على دوره في إدراج مدينة الخليل الفلسطينية على الئحة التراث العالمي في 
اليونيسكو وذلك في احتفال أقيم في مقر نقابة المهندسين األردنيين في عم ان. بعد عرض وثائقي 

م رئيس  –العالمي في اليونيسكو في كراكوف  عن مداخالت تابت في جلسة لجنة التراث بولندا، قد 
من السيراميك  إطاربلدية الخليل تيسير أبو سنينة هدية عبارة عن صورة لتابت موضوعة في 

المزخرف مشغول بأياد حرفية من أبناء الخليل، تقديرًا وعرفانًا للجهود التي بذلها في إدراج مدينة 
مي. ونو ه نقيب المهندسين األردنيين ماجد طب اع بدور تابت المحوري الخليل على الئحة التراث العال

م له درعًا تكريمية عربون وفاء وتقدير.  التقني العلمي والريادي، وقد 
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وتحدث تابت عن التحديات التي واجهت الملم على مدى خمس سنوات والتي تكللت بالنجاح بسبب 
ض الموضوعي له أمام سفراء الدول األعضاء في الجهوزية الفنية العالية التي مكن ته من العر 

نه من إقناع  21اليونيسكو، وضمنهم ممثلو   12دولة أعضاء تمث ل المجلس التنفيذي األمر الذي مك 
 دولة بعد العرض المسهب والجيد، وسط غطرسة السفير اإلسرائيلي في اليونيسكو.

إلى تراث مدينة الخليل وملم إدراج مدينة ثم تطر ق تابت والخبير اإليطالي جيوفاني في ندوة علمية 
 السلط على الئحة التراث العالمي.

 18/10/2017المستقبل، بيروت، 

 
 بضوء  أخضر  من موسكو وطهران  اعترضت طائرات حربية إسرائيليةدمشق  :محلل إسرائيلي .56

، إيهود المدحلل للشؤون العربي ة في القناة الثانية بالتل ذكر من زهير أندراوس: -الناصرة فزيون العبري 
القرار السوري  باعتراض الطائرات اإلسرائيلي ة التي كانت تقوم بمهم ة تصويٍر فوق األجواء  أنيعاري، 

اللبناني ة، وليس السوري ة، تم  بعد أْن حصلت دمشق على ضوٍء أخضٍر من موسكو وطهران، كما نقل 
 ل.عن مصادر أمني ة وصفها بالرفيعة جًدا في دولة االحتال

 17/10/2017رأي اليوم، لندن، 
 

 ... بطلب إسرائيليةفي سوري "حزب هللا"روسيا توسع منطقة حظر وجود إيران و .51
أكدت مصادر سياسية في تل أبيب أن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويغو، أبلغ : تل أبيب

مع إسرائيل، والذي  مضيفيه اإلسرائيليين بأن بالده توافق على توسيع الحزام األمني المحاذي للحدود
 ، أن توجد فيها.وغيرها "حزب هللا"قوات يدحظر فيه على القوات اإليرانية و 

كيلومترًا في عمق األراضي  40وقالت هذه المصادر إن إسرائيل طالبت بأن يكون عرض هذا الحزام 
قائاًل إن كيلومترات حاليًا. لكن الوزير شويغو رد  5السورية وعلى طول الحدود في الجوالن، بدل 

المطلب اإلسرائيلي غير واقعي، والمساحة التي تطلبها إسرائيل مبالغ فيها. وأضاف أن إيران 
لم تقترب من الحدود مع إسرائيل منذ وصول القوات الروسية إلى سوريا، ما يعني أن  "ميليشياتها"و

 – 10م محادثاته إلى المطلب اإلسرائيلي زائد عن الحاجة. لكنه وافق على توسيع هذا الحزام في ختا
 كيلومترًا. 15

 18/10/2017الشرق األوسط، لندن، 
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 وات  البنك الدولي: مخاطر سياسية ومالية تنبئ باقتصاد فلسطيني غير م   .51
رسم البنك الدولي في تقرير حديل له، صورة قاتمة لمستقبل : األناضول -محمد خبيصة -رام هللا

ة ومالية تعاني منها البالد، تجعل من اقتصاده غير االقتصاد الفلسطيني، نتيجة مخاطر سياسي
 .واتٍ مد 

وأضاف البنك الدولي في تقرير له، الثالثاء، أنه من غير الممكن تحقيق انتعاش اقتصادي مستدام 
 في األراضي الفلسطينية، بالنظر إلى المأزق الذي وصلت إليه عملية السالم.

 الهبة) األخيرة اآلونة في الغربية الضفة شهدتهاات التي وأبدى البنك الدولي تخوفاته من أن "االشتباك
 سلبا سيؤثر ،هذادث ح إذا.. أخرى  مرة تتفجر قد ،(2015 أول تشرين/ أكتوبر في انطلقت الشعبية
 ".الفقر وأوضاع االقتصادي النشاط على

النخفاض في وما يزيد األوضاع االقتصادية الفلسطينية سوءًا، وفق التقرير، "هو استمرار وتجاوز ا
 المساعدات والمنح المالية، عن التوقعات الحالية".

 هذاوبشأن قطاع غزة، أشار التقرير إلى إمكانية تعرض عملية إعادة اإلعمار لنكسات، "وفي مثل 
تبعد ال السيناريو، إلى عودة الكساد، وخفض  يفضي قد ما وهو المسلح، الصراع استئناف احتمال يسد
 اإلنفاق".

بالمائة خالل العام الجاري، في حال ظلت األمور األمنية  3ع تسجيل نمو في حدود التقرير توق
 بالمائة في قطاع غزة".  4.0بالمائة في الضفة الغربية و 2.7هادئة وفق وصم البنك الدولي، "بواقع 

أن "هذا ينبئ بركود نصيب الفرد من  ورأىووصم البنك الدولي نسبة النمو المتوقعة بالضعيفة، 
 خل الحقيقي وحدوث زيادة في البطالة".الد

بالمحصلة، اعتبر التقرير أن المخاطر السياسية والمالية ممثلة بتراجع المنح، قد تصل بعجز الموازنة 
مليار، والمنح المالية عند  4.3مليار دوالر خالل العام الجاري، من إجمالي النفقات البالغة  1.2إلى 
 مليون دوالر. 666

 17/10/2017، لألنباء األناضولوكالة 

 

  المشؤوم  ربلفو  بريطانيا تستعّد إلحياء الذكرى المئوية لوعد .59
عن الحكومة  1917مع اقتراب الذكرى المئوية األولى لوعد بلفور، الصادر عام : لندن زز إياد حميد

 البريطانية.
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يامين نتنياهو، وعددًا وتستضيم رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بن
من كبار المسؤولين في حفل عشاء بمناسبة هذا الوعد المشؤوم، الذي وضع حجر األساس لقيام 

 دولة االحتالل اإلسرائيلي.
لكن في المقابل، تشهد لندن عددًا من الفعاليات التي تدين الخيانة التي تعرض لها الفلسطينيون من 

 قبل دولة االنتداب البريطاني.
طريق بلفور"،  100يي مركز العودة الفلسطيني ذكرى وعد بلفور عن طريق عرض فيلم قصير "وسيح

وهو فيلم قصير من إنتاج منظمة أصوات يهودية مستقلة، ويشرح التداعيات طويلة األمد للوعد، عن 
طريق إسقاط واقع النكبة على إحدى العائالت اللندنية، والتي تمر بالظروف ذاتها التي مر بها 

لفلسطينيون. كما كان المركز قد أطلق حملة تطالب الحكومة البريطانية باالعتذار عن وعد بلفور ا
 وتعويض الفلسطينيين عن "جرائمها االستعمارية".

كما ستعقد حملة "مشروع بلفور"، والتي تضم عددًا من األكاديميين ورجال الدين وتطالب بتغيير في 
أكتوبر/ تشرين األول تحت شعار "وعد  21، اجتماعًا عامًا في سياسات بريطانيا تجاه الشرق األوسط

 بريطانيا المكسور.. حان الوقت لمقاربة جديدة".
إلى ذلك، نشرت صحيفة "ذا غارديان" مقااًل مطواًل، اليوم الثالثاء، عن وعد بلفور، تذكر فيه الجذور 

 ، واصفة إياه بز"الوعد المشؤوم". التاريخية للوعد وانعكاساته على الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون 
 17/10/2017العربي الجديد، لندن، 

 

 سلطات النقل في لندن تحظر إعالنات تفضح نتائج وعد بلفور على الفلسطينيين .61
منعت سلطة النقل في لندن نشر إعالنات تفضح نتائ  وعد بلفور على الفلسطينيين. واتهم السفير 

ساسيان، السلطة بممارسة الرقابة، وفق ما أوردته صحيفة "ذا الفلسطيني في بريطانيا، إمانويل ها
 غارديان" البريطانية. 

وعمل منظمو الحملة على نشر اإلعالنات المعروضة في المحطات الرئيسية تحت األرض وفي 
 الحافالت، في الفترة التي تسبق الذكرى السنوية للوعد.

لحملة اإلعالنية التي أطلق عليها اسم "ميك إيت ونظمت "البعثة الفلسطينية إلى المملكة المتحدة" ا
، تاري  إعالن قيام الدولة الصهيونية وتهجير 1948رايت" تضمنت صورًا للحياة الفلسطينية قبل وبعد 

 ألم فلسطيني. 700نحو 
 17/10/2017العربي الجديد، لندن، 
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 تأثيرات انتخاب العاروري في قيادة "حماس" .61
 عدنان أبو عامر

ل/أكتوبر أن ها انتخبت الشي  صالح العاروري نائبًا لرئيس مكتبها  9س" في أعلنت "حما تشرين األو 
، خالل اجتماع عقد أخيرًا لمجلس  ، وتمن ت له التوفيق، وأبدت اعتزازها بتاريخه الجهادي  السياسي 
 شورى الحركة، الذي يضم  ممثلين عن الضف ة الغربي ة وغز ة، وخارج فلسطين، دون تحديد مكان

 االجتماع وتاريخه وعدد المجتمعين.
ل انتخاب صالح العاروري، وهو من مواليد الضف ة الغربي ة، نائبًا لرئيس المكتب السياسي   يشك 
لز"حماس"، آخر حلقات انتخاباتها الداخلي ة التي أجرتها العام الجاري وبدأت بانتخاب رئيس مكتبها 

/فبراير، ثم  انتخاب إسماعي ل هنية رئيسًا للمكتب السياسي  في غز ة وفوز يحيى السنوار في شباط
 السياسي  لز"حماس" في الداخل والخارج في أي ار/مايو.

وفي هذا السياق، قال الشي  حسن يوسم، وهو أحد قادة "حماس" الكبار في الضف ة الغربي ة، 
، ولديه تجرب ة اعتقالي ة طويلة في لز"المونيتور": "إن  العاروري شخصي ة وحدوي ة، وذات ميراث عسكري 

عامًا، ويشهد له قادة حماس برجاحة العقل، وإن  وجوده في موقع  15السجون اإلسرائيلي ة تصل إلى 
نائب رئيس الحركة يعطي المشهد الداخلي الفلسطيني  ثقاًل وأهمي ة أكثر من السابق، لكن ه أمر الفت 

وري نائبه من الضف ة، األمر الذي يعني أن  أن تنتخب حماس هني ة زعيمًا لها من غز ة، وتنتخب العار 
انتخاب العاروري يعيد الثقل األساسي  إلى األراضي المحتل ة، خاصة الضفة الغربية، فهي مكان 

."  الصراع الحقيقي  مع االحتالل اإلسرائيلي 
 عامًا(، تظهره شخصي ة مخضرمة في "حماس". لقد التحق بها منذ 51السيرة الذاتي ة للعاروري، )

، وشارك في مختلم أشكال مقاومة االحتالل، واعتقلته إسرائيل لفترات 1987تأسيسها خالل عام 
لدوره في تأسيس كتائب عز الدين القسام الجهاز العسكري  للحركة  2007و 1992متقط عة بين عامي  

رت المحكمة العليا اإلسرائيلي ة سنة  اده، انتخب إبعاده خارج فلسطين. وفور إبع 2010بالضف ة، وقر 
 . 2010عضوًا للمكتب السياسي  للحركة في عام 
عقوبات على العاروري،  2015أيلول/سبتمبر من عام  11وفرضت وزارة الخزانة األميركي ة في 

لتقديمه دعمًا مالي ًا لز"حماس"، وإدارته هجمات ضد  إسرائيل، وتحويله مئات آالف الدوالرات لكتائب 
ام لشراء أ  سلحة.عز  الدين القس 

 2010. وبين عامي 2011وشارك العاروري في مفاوضات صفقة تبادل األسرى مع إسرائيل في عام 
، تنق ل بين سوريا وتركيا وقطر، ليستقر  به المقام حالي ًا في لبنان، واختارته "حماس" رئيسًا 2017و

 لوفدها لمباحثات المصالحة الحالي ة مع "فتح".



 
 
 
 

 

 37 ص             4436 العدد:             10/18/2017 األربعاء التاريخ: 

                                    

ائب رئيس المكتب السياسي لحماس توجهًا جديدا لديها باالعتماد على يبدو انتخاب العاروري لموقع ن
قياداتها المقيمة داخل األراضي الفلسطينية، بعد أن تركزت سلطتها التنظيمية في الخارج ألكثر من 

عاما، مع العلم أن العاروري، وإن كان يتحرك بين تركيا وقطر ولبنان، لكنه يعود في أصوله  20
 وسط الضفة الغربية. لمدينة رام هللا

من جهته، قال أستاذ العلوم السياسي ة في جامعة "الن جاح" الوطني ة بنابلس عبد الست ار قاسم 
لها للسلطة  ة، أو  لز"المونيتور": "إن  انتخاب العاروري يحمل رسائل عديدة من حماس لجهات عد 

حماس لن تتخل ى عن سالحها، الفلسطيني ة وإسرائيل بأن ه رغم مباحثات المصالحة الجارية فإن  
، ويقيم اليوم في  وأصبح توجهها واضحا نحو إيران وحزب هللا، فالرجل يمث ل خط  حماس العسكري 
الضاحية الجنوبي ة لبيروت، وهي المعقل األساسي لحزب هللا، ويحظى بحماية الحزب، وحماس لم 

عد انتخاب العاروري والسنوار مصالحتها يعد أمامها سوى االلتحاق بإيران، وقد تشهد األي ام المقبلة ب
مع سوريا، مع أن  تأثير انتخاب العاروري على تفعيل العملي ات المسل حة في الضف ة مرهون بقدرة 
حماس على ذلك من الناحية العملياتي ة، لكن  تقديري أن  الحركة غير قادرة حالي ًا على ذلك في ظل  

 الواقع األمني  المعق د بالضف ة".
ن جهاز األمن اإلسرائيلي العام الشاباك قد اتهم العاروري في نيسان/أبريل باإلشراف على تدريب وكا

شبان فلسطينيين يدرسون في الخارج، دون تحديد أسماء دول بعينها، على ممارسة نشاطات عسكرية 
 ضد إسرائيل في الضفة الغربية.

زعيم "حماس"، فقد استنفرت وسائل إعالمها لم تخم إسرائيل انزعاجها من انتخاب العاروري  نائبًا ل
ل/أكتوبر والحديل عن تبعاته على السلوك السياسي  والعسكري   6لتغطية الحدث في  تشرين األو 

 للحركة في مواجهة إسرائيل.
ووصفه موقع "إن آر جي" بالشخصي ة الذكي ة، وبأن ه يعتبر من الخط  المؤي د للتقارب مع إيران لتقوية 

سكري ة للحركة، وقالت القناة اإلسرائيلي ة "العاشرة": إن  انتخاب العاروري رسالة إلى أن  الذراع الع
حماس ال تذهب نحو االعتدال، وسيترك انتخابه تأثيره على الواقع األمني  البعيد المدى على 

 إسرائيل.
سيطرة على الضف ة أم ا صحيفة "إسرائيل اليوم" فقالت: إن  انتخاب العاروري تأكيد أن  حماس تريد ال

، وهو عدو  ذكي  وصارم، وانتخابه هو استمرار لصداع الرأس  الغربي ة، ألن  ذلك هدفها االستراتيجي 
 الذي تعاني منه إسرائيل.

ى بالشأن اإلسرائيلي  محم د حمادة لز"المونيتور":  من جهته، قال الخبير الفلسطيني  المستقل  المتخص 
عاروري مقلقًا لها ألن ها تعرفه عن قرب، وتعلم بأن ه يمتلك كاريزما "إن  إسرائيل تعتبر انتخاب ال
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ها.  وحضورًا كبيرًا داخل حماس، وانتخابه ليس حدثًا عابرًا بالن سبة إلى إسرائيل، بل رسالة قوي ة ضد 
م بقيادة حماس إعالن حرب منها، األمر الذي  ورب ما تعتبر إسرائيل وصوله إلى هذا الموقع المتقد 

فها منه، وقد تقدم على اغتياله إن حصل تطو ر عسكري  في الضف ة الغربي ة".يثير   تخو 
 3لمع اسم العاروري في األوساط اإلسرائيلي ة عقب إعالنه مسؤولي ة "حماس" عن اختطاف وقتل 

بمدينة الخليل، وتسب بت الحقًا باندالع حرب غز ة األخيرة  2014مستوطنين في حزيران/يونيو من عام 
 .2014ام في ع

ل/أكتوبر شرطة اإلنتربول باعتقال العاروري  1وطالب المركز اإلسرائيلي  للقضاء في  تشرين األو 
أيلول/سبتمبر الستضافتها  28لتخطيطه لهجمات ضد  إسرائيلي ين، واحتج ت إسرائيل لدى روسيا في 

بين الحركة وروسيا،  أيلول/سبتمبر، لتعزيز العالقات 19العاروري ضمن وفد "حماس" الذي زارها في 
حيل ناقا الوفد تطورات القضية الفلسطينية، ومستجدات المصالحة الفلسطينية، والدور الروسي 

 المأمول في القضية الفلسطينية.
عقوبات على العاروري،  2015أيلول/سبتمبر من عام  11وفرضت وزارة الخزانة األميركي ة في 
ه هجمات ضد  إسرائيل، وتحويله مئات آالف الدوالرات لكتائب لتقديمه دعمًا مالي ًا لز"حماس"، وإدارت

ام لشراء أسلحة.  عز  الدين القس 
ر ولديه عالقات شخصي ة وثيقة مع العاروري وعضو  وقال محمود مرداوي، وهو أسير فلسطيني  محر 

م مكتب العالقات الوطني ة في "حماس"، لز"المونيتور": "إن  تقييم انتخاب العاروري لهذا ال موقع المتقد 
في حماس يعود ألهمي ة الضف ة لدى الحركة، ومكانتها في استراتيجي تها المقبلة، باعتباره األقدر على 
معرفة وتشخيى ما تحتاج إليه الضف ة، إذ لديه شبكة عالقات شخصي ة ومعارف واسعة فيها، فهو 

س الجناح العسكري  لحماس هناك، ويجري اتصاالت مباشرة مع قياد ات الضف ة وكوادرها، األمر مؤس 
الذي قد يدفع بإسرائيل إلى أن تضعه تحت الرادار األمني  لمراقبته ورصده، وتقديري أن ه في حال 

د باغتياله، باعتباره هدفًا مشروعًا لها". نت منه فلن تترد   تمك 
ل انتخاب العاروري نائبًا لزعيم "حماس" خطوة جديدة في ما يمكن وصفه إح الاًل تدريجي ًا وأخيرًا، شك 

لقيادتها السياسي ة والعسكري ة السابقة، فبعد أن كان رئيس المكتب السياسي  ونوابه ومسؤولو الدوائر 
لت الدورة الجديدة من انتخابات المكتب السياسي  لز"حماس" حضورًا مكث فًا  معظمهم من الخارج، سج 

سكري ين منهم، األمر الذي قد يسفر عن ورئيسي ًا للقادة المحلي ين الجدد من الداخل، خصوصًا الع
 تغيير في سياستها خالل الفترة المقبلة.

 17/10/2017موقع المونيتور، 
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 قراءة نقدية في وثيقة إنهاء االنقسام الفلسطيني .67
 أحمد الحيلة
وق عت حركتا فتح وحماس "وثيقة إنهاء االنقسام الفلسطيني" برعاية مصرية في الثاني عشر من هذا 

إيذانًا مفترضًا برفع الحصار عن قطاع غزة، بعد تمكين حكومة الرئيس محمود عباس من الشهر، 
 .1/12/2017ممارسة مهامها بشكل كامل، كما الضفة الغربية، بحد أقصاه 

إن األجواء االحتفالية التي صاحبت التوقيع على الوثيقة لم تشفع بأخذ إجراءات إنسانية فورية 
ن في غزة ولو من باب حسن الني ة، كانت سببًا إلثارة القلق والشك، هذا للتخفيم من معاناة المدنيي

بة في بنود ومفردات الوثيقة التي قد تعيق الوصول إلى ما هو مأمول،  باإلضافة لوجود إشكاالت مرك 
 وبالتالي التأثير سلبًا على العالقات الثنائية وعموم القضية الفلسطينية..، وذلك على النحو التالي:

: الوثيقة لم تأت على ذكر الحصار أو رفعه، أو ذكر عقوبات الرئيس عباس أو رفعها، فكل ما أوالً 
ذدكر عن الوضع االقتصادي تجل ى في فقرة وردت في مقدمة الوثيقة تقول: "الترحيب بكافة 
المساعدات للشعب الفلسطيني من أجل إعادة اإلعمار والتنمية من خالل الحكومة الفلسطينية"؛ 

رحيب بالمساعدات شيء والتزام السلطة الفلسطينية ومصر برفع الحصار شيء آخر، فالخشية فالت
في هذا السياق أن تقوم حكومة الرئيس عباس بإدارة األزمة وليس حل ها، متذرعًة باالحتالل وسياساته 

قة، وضعم الموقم الدولي الضاغط على "إسرائيل" التي تشترط بدورها إنهاء سالح المق اومة، المعو 
 واعتراف "حماس" بشرعية الكيان الصهيوني.

ألفًا( الذين تطالب "حماس" بدمجهم في  45( من الوثيقة والمعنية بقضية الموظفين الز)2ثانيًا: الفقرة )
لة من قبل حكومة الوفاق  الوظيفة العامة، تحدثت عن "سرعة إنجاز اللجنة القانونية/اإلدارية المشك 

كحد أقصى.."،  2018وع موظفي القطاع، قبل األول من شهر فبراير الوطني، إليجاد حل لموض
وكلمة "حل" الواردة في النى السابق؛ قد تعني الدم  الكلي أو الجزئي أو التقاعد المبك ر..، حسب 
لة من خبراء من الضفة والقطاع، ما يفتح الباب على  تقديرات اللجنة القانونية/اإلدارية المشك 

قاش حول تفسير ماهية "الحل" األنسب..، إضافة لذلك فإن حكومة الرئيس مصراعيه للجدل والن
عباس وحسب ذات الفقرة، تلتزم بدفع رواتب أولئك الموظفين بدءًا من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 

عمل اللجنة اإلدارية/القانونية  انتهاء، وهو تاري  2018وحتى نهاية شهر كانون الثاني/يناير  2017
السؤال هنا: ما هو مصير الموظفين ورواتبهم مم ن قد تقرر اللجنة عدم استيعابهم في المدكل فة، و 

الوظيفة العامة أو مم ن قد يقعون في دائرة المدْختالم بشأنهم ألسباب شتى؟ فالنقى الحالي في 
الكادر الوظيفي المطلوب للوظيفة العامة في غزة ال يعني بالضرورة القبول المطلق بكل الموظفين، 

 وإال لماذا تم تشكيل اللجنة المختصة؟
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تمكين أطقم السلطة الفلسطينية من إدارة تلك  ( تنى على "..3ثالثًا: المعابر الحدودية؛ فالفقرة الز )
" دون اإلتيان على ذكر آلية عمل المعابر 1/11/2017المعابر بشكل كامل، وذلك بحد أقصى يوم 

ومعبر رفح المخصى لحركة األفراد بين غزة  وخاصة معبر كرم أبو سالم المخصى للتجارة،
ومصر التي لم تأت الوثيقة على ذكر موقفها السيادي من عمل المعبرين المذكورين، ما يجعل األمر 
مرهونًا لذريعة األمن وتطوراته في سيناء، ولتقديرات أجهزة أمن السلطة الفلسطينية المشرفة على 

 المعابر.
( باإلشارة إلى "توجه قيادات 4خطر؛ فقد اكتفت الوثيقة عبر الفقرة الز )رابعًا: الجانب األمني وهو األ

األجهزة األمنية الرسمية العاملة في دولة فلسطين إلى قطاع غزة لبحل سبل وآليات إعادة بناء 
األجهزة األمنية مع ذوي االختصاص"، وهذا يثير الكثير من التسايالت حول دور، ومهام، وعقيدة 

لمطلوب إعادة بنائها وفقًا لسياسات عمل األجهزة األمنية في الضفة الغربية، فالوثيقة تلك األجهزة ا
تنى وبوضوح على ضرورة تماثل الوضع في غزة مع الوضع في الضفة الغربية، حسب نى الفقرة 

( والتي تقول: "االنتهاء من إجراءات تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها بشكل 1)
يام بمسؤولياتها في إدارة القطاع كما الضفة الغربية.."، وكل حديل يدزج به هنا للتأكيد على كامل والق

قدسية سالح المقاومة، استنادًا لرفض القاهرة مناقشة مصير هذا السالح أثناء جلسات الحوار األخيرة 
ر على أنه تأجيل للبحل في الموضوع وليس رفضًا للمبدأ ال ذي تتمسك به إلنهاء االنقسام، يدفسَّ

 السلطة وحركة "فتح" تحت شعار سلطة واحدة وسالح واحد.
خامسًا: التزام حركة "حماس" بالقانون األساسي لسلطة أوسلو يدعد مدخاًل اللتزامها باستحقاقات 
اتفاقيات أوسلو السياسية التي تتعارض مع مضمون وروح الثوابت الوطنية التاريخية للقضية والشعب 

دمة الوثيقة نصت على: ".. االلتزام الكامل بالقانون األساسي )للسلطة الفلسطينية( الفلسطيني؛ فمق
للمحافظة على النظام السياسي الواحد الديمقراطي التعددي.."، فالحديل صراحة عن االلتزام الكامل 
 بز "القانون األساسي" للسلطة، يعني أن "حماس" أصبحت مستعدة ألن تكون طرفًا ملتزمًا بمفاعيل
اتفاقيات أوسلو التي أفرزت السلطة السياسية القائمة والعاملة وفقًا للقانون األساسي الناشئ أثرًا 
للسالم المنشود مع االحتالل اإلسرائيلي. كما أن نى المحافظة على "النظام السياسي الواحد"، 

للحديل عن  سيعني فيما يعنيه المحافظة على سلطة واحدة وسالح واحد، ما سيفتح الباب الحقاً 
 مصير ومستقبل سالح المقاومة..!!

لات الوثيقة من ذكر الضفة الغربية، أو أية التزامات نحوها وهي التي تعرضت تصاعديًا  سادسًا: خا
، لتضييقات في مجال الحريات العامة والخاصة، وإغالٍق لعشرات المؤسسات 2007منذ العام 

ائية للنشطاء والمنتمين سياسيًا لحماس والجهاد والجمعيات األهلية، إضافة لمالحقات أمنية وقض
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اإلسالمي واليسار الفلسطيني المعارض..، ما يشير إلى خلل في االتفاق بحصره مشكلة االنقسام 
وآثاره في قطاع غزة فقط، ما يمنح السلطة في رام هللا حصانة، ويدفعها إلى أخذ المزيد من 

 اإلجراءات ضد معارضيها.
، واستنادًا للواقع الفلسطيني المجر ب، فإنني أعتقد أن حركة "حماس" بالغت في بناءًا على ما تقدم

إبداء حسن الني ة، وأخطأت إجرائيًا وسياسيًا، ما أحدث خلاًل في مخرجات الحوار الذي من المفترض 
أن يؤسس لوحدة وشراكة وطنية حقيقية وليس هيمنة طرف على طرف تحت سيم العقوبات 

 الجماعية.
متها، من التخفيم من شدة الحصار، من المت وقع أن تتمكن "حماس" بموجب التنازالت الكبيرة التي قد 

ولكنها لن تتمكن من رفعه نهائيًا، ألن الطرف اآلخر سيتدرج في معالجة الواقع االقتصادي والخدمي  
سيواجه السيئ في غزة، طلبًا لمزيد من التنازالت السياسية، وكل رفض أو تمن ع من قبل "حماس" 

بسيل من االتهامات لها، وبتحميلها المسؤولية عن استمرار المعاناة..، في المقابل فإن كل إنجاز 
 .مدتوق ع سيذهب لحساب الرئيس عباس وحكومته العتيدة

 17/10/2017، "21موقع "عربي 
 

 ال مصالحة بال انتخابات .63
 نبيل عمرو

اس والجبهة الشعبية، كانت االنتخابات في ندوة تلفزيونية شاركت فيها مع أخوين ينتميان لحم
 التشريعية والرئاسية أحد محاور الندوة.

لم يسبقها توافق بين  إذااتفق عضو الجبهة الشعبية مع عضو حماس على عدم جواز االنتخابات 
ما يجعل من  النتائ ،القوى السياسية، وفي واقعنا الفلسطيني فإن التوافق يعني االتفاق المسبق على 

وهذا يعني عمليا وواقعيا وحتى منطقيا، االبتعاد  الفصائل،خابات مجرد ديكور يغطي مصالح االنت
عن الديموقراطية الحقة واستبدالها بنوع من الديكتاتورية التوافقية التي يكون الشعب فيها على هاما 

 الحياة السياسية وليس في صلبها.
ركيزة نظامنا السياسي، أما أن ال نقطع  نتسامح في أمر التوافق على جعل االنتخابات أنيمكن 

، فهذا ما يجعلنا أسرى لحالة جمود سبق أن عاشتها منظمة التحرير إجرائهاخطوة واحدة باتجاه 
وأشرفت على االنهيار بسبب اعتمادها، وها هي تهدد حياتنا السياسية وتعبيرها على األرض السلطة 

 الوطنية.
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ل مستقلة، أو في حكم ذاتي، تعتمد االنتخابات أساسا كل شعوب األرض سواء كانت تعيا في دو 
لشرعية السلطة وحيوية تداولها، ولهذا وضعت قوانين صارمة ال لعب فيها وال حوار حولها، تحدد 
مواعيد االنتخابات، وتحدد كيفية االلتزام بنتائجها، ولمزيد من ترسي  هذا الخيار الحضاري، فقد 

من أهواء ونزوات القوى السياسية، وبفعل ذلك صار صندوق  ضمنت القوانين حماية االنتخابات
االقتراع هو المخرج والحل، خصوصا حين يحتدم الجدل والخالف بين القوى السياسية، وينتقل 
بتأثيراته السلبية إلى المجتمع، الذي يجد نفسه والحالة هذه بعيدًا عن القرار ، ودافعا لثمن احتكاره، 

 بالضبط . وهذا هو الذي يحدث عندنا
إن التوافق على طريقة الفصائل لم يؤد فقط إلى إضعاف مبدأ تداول السلطة وتطوير الحياة السياسية 
بمشاركة كل الشعب فيها، بل أدى أيضًا إلى حالة من الجمود داخل تشكيالت القوى السياسية، فما 

تتعب نفسها وتسهر على دامت حصتها عبر التوافق مضمونة في المؤسسات الرئيسية والقيادية، فلما 
، فقيادات الفصائل بفعل إطاراتهاتطوير وضعها وتوسيع قاعدتها الجماهيرية، وإدخال دم جديد إلى 

وجدت هذه القيادات نفسها بال جماهير  إنذلك هي قيادات خالدة تحتل مواقعها مدى الحياة، وال يهم 
 ليها.إوحتى بال قواعد تنتمي 

مما يقال لنا عن إنهاء االنقسام والتوجه نحو وحدة كاملة فسوف يظل  وبما أننا اآلن في حالة نشوة
هذا األمر عرضة لالنتكاس واالرتداد ان لم يحم بسياج شعبي يتعدى االحتفال لتتبلور صيغة يشارك 

بانتخابات  إالفيها الناس جميعا بناء نظامهم السياسي ، وضمان مشاركتهم في القرار، وهذا ال يتم 
ختار فيها الشعب ممثليه الذين يفرزون المؤسسات القيادية ويتغيرون بصورة دورية، حرة مفتوحة ي

دون الحاجة إلى سنوات طويلة من الحوارات وكأن البلد وناسه وحاضره ومستقبله شأن شخصي 
 للمتحاورين ان اتفقوا أو اختلفوا ، وتجارب عشر سنوات خلت تشهد على ما أقول.

في أمر المصالحة هو صدقية وجدية التوجه الفعلي نحو االنتخابات،  إن أحد االختبارات المفصلية
والتطورات المتصلة بالقضية الفلسطينية، ومصالح الشعب الفلسطيني تحتم ان تتم االنتخابات 
الرئاسية والتشريعية اليوم قبل الغد، وإال من الذي سيحمل وزر القرار السياسي، ومن يقبله وهو مسلح 

 يرفضه.ومن  بشرعية ال تناقا،
ندرك لماذا ابته  العالم بمقدمات المصالحة فهذا العالم يريد ريية طرف فلسطيني  إنلهذا علينا 

هذا الشرخ  أنيؤدي دوره في المعادالت القادمة بفاعلية واتزان، فبعد عشر سنوات من االنقسام تبين 
بين من مع  اآلخرسما هو لم يصب الجسد الفلسطيني فقط، وإنما أصاب العالم الذي وجد نفسه منق

من يرغبون في االستثمارات  أمامهذا الطرف ومن مع ذاك، وبين هؤالء انفتحت األبواب واسعة 
 الخاصة بهم وبأجنداتهم داخل البيت الفلسطيني؟!.
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كل الشرعيات الفلسطينية تبدو متآكلة وبإقرار أصحابها، فلماذا نفتا عن ذرائع للتلكؤ في تجديدها 
الذرائع عناوين ومسميات فقدت مصداقيتها منذ فقد نظامنا السياسي مؤسساته وصناديق ونخترع لهذه 

 االقتراع.
دون لم ودوران، ودون هروب إلى الشعارات النمطية والعبارات المتكررة، فإن االختبار المفصلي 

يكون لنجاح المصالحة وتحولها من احتفال إلى حقيقة حية هو الذهاب الفوري إلى انتخابات عامة 
 فيها الشعب الفلسطيني هو حامي وحدته وصاحب قراره والمسؤول عن قضيته ومصيره.

 18/10/2017، القدس، القدس
 

 مستقبل المقاومة بعد المصالحة الفلسطينية .64
أحمد جميل عزم د.  

هناك تصريحات وتكهنات عدة حول مستقبل المقاومة الفلسطينية بعد اتفاق المصالحة الموق ع بين 
تح" و"حماس"، والسؤال المثار من شقين على األقل، هو سالح الفصائل الفلسطينية في حركتي "ف

قطاع غزة، ومسألة القيام بعمليات مقاومة في الضفة الغربية. هذه التصريحات والتكهنات، تدهِمل 
ية، حول شكل المقاومة األمثل في المرحلة المقبلة.    األاسِئلة األكثر أهمية وجد 

به من وجود إذا كانت تصري حات الرئيس الفلسطيني محمود عب اس، معروفة وواضحة بشأن تحس 
سالح غير خاضع للسيطرة الرسمية، ومن ذلك تصريحه لمحطة تلفزيون مصرية قبل أي ام، أن ه "في 
غزة يجب أن يكون هناك سالح شرعي واحد". وقوله "لن أستنس  تجربة حزب هللا في لبنان"، فإن  

ماس" الفاعلة، والمط لعة، تحدد بالفعل قواعد تفكير جديدة، فمثال يقول صالح تصريحات قيادة "ح
العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي الجديد، في مقابلة مع جريدة "القدس" المقدسية، "الشراكة 
تشمل الشراكة في قرار الحرب والسلم، نحن أبناء وطن واحد مصيرنا واحد، فال يجوز أن يفاجئنا أحد 

 يع اتفاق سياسي يعال  القضية الفلسطينية". بتوق
للعاروري أهمي ة خاصة لكونه من الجناح العسكري العملي اتي في "حماس" في الضفة الغربية، وهو 
الذي تدعزى له مسؤولية الوقوف خلم، أو دعم، العمليات الرئيسية التي جرت في الضفة في السنوات 

يا مسؤولية كتائب 2014يرة في سنة األخيرة، وربما لم تدنسا تصريحاته الشه ، عندما أعلانا من تدرك 
ه البعض حينها تلميحا  ام، الجناح العسكري لحماس، عن اختطاف ثالثة مستوطنين، فيما عد  القس 
وحة  بأن ه ذو عالقة بالعملية. وعندما عاتبا الرئيس الفلسطيني، في لقائه مع خالد مشعل في الد 

ام بالعملية، مستشهدًا بتصريح العاروري، فإن  األخير ورغم احتمال أن حينها، على قيام عناصر القس  
تكون تلك العملية وغيرها جرت بمبادرات ذاتية من عناصر "حماس، رد بقوله أن ه من دون تفاهم 
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واضح على الشراكة السياسية في تبني مشروع مقاومة سلمية وقيادة سياسية مشتركة، لن يتم إعطاء 
 وقم العمل المسلح. تعليمات واضحة ب
، فهو يعني أن ه يمكن وقم العمل 2017، ليس بعيدًا عن موقم العاروري 2014تصريح مشعل 

المسلح شريطة أن يكون هذا ضمن تصور شامل، مدتفاق عليه، يضمن من جهة أن تكون "حماس" 
ى، مشروع جزءًا من قرار التوصل ألي اتفاق سالم، وال يجري تجاوزها، واقترح مشعل من جهة أخر 

مقاومة سلمية حينها. ويبدو تصريح العاروري كأن ه يقول إن ما طلبه مشعل قبل ثالثة أعوام تحقق 
لي ًا أو جزئي ًا.  اآلن، كد

ال تتفق هذه التصريحات، على األقل للوهلة األولى، مع تصريحات قادة آخرين، مثل حسن يوسم، 
الحة مع حركة "فتح" ال يتضمن بندا بوقم أحد قيادات الضفة الغربية الذي قال إن اتفاق المص

هجمات الحركة في الضفة الغربية ضد أهداف إسرائيلية. وأشار إلى أن حركته تسعى اآلن لتطبيق 
اتفاق القاهرة في الضفة الغربية من خالل السماح لها ولجميع الفصائل للعمل بحرية واإلفراج عن 

وسم هي إنكار لحقيقة االتفاق وال توافق معتقليها لدى السلطة. مثل هذه التصريحات من ي
تصريحات قادة الحركة الذين وقعوا االتفاقيات )وإن لم يقل إن  هناك نية الستئناف الهجمات(. ولكن 
مثل هذا الموقم ربما يتضمن مطلبًا ضمنيًا بحرية العمل السياسي والتنظيمي كجزء من الترتيبات 

 ة.الجديدة، وليس بالضرورة المقاومة المسلح
لقد توقفت العمليات الهجومية العسكرية، من غزة منذ سنوات، وتراجعت كثيرًا في الضفة الغربية. 
وأي عملية جديدة هي نوع من قرار الحرب، وبالتالي فإن  كالم العاروري يبدو واضحًا، ويعني عدم 

 التسبب بالحرب. 
نضبطة، يصعب أن يلتزم به هذا الوعد يصعب االلتزام به، وإذا التزمت به عناصر "حماس" الم

الشباب عمومًا، من أنصار "حماس" و"فتح" وغيرها، خصوصًا غير المؤط رين، ويشهد على ذلك 
. والحل الوحيد الذي يمكن أن يضمن االلتزام 2015مبادرات المقاومة الفردية المتصاعدة منذ العام 

عنها حالي ًا، هو وجود برنام   الشعبي بوقم المقاومة المسلحة، إذا رأى الفصيالن ضرورة التوقم
 مقاومة شعبية فعلي ة، فاعلة، تجمع الشعب حولها. 

سيصعب دون تصور استراتيجي واضح للمقاومة ووسائلها وبرامجها، تنفيذ االتفاق األخير، بل 
ستتعثر الحركة السياسية الفلسطينية ككل، خصوصًا إذا استمرت حالة الجمود السياسي، وستبرز 

ام في غزة.مشكالت معقد  ة في وجه ضبط سالح كتائب القس 
 18/10/2017، الغد، عّمان
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 عاموس يدلين
اآللية الفلسطينية الداخلية هي موضوع حساس ومركب بالنسبة إلسرائيل. فمن جهة فهي ال تسارع، 

نه تتأثر بشكل مباشر من كل تطور إيجابي وعن حق، في تدخل ال حاجة له، ومن جهة أخرى، فإ
أو سلبي في الساحة الفلسطينية. في السياق اآلني، إسرائيل ليست جزءا وكذا ليست في مركز اتفاق 
المصالحة بين فتح وحماس. وال يزال، من المهم التشديد على أن اتفاق المصالحة الفلسطيني 

 الداخلي إشكالي جدا من زاوية نظر إسرائيلية.
فحى بنود االتفاق يفيد بأنه ال يعني على اإلطالق بمسألة نشاط الذراع العسكرية لحماس وال إن 

بقبول شروط الرباعية من المنظمة اإلرهابية ز وعلى رأسها االعتراف بإسرائيل ووقم اإلرهاب. في 
ية ز أساس النقاش ينبغي االستيعاب بأنه من دون قبول حماس لشروط الرباعية وحل ذراعها العسكر 

 فإن الواقع لن يتغير إيجابا.
معقول أن العكس هو الصحيح. فضال عن ذلك، من ناحية تطبيقية توجد مواضيع جوهرية متعلقة 
بمستقبل الحكم الفلسطيني لم تحظ بالموقم. هكذا مثال: ال يعني االتفاق بانضمام حماس إلى 

 ة.م.ت.ف وبشكل سير االنتخابات المستقبلية في السلطة الفلسطيني
على القيادة اإلسرائيلية الواعية أن تفحى االتفاق في ثالثة أبعاد سياسية. أوال، البعد اإلنساني. 
فالتخفيم عن األزمة اإلنسانية في غزة هي مصلحة استراتيجية إسرائيلية، قبل كل شيء بسبب 

ر المشاركين في األهمية األخالقية الكامنة في التسهيالت المحتملة عن السكان المدنيين الغزيين غي
اإلرهاب. وذلك إضافة إلى القوة الكامنة في ذلك في تأجيل جولة العنم التالية في القطاع. وتجدر 
اإلشارة إلى أن هذه بالذات نتيجة إيجابية محتملة التفاق المصالحة شريطة أن تستخدم حماس 

 ة مع إسرائيل.المقدرات المخصصة لها كي تخفم عن سكانها وليس كي تستعد عسكريا للمواجه
البعد الثاني هو سياسي. هنا األخبار أقل جودة. إذا لم تقبل حماس شروط الرباعية، فإن األفق 
السياسي ز الهزيل على أي حال ز سيتبدد تماما. في مثل هذا الوضع، فإن جسما موحدا يضم حماس 

ن شبه المتعذر وفتح ليس شريكا بمفاوضات على اتفاق دائم. وحتى قبل اتفاق المصالحة كان م
جسر الفجوات بين إسرائيل والسلطة التي تسيطر عليها فتح. أما إضافة حماس إلى المعادلة 

وأن يتبنى نهجا أكثر واقعية في مركزه  "االتفاق المطلق"فستستوجب من الرئيس ترامب أن يهجر 
 العمل على اتفاقات انتقالية، أو اتفاقات جزئية.

الصواري   إلنتاجة اتفاق المصالحة، يمكن لحماس أن توجه المقدرات البعد الثالل هو عسكري. برعاي
وحفر األنفاق، على حساب إعمار القطاع والحرص على رفاه سكانه وهي المسائل التي تنتقل إلى 
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مسؤولية السلطة. واستمرار وجود الذراع العسكرية لحماس ينطوي على مخاطر على المدى البعيد، إذ 
ة التالية مع إسرائيل قد نصطدم فيها بعدو أكثر تسليحا وتحديا. كما أن ال خالف في أن المعرك

االتفاق سحق مبدأ تجريد الدولة الفلسطينية، الحيوي لكل اتفاق مستقبلي دائم، ويخلد عمليا استمرار 
 وجود الذراع العسكرية لحماس عامال شرعيا في الساحة الفلسطينية.

اد على استعداد حماس )الذي أعربت عنه في االتفاق( ف  آخر يكمن في الخطر الذي في االعتم
 بعدم تنفيذ عمليات في الضفة الغربية.

فالتجربة الماضية تفيد بأن هذا رهان ذا نسبة نجاح غير واعدة: من شأن إسرائيل أن تجد نفسها في 
 وضع ال تعال  فيه شبكات اإلرهاب لحماس وتسمح لحماس بأن تقرر في كل لحظة تغيير السياسة
والعودة إلى العمليات متى تشاء ذلك. في المرحلة ذاتها، ستكون حماس تحوز بنية تحتية خطيرة 

 ولوجستيكا مسنودة، برعاية اتفاق المصالحة.
التي في االتفاق قررت حكومة إسرائيل، في رد جدير باإلشارة، أال  تعمل بفعالية  اإلشكالياتوبرغم 

س توجد اعتبارات استراتيجية واسعة بما فيها عالقات ضده. وحيال ناظر أصحاب القرار في القد
 إسرائيل المهمة مع مصر والواليات المتحدة والرغبة في االمتناع عن إحراجهما.

في القدس، مثلما في واشنطن وفي أماكن أخرى في العالم، يعرفون بأن اتفاق المصالحة الحالي، 
قع أن يذوب على أية حال، طالما لم يعال  تماما مثل االتفاقات المشابهة في الماضي، من المتو 

 المشاكل األساس التي تبقت هذه المرة أيضا من دون جواب حقيقي.
 17/10/2017يديعوت 
 18/10/2017القدس العربي، لندن، 
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