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 "حزب هللا"مرتبطة بالعالقة مع  غير دمشقعالقاتنا مع و األزمة السورية ب نتدخلالعاروري: لم  .1
يران  وا 

 ،نائب رئيس المكتب السياسي  في  حركية حمياس، أن 26/10/2017موقع الجزيرة نت، الدوحة، نشر 
روري نفييأ أن يكييون أي قييرف  ييد قييرر شييروقا نسييرائيعية لمنا شييتوا ععييأ قاوليية الحييوار صييالا ال ييا
و يياا ال يياروري فيي  ممابعيية ميي" الجزيييرة لنن حميياس وكيي لك حركيية فييتا وأي فعسييقين     الفعسييقين .

يمكن أن يمبعوا بحث شروق نسرائيعية لعمصالحة الفعسقينيةل، مشيرا نلأ أن رد حماس ععأ ما قرحه 
 كومة اإلسرائيعية بنيامين نتنياهو من شروق ف  اإلعالم كان عمعيا وليس باأل واا.رئيس الح

وأوضييا الميييادي فيي  حميياس أن ا حييتالا اإلسييرائيع    يحييدد لعحركيية ميي" ميين تكييون عال اتوييا، وأن 
مصعحة الش ب الفعسقين  والمضية الفعسقينية هي  المحيدد األساسي   فتيا نليأ أن زييارة وفيد حمياس 

 رد عمع  ععأ المقالبات اإلسرائيعية.إليران 
وبخصوص توسي" حركة حماس دائرة عال اتوا اإل عيمية،  اا ال اروري نن الحركية ترييد عال يات مي" 
كييا فر ييام المنقميية بمييا يخييدم المضييية الفعسييقينية، وأضيياف لنحيين نريييد ميين كييا واحييد ميينوم أن يخييدم 

 ل ربية واإلسالمية ت تبر فعسقين  ضيتوال.المضية الفعسقينية فيما يستقي"، ألن ش وب المنقمة ا
وتاب" لهناك تفاوت ف  األنظمة ف  ا لتزام بالمضية الفعسقينية، فونياك أنظمية تراهيا  ضييتوا، وهنياك 
ميين يوييتم بالوضيي" الفعسييقين ، وهنيياك ميين هييو كييير مبيياا، وهنيياك ميي" األسييف ميين نحييس أنييه أصييبا 

 يشتغا ضدنا، ونحن   ن ما ضدهل.
ال ياروري،  ياا  ، أنعمير هيوا  وعن مراسيعواقوران ، من 25/10/2017ليوم، لندن، رأي اوجام ف  

نن الحركة لم ولن تنحاز نلأ أي قرف ف  األزمة السورية، مؤكدا أن عال ة الحركة م" نيران وحزب 
اإليرانيييية، نشيييرت ” شييير “وصيييرر خيييالا ممابعييية ميي" صيييحيفة  هللا ليسييت مرتبقييية بال ال ييية مييي" سييوريا.

سوريا ف  حالية حيرب ونلميا أن تنتوي  “ن حماس ليست لديوا عال ات م" سوريا، مضيفا: الثالثام، أ
 “.ه ه الحرب ف  أسرع و ت وأن ي ود األمن والسالم

الحيرب كانيت في  الشيوارع والحيارات والميدن السيورية، نحين ابت يدنا عين سياحة الحيرب في  “وأفاد بلن  
 “.لم ولن ننحاز ألي قرف ف  سوريا تعك الظروف ك    نكون جزما من ه ا الصراع، نحن

وردا ععييأ سييؤاا بخصييوص مييدر ثميية قوييران بالحركيية ب ييد أن تركييت األخيييرة نيييران لوحييدها فيي  ظييا 
لم يقعب منا أحد الت اون م ه لنكيون نليأ جانيب قيرف أو مجموعية “األزمة السورية،  اا ال اروري: 

 “.ماض  و  اليوم و  حتأ مستمبالأو دولة ما ف  الصراعات اإل عيمية، لم يحدث  لك   ف  ال
يييران  ائميية فمييق ععييأ  ضييية المماوميية، م تبييرا أن  وشييدد صييالا ال يياروري ععييأ أن عال يية حييزب هللا واف

 حمياس ليسيت دولية مسيتمعة لتكيون جانبيا“ وأضافال ال ة هامة بين القرفين واستراتيجية   تكتيكية. 
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لالحييتالا ت ييي  فيي  فعسييقين و  يمكنوييا  فيي  م اهييدات وتتييدخا فيي  الصييراعات، نحيين حركيية مماوميية
 “.التدخا ف  مناق  أخرر

وأشييار ال يياروري نلييأ أن حميياس تتمتيي" ب ال ييات جيييدة ميي" السيي ودية، مؤكييدا أن تيياري  ال ال ييات بييين 
نحييين نيييود أن تكيييون ليييدينا “وأضييياف:  حمييياس والسييي ودية ييييدا ععيييأ أن ال ال ييية ت رضيييت لميييد وجيييزر.

 “. لك لصالا تقع ات الش ب الفعسقين عال ات جيدة م" الس ودية ليكون 
 

 تعتزم إحالة سبعة آالف عنصر أمن بالضفة وغزة للتقاعد الفلسطينيةالسلطة  .2
آ ف ميين عناصيير األميين  7نييه سيييتم نحالية أماجييد الحعيو  الفعسييقينية أكيد رئيييس هيئيية التماعيد :رام هللا

صيالر أدام تحسيين نقيارالتماعيد، و ليك في   نليأكزة،  قاع و  الغربية ف  الضفة  .األمنيية األجويزة واف
، نن هييي ه الخقيييوة تيييلت  25/10/2017األرب يييام فييي  حيييديث إل اعييية لصيييوت فعسيييقينل،  ،و ييياا الحعيييو

هي ه  أن سياسية، مبيناا  أهداف أيإلجرامات سابمة ضمن خقة أعدت من  سنوات وليس لوا  استكما ا 
 مجموعات أخرر.و د يتب وا  ،لعتماعد نحالتواه  المجموعة الثانية الت  يتم 

 النظير كشيف بلسيمام مين سييحالون لعتماعيد،  فتياا  أينه لم ييتم حتيأ العحظية تسيعم أ نلأ وأشار الحعو
 .األولأم" المجموعة  لوم من الم ا  م" ال الوات الخاصة كما تم   %70نه سيتم صرف أ نلأ

 25/10/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

طالق الحرياتالنائب "أبو بكر" تطالب السلطة بو  .3  قف االعتقاالت وا 
دعت النائب ف  المجعس التشري   عن حركة فتا، نجاة أبو بكر، السعقة الفعسيقينية لو يف  :رام هللا

نجياز معيف المصيالحة، وال ميا ععيأ نعقيام مسياحة  حمالت ا عتماا السياس  ف  الضفة الغربيية، واف
واتومييت أبييو بكيير، فيي  تصييريا  األخييير. أكبيير ميين الحريييات، كبييادرة حسيين نييية إلتمييام اتفييا  الميياهرة

خييياص لمو ييي" لحريييية نييييوزل، مييين ي ر يييا اتفيييا  المصيييالحةر لبيييالو وف ورام تقيييوير مشيييروع ا حيييتالا 
وخدمته، ف  ظا تآكا المشروع الوقن  الوزيال، مح رة من خقيورة تفوييت اتفيا  المياهرة، كونيه آخير 

التشييري   ل مييد جعسيية قارئيية لمرا بيية  المحيياو ت لييرأب الصييدع الفعسييقين . ودعييت أبييو بكيير المجعييس
 تنفي  بنود اتفا  المصالحة، وبحث سبا تنفي ها.

 25/10/2017 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
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 أي حكومة فلسطينية ستلتزم ببرنامج منظمة التحريرو  ...أفت: المصالحة شأن داخلير صالح  .4
ينية صيالا رأفيت لنن الحكومية اإلسيرائيعية  اا عضو العجنة التنفي ية لمنظمة التحريير الفعسيق :رام هللا

 يمينية متقرفة، تريد مفاوضات من أجا المفاوضات فمقل.
ف  بيان صحف ، أن موضوع المصالحة الوقنية الفعسيقينية وحكومية تشيارك بويا حمياس  ،وأكد رأفت

 ععيييأ أن أي حكومييية فعسيييقينية سيييتعتزم ببرنيييام  منظمييية التحريييير هيييو شيييلن فعسيييقين  داخعييي ، مشيييدداا 
 بغض النظر عن الحزب ال ي يرأسوا أو يشارك فيوا وبغض النظر عن رؤيته السياسية. 

 25/10/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 اشتية: مطلوب خطة تنموية جديدة تركز على قطاع غزة .5
موي ية وقنيية جدييدة أكد  عضو العجنة المركزية لحركة فتا محمد اشتي ة ضرورة ننجاز خق ة تن :رام هللا

تركييز ععييأ ندمييا   قيياع كييز ة ميي" بمي يية األراضيي  الفعسييقيني ة، بمييا يشييما توجيييه ا سييتثمار الخييارج   
والمحعييي   لعمقيييياع وتشييييجي" ا سييييتثمار المشييييترك بييييين رجيييياا أعميييياا ميييين الضييييف ة وكييييز ة والمييييدس عبيييير 

سييفير اليابييان  تاكيشيي  خييالا اجتميياع ميي" ال ،وأوضييا اشييتي ة تسييويالت ضييريبي ة لعمشيياري" المشييتركة.
نجار المصالحة الحميم  يتمثيا بالحميائ  الجدييدة التي   نأل 25/10/2017 أوكوبو ف  رام هللا األرب ام

حيييام  سييتخع  فيي  كييزة، بييدماا  ميين حييا  األزمييات اإلنسيياني ة والحياتي يية المتفا ميية التيي  ي يشييوا المقيياع واف
ثيف جوودها، مين أجيا دعيم المصيالحة الفعسيقينية ودعا اشتي ة اليابان نلأ تك .لعمعي ة نعادة اإلعمار

 وتوفير ال ون ف  تنفي  متقعباتوا. 
 25/10/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 رومانيا باالعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة عملية لدعم حّل الدولتينالحمد هللا يطالب  .6

الحمد هللا رومانيا با عتراف بالدولة الفعسقينية كخقيوة المدس: قالب رئيس الوزرام الفعسقين  رام  
اليدولتين ويمضي  ععيأ أي فرصية   اا الحمد هللا نن ا ستيقان يدمر حا  و  الدولتين. عمعية لدعم حا  

وندد الحمد هللا، ف  بيان ليدر اسيتمباله في  رام هللا وزيير خارجيية رومانييا ثييودور  لعسالم ف  المنقمة.
 عد انتواكات ا حتالا اإلسرائيع  خاصة استمرار التوس" ا ستيقان ل.لتصابي ،معيسكانو

 26/10/2017 ،القدس العربي، لندن
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 أبو ردينة يطالب اإلدارة األمريكية بالتدخل الفوري إلنقاذ جهودها المتعلقة بالمسيرة السياسية .7
، 25/10/2017 دينية، األرب يامنبييا أبيو ر  السعقة الفعسيقينية رئاسة دان الناق  الرسم  باسم :رام هللا
 اإلدارة أبييو ردينييةقالييب و  المييدس.شيير   وحييدة اسييتيقانية فيي  جبييا المكبيير ب 176بنييام  لنسييرائيال ييرار 

 األمريكية بالتدخا الفوري إلنما  جوودها المت عمة بالمسيرة السياسية.
 25/10/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 تمس مواردنا وتعطل نمو اقتصادنا وتهمش قاعدتنا اإلنتاجية "ئيلإسرا"الحمد هللا:  .8

راميييي  الحمييييد هللا نن لنسييييرائيا توييييدف نلييييأ المييييس بممييييدراتنا  الفعسييييقين   يييياا رئيييييس الييييوزرام :رام هللا
ومواردنييييا، وتومييييي  الماعييييدة اإلنتاجييييية لعفعسييييقينيين، وت قيييييا  ييييدرة ا تصييييادنا الييييوقن  ععييييأ النمييييو 

أن سيقرة ا حتالا ععأ المناق  المسيماة ج ،، يتسيبب لال تصياد الفعسيقين  ععأ  والتقورل، مشدداا 
وأضاف الحميد هللا خيالا  وي قا فرص التنمية، وه ا ما تؤكده التمارير الدولية. بخسائر مدوية سنوياا 

فيي  بعييدة تمييوع ببيييت  25/10/2017 كعمتييه فيي  مورجييان  قييف الزيتييون السيينوي السيياب" عشيير، األرب ييام
وكير متوازن نن لم يمتيرن بننجيازات  ندرك أن أي تمدم نحممه ف  أي  قاع سيبمأ منموصاا  لنننا :لحم

ننوام الظعم التاريخ  ال ي لح  بنا، والتدخا يلالحمد هللا المجتم" الدول  بوقالب  ل....مماثعة ف  كزة
يره في  إللزام نسرائيا برفي" حصيارها عين  قياع كيزة وو يف ا سيتيقان وتمكيين شي بنا مين تمريير مصي

 وعاصمتوا المدس وكزة ف   عبوال. 1967ن امة دولته المستمعة المابعة لعحياة ععأ حدود عام 
 25/10/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 "الخارجية الفلسطينية": استمرار االستيطان يشكك بقدرة المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته .9

وزارة الخارجية  ، أنرام هللا، من 25/10/2017 ،المعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء و نشرت 
برئاسة بنيامين نتنياهو تواصا ت مي  ا ستيقان  اإلسرائيعية الت نن الحكومة  الفعسقينية والمغتربين

وا ستنكارات والندامات  اإلداناتضاربةا ب رض الحائق  ية،فعسقينال السعقةرض أوتوسي ه ف  
تمادي الحكومة  ،25/10/2017 الوزارة ف  بيان لوا، األرب ام عد تو  ية المقالبة بو فه.الدول

صراراا متواصالا ععأ اف اإلسرائيعية ف  تنفي  مخققاتوا ا ستيقانية استوتاراا بنرادة السالم الدولية، و 
ضفة الغربية ات ف  ال مر رئيس مجعس المست نعالنوأشارت الوزارة نلأ  فرصة السالم الراهنة. نفشاا

ا لبنام قر  كمعيون شي 800اف  روئيت أن رئيس الوزرام اإلسرائيع  أكد له موافمته ععأ تخصيص 
 استيقانية جديدة لعمستوقنين ف  الضفة.
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، أن رام هللا فييادي أبييو سيي دي، نمييالا عيين مراسييعوا فيي  26/10/2017 ،القــدس العربــي، لنــدنوأضييافت 
ار جي  ا حتالا اإلسرائيع  ا ستيالم ععأ مسياحات واسي ة مين وزارة الخارجية الفعسقينية أدانت  ر 

 أراض  المواقنين ف   رية النب  صالا شماا كرب رام هللا ألكراض وصفوا بييلاألمنيةل.
 
 أنور عبد الهادي: "الربيع العربي" جاء إلضعاف الدول العربية التي تقف مع الشعب الفلسطيني .01

ياسييية لمنظميية التحرييير الفعسييقينية السييفير أنييور عبييد الوييادي نن  يياا مييدير الييدائرة الس :وفييا – دمشيي 
لييدينا مبييدأ ب ييدم التييدخا فيي  الشييؤون الداخعييية ألي دوليية عربييية، ومنيي  البداييية لييم نتييدخا فيمييا يسييمأ 

خيالا محاضيرة ألماهيا تحيت عنيوان لان كاسيات الربيي" ال ربي  ععيأ  ،و اا عبد الوادي الربي" ال رب .
فيي  ال اصييمة السييورية دمشيي ، نن لالربييي" ال ربيي ل جييام إلضيي اف الييدوا ال ربييية المضييية الفعسييقينيةل 

التيي  لييديوا  ييوة وتمييف ميي" الشيي ب الفعسييقين ، وكيي لك ميين أجييا فييك ارتبيياق الشيي وب ال ربييية بالمضييية 
في   لنسرائيايلوبين أن لالربي" ال رب ل أثر ععيأ ا هتميام بالمضيية الفعسيقينية، ميا سيما لي الفعسقينية.

وأضيياف أن لالربييي" ال ربيي ل أدر  نتشييار فكيير التيييار التكفيييري،  ...ي وا عتييدام ععييأ األرضالتميياد
 ال ي حرف البوصعة عن المدس وفعسقين، وأج  الصراع الداخع  ف  كا منقمة ينتشر بوا. 

 25/10/2017 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 
 ن منا ركبوا البحر وأكلهم السمكحيث كثيرو بلبنانالمتبقي  الفلسطينيين بعدد ستفاجؤون: دبور .00

ون  - بيروت س د اليياس: بويدف تميديم صيورة عين الوا ي" الي ي ي انييه الالجئيون الفعسيقينيون المصير 
ل، أقعمييت جم ييية لمسييارل بالشييراكة ميي" السييفارة السويسييرية اإلنسييانيةععييأ ال ييودة، ومناصييرة حمييو وم 

من فعسقينل، ف  حضيور  ننسانونية ب نوان لوبالت اون م" سفارة دولة فعسقين ف  لبنان حمعة نلكتر 
سفيرة سويسيرا مونيكيا شيودز كيركيوز، سيفير دولية فعسيقين اشيرف دبيور، رئييس لجنية الحيوار العبنيان  

 الساب  حسن منيمنة وممثعين عن جم يات موتمة.العبنان  الفعسقين  الوزير 
الالجئين الفعسقينيين المميمين الشائ ة بدماا من عدد  واألخقاموكان تشديد ععأ تصحيا المغالقات 

 الم يشية. أوضاعومف  لبنان ووا " 
حو ثعث  الالجئين الفعسقينيين ف  لبنان ي يشون تحت خق الفمر، وأكد نن ألأ نالسفير دبور  شاروأ 
بشيتأ السيبا، سيوام  أجعوياوقننيا فعسيقين ونناضيا مين  نليأكفعسقينيين ف  لبنان نتر ب ال يودة  أننال

  .لأسرر أم شودام أم رفات، وكفانا تصريحات وموا ف، لمد سئمنا عدنا أحيام أم
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 –و اا: لأت عمون كم هو ال دد المتبم  من الفعسقينيين ف  لبنان الييوم، اسيللوا لجنية الحيوار العبنيان  
مين ال يدد المتبمي ، الفعسيقينيون ركبيوا البحير والكثيير مينوم  سيتفاجؤون أنكيمالفعسقين  وانا متلكد من 

 ل.ألسماكاأكعته 
 26/10/2017 ،القدس العربي، لندن

 
 عين الحلوةمخيم دبور يلتقي مدير األونروا وفاعليات  .02

التمأ سفير دولة فعسقين ف  لبنان أشرف دبور، في  ممير السيفارة، الميدير ال يام لييلاألونروال في  لبنيان 
ونيييروال فييي  تميييديم البحيييث فييي  أوضييياع المخيميييات الفعسيييقينية والتزاميييات لاأل كالودييييو كيييوردون . وتيييم  

 المساعدة ألبنام ش بنا الالجئ ف  لبنان.
التمييأ، بحضييور عضييو  يييادة السيياحة العبنانييية العييوام منيي ر حمييزة، وفييداا ميين فاععيييات مخيييم عييين  ثييم  

الحعوة. وبحيث المجتم يون في  لأوضياع أبنيام شي بنا في  مخييم عيين الحعيوةل، وفي  لاحتياجيات المخييم 
مديم المساعدة ألبنام ش بنا الالجئ ف  لبنانل، وأكدوا لضرورة ت زيز األمين وضرورة التزام لاألونروال ت
 وا ستمرار داخا المخيمل.

ثم استمبا دبور المناضعة السويدية ايفا ستوا حمد، الناشقة الدولية ف  دعم المضية الفعسقينية، ف  
فارة دوليية فعسييقين حضييور مييدير جم ييية لاألقفيياا والفتييوةل محمييود عبيياس. و ييدم دبييور لسييوتا درع سيي

 والكوفية الفعسقينية.
ميين جويية ثانييية، ن ييأ دبييور وقييا م السييفارة الفعسييقينية، فيي  بيييان، سييفيرة نسييبانيا السييابمة ميالكييروس 
هرناندو أشيفاريا، م تبيراا أنويا لكانيت خيير سيفير وميداف" عين حميو  شي بنا في  الحصيوا ععيأ أهدافيه 

 نصيراا حراال. بالحرية وا ستمالا، وبرحيعوا فمدت فعسقين 
 26/10/2017 ،المستقبل، بيروت

 
 2017سلطة النقد الفلسطينية: فلسطين تترقب والدة بنكها المركزي قبل نهاية  .03

أن السيييعقة الفعسيييقينية محيييافظ سيييعقة النميييد الفعسيييقينية عيييزام الشيييوا : أععييين محميييد خبيصييية -رام هللا 
 .ل2017لم الجاري البنك المركزي الفعسقين   با نواية ال ا ةعن و دست عن 

في  الضيفة الغربيية و قياع  عيامالا  مصيرفاا  15وتشرف سعقة النمد الفعسقينية ف  الو يت الحيال  ععيأ 
 أردنية وبنك واحد مصري،. 7بنوك وافدة ج 8بنوك محعية و 7كزة، وترا ب أنشقتوا، تتللف من 

الة قملنيية لعخييار  ا الشييوا نن لوجييود بنييك مركييزي فعسييقين ، هييو رسييافيي  ممابعيية ميي" األناضييوا،  ييو 
توجيد عمعية  ا الشيوا: لعمعيياا ا يو  بوجود  قاع مصيرف  نظييف يقبي  األنظمية ال الميية الم ميوا بويال.
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الصيييادر عييين  1948-1927لفعسيييقين م ميييوا بويييا، لكييين ليسيييت ال معييية الوقنيييية جالجنييييه الفعسيييقين  
لوفي  اتفا يية  قين،ل.مجعس فعسقين لعنمد آن اك،  بيا أن يتو يف ال ميا بويا مي" احيتالا نسيرائيا لفعسي

أوسعو ومعحماتوا توجد لفعسيقين خميس عميالت رسيمية متدوالية، هي : الجنييه المصيري جكيير م ميوا 
 ،، والشيكا اإلسرائيع ، والدينار األردن ، والدو ر األمريك ، واليورو األوروبي  عنيد نقال يهل.به حالياا 

، الشييوامعيييار دو رل،  1.5 يمتوييا مجم يية للييدينا احتياقييات لويي ه ال مييالت جباسييتثنام الجنيييه المصييري، 
 وزاد: لالدوا لديوا عمعة واحدة واحتياقات لوا، نحن لدينا أرب" عمالت واحتياقات لكا منوال.

معييار  15.1يبعغ نجمال  أصوا المقاع المصرف  الفعسيقين  حتيأ نوايية أكسيقس / آب الماضي ، و 
بعغيت محفظية التسيويالت جالميروض، حتيأ نوايية و  دو ر أمريك ، وف  أر يام سيعقة النميد الفعسيقينية.

معييار دو ر، فيميا يبعيغ عيدد  11.4معيارات دو ر أمريك ، وودائ" بميمية  7.7أكسقس / آب الماض  
ف  الممابا، يبعغ نجمال  نسبة المروض المت ثرة  .موظفاا  6,790موظف  المقاع المصرف  الفعسقين  

 .%2.2دف"، ف  المقاع المصرف  الفعسقين ، جالمروض الت  استحمت أ ساقوا لكن لم ت  
 25/10/2017، لألنباء األناضولوكالة 

 
 ويضعه بصورة تطورات المصالحة األردنيهنية يهاتف الملك  .11

هاتف رئيس المكتب السياس  لحركة لحماسل، نسماعيا هنية، ظور يوم األرب ام، المعك عبد هللا بن 
 الحسين معك الممعكة األردنية الواشمية.

واسييت رض هنييية التقييورات السياسييية األخيييرة وخاصيية فيي  معييف المصييالحة، مؤكييداا أن حركيية حميياس 
جييادة وماضييية فيي  التقبييي  األمييين لالتفا يياتر حيييث أصييبا ا نمسييام خعييف ظوورنييا خاصيية أن هيي ه 

 المرحعة تتقعب الوحدة الفعسقينية.
نليأ ال ال يات الفعسيقينية األردنيية  وشدد هنية ععأ أهمية الدور األردن  ف  ننجار المصالحة، مشييراا 

 الوثيمة والروابق التاريخية بين الش بين.
معيييك المغفييور ليييه الحسيييين بييين لعم ركييية الكراميية وانتصيييارها ال ظييييم والمو ييف األصييييا  هنييييةواسييت كر 

قالا ف  تلمين اإلفرا  عن الشي  أحمد ياسيين،  يائالا: لين ينسيأ شي بنا أيضياا صيورة المعيك عبيد هللا 
تبرع بدمائه من أجا فعسقين ف  أثنام الحرب ععيأ كيزة، فضيالا عين المكرمية المعكيية المسيتمرة وهو ي

 عبر المستشفأ األردن  ف  كزة.
وأكيييد هنيييية ععيييأ رفيييض حمييياس لكيييا ميييؤامرات وقروحيييات اليييوقن البيييديا، مردفييياا: نن فعسيييقين هييي  

تميرر في  األردن فويو  فعسقين واألردن هيو األردن، ولين نسيما ألي نظرييات حيوا اليوقن البيديا أن
 بعد عرب  أصيا له سيادته وتاريخه وش به.
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وأشار نلأ حرص حماس ععأ األردن وأمنه، منبواا نلأ أن أمن األردن هو من أمننا، واألمن الميوم  
 األردن  محفوظ ومحم ، وحريصون أن يكون حاضره ومستمبعه  وياا ومؤمناا.

 ييية األردنييية ععييأ الممدسييات فيي  المييدس ورفييض أي كمييا أعييرب هنييية عيين تمييدير حميياس واحتراموييا لعو 
 مساس بالمدس والممدسات اإلسالمية والمسيحية.

من جانبه، أكد المعك عبد هللا بن الحسين ععأ مواصعة األردن موا فيه بيدعم كيا الفعسيقينيين خاصية 
وأكيد  صيالحة.وتوجه بالتونئة لعش ب الفعسقين  ععيأ هي ا اإلنجياز بتحميي  الم أمام التحديات الراهنة.

ععيأ ضيرورة بي ا كيا الجوييود  سيت ادة األولويية لعمضيية الفعسييقينية ومواجوية التحيديات الراهنية، وتييم 
 ا تفا  ععأ أهمية التنسي  واستمراره ف  المرحعة المادمة.

 25/10/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 

 السنوار: المعابر ستكون تحت إدارة الحكومة الفلسطينية خالل أسبوع .11
وكا ت:  اا رئيس حركة حماس ف  كزة يحيأ السنوار نن  رار المصيالحة هيو  يرار جمياع   -ة كز 

لعحركة ف  اليداخا والخيار ، مؤكيداا أن حركتيه جيادة بقي  صيفحة ا نمسيام، مشييرا نليأ اتخيا  الحركية 
 عدة خقوات لعنووض بالمشروع الوقن  الفعسقين .

لمونيييية بغيييزة أميييس أن حركتيييه لييين تسيييما لالنمسيييام أن وأكيييد السييينوار خيييالا لميييام جم يييه مييي" النمابيييات ا
 يستمر، لوأنوا ست نو  ا نمسام ولو من قرٍف واحدل.

وأكيييد السييينوار، أن م يييابر  قييياع كيييزة سيييتكون بييييد الحكومييية الفعسيييقينية خيييالا أسيييبوع، موضيييحا أن 
 .ينيةلندارة السعقة الفعسق ستكون جمي" م ابر كزة تحت 2017/10/31ليال من تاري   12لالساعة 

 26/10/2017األيام، رام هللا، 
 

 في تقديم مرشح من صفوفها لالنتخابات الرئاسية المقبلة جدياحماس تفكر "الغد":  .11
 ياا مسيؤولون نن حركية لحمياسل سيتتمدم لعترشيا نليأ الرئاسية الفعسيقينية : نادية سي د اليدين -عمان 

نتخابيات ال امية، التي  مين المميرر أن من خالا شخصية توافمية، ن عيمييا ودولييا، و ليك عنيد نجيرام ا 
 يحدد اجتماع الفصائا الفعسقينية المادم ف  الماهرة موعدهال، بحسبوم.

وأكد الميادي الساب  ف  حركة لحماسل، عماد الفالوج ، ف  حديث لييلالغدل مين فعسيقين المحتعية، أن 
دم لعترشيييا لعرئاسييية لجيييواب الحركييية الرسيييم ، ليييدر قيييرر هييي ا الموضيييوع، يفييييد بيييلن مييين حمويييا أن تتمييي

الفعسييقينيةل، كاشييفا عيين مقعييب حركيية لفييتال، خييالا حييوار الميياهرة، بتلجيييا موعييد نجييرام ا نتخابييات 
و يييد تقييياب  مييي" هييي ا الميييوا، حيييديث المسيييؤوا المصيييري والمقعييي" ععيييأ سيييير عميييا لجنييية  الرئاسيييية.
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اس ستشيارك في  الفعسقينية، الدكتور قار  فوم ، لصيحيفة لالغيدل، بيلن لحمي -المفاوضات المصرية
ا نتخابات ال امة، وستتمدم لعترشا، من خالا رئيس مكتبوا السياس  الساب  خالد مش ا، في  مو ي" 

 الرئاسة الفعسقينيةل.
فيما لفت مصدر فعسقين  مسؤوا، فضا عدم كشف اسمه ف  حديث ليلالغدل، نليأ أن لحمياس تفكير 

فعسييقينية الممبعيية، والمنافسيية ععييأ مو يي" جييديا فيي  تمييديم مرشييا ميين صييفوفوا لالنتخابييات الرئاسييية ال
الرئاسيييةل، فييي  نشيييارة نليييأ اليييرئيس محميييود عبييياس عنيييد  يييرار خوضيييه ا نتخابيييات تحيييت و ييي" الضيييغق 

بييد أن الفيالوج ، وهيو اليوزير الفعسيقين  السياب ، رأر أن لحمياس، عنيد اتخا هيا  الش ب  والفتحياوي.
نميييا شخصيييية أكثييير توافميييية، ن عيمييييا ودولييييا، وممبولييية عنيييد  الميييرار بوييي ا الشيييلن، لييين ترشيييا مشييي ا، واف

 المجتم" الدول ل.
 26/10/2017الغد، عمان، 

 
 على رفض دمج عناصر أمن حماس مع أجهزة السلطة تصرفتح "الحياة":  .11

األجوييزة األمنييية « دميي »تييرفض بشييدة فكييرة « فييتا»أن حركيية « الحييياة»ععمييت : فتحيي  صييب ار -كييزة 
ميي" األجوييزة األمنييية التاب يية  2007زة عمييب ا نمسييام عييام فيي   قيياع كيي« حميياس»التيي  شييكعتوا حركيية 

وصف اليرئيس محميود عبياس فصيائا « الجبوة الديمو راقية»لعسعقة الفعسقينية، ف  و ت استنكرت 
 «.الميعيشيات»المماومة بي 

، النمياب عين أن وفيد «الحيياة»ليي « فيتا»وكشفت مصادر فعسقينية موثو  بوا، نمالا عن  يياديين في  
رفييض بشييدة قعييب وفييد حميياس دميي  أجوزتوييا األمنييية فيي  األجوييزة »حييوار الميياهرة  نلييأ« فييتا»حركيية 
في  « وفد فتا أكد مبدأ نعادة بنيام األجويزة األمنيية»التاب ة لعسعقة الفعسقينية. وأضافت أن « األمنية

 الضفة الغربية و قاع كزة ععأ حد سوام.
عمييييدة األجويييزة »صيييالا ال ييياروري أن « حمييياس»ميييا  اليييه رئييييس وفيييد « وفيييد فيييتا رفيييض»وتاب يييت أن 

في  كيزة يحييأ السينوار مين أن « حمياس»ك لك ما  اليه رئييس « رفض»، و«األمنية ف  كزة المماومة
وفييد فييتا رد  حينيي اك »وأوضييحت أن  «.حميياس سييتحافظ ععييأ بنييية المماوميية وسييت ما ععييأ تقويرهييا»

حييزب هللا فيي  لبنييان فيي   بييلن فييتا تييرفض أن تكييون قربوشيياا لحميياس، وتييرفض كيي لك تقبييي  نمييو  
 «. قاع كزة،  با أن تتوتر األجوام ويرف" المسؤولون الجعسة

 بيا أييام تفاصييا هي ه الحيوارات، وأكيدت أن « الحيياة»وكانت مصادر فعسقينية موثو  بوا كشيفت ليي 
 الحوارات بسبب ه ه النمقة.« تفجر»األمور وصعت حد 



 
 
 
 

 

 14 ص             4444 العدد:             10/26/2017 الخميس التاريخ: 

                                    

 نليأ يدموا ا تراحياا وافي  ععييه الوفيدان بيلن يحضير و الت المصيادر حيني اك نن المسيؤولين المصيريين 
« تصيور مشيترك»إلعداد « حماس»المقاع  ادة األجوزة األمنية التاب ة لعسعقة، ويعتموا نظرامهم من 

ا جتمياع الثنيائ  بيين الحيركتين الي ي سيي مد في   نليأحيوا قبي ية األجويزة األمنيية وعمييدتوا وتمديميه 
 12الممبا لتميويم األوضياع ب يد تو يي" اتفيا  المصيالحة الجدييد في   األوا من كانون األوا جديسمبر،

 من الشور الجاري.
 26/10/2017الحياة، لندن، 

 
 سيزور القطاع قبل نهاية العامعباس و  جدا   عن غزة قريبا   اإلجراءاتبرفع  قرارالقواسمي لـ"سما:  .11

 أنوعضييو المجعييس الثييوري المواسييم  المتحييدث باسييم حركيية فييتا  أسييامةاكييد : خيياص سييما -رام هللا 
حركتيه ستواصيا ال ميا بشيكا  أنفي   قياع كيزة ب يد المصيالحة  مؤكيدا  نيجياب تسيير بشيكا  األمور
 الوحدة الوقنية بشكا كاما. نلأحتأ الوصوا  نيجاب 

 نليأاليوزرام يتوافيدون  ننو اا المواسم  ال ي يزور كزة حالييا في  تصيريحات خاصية لوكالية ل سيما ل 
 األمييرنميوا هيي ه زييارة وسيصييبا هي ا  أنمسييتمر  سيتالم مويياموم مضييفا:ل   نريييد  قياع كييزة بشيكا 

 روتينيا  ن كزة جزم من الوقن الفعسقين .
وتييياب"  يييائال:ل نحييين فييي  حركييية فيييتا وبت عيميييات مييين اليييرئيس محميييود عبييياس نرييييد التغعيييب ععيييأ كافييية 

 نليأفتحياوي هيو عيدم الرجيوع المرار ال أنتواجه عجعة المصالحة مشددا ععأ  أنالص اب الت  يمكن 
تكييون كييزة خييار  الفضييام الفعسييقين  وتسييتفرد بالضييفة الغربييية لكننييا  أنتريييد  نسييرائياوتيياب":ل . الييورام

 .من الوقن و  دولة بدونه يتجزأاليوم نحن موحدين فمقاع كزة جزأ   
سنة من  11 أنعم الكا ي  ننال مابية ععأ كزة  اا المواسم   اإلجراماتوحوا تلخر الرئيس ف  رف" 

عييين موضيييوع التمكيييين  اآلنلنحييين نبحيييث  مضييييفا: األميييورصيييبر وو يييت لحيييا  نليييأا نمسيييام تحتيييا  
عين كيزة سييتخ  مين اليرئيس في  الو يت  بياإلجراماتتسير وف  الرؤية الفعسقينية و رار برف"  واألمور

بمقيياع كييزة لتييتمكن الحكوميية ميين النوييوض  أسييابي"بضيي"  نلييأالمناسييب و ريبييا جييدا والمضييية بحاجيية 
الييرئيس  أنالمواسييم   أكييدوفيي  ختييام الممابعيية  ميين السيياب . وأفضييامييا كانييت ععيييه  نلييأ األمييوروعييودة 
و با انه سيات  ععأ المقاع  ريبا  أجندتهالرئيس وض" ععأ  أن قاع كزة  ريبا موضحا  نلأسيات  
 ال ام. نواية

 24/10/2017وكالة سما اإلخبارية، 
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 انحياز لدولة االحتالل حول وعد بلفور راء البريطانيةالوز  رئيسةفتح: تصريحات  .11
أدانت مفوضية الت بئة والتنظيم ف  حركة لفتال تصيريحات رئيسية وزرام بريقانييا تيرييزا مياي : رام هللا

األخيييرة، التيي  أععنييت فيوييا فخيير بريقانيييا بميييام دوليية ا حييتالا اإلسييرائيع  وتصييميموا ععييأ ا حتفيياا 
و ييياا رئييييس المكتيييب اإلعالمييي  فييي  مفوضيييية الت بئييية والتنظييييم منيييير  شيييؤوم.بمئويييية وعيييد بعفيييور الم

الجييياكوب نن تصيييريحات تيرييييزا مييياي ت بييير عييين انحيييياز حميمييي  لدولييية ا حيييتالا ال نصيييرية، وتكمييين 
 خقورته ف  تشري ه لالحتالا ال ي يستودف األرض واإلنسان الفعسقين ، وتنصال من مسؤوليتوا.

أن تتحمييا مسييؤوليتوا التاريخييية والمانونييية والسياسييية والمادييية والم نوييية وقالييب الحكوميية البريقانييية 
لنتائ  وعد بعفور، وا عت ار لعش ب الفعسيقين  لميا حيا بيه مين نكبيات وظعيم، وتصيحيا هي ه الكارثية 

 التاريخية، وم الجة نتائجوا با عتراف بالدولة الفعسقينية المستمعة وعاصمتوا المدس الشر ية.
ة فييتا فيي  بيانوييا بريقانيييا التراجيي" عيين تصييريحاتوا المشييرعنة لالحييتالا واسييت ادة فييرص وقالبييت حركيي

البنييام الحميمييية والجييادة فيي  دعييم ن اميية دوليية فعسييقينية مسييتمعة والسيي   فيي  نلييزام ا حييتالا ومحاسييبته 
 ععأ انتواكاته وجرائمه بح  الفعسقينيين.

 25/10/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 حراك فلسطيني رسمي لمقاضاة بريطانيا أمام المحاكم الدوليةالعالول:  .02
سينحتفا حتمياا بالي كرر “ الت رئيسة الوزرام البريقانيية، تيرييزا مياي، ”: المدس ال رب “لندن ي رام هللا ي 

جييام  لييك فيي  م ييرض ردهييا ععييأ أسييئعة النييواب فيي  مجعييس ال مييوم  ”.المئوييية لوعييد بعفييور بكييا فخيير
 ”.نفتخر لدورنا ف  تلسيس دولة نسرائيا“ريقان ، اليوم األرب ام، حيث  الت الب

 ووصف مسؤوا فعسقين  كبير تصريحات ماي بلنوا جريمة جديدة ضد الش ب الفعسقين .
و اا محمود ال الوا نائب رئيس حركة فتا نن وعد بعفور جريمة كبيرة بح  الش ب الفعسقين ، ومن 

أن ي تيي ر ويصيحا خقيله،   أن يتبياهأ بييه. هي ا المو يف الييوم ي تبيير  المفتيرض بمين يرتكيب جريمية
جريمييية جدييييدة ضيييد الشييي ب الفعسيييقين . وتحيييدث ال يييالوا فييي  حيييديث لتعفزييييون فعسيييقين عييين حيييراك 

 فعسقين  رسم  لمماضاة بريقانيا أمام المحاكم الدولية.
 26/10/2017القدس العربي، لندن، 

 
 حكومةالاالمتحان األول التي ستواجهه  هو واردات وزارة الماليةالمعابر وتوحيد  استالم: الفتياني .01

 اا ماجد الفتيان ، أمين سر المجعيس الثيوري لفيتا، نن اسيتالم الم يابر وتوحييد  أشرف الوور: -كزة 
 «.هما ا متحان والخقوة األولأ الت  ستواجووا حكومة التواف  الوقن »واردات وزارة المالية 
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يجيييب أن تكيييون ععيييأ  اعيييدة أننيييا »ريحات لتعفزييييون فعسيييقين، أن المصيييالحة وأكيييد الفتييييان  فييي  تصييي
«.  اهبون نلأ شراكة حميمية سياسية تحصن وتحم  المشروع الوقن  وليس نلأ محاصصة خدماتية

 يييانون واحيييد ونظيييام واحيييد وحكومييية واحيييدة و يييرار واحيييد »ت نييي  وجيييود « الشيييراكة السياسيييية»ورأر أن 
نا أن ن هب نلأ الحرب ععينا أن ن هب بمرار واحد، وليس من ح  أحد ن ا أرد»و اا «. وسالر واحد

 «.أن يفرض ععينا مساراا لمزاجه أو مصالحه أو تحالفاته
أقييراف منزعجية مين المصييالحة و  »وفي  سييا  تصيريحاته أشييار المييادي في  حركيية فيتا، نليأ وجيود 
،  فتيا نليأ أن هي ه األقيراف «اتيج ي تبرونوا أنوا المصعحة ال عيا لعش ب الفعسقين  والويدف ا سيتر 

 «.تحالفات دولية أخرر ععأ المصالحة»الت  لم يسموا تفضا 
 26/10/2017القدس العربي، لندن، 

 
 بسالح الميلشيات أو سالح الفلتان األمنيوصف عباس سالَح المقاومة  ترفض"الجهاد"  .00

المماومية ت تبير عاميا بنيام أكيد خضير حبييب المييادي في  الجوياد اإلسيالم ، أن : محمد شياهين-كزة
فيي  المجتمييي" الفعسيييقين ، وأنويييا سييتكون سييينداا لعشييي ب وأي حكومييية توافيي  ت ميييا فييي  الضيييفة المحتعييية 

 و قاع كزة.
ورفيض حبييب، خييالا حديثيه مي" لالرسييالة نيتل، وصييف المماومية بسيالر الميعشيييات أو سيالر الفعتييان 

س وحكومة التواف  إلنويام ا نمسيام يجيب األمن ، م تبرا أن الشروق الت  يض وا الرئيس محمود عبا
 أ  تمر عبر سالر المماومة.

و ياا: لمين كيير الممبيوا وقنياييا أو فعسيقينياا أن يقاليب أي قيرف بننوييام سيالر المماومية، كيون  لييك 
 يتماق" م" أهداف ا حتالا اإلسرائيع ، ويمدم له الخدمة الت  ينتظرهال.

ن أي مخققات أو أحاديث تدور إلنوام حالية ا نمسيام، وشدد ععأ ضرورة تجنيب سالر المماومة م
 أو أي معفات لعنما  سوام كانت داخعية أو خارجية.

وأضاف حبيب: لكا من يرييد أن يتحيدث عين المماومية، هيو يويدف نليأ خعيق األورا  ووضي" ال صيا 
 ورة كامعةل.ف  الدواليب، ويثبت أمام الش ب الفعسقين  بلن نواياه كير سعيمة إلنوام ا نمسام بص

ورأر أنييه ميين األولييأ أن تجنيي  المماوميية ثمييار المصييالحة الفعسييقينية برفيي" يييد األجوييزة األمنييية الثميعيية 
 عنوا ف  الضفة المحتعة، بد ا من المقالبة بسحب سالحوا ف   قاع كزة.

 25/10/2017الرسالة، فلسطين، 
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 "ليشيات غير الناجحةلوصفه فصائل المقاومة بـ"الم" تهاجم عباس المقاومةكتائب " .02
هاجمييت كتائييب المماوميية الوقنييية الفعسييقينية الجنييار ال سييكري لعجبويية الديممراقييية لتحرييير فعسييقين، 
الرئيس محميود عبياس لوصيفه فصيائا المماومية بييلالمعيشيات كيير الناجحيةل، م تبيرةا أن عبياس لتنكير 

 لنضا ت ش بنا وتضحياتهل.
نن عباس ليتجاهيا أن بند يية المماومية أسيومت، بالتضيحيات  و الت الكتائب ف  بيان لوا نشر أمس:

الغالية ألبنام ش بنا، ف  المناق  المحتعة وف  الشتات، ف  بعورة الشخصية الوقنية والكيانية الوقنية 
الفعسييقينية، وأنوييا أسييومت أيضيياا فيي  نعييادة المضييية الوقنييية الفعسييقينية، نلييأ جييدوا أعميياا المجتميي" 

ضية تحرر وقن  ضد ا حتالا اإلسرائيع  وا ست مار ا ستيقان ، ب د أن كانت الدول  باعتبارها  
  ضية مجموعات من الالجئين   كيرل.

ودعت كتائب المماومة الوقنية الفعسقينية نلأ تشكيا كرفية عمعييات مشيتركة بييدها  يرار اليدفاع عين 
 ة لفصائا المماومة ف  لبنان.ش بنا ضد كا أشكاا ال دوان، ف  است ادة لتجربة ال معيات المشترك

 25/10/2017فلسطين أون الين، 
 

 يرحب بالموقف القطري اتجاه المصالحة الفلسطينية حسين الشيخ .01
رحيييب عضيييو العجنييية المركزيييية لحركييية فيييتا، وزيييير الشيييؤون المدنيييية حسيييين الشيييي ، بيييالمو ف : رام هللا

حييييب دولييية  قييير بالمصييييالحة المقيييري الييي ي عبييير عنيييه السييييفير محميييد ال ميييادي، والييي ي أكيييد فيييييه تر 
 الفعسقينية.

وأكد ال مادي أن الدعم المقري لبنام ممرات الحكومة، وأي مشاري"  قرية أخرر ف  كزة، وكيرها تيتم 
 من خالا حكومة الوفا  الوقن  الفعسقينية.

 25/10/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 د ولن تعود عنهاالمصالحة دون ترد نحوحلس: فتح ماضية  .01
لنن حركيية   يياا عضييو العجنيية المركزييية لحركيية لفييتال أحمييد حعييس، مسييام اليييوم األرب ييام: الييرأي-كييزة

 لفتال تسير دون تردد نحو المصالحة ولن ت ود عنوا ولن تعتفت لعخعف، با تتقع" لألمامل.
ن الييرئيس محمييود وشييدد خييالا حفييا التييلبين اليي ي أ امتييه حركيية لفييتال لعراحييا لفتحيي  البحريييةل ععييأ أ

 عباس والحركة ماضيان نحو تحمي  المصالحة ألجا الش ب الفعسقين  ولتحمي  مصعحته الوقنية.
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وكييان  ييد عمييد اجتميياع اليييوم فيي  منييزا حعييس بحضييور نسييماعيا جبيير عضييو المركزييية، وأمييين سيير 
 200 المجعييس الثييوري لفييتا ماجييد الفتيييان  وحشييد ميين عناصيير حركيية فييتا واأل يياليم يمييدر بييلكثر ميين

 شخص، نو شت فيه معفات تنظيمية وأخرر  يادية.
 25/10/2017، غزة –وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم 

 
 زكي: القيادة جادة في تحقيق المصالحةعباس  .01

أقعي" عضيو العجنيية المركزيية لحركيية فيتا، والمفيوض ال ييام لع ال يات ال ربييية والصيين الشيي بية  :رام هلل
ير هولنييدا لييدر دوليية فعسييقين بيتيير موليمييا يرافمييه آناميكييا فييان زوليين عبيياس زكيي ، يييوم األرب ييام، سييف

رئيسيية المسييم السياسيي  فيي  السييفارة، ععييأ آخيير التقييورات بالمنقميية، خاصيية توجوييات الميييادة السياسييية 
 الفعسقينية تجاه ال معية الديممراقية وتحمي  الوحدة الوقنية الفعسقينية.

نن المييادة الفعسيقينية جيادة في  تحميي  المصيالحة بيين و اا زكي ، في  تصيريا صيحف  عميب العميام، 
الضفة وكزة وصو  نليأ وحيدة المو يف الفعسيقين  تجياه عمعيية السيالم في  المنقمية، وعبير عين شيكره 
وتمييديره لوولنييدا حكوميية وشيي با لمييا تمدمييه ميين دعييم ومسيياندة لعحكوميية الفعسييقينية ومؤسسييات المجتميي" 

 المدن  ف  فعسقين.
سيييفير الوولنيييدي عييين ترحييييب الحكومييية الوولنديييية بالمصيييالحة الفعسيييقينية ودعمويييا مييين جانبيييه عبييير ال

ومسييياندتوا لتحميييي  الوحيييدة الوقنيييية الفعسيييقينية، وأضييياف ان المو يييف الوولنيييدي ينقعييي  مييين مو يييف 
 ا تحاد األوروب  الداعم والمساند ل معية السالم ف  المنقمة.

 25/10/2017، الحياة الجديدة
 

 ملفات خمسةفصيال  وسيبحث  13سيعقد بمشاركة  القاهرةاء : لق"الديمقراطية" .01
صرر زياد جركون عضو المكتب السياس  لعجبوة الديممراقية لتحرير فعسقين، أن لمام الماهرة : كزة

ي مد يوم  بمشاركة ثالث عشرة فصيالا، وهيم نفيس  21/11/2017الممبا حوا المصالحة الفعسقينية، س 
 .4/5/2011  الماهرة ف  الفصائا الت  و  ت ععأ اتفا
تشيكيا حكومية وحيدة وقنيية شيامعة، ، معفيات وهي  5أن العميام سييبحث  ،وأوضا ف  تصريا صيحف 

منظمييية التحريييير، نجيييرام انتخابيييات تشيييري ية ورئاسيييية، معيييف المصيييالحة المجتم يييية، معيييف الحرييييات 
 ال امة.
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جيييا الم ضييي    يييدماا إلنويييام وأضييياف: لبالتلكييييد سييييجري تشيييكيا العجيييان المختعفييية لوييي ه المعفيييات مييين أ
ا نمسيام األسيود في  تياري  شي بنا الفعسيقين  واليي ي أدر نليأ تراجي" المضيية الوقنيية، وت غيوا حكوميية 

 ا حتالا بمصادرة المزيد من األراض  وتوويد المدسل.
وقالب برف" ال موبات المفروضة من الرئيس محمود عباس ععأ أبنام  قاع كزة، لألنه   مبرر لويا 

 تمس حياة المواقنين وتؤثر ععيوم بالسعبل.وه  
 25/10/2017فلسطين أون الين، 

 
 اإلضافية بدولة فلسطين االعترافاتالقدوة يؤكد أهمية  .01

أكد عضو العجنية المركزيية لحركية لفيتال والمتحيدث باسيموا ناصير الميدوة، أهميية ال ميا الي ي  :رام هللا
  ال دييييد مييين المجيييا ت، مشيييدداا ععيييأ دورهيييا تجييياه تميييوم بيييه األميييم المتحيييدة بالنسيييبة لشييي وب ال يييالم فييي

الشيي ب الفعسييقين  لمسييؤليتوا تجيياه المضييية الفعسييقينية نلييأ حييين حييا المضييية حييالا عيياد ا ميين كافيية 
 جوانبوا.

لماهيا، ييوم الثالثييام، لمناسيبة اليييوم ال يالم  لألميم المتحييدة، التي  نظمييت أجيام  ليك خييالا كعمتيه التيي  
فيوييا تحيييات الييرئيس محمييود عبيياس، ورئيييس الييوزرام راميي  الحمييد هللا، لألمييين فيي  مدينيية رام هللا، نمييا 

ال ام لألمم المتحدة أنقونييو كيوتيريس، ولمب يوث األميم المتحيدة لعشير  األوسيق نيكيو ي مالدينيوف، 
 ولفري  األمم المتحدة ال اما ف  األرض الفعسقينية.
ععيييأ عيييات  الشييي ب الفعسيييقين  و يادتيييه واألميييم  و ييياا الميييدوة: أنيييه تيييم تحدييييد المويييام األساسيييية المعمييياة

نوائه، وال ما ععأ و فه ا ستيقانالمتحدة والمجتم" الدول ، والت  تتمثا بمواجوة  الشرق  باعتباره واف
 األساس  ألي تمدم لتحمي  السالم والشرق األساس  ولتحمي  الحمو  الوقنية.

أو  واإلسيرائيعيينالنوائ  بين الفعسيقينيين  ا تفا  باتجاهوأشار نلأ أن المومة الثانية تتمثا ف  الدف" 
أن الموميية الثالثيية تتمثييا فيي  اسييتكماا ال مييا، ميين  ، واعتبييرمييا يسييميه المجتميي" الييدول  بحييا الييدولتين

 الوحدة الجغرافية والسياسية بين شم  الوقن. است ادةأجا 
 25/10/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 من الحزب "التقدمي" اللبناني قبل وفدا  حماس تست .01

اسييتمبعت  يييادة حركيية لحميياسل فيي  لبنييان، بمكتبوييا فيي  بيييروت يييوم األرب ييام، وفييداا  يادييياا ميين ت: بيييرو 
 الحزب التمدم  ا شتراك  ف  لبنان برئاسة أمين السر ال ام ظافر ناصر.
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عضو مجعس الميادة  -إلعالملوف  بيان لحماس وصا لالمركز الفعسقين  ل-وراف  ناصر ف  العمام 
ومسييييؤوا ال ال ييييات الفعسييييقينية بوييييام أبييييو كييييروم، وعضييييوا مجعييييس الميييييادة: ياسيييير مالعييييب، ومحمييييد 

 بصبوص.
 دم وفد الحزب ا شتراك  التوان  لحركة حماس باتفيا  المصيالحة الفعسيقينية، واسيت رض الجانبيان و 

 ة.تقورات المضية الفعسقينية وال ال ات الفعسقينية العبناني
كما ثمنا التوصا نلأ وثيمة الرؤية العبنانيية الموحيدة لمضيايا العجيوم الفعسيقين  في  لبنيان، داعيين نليأ 
نقييال  حييوار لبنييان  فعسييقين  شيياما ينييا   مجمييا المضييايا التيي  توييم الشيي بين ععييأ  اعييدة احتييرام 

نليييأ دييييارهم فييي   سييييادة لبنيييان وتيييوفير الحيييياة الكريمييية لالجئيييين الفعسيييقينيين فييي  لبنيييان لحيييين عيييودتوم
 فعسقين.

 26/10/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ميدانيا  توفي إثر حادث سير قائدا  يزف  "القسام" .22
زفت كتائب الشويد عز الدين المسام الجنار ال سيكري لحركية لحمياسل ييوم األرب يام،  ائيداا : خانيونس

 ميدانياا من خانيونس جنوب  قاع كزة توف  نثر حادث سير.
عاميياا،  28ت كتائييب المسييام فيي  بيانوييا ال سييكري: لنن المائييد الميييدان  محمييد مصييقفأ أبييو جييزر جو اليي

هي المواف  1439صفر  5من مسجد لعباد الرحمنل ف  خانيونس جنوب  قاع كزة توف  يوم األرب ام 
 م جرام حادث سيرل.25/10/2017

جوياد والتضيحية والربياق في  سيبيا هللا، وأضافت لليمض  نلأ ربه ب د حياٍة مباركٍة حافعٍة بال قيام وال
 نحسبه من الشودام األبرار األقوار و  نزك  ععأ هللا أحداال.

 25/10/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 معلوماتالاإلسرائيلية تعتمد على انتحال أسماء قادة المقاومة لجمع  للمخابراتأساليب جديدة  .21
توجيه المخيابرات اإلسيرائيعية، لعحصيوا ععيأ م عوميات بيي كشف تمرير أمن  عن أسعوب جدييد تن :كزة
 من نشقام المماومة الفعسقينية، تموم ععأ أسعوب الخداع.« قريمة مباشرة»

المريييييب ميييين الجنييييار المسييييعا لحركيييية حميييياس، أن « المجييييد األمنيييي »و كيييير تمرييييير جديييييد نشييييره مو يييي" 
أ م عومييات بشييكا مسييتمر، وأنوييا المخييابرات اإلسييرائيعية تسيي أ نلييأ تجديييد أسيياليبوا فيي  الحصييوا ععيي

ت ما ععأ نيجاد وابتكار أساليب جديدة ف  محاولة منوا لخداع الشيباب الفعسيقين  وجمي" الم عوميات 
 منوم، أو محاولة نسماقوم ف  وحا ال مالة.
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، «أسيعوب الخيداع»وأوضا أن من أحدث األساليب الت  استخدمتوا المخابرات ف  اآلونة األخيرة هو 
مفاصيييا ال ميييا ال سيييكري » معيييية ععيييأ انتحييياا ضيييباق المخيييابرات اإلسيييرائيعية ألسيييمام حييييث تميييوم ال

وأشيييار المو ييي" أن ضيييباق المخيييابرات اإلسيييرائيعية تواصيييعوا مييين خيييالا ا تصييياا بيييالوواتف  «.الممييياوم
النمالة، م" عدد من عناصر المماومة الفعسقينية، تحت مسميات دارجة لدر المماومة كاستخدام اسيم 

 صص اإلمداد، أو مسؤوا السرية الثانية، وكيرهما من األسمام.جمسؤوا تخ
وخالا ه ه ا تصا ت قعب ضباق المخابرات اإلسرائيعية من عناصر المماومة المتصا بوم، ب ض 
الم عوميييات الخاصييية ببيانييياتوم أو ب ويييدهم وقبي ييية عمعويييم وكيرهيييا مييين البيانيييات، و ليييك بويييدف جمييي" 

 ومات سابمة لديوم.م عومات جديدة أو التثبت من م ع
ونمييا المو يي" تحيي يرا ميين المماوميية الفعسييقينية ل ناصييرها ميين ا نخييداع بتعييك ا تصييا ت الييواردة ميين 

 قرف المخابرات اإلسرائيعية، ونوهت نليوم نلأ عدم الت اق  م وا.
وأشار نلأ أن التحميمات السابمة م" ال مالم كشفت أن ضباق المخابرات قعبيوا مينوم جمي" م عوميات 

 عن قبي ة عما عناصر المماومة وأر ام هواتفوم.
 26/10/2017، لندن، القدس العربي

 
 فلسطينية تحاول دهس جنود "إسرائيليين" قرب رام هللا مركبةاإلعالم العبري:  .20

 كيييرت مصيييادر عبريييية، مسييام ييييوم األرب يييام، أن مركبييية فعسيييقينية حاوليييت  اليييرأي: –الضييفة المحتعييية 
سييييرائيعيين بييييالمرب ميييين مسييييتوقنة لحعمييييي ل المماميييية ععييييأ أراضيييي  دهييييس مجموعيييية ميييين الجنييييود اإل
 .المواقنين شماا كرب رام هللا

وأشييارت تعييك المصييادر نلييأ أن سييائ  المركبيية    بييالفرا دون و ييوع أي نصييابات فيي  صييفوف جنييود 
 ا حتالا ال ين تواجدوا ف  المكان.

 لمركبة الت  نف ت المحاولة.ولفتت الأ أن حمعة تمشيق واس ة تجري ف  المكان لع ثور ععأ ا
 25/10/2017، غزة –وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم 

 
 على خلفية سياسية رين في الضفةمحر   ستةعتقل يأمن السلطة  :حماس .22

 اليت حركية لحمياسل نن أجوييزة األمين التاب ية لعسيعقة الفعسييقينية في  الضيفة الغربيية المحتعيية : رام هللا
أسيرر محيررين، في  و يت تواصيا فييه  6واقنين، والت  كان آخرها اعتمياا تواصا انتواكاتوا بح  الم

 اعتماا عدد آخر ععأ خعفية سياسية ولدون أي سند  انون ل، كما  الت.
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و كرت الحركة ف  بيان صدر عنوا اليوم األرب ام، أن جواز لاألمين الو يائ ل اعتميا الميواقنين زاهير 
براهيم عبد اليراز  مين قوبياس، ومحميد ععميم مين سيعفيت، موسأ وعبد هللا ال كر من مدينة نابعس، و  اف

 ومجاهد نوفا من  عميعية، باإلضافة نلأ  سام حاليمة من الخعيا.
وأوضييا بيييان لحميياسل أن جمييي" المسييتودفين خييالا حمعيية ا عتمييا ت األخيييرة هييم أسييرر محييررون، 

 وب ضوم م تما سياس  ساب  ف  سجون السعقة.
 25/10/2017، قدس برس

 
 دوالر لتطوير البنى التحتية لمستوطنات الضفة مليون 230ياهو: نتن .21

 اا رئيس حكومة ا حتالا بنيامين نتنياهو، األرب ام، نن حكومته  :األناضوا - المدس المحتعة
معيون دو ر، لتقوير البنأ التحتية ف  مستوقنات الضفة الغربية  230معيون شيكا ج 800ستستثمر 

 ام الممبا.المحتعة، بدماا من ال 
ونمعت وسائا نعالم نسرائيعية، بينوا المناة الثانية، عن نتنياهو  وله خالا لمائه بمسؤولين عن 
المستوقنات، ننه سي ما ععأ تقوير كافة القر  لجمي" المستوقنات وتقوير البنأ التحتية لوا 

 سوام ف  الضفة الغربية أو كور األردن جشر  الضفة،. 
نتنياهو لعمستوقنين ب د أيام من موافمة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان ععأ وتلت  ه ه الوعود من 

 مخقق لش  قر  استيقانية وتحسين األمن لعقر  الموجودة حاليا. 
 25/10/2017، الغد، عّمان

 
 يجابيةإغزة يسير بشكل مرٍض ونتائجه  حدودليبرمان: بناء الجدار على  .21

جي  اإلسرائيع ، مسام األرب ام، أن بنام الجدار الجديد ععأ  اا أفيغدور ليبرمان وزير ال :رام هللا
 حدود  قاع كزة يسير بشكا مرٍض ووفما لعجدوا الزمن  ال ي تم تحديده.

جامت أ واا ليبرمان خالا تفمده الحدود م"  قاع كزة برفمة نائب رئيس األركان افيف كوخاف و ائد 
 خرر.المنقمة الجنوبية نياا زامير و يادات عسكرية أ

المشروع يثبت نفسه كا يوم وأن النتائ  نيجابية.  نن ه اوأشاد ليبرمان ب معية بنام الجدار و اا 
مشيرا نلأ أهميته ف  مواجوة األنفا  وافعادة األمن لسكان الجنوب وسيزيد من ازدهار تعك المنقمة 

 الجنوبية.
 اظ ععأ الودوم الحال .وأكد أن الجي  اإلسرائيع    يركب ف  أي مواجوة وأنه ي ما لعحف

 25/10/2017القدس، القدس، 
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 "طوق خانق" من حولنا بتشكيلليبرمان: لن نسمح إليران  .21
اعتبر وزير األمن اإلسرائيع ، أفيغدور ليبرمان أن لنسرائيا ف  مواجوة م" تحديات : مجيد المضمان 

الية الشر يةل، وأن نيران لت ما هائعةل، وخاصة لالتوديد اإليران  وميعيشياته الشي ية ععأ الحدود الشم
 ععأ بنام حعمة خانمةل حوا نسرائيا، ععأ حد وصفه.

أمام حفا لتخري  ضباق ف  جي  ا حتالا اإلسرائيع ، األرب ام، نن اإليرانيين لهم  و اا ليبرمان
من بنأ حزب هللا ععأ مدر سنوات عديدةل، ثم لالجواد اإلسالم  ف   قاع كزة، واآلن ها هم 

ون ععأ حماس، و د رأينا،  با أيام  عيعة فمق، وفد كبار  يادات حماس برئاسة صالر يسيقر 
وأنوأ ليبرمان كعمته بتوجيه لتوديد واضال، ععأ حد وصف وسائا  ال اروري ف  زيارة إليرانل.

من  اإلعالم اإلسرائيعية، نلأ الموات اإليرانية ف  سورية،  ائال ننه للن نتردد لحظة ف  من" اإليرانيين
 ن امة ه ا القو  الخان ، ولو بمفردنا، ف  حاا لم تؤت الجوود األخرر ثمارهال. 

ونة األخيرة، وآما أ  نجد أنفسنا وأضاف: للمد أثبتنا عزمنا ععأ من"  لك، وأكثر من مرة ف  اآل
 مضقرين نلأ اثبات  لك مرة أخررل.

 25/10/2017، 48عرب 
 

 بعد انتقادات طاولت طبيعة مهمته نتنياهوالخاص ل استقالة الموفد والمستشار الدبلوماسي .21
أ ف ب: أععن اسح  مولخو الموفد الدبعوماس  الخاص لرئيس الوزرام اإلسرائيع   - المدس المحتعة

 بنيامين نتنياهو ومستشاره من  فترة قويعة، ا رب ام استمالته ب د انتمادات قاولت قبي ة مومته.
اقعب منكم اعفائ  من مومات  “و نشرها مكتب رئيس الوزرام وكتب مولخو ف  رسالة نلأ نتنياه

 ”.كموفد خاص ومستشار دبعوماس  لرئيس الوزرام
  احتا  نلأ ت داد المومات الدبعوماسية “نتنياهو بيانا شكر فيه لمولخو ما  ام به و اا  وأصدر

 تفاوضية.” خبرة“مشيدا بما يتمت" به من ” الحساسة والمومة الت   مت بوا
 .2018سيغادر مولخو منصبه نواية شباق/ فبراير و 

لن يكون ف  حكومت  “وب د نعالن استمالة مولخو، كتب رئيس حزب ال ما آف  كاباي ععأ تويتر 
 ”.أناس مثا مولخو أو شيمرون

 25/10/2017، رأي اليوم، لندن
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 ليل والقدسيضم تكتالت استيطانية واسعة بين الخ "القدس الكبرى"مشروع قانون إسرائيلي  .21
تا أبيب: دعا سكرتير الحكومة اإلسرائيعية، أمس، أعضام العجنة الوزارية لشؤون التشري"، بلن 

، ويشما ضم مستوقنات خار  الخق األخضر «المدس الكبرر»مشروع  انون جديدا يقع  ععيه اسم 
 ومحا ية لعمدس، سوف ي رض يوم األحد الممبا ععأ العجنة الوزارية لعتشري".

م اليه »ب المشروع، فنن حكومة بنيامين نتنياهو تخقق لضم الكتا ا ستيقانية من مست مرة وبموج
، الجاثمة ععأ األراض  الفعسقينية ف  ما بين «كو  عتصيون»، جنوب المدس وحتأ «أدوميم

حداث تغيير ف  حدود المدس،  بيت لحم والخعيا، نلأ نسرائيا. ويرم  ه ا المخقق، نلأ الضم واف
غييرات ديموكرافية من خالا زيادة عدد المستوقنين اليوود نلأ الحد األ صأ، وتمعيص إلحداث ت

 عدد الفعسقينيين نلأ الحد األدنأ.
، وبدعم من وزير «العيكود»وبموجب ا  ترار ال ي تمدم به عضو الكنيست يوآف كي ، من كتعة 
م اليه »فسوف يجري ضم  المواصالت وا ستخبارات يسرائيا كاتس جالعيكود،، وك لك نتنياهو،

، وبا   المستوقنات ف  الكتعة ا ستيقانية «أفرات»و« كف ات زئيف»و« بيتار عيعيت»و« أدوميم
، نلأ النفو  البعدي لعمدس. وف  الو ت نفسه يخر  من ه ا النفو  مخيم ش فاق «كو  عتصيون»

ألف مستوقن يوودي نلأ  150وبعدتا كفر عمب وعناتا من نفو  بعدية ا حتالا. وعمعيا، فننه يدخا 
 ألف عرب . 100المدس، ويخر  منوا 

 26/10/2017الشرق األوسط، لندن، 
 

 الشهر القادم أواخرتأجيل تشريع "القانون الفرنسي" إلى "يديعوت":  .21
تم تلجيا قرر مشروع المانون ال ي يوفر الحصانة لرئيس الحكومة من التحميمات : مجيد المضمان 

 ب، وال ي بات ي رف بيلالمانون الفرنس ل، نلأ نواية الشور المادم.قالما هو ف  المنص
، أن المرار اتخ  ف  ختام لجعسة األرب امونمعت ليدي وت أحرنوتل ععأ مو  وا اإللكترون ، ظور 

مباحثاتل عمدت ف  مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيعية، بنيامين نتنياهو، بمشاركة كا من رئيس 
 يد بيتان، ووزير السياحة، ياريف ليفين.ا ئتالف الحكوم ، داف

وبحسب المصدر تمرر تلجيا قرر مشروع المانون ععأ الكنيست نثر نعالن كتعة لالبيت اليووديل، 
 الشريكة ف  ا ئتالف الحكوم  اإلسرائيع ، م ارضتوا لال ترار، وك لك كتعة لكو نول.
 25/10/2017، 48عرب 
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 إلى مقاطعتها من خالل شركات محاماة ينالنشطاء الداعتالحق "سرا"  "إسرائيل"هآرتس": " .12
استخدمت الحكومة اإلسرائيعية سرا، خدمات شركة محاماة أمريكية، : عبد الرؤوف ارناؤوق - المدس

، ف  أوروبا والو يات BDSلمالحمة نشقام حركة المماق ة وسحب ا ستثمارات من نسرائيا ج
 المتحدة، ودوا أخرر. 
رتسل اإلسرائيعية ف  عددها الصادر األرب ام، نن وزارتا ال دا والشؤون و الت صحيفة لهآ

ا ستراتيجية اإلسرائيعيتين، رفضتا الكشف عن قبي ة ه ه الت ا دات الت  بعغت  يمتوا عشرات آ ف 
 الدو رات، خالا ال امْين الماضيْين، باعتبارها لحساسة لعغاية من ناحية سياسيةل. 

 25/10/2017باء، لألن األناضولوكالة 

 
 البحر المتوسطفي سفن حربية إسرائيلية لحماية حقول الغاز "واال":  .11

  اإلخباري، نن الجي  يست د لمواجوة ما ا اا أمير بوخبوق، الخبير ال سكري اإلسرائيع  بمو " و 
ة وصفوا بالمخاقر المادمة من حزب هللا وسورية بتوفير سفن حربية متقورة، تضمن الحماية األمني

 لحموا الغاز ف   عب البحر المتوسق.
، وه  تضمن التصدي ألي 6وأضاف بوخبوق أن الجي  يس أ  متالك سفن من قراز ساعر 

هجمات بصواري  أو بيقائرات مسيرة  ادمة من الجبوة الشمالية، بجانب ا ست انة بالوسائا الحربية 
 اإللكترونية وموا " المرا بة.

 25/10/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 

 القدسشرقي عذب األطفال المعتقلين من سكان ت تقرير لـ"بتسيلم" و"الدفاع عن الفرد": "إسرائيل" .10
ر،  يجري ا تياد الفتيان ف  المدس الشر ية من أسر توم ف  دجأ العيا، وتكبيعوم باألصفاد دون أي  مبر 

يكونون مت بين ومنكسرين،  وتركوم لفترات قويعة ف  انتظار التحمي  م وم. فمق ب د ه ا كع ه، حين
دون السمار لوم با تصاا  با  لك م" محاٍم أو م" األها، ودون  -يجري التحمي  م وم مقو  ا 

نبالكوم أن ه يح   لوم الصمت أثنام التحمي . ب د  لك، يجري اعتمالوم ف  ظروف  اسية قيعة أي ام 
ض الحا ت يتم  كا   لك مرفماا بالتوديد با وأسابي"، حت أ ن ا كان التحمي  م وم  د انتوأ. ف  ب 

 سوام  با التحمي  أو خالله. -والشتائم وال نف الجسدي  
من  العحظة الت  ي تما فيوا هؤ م الفتيان يتم  ن صام أهعوم عن مجريات األمور.   تنظر السعقات، 

و دهم. الم عومات ف  أيٍ  من المراحا، نلأ األها كقرف ف  الموضوع، و  كمن يح   لوم حماية أ
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لية وف  الحد  األدنأ، وفمق ف   الت  تبعغوم عم ا يجري م" ولدهم وعن حمو ه ه  م عومات أو 
 حا ت  عيعة جداا ي سما لوم بممابعته، وهك ا يبمأ األها عاجزين، يفتمدون نلأ أي ة نمكانية لمساعدته.

ف  تجاها تام  من السعقات لسن وم ف  كياب الحماية من جانب األها أو أي  بالغ آخر يثمون به، 
الصغيرة، يضقر  هؤ م الفتية نلأ عبور محنة ا عتماا والتحمي  وحيدين تماماا، ب يداا عن أَسرهم 
وم زولين عن مجرر حياتوم اليومي ة وكا ما اعتادوه. يعمأ بوم ف  أجوام مشب  ة بالتوديد ويول د 

م يكع ف نفسه عنام تزويدهم بلي ة تفاصيا عم ا يجري.   البعبعة، ن    أحد من البالغين المحيقين بو
وة نليوم، ما ه  حمو وم، مم ن ي سما لوم  أحد يشرر لوم نلأ أين يلخ ونوم، ما ه  الشبوات الموج 
تعم   ا ستشارة، كم من الو ت سيستغر  األمر ومتأ سي ودون نلأ عائالتوم. واألسوأ من  لك: 

انون  -لبالغين المحيقين بوم يتبي ن من وصف الفتيان أن  ا عناصر الشرقة والمخابرات والسج 
يت امعون م وم وكلن وم مجر دين من أي  ح  . كا  استجابة لقعب يقعبونه جشرب أو أكا،  -والمضاة 

ف  وفماا  منشفة، دخوا المرحاض، التحد ث م" األها، ينظر نليوا هؤ م كحَسنة تمدَّم بشكا ت س 
 ألهوام المسؤولين.

ه الممارسات تمك ن سعقات تقبي  المانون من ممارسة الضغق ععأ هؤ م الفتَية لك  ي ترفوا. ه 
وف الا، كثيرون منوم يو   ون ععأ اعترافات ركم نرادتوم جب ضوا اعترافات مختعمة، وب ضوا بعغة   

 مة ضد هم.يفومونوا،. ه ه ا عترافات تصبا  حماا مستنداا لتجريموم ف   ئحة ا ت وام الممد  
عته منظ متا لبتسيعمل ولمركز الدفاع عن الفردل من فم فتيان  60ين كس ه ا الوا " ف   ا سج  تصريحا

وحتأ تشرين األو ا  2015سك ان المدس الشر ية، كان  د جرر اعتمالوم خالا سنة ونصف جمن  أي ار 
ف  حم وم لوائا ات وام.  ،. ب ض هؤ م تم  اإلفرا  عنه ب د انتوام التحمي ، وب ضوم   د مت2016

الم عومات المستماة من ه ه التصريحات، ومن م قيات كثيرة جم وا مركز الدفاع عن الفرد وبتسيعم 
ومنظمات أخرر، تفيد بلن  الممارسات الت  يصفوا الفتيان ال ين أدلوا بتصريحات لغاية نعداد ه ا 

ما م" المشتبوين ف  رش  الحجارة: أي أن نا التمرير ه  القريمة المت ب ة لدر سعقات الدولة ف  الت ا
ن ما عن سياسة واضحة وععني ة تت ب وا  ان َمريد خالف الت عيمات، واف   نتحد ث هنا عن محم   أو سج 
السعقات، بدماا بالشرقة الت  تنف   ا عتما ت، مروراا بمصعحة السجون الت  تحتجز الفتيان ف  

ا حين    -يمد دون اعتمالوم بجر ة  عم وبشكا شبه روتين   ظروف  اسية، وانتواما بالمضاة ال ي  أيضا
ا ب د أن  د انتوأ التحمي ، وف  الحا ت الت  اشتكأ  يكون هنالك أي  داٍع لالعتماا أصالا، وأيضا

 فيوا الفتيان ف  شلن عنٍف ت ر ضوا له.
 25/10/2017، لحقوق اإلنسان، بتسيلم اإلسرائيليمركز المعلومات 
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 جديدة تكشف تواصل تسريب أمالك الكنيسة بالقدس مشبوهةقات صف ثالث .43
كشفت مصادر نعالمية عبرية عن استمرار الصفمات المشبوهة لتسريب أمالك : المدس المحتعة

جمي وا ف  المدس  الكنيسة األرثو كسية نلأ ا حتالا، ب د رف" النماب عن ثالث صفمات لبي" مبانٍ 
 بلس ار متدنية.

آرتسل ال برية فنن اتفا يات البي" أوضحت أن شركة مجوولة اشترت مبنأ مكاتب ووفما لصحيفة له
ألف دو ر، فيما بي" مبنأ آخر  850يتللف من ثالثة قواب  ف  شارع لالمعك داودل ف  المدس ممابا 

 2.5ف  شارع لهسل المريب، وهو يتللف من ستة قواب ، ويضم حوانيت وشمما سكنية فخمة، ممابا 
 ر.معيون دو 

متر مرب"، ف  ح  البم ة  2300دونم ج 2.3وتضمنت الصفمة بي"  ق ة أرض تصا مساحتوا نلأ 
 ألف دو ر. 350ف  المدس، ممابا 

تلت  تعك الصفمات ب د ما تم الكشف عنه مؤخرا من ثالث صفمات أيضا لبي" أمالك لعكنيسة 
 بلس ار زهيدة.األرثو كسية ف  المدس ويافا و يسارية، لجم يات صويونية متقرفة 

وكان خبير ا ستيقان، رئيس دائرة الخرائق ف  جم ية الدراسات ال ربية خعيا التفكج ، ح ر ف  
تصريحات ليلالمركز الفعسقين  لإلعالمل من خقورة مخقق واستراتيجية صويونية تودف ف  الممام 

اضا ععأ أمالك الكنائس األوا لعسيقرة ععأ ال مارات المحا ية ألبواب البعدة المديمة، م" تركيز و 
 المسيحية ف  البعدة ومحيق المسجد األ صأ المبارك.

من البعدة المديمة، و د تمكنت جوات استيقانية  %24وأكد أن الكنائس المسيحية تمعك ما مساحته 
من عمد صفمات كثيرة وشرام الكثير من ه ه األمالك بصورة أصبحت تودد موا " ومراكز وأماكن 

 متوا المسجد األ صأ المبارك.ممدسة، وف  ممد
 26/10/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 وحدة 176خطة لضم مستوطنات كبرى لنفوذ بلدية االحتالل.. وبناء القدس:  .44
 كرت مصادر نسرائيعية أن العجنة الوزارية اإلسرائيعية لشؤون التشري"  عبد الرؤوف أرناؤوق:

توقئة لعتصويت ععيه ف  الكنيست « المدس الكبرر»ستصاد  األحد المادم، ععأ مشروع  انون 
 اإلسرائيع .

ويحظأ المشروع ال ي يمض  بضم مستوقنات جم اليه ادوميم، كو  عتصيون، بيتار عيعيت، 
 افرات وجف ات زئيف، نلأ نفو  بعدية المدس الغربية بتلييد رئيس الوزرام اإلسرائيع  بنيامين نتنياهو.

 «.سيئ إلسرائيا»إلسرائيعية أن المشروع ا« السالم اآلن»ورأت حركة 



 
 
 
 

 

 28 ص             4444 العدد:             10/26/2017 الخميس التاريخ: 

                                    

 وكشفت عن أن المشروع يمض  بمق" كفر عمب ومخيم ش فاق وبعدة عناتا عن مدينة المدس.
وحدة استيقانية ف  مستوقنة  176من جانب آخر، صاد ت بعدية المدس الغربية، أمس، ععأ ن امة 

 أكبرية المحتعة ما يج عوا الممامة ععأ أراض  جبا المكبر ف  المدس الشر « نوف تسيون»
 مستوقنة ف  داخا أحيام المدس.

المرار « األيام«واعتبر خعيا التفكج ، مدير دائرة الخرائق ف  جم ية الدراسات ال ربية، ف  تصريا لي
يلت  ف  سيا  الجوود اإلسرائيعية الرامية إل امة مشاري" استيقانية ف  داخا األحيام »بلنه 

 «.لشر ية لمن" ن امة عاصمة لعدولة الفعسقينية ف  المدس الشر يةالفعسقينية ف  المدس ا
 91وحدة استيقانية وأخ اا ب ين ا عتبار وجود  602المشروع باألساس يشما »وأضاف التفكج ، 

وحدة استيقانية ف  المستوقنة فو ا المرار سيضاعف عدد الوحدات ا ستيقانية لتصبا أكبر 
 «.  المدس الشر يةمستوقنة ف  داخا ح  فعسقين  ف

معيون شيكا  800وععأ الص يد  اته، فمد  رر رئيس الوزرام اإلسرائيع  المصاد ة ععأ تخصيص 
 لش  قر  التفافية ف  الضفة الغربية لربق المستوقنات اإلسرائيعية ب ضوا بب ض.

 26/10/2017األيام، رام هللا، 
 
 المتطرف غيليك يقتحم األقصى بمصادقة نتنياهو .45

ا تحم عضو الكنيست اليمين  المتقرف يوودا كيعيك، من حزب العيكود الحاكم، : اهربالا ض 
المسجد األ صأ، يوم األرب ام، و لك ب د حصوله ععأ مصاد ة رئيس الحكومة اإلسرائيعية، بنيامين 

والنواب ال رب من  األ صأنتنياهو، ال ي كان أصدر  رارا يمن" أعضام الكنيست اليوود من ا تحام 
 رته والصالة فيه.زيا

و الت وسائا نعالم نسرائيعية نن نتنياهو صاد  ععأ ا تحام كيعيك لعحرم المدس  ب ري ة زوا  ابنه، 
، وف  أعماب قعب كيعيك ا بن با تحام الحرم والتجوا ف  باحات المسجد األ صأ األرب اممسام 

 م" والده.
 25/10/2017، 48عرب 

 
 المصالحة بخطر مع استمرار االعتقاالت السياسية بالضفة لجنة أهالي المعتقلين السياسيين: .46

 الت لجنة أهال  الم تمعين السياسيين ف  الضفة الغربية، نن المصالحة الفعسقينية باتت : رام هللا 
ف  خقر، ف  ظا استمرار األجوزة األمنية التاب ة لعسعقة الفعسقينية ف  الضفة الغربية ف  سياسة 

 أبنام الضفة ععأ خعفية سياسية. ا عتماا الت سف  بح 
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وح رت العجنة ف  بيان لوا وصا لفعسقين أون  ينل من خقورة ما تموم به األجوزة األمنية من 
اعتما ت بح  أسرر محررين وجام ين وسائر شرائا الش ب الفعسقين ، م تبرةا  لك بالنو  

نوام ا نمسام  .المرفوض ال ي يسير عكس تقع ات ش بنا بالوحدة واف
ودعت لجنة األهال  كافة الفصائا الفعسقينية وجمي" الشخصيات الوقنية ولجنة الحريات، لتحرٍك 
قال  الحريات، ك  يش ر أهعنا ف   عاجٍا وسري" إلنوام ه ا المعف، وو ف ا عتما ت فوراا، واف

 الضفة بثمار المصالحة وآثارها ععأ األرض.
 25/10/2017، فلسطين أون الين

 
 ألف وحدة سكنية 79تاجون حاليا المقدسيون يح .47

 79أكد خبير ا تصادي فعسقين  حاجة سكان مدينة المدس المحتعة نلأ نحو : أسيا جندي -المدس 
،  مشيرا نلأ أن 2027ألف وحدة أخرر حتأ عام  126ألف وحدة سكنية ف  الو ت الحال ، ونحو 

يوودي  ألف نسرائيع / 520با مما، ألف منزا 52ألفا يسكنون ف   360عدد الممدسيين يبعغ نحو 
فعسقينيين  6.4ألف شمة ف  المدس بشقريوا، أي أن هناك شمة لكا  215ر من ثيسكنون ف  أك

فمق من مساحة شر   المدس  %13و اا محمد خضر  ر   نن  يوودي. 2.4ممابا شمة لكا 
م الواحد يتراور خصصت لعبنام لعممدسيين، مما أدر نلأ كثافة سكانية عالية، موضحا أن س ر الدون

معيون ف  كا من واد الجوز  2.5بين نصف معيون دو ر ف  منقمت  صور باهر وأم قوبا نلأ 
جام  لك خالا ندوة مونية متخصصة تحت عنوان ل قاع اإلسكان ف  المدس الشر ية  والشي  جرار.

نوتردامل  رب البعدة والحعوا الممكنةل عمدها أمس الثالثام اتحاد التجم" الممدس  لإلسكان ف  فند  ل
المديمة من المدس. وتناوا المتحدثون ف  الندوة أسباب ونتائ  تفا م أزمة السكن ف  شر  المدس، 

 وانسداد األف  أمام األزوا  الشباب بنمكانية توفر سكن مالئم لوم ف  المدينة المحتعة.
 25/10/2017الجزيرة.نت، الدوحة، 

 
 ألقصىلمسجد ااماتها لمجموعات من المستوطنين ُتجّدد اقتح .48

ت واصا مجموعات من المستوقنين ا تحاماتوا المتجد دة لعمسجد األ صأ المبارك،  المحتعة:المدس 
 من جوة باب المغاربة، بحراسة مشددة من  وات ا حتالا الخاصة.

الت وكالة لوفال نن مجموعات المستوقنين ضم ت عدداا من ك الة المتقرفين اليوود بعباسوم و 
 التعمودي التمعيدي، وحاولوا أدام لصعواتل تعمودية صامتة ف  منقمة باب الرحمة.

 25/10/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 %15: لم يتبَق من فلسطين التاريخية سوى "اإلحصاء الفلسطيني" .49
 الت رئيس اإلحصام الفعسقين ، عال عوض، نن  لا حتالا اإلسرائيع  يستغا أكثر من : هللا رام
من مساحة األراض   %15من مساحة فعسقين التاريخية، ن  لم يتبَ  لعفعسقينيين سور نحو  85%

 من نجمال  السكان ف  فعسقين التاريخيةل. %48فمق، وبعغت نسبة الفعسقينيين 
سعقات ا حتالا تض" كافة ال را يا وتشدد الخنا  ععأ التوس" ال مران   وأشارت عوض نلأ أن

ف  المائة من  60لعفعسقينيين خاصة ف  المدس والمناق  المسماة ج ،، والت  تزيد مساحتوا عن 
 مساحة الضفة الغربية.

حدودي وتقر  ت نلأ أنه ف   قاع كزة أ ام ا حتالا اإلسرائيع  منقمة عازلة ععأ قوا الشريق ال
متر، ععأ قوا الحدود الشر ية لعمقاع، وبو ا يسيقر ا حتالا اإلسرائيع   1500ب رض يزيد عن ج

 من مساحة المقاع، وال ي ي تبر من أكثر المناق  ازدحاماا وكثافة لعسكان. %24ععأ نحو 
من مساحة كور  %90أما ف  الضفة الغربية، فبي نت عوض، أن نسرائيا ت سيقر ععأ أكثر من 

من نجمال  مساحة الضفة الغربية، باإلضافة نلأ جدار الضم  %29ألردن، وال ي يشكا ما نسبته ا
 من مساحة الضفة الغربية. %12والتوس"، وال ي عزا أكثر من 

وف  ما يت ع  بالموا " ا ست مارية والمواعد ال سكرية اإلسرائيعية ف  الضفة الغربية، فمد أوضحت 
 617291بؤرة است مارية، يمقنوا  119مست مرة و 150 اا، منوا مو  413عوض أن عددها بعغ 

مست مراا ممابا كا  21مست مراا، ن  تشك ا نسبة المست مرين نلأ الفعسقينيين ف  الضفة الغربية نحو 
فعسقين  جسياسة توويد  100مست مراا ممابا كا  69فعسقين ، وبعغت ف  محافظة المدس نحو  100

 المدس،.
 25/10/2017لندن،  ،الجديد العربي

 
 على الجريمةعاما   13الكشف عن لغز اغتيال األكاديمي المدهون بعد  .51

كشفت مصادر أمنية مقع ة، أمس، لغز اكتياا األكاديم  الدكتور ياسر مصقفأ  عون: فايز أبو
عاماا، من سكان مشروع بيت  هيا شماا  قاع كزة، نثر انفجار و " داخا مكتبه ف   27المدهون ج

 .2004 ة األزهر بغزة ف  الثامن وال شرين من تشرين الثان  عام جام
سنة ععأ عمعية اكتياا المحاضر ف  جام ة األزهر  13وأكدت المصادر، أنه ب د مض  نحو 

األكاديم  المدهون، تبين أن هناك م عومات تشير نلأ ضعوع ب ض األشخاص من  وي األسبميات 
 ف  عمعية ا كتياا.
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خالا تحميماتوا المستمرة، تبيَّن أن أحد ال ين تم اإلفرا  عنوم مؤخرا  با تو ي" وأوضحت أنه ومن 
 اتفا  المصالحة، ويميم اآلن خار   قاع كزة حالياا، هو ضال" رئيس ف  عمعية ا كتياا.

وأشارت المصادر األمنية ف  تصريا صحاف ، أن جريمة ا كتياا تمت من خالا وض" عبوة 
 مكتب، وفور جعوسه ععيه حدث انفجار أودر بحياته.متفجرة تحت مم ده بال

 26/10/2017هللا،  رام األيام،
 

 باحثة فلسطينية تفوز بجائزة أفضل بحث في المؤتمر الدولي للمدن الذكية .50
حصعت الباحثة الفعسقينية الدكتورة ميسون نبراهيم، ععأ جائزة أفضا ور ة بحثية ف   ل:وفال –مدريد 

 ،، ال ي عمد ف  مدينة فالنسيا ف  نسبانيا.SMART2016لعمدن ال ك ج المؤتمر الدول  الخامس
وأوضحت الدكتورة نبراهيم أنوا درست ف  الور ة توجه ال ديد من المدن حوا ال الم لعتحوا نحو 

 ري السري" والتحديات المصاحبة له.االمدن ال كية المستدامة لمواجوة التقور الحض
 25/10/2017، (وفا) طينيةالفلس والمعلومات األنباء وكالة

 
 في القدس ويمنع ندوة حول األمالك الوقفية في المدينة االحتالل يقتحم فندقا   .52

 األمالكمن ت سعقات ا حتالا اإلسرائيع ، مسام يوم األرب ام، عمد ندوة حوا  المحتعة:المدس 
 ان جور  بالمدس.الو فية اإلسالمية والمسيحية ف  مدينة المدس، كان مزم" عمدها ف  فند  الس

وا تحمت  وات ومخابرات ا حتالا الفند  ومن ت عمد ندوة ب نوان لاألو اف اإلسالمية والمسيحية 
 ف  مدينة المدسل، بحجة رعايتوا من  با السعقة الوقنية الفعسقينية.

 25/10/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 
 أسيرا بينهم سيدة 22بحّق  االحتالل يصدر أوامر اعتقال إداري .53

أسيرا، بينوم سي دة، و لك  22اعتماا نداري بح    أوامرأصدرت سعقات ا حتالا اإلسرائيع ، : رام هللا
 من تشرين األوا/ أكتوبر الجاري. 25و 15ف  الفترة الوا  ة بين 

 25/10/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 
 "QS" بتصنيف فلسطينيا والثانية عربيا   45 مرتبةال تحتل النجاحجامعة  .54

،: ف  التصنيفات المحعية وال ربية وحتأ ال المية باتت جام ة النجار اإللكترونيةجاأليام  -نابعس 
سماا راسخاا، بتصدٍر ف  م ظموا وتمدٍم مستمٍر ف  الترتيب أصبحت النجار من أسرع الجام ات ا
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نيفات وض ت ندارة الجام ة تعك الم ايير من ضمن أهم أولوياتوا تقوراا، وتعبيةا لم ايير تعك التص
نجاٍز تعو اآلخر.   ف  خقتوا اإلستراتيجية لتحصد ثمار ال ما بتمدٍم واف

 QS Universityلعمنقمة ال ربية وال ي تنظ مه مؤسسة  QSلتصنيف الجام ات  وف  آخر نصدار
Rankings بين  رابة األلف جام ة عربية مشاركة  من 45جام ة النجار الوقنية المرتبة  احتعت

جام ات ععأ مستور الوقن ال رب   %5بالتصنيف لتكون جام ة النجار ب لك من ضمن أفضا 
 وفماا لعتصنيف. 2018ل ام 

جام ة عربية ف  عام واحد ف   فزة كبيرة  16مركزاا متجاوزةا  16كما تمد مت جام ة النجار الوقنية 
يف، فضالا عن احتالها المركز الثان  فعسقينياا ب د أن كانت ف  تحسب لعجام ة ف  ه ا التصن

 المركز الثالث ف  التصنيف الساب .
 26/10/2017األيام، رام هللا، 

 
 "منهج فلسطين للناشئة" ينطلق في لبنان لدعم أجيال فلسطين بالمعرفة .55

ا  أقع  عدد من المؤسسات الفعسقينية ف  مدينة صيدا جنوب  لبنان مسام: بيروت الثالثام، منوجا
ت عيميًّا لعقالب ب نوان لمنو  فعسقين لعناشئةل، نظراا لض ف ا هتمام بجانب الثمافة الفعسقينية ف  
المناه  الرسمية العبنانية، وإلعادة صياكة المنوجية الفعسقينية بقريمٍة مبسقة يت رف فيوا الناشئة 

 أبرز المحقات النضالية.ععأ وقنوم فعسقين، لت زيز انتمائوم، ولت ريفوم ععأ 
وف  كعمته، أكد مدير مؤسسة لفارس الغدل نبراهيم كايد، ععأ أن  فكرة المنو  جامت من حاجة 
الناشئة نلأ الثمافة الفعسقينية، خاصةا ف  ظا ما تت رض له وكالة لاألونروال من حمالٍت لتغيير 

 مناهجوا.
عسقين وبيت الممدس ف  اإلسالمل، وحدات وه : لمكانة ف 6يشار نلأ أن المنو  يتكون من 

ولجغرافية فعسقينل، ولتاري  فعسقين ف  ال صرين المديم واإلسالم ل، ولتاري  فعسقين الحديثل، 
 ولالمدن الفعسقينيةل، ولشخصيات فعسقينيةل. 

ه ا وسيوزع ععأ مدارس األونروا والمؤسسات والجم يات األهعية والمكتبات لالستفادة منه ف  
 ت عيمية م" شريحة الناشئة.برامجوا ال

 25/10/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم  
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 عمرو موسى: مصر نجحت في دفع الضرر عن القضية الفلسطينية .11
  اا عمرو موسأ أمين عام الجام ة ال ربية ووزير خارجية مصر األسب  محمود المي  :–الماهرة 

مسام الثالثام، عن الصراع الفعسقين  شريف عامر ج اإلعالم ف  الجزم الثان  من حواره م" 
من كروتوا لمصعحة  %99ودور الو يات المتحدة،  اا موسأ نن أمريكا كانت تع ب بي  اإلسرائيع 
النتيجة الت  يريدها،  نلأالوصوا  نسرائياأن مصر ل بت بلورا وا لتص ب ععأ  نلأ، مشيرا نسرائيا

دف" الضرر ممدم “م ك را بالنظرية الشويرة  ،الفعسقينيةوأنوا نجحت ف  دف" الضرر عن المضية 
 ”.ععأ جعب المنف ة

وأكد موسأ أن مواصفات نجار حا المضية يموم ععأ ثالثة مبادئ رئيسية، تتمثا ف  البدم بمو ف 
، وعدم التراج" ألن  لك سي ن  خسارة أي 2002سعيم وهو المبادرة ال ربية لعسالم المقروحة عام 

نلأ التمسك بمو ف عرب  واضا بلن األراض  الفعسقينية محتعة، فضالا  جولة تفاوضية، باإلضافة
 عن التلكيد ععأ أن المدس محتعة وليست عاصمة إلسرائيا.

 25/10/2017، رأي اليوم، لندن
 

 الصحافة اإلسرائيلية: التوتر األمني بمصر يتصاعد .11
ر، بالتزامن م" زيارة توس ت الصحافة اإلسرائيعية ف  الحديث عن تصاعد التوتر األمن  ف  مص

 الرئيس المصري عبد الفتار السيس  نلأ فرنسا.
و اا الخبير اإلسرائيع  ف  الشؤون ال ربية بمو " لنيوز ونل اإلخباري يون  بن مناحيم نن 
ن تنظيم الدولة  المجموعات المسعحة ما زالت تواصا توجيه ضرباتوا ضد النظام المصري، واف

 مسعمين تست دان لتنفي  موجة جديدة من الوجمات الدامية، حسب  وله.اإلسالمية وجماعة اإلخوان ال
أن الم عومات األمنية  -وهو ضابق ساب  بجواز ا ستخبارات ال سكرية جأمان،-وأضاف بن مناحيم 

المتوفرة لدر نسرائيا تشير نلأ أن تنظيم الدولة يركز  واته ف  ليبيا، ويرسا منوا الخاليا المسعحة 
تالية. وبات توجه التنظيم نحو زيادة أعداد مماتعيه داخا مصر  اتوا، وا نتماا نلأ حرب والوسائا الم

 ال صابات ضد الجي  والشرقة.
وأشار نلأ أن الجي  المصري يشن عمعيات أمنية مكثفة، وينف  قع ات جوية لجم" الم عومات ععأ 

كما واصا سالر الجو سعسعة قوا الحدود م" ليبيا، لمن" توريب المزيد من األسعحة داخا مصر. 
هجماته الجوية لعحيعولة دون وصوا كميات كبيرة من األسعحة عبر  وافا داخا مصر عبر الحدود 

 العيبية.
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وختم بن مناحيم بالموا نن ه ا التوتر األمن  يتزامن م" ا ست داد إلجرام ا نتخابات الرئاسية 
ا سينام، مما يفا م من زعزعة ا ستمرار المصرية، وزيادة الضغق ععأ التنظيمات المسعحة شما

 األمن  ف  البالد، تمويدا لإلقاحة بنظام السيس  ال ي ي تبر ال دو العدود لعجماعات اإلسالمية.
 25/10/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 هللا الثاني: دعم كامل للفلسطينيين بمواجهة التحديات عبد .11

اتصا  هاتفيا امس األرب ام، من رئيس المكتب السياس  تعم أ المعك عبدهللا الثان ،  :بترا –عمان 
لحركة حماس نسماعيا هنية، وض" خالله المعك بصورة التقورات المرتبقة باتفا  المصالحة 

المعك عبد هللا، خالا ا تصاا، رئيس المكتب السياس  لحركة حماس باتفا   وهنل الفعسقينية.
ه مؤخرا. كما أكد دعم األردن الكاما لألشمام الفعسقينيين المصالحة الفعسقينية، ال ي تم التوصا نلي

أهمية ال ما يدا واحدة ف  الدفاع عن حمو نا ف  المدس ودعم »ف  مواجوة التحديات، مشددا ععأ 
تبمأ ك لك لجمي" الدوا ال ربية واإلسالمية  أنويجب  األردنالمضية الفعسقينية، فو ه أولوية لنا ف  

 «.ليكون مو فنا موحدا
 26/10/2017، الدستور، عّمان

 
 توقف صادرات األردن عبر ميناء حيفا بسبب األزمة مع السفارة اإلسرائيلية .11

ت قعت حركة الصادرات األردنية نلأ تركيا وأوروبا من خالا مينام حيفا : عمان يي زيد الدبيسة
 ف  عمان.  المحتا من  با الكيان اإلسرائيع  بشكا نوائ  من  أزمة السفارة اإلسرائيعية

و اا رئيس نمابة أصحاب الشاحنات األردنية محمد خير الداوود، ليلال رب  الجديدل، ننه لم ي د 
باإلمكان تصدير أي كميات من خالا مينام حيفام المحتا ل دم  درة السائمين ععأ استصدار 

حتا ف  عمان تصاريا لوم ولشاحناتوم لدخوا األراض  المحتعة، و لك من  تو ف سفارة الكيان الم
 عن ال ما وبالتال  تو ف منا التلشيرات. 

وكان دبعوماس  ف  السفارة اإلسرائيعية باألردن  د  تا ف  يوليو/ تموز الماض  مواقنين أردنيين 
ععأ ممربة من سفارة ا حتالا ف  عمان، و د ثارت ععأ خعفية الحادثة أزمة دبعوماسية بين 

 غادرة قا موا.الجانبين وتم نكال  السفارة ب د م
و اا الداوود نن الصادرات نلأ تركيا وشر  أوروبا ودوا أخرر تحولت نلأ مينام حيفا وتصا نلأ 
أسوا وا ترانزيت، و لك ب د أن فمد األردن خق الترانزيت الوحيد ال ي كان يربقه بو ه الدوا مرورا 

لسع" من خالا مينام حيفا من  باألراض  السورية. وبي ن الداوود أنه لم يتم تصدير أية كميات من ا
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عدة أشور. وبحسب بيانات دائرة اإلحصامات ال امة األردنية، فمد بعغ حجم الواردات األردنية من 
معيون دو ر، فيما بعغت  15الكيان المحتا خالا األشور السب ة األولأ من ال ام الجاري نحو 

 و ر. معيون د 40الصادرات األردنية نليه خالا ه ه الفترة نحو 
وأكد رئيس جم ية المصدرين األردنيين عمر أبو وشار، ليلال رب  الجديدل، أن ا نخفاض ف   يمة 
 صادرات بالده ي ود نلأ ا ضقرابات الت  تشودها المنقمة وععأ وجه التحديد ف  ال را  وسورية.

 25/10/2017، العربي الجديد، لندن
 

 في الجنوب السوري "حزب هللا"االستخبارات اإلسرائيلية تكشف هوية قائد  .12
عمم مصدر ف  ا ستخبارات اإلسرائيعية، ععأ وسائا اإلعالم، بيانا مستوجنا يتضمن  تا أبيب:

العبنان ، منير ش يتو، وكشفت « حزب هللا»م عومات، من دون مناسبة، عن الشخصية البارزة ف  
المسؤوا عن ننشام المواعد لعحزب ف  سوريا، والشخص «  يادة الجنوب»أنه اختير ليكون  ائد 

  ال سكرية لعحزب ف  هضبة الجو ن.

، «الحا  هاشم»و الت المخابرات ف  بيانوا، ال ي نشر أمس ف  تا أبيب، نن ش يتو م روف بعمب 
نه المسؤوا من  عن كا المنقمة الممتدة نلأ الجنوب من دمش ر من السويدام، مرورا « حزب هللا»واف

الفيع  »رائيا ف  هضبة الجو ن المحتعة. وهو يوازي ف  منصبه،  ائد بدرعا، وحتأ الحدود م" نس
، محمود الموزي، وي ما م ه بتنسي  كاما، ويخض" ألب  أحمد صعب،  ائد  وات «السوري األوا

 اإليران  ف  سوريا.« الحرس الثوري»التاب" لي« فيع  المدس»ف  سوريا، و« حزب هللا»
« هنام»، و الت ننه ف  الخمسين من ال مر، ومتزو  من «اشمالحا  ه»ونشرت م" البيان صورة لي

وأب ألرب ة أو د، وي ي  ف  نحدر  رر جنوب لبنان، لكنه ينام خالا األسبوع ف  بيت آخر له ف  
يموم بتنفي  م ظم أنشقته ف  منقمة جنوب سوريار حيث يفترض أن ي تن  »دمش . وأضافت أنه 

رة له خالا جولة  ام بوا ف  المنقمة، ويظور فيوا وهو يرتدي بمصالا جحزب هللا،. و د التمقت صو 
الزي الرسم  لعجي  السوري، بينما يسير حراسه ورامه، وهم رجاا جحزب هللا، يرتدون مالبس مدنية، 

لأ يساره،  ائد جالفيع  السوري األوا،، الموزي، ووزير الدفاع السوري عماد الفري   «.واف
ه ه ه  المرة األولأ، عمعيا، الت  يتم فيوا كشف هوية جالحا  »أن  وأكدت المخابرات اإلسرائيعية

، فمد عما حتأ اآلن بشكا سري، و  تتوفر م عومات عنه ف  وسائا «هاشم،، باسمه وصورته
 اإلعالم ال ربية أو اإلنترنت.

 26/10/2017، الشرق األوسط، لندن
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 عاما   18قضاة قبل  أربعةل باغتيا متشددا   فلسطينيا   القضاء اللبناني يتهم فصيال   .11
 اإلسالم ل الفعسقين  األنصار ياديين ف  فصيا لعصبة  األرب اماتوم المضام العبنان   :بيروت

 ضاة داخا  اعة  أرب ةالمتشدد ف  مخيم عين الحعوة لالجئين الفعسقينيين ف  جنوب لبنان، باكتياا 
 عاما. 18محكمة ف  مدينة صيدا  با 

، ف  1999ععأ  وس محكمة الجنايات ف  جنوب لبنان ف  حزيران/يونيو  و تا المضاة األرب ة
جريمة كير مسبو ة أثارت كضباا ف  لبنان، خصوصاا أنوا و  ت داخا  اعة المحكمة وف  وضا 

 النوار.
المضاة األرب ة الماض  بيار فرنسيس، وف  خالصة  رار  اكتيااوقعب المحم  ال دل  ف   ضية 

كيابياا للرئيس تنظيم عصبة األنصار  اإلعدامفرانس برس ععأ نسخة منه،  اتوام ، اقع ت وكالة
 أحمد عبد الكريم الس دي المعمب بلبو محجنل، وخمسة أشخاص آخرين من التنظيم.

واتوموم بي لن داموم عمداا وعن ساب  تصور وتصميم ج..، ععأ  تا رئيس وأعضام هيئة محكمة 
ووليد هرمو  وعماد شواب، وممثا النيابة ال امة لديوا الجنايات ف  صيدا المضاة حسن عثمان 

 الماض  عصام أبو ضاهرل.
 اعة المحكمة من الناف ة، مستغعين ثغرات أمنية  نلأو تا المضاة األرب ة ععأ يد مسعحين تسعال 

الرصاص من رشاش  كالشنيكوف والورب  نقال و عة عدد عناصر الحماية ف  المكان. وتمكنا ب د 
 مخيم عين الحعوة المجاور.داخا  نلأ

وتحدثت الصحافة العبنانية حينوا عن احتماا ضعوع مجموعة لعصبة األنصارل المحظورة ف  
 الجريمة.

المتشددة الفصيا األ ور ف  مخيم عين الحعوة، وي رف عنوا  اإلسالمية األنصاروت تبر عصبة 
يواؤهااستمقابوا  العبنانية ف  جرائم اكتياا وتفجيرات ل دد كبير من المقعوبين لألجوزة األمنية  واف

 عدة.
عاماا، وف  ما  اا مصدر  ضائ   18ويلت  تحريك المضام العبنان  لمعف المضاة األرب ة ب د 

لفرانس برس لف  ضوم اعترافات أدلأ بوا المو وف الفعسقين  عماد ياسين، ال ي كان ي د أمير 
 ل.2016أيعوا/سبتمبر تنظيم لداع ل ف  مخيم عين الحعوة، وتم تو يفه ف  

وبحسب المصدر، لاعترف ياسين خالا التحمي  م ه بمشاركته ف  ا جتماع ال ي اتخ  فيه رئيس 
كياب  صدر بحمه عن المجعس  نعدام، رداا ععأ حكم األرب ةعصبة األنصار المرار باكتياا المضاة 

 ال دل  ف  صيدا ععأ خعفية  ضية اكتياال.
 25/10/2017، القدس، القدس
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 إسرائيليا   بلومبيرغ: المدينة السعودية الجديدة قد تتطلب تعاونا   .10
نمعت وكالة بعومبيرغ لألخبار ا  تصادية عن محععين  ولوم نن  رار الس ودية ننشام مدينة جديدة 

 ععأ البحر األحمر، تربقوا بمصر ومنوا بلفريميا،  د يتقعب ت اونا نسرائيعيا.
يتضمن جسرا بقوا عشرة كيعومترات عبر  -مئة معيار دو رال ي تمدر  يمته بخمس-فالمشروع 

البحر األحمر، مرورا بمضي  تيران، ال ي بات تحت سيادة الس ودية بموجب اتفا ية ترسيم الحدود 
م" مصر الت  و  ت ال ام الماض ، بينما تضمن م اهدة السالم اإلسرائيعية المصرية إلسرائيا 

 الوصوا نلأ مضي  تيران.
ام ميتاا مدير مركز أبحاث بجام ة بن كوريون اإلسرائيعية نن  لك يج ا مشاركة نسرائيا و اا يور 

ف  المشروع الس ودي محسومة، وأضاف أن المشروع لن يتحم   ريبا دون لجوم الس وديين 
 واإلسرائيعيين لمنا شة قبي ة ه ا الجسر بالتفصيا.

وسياسة القا ة بم ود واشنقن لسياسات  من جانب آخر،  اا سيمون هندرسون مدير برنام  الخعي 
سرائيا بشلن الجسر  د تكون بشكا مباشر أو كير  الشر  األدنأ نن المشاورات بين الس ودية واف

وأضاف هندرسون أن ضمان مصر مرورا كير مميد لعسفن  مباشر عن قري  الو يات المتحدة.
المتحدة لمانون البحار، ن ا لم تتشاور  اإلسرائيعية  د يسبب ت ميدات لعس ودية بموجب اتفا ية األمم

وكان ول  ال ود الس ودي األمير محمد بن سعمان أععن أمس خقة  يمتوا نصف  م" نسرائيا.
تريعيون دو ر إل امة منقمة تجارية وصناعية تمتد نلأ األردن ومصر، وتمام المنقمة الت  تسمأ 

ركز ععأ القا ة والمياه والتكنولوجيا الحيوية ألفا وخمسمئة كيعومتر مرب"، وست 26لنيومل ععأ مساحة 
 والغ ام والتصني" والترفيه.

 25/10/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 

 يحظر شركتين ألمانية وقبرصية ويرفع الحظر عن شركة بريطانية "إسرائيل"مؤتمر مقاطعة  .12
ا، بحظر الت اما أوصأ مؤتمر ضباق اتصاا المكاتب اإل عيمية لعمماق ة ال ربية إلسرائي: الماهرة

 م" شركتين ألمانية و برصية لت امعوما م" المستوقنات اإلسرائيعية.
، 91و الت المندوبية الدائمة لدولة فعسقين لدر جام ة الدوا ال ربية ف  بيان لوا، نن الدورة ج
مانية لمؤتمر المماق ة والت  ع مدت ف  ممر األمانة ال امة لجام ة الدوا ال ربية، بحظر الشركة األل

Heidelberg Cement الت  ت ما ف  مجاا صناعة اإلسمنت، وشركتوا الفرعية البريقانية ،
Hanson.ب د أن ثبت ألجوزة المماق ة ال ربية، أن لوا م اما نسمنت ف  المستوقنات اإلسرائيعية ، 
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مووة، ، الت  ت ما ف  مجاا ننتا  الXuxa Limitedكما أوصأ بحظر الت اما م" الشركة المبرصية 
 بسبب نهمالوا لمراسالت أجوزة المماق ة ال ربية بشلن تواجد عناصر نسرائيعية ف  ندارتوا.

، وشركاتوا الفرعية، بسبب Burberry LTDكما أوصأ المؤتمر برف" الحظر عن الشركة البريقانية 
 The Greatورود وثائ  ألجوزة المماق ة ال ربية، تفيد بفك ارتباقوا م" الشركة البريقانية 

Universal Stores PLC .المحظور الت اما م وا بسبب ميولوا الصويونية 
 25/10/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 الرياض: حل القضية الفلسطينية أولوية سعودية .11

 جددت الممعكة ال ربية الس ودية أن حا المضية الفعسقينية يلت  ععأ رأس أولوياتوا، م ربة: وام
عن أمعوا ف  ننوام الصراع والدخوا ف  اتفا ية سالم تتيا األمن وال ال ات القبي ية بين جمي" دوا 

من األرض الفعسقينية المحتعة والجو ن ال رب  « اإلسرائيع »المنقمة ععأ أساس ا نسحاب 
لزام واألراض  العبنانية المحتعة، وافعادة الحمو  المسعوبة  1967السوري المحتا من  ال ام  واف

بو ف جمي" انتواكاتوا لعموانين والمواثي  الدولية ووجوب امتثالوا لمرارات األمم المتحدة « نسرائيا»
 ات الصعة وبالكف عن استغاللوا وسر توا لألراض  والموارد المائية الفعسقينية وتدمير األراض  

 الزراعية وتعويث البيئة.
أن المرحعة المادمة تتقعب مزيدا من  ،63حوا البند  72يوأوضا أمام األمم المتحدة ف  دورتوا ال

يستند نلأ ل اإلسرائيع ل فنحن اليوم ف  أمس الحاجة إليجاد حا لعنزاع ال رب »اإل دام والشجاعة، 
عاماا وتبناها ال المان ال رب   15مبادرة السالم ال ربية الت  تمدمت بوا الممعكة  با أكثر من 

من المجتم" الدول  نضافة نلأ المرارات الدولية  ات الصعة الت   واإلسالم  وحظيت بتلييد واس"
من أجا الوصوا نلأ ن امة دولة فعسقينية كامعة السيادة عاصمتوا المدس وب لك ل نسرائيال رفضتوا

 «.يتم نما عمعية السالم نحو دائرة الحا
 26/10/2017، الخليج، الشارقة

 
 تبرعي لفلسطينهجوم عنيف على كاتب سعودي قال: نادم على  .11

شن ناشقون هجوماا عنيفاا ععأ الكاتب الس ودي س ود الفوزان ال ي داف" ف  كتاباته عن اليوود، 
 وأعرب عن ندمه ععأ التبرع لعفعسقينيين سابماا.
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س ود الفوزان، الكاتب ف  صحيفة لالشر ل الس ودية،  اا: لندمت ععأ كعمة ادف" ريا ا تنم  عربياال، 
هو لحمعة تبرعات كانت تنظموا الحكومة الس ودية ف  المدارس، من أجا الش ب والش ار الساب  

 الفعسقين   با أكثر من ثالثين سنة.
الفوزان، وف  تبرير لتغريدته،  اا ننه ليس محامياا عن اليوود، ن  أنه عاد لعدفاع عنوم،  ائالا: لالح  

ي  تا أبنام جعدته بالحزام الناسف من يماا، أعقون  يوودي واحد  تا س ودياا، وأعقيكم ألف س ود
 داع  والماعدةل.

وشن ناشقون هجوماا عنيفاا ععأ س ود الفوزان،  ائعين نن لالتصوينل آفة بدأت تنخر  عوب ال ديد 
 من الكتاب.

وح ر ناشقون من حمبة جديدة تمبا ععيوا الس ودية  ريباا، بفتا عال ات ععنية م" لنسرائيال، ععأ 
 فعسقينية، و ضايا أخرر.حساب المضية ال

 25/10/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 حتذىيُ  نموذجا   "إسرائيل" ّدونزعيم كردي: األكراد يع .11
نما مو " نخباري نسرائيع  عن زعيم كردي عرا    وله نن األكراد ينظرون نلأ نسرائيا ععأ أنوا 

 نمو   يمكن ا  تدام به لبنام دولتوم المستمعة.
أنه يرر ف  نسرائيا  -أبرز زعمام الجالية الكردية ف  ألمانيا-مو " لميدال نلأ شاهيت باسار  ونسب

واعتبر باسار أن األكراد هم ال مبة األخيرة ف  وجه تمدد نيران ف  المنقمة،  نمو جا  ابال لعمحاكاة.
ما يمتض  من  وف  حاا نجار األخيرة ف   لك فنن قريموا نحو نسرائيا ستكون م بدة تماما، وهو

 اإلسرائيعيين أخ  الحيقة والح ر.
و اا لنحن نريد بنام الدولة الكردية وف  النمو   اإلسرائيع ، بحيث تكون كردستان الدولة الديممراقية 

 الثانية ف  الشر  األوسق ب د نسرائيال.
، عمب وأضاف لتعمينا انتمادات حادة من منظمات وشخصيات فعسقينية وداعمين لوم ف  ألمانيا

رف نا ال عم اإلسرائيع  ف  المظاهرات الت  نظمناها دعما لالستفتام األخير ف  كردستان ال را ر لكن 
  لك لم يردعنا أو يِخفنال.

 ويموم باسار حاليا بزيارة نلأ نسرائيا تستغر  أسبوعين ععأ رأس وفد مكون من عشرين مثمفا كرديا.
تدعم وتساعد الجوود الكردية خعف الكواليس، سوام وأشار باسار نلأ أن الحكومة اإلسرائيعية 

بالتصريحات ال عنية الصادرة عن رئيس الوزرام بنيامين نتنياهو وعدد من وزرائه، أو با تصا ت 
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الت  تجريوا تا أبيب م" زعمام ال الم الغرب  لعقعب منوم عدم ترك األكراد يواجوون مصيرهم ب د 
 سموق كركوك.

راد يمدرون الجود اإلسرائيع  لصالحوم، واليوم ليس هناك من يدعمنا ف عيا سور وختم بالموا نن لاألك
 نسرائيا، ونريد منوا الضغق ععأ الدوا الغربية لالنضمام نليوا ف  مساعدتنال.

 25/10/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 : سنحتفل بمئوية وعد بلفور بكل فخررئيسة الوزراء البريطانية .11

 الت رئيسة الوزرام البريقانية، تيريزا ماي، لسنتحتفا حتما بال كرر المئوية : ننج  كونداغ - لندن
 لوعد بعفور بكا فخرل.

جام  لك ف  م رض ردها ععأ أسئعة النواب ف  مجعس ال موم البريقان ، اليوم األرب ام، حيث 
  الت لنفتخر لدورنا ف  تلسيس دولة نسرائيال.

ا عال ات م" نسرائيا، وتقور تعك ال ال ات ف  المجاا وأعربت ماي عن امتنانوا إل امة بالده
 التجاري والمجا ت األخرر.

وأضافت ل يجب أن ندرك أن الب ض لديه حساسية حياا وعد بعفور، كما يجب أن ندرك بلن هناك 
المزيد من ال ما ينبغ  الميام به، ونحن معتزمون بالو وف نلأ جانب حا الدولتين بخصوص 

 وه ا هدف مومل. نسرائيا وفعسقين،
 25/10/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 المرجعية لفتح معبر رفح 2005اتفاقية  دّ االتحاد األوروبي يع .11

 اا مسؤوا ف  ا تحاد األوروب ، نن فتا م بر رفا بين الجانبين الفعسقين  : كفار زبون -رام هللا
ثة لالتحاد مميمة بشكا دائم ، م" وجود ب 2005والمصري ف   قاع كزة، سيجري وفما  تفا  

 هناك.
مرج يتنا ه  «: »الشر  األوسق»وأضاف شادي عثمان، مسؤوا اإلعالم ف  ا تحاد ف  حديث لي

سرائيا،2005اتفا    «.، هناك تفاهم م" جمي" األقراف ععأ  لك، جالسعقة ومصر واف
بر رفا أمس. وجام حديث عثمان ب د زيارة تفمدية  امت بوا ب ثة متخصصة من ا تحاد لم 

اإلسرائيع ، و امت بزيارة « نيرز»ووصعت الب ثة األوروبية نلأ  قاع كزة عبر حاجز بيت حانون 
 مقولة لعم بر وتفمدته ععأ موا.

 و اا عثمان، نن الزيارة تمت بناما ععأ قعب رئيس الب ثات األمنية ف  ا تحاد األوروب .
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روب ، كينيث دين، خالا زيارته الحالية، م" مسؤولين واجتم"  ائد ال معيات األمنية ف  ا تحاد األو 
ف  السعقة الفعسقينية، بينوم مسؤوا هيئة الم ابر نظم  مونا، ومسؤولين نسرائيعيين ك لك، لبحث 
مستمبا الم بر وآلية عمعه، ب دما اتفمت حركتا فتا وحماس ف  الماهرة خالا الشور الحال ، ععأ 

ن حكومة التواف  ف   قاع كزة،  با األوا من نوفمبر جتشرين تسعيم م ابر المقاع كمدخا لتمكي
 الثان ، الممبا.

و اا رئيس حركة حماس ف  كزة، يحيأ السنوار، نن حركته ستعم م ابر  قاع كزة نلأ الحكومة 
ستكون جمي" م ابر  31-10-2017ليال من تاري   12الساعة »الفعسقينية خالا أسبوع. وأضاف: 

 «.قة الفعسقينيةكزة تحت ندارة السع
و اا عثمان، ننه   يوجد و ت محدد لتسعم وافعادة افتتار  لكن ه ا لن ي ن  فتا م بر رفا فورا.

 م بر رفا، مؤكدا أن األمر يحتا  نلأ ترتيبات لوجيستية.
 26/10/2017، الشرق األوسط، لندن

 
 شركات إسرائيلية في القائمة السوداء لألمم المتحدة .11

دولية  شركة 60وشركة نسرائيعية  130  األسابي" األخيرة نلأ صنادي  بريد وصعت ف: هاشم حمدان
ت ما ف  نسرائيا رسائا تح ير كير عادية، مو  ة من  با مفوض األمم المتحدة لحمو  اإلنسان، 

 زيد بن رعد الحسين.
أ ويح ر مفوض األمم المتحدة لحمو  اإلنسان ف  ه ه الرسائا من نمكانية ضم ه ه الشركات نل

لالمائمة السودامل الت  ي ما ععأ وض وا، والت  تضم الشركات الت  تنشق ف  المستوقنات الممامة 
ععأ أراض  الضفة الغربية المحتعة، لكونوا ت ما بشكا مخالف لعمانون الدول ، وخالفا لمرارات 

 األمم المتحدة.
شركة  25م، يضم وبحسب صحيفة ليدي وت أحرونوتل فمد حصعت ععأ جزم من المائمة السودا

نتا  أدوية، وحتأ  نسرائيعية م روفة، ب ضوما ي ما ف  مجاا األك ية، وأخرر ف  تمديم خدمات، واف
 الوايتك.

وأضافت الصحيفة أن المشترك بين ه ه الشركات ه  أنوا تنشق ف  المستوقنات وف  المدس 
 المحتعة وف  األكوار.

رد ععأ رسائا التح ير، كما أن ب ضوا يودد وبحسب الصحيفة، فنن ه ه الشركات تدرس كيفية ال
بشن هجوم م اكس، ب ري ة أن شمعوا ف  المائمة  د يضر بوا ا تصاديا، ويمس بسم توا. كما تدرس 
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ب ض الشركات تمديم دعاور  ضائية ضد المفوض والمجعس لحمو  اإلنسان التاب" لويئة األمم 
 المتحدة.

 26/10/2017، 48عرب 
 

 ب بإطالق المحامي صالح حموريباريس تطالب تل أبي .12
ععأ مصير المحام  الفرنس  الفعسقين  «  عموا»أعربت فرنسا األرب ام عن : أ ف ب -باريس 

صالر حموري الموضوع  يد ا حتجاز اإلداري ف  نسرائيا من  آب جأكسقس، الماض ، وأبدت 
الخارجية الفرنسية اكنيس  استغرابوا ل دم نعالن التوم الموجوة نليه. وقالبت الناقمة باسم وزارة

بضمان مجما حمو  صالر حموري ونلما بنقال  سراحه. نقالب أيضاا بتمكين »روماتيه اسباني  
نن فرنسا ت كر بلن ا ستخدام المفرق والمنظم لالحتجاز اإلداري »وأضافت  «.عائعته من زيارته

 «.يت ارض م" الح  ف  محاكمة عادلة وضمان حمو  الدفاع
 26/10/2017، دن، لنالحياة

 
 تعتذر عن فيديو يسيء للفلسطينيين بعد اعتراض السفير الفلسطيني أستراليا .11

اعت را، ب د تداوا شريق فيديو يظور الفعسقينيين لنرهابيينل أثنام تدريب  األسترالية دمت الشرقة 
 أمن  ف  مدينة سيدن .

اب، ب د احتجا   دمه السفير واعت رت شرقة نيوساوث ويعز عن فيديو تدريب وحدة مكافحة اإلره
 الفعسقين  لدر كانبرا عزت عبد الوادي.

و اا عبد الوادي نن الفيديو حما لنسامة لكثير من الناسل، حسب ما  كرت هيئة اإل اعة األسترالية، 
 الثالثام.

وكانت شرقة مكافحة اإلرهاب  د نشرت األسبوع الماض  فيديو لتدريب يظور فيه لنرهابيين 
 يرتدون الكوفية الفعسقينية أثنام احتجاز رهائن ف  محقة  قارات بمدينة سيدن .مفترضينل 

المت ددة ف  الشرقة، قار  ال يساوي، ننه ي ت ر عن  الثمافاتو اا الضابق الم ن  بالتواصا م" 
وأضافل لم تكن هناك نية ممصودة لتشويه سم ة أي جزم من  صدر عن فيديو التدريب. نزعا أي 

 نهانته، واف ا ش ر الب ض باإلهانة فنن  لك كير ممصودل.أو  المجتم"
 25/10/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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على ولي العهد السعودي: قد يحالف  "إسرائيل"الرهانات التي تعلقها  أميركي ينتقد زعيم يهودي .10
 إيران

الت  ت عموا نسرائيا و ادة انتمد زعيم أحد التنظيمات اليوودية األميركية الرهانات : صالا الن ام 
التنظيمات اليوودية األميركية وأصد ام تا أبيب ف  الو يات المتحدة ععأ ول  ال ود الس ودي محمد 

 بن سعمان، مح راا من أن ه ه الرهانات يمكن أن تتحوا نلأ سوم مرتد ضد المصالا اإلسرائيعية.
ثالثام،  اا مارتين أولنير، المدير ال ام وف  مماا نشره مو " صحيفة لجيروزاليم بوستل، اليوم ال

لمنظمة لاليوود المتدينين الصواينةل ف  الو يات المتحدة نن بن سعمان تحوا نلأ لمحبوبل نسرائيا 
وكا األقراف المؤيدة لوا ف  الو يات المتحدة، مشيرا نلأ أن ه ا الت اقف يرج" نلأ ال ال ة 

 كوشنر صور ومستشار الرئيس دونالد ترامب. الخاصة الت  توقدت بين بن سعمان وجاريد
وأوضا أولنير أن ال ال ة الخاصة بين كوشنير وبن سعمان ه  الت  حدت بترامب  ختيار  

 الس ودية، نلأ جانب نسرائيا، لتكون أوا دولة يزورها ب د توليه مماليد السعقة.
سرائيعيين،  فتاا نلأ التمارير وأشار نلأ سجا ال ال ة الخاصة الت  تربق بن سعمان والمسؤولين اإل

الت  تؤكد أن  ول  ال ود الس ودي عكف ععأ نجرام اتصا ت م" مسؤولين نسرائيعيين من  سنين، 
 ومنوا ما كشفته وكالة األنبام الفرنسية عن  يامه بزيارة تا أبيب سر اا ف  سبتمبر/أيعوا الماض .

تا  أبيب وزمالمه من  ادة التنظيمات من المبالغة وح  ر الزعيم اليوودي األميرك  صناَع المرار ف  
ف  الرهان ععأ ال ال ة م" بن سعمان، و  سيما الت ويا ععأ ا ستفادة من عوائد التمام المصالا 

 بين تا أبيب والرياض ف  ال دام إليران.
أ ورأر أن بن سعمان، الم روف بتمعبه، يمكن أن يتجه نلأ بنام تحالف م" نيران، خصوصاا عع

خعفية فشا ندارته الحرب ف  اليمن، مشيراا نلأ أن محاو ت ول  ال ود الس ودي التمرب من المور 
 الشي ية ال را ية المتحالفة م" نيران تثير شكوكاا حوا مستمبا مو فه من قوران.

 26/10/2017العربي الجديد، لندن، 
 

 التقني -قطر وروسيا توّقعان اتفاقية للتعاون العسكري  .12
استمبا أمير  قر تميم بن حمد آا ثان  وزير الدفاع الروس ، سيرك  شويغو، وتناوا العمام : ةالدوح

عدداا من المضايا اإل عيمية والدولية، وف  ممدمتوا األزمة الخعيجية وان كاساتوا ععأ األمن اإل عيم ، 
 المجاا ال سكري.    واست راض ال ال ات الثنائية بين البعدين، وسبا ت زيز وتقوير آفا  الت اون ف 

وشودت الزيارة تو ي" وزير الدولة المقري لشؤون الدفاع، خالد بن محمد ال قية، ونظيره الروس  
التمن  بين البعدين، تضم ن م كرة تفاهم وصفمة نقارية ف  مجاا الت اون  -اتفا اا لعت اون ال سكري 
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ة، الجوة الحكومية الوحيدة المسؤولة التمن  بين شركة لروس أوبورون نيكسبورتل الروسي -ال سكري 
 عن تصدير األسعحة المصن  ة ف  روسيا نلأ الخار ، ووزارة الدفاع المقرية.

 25/10/2017العربي الجديد، لندن، 

 
 البحرين: قطر خرجت عن ثوابت مجلس التعاون .11

« يج ثوابت مجعس الت اون الخع»أكدت البحرين أمس، أن  قر مسؤولة عن خروجوا عن : المنامة
بسبب تدخالتوا ف  شؤون الغير، ودعم اإلرهاب ف  المنقمة، وشددت ععأ أنه   حا لألزمة ن  

 «.بامتثاا  قر لمقالب الدوا األرب"»
أمس، « وكالة أنبام البحرين»و اا وزير الصناعة والتجارة البحرين  زايد الزيان  ف  تصريا نمعته 

 عن تصريا منسوب له حوا األزمة م"  قر.ننه   صحة لما تنا عه ب ض وسائا اإلعالم 
ثابت ف  ما يت ع  بو ه المضية الت  يتحما تب اتوا الجانب المقري ف  خروجه »وأكد أن المو ف 

 «.عن ثوابت دوا مجعس الت اون الخعيج  ب دم التدخا بالدوا األخرر ونب  اإلرهاب والتقرف
 26/10/2017الحياة، لندن، 

 
 منظمة التحرير!سالح المقاومة تحت مظلة  .11

فايز أبو شمالة د.  
سالر المماومة ليس معكاا لحركة حماس و  هو معك لكتائب المسامر سالر المماومة معك كا قفا 
وكا امرأة وكا مواقن فعسقين  أينما تواجد، و  مان" لدر رجاا المماومة ف  أن يكون سالحوم 

 سقينية.تحت المظعة الوقنية الجام ة، مظعة منظمة التحرير الفع
معخص حديث يحيأ السنوار الساب  ينسجم م" ميثا  منظمة التحرير الفعسقينية، ال ي يضمن 
الحفاظ ععأ سالر المماومة، ويحفظ بمامه ب يداا عن األيدي المتسععة ععأ تاري  المنظمة، ألن 

لتحرير المادة التاس ة من الميثا  الوقن  الفعسقين  تموا: الكفار المسعا هو القري  الوحيد 
 فعسقينر وهو ب لك استراتيجية وليس تكتيكاا.

من الميثا  الوقن   30كما أن وض" سالر المماومة تحت مظعة منظمة التحرير ينسجم م" المادة 
الفعسقين ، وال ي تموا: المماتعون وحمعة السالر ف  م ركة التحرير هم نواة الجي  الش ب  ال ي 

 ال رب  الفعسقين . سيكون الدرع الوا   لمكتسبات الش ب
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من الميثا  الوقن  الفعسقين  تت ارض  30ولعت كير فمق، وليس من باب المناكفة، أ وا: نن المادة 
بالمقع  م" كالم الحا  نسماعيا، أحد  يادات حركة فتا، وال ي  اا ف  كزة: نن األجوزة األمنية 

 الت  ست ما بغزة  ريباا، ستكون ه  جي  التحرر الفعسقين !!
أوا مومات جي  التحرير ه  تحرير أرض فعسقين، وه ا يتنا ض م" مومات األجوزة األمنيةر  نن

الت  تمرر وجودها ضمن اتفا ية أوسعو ععأ مبدأ التنسي  األمن  م" األجوزة األمنية اإلسرائيعية، 
 ومن البديو  أن التحرير يتنا ض كعياا م" التنسي .

تحت مظعة منظمة التحرير، م ناه أن ت ود منظمة التحرير نن المقالبة بلن يكون سالر المماومة 
نلأ ج رها ال ي نشلت ععيه ممثعة لكا قموحات الش ب الفعسقين ، وه ا بحد  اته يستحث فصائا 

من الشور المادم أن تتواف  سري اا ععأ  21منظمة التحرير الفعسقينية الت  ستجتم" ف  الماهرة ف  
 لتحرير الفعسقينية الفاعا والمؤثر والمادر.فكرة نعادة نحيام دور منظمة ا

منظمة التحرير الفعسقينية   يمكنوا أن تت ارض م" ميثا وا، وه  ب لك مجبرة ععأ المبوا بلن 
تكون المظعة الوا ية لسالر المماومة، ألن مجرد  بوا منظمة التحرير ألن تكون كقاما لسالر 

ررت من اتفا يات أوسعو، وعادت نلأ ج ر ميثا وا المماومة، فم نأ  لك أن منظمة التحرير  د تح
 الوقن  ال ي   ي ترف بنسرائيا.

ما سب  من منق  حيوي يفرض ععأ المور السياسية الفعسقينية نعادة ترتيب البيت الفعسقين ، 
ولتكن البداية من المجعس الوقن ، ال ي سيفرز لجنته المركزية الجديدة، ولجنته التنفي ية الجديدة، 

ة تنفي ية تمثا مصالا وتقع ات شباب فعسقين، وأحالم أجياا جديدة من الش ب الفعسقين ، لم لجن
 ت رف ف  تاريخوا أسمام وشخصيات و يادات خالفاا لما ألفته من خمسين سنة وأكثر.
 25/10/2017، فلسطين أون الين

 
 هل ستنجح مصر في إنجاز المصالحة الفلسطينية؟ .11

 ماجد أبو دياك
لجنراا المصري عبد الفتار السيس  بثمعوا لمحاولة ننجار المصالحة المت ثرة بين رمت حكومة ا

حركة حماس وحركة فتا الفعسقينيتين، ف  مس   جدي حظ  برعاية السيس  شخصيا ال ي أوكا 
 المومة نلأ رئيس مخابراته خالد فوزي.

اشرة بين فتا وحماس، وسبمت  لك لماماٌت م"  يادات من الحركتين أفضت نلأ ترتيب مفاوضات مب
و د استجابت األخيرة  شتراق الرئيس الفعسقين  محمود عباس حا  العجنة اإلدارية ف  كزة، لو ف 
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اإلجرامات ال مابية ضدها ف  كزة. وشكا  لك ان قافة مومة ف  توجوات مصر تجاه حماس الت  
 ال دام.ت تبرها جزما من جماعة اإلخوان المسعمين الت  يناصبوا نظام السيس  

سرائيا الت  شنت حروبا  وسب  لعمخابرات المصرية ترتيب اتفا يات لو ف نقال  النار بين حماس واف
. وت امعت مصر م" ه ه الحروب كوسيق، 2014و 2012و 2009-2008قاحنة ضد  قاع كزة ف  

ي ولكنوا ف  كا مرة كانت تمارس الضغوق ععأ حماس جباستثنام فترة حكم الرئيس محمد مرس  ال 
 ،.2012انحاز لحماس ف  مفاوضات مخابراتوا م" ال دو اإلسرائيع  ف  حرب 

وكانت حكومة السيس  تسعق نعالموا لمواجمة حماس، كما عمدت نلأ نكال  م بر رفا م ظم أيام 
السنة، و امت بنكرا  األنفا  ال سكرية والتجارية بالمام متماهية م" الحرب الت  تشنوا نسرائيا ععأ 

كا الص د. ولكن السيس  لجل ه ه المرة نلأ الموة الناعمة م" حماس، ف  و ت ت ان  حماس ععأ 
 فيه ه ه األخيرة من تمعص الدعم السياس  والمال  لوا.

 
 مصر والمقاربة الجديدة

ن ا كانت مصر ت ادي حماس ف  كافة المجا ت، فعما ا ضغقت ععأ القرفين حماس وفتا 
عشر سنوات من  الحسم ال سكري وقرد الميادي المفصوا من فتا إلنجاز المصالحة المت ثرة قواا 

 محمد دحالن من كزة؟
  يبدو أن مصر كيرت موا فوا وسياساتوا ف  المنقمة الت  تدعو نلأ التقبي" م" الكيان الصويون  

ن بدا لعوهعة األولأ أنه  ومحاربة حماس، وما جرر ف  الماهرة   يمثا تحو  ف  مو ف مصر واف
ن  يشكا  قاع كزة ساحة خعفية لعنفو  المصري، ول لك فنن الماهرة تريد لعمقاع أن يكون ك لك. 

 تحت سقوتوا ونفو ها.
وكانت حماس ت ودت لمصر بل  يكون المقاع ملور آمنا لعتنظيمات لالجواديةل المسعحة الت  

ا أن تؤم ن تستودف النظام المصري ف  سينام، ولكن  لك لم يكن كافيا لمصر ألنوا تريد أيض
الحدود م" نسرائيا، عبر تشكيا حكومة فعسقينية تستعم الم ابر وتويمن ععأ الحدود م" مصر 
سرائيا، وتفكك الموة المسعحة لحماس لتويئة األجوام لعسالم م" نسرائيا، وف  رؤية السالم اإل عيم   واف

 الت  تتبناها الحكومة المتقرفة بزعامة بنيامين نتنياهو.
ت السيس  لترتيب مصالحة فعسقينية   تخر  ععأ الدور المصري ال ي ع رف كما أن محاو 

 تاريخيا بدعمه لعموا ة الفعسقينية، ف  ممابا دعم دمش  لعم ارضة الفعسقينية.
وتحاوا مصر الدف" ب باس لعمبوا بالمصالحة وتنفي  ما فيوا، وت تبر  لك اختبارا له وتعو ر له 

ا مخعب ِ ق  لب ض الدوا ال ربية لعضغق ععأ عباس، باعتبار أن بمنافسه محمد دحالن ال ي يشك
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أكبر من تعك الت  يمدر ععأ تمديموا  -ن ا نجا ف  تحجيم حماس-دحالن سيمدم تناز ت إلسرائيا 
وم" الفشا اإلسرائيع  المتتال  عسكريا ف  لجم وتحجيم  وة حماس ال سكريةر لجلت مصر  عباس. 

تخدام األساليب السياسية م" حماس، ل عوا تؤت  أكعوا ب د أن عجزت وب ض الدوا ال ربية نلأ اس
 عن ا ستمرار ف  حكم كزة م" الحصار المحكم نسرائيعيا وعربيا ععيوا.

وف  الممابار توصعت حماس نلأ نتيجة مفادها أن تراج" الدعم ال ي كانت تتعماه مما كان ي رف 
 ا يفض  نلأ انتفاضة ضدها تدف" ثمنوا باهظا.بتيار الممان ة سيفض  نلأ نض اف شوكتوا، وربم

و  شك أن مصر أصبحت اآلن ععأ المحك إلنجاز المصالحة كمدخا حميم  لعتسوية والتقبي" م" 
الكيان الصويون ، ول لك فننوا   تزاا تمسك بور ة دحالن لتخويف عباس ودف ه لعتجاوب م" 

 المس أ المصري.
ديدة نلأ تجديد جوود المصالحة والتخع  عن العجنة اإلدارية وف  ه ا اإلقار س ت  يادة حماس الج

ووض" الكرة ف  مع ب فتا، وهو األمر ال ي التمقته الميادة المصرية ف معت ععأ ترتيب مصالحة 
 بين قرفين يش ران أنوما خاسران ف  الم ادلة الفعسقينية وال ربية والدولية.

 
 تمهيد الطريق للتطبيع

وا ف  المنقمة عبر الدف" بالفعسقينيين ب د المصالحة لعموافمة ععأ تسوية وتس أ مصر لتلهيا نفس
وف  مخقق السالم اإل عيم  ال ي عبر الرئيس األميرك  دونالد ترمب عن دعمه له، دون أن يدف" 

 القرفين لعوصوا نلأ حا من خالا قاولة المفاوضات.
غدور ليبرمانالت   اا فيوا نن لالحا وف  ه ا السيا ر تلت  تصريحات وزير األمن اإلسرائيع  أفي
 اإل عيم  هو الصيغة الوحيدة الت  توفر حالا ممبو ا إلسرائيال.

أما حكومة السيس  فتواجه فشال داخعيا ععأ أص دة ا  تصاد والسياسة واألمن، وتريد برعاية 
اس ف  المصالحة أن تغق  ععأ فشعوا داخعيا وتتلها لدور أكبر ف  المنقمة، ب د قوا انغم

 محاربة اإلسالميين والتنظيمات المتقرفة.
وف  ه ا اإلقار تلت  محاربة  قر ومن  بعوا تركيا إلفماد المماومة حعيفين رئيسيين كانا يساعدان 
حماس ف  الصمود ضد نسرائيا. و  يبدو أن مصر تسير وحيدة ف  ه ا ا تجاهر فمد تجنبت الدوا 

اإلرهاب ولم تقالب بقرد  يادات حماس من الدوحة، و لك  المحاصرة لمقر ندرا  حماس ععأ لوائا
 لج ب الحركة ب يدا عن حضن  قر وتركيا ثم ا ستفراد بوا وعزلوا.

وفيما   تزاا المصالحة ف  بدايتوار فمن الص ب التكون بما ستؤوا نليه، خصوصا م" مقالبة 
 عباس وسعقته بنزع سالر الحركة وتمكين حكومة عباس ف   قاع كزة.
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كما تنتظر المصالحَة ت ميداٌت تتمثا ف  انتخابات المجعس التشري   والرئاسة وا نتخابات ف  
أوساق الشتات الفعسقين ، وتتخوف مصر ودوا الثورات المضادة من نجار حماس ف  ه ه 
ض افوا، ما لم يتم  ا نتخابات ألن  لك سيضرب ف  الصميم مخققات ه ه الدوا ل زا حماس واف

 التزوير فيوا. العجوم نلأ
وه ه األمور تشكا تحديا لعدور المصري داخعيا وخارجيا، بما يض" دوا الثورات المضادة ععأ 
المحك، وسيض ف أي تحرك لعتقبي" م" الكيان الصويون  ضمن عمعية السالم اإل عيم . ومن 

ين نلحا  جزم من الم الم األساسية لو ا السالم حا المشكعة الديمغرافية ف  فعسقين، والت  تتراور ب
 سينام بغزة وترتيب حا ن عيم  أوس" عبر خيار الكونفدرالية م" األردن.

كير أن نسرائيا   يرو  لوا ننجاز مصالحة  د ت دخا حماس ف  الحكم، ول لك قالبت حكومت وا 
 حماَس با عتراف بيوودية الدولة وا ستجابة لمقالب العجنة الرباعية الدولية.

 
 لمقاومةالتمسك بسالح ا

أبدت حماس مرونة كافية ف  الت اما م" المصالحة وو  ت اتفا ا م" فتا برعاية المخابرات 
المصرية لتنزع ب لك فتيا التوتر م" فتا، ولكنوا   يمكن أن تعم  سالحوا ف  كزة كما   يمكنوا 

سرائيا وا تفا ات المبوا بشروق نسرائيا لعمشاركة ف  الحكومة الممبعة، والت  تتركز ف  ا عتراف بن
 الت  و  توا م وا السعقة الفعسقينية ونب  ما يسمأ ال نف.

وركم أن عباس  اا ننه   يريد أن يتحوا المقاع نلأ حالة شبيوة بحزب هللا ف  لبنان، فننه من 
كير المتو " أن تستجيب حماس لمقعب نزع السالر و  المقالب اإلسرائيعية. وععأ ه ا فال يبدو أن 

ما يؤشر ععأ ننجاز مصالحة كامعة، خاصة أن مقالب عباس تتساو  م" المقالب هناك 
 اإلسرائيعية.

وتحاوا حماس التخعص من حكم  قاع كزة بالمصالحة م" ا ستمرار ف  التفاعا م" مقالب الناس 
وحاجاتوم، وه  تدرك بالقب" أن المسللة أب د من المصالحة، وأنوا  د تكون ضحية أي عمعية 

 ياسية.تسوية س
ولكنوا تسعك ه ه القري  لتجنيب كزة المزيد من الم اناة ف  ظا حرمان موظفيوا من الرواتب بسبب 
 رارات عمابية اتخ ها عباس، وتجنب ال داوة م" مصر الت  تشكا المتنفس الوحيد لعغزيين نلأ 

 ال الم الخارج ، م" استمرار احتفاظوا بسالحوا وعدم التنازا عنوا.
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ف  نمكانية نزع سالر حماس بالتزامن م" دخوا حكومة رام  الحمد هللا نلأ  قاع  وتحوم الشكوك
كزة، األمر ال ي يض" عالمة استفوام حوا نجار مساع  مصر لترتيب المصالحة لالنقال  منوا 

 لترتيب تسوية وف  المماس اإلسرائيع .
ام الفعسقين ، وستظور وهك ار فنن شروق المصالحة ستظا تض" ال ص   ف  دواليب ننوام ا نمس

 الخالفات ال ميمة بين القرفين عاجال أم آجال، األمر ال ي ي يد الدور المصري نلأ الورام.
واألخقر ف  الموضوع هو أن تشن حرب ععأ كزة لمحاولة تقوي وا وكسر شوكتوا بمشاركة دوا 

لصالا دحالن  سيؤدي نلأ تغيير ف  السعقة الفعسقينية -   در هللا-عربية، وه ا نن نجا 
إلعقائه فرصة لمحاربة حماس، وه  المومة الت  فشا فيوا عباس وأجوزته األمنية. لكن حتأ لو 
نجا دحالن ف  خالفة عباس فننه لن يستقي" تقوي" حماس، مما سيبم  الدور المصري ف  حالة 

 فشا داخعيا وخارجيا.
راف المختعفة إلنجاز و  ننسأ أن حالة ض ف مصر تمعا من فرصوا ف  الضغق ععأ األق

ف   -حتأ م" الدعم المصري وال رب  الالمحدود له-المصالحة، وأن دحالن  د يجد ص وبة 
الضغق ععأ حماس أو تركي وا. ولكن أ صأ ما يموم به هو خع  المشاكا ف  كزة وا ستمرار ععأ 

سي  األمن  م" نو  أشد من عباس، لمحاولة نض اف حماس ف  الضفة با عتما ت والمالحمة والتن
 نسرائيا.

و  شك أن استمرار حماس ف  كزة وصمودها أمام محاو ت ا ستوداف ال ربية واإلسرائيعية يشكا 
 شوكة ف  حع  هؤ م، ويمثا نش اعا إلعادة انقال  الثورات ال ربية.

ضفة أثبتت أن الش ب الفعسقين  ف  ال -ومن  بعوا انتفاضة األ صأ-كما أن هبة األ صأ األخيرة 
سيظا عصيا ععأ محاو ت اإلض اف، ركم استمرار المبضة اإلسرائيعية الحديدية وت اون سعقة رام 

 هللا م" ا حتالا ف  مالحمة الناشقين والمماومين.
 25/10/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 أوقفوا مجزرة األوقاف األرثوذكسية أو انسوا القدس! .11

 أليف صباغ*
عام  500نيسة األرثو كسية ال رب وبين البقريركية اليونانية نلأ نحو ي ود الخالف بين أبنام الك
، عندما استدعأ السعقان ال ثمان  بقريرَك المدينة الممدسة عقا 1534مضت، بالتحديد نلأ عام 

هللا الثان  نلأ المسقنقينية ومن ه من ال ودة نلأ المدس، وعي ن بد  منه المقران جرمانوس اليونان  
 كا لعمدينة الممدسة وسائر أعماا فعسقين واألردن.ليصبا بقري
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كان ه ا المقران مت صبا لعجنس اليونان ، فمام ب زا الرهبان ال رب واحدا تعو اآلخر وت يين 
مقارنة يونانيين بد  منوم، كما  ام بنب اد ال رب عن سعك الرهبنة ف  الكنيسة وحصر سدة 

 البقريركية بالرهبان اليونانيين فمق.
ادت ال نصرية اليونانية حدة بن امة تنظيم أخوية المبر الممدس، وهو تنظيم يونان  عنصري م اٍد وازد

بدعم من -ألبنام الكنيسة من ال رب، فاعتبر أن المزارات الممدسة وأو افوا تركة يونانية، فمام 
اليونانية، وثب ت  بتسجيا أمالك الكنيسة المنمولة وكير المنمولة كامعة باسم األمة -السعقة ال ثمانية

 لك ف  البند األوا من دستور األخوية ال ي   يزاا ساري المف وا نلأ اليوم. هنا يكمن أساس 
الخالف بين الكنيسة الممدسية وه  كنيسة عربية، وبين البقريركية اليونانية وه  اإلدارة ال عيا 

 لعكنيسة.
نائس األرثو كسية ف  ال الم، فبقريركية وف  ه ا تختعف الكنيسة األرثو كسية الممدسية عن كا الك

الكنيسة األرثو كسية ف  روسيا روسية، وبقريركية بعغاريا بعغارية، وك لك بقريركية اليونان ورومانيا 
وأنقاكيا.. نل ر فعما ا ن ن ي حر م ععأ الفعسقينيين واألردنيين ندارة كنيستوم بلنفسوم؟ ولما ا يحتاجون 

 فاسدة لتحتا كرس  البقريركية الممدسية وت يث به فسادا وخرابا؟نلأ زمرة يونانية عنصرية 
م" بداية الحرب ال المية األولأ تو ف الدعم المادي الروس  لعكنيسة األرثو كسية، ه ا الدعم كانت 
اشترت به الكنيسة أرضا واس ة ف  المدس والمناق  المجاورة لوا. وم" تو ف الدعم وتوريب الرهبان 

ا المنمولة خار  فعسقين، أععنت البقريركية اليونانية عن أزمة مالية وعجز  د رته اليونان لألموا
سعقات ا نتداب البريقان  بستمئة ألف ليرة فعسقينية، ولسداد  لك أجبرت السعقات البريقانية 

 رئاسة الكنيسة ععأ بي" مساحات واس ة من األراض .
دونما داخا حدود  1120حوال   1925-1921فترة وبعغت مساحة األراض  الت  باعتوا الكنيسة ف  ال

ألف دونم  22المدس، وكان دير المصعبة آن اك آخر حدودها الغربية واليوم ف  مركزها، وأكثر من 
 خار  حدود المدس.

وكان لعحركة الصويونية نصيب األسد من صفمات البي" ه ه، و د عمدت شركة ا ستيقان اليوودي 
و  توا البقريركية اليونانية ف  تعك الفترة م"  165صفمة من أصا  64اليونانية م" البقريركية 

جوات مختعفة، منوا حكومة ا نتداب نفسوا. ه ه المساحات امتعكتوا الكنيسة من  منتصف المرن 
التاس" عشر بلمواا الدعم الروسية، أو أمواا تبرعات الحجا  ال ين يمدمون نلأ الكنيسة، أو ما تم 

ا باسم الكنيسة لحمايته من الضرائب ال ثمانية. هك ا بدأت عمعية شراؤه بلمواا خا ج  صة، ولكنه س 
تسريب األو اف األرثو كسية نلأ الحركة الصويونية، وبنشراف المندوب السام  الصويون  هربرت 

 صموئيا.
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تأ استمر ه ا النزيف، واستمرت مسيرة عمد الصفمات بين البقاركة اليونانيين والحركة الصويونية ح
، ولم يختعف األمر ب د 1967و 1948ف  ظا وجود البقريركية تحت الحكم األردن  بين عام  

 احتالا المدس وو وع البقريركية تحت الحكم اإلسرائيع .
جرر ا نمالب ععأ البقريرك أيرنيوس بشبوة بي" عمارات و فية داخا المدس  2005ف  ال ام 

نية، وبالركم من ننكاره  لك مت ِوما وكيعه بابا يموس ب مد المديمة، باب الخعيا، نلأ جم يات استيقا
صفمات دون ععمه، فمد تم عزله وتنصيب ثيوفيعوس الثالث مكانه، ليتبين  حما أن ثيوفيعوس أكثر 

 نم انا ف  بي" األو اف.
 -عاما 99ال ين أج روا األو اف لعحركة الصويونية لمدة قويعة تصا نلأ -وبا ختالف عن سابميه 

موم ثيوفيعوس بتحويا ه ه اإليجارات نلأ بي" مقع ، وتتم الصفمات من  تسعم ثيوفيعوس سدة ي
البقريركية بوتيرة متسارعة وف  وضا النوار، وكلنه ف  سبا  م" الزمن، مدعيا أنه يف ا  لك 

 بنقالع السعقات السياسية األردنية والفعسقينية وموافمتوما.
حدادين، كبير مستشاري المعك حسين سابما وكبير مستشاري ويؤكد ه ا ا دعام الدكتور من ر 

نوفمبر/تشرين الثان   28البقريرك اليونان ، ف  مماا كتبه ونشره ف  صحيفة الرأي األردنية يوم 
، يموا فيه: للمد اجتم" رؤسام الكنائس الممدسية ف  عم ان عدة مرات وبحضور العجنة 2016

والعجنة المعكية لشؤون الكنائس، وبحثوا مصير األراض  المؤجرة  الرئاسية الفعسقينية لشؤون الكنائس
لعحركة الصويونية، و د اتف  كالبيتوم أن   مفر من بي وا بالمقع  نلأ الجوات الت  استلجرتوا ف  
الماض ل. وليس كريبا أن يؤكد  لك أيضا محام  البقريرك ثيوفيعوس الثالث ف  رسالة وجووا نلأ 

 .2016رثو كس  ف  نوفمبر/تشرين األوا المجعس المركزي األ
لم يبَ  من ه ه األو اف كثير، ول لك نشود ف  السنوات األخيرة أن الصفمات الت  و  ت ف  
الماض  ععأ أنوا تلجير قويا األمد تتحوا اليوم نلأ بي" مقع ، ولم تمتصر ععأ المدس الغربية 

 مديمة.با قالت مناق  ف  المدس الشر ية وحتأ داخا المدس ال
كا ه ا يحدث تحت بصر السعقات السياسية ال ربية، المادرة ععأ نيماف ه ه المجزرة بسحب 
ا عتراف من البقريرك ثيوفيعوس الثالث، كما سحبته من سابمه نيرنيوس، ولكنوا لألسف لم تحرك 

 ساكنا.
ت م ادية وقنيا لجوا -تلجيرا أو بي ا، سرا أو ععنا-فو  كا  لك، يتم التصرف باألمالك الو فية 

وبلس ار بخسة، يمكن ممارنتوا بلس ار البضاعة المسرو ة الت  يجري توريبوا نلأ األسوا . وحين 
يخشون من الفضيحة يسجعون الشركات الت  تشتري ال مارات الو فية المسربة ف  جزر الكاريب ، 

واألمثعة ععأ  لك  حيث   يستقي" أحد أن يق ع" ععأ هوية أصحاب الشركات وتماريرها المالية،
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ومنوم كاتب ه ه -كثيرة جدا جدا. لمد وفرت تكنولوجيا الم عومات الحديثة لناشقين أرثو كس 
 فرصة وأدوات  لعوصوا نلأ وثائ  كثيرة جدا تثبت  لك. -السقور

ما زاا مستمرا من  مئة عام وحتأ يومنا ه ا بالحجة نفسوا: لحاجة  -كما  عنا-ه ا النزيف 
أ األمواال، حتأ أصبا األمر يودد الوجود المسيح  وخاصة األرثو كس  ف  األراض  البقريركية نل

الممدسة، ويودد الح  الوقن  الفعسقين  ف  المدس، بما ف   لك المدس المديمة، م" الت كير أن   
 أحد ي عم أين تودع أو كيف تصرف ه ه األمواا القائعة. فوا يجوز السكوت عن  لك؟

سة األرثو كسية ف  فعسقين واألردن لعدفاع عن حمو وم ف  كنيستوم وأو افوا، وف  هبَّ أبنام الكني
الدفاع عن عروبة المدس عاصمة لعدولة الفعسقينية، ولم تكن ه ه الوب ة منمق ة عن مسيرة قويعة 
من نضاا أبنام الكنيسة األرثو كسية من  منتصف المرن التاس" عشر، با استمرارا لوا حتأ يومنا 

 ه ا.
نلأ خقورة انتخاب بقريرك  2005لمد نب ه المجعس المركزي األرثو كس  ف  فعسقين واألردن عام 

يونان  مجددا لرئاسة البقريركية، ألن تاري  البقاركة اليونان أثبت عدامهم لعكنيسة الممدسية 
ضد  -وأهموا سعقة ا حتالا اإلسرائيع -ال ربية، كما أثبت ت اونوم م" كا السعقات السياسية 

 الحمو  الوقنية والكنسية ألبنام الكنيسة ال رب.
ليس ه ا وحسب، با نب ه المجعس من خقورة ثيوفيعوس الثالث لتصريحه ف  اجتماعات سرية م" 

أنه ل  ي ارض بي"  -ونمعك نسخة منوا- 2006يوليو/تموز  11العجنة الوزارية اإلسرائيعية يوم 
نما يقعب اعترافا ن سرائيعيا بشرعية انتخابه حتأ يتسنأ له تو ي" ا تفا يات األو اف لعصواينة واف

 الجاهزة م ومل. وعاد ليؤكد  لك ف  بروتوكو ت محكمة باب الخعيا أيضا.
ولكن أحدا من المسؤولين األردنيين أو الفعسقينيين لم يعتفت نلأ تنبيوات المجعس، با آثروا دعمه 

 ام الكنيسة الغيورين.السياس  والمادي ضاربين ب رض الحائق مقالب أبن
ف  األشور األخيرة تسعسعت فضائا الصفمات الت  و  وا ثيوفيعوس، وكشف النماب عن عدة 
صفمات بالوثائ  الرسمية المو  ة، بما ف   لك تسجيالت المعكية ف  سجا لالقابول اإلسرائيع ، 

ا نشقام المجعس وازداد التفاف أبنام الكنيسة األرثو كسية والكنائس المسيحية بشكا عام حو 
المركزي، واتس" اإلقار ليشما نشقام وقنيين فعسقينيين وأردنيين من كير المسيحيين، وأحزابا 
وتنظيمات وقنية فعسقينية وأردنيةر وان مد المؤتمر الوقن  ف  بيت لحم يوم األوا من 

كافة، وخر  أكتوبر/تشرين األوا الحال  بمبادرة ورعاية المجعس المركزي والفصائا الفعسقينية 
بتوصيات و رارات كان أهموا المرار الوقن  ب زا البقريرك ثيوفيعوس الثالث باعتباره خائنا لألمانة 
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الت  وض ت بين يديه، ولاللتزامات الت  و " ععيوا عشية انتخابه، أمام الحكومتين األردنية 
 والفعسقينية، بمن" تسريب األو اف با است ادة ما تم تسريبه منوا.

م من أن المرار وقن  شاركت فيه كا الفصائا الوقنية الفعسقينية، فنن وفدا من دائرة األو اف بالرك
اإلسالمية ف  المدس توجه ف  اليوم التال  لعمؤتمر، لبتكعيف رسم ل، لزيارة ثيوفيعوس الثالث ف  

ف أن تصدر ممره بالبقريركية لتضامنا م هل، مما أثار حفيظة المور الوقنية واضقرت دائرة األو ا
 بيانا توضا فيه مو فوا، وتشير نلأ أنوا و  ت ضحية لمن لكعفوال بو ه الزيارة.

ك لك  امت العجنة الرئاسية ال عيا لشؤون الكنائس بترتيب زيارة  ام بوا ثيوفيعوس لرئيس الحكومة 
 عب ر عن الفعسقينية رام  الحمد هللا، وف  أعمابه أصدر ثيوفيعوس بيانا يد ع  فيه أن الحمد هللا

أصدر  -وب د ضغق ش ب  من المور الوقنية الفعسقينية-تضامن الحكومة الفعسقينية م ه. ولكن 
 مكتب الحمد هللا بيانا توضيحيا مختعفا عما صدر عن مكتب البقريرك.

م"  لك، اعتبرت المور الوقنية ف  بيانوا األخير، أن أي لمام يحصا بين جوة فعسقينية رسمية 
ب د نعالن  رارات مؤتمر بيت لحم بمماق ة ثيوفيعوس، يشكا خيانة وقنية و  يمبا  كانت أو ش بية

 فيوا أي تبرير أو توضيا.
تتعخص مقالب أبنام الكنيسة والمور الوقنية الفعسقينية واألردنية بما جام ف  بيان المؤتمر الوقن  

قالب هو سحب ا عتراف ف  بيت لحم، ف  األوا من أكتوبر/تشرين األوا الحال . وأوا ه ه الم
من البقريرك اليونان  ثيوفيعوس الثالث، وتمديمه نلأ المحاكمة بتومة الخيانة ال ظمأ، وه ه مومة 

 الحكومتين الفعسقينية واألردنية.
 وة ميدانية تفضا كا ممارسات  -بمن فيوا أبنام الكنيسة األرثو كسية-وستبمأ المور الوقنية 

ش بية ضاكقة ععأ السعقات السياسية حتأ يتحم  مقعب ت ريب  البقريركية اليونانية، و وة
 الكنيسة وقرد الفاسدين منوا نلأ كير رج ة، ومحاكمتوم.

 عضو المجعس المركزي األرثو كس *
 25/10/2017، الجزيرة نت، الدوحة

 
 النظــام الفلسطيني قــائـــم علــى ركيــزتيــن .11

 حمادة فراعنة
فعسقينية وموضوعوا، ليس عنواناا فعسقينياا وحسب، با عنواناا  ومياا لم ي د سراا أن المصالحة ال

بامتياز، ودولياا باهتمام، ليس ألن المضية الفعسقينية  ضية عادلة، وه  ك لك، وليست ألنوا مازالت 
المركزية لدر ال رب والمسعمين، وستبمأ حتأ ولو تم خقفوا لب ض سنوات عجاف من  با 
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س  وأحزابوم المتقرفة الت  وظفت مشاعر الناس وأحاسيسوا وعمائدها نحو السيا اإلسالمتنظيمات 
من  2011ا هتمام بمشروع دولة الخالفة المنشودة ععأ أثر الربي" ال رب  ال ي تم خقفه من  عام 

المسعمين، وأحزاب و ية الفميه، ومن تنظيم  داع  والماعدة، فلساموا لعتاري ، ودمروا  اإلخوان با 
و يمه وشراكته، وم"  لك  اإلنسان وحقموا رهانات المستمبا وعزلونا عن احترام المجتم" الوا "، 

السياس  وفشعوا، عاد النضاا السياس  ال رب   اإلسالموععأ أثر هزيمة  ور أساسية من تنظيمات 
من أجا استكماا خقوات ا ستمالا السياس  وا  تصادي،  -1نلأ أساسه وهو أن النضاا ال رب  

ومن أجا الديممراقية وا حتكام نلأ صنادي  ا  تراع وتداوا  -3ومن أجا ال دالة ا جتماعية،  -2
السعقة   يت ارض م" ال ما الفعسقين  المقعوب دعمه  ومياا ودينياا من المسعمين والمسيحيين، 

عيوما يجري وأممياا من  ور الخير والسالم وال دالة من أجا است ادة حمو  الش ب الفعسقين ر ألن ك
ف  مسارب مت ددة تصب ف  مجرر واحد يختزا عواما الزمن لتحمي  تقع اتنا الوقنية والمومية 

، فالمضايا مترابقة عالمة م" ب ضوا الب ض، والميادة ال كية ه  الت  تختار األولويات، واإلنسانية
 والتدر  والمراحا ومراكمة الخقوات وصو ا نحو الودف. 

ية الخقوة األولأ  ست ادة وحدة الش ب الفعسقين ، ووحدة حركته السياسية المصالحة الفعسقين
جبووياا، ف  اقار مؤسسات موحدة، وت ن  وحدة  ضاياه وأهدافه كير المابعة لعتبديد أو التالش  أو 

،  رار ح  عودة الالجئين 181ا نصوار أو التراج"، مجسدة بمرارات األمم المتحدة :  رار التمسيم 
، وليس 1515،  رار خارقة القري  1397، حا الدولتين 242 رار ا نسحاب وعدم الضم ، 194

ضد ا ستيقان وعدم شرعيته وعدم  انونيته، با بمرارات اليونسكو  2334انتوام بمرار مجعس األمن 
 اإلسرائيع الت  أجبرت عظمة الو يات المتحدة و وتوا وجبروتوا م" مشروعوا ا ست ماري التوس   

سالمياا اف لمدلا، لالنسحاب والوروب والوزيمة لكعيوما أمام عدالة المو ف الفعسقين  المدعوم عربياا و ا
 وعالمياا د لة ععأ أهمية و وة ومنق  وعدالة المقالب الفعسقينية وشرعيتوا.

 
 اإلسرائيليالقبول األميركي وعدم الرفض 

  صدفة، وليس تواض اا من األميركيين المصالحة الفعسقينية نالت الرضأ األميرك  ليس عبثاا و 
ومشاري وم  اإلسرائيعيينالرئيس ترامب األكثر انحيازاا ودعماا لعمست مرين  ندارةوح سن أخال  من 

ال دوانية التوس ية، ونالت اهتمام حكومة نتنياهو الت  صمتت تارة، وتحركت تارة ولم ترفض 
داعياتوا ونتائجوا، وه  تتصرف كاألف أ المصالحة با وض ت شروقاا لمبولوا والت اما م" ت

وأهمية ما تحم ، وألنه يفتا بوابة لعشراكة الفعسقينية من  با  اإلنجازالمضروبة ععأ رأسوا، لسرعة 
المكونات األرب ة : فتا وحماس والتنظيمات األخرر والمستمعين، وه  م ادلة التكوين الفعسقين  
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أدوات كفاحية مناسبة متف   -3مؤسسة تمثيعية موحدة،  -2لبرنام  سياس  مشترك،  -1الت  تحتا  
 ععيوا، ف  مواجوة ال دو الوقن  الواحد المشترك.

 
 استعادة األلق الفلسطيني

المصالحة الفعسقينية ست  يد األل  لعدور الفعسقين ر ألنه  ائم ععأ التجربة واختزان الخبرات ومسنود 
حية، ب يداا عن المزايدات والق  وق  الحك ، ب دالة المقالب وشرعيتوا واست داد عاا لعتض

فالش ب الفعسقين    يحتا  لكفار مسعا لتحرير بالده وقرد المست مرين واست ادة حمو ه بال ودة 
وبنام حياته المستمعة ععأ أرض فعسقين حيث   أرض له سواها، و  وقن له سواه، با يحتا  

اععة وف  قعي توا فتا وحماس والجواد والش بية سياسية جم ية من  با المور الحية الف إلرادة
فصيال تفتا لوم بوابة  13والديممراقية والشيوعيون والموميون والمستمعون، والمصالحة من  با 

المشاركة ف  مؤسسات منظمة التحرير عبر مجعسوا الوقن  ومجعسوا المركزي ولجنتوا التنفي ية 
مونية ونشاق جالياتوا المنتشرة الموزعة ععأ خارقة ال الم، وأف اا مؤسساتوا الجماهيرية واتحاداتوا ال

 ه ا هو ال ي يحتاجه الش ب الفعسقين  أكثر من أي أداة أخرر مدنية أو عسكرية أو أمنية. 
و دراته  اإلسرائيع المصالحة مومةر ألنوا ت موي المو ف الفعسقين  الض يف أمام تفو  ال دو 

ة ونفو  القوائف اليوودية ف  ال الم، ول لك ومن أجا تحمي  المدعومة من  با الو يات المتحد
المصالحة الجدية الحميمية المعموسة لخع  حالة ا ستنواض الوقنية المفمودة، والمقعوب ال ما ععأ 

 وض" البرام  والخقق والمشاري" والنماشات التالية: 
 -2: و ية الرئيس المنتخب، أو ا: ععأ ص يد السعقة الفعسقينية الحفاظ ععأ ثالثة عناوين ه 

تشكيا حكومة ائتالفية  ات مصدا ية تحظأ بثمة المجعس  -3و ية المجعس التشري   المنتخب، 
التشري  ، وتنشيق عما مؤسسة السعقة هو ال ي ي قيوا المكانة والمصدا ية وتحظأ بالدعم المال  

 بتزاز األميرك  وال دو ا سرائيع ، والسياس ، الوقن  والموم  والدول  خاصة من أوروبا لمواجوة ا
 مصدا يتوا وتلكيد شرعيتوا عبر ا نتخابات.  إلعادةفالمؤسسات الثالث فا دة الو ية وتحتا  

تف يا الميادة الوقنية المؤ تة المشكعة من أعضام العجنة التنفي ية ومم  -1ثانياا: منظمة التحرير: 
ليوا م" عما العجنة نة والصاعمة، لتموم بالموام الموكولة ضمنوم تمثيا حماس والجواد والميادة ال ام

 التنفي ية. 
عودة عما العجنة التحضيرية لعمجعس الوقن  الت  عمدت اجتماعوا األوا ف  بيروت يوم  -2

، برئاسة السيد سعيم الزعنون لمواصعة ما  امت به نحو عمد المجعس الوقن  باتفا  15/1/2016
 فعسقينية. ومشاركة كافة األقراف ال
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ول لك ععينا أن ندرك أن النظام السياس  الفعسقين  يموم ععأ ركيزتين،   ت ما الواحدة دون 
مؤسسة المجعس التشري  ، وحصيعة  لك أن النظام  -2مؤسسة الرئاسة، و  -1األخرر وهما : 

ر منفرداا، و  هو الفعسقين    هو نظام رئاس  يمعك الرئيس فيه  وة السيقرة المنفردة وي ود له المرا
السعقة واتخا  المرار، با هو نظام  ندارةنظام برلمان  يتولأ فيه ومن خالله المجعس التشري   

السعقة من  با  إلدارةمختعق بين الرئاس  والبرلمان ، ن  تتماسم المؤسستان موام ال ما الوظيف  
ظام األساس  لعسعقة الوقنية الحكومة الت  تتشكا بماسم و رار مشترك بينوما وكالهما يخض" لعن

 ومرج يتوا منظمة التحرير و رارات مؤسساتوا: المجعس الوقن ، المجعس المركزي والعجنة التنفي ية. 
 

 قرار تشكيل السلطة الوطنية
ب د التوصا نلأ اتفا  أوسعو التدريج  مت دد المراحا،  1993ف  يوم ال اشر من شور تشرين أوا 

 ننشام»ه ال ادية الثانية عشرة، وكان ععأ جدوا أعمالوا عنوان واحد هو عمد المجعس المركزي دورت
أعضام، بينما شارك عدد  110عضواا من أصا  83وحضر أعماله »السعقة الوقنية الفعسقينية 

كبير من المرا بين ال ين حضروا أعماا الدورة الت  استمرت يومين، و د أصدر المجعس ف  ختام 
  أعماله  راراا ه ا نصه:

السعقة الوقنية الفعسقينية صادر عن المجعس المركزي الفعسقين  ف  دورته المن مدة  ننشام رار »
 م ف  تونس.12/10/1993-10من 

أو ا: تكعف العجنة التنفي ية لمنظمة التحرير الفعسقينية بتشكيا مجعس السعقة الوقنية الفعسقينية 
 التنفي ية، وعدد من الداخا والخار .ف  المرحعة ا نتمالية من عدد من أعضام العجنة 

ا لمجعس  ثانياا: يكون السيد ياسر عرفات رئيس العجنة التنفي ية لمنظمة التحرير الفعسقينية رئيسا
 » السعقة الوقنية الفعسقينية. 

 
 تجديد والية الرئيس والمجلس التشريعي معا  

ت زيزاا لعشرعية الدستورية المستباحة من األكعبية الفعسقينية، و  نرادةوتلكيداا لو ا الدور الم بر عن 
 با ال دو ا سرائيع ، ومن  با المتنف ين أصحاب ال ين الواحدة الت    ترر كير مصالحوا الحزبية 
وامتيازاتوا األنانية الفردية الضيمة، أصدر المجعس المركزي الفعسقين  ف  ختام دورة أعماله الثالثة 

ععأ خعفية انتوام الو ية الدستورية والوظيفية لقرف  الم ادلة  ،  راراا 16/12/2009وال شرين يوم 
لعمجعس التشري   حيث جدد المرار استمرار عما القرفين م اا  -2لرئيس السعقة و  -1المؤسسية : 

 لحين نجرام ا نتخابات الرئاسية والتشري ية، ونص ععأ ما يع  : 
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صيا ف  تول  المسؤولية الوقنية، وب د المجعس المركزي الفعسقين  صاحب ا ختصاص األ نن
نجرام ا نتخابات ف  موعدها الدستوري ف   نمكانية رار لجنة ا نتخابات المركزية ب دم 

م، بسبب مو ف حركة حماس ورفضوا إلجرام ا نتخابات الرئاسية والتشري ية ف  25/1/2010
  :موعدها المحدد، ووف  المانون، فان المجعس المركزي يمرر ما يع

مو ف حماس لرفضوا نجرام ا نتخابات التشري ية والرئاسية، وتحميعوا كاما المسؤولية  ندانةأو : 
لت قيعوا لالنتخابات، ولعحياة الديممراقية، ولمبدأ تداوا السعقة، عبر صندو  ا  تراع، والتلكيد ععأ 

 سياسية.الديممراقية والت ددية السياسية باعتبارهما الناظم الوحيد لحياتنا ال
ثانيا: استمرار محمود عباس رئيس العجنة التنفي ية لمنظمة التحرير، رئيس دولة فعسقين، رئيس 

ا لعسعقة الوقنية الفعسقينية، لحين   نجرامالسعقة الوقنية المنتخب، ععأ رأس موامه رئيسا
وف  المانون ا نتخابات الرئاسية والتشري ية، والحرص ععأ التزام الجمي" بدور المجعس التشري   

 األساس.
 إلجرامثالثا: القعب من األخ الرئيس والعجنة التنفي ية ب ا كا الجوود من أجا تويئة األجوام 

ا نتخابات الرئاسية والتشري ية والمجعس الوقن  ف  أسرع و ت ممكن، ععأ أن يمدم تمريرا نلأ 
المجعس المركزي العجنة التنفي ية المجعس المركزي ف  دورة ان ماده المادمة ب د ثالثة أشور، ويدعو 

 نلأ المصاد ة ععأ  انون التمثيا النسب  إلجرام انتخابات المجعس الوقن .
، من أجا 2010راب ا: التحضير ل مد دورة جديدة لعمجعس الوقن  الفعسقين  خالا ال ام المادم 

زيز دورها، باعتبارها النووض بمنظمة التحرير الفعسقينية، وتف يا وتقوير مؤسساتوا ودوائرها وت 
 المرج ية، والممثا الشرع  الوحيد لش بنا الفعسقين .

ا نتخابات لعمجالس المحعية البعدية والمروية ف  مختعف مناق  السعقة  نجرامخامسا: يؤكد المجعس 
جرامالوقنية، وتصويب عما المنظمات الش بية والنمابية، وعمد المؤتمرات،  ا نتخابات  واف

 الديممراقية.
ه ه ه  روحية  رارات المجعس المركزي حينما كانت المؤسسات الفعسقينية تموم ب معوا وتحدد 
مواموا وترا ب أدام  ياداتوا،  با أن تتجه نحو منحأ التفرد والتسعق والويمنة، ومن هنا وععأ ه ه 

لمانونية الخعفية تبرز عدم شرعية المس بحمو  أعضام المجعس التشري   الفعسقين ، الدستورية وا
والمالية بما فيوا الحصانة، فمصدر شرعية الرئيس و راراته ت تمد ععأ توافموا وانسجاموا وتقابموا 
م" شرعية المجعس التشري   واستمراريته، فكالهما مكما لألخر، و  شرعية ألحدهما ععأ حساب 

 األخر، و  يح  ألحدهما المساس بحمو  األخر.
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 21ر الحوار الثنائ  بينوما تمويداا لعحوار الوقن  الشاما يوم المصالحة بين فتا وحماس ونجا
، يشكا األرضية ل ودة ال ما لعمؤسستين م اا: الرئاسة والمجعس التشري   2017تشرين ثان  

ال دو ا ست مارية بكافة أشكالوا  نجراماتوبدونوما لن يكتما المشود السياس  الفعسقين  لمواجوة 
حباقوا ال دوانية، والتصدي لوا  .واف

 26/10/2017الدستور، عّمان، 
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