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 ال زال هناك ما هو مطلوب من إخواننا في فتح والسلطة: قدمنا كل ما يلزم للمصالحة و مرزوق  أبو .1

سبقه من حوارات؛ حوار يمكننا تسميته بـ"حوا ر األسئلة  في حوار مختلف عما :خالد احمد -الدوحة 
مــرقور رســيت مكتــب اللــئون السياســية  الصــعبة والجر"ــة"ج تو"اــد "القــدل" إلــم الــدوتور موســم أبــو

والعالقـات الدوليــة فـي حروــة المقاومـة ا"ســالمية "حمـال" وفــي "عبتاـا تــجا األسـئلة التــي "ـا ت مــن 
يام القليلة الماضـية؛ ععـد توقيـت ات ـار المصـالجة ال لسـبينية بـين صلب اللجظة الراتنة ومستجدات األ

 وفي التالي أبرق ما "ا  في الجوار:  حروتي "فتح" و"حمال".
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بـأن "حمـاس" كانـت  تـرى ؛ وهـل االنقسـامعن سـنوات  باالعتذارفيمن يطالب حركة حماس ما رأيكم 
 ؟االنقساممسئولة بالفعل عن هذا 

م حروـة حمـال في موضوع االعتـجار عـن سـ نوات االنقسـام؛ نقـوب عـان اللـعب ال لسـبيني تـو مـن قـدح
إلـم تـجا الموقـت؛ ولـر ت ـرس حمـال ن سـااج إال أن قـوة إقليميـة ودوليـة وضـعد عقبـات أمـام الجروــة 
لوأد تجربتاا والجيلولة بيناا وبين نجاح برنامجااج ومت ذلك لر ندخر "اًدا ووق نا أمام مسؤولياتنا ولر 

لكن نجن في الجقيقة لر نكن مسئولين عن تجا االنقسـام البيـي ج و ن ونـا أحـد أهرافـه  نتنصل منااج
فجينما نتجدث عن االعتجار يجب أن نعلر عان لاـجا تبعـات وتجمـل مسـئولياتج ونجـن فـي الواقـت مـن 
دفت الثمن دفاعًا عن خيار اللعب وتر االنقالب علـم اللـرعية التـي منجنـا إياتـا اللـعب ال لسـبينيج 

 ن تو من يجب أن يقدم االعتجار لللعب ال لسبيني؟.فم
 

 غادر هذا االنقسام لألبد؟ ههل فعال  بإمكان شعبنا تلمس القول بأنه ال عودة لالنقسام وبأن
ــم موقــف حروــة حمــال بليونــة عاليــة ومــن هــرن واحــدج وقلنــا نجــن خــار  معادلــة االنقســام بــين  تميح

لد عمو"ـب هرفينج وقمنا عإليا  اللجنة ا"دارية ونع ـكح مـل علـم تمكـين حكومـة الوفـار الـوهني التـي شم
ووــل قةــية وــان مــن  ات ــار اللــاهلج علــم الــرغر مــن التييــرات الكثيــر  التــي حــد د مــن دون توافــ .

الممكن أن تكون مثـار شـك حاولنـا أن نوضـجاا ونبيحناـا علـكل واضـح حتـم ال يكـون تنـا  لـوم علـم 
تلمت حا"ة اللعب والسير قدًما في المصالجة ال لسبينية الجروةج ونتمنم من ا"خو  في حروة فتح 

 حتم نقوب بو ور أننا غادرنا االنقسام إلم األبد.
ــا فــي فــتح والســلبة ال لســبينية وأولاــا إناــا  العقوبــات التــي  ال قاب تنــا  مــا تــو مبلــوب مــن إخوانن

ال قيــر ج ومــا أن  فرضــد علــم قبــاع غــم  خاصــة فــي مجــاالت الكاربــا ج والميــااج والمــو  ينج واألســر
تنا  الكثير مما يجب فعله لممارسة السلبة لمسؤولياتاا من تببي  ما تر االت ار عليه والتوقف عن 
سيل التصريجات والمتعلقة عالمقاومة سوا  واند استجاعة للةيوط االمريكية أو ا"سـراسيلية و ذا وـان 

قجاماـا فـي العالقـات الوهنيـة وخاصـة تنا  التمامات في تجا الصدد يجب مرا"عة االلتمامات وليت إ
 في  ل عدم التمام البرن االخر عاي شي .

يجب الكف عن الت كير في نمع سالح المقاومة أو تججير تجا الناج والسعي لتكامل البرنـامج وصـواًل 
 إلم تجقي  اتدان ملتروة توافقنا علياا فلسبينيًا.
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ق يســاور مــوظفي القطــاع؛ فمــاذا عــن مســتقبل غــزة؛ ال يــزال القلــببعــد ممارســة الحكومــة لمهامهــا 
 المدنيين منهم والعسكريين؟

صدر ملف المو  ين حوارات اليوم األوب من لقـا  القـاتر ج وو"ـدنا أن قةـية المـو  ين حاضـر  فـي ت
كل المل اتج وأكدنا أن األمن الو ي ي حـ  لكـل مو ـف خـدم فـي القبـاع العـامج لاـجا سـيبقم مو  ـو 

كمـــا يكــرر االخـــو  فـــي فــتح فـــي وـــل « لـــن ىرمــم مو ـــف فـــي اللــارع»عانـــه  الجكومــة ضـــمن تياكلاــا
"لســـات الجـــوارج وســـي تح البـــاب أمـــام التقاعـــد المبكـــر للمـــو  ين الـــراغبين فـــي ذلـــكج ولكـــون مـــو  ي 
السلبة مستنك ين عن العمل ألكثر من علر  أعوام والمئات منار و"دوا أعمااًل أخرةج فاؤال  عجا"ة 

مــن تـر علــم رأل عملاـر فيجــب اعتمـادتر وفًقــا لمراكـمتر القانونيــةج وتـجا يســري الـم إعـاد  تاتيــل أمـا 
وفًقا لمراكمتر القانونيةج وأخيـرا  2007علم المو  ين في الة ة والقباع ويسري علم مو  ي ما قبل 

تايئــة المنقبعــين عــن أعمــالار مــن تاتيــل وتايئــة األمــور اللو"ســتية فــي الــوقارات والنظــر فــي مــن تــر 
 عاما ومعالجة وافة قةايا المو  ين المتةررين من آ ار االنقسام. 50فور 

وقد أ"رينا دراسات حوب حا"ة القباع العام في غم  للمو  ين وو"دنا أنه ععد حسـاب الخـار"ين مـن 
الخدمة عسبب الوفا  واالستقالة أو السـ ر ومـت دمـج وـل المـو  ين تبقـم السـلبة الوهنيـة عجا"ـة لعـد  

ووصلنا مت حروة فتح في مباحثات القاتر  األخير  إلم قيـام السـلبة ال لسـبينية  آالن من المو  ينج
بتيبيــة رواتــب "ميــت المــو  ين بــن ت قيمــة صــرن الرواتــب حاليــًا إلــم حــين انتاــا  اللجنــة ا"داريــة 

 .2018والقانونية من البد في مل ات "ميت المو  ين وذلك في شباط 
 

مني فيه أقاويل كثيرة، خصوصا  البند المتعلـق بنـزول األمنيـين ما زالت بنود التفاهم حول الملف األ
 من رام هللا وااللتقاء مع األمنيين في غزة.

الملــف األمنــي مــن أكثــر المل ــات اللــاسكةج نظــرا لو"ــود مؤسســتين أمنيتــين فــي الةــ ة اليربيــة وقبــاع 
مـا يك ـي ويلبـم مـا  2011يـة غم  باياكل فياا عع  التماىم وعقيد  أمنية مختل ـةج وأعتقـد أن فـي ات اق

نجتا"ه من ت اتمات ونجتا  إلم تببيـ . وسـتاتي وفـود أمنيـة إلـم قبـاع غـم  للقـا  نظـراسار والت ـاتر 
 حوب القةايا ال نية والايكليةج ونامل أن تكون مخر"ات اال"تماع إيجابية.

 2011ات اقيــة مــاىو وال أريــد تنــا االســتنتا  الســريت لمســتقبل العمــل فــي تــجا الملــف ولكــن مــا ورد فــي 
 كان واسال لالنبالر؛ وشرط النجاح عدم تدخل األهران الخار"ية ال سيما االحتالب واألمريكان.
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مـا مـوقفكم مـن حـديث تكسـير الرقـاب وفـرض المصـالحة فرضـا ، علـى الرافضـين مـن "حمـاس" قبـل 
 "فتح"، وهل هناك بالفعل رافضين من "حماس"، وإذا وجدوا من هم؟

بــو ابــراتير الســنوار بــجلك عــن حســن نيــةج وتــو ال يقصــد مبلًقــا و"ــود "ــم  مــن حروــة تجــدث األأ أ
حمـــال ممعبـــل للمصـــالجة ال لســـبينيةج ونظـــًرا لجساســـية الموضـــوع وتعبـــ  الـــرأي العـــام ال لســـبيني 
لتجقيــ  إنجــاق فــي مجــاب المصــالجة فســرتا الــبع  ت ســيًرا فــي غيــر مجلاــا وتلق تاــا المواقــت الصــ را  

ذلك فإننا في قياد  حروة حمال نؤود عان أعةا  مكتبنا السياسي وووادرنا في "ميت  وأشاعتااج ومت
 .مواقعار المؤسساتية والمناهقية داعمين لخيار المصالجة ال لسبينية

 
 ماذا عن رفض تكرار تجربة حزب هللا في غزة؟

ن الجاتيــة تخلــد حروــة حمــال عــن موقعاــا ا"داري ولــر تتخــل عــن موق اــا السياســيج ومــا أن الظــرو 
والموضــوعية لتجربــة حــمب ت وبيئتــه تختلــف عــن حروــة حمــالج ف لســبين ماقالــد تجــد االحــتالب 

والسلبة ال سياد  لاا علم األرس بـل ا"دار  المدنيـة لالحـتالب عـادت تمـارل صـالحيات  ا"سراسيلي
 أمـار الموضـوعية. تخلد عناا مت االت اقيـات سـاعقًاج لسـنا دولـة مسـتقلة ولبنـان حتـم تـتر المقارنـة غيـ

وحـمب ت  .نجن فنراكر قوتنا في  ل و"ود االحتالب لموا"اته ولـيت لالسـتقوا  علـم السـلبة إهالقـاً 
"ــا ت شــرعيته مــن أمــرين األوب مــن شــرعية مقاومتــه لالحــتالب عنــد و"ــودا فــي "نــوب لبنــان ووقــف 

واسف حقوقا دستورية وتجا لبنان عكل أهيافه معهج واألمر الثاني دستوري حيث أن الدستور يعبي للب
ال قلنـا فـي مرحلـة تجـرر وهنـي وحمايـة سـالح المقاومـة لديـه  أنناليت عليه الجاب في فلسبين حيث 

 إ"ماع وهني والمقاومة تقرتا ول اللراست والقوانين و ن اختل نا في أشكالاا.
 

 ا من غزة؟غزة، هل انتهى دورها؟ وهل هناك هدف مصري من إخراجهبماذا عن مستقبل دور قطر 
بد دولة قبر عالمصالجة ال لسبينيةج ووان لاا دور  في تقريب و"اات النظر بيننا وحروة  إيجابيرحح

والجدىث عن انتاا  الدور القبري في قباع غم  تو ضرب من األمنياتج  جفتح هيلة ال تر  الماضية
مـت ا"خـو  فـي فـتح ومـا وبالمناسـبة قبـر عالقتاـا  فاي حاضر  وقامد مؤخًرا عافتتاح ملـاريت "دىـد .

 عالقتاا عجمال وليت تنا  من حساسية في دور قبر.
أمـا فـي مـا يخـه األتـدان المصـرية فاـر مـن يجـب أن ىتجـد وا عـن تـجا الجانـب ولسـد أنـا وخاصــة 

 عالنسبة لقباع غم  وجم  من أمنار القومي.
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ساعدات لتيبية رواتب قبر قدحمد م ننا نقوب إنإج فتمويل قبر لرواتب المو  ين تل تر وق ااوعن 
مو  ي الجكومة في قباع غم  عد  مرات وتي "م  مـن دعماـا للقةـية ال لسـبينيةج لكناـا لـر تتعاـد 

 عالتيبية الدورية لرواتبار حتم تتوقف عن ذلك.
 

 ماذا عن دحالن وتفاهماتكم معه، أين هي اآلن في ظل اتفاق المصالحة؟
بيننـا وبـين األشـقا  فـي مصـرج والت اتمـات معـه فـي لعب تيار دحالن دورا في تقريـب و"اـات النظـر 

معظماا ا"تماعيةج وال تتعارس مت المصالجة ال لسبينيةج وال أستبيت رسر صور  المستقبل فـي  ـل 
ماقن لدحالن شخصيًا وخاصة أن له تاىيد معقوب في تنظير حروة فتح  حجر الرف  عند الرسيت أبو

 ادمة وليت الت اتمات السياسية.في قباع غم  وبواعة عمله االنتخاعات الق
 

 ما المقصود بالمشروع الوطني وهل أنتم و"فتح" متفقون عليه وتعتبرونه شيئا  واحدا ؟
لر نتبرر إلم الملروع الوهني خالب مباحثاتنا مت حروة فتح وواًل منا له تعري ه الخاص عه ونسعم 

مؤسســــات النظــــام السياســــي  مـــن خــــالب المصــــالجة وصــــواًل إلـــم مصــــالجة فلســــبينية شــــاملة وتوحيـــد
ومكونات اللعب علم أست اللراكة ودون إقصا  ألي هرن أو مكون واالت ار علم ملـروع وهنـي 

وسـيكون االت ـار علـم الملـروع الـوهني عجةـور  ."ناا  االحتالب وتجقي  آمـاب وهموحـات اللـعب
يكــن عليــه ا""مــاع "ميــت مكونــات اللــعبج وال يعتبــر أي ملــروع ألي مكــون ملــروعًا وهنيــًا إذا لــر 

 وتجقي  وامل حقور شعبنا خاصة ح  العود .
 26/10/2017القدس، القدس، 

 
 "عراقيل" أمام تسلمهما مهامهما في غزة عنيتحدثان  انفلسطينيمسؤوالن  .2

أعلــن وقيــران فــي  ج رام ت:غــم ج 26/10/2017 ،وكالــة األنبــاء والمعلومــات الفلســطينية  وفــا نلــرت 
لسبينيةج في تصريجات من صلةج مسا  الخمـيتج أن ممثلـي حروـة حمـال رفةـوا حكومة التواف  ال 

قالــد رسيســة ســلبة "ــود  البيئــة عدالــة األتيــر ج إناــا لــر تســتلر . فقــد تســليماما ماامامــا فــي قبــاع غــم 
مااماــا فــي قبــاع غــم ج عســبب عراقيــل مــن قبــل المســؤوب عــن ســلبة البيئــة المعــين مــن قبــل حروــة 

وقالــد  نعــان عبيــدج والــجي ىــدعي أنــه رســيت ســلبة "ــود  البيئــة فــي القبــاع.حمــال فــي قبــاع غــم  و
"كان عاألمت عدم وضوح عند من يقوم علم رأل المامة من إخواناج وعممنا األمر أن نستلرج  األتير 

كــان هرحــه تــو أنــه رســيت الســلبة ("ــود  البيئــةي فــي غــم  وأنــا رســيت الســلبة فــي الةــ ةج وحســب 
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ن رسيت سلبة "ود  البيئة واحدج وأبليناا أن السـلبات تـي فقـر ىرأسـاا شـخه القانون ال لسبيني فإ
 واحد وأنا الرسيت اللرعي حسب القانونج وترونا ا"شكاب علم تجا األسالج وأنا لر استلر".

ج عــن عودتــه وهــاقر العمــل 26/10/2017 الخمــيت جأعلــن رســيت ســلبة األراضــي صــاسب نظيــفكمــا 
بب إصـرار رسـيت السـلبة الممعـين مـن قبـل حمـالج وامـل أبـو ماضـي علـم المراف  له إلـم رام ت عسـ

ج 25/10/2017األربعـا  وقاب نظيف فـي تصـريح لووالـة "وفـا" تو"انـا إلـم غـم  ىـوم  البقا  في موقعه.
لتعليمات الرسيت بتجسيد توحيد المؤسسات فـي شـبري الـوهنج إال أننـا ت ا"انـا بـرف  التعـاون  تن يجاً 

 قاهت لتسليمنا المقر.معناج وو"ود رف  
ونعــان عبيــد أكــد حرصــه أن  جغــم ج مــن 26/10/2017 ،وكالــة الــرأي الفلســطينية ل عــالموأضــافد 

 جوأوضــح عبيــد اللـدىد علــم إتمــام المصــالجة ال لســبينية وااللتــمام الكامـل بتببيــ  بنــود ات ــار القــاتر .
ة األتير  خالب مجيئاا لمقـر أن التعامل مت عدال ج26/10/2017الخميت في بيان صج ي نلرا مسا  

وقاب: "االت ار  االت ار عليه مت ناسب رسيت الوقرا  قياد أبو عمرو. سلبة البيئة عيم  وان وف  ما ترح 
ىــنه علــم أن أكــون أنــا رســيت الســلبة عيــم  ومســؤوب عــن مــو  ي الســلبة فــي القبــاعج فيمــا تكــون 

 ام عمل اللجنة ا"دارية والقانونية".الماندسة عدالة رسيسة سلبة البيئة في فلسبينج لجين إتم
ععــد انتاــا  عمــل اللجنــة ا"داريــة  وشــدد علــم أنــه تــر االت ــار مــت أبــو عمــر عــان عــود  المســتنك ين ىــترح 

تبليـ  الماندسـة عدالـة رسـميًا بـجلك األمـر إال  والقانونية لعملااج علم مسـتوة وافـة الـوقاراتج حيـث تـرح 
أصـــرت علـــم عـــود  المســـتنك ين وعـــدم االعتـــران بـــرسيت  اـــاأنونـــوا إلـــم  أناـــا رفةـــد تن يـــج االت ـــار.

الســلبة فــي غــم  وخر"ــد مــن ســلبة البيئــة ععــد مكالمــات مبولــة هالبتاــا خاللاــا بتن يــج تــجا االت ــارج 
 االت ار عليه رسميًا. حيث قامد ععمل مؤتمر صج ي عاري عن الصجة وبعكت ما ترح 

ل أبـو ماضـي نظيـرا رسـيت سـلبة األراضـي اسـتقبل رسـيت سـلبة األراضـي فـي غـم  وامـوعلم صـلةج 
 وعبر أبو ماضي عن ترحيبه عالوفد. عالة ة صاسب نظيف ووفد مراف  له عقب وصلار للقباع.

 بدورا أعرب نظيف عن شكرا وتقدىرا لج او  االستقباب.
مــدىر التوعيــة أن  جغــم  فتجــي صــبحاحج نقــاًل عــن مراســلاا فــي 27/10/2017 ،الحيــاة، لنــدنو"ــا  فــي 

أحمد حلتج الجي راف  األتير ج قاب لـ"الجيا " إن عبيد رف  االعتران  .عالم البيئي في السلبة دوا"
التواصـل مـت  وأضـان حلـت أنـه تـرح  باا رسيسة للسلبةج وقـاب إنـه تـو رسـيت السـلبة فرفةـد األتيـر .

ن مر"عيــات مــن الســلبة والجكومــة ال لســبينيةج التــي بــدورتا تواصــلد مــت قــاد  مــن حمــالج مــن دو 
 ج ما اضبر األتير  للعود  إلم رام ت.التوصل إلم حلح 
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األقمـة ععـد ميـادر   حـلح  غاقي حمد لـ"الجيا " مسا  أمتج إنـه تـرح  .إلم ذلكج قاب القيادي في حمال د
األتيــر  مــن دون إعبــا  مميــد مــن الت اصــيل. ومــن المتوقــت أن تعــود األتيــر  الســتالم منصــباا رسيســة 

 ب األيام الساعات أو األيام المقبلةج علم أن يكون عبيد ناسبًا لاا.لسلبة "ود  البيئة خال
أيســر العــيت  غــم و رام ت ج نقــاًل عــن مراســلياا فــي 26/10/2017، لألنبــاء األناضــولوكالــة وأشــارت 

المكتـــب ا"عــالم الجكــومي فـــي غــم  قــاب فــي بيـــان مقتةــبج إنــه "ال صـــجة ج إلــم أن مــؤمن غــرابو 
نعان عبيد استقالته ورسيت لسلبة البيئـة فـي غـم ج ومـا حـدث خـالن هبيعـي عالمبل  "شاعة تقدير و

 في  ل ت اوت نسبي ل ار ما ات   عليه عالقاتر ".
 
 المصرية والفلسطينية لترسيخ األمن بغزة المساعيالحمد هللا يؤكد أهمية  .3

فــي  26/10/2017 تج وقيــر الداخليــة رامــي الجمــد تج الخمــيال لســبيني تــرأل رســيت الــوقرا  :رام ت
لقــاد  المؤسســة األمنيــةج عجةــور رســيت تيئــة اللــون المدنيــة حســين اللــي ج حيــث  رام تج ا"تماعــاً 

وبجــث الجمــد ت آخــر الجاــود المبجولــة  اهلــت علــم آخــر التبــورات األمنيــة فــي مختلــف المجافظــات.
و  ين. وأكـد أن الجكومـة لتكريت المصالجة الوهنيةج ال سيما علم صعيد لجان األمن والمعابر والمـ

وبتعليمــات مــن الــرسيت مجمــود عبــالج تســعم علــكل حثيــث لــدعر "اــود المصــالجة وتجقيــ  الوحــد  
وشـــدد علـــم أتميـــة المســـاعي المبجولـــة مـــن قبـــل األشـــقا  فـــي مصـــر وحروتـــي فـــتح وحمـــال  الوهنيـــة.

فــي الةــ ة  لتجقيــ  رةيــة أمنيــة موحــد ج تعمــل علــم إرســا  أســت األمــن واألمــان فــي قبــاع غــم  ومــا
 اليربيةج وتسار في تببي  المصالجة علكل فعلي وعلم أرس الواقت.

 26/10/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
 
 كوادرنا األمنية على أسس وطنية نبنيبغزة:  مدير عام قوى األمن .4

أل"اــم  األمنيــة تاــدن قــاب مــدىر عــام قــوة األمــن ال لســبيني عيــم  اللــوا  توفيــ  أبــو نعــيرج إن "ا :غــم 
في  جوأضان أبو نعير لبنا  ووادرتا علم أمست وهنية تخدم من خاللاا شعبنا وتمجافظ علم مقدراته".

كلمة خالب ح ل افتتاح المقر الجدىد لقوات التدخل وح ظ النظام في اللرهة ال لسبينية فـي مجافظـة 
نــا  والعبـا  لمؤسســات اللـرهة التــي غـم ج صــباح الخمـيت: "مــا نلـادا اليــوم تـو اســتكماب لمسـير  الب

وأكد أن مـا تملـيدا وقار  الداخليـة مـن مبـانس ومؤسسـات تـو ألتـدان  تعمل ليل ناار في خدمة شعبنا".
وهنيــة عجتــة تــدفاا خدمــة أبنــا  شــعبنا والســار علــم أمــنارج مثنيــًا علــم "اــود المســاتمين فــي تدشــين 

 تجا الصرح والداعمين لمسير  العبا  والبنا .
 26/10/2017 ،كز الفلسطيني ل عالمالمر 
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 لتمكين الحكومة من الداخلية غزة لتقييم الوضع تمهيدا  إلى مصادر لـ"القدس العربي": وفد أمني يصل  .5

أشـرن الاـور: أكـدت مصـادر مبلعـة لــ"القدل العربـي"ج أن ترتيبـات تجـرة لوصـوب وفـد يةـر  -غم  
الة ة اليربية إلم قباع غم  األسبوع المقبلج بادن  في األ"ام  األمنية ال لسبينية في وباراً  ضباهاً 

ج التـي البجث في آليـة توحيـد وقار  الداخليـة "اللـ  األمنـي"ج فـي إهـار عمليـة المصـالجة القاسمـة حاليـاً 
رحلد حل تجا الملف للقا  المقبـل بـين حروتـي فـتح وحمـال فـي القـاتر ج الـجي سـيبجث بتوسـت الـدفت 

 سلبة ال لسبينيةج للعمل من "دىد في غم .بثال ة آالن عسكري ىتبعون ال
 وقالد المصادر لــ "القـدل العربـي" إن تـؤال  الةـباط ليسـوا مـدرا  األ"اـم  األمنيـةج بـل يمثلـون عـدداً 

 عسكرية متقدمة. من األ"ام  األمنية ال لسبينيةج ويجملون رتباً 
  27/10/2017 ،القدس العربي، لندن

 
 المصالحة التطورات على صعيد االنتخابات في ظلّ  آخر ناصرالحمد هللا يبحث مع حنا  .6

في رام تج مت رسيت  26/10/2017 رامي الجمد تج الخميت ال لسبيني عجث رسيت الوقرا  :رام ت
لجنة االنتخاعات المرومية حنا ناصرج آخر التبورات علم صعيد االنتخاعات خاصة في  ل األ"وا  

كـــد الجمـــد ت أن الجكومـــة ملتممـــة بتســـايل مامـــة لجنـــة االنتخاعـــات وأ للمصـــالجة الوهنيـــة. ا"يجابيـــة
علـم أتميـة ات ـار  المرومية لعقد أي انتخاعات قادمةج ال سيما االنتخاعات التلريعية والرساسـيةج ملـدداً 

فصاسل العمل الوهني خاصة حروتـي فـتح وحمـال علـم عقـدتا فـي أقـرب وقـد ممكـنج لمـا فـي ذلـك 
 في ممارسة الديمقراهية وحرية الرأي والتعبير.  المواهنين من دعر لج ح 

 26/10/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
 
 أي مدير لمعابر قطاع غزة تعييننظمي مهنا: لم يتم بعد  .7

 ج إنـه لـر ىـترح 26/10/2017 قاب مدىر عام ا"دار  العامة للمعابر والجدود نظمي مانـا الخمـيت :رام ت
علــم أن وــل األســما  التــي ىــتر  جفــي بيــان صــج ي جوشــدد مانــا مــدىر لمعــابر قبــاع غــم . تعيــين أي

وبـين أن الـبع  ممـن  تـاتي ضـمن األخبـار المل قـة وغيـر الصـجيجة. ا"عالمالترويج لاا في وساسل 
وحمـــل مانـــا المســـؤولية  .ا"عـــالمذوـــرت أســـماةتر ي تعلاـــا ســـعيًا لللـــار  وبتســـاور مـــن ععـــ  وســـاسل 

شــخه وخاصــة مــن مــو  ي الســلبة الوهنيــة ممــن يقــوم بتــرويج شــاسعات التعينــات فــي  الكاملــة ألي
 وتجميلار المسؤولية القانونية.  و دارياً معابر قباع غم ج مؤودًا انه سيتر مالحقاتار قانونيًا 

 26/10/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
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 مئوية وعد بلفور المالكي: سنقاضي بريطانيا على عزمها إحياء .8

ون الخار"يـــة والميتـــربين فـــي الســـلبة ال لســـبينية ريـــاس المـــالكي الخمـــيت ؤ أعلـــن وقيـــر اللـــ :رام ت
ونـدد المـالكيج فـي  أناا ستقاضي بريبانيا علم خل يـة عمماـا إحيـا  مئويـة وعـد بل ـور. 26/10/2017

ريبانيـــة عا"صـــرار علـــم تصـــريجات لعذاعـــة ال لســـبينية الرســـميةج عمـــا وصـــ ه "تمـــادي الجكومـــة الب
وقاب إن الموقف  من االستجاعة للمبالب ال لسبينية عاالعتجار عنه". االحت اب عمئوية وعد بل ور بدالً 

لـــرأي اللـــعب البريبـــاني والمجتمـــت الـــدولي وفلســـبين حيـــاب الموضـــوع  وبيـــراً  البريبـــاني "يمثـــل تجـــدياً 
 تي ارتكبتاا بريبانيا قبل مئة عام".ويعكت المباال  حقيقة للمسؤولية التاريخية والجريمة ال

مـــن "اتاـــاج اعتبـــرت وقار  ا"عـــالم ال لســـبينية تصـــمير رسيســـة الـــوقرا  البريبانيـــة تيريـــما مـــاي علـــم 
االحت اب عمئوية عام علم وعد بل ور "تكرارًا للجريمة السياسـية األكبـر فـي التـاري  ا"نسـاني ومواصـلة 

 للخرو  علم ول التقاليد الدبلوماسية".
 26/10/2017 ،لقدس، القدسا

 
 الدولتين بدل االلتزام اللفظي بحلّ  "إسرائيلـ"الصارمة ب العقوباتإنزال  يجبعشراوي:  .9

ــــان علــــراويج مواصــــلة  :رام ت ــــة التن يجيــــة لمنظمــــة التجريــــر ال لســــبينية حن اســــتنكرت عةــــو اللجن
 ان صـــج ي الخمـــيتفـــي بيـــ جد علـــراوي دعـــو  "دولـــة االســـتيبان" ملـــروعاا االســـتعماري. :إســـراسيل"

المجتمـت الــدولي إلــم اتخــاذ إ"ـرا ات "ــاد  وملموســة عبــر اللـروع فــي فــرس عقوبــات ج 26/10/2017
صــارمة علــم دولــة االحــتالب وتقــديماا إلــم المجكمــة الجناسيــة الدوليــة ومجاســبتاا علــم اســتمرارتا فــي 

الــدولتين  لتــمام عجــلح ارتكــاب "ــراسر الجــرب عجــ  شــعبنا وأرضــنا بــدال مــن االكت ــا  الل ظــي عــإعالن اال
 و دانة النلاط االستيباني.

 26/10/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
 
 قد في واشنطن لبحث عملية التسويةعُ  لقاء  فلسطينيا   22 :يوسفواصل أبو  .11

 22كلــف عةــو اللجنــة التن يجيــة لمنظمــة التجريــر ال لســبينية واصــل أبــو ىوســف عــن : مجمــود تنيــة
وقــاب أبــو ىوســف لـــ"الرسالة    عقــدا الجانــب ال لســبيني مــت الواليــات المتجــد  لبجــث ملــف التســوية.لقــا

أن يكـون قـد "ـرة التوصـل  عقـدت ا"تماعـات متواصـلةج نافيـاً  ند" إنح ال ريـ  ال لسـبيني شـكل لجانـاً 
 لمبادر  "دىد  علان عملية التسوية لاجا اللجظة.
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وليـــة الصـــديقة التـــي تتواصـــل مـــت الواليـــات المتجـــد  لـــر تخبـــر وأشـــار إلـــم أن "األهـــران العربيـــة والد 
 السلبة وجلك عاي مبادر  مبلور  من الواليات المتجد ".

 26/10/2017 نت، الرسالة
 
 سنوات تمتد قد لكنها أشهر بأربعة حددت الفلسطينية للمصالحة األولى المرحلة": الحياة" .11

ر أربعـــة أشـــار لتن يـــج المرحلـــة األولـــم مـــن ات ـــار : حـــدد ات ـــار القـــاتر  األخيـــىـــونت مجمـــد - ت رام
يقولـــون إناـــا قـــد تمتـــد أربـــت « حمـــال»و« فـــتح»المصـــالجة ال لســـبينيةج لكـــن المســـؤولين فـــي حروتـــي 

ســنوات. وقســر االت ــار عمليـــة المصــالجة و ناــا  االنقســـام إلــم مــرحلتينج األولـــم يجــري فياــا تمكـــين 
ر  أربعــة أشــارج والثانيــةج التــي تةــر قةــايا مثــل الجكومــة مــن ممارســة صــالحياتاا فــي غــم  خــالب فتــ

إ"را  انتخاعات عامةج و عاد  تلكيل المجلت الوهنيج و عاد  بنـا  منظمـة التجريـرج وتلـكيل حكومـة 
 .اللار المقبل 21وفار وهني وغيرتاج يجري الت اوس علياا في لقا  وهني موست في القاتر  في 

وقارات والـــدواسر الجكوميـــة والمعـــابرج و يجـــاد حـــل لملـــكلة وتلـــمل المرحلـــة األولـــمج تســـلر الجكومـــة الـــ
ألـف  40ج وعـددتر أكثـر مـن «حمـال»المو  ين المدنيين والعسـكريين الـجىن عينـتار حكومـات حروـة 

 ألف مو ف في أ"ام  اللرهة واألمن. 17ألف مو ف في القباعات المدنيةج و 23مو فج منار 
ر الجكوميــة قبــل أكثــر مــن أســبوعينج لكناــا لــر تبــدأ ععــد وتســلمد الجكومــة رســميًاج المؤسســات والــدواس

ممارسة عملاا فعليًا. ويقوب مسؤولون في الجروتين إن تببي  المرحلة األولـم مـن االت ـار سيسـتيرر 
وقتــًا أهــوب عكثيــر مــن المت ــ  عليــهج وتــو مــا ســينعكت علــم "ولــة الجــوار الثانيــة التــي ســتنبل  فــي 

 القاتر  اللار المقبل.
بدمج المو  ين الـجىن عينـتار حكوماتاـا « حمال»و  وبير  بين مواقف الجانبينج إذ تبالب وتو"د فج

فتقوب إنـه ال يمكناـا قبـوب أ"اـم  األمـن التـي « فتح»مت المو  ين القدامم الجىن عينتار السلبة. أما 
 ألناا في تجا الجالة ستجكر السلبة من خالب ن وذتا في الجااق األمني.« حمال»عينتاا 

حروة حمال تريد أن تتر  الجكومةج لكناا تريد أن تواصل «: »فتح»اب مسؤوب رفيت المستوة في وق
 «.الجكر من خالب عناصرتا وضباهاا الجىن تريد أن تمرعار في أ"ام  األمن واللرهة

إنـه يجـب البجـث عـن « فـتح»ببقـا  "ميـت مو  ياـا فـي القبـاع العـامج تقـوب « حمـال»وبينما تبالب 
مثل إحالة العدد األكبر منار علـم تقاعـد خـاص ىتـولم صـندور دولـيج ولـيت السـلبةج حلوب أخرةج 

تمصـر علـم « حمـال»بتسـلر السـلبة المعـابر واملـةج لكـن « فـتح»تمويل مستجقاتار المالية. وتبالـب 
 عقا  مو  ياا في مواقعار في المعابرج إضافة إلم عقا  مكاتب أ"ام  اللرهة واألمن.
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القــوي يجيــم « حمــال»ين الجــانبين فــي األيــام األخيـر  بليــد حــد قــوب ر"ــل و اـرت خالفــات "ديــة بــ
إسـراسيل غيـر راضـية عـن إتمـام المصـالجةج و دار  الـرسيت »السنوار أمام النقاعات المانية فـي غـم  إن 

فــي إشــار  إلــم المبلــب األميروــي عــدم ضــر « األميروــي دونالــد ترامــب تريــد مصــالجة علــم مقياســاا
 ة والمنظمة إال ععد أن تعترن عإسراسيل وتنبج العنف وتجل "ااقتا العسكري.إلم الجكوم« حمال»

 27/10/2017 لندن، الحياة،

 
 وسلما   تجريده لكننا نريد مرجعية موحدة حربا  ولم نطرح  الفتياني: سالح المقاومة مقدس .12

ـــر فـــتحن: مجمـــد عمـــرا - غـــم  ـــادي فـــي حروـــة التجري ـــاني جوصـــف القي مـــة "ســـالح المقاو  جما"ـــد ال تي
عالمقــدل الــجي لــر نبــرح تجريــدا أو تجريمــهج لكننــا نريــد مر"عيــة موحــد  حربــا وســلما" نافيــا أن يكــون 

 تنا  عر  بتببي  ت اتمات المصالجة التي ات   علم "داولاا الممنية مت حروة حمال.
أن القــانون ســيبب  علــم وــل  -عجــوار مــت الجميــر  نــد-وأوضــح أمــين ســر المجلــت الثــوري فــي فــتح 

ي سوا  الم صوب من مجمد دحالن أو غيراج فإذا وان مبلوبا للقةا  فيجب أن يمتثل أمامـه فلسبين
 عيم  أو الة ةج وف  قوله.

وحـــجر ال تيـــاني مـــن تســـاور أي "اـــة فلســـبينية أو غيرتـــا مـــت أي ملـــروع سياســـي "ملـــبوا" ال ىلبـــي 
فـــــي الجاـــــد  هموحـــــات اللـــــعب ال لســـــبينيج مؤوـــــدا أن خيـــــارات حروتـــــه لموا"اـــــة االحـــــتالب تتروـــــم

 الدبلوماسي الدولي و سنادا عمقاومة شعبية نةالية.
كمــا رفــ  االتاامــات المو"اــة لم"اــم  األمنيــة فــي الةــ ة اليربيــة عاعتقــاب لنلــبا  حروتــي حمــال 
والجااد ا"سالمي ألسباب سياسيةج الفتا إلم و"ود معتقلين أيةا من فـتح حرصـا علـم و"ـود سـالح 

 واحد ج وف  تعبيرا. واحد للسلبة وتدف  مالي لجاة
 26/10/2017الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 "صفقة القرن "مقاومة وتدعو للتصدي لـالتؤكد تمسكها بـ "الجهاد" .13

ج قـــوال وفعـــالج واعتبرتـــه «وا"ـــب الجاـــاد والمقاومـــة»غـــم : أكـــدت حروـــة الجاـــاد ا"ســـالمي تمكســـاا بــــ 
والت ا"قليميــة والدوليــة الاادفــة للمجــا« التصــدي»علــم وــل األولويــاتج وهالبــد بـــ « أولويــة مقدمــة»

« القــدل العربــي»و"ــددت الجروــة فــي بيــان لاــا تلقــد  لالعتــران عــاالحتالب وتببيــت العالقــات معــه.
التمامنـا »الغتياب أميناا العام الساب  الدوتور فتجي اللقاقي فـي مالبـا  22نسخة منهج في الجورة الـ 

 «.بر من أرس فلسبين المباروةعالثوابد وحماىتاا من أي مسال والدفاع عن ول ش
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فـي "ميـر  « الموسـاد»الغتياب اللقاقيج علـم أىـدي عمـال  "اـاق  22وأمت أحيد الجروة الجورة الـ 
 مالباج التي وصلاا من ليبيا في هريقة وقتاا إلم العاصمة السورية دمل .

ص قة »يعرن بـ  ووان اللي  نافج عمامج عةو المكتب السياسي لجروة الجااد ا"سالميج أكد أن ما
يعتبر « سالح المقاومة»وأكد أيةا أن «. هالما أن تنا  حقوقًا ميتصبة من أتلاا»ج لن تمر «القرن 
وأضــان خــالب نــدو  فــي ذوــرة استلــااد «. "ــم ا مــن عقيــد  اللــعب ال لســبينيج و"ــم ا مــن ورامتــه»

 «.ليت من الخل  وال من السياسة أن ىتعرة شعبنا من سالحه»اللقاقي أنه 
 27/10/2017قدس العربي، لندن، ال

 
 في عّمان لهافتح مكتب  هاطلب تنفي حماس .14

فـي حروـة حمـال عـإقلير الخـار ج رأفـد مـر ج إن وـل مـا نلـر فـي  ا"عالميـةقاب رسيت الداسر  : السبيل
وساسل ا"عالم عن هلب تقدحمد عـه الجروـة ل ـتح مكتـب لاـا فـي العاصـمة األردنيـة عمحـانج ال أسـال 

وأضــان فــي تصــريح صــج يج أن "تــجا الخبــر الممعــوم ىاــدن إلــم التلــوي  علــم  لــه مــن الصــجة.
 .العالقة ا"يجابية بين حمال واألردن"

 26/10/2017السبيل، عمان، 
 
 "إسرائيلـ"لصواريخ دقيقة التحدي القادم ل حماس: امتالك "يديعوت" .15

ن إسراسيل تراقب مجريات قالد صجي ة "ىديعوت أحرونوت" العبرية الصادر  ىوم الخميتج إ: الناصر 
مو"اـة  ت لصـواري األمور في قباع غم  عقل  وبيـرج وخاصـة مـن إمكانيـة امـتال  "حمـال" وحـمب 

 ودقيقةج وتو التجدي القادم "سراسيل.
توسعاا في المنبقةج تخبر "نتا  صواري  دقيقة في سورية  ووجم  منوأضافد الصجي ة أن إىران 
 إسـراسيليون الدافئة مت "حمال"ج يعتقد مسـئولون أمنيـون  إىرانضو  عالقة ولبنان واليمنج وما أنه في 

سيسعون إلم إنتا  صـواري  دقيقـة فـي قبـاع غـم  أيةـاج وفـي الوقـد ن سـهج فـإن حـمب  ا"ىرانيينأن 
 ت قد وضت عيناا علم اليوم التالي للجرب في سورية.

بـاع غـم  عقلـ  وبيـرج ووجـم  مـن العالقـة وفي  ل تجا الخل يةج تقوب الصجي ةج إن إسـراسيل تراقـب ق
 الدافئة مت "حمال"ج من المر"ح أن تسعم إىران إلم إنتا  صواري  مو"اة بدقة في غم  أيةا.

 26/10/2017قدس برس، 
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 االحتالل: المقاومة في غزة اخترقت موجة الالسلكي التابعة للجيش .16
ـــة تنصـــد وصـــ: غـــم  ـــة ا"ســـراسيلية عـــن عملي ـــالكبير  نججـــد فياـــا المقاومـــة كلـــ د القنـــا  الثاني  تاا ع

 ال لسبينية في قباع غم  علم قوات "ي  االحتالب المنتلر  علم الجدود.
وأوضـــجد القنـــا  أن "ـــي  االحـــتالب فـــتح تجقيقـــا حـــوب نجـــاح المقاومـــة فـــي اختـــرار تـــرددات "مو"ـــة 

ين أفراد قـو  الالسلكي" التاعت للجي  وتمكنار من التنصد علم حدىث من الم ترس أن يكون سريا ب
 من "ي  االحتالب واند تراعر علم الجدود مت غم .

ونقلد القنا  عن مصادر فـي "ـي  االحـتالب تاكيـدتا علـم أن عناصـر المقاومـة تمكنـد مـن اختـرار 
ج ملــير  إلــم أن عناصــر المقاومــة تمكنــوا مــن التجســت ”الســلكي عناصــر الجــي  فــي مجــير القبــاع

 ج أمت الثال ا .”ر  وتومب“علم حدىث أفراد الجي  عبر "ااق 
وبيند المصادر العسكرية ا"سراسيليةج أن الجدىث ىدور عن تمكن أحد عناصر المقاومة في غم  من 
إعبا  إشار  عبر الالسلكي التاعت لجي  االحـتالبج واسـتمت لجـوارات الجنـود أ نـا  نلـاهار العسـكري 

 لمنبقة عجي  االحتالب ت ا"ات عا"شار .ج مبينة أن قياد  ا”حماية المستوهنات“ععد أن نادة بندا  
 26/10/2017فلسطين أون الين، 

 
 فتح: تصريحات تيريزا ماي مرفوضة وعليهم تصحيح الخطأ التاريخي .17

ـــجورة  :رام ت أكـــدت حروـــة "فـــتح" أن إصـــرار رسيســـة وقرا  بريبانيـــا تيريـــما مـــايج علـــم االحت ـــا  عال
ما وتو عمثاعـة تجدىـد للجريمـةج وتلـجيعا ودعمـا مباشـرا المئوية لوعد بل ور الملؤومج أمر مرفوس تما

 لالحتالب ولنظام "االعارتااىد" العنصري الجي يممارل عج  شعبنا من قبل دولة االحتالب ا"سراسيلية.
القواســمي فــي تصــريح صــج ي  أســامةوقــاب عةــو المجلــت الثــوري لجروــة "فــتح" والمتجــدث عاســماا 

تقــوم حكومــة بريبانيــا عــاالعتران بدولــة فلســبين بــدب  أن ولــماألمســا  اليــوم الخمــيتج أنــه وــان مــن 
فصــولاا عالوعــد الملــؤوم فــي الثــاني مــن نــوفمبر  أولــماالحت ــا  بنكبــة اللــعب ال لســبيني التــي بــدأت 

وأكد القواسمي علم دعو  حروة "فتح" للـعبنا ال لسـبيني الببـل الصـامدج ولكـل شـعوب العـالر  .1917
جا الوعــــد الملــــؤومج وفــــي و"ــــه تــــجا التصــــريجات العداسيــــة لللــــعب الجــــرج للتعبيــــر عــــن رفةــــار لاــــ

 ال لسبينيج وضد إصرار حكومة بريبانيا علم االحت ا  عالجورة المئوية لوعد بل ور.
 26/10/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 
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 عام على وعد بلفور 100مسيرة في لندن تنديدا بـ  فتح: .18
قـاب النـاه  الرسـمي عاسـر حروـة "فـتح" أسـامة القواسـمي: "سـنخر  فـي ىـوم : و سـمر قـيت أبـ – رام ت

نـــوفمبر / تلـــرين الثـــانيي عمســـير  حاشـــد  فـــي العاصـــمة البريبانيـــة لنـــدنج تندىـــدا عإصـــرار  2الـــجورة (
عام علم الوعـدج ومبـالبين عاالعتـجار لللـعب ال لسـبينيج واالعتـران  100حكومتاا علم االحت اب بـ 

وأضان في اتصاب تات ي مت ووالـة "األناضـوب": "سـنخر  لللـوارع والميـادىن فـي وـل مكـان  .بدولته"
 ىتوا"د فيه ال لسبينيون تندىدا بوعد بل ور".

وتــاعت: "ســنخر  لللــوارع فــي لنــدن وأوروبــا والواليــات المتجــد  األمريكيــةج وفــي وــل مكــان ىتوا"ــد فيــه 
وقـاب: "كـان األولـم لبريبانيـا أن  والتمسك عاألرس".اللعب ال لسبينيج نؤود من خاللاا االستنكارج 
 تعترن عالدولة ال لسبينية بدال من االحت اب".

 26/10/2017وكالة األناضول لألنباء، أنقرة، 
 
 وآثارهبلفور"  وعد"يمكن لبريطانيا التنصل من مسؤوليتها عن شعث: ال  .19

 لســبيني والمســؤوب عــن العالقــات قــاب نبيــل شــعثج مستلــار الــرسيت ال :فــادي أبــو ســعدة -رام ت 
الخار"يـة فــي حروـة فــتحج إنـه ال يمكــن لبريبانيــا التنصـل مــن مسـؤوليتاا عــن الوعـد وآ ــارا. وأضــان: 

أوروبا لر ترغب عموا"اة مسالة و"ود الياودج ووان تنا  من قرر إرسالار الم المجرقةج وتنا  من »
حسـاب شـعب آخـر. إذا وـان البريبـانيون  قرر تجميلار علم مـتن السـ ن و رسـالار الـم فلسـبين علـم

ىريــدون حقــا تجقيــ  العدالــة ويتجــد ون عــن حــل الــدولتينج يجــب علــم الجكومــة البريبانيــة بــجب أقــل 
 ».67المبلوب واالعتران عالدولة ال لسبينية داخل حدود 

 27/10/2017القدس العربي، لندن، 
 
 المخيم لم يعد حاضنا  لمثل هذه الحاالتيؤكد أن في عين الحلوة: خروج المولوي  القوى اإلسالمية .21

إلـم سـوريا مـت عـين الجلـو  المبلوب اللبناني األبرق شـادي المولـوي مخـير  : غادرصيدا ــــــ رأفد نعير
أمين سر القوة ا"سالمية في مخير عين الجلو  وعةو لجنة « المستقبل» سالد. في السيارج آخرين

عن  ـرون ميـادر  المولـوي ومـن وـان معـهج فاشـار إلـم متاععة ملف المبلوبين اللي  "ماب خباب 
أنــه تلقــم شخصــيًا اتصــااًل تات يــًا مــن شــخه فــي ســوريا أبليــه فيــه أن المولــوي مو"ــود تنــا . وتبــين 
ـــيار المبلوبـــون  بنتيجـــة ذلـــك أن األخيـــر غـــادر المخـــير قبـــل أيـــام مـــت أربعـــة آخـــرين (ممـــن يبلـــ  عل

 روا مجددًا في المخير. البرابلسيونيج والجىن وما المولويج لر يظا
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أضــان اللــي  خبــاب: ال نعــرن ويــف خر"ــواج ولكــن عيــ ح النظــر عــن وي يــة ميــادرتارج نعتبــر أنــه 
أمــر يخ ــف مــن عــب  تــجا الملــف الثقيــل علــم المخــير ويؤوــد أن المخــير لــر يعــد حاضــنًا لمثــل تــجا 

ــــوي والخــــرين تــــو نتيجــــة للةــــير الــــجي بدأتــــه لجنــــة  ــــف الجــــاالتج ونعتبــــر خــــرو  المول متاععــــة مل
 المبلوبينج مدعومة من ا""ماع ال لسبيني والمؤاقر  اللبنانية لاا في مامتاا.

ول د إلم أن خرو  المولوي وغيرا من شانه أن يساحل عمل اللجنة ونجن مكملـون عـه ألن المبلـوبين 
 ملف واست ومتلعب. 

 27/10/2017المستقبل، بيروت، 
 
 يسرع سير عمل اللجنة ويشجعهاروج المولوي بعين الحلوة: خ لجنة متابعة المطلوبين .21

ـــ رأفــد نعــير قــاب عةــو المكتــب السياســي لجباــة التجريــر ال لســبينية وعةــو لجنــة متاععــة : صــيدا ـــــ
ل نا باا مـن »ج صالح اليوسف في مخير عين الجلو  ملف المبلوبين نجن ولجنة وبنا  للمامة التي وم

تــر  عالتواصــل مــت عــدد مــن المجموعــات التــي تــؤوي مبلــوبين القيــاد  السياســية ال لســبينيةج قمنــا منــج ف
أمالونــا عةــعة أيــام وــي نــدرل »وهلبنــا مــنار تســلير أن ســار أو ميــادر  المخــيرج فكــان رد ععةــار أن 

المولـــوي وآخـــرينج وتـــجا أمـــر يســـرع ســـير عمـــل اللجنـــة شـــادي واليـــومج ســـمعنا عـــن ميـــادر  «. األمـــر
"ــل إناــا  تــجا الملــف. وعــن الخبــوات التــي قبعتاــا ويلــجعاا أكثــر علــم المةــي فــي الةــير مــن أ

ــًا ســنبدأ قريبــًا عمليــة المســح  اللجنــة فــي تــجا الملــفج قــاب اليوســف: تــي خبــوات متقدمــة ونجــن فعلي
األمن الوهنيج مسجد النورج ومروم »اللامل لكافة المبلوبين وحددنا  الث مراكم داخل المخير تي 

 المرا"عة علان مل ه األمني.ج لنتيح لمن ىرغب منار «اللجان اللعبية
 27/10/2017المستقبل، بيروت، 

 
 مصنفون خطيرين 35بينهم في "عين الحلوة" مطلوب  200نحو مصدر بفتح لـ"الشرق األوسط":  .22

أكـــدت مصـــادر متقاهعـــة ىـــوم الخمـــيت أن شـــادي المولـــوي وتـــو أحـــد أبـــرق : بـــوال أســـبيح - بيـــروت
لال"ئـين ال لسـبينيين الواقـت « عـين الجلـو »فـي مخـير  2014 المبلوبين اللبنـانيين المتـوارين منـج العـام

أيــام متو"اــا إلــم سـوريا مــت مبلــوبي ن آخــرين  5فـي مدىنــة صــيدا "نــوب لبنـانج خــر  مــن المخــير قبـل 
 ىنتميان إلم "ماعته.

أن ا"حصـــا ات والتقـــارير « اللـــرر األوســـر»لــــ« فـــتح»مـــن "اتـــهج ولـــف مصـــدر مبلـــت فـــي حروـــة 
مصـــن ون خبيـــرينج موضـــجا أن  35مبلــوب فـــي المخـــير بيـــنار نجــو  200نجـــو األخيــر  ت يـــد بو"ـــود 

اللجنة التي تـر تلـكيلاا مـؤخرا لجـل ملـف المبلـوبين انتقلـد مـن العمـل النظـري إلـم التن يـج فـي األيـام 
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الماضية من خالب انبالقاا عـإ"را  مسـح رسـمي لعـدد تـؤال  المبلـوبين مـت تصـني ار علـم عـدد مـن 
 ر.ال ئات تبعا لخبورتا

 27/10/2017الشرق األوسط، لندن، 
 
 في عين الحلوة عصبة األنصارالمقدح يلتقي قيادة منير  .23

الوهني ال لسبيني" في لبنان اللوا  منير المقدحج فـي منملـه فـي مخـير  األمناستقبل ناسب قاسد "قوات 
السياسية ا"سالمية"ج حيث "رة عجث مختلف األوضاع  األنصارعين الجلو  وفدا من قياد  "عصبة 

ـــه واســـتقرارا  واألمنيـــة ـــة لتجصـــين أمن ـــم أتميـــة الجاـــود السياســـية المبجول فـــي المخـــير وســـر توافـــ  عل
 توتير. أيومعالجة قةية المبلوبين عما ي كك فتيل 

اللـــوا  المقـــدحج أن الوضـــت األمنـــي فـــي المخـــير ىتجـــه نجـــو األفةـــل نتيجـــة الجـــرا  السياســـي  واعتبـــر
الموقـــف ال لســـبيني  إنالقـــوة اللبنانيـــة األمنيـــة والسياســـيةج قـــاسال " ال لســـبيني الـــداخلي والتنســـي  مـــت

حمــــم المخيمــــات فــــي أحلــــك الظــــرون  ا"يجابيــــةسياســــة النــــاي عــــالن ت والجياديــــة  عاعتمــــادالموحــــد 
  .الصعبة"

 27/10/2017الرسالة، فلسطين، 
 
 مقاومون يطلقون النار صوب قوة احتاللية جنوب جنين .24

ج فجــر ىــوم الجمعــةج علــم قــو  عســكرية صــايونية قــرب بلــد  يعبــد "نــوب أهلــ  مقــاومون النــار: "نــين
 "نين شماب الة ة اليربية المجتلة.

وقالد إذاعة "ي  االحتالب: إن قو  صايونية تعرضد فجًرا "هالر نار عند خرو"اا من بلد  يعبد 
دت عاتجــاا وأوضــجد ا"ذاعــة أن إهــالر النــار "ــا  ععــد اقتجــام القــو  البلــد ؛ حيــث ر  "نــوب "نــين.

وقعمـــد أنـــه لـــر يقـــت إصـــاعات بـــين "نـــود القـــو  المنســـجبة أو أضـــرار فـــي مروبـــات  مصـــادر النيـــران.
 الجي .

 27/10/2017، المركز الفلسطيني ل عالم
 
 على دعمكم : شكرا  األميركيةنتنياهو لوزير الخزانة  .25

وص اا عاناا "إ"را ات أ نم رسيت الجكومة ا"سراسيليةج بنيامين نتنياتوج علم ما : مجيد القةماني
 حاسمة" اتخجتاا وقار  المالية األميرويةج ضد "النظام ا"ىرانيج وخاصة الجرل الثوري وحمب ت".
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ونقل موقت "واال" ا"لكتروني عن نتنياتو قولهج خالب لقاسه وقير الخمانة األميرويةج ستي ن مينوشينج 
ن االمتنان للدعر الجي تقدمه الواليات المتجد  ىوم الخميتج في القدل المجتلة: "أود أن أعبر لكر ع

و دار  ترامبج وليت فقر عما ىتعل  عالقةايا األمنية "سراسيلج ولكن أيةا علم المستوة 
ىمجور أن وقير الخمانة األميرويةج ستي ن منوتلينج وان أعلن خالب ولمته أمام منتدة  االقتصادي".

لثال ا ج أن ا"دار  األميروية "ستتخج إ"را ات رادعة ضد "مبادر  مستقبل االستثمار في الرياس"ج ا
األربعا ج أقر مجلت النواب  يومو  ميليليا حمب ت لوقف إرتابااج ععد التلاور مت حل اسنا عالمنبقة".

وتر إقرار  ال ة إ"را ات في تصويد "رة دون  األميرويج عقوبات علم "حمب ت" اللبناني.
 معارضة. 

 26/10/2017، 48عرب 
 
 ا  نووي ا  ستهاجم إيران لمنع حيازتها سالح "إسرائيل"كاتس:  .26

أعلن وقير المواصالت واالستخبارات ا"سراسيليج يسراسيل واتتج خالب مؤتمر دولي : بالب ضاتر
في العاصمة الياعانية هوويوج ىوم الخميتج إن إسراسيل ستلن عملية عسكرية ضد إىران من أ"ل 

 ي إلم األبد.منعاا من حياق  سالح نوو 
ونقلد وساسل إعالم إسراسيلية عن واتت قوله إنه "إذا لر تساعد الجاود الدولية التي يقودتا الرسيت 
األميرويج دونالد ترامبج في منت إىران من الجصوب علم قدرات نوويةج فإن إسراسيل ستعمل 

 عسكرية ضدتا".
 26/10/2017، 48عرب 

 
 ظبي ي في اإلمارات هو إصبع بعين أبواإلسرائيل الرياضيالفريق  : فوزريغف .27

قالد وقير  الثقافة والرياضة ا"سراسيلية ميري رييف ىوم الخميت إن فوق  وديت عواود : -الناصر  
ال ري  الرياضي ا"سراسيلي عميدالية ذتبية وأخرة برونمية ضمن مساعقات رياضية شادتاا ا"مارات 

علم البعثة الرياضية من إسراسيل ” تعتيما“ي فرضد العربية المتجد  تو إصبت ععين أبو  بي الت
رييف اعتبرت أن فوق رياضيين من إسراسيل في أبو  بي  ومنعد رفت علماا وأدا  نليدتا القومي.

انتصارا أيةا علياا. وما قالد إن العلر والنليد القومي ا"سراسيليين اللجىن ىرت عان عاليا في ول 
 المنافية للروح الرياضية األوليمبية.” ة الظلمة وا"قصا منص“مكان عدا في مراف  أبو  بي 
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من  ن أنه يمكن إذالب إسراسيل فقد تلقم إصبعا إسراسيلية عالعين والعار ول العار التجاد “وتاععد 
وقد فاق هاب فليكر عميدالية ذتبية في مساعقة "ودو فيما فاقت قميلته غيلي ووتن ”. الجود العالمي

 مساعقة "ودو أخرة. وبثد القنا  ا"سراسيلية العاشر  الليلة بثا مباشرا من أبو  بي.عميدالية برونمية ل
 27/10/2017القدس العربي، لندن، 

 
 "إسرائيل"بأحد األجهزة األمنّية الحساّسة تُهّز أركان  فضيحة خطيرة جدا  "يديعوت":  .28

ىديعوت أحرونوتيج الممجلل السياسيح الممخةرم في صجي ة (ولف  قتير أندراول: - الناصر 
شيمعون شي رج النقاب عن أنح فةيجة خبيرً  للياية تامم أروان أحد األ"ام  األمنيحة في إسراسيل. 
ج أي  قانون  ويبدوج أنح الرقاعة العسكريحة في تل أبيبج والتي ما قالد تعمل عجسب القانون االنتدابيح

ر الجي لر يمنعاا من نلر العنوان البوارئج منعد الصجي ة من نلر ت اصيل القةيحةج وتو األم
. وما سمجد  ً  علم أنح الجدىث يجري عن ولفس غيرم مسبورس دح علم صدر ص جتاا األولم مملدح
الرقاعة بنلراج وما قالد الصجي ة العبريحةج ىتعلح  عالعاص ة القادمةج علم حدح وص ااج الفتًة في 

  اصيل ال ةيجة الجدىد .الوقد عينه إلم أنحه في الوقد الجالي ال يممكن نلر ت
ج الجي لر يمكلف  لر عانحاا عاتد حدىث الساعة واليوم في الجااق األمنيح وتاععد الصجي ة قاسلًة إنحه عم
النقاب عن اسمهج وأنح ال ةيجة أشعلد عاص ة في الجااق. وأضان الممجلل المخةرم أنحه حتم 

ام الجماورج ولكن عجسب التقدىراتج اللجظة ال يمعرن متم سيتحر الكلف عن ال ةيجة المجوور  أم
ب إلم قةيةس مامحةس لليايةج وستمسيبر علم  فإنحه عندما يمسمح النلر عن ت اصيلااج فإنحاا ستتجوح
األ"ند  ا"سراسيليحةج من الناحية اللعبيحة وأيًةا ا"عالميحةج علم حدح قوله. "دىٌر عالجور أنح األ"ام  

ل فيما تلمل الموساد (االستخبارات الخار"يحةيج اللاعا  ("ااق األمن األمنيحة ا"سراسيليحة الكبير  تلم
.  العحامي و(أمانيج شعبة االستخبارات في الجي  ا"سراسيليح

 26/10/2017، رأي اليوم، لندن
 
 بتعاطي وبيع الُمخّدرات "غوالني"من  ا  يجند 20يتّهم  اإلسرائيلي الجيش .29

"ندًيا إسراسيلًيا من الكتيبة  20االحتالب عن توقيف  كل د إذاعة "ي  قتير أندراول: - الناصر 
  في لوا  غوالني بتامة تعاهي المخدرات. 51

ب من أمت أنح عع  الجنود يقومون بتصرفات  في ” شاذح “وبجسب ا"ذاعةج الحظ قاد  الكتيبة أوح
لتدريب في عد  حاالت ما استدعم التو"ه إلم اللرهة العسكرية التي دتمد الكتيبة أ نا  خةوعاا 

وأوضجد ا"ذاعة أنه ترح تمدىد اعتقاب تسعة "نود قبيل مثولار  "ندًيا. 20تةبة الجوالن وأوق د 
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أمام المجكمةج فيما ال تماب القةية قيد التجقي . وفي حاد ة أخرةج أوقف ىوم أمت "ندي من قاعد س 
 قي .خل يةس بتامة االتجار عالمخدراتج وتجا القةية أيًةا ال تماب قيد التج

يملار إلم أنح الجي  ا"سراسيليح يمعاني من قةيةس أكثر خبورً  وتي قيام ضباط و"نود ببيت أسلجةس 
للعالر الس ليج عا"ضافة إلم قيام ععةار ببيت األسلجةج التي يقومون عسرقتاا من القواعد التي 

 تآرتتي العبريحة.يخدمون فياا ل لسبينيين من الة حة اليربيحة الممجتلحةج وما أفادت صجي ة (
 26/10/2017، رأي اليوم، لندن

 
 السبتيوم العليا بسبب قرارها فتح المتاجر  المحكمةيهاجمون  "الحريديم" .31

حسمد المجكمة العليا ا"سراسيلية ىوم الخميتج في أحد المواضيت األكثر إ ار  للتوتر : بالب ضاتر
"ر في تل أبيب في أيام السبد. وأىد القرار بين ا"سراسيليين وأصدرت قرارا يقةي عالسماح ع تح متا

 خمسة قةا  مقابل قاضيين.
 وقرأت نه القرار رسيسة المجكمةج القاضية مرير ناةورج التي تناي والىتاا في منصباا ىوم

بين مؤيديه. وستخلف ناةور في ج حيث وان تجا قرار الجكر األخير الجي تصدراج وواند الخميت
 رساسة المجكمة العليا القاضية إستير حيوت.

وعبرت األحماب الجريدية عن استياساا اللدىد من السماح لمتا"ر ع تح أبواباا ىوم السبدج واعتبرت 
 أن "المجكمة العليا تن ج انقالعا" وأناا "عدو  الديانة الياودية". وقاب رسيت حمب شال ووقير الداخلية
ا"سراسيليج أرييه درعيج إن "المجكمة العليا تن ج انقالعا حقيقيا"ج بينما أعلن رسيت وتلة "ىادوت 

 تتورا "ج موشيه غ نيج أنه "ساقدم ملروع قانون من أ"ل االلت ان علم ذلك".
 26/10/2017، 48عرب 

 
 الجاري  / أكتوبرفي وتيرة االستيطان خالل تشرين األول ا  ملحوظ ا  ارتفاع ُيظهر تقرير .31

الثالث من  األسبوع أنالصادر عن تيئة مقاومة الجدار واالستيبان  األسبوعيأ ار التقرير : رام ت
الجاريج شاد ارت اعًا ملجو ا في وتير  االستيبان االستعماري علم  / أكتوبرشار تلرين األوب

 الماضية. واألشار األسابيتال لسبينية مقارنة مت  األرس
ي عددا "دىدا من اعتدا ات 2017 / أكتوبرتلرين األوب 25-19ي ييبي ال تر  من (وبين التقرير الج

  ت. سلبات االحتالب ا"سراسيلي وعصاعات المستعمرين علم المواهنين ال لسبينيين والمقدسا
 27/10/2017،  وفا  الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
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 اله ظلما  تسبب في اعتق لفلسطينيفيسبوك يعتذر ": لوموند" .32
ععد أن وتب علم ص جته  ا"سراسيليةل لسبيني اعتقلته اللرهة  فيسبو  اعتجاراً شروة قدمد 

"يصبجار" وتر"متاا خدمة تر"مة فيسبو  التلقاسية علكل خاهل علم أناا تعني "تا"موتر" عالعبرية 
 و "آذوتر" عا"نجليمية.

وتي مستعمر  إسراسيلية عالقرب من -عيليد  وقالد صجي ة لوموند ال رنسية إن عامل البنا  في بيتار
 ار في صور  مستندا إلم "رافة ووضت مت صورته عبار  "يصبجار" ومعناتا "صباح  -القدل

 الخير" لكن خدمة فيسبو  اللية تر"متاا علكل خاهل.
 إن عامل البنا  المجوور أهل  سراحه ععد التجقي  -التي أوردت الخبر-وقالد تآرتت ا"سراسيلية 

معهج مةي ة أن اللرهة لر تبلب من أي من أفرادتا من ذوي الثقافة العربية أن يقرأ المنلور قبل 
 اعتقاب الر"ل.

 26/10/2017الدوحة،  نت، الجزيرة
 
 عن الطعام يضربانأسيران فلسطينيان  .33

قاب نادي األسير ال لسبيني إن األسيرين حسن شووة وبالب ذياب ىواصالن ا"ضراب الم توح عن 
 لبعام احتجا"ا علم اعتقالاما إداريا من قبل سلبات االحتالب ا"سراسيلي.ا

من اللار الجاري  11وأضان نادي األسير أن األسير حسن شووة بدأ إضراعه عن البعام منج الـ
ويعاني من ملاكل صجية عدىد  نتيجة لجلك و ن سلبات االحتالب حولته لمنمانة ان رادية فور إعالنه 

 ا"ضراب.
من اللار الجاري احتجا"ا علم  18ما شرع األسير بالب ذياب في إضراعه عن البعام منج الـبين

 اعتقاله ا"داري.
 26/10/2017الدوحة،  نت، الجزيرة

 
 بلفور في ذكراه المئوية تنديد فلسطيني بـوعد .34

 ية افتخارتا اد التواصل اال"تماعي علم خلو  أ ارت تصريجات رسيسة الوقرا  البريبانية تيريما ماي رم 
بوعد بل ور وأن بالدتا ستجت ل بجوراا المئويةج في وقد ىرة فلسبينيون وعرب ذلك استخ افا وتجديا 

 للعرب "ميعا.
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#وعد_بل ورج  balfour100وتندىدا عا"صرار البريبانيج أهل  ناشبون وسوما وثير  من أبرقتا #
مت ما اعتبروا تجديا للملاعر ت اعل خاللاا ناشبون فلسبينيون وعرب وميتربون وسياسيون 
 ال لسبينية التي لن يةيت حقاا تعند مجتل وال دعر وصي عليه.

حيا  تجا الجورة عوضا عن االعتجار عناا إواستيرب الناشبون من ا"صرار البريباني علم 
والعمل علم تصجيح تلك اليلبة ععود  الماجرين وردح الجقور ألصجاباا "اليوم بريبانيا ت تخر 

 د افتخارتا بدر إس يناا عالعرب منج مئة عام".وتجد
في حين عدتا ميردون "وقاحة سياسية" لبريبانياج ولسان حالاا يقوب للعالر "فلسبين من غناسمي 
االستعماريةج ووتبناتا للياود ليعيلوا فياا ويكونوا حراسا عليااج تجا االحت اب تلويح عالعصم لمن ال 

 ىرغب عالتببيت".
 26/10/2017الدوحة،  نت، الجزيرة 

 
 عن المحامي الفرنسي الفلسطيني حموري  باإلفراج "إسرائيل"قراقع يطالب  .35

هالب عيسم قراقتج رسيت تيئة شؤون األسرة والمجررينج الخميتج : أيسر العيت -رام ت 
إسراسيل عا"فرا  عن المجامي ال رنسي ال لسبينيج صالح حموريج واعتبر أن استمرار اعتقاله 

 يج وال مبرر له. تعس 
من أغسبت/آب  23وقاب قراقتج في تصريح لمناضوبج إن حموري معتقل إدارًيا لستة شاورج منج 

 الماضيج دون تو"يه أي تامة إليه. 
وأضان أن الايئة ععثد رساسل ومبالبات عد  للجكومة في عاريت وأحماب فرنسية من أ"ل التجر  

 والةير علم إسراسيل لعفرا  عن حموري. 
 26/10/2017أنقرة،  لألنباء، األناضول وكالة

 
 شرق نابلس الزيتون  قطف فلسطينيين أثناء يعتدون على فالحين مستوطنون ال .36

بينار امرأ  عندما وانوا يقب ون   ال ةتا"ر مستوهنون أتالي قرية فلسبينية شرر نابلت وأصابوا 
ة اليربيةج إن مستوهنين من وقاب غسان دغلت مسؤوب ملف االستيبان في شماب الة  الميتون.

 اعتدوا علم المواهنين خالب قب ار لثمار الميتون في قرية دىر الجبب.« اىتمار»مستوهنة 
وفو"ل قاه و الميتون عمستوهنين ىلقون عليار الججار  وياا"مونار عالالت الجاد ج علم الرغر من 

 و"ود تنسي  بينار وبين ا"سراسيليين للدخوب إلم المنبقة.
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ب دغلت إن تجا الاجوم ياتي ضمن سياسة استيبانية وتصعيد الفد تجا العام تتةمن اعتدا ات وقا
 وعمليات سرقة لمجصوب الميتون إضافة إلم عمليات تخريب.

 27/10/2017لندن،  األوسط، الشرق 
 
 االحتالل في أراض قرية "النبي صالح" ادعاءاتوثيقة إسرائيلية تدحض  .37

مة الجدار واالستيبانج إن تنا  و يقة إسراسيلية رسمية تدح  ادعا ات قالد تيئة مقاو : رام ت 
 االحتالب حوب وضت اليد ومنت الوصوب ألراس تاععة لقرية النبي صالح.

ج أن المستوهنين أقاموا بؤر  استيبانية في المنبقةج الخميت وأوضجد الايئة في بيان لااج ىوم
خببا سب  تاري  القيام عالعملية المجوور  عاكثر من عججة وقوع عملية فيااج لكن تبين أن تنا  م

وحد  استيبانية في  56شارينج "ا  ضمن مخر"ات "لسة "اللجنة اللواسية للتخبير" ويقةم عإقامة 
 ن ت الموقت.

واعتبرت الايئةج و"ود المخبر االستيباني مسبقاج دليل وجب ادعا ات االحتالب عمجريات األحداث 
ما تو إال بدعر وتخبير من قبل حكومة االحتالب  األرسيجري علم  علم األرسج وأن ول ما

 وشعبة االستيبان التاععة لمكتب رسيت وقرا  حكومة االحتالب.
 26/10/2017، فلسطين أون الين

 
 دونم من جبال القدس 900 تلتهمحرائق ضخمة  .38

ية صبان الماجر  دونر من أحراش قر  900التامد النيران ما ىميد عن : وواالت –القدل المجتلة 
 في "باب القدل المجتلة.

وواند قد اندلعد النيران عند ساعات عصر الخميتج هالد علرات الدونمات في بداىتاا وامتدت 
دونرج من األراضي الجر"ية التي تجتةن آالن  900مت حروة الريح حتم التامد ما ىميد عن 

 األشجار الممروعة منج علرات السنين.
فريقا من مكافجة الجراس  التاععة لالحتالبج وقد أغل  المتنما والبرر  30نيران وشار  في إه ا  ال

في صبان منج عصر أمتج وما قالد المنبقة تجد مراقبة ر"اب ا"ه ا  نظرا لجروة توا  نلبة 
 خوفا من عود  اشتعاب النيران.

 26/10/2017ل عالم،  الفلسطيني المركز
 
 



 
 
 
 

 

 26 ص             4445 العدد:             10/27/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

 قرية ليفتا لغايات استيطانيةتاريخية ب آثارا  االحتالل يخفي  .39
كلف النقاب أمتج عن أن ما يسمم "سلبة أراضي إسراسيل"ج المدىرية : برتوم "رايسي -الناصر  

ر  منج العام األراضيالرسمية "دار   ج 1948ج قد تسترت علم و"ود آ ار تاريخية في قرية لي تاج الماجح
وتا االحتالبج حتم عاتد "م ا من المدىنة وتقت عند الملارن اليربية للقدل المجتلةج وتوست نج

المجتلة. ووان اليرس من التسترج تسايل بنا  ملروع استيبانيج علم أنقاس واحد  من أ"مل 
 . قرة فلسبينج ومدر"ة علم السجة التراث العالمي

 27/10/2017الغد، عّمان، 
 
 االجتماعي: نصف حاالت االنفصال بين المخطوبين بسبب مواقع التواصل الضفة وغزة .41

سنوات في  10أكد المستلار األسريج اللي  مانا نجرج الجي عمل لمد  : مجمد عبيدات -رام ت 
المجاكر اللرعية ال لسبينيةج لـ"العربي الجدىد"ج أنح مواقت التواصل اال"تماعي لاا أ ر وبير علم 

 حاالت البالر بين المخبوبينج نتيجة لعدم فار المقصود مناا.
ج تبيحن أن حاالت البالر وصلد 2016رير لجااق ا"حصا  المرومي ال لسبيني عام وفي آخر تق

ي حاالت هالر في 8,510في الماسةج ووف  التقرير سجلد المجاكر اللرعية ال لسبينية ( 17إلم 
 ي في قباع غم .3,345ي في الة ة و(5,165ن ت ال تر ج مناا (
في المئةي في غم ج من الجاالت ما  43.1بيةج و(في المئةي في الة ة الير  51ووصلد ما نسبته (

 قبل الموا ج أي بين المخبوبينج نتيجة أسباب وعوامل وثير  من أتماا مواقت التواصل اال"تماعي.
وأوضح المستلار األسري أن ذلك ناعت من سلبية ال ار الخاهل لما ىنلر علم تلك المواقتج إضافة 

منلور أو صور  عرضية أو من دون قصدج إذ ىبدأ إلم حساسية المخبوبين من ول ولمة أو 
 التجليل لماذا وما الادن مناا وما غاىتاا دون فار الع وية أو الجالة العامة التي نلرت أل"لاا.

 26/10/2017العربي الجديد، لندن، 
 
 منشأة صناعية 277غزة: توقيع عقود المنحة الكويتية لتعويض  .41

ال لسبينية الخميت ات اقية عقود المنجة الكويتيةج وذلك لتعوي   وقحت االتجاد العام للصناعات: غم  
والخلبية دمرت في العدوان ا"سراسيلي علم غم  صيف عام  ا"نلاسيةمصنعًا من المصانت  277

2014. 
الجايك إن توقيت المنجة الكويتية اليوم  قاب ناسب رسيت االتجاد العام للصناعات ال لسبينية عليح و 

 والخلبية. ا"نلاسيةمتةررين من قباعي الصناعات "ا  لتعوي  ال
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والخلبية  ا"نلا اتمصنعًا من قباعي  16وبجسب االتجاد العام للصناعات ال لسبينية فإنه تبقم 
 لر ىوقعوحا علم عقود من المنجة الكويتية عانتظار دعمار من قبل ممولين.

التي أصابد  ا""ماليةمة األضرار من قي %4.5ول د الجايك إلم أن المنجة الكويتية شكلد فقر 
 اتجاد. 18قباعات االتجاد العام للصناعات ال لسبينية والجي يصل عددتا لـ 

 26/10/2017، الين أون  فلسطين
 
 "صدى القيد" ألحمد سعدات: سنوات االعتقال والعزل في السجون الصهيونية .42

ي أحمد سعدات في وتاعه "صدة يستعرس األمين العام للجباة اللعبية القياد :عميم  علي -عمان
 القيد"ج من داخل سجون االحتالبج تجربته اللخصية في العمب لما يقارب الثالث سنوات.

الكتاب الصادر عن "دار ال ارابي"ج اللبنانية أتداا سعدات إلم "كل من عانم أو يعاني أو وا"ه 
فيه ىتناوب سياسة العمب التي تمارساا ويوا"ه القار والظلر واالستبداد والتعجىب والعمب والتمييم..."ج و 

 سلبات االحتالب ا"سراسيلي.
و"ا  الكتاب في سبعة فصوب تي: إهار تاريخي عام لسياسة العمبج سياسة العمب قبل التلريت 
والتوسيتج اليالن القانوني لتلريت سياسة العمبج نماذ  من أقسام العمبج مقومات صمود األسرة 

 يا  العمبج ودرول مستخلصة من تجربة العمب.المعمولينج مت رقات من ح
 27/10/2017، عّمان الغد،

 
 معالم األقصى في كتاب جديد .43

عمل المرشد السياحي والباحث إىااب الجالد  الث سنوات متتالية لتاليف وتاعه األوب عن المسجد 
كثير من األقصم تجد عنوان "معالر المسجد األقصم تجد المجار"ج وقدم خالب الكتاب تصجيجا ل

 الم اتير الخاهئة عن عع  معالر المسجد.
ويقوب الباحث الجالد إنه تمكن من إصدار الكتاب عجاد شخصي وبدون أي دعر خار"يج وعمل 
علم توفيرا في القدل المجتلة ومدن الة ة اليربية المجتلةج وما سيعمل علم توفيرا في الخار  

 قريبا.
نا  ندو  نظمد أوب أمت الثال ا  في مروم بيد المقدل وقد أهلقد الببعة األولم من الكتاب أ 

 لآلداب الكاسن في مدىنة البير  شماب رام ت عجةور عدد من الباحثين.
 26/10/2017.نت، الدوحة، الجزيرة
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 اتفاق المصالحة الفلسطينية يدعمالمومني: األردن  .44
الجكومةج الدوتور مجمد  "دد وقير الدولة للؤون ا"عالمج الناه  الرسمي عاسر :بترا-عمان

 المومنيج تاكيد موقف األردن التاريخي الداعر والمساند للقةية ال لسبينية.
وحوار الجي ىمبثه  أخبارللناه  الرسمي عاسر الجكومةج مت برنامج  األسبوعي"ا  ذلك خالب اللقا  

لاا صباح ول ىوم  ومواقت الت اعل اال"تماعي األردنية ا"ذاعةج عالتمامن مت األردنيالتل ميون 
 خميت.
عم  ومتانة العالقات الثناسية التي تجمت البلدىن اللقيقين وعلم مختلف  إلمالمومني  وأشار

 المستويات برعاية مباشر  من الملك عبدت الثانيج والرسيت ال لسبيني مجمود عبال.
الب مباحثاته مت الرسيت الجاريج وتاكيد الملك خ األسبوعقيار  الرسيت عبال لمردن مبلت  إلمونوا 

عبال علم أتمية ات ار المصالجة ال لسبينية الجي من شانه تعميم وحد  الصف ال لسبيني وخدمة 
 القةية ال لسبينية العادلة.

من رسيت المكتب السياسي لجروة  األربعا  أمتول د إلم أن المكالمة الاات ية التي تلقاتا الملك 
الداعر للمصالجة ال لسبينيةج وتصب في ا"هار  األردنموقف  تنية تاتي في إهار إسماعيلحمال 

 وفلسبين وعلم مختلف المستويات. األردنالعام للعالقة االستراتيجية بين 
 26/10/2017، الغد، عّمان

 
 عسكريون غربيون سابقون: حرب لبنان الثالثة مسألة وقت .45

ا وفرنسا وألمانيا وأستراليا و يباليا وضت مسؤولون ساعقون في أ"ام  األمن في بريباني: تاشر حمدان
و سبانيا والواليات المتجد ج تقريراج نلر اليوم األربعا ج يججرون فيه من موا"اات عسكرية خبير  

 بين إسراسيل وبين حمب تج ىتوقت أن تجصل قريبا.
ج عالو  علم ذلكج وفي و يقة عرضد في فعالية نظمد في معاد واشنبن لسياسات اللرر األوسر

"ا  أن حمب ت سون ي ةل نقل المعروة القادمة إلم داخل إسراسيلج ومن الممكن أن تستمر 
 الجرب فتر  قمنية هويلة داخلاا.

ألف صاروأ في  100وبجسب المسؤولين العسكريين الساعقينج فإن حمب ت قام بتخمين نجو 
ج وما 2006ن في صيف العام مخاقن السالح الخاصة عه منج الجرب العدوانية األخير  علم لبنا

امتلك عتادا مةادا للدعاعاتج وأسلجة غير ماتولةج ودرب عناصرا علم القتاب إلم "انب النظام في 
 سوريةج ونلر عتادا العسكري في وافة القرة الليعية في الجنوب اللبناني. عجسبار.
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يرات داخل لبنانج عما وقالوا إن "حمب ت بدأ بنلاهات عمالنية علم هوب الجدودج وبدأ التجة
 ي رس علم إسراسيل أن ترد علم ذلك". وأضافوا أن "اندالع نماع شدىد وخبير تو مسالة وقد".

 26/10/2017، 48عرب 
 
 عين الحلوة: فرار المولوي وتوقيف مطلوبمخيم  .46

شاد مخير عين الجلو  لال"ئين ال لسبينيين في لبنان أمتج حد ين ىتعلقان ": الجيا " –بيروت 
لمبلوبين ال ارين إليهج إذ غادرا المبلوب شادي المولوي والجي ىتصدحر السجة المبلوبين عا

 ا"رتابيين.
"باة »ووان شار  في معار  "بل مجسن وباب التبانة ولجا إلم عين الجلو  حيث انخرط مت 

 «.فتح»وشار  في معار  ضد « النصر 
وبنتيجة عملية أمنية دقيقة من استدرا  »والجدث الثاني تمثل بتمكن مخابرات الجي  اللبناني 

ج وتو من "ماعة ا"رتابي بالب بدرج «علي نجمة»ا"رتابي ال لسبيني علي نعير حميد الملقب بـ 
بوشر التجقي  معه »وف  بيان مدىرية التو"يه في قياد  الجي ج و « من داخل المخير وتر توقي ه

 «.عإشران القةا 
إنه توافرت أخيرًا أخبار من مصادر « الجيا »اللوا  عبال إبراتير لـ  وقاب المدىر العام لممن العام

ذات صدقية ومو وقة تجدح د عن فرار المولوي من المخير وتجا األخبار موضت تدقي  ومتاععة من 
 «.قبلنا

أن « الجيا »في عين الجلو  اللي  "ماب خباب لـ « الجروة ا"سالمية المجاتد »وأكد رسيت 
 «.من المخير وتو"ه إلم إدلبالمولوي خر  »

 27/10/2017، الحياة، لندن
 
 سرائيليجيش اإلالُيقاطع مؤتمر واشنطن لُمشاركة قائد جوزيف عون  قائد الجيش اللبناني .47

  آيزنكوت
ا"سراسيليحةج نقاًل عن مصادر أمنيحة في تل أبيبج  "تآرتت“ذورت صجي ة  قتير أندراول: -الناصر 

ج العماد "وقيف عونج قاهت ا"تماًعا وص تاا عانحاا رفيعة المم  ستوةج ذورت أنح قاسد الجي  اللبنانيح
لرةسا  أروان مجموعة من الدوب نظمته الواليات المتجد  األمريكية في واشنبنج وذلك احتجاً"ا 

.  علم ملاروة الجنراب غادي أىمنكوتج رسيت تيئة األروان العامحة في "ي  االحتالب ا"سراسيليح
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فدج نقاًل عن المصادر عينااج أنح رسيت األروان اللبنانيح وصل للعاصمة األمريكيةج الصجي ة أضا
وا"تمت مت رسيت أروان القوات األمريكيحةج إالح أنحه قرر في اللجظة األخير  عدم حةور اال"تماع 
المجوورج وفي المقابل حةرا عدد من رةسا  أروان عع  الدوب العربية مناا السعوديةج األردنج 

رج وا"مارات العربية المتجد ج عا"ضافة إلم ذلك شار  ضبحاط وبار من الدوب العربيحة المجوور  مص
 في اال"تماع بواشنبن.

 26/10/2017، رأي اليوم، لندن
 
 السعودية: نأمل الدخول في اتفاقية سالم تتيح عالقات طبيعية بين دول المنطقة .48

ا"سراسيلي -ية عن أملاا في إناا  الصراع العربيأعربد المملكة العربية السعود: ص ا –نيويور  
والدخوب في ات اقية سالم تتيح األمن والعالقات الببيعية بين "ميت دوب المنبقة عاالستناد إلم 

 مبادر  السالم العربيةج مؤودً  أن حل القةية ال لسبينية ياتي علم رأل أولوياتاا.
والتي ألقاتا السكرتير الثالث للمملكة  72دورتاا الـ وشددت المملكة في ولمتاا في األمر المتجد  في

مجمد خلعان علم أن ذلك ىتاتم عبر االنسجاب ا"سراسيلي من األرس ال لسبينية المجتلة 
 م واألراضي اللبنانية المجتلة.1967والجوالن العربي السوري المجتل منج العام 

ج والمعنون بـ "السياد  الداسمة لللعب بدور  األمر المتجد  63وولمة المملكة "ا ت حوب البند 
ال لسبيني في األرس ال لسبينية المجتلة عما فياا شرقي القدل وللسكان العرب في الجوالن السوري 

 المجتل علم مواردتر الببيعية".
 25/10/2017، وكالة الصحافة الفلسطينية  صفا 

 
 إسرائيل" تفوز ببطولة الجودو المقامة في اإلمارات" .49

عب الجودو ا"سراسيلي تاب فليكرج اليوم الخميتج إنجاقا وبيرا "سراسيلج في إهار عبولة حق  ال
أيامج  3ـج المقامة في العاصمة ا"ماراتيةج وانبلقد اليوم ل2017"غراند سالم أبو بي للجودو" لعام 

 ج حاسما علم الميدالية الجتبية.66ععدما وصل إلم المرتبة األولم في فئة وقن تجد 
افة إلم إنجاق فليكرج حاقت العبة الجودو "يلي ووتينج علم الميدالية البرونمية في فئة وقن و ض
 .52تجد 

العبين آخرينج وصولوا إلم أبو  بي ونلروا صورا  5ويلار  في الببولة إلم "انب الالعب فليكر 
لبعثة لار مليدىن عالمةي ين وبتنظير الببولةج رغر اشتراط مجلت أبو بي الرياضيج علم ا

 ا"سراسيلية ععدم رفت شعارات دولار.
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وقد عنوند الصجافة ا"سراسيلية خبر فوق الالعب "من دون النليد الوهني والعلرج ميدالية ذتبية 
 "سراسيل في أبو  بي".

 26/10/2017، المصدر، إسرائيل
 
 بناء مستوطنات جديدة بالقدس الشرقية "إسرائيل"الجامعة العربية تدين اعتزام  .51

أداند "امعة الدوب العربيةج اليوم الخميتج مصادقة الجكومة ا"سراسيلية علم : قاتر / خالد إبراتيرال
 وحد  استيبانية داخل أحد األحيا  ال لسبينية عالقدل اللرقية. 176بنا  

وحد  استيبانية "دىد  في مستوهنة  176وأمت األربعا ج صادقد الجكومة ا"سراسيلية علم بنا  
 ن"ج المقامة علم أراضي حي "بل الممكبحرج في القدل اللرقية."نون تصيو 

وأكحد األمين العام للجامعة العربيةج أحمد أبو الييرج في بيان اهحلعد عليه األناضوبج أن "القرار 
يكلف ناج الجكومة ا"سراسيلية في تجدي ا"راد  الدوليةج و "ااس أي مساعس تمبجب علم هري  

أضان أنح "القرار يممثل حلقة في مخبر استراتيجي يستادن تممي  أواصر و  تجقي  حل الدولتين".
القدل اللرقيةج و عاقة التواصل الجيرافي بين أحياسااج ومت عقية أحيا  الة ة اليربية (..ي عيرس 

 ".1967إحباط أي سيناريو مستقبلي "قامة الدولة ال لسبينية علم خبوط الراعت من ىونيو/حميران
ن آن لكي تختار الجكومة ا"سراسيلية بين االستيبان والسالمج ذلك أن الجمت بين األمرين وتاعت "األوا

مستجيلج و معان حكومات إسراسيل المتعاقبة في البنا  االستيباني غير شرعيج خاصة في داخل 
 القدل اللرقية ومجيباا".

 26/10/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
 
 رنا ذلكسُ ائيلية ويقول: ي  باحث بحريني يظهر على شاشة إسر  .51

 ار ا"عالمي البجريني المقرب من السلبة عبد ت الجنيد في مقابلة تل ميونية مت القنا  "العاشر " 
 ا"سراسيلية في أوب  اور علني للخصية عجرينية علم القنوات ا"سراسيلية.

ن "إىران تلكل تادىدا مباشرا أ لعسراسيليينالقيادي الساب  في تجمت الوحد  الوهنية عالبجرينج نقل 
 لممن القومي ا"سراسيليج ووجلك تادىدا للبجرين"ج علم حد قعمه.

وأشار إلم أن رحلة الرسيت األمريكي دونالد ترامب المباشر  من الرياس إلم تل أبيب واند حد ا 
مبادر  تاريخيًاج ولر يخ ي ا"عراب عن أمله في أن ترة القدل "سرا "عاد  النظر فيما يسمم 

 وختر الجنيد  اورا عا"شار  لو"ود مواهنين ىاود يعيلون في البجرين. السالم العربية.
 26/10/2017لألنباء، وكالة شهاب 
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 ي قرارات لصالح فلسطين في المؤتمر اإلسالمي لوزراء البيئة بالمغربتبنّ  .52

ه التي عقدت في العاصمة الساعت لوقرا  البيئة في ختام دورت ا"سالميتبنم المؤتمر  :وفا -الرباط
التنمية  أتدانفعاب لتجقي   إسالميالميربية الرباط ىوم امت األربعا  تجد شعار "من أ"ل تعاون 

 المستدامة"ج قرارات عد  عا""ماع لصالح دولة فلسبين.
ورحب المؤتمر عمساعي المدىر التن يجي لجمعية األمر المتجد  للبيئةج لتعيين فري  مؤتل من الخبرا  
الدوليين "عداد دراسة ميدانية عن حالة البيئة في األراضي ال لسبينية المجتلةج عما يلمل القدل 
اللرقيةج بنا  علم البلب المقدم من دولة فلسبينج ووفقا للمبادئ التو"ياية ""را  التقييمات 

 البيئية.
 ا"سالميةدعو  الوفود فري  من الخبرا  الدوليين ""را  دراسة ميدانيةج و  إرسابوتبنم المؤتمر 

الملاروة في اال"تماع للجمعية العمومية لممر المتجد  للبيئة لدعر ملروع القرار ال لسبيني الجي 
 إعانالتنسي  والملاروة ال عالة في دعر وتاىيد ملروع القرار  إلمسيتر رفعة للجمعيةج ودعوتاا 
 حدوث "لسة التخاذ القرارات.

 26/10/2017، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 انتهكت قوانين دولية خاصة باالحتالل "إسرائيل"تأكيد أممي أن  .53

أكد المقرر األممي الخاص عجقور ا"نسان في األراضي ال لسبينية المجتلة منج : الجمير  + وواالت
مايكل لينكج أن إسراسيل انتاكد القوانين الدولية الخاصة ععمليات االحتالبج والتي تنه علم  1967
  عدم التعامل مت األراضي الواقعة تجد السيبر  علم أناا أراس في ملكيتاا وعدم ادعا  ضرور 

 السياد  علياا.
وذور مايكل لينك أن ذلك وان نمر التعامل الثابد "سراسيل في إدار  األراضي ال لسبينية المجتلة 

 علم مدة السنوات الخمسين الماضية.
عتبار االحتالب ا"سراسيلي لمراضي ال لسبينية عملية غير وقاب لينك إنه ىوصي المجتمت الدولي عا

 شرعية.
 وتمامند تصريجات لينك مت إعالن وساسل إعالم إسراسيلية أن تل أبيب تعتمم بنا  علر  آالن وحد  

 26/10/2017، الدوحة، الجزيرة
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 نيويورك.. وقفة احتجاجية رافضة لوجود األوركسترا الفيالرمونية اإلسرائيلية .54
شادت مدىنة نيويور  األمريكيةج األربعا ج وق ة احتجا"ية رافةة لو"ود : ويور  / بتوب ىورو ني

 فرقة األوروسترا ال يالرمونية ا"سراسيليةج في المدىنة.
وبجسب مراسل األناضوبج نظر الوق ة العلرات من المدافعين عن حقور ا"نسان الرافةين الحتالب 

 " وارنيجي" اللاير  لالحت االت في نيويور . األراضي ال لسبينيةج أمام قاعة
وقام المجتجون ععمن قبعة موسيقية حملد عنوان "موسيقم ضد االحتالب"ج في رد فعل راف  

وحمل المجتجون الفتات وتبوا علياا عبارات رافةة لو"ود األوروستراج  لو"ود األوروسترا ا"سراسيلية.
 ا"سراسيلية"ج و"دون عدالة لن يكون تنا  فيالرموني". من قبيل "قاهعوا األوروسترا ال يالرمونية

وفي حدىث لمناضوب علم تام  ال عاليةج قاب الناشر الجقوقي عاتريك وانورلج إن األوروسترا 
 المجوور  "تدعر العمليات العسكرية للجي  ا"سراسيليج وما أناا تخدم إسراسيل عكوناا س يرا  قافيا لاا".

لتي أهلقد حملة لتببي  عقوبات علم إسراسيل عسبب سياسات االحتالب التي أما رياام البرغو ي ا
تنتاجااج فقالد لمناضوب إن ال رقة ا"سراسيلية "شريك لدولتاا في الجراسر التي ترتكباا عج  

 ال لسبينيين".
 26/10/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 جير مركز الجالية اليهوديةرئيسة األرجنتين السابقة تنفي التستر على إيران في تف .55

وواالت: ن د الرسيسة األر"نتينية الساعقةج وريستينا فرناندىم دي ويرشنر أمام  –” القدل العربي“
مجكمةج ىوم الخميتج أن تكون حاولد التستر علم تورط إىران في ت جير مروم الجالية الياودية في 

 .1994شخصًا في عام  86بوينت آىرل الجي أس ر عن مقتل 
ج متامة الرسيت ”ترا  قانوني“وقالد فرناندىم ععد ميادرتاا المجكمة إن االتاامات المنسوبة إلياا 

للمعارضة من أ"ل إسكاتاا قبل تبني إصالحات اقتصادية ” االضبااد القةاسي” موريسيو ماكري بــ
 ال تجظم علعبية.

من  –ق  في عملية تستر مجتملة وقدمد فرناندىم بيانًا مكتوبًا للقاضي والودىو بوندىوج الجي يج
علم  – 2015إلم  2007شخصًا عالو  علم فرناندىمج أ نا  تولياا الرساسة في ال تر  من  14قبل 

 تورط مسؤولين إىرانيين في أسوأ تجوم إرتابي تلادا األر"نتينج في مقابل الن ر ا"ىراني.
بوينت آىرل "ا  ععد تجوم استادن يلار إلم أن الاجوم الجي استادن مروم الجالية الياودية في 

 .1992قتياًل عالعاصمة األر"نتينية عام  29الس ار  ا"سراسيلية وخلف 
 27/10/2017، لندن القدس العربي
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 على األقدام في ذكرى مئوية وعد بلفور وصول وفد بريطاني متضامن للقدس سيرا   .56

البريبانيين الجىن ساروا علم  وصل فلسبين وفد من المتةامنين«: فادي أبو سعدة  –رام ت 
ىوًما من بريبانيا إلم القدل المجتلةج تندىدًا بوعد بل ور في ذوراا المئوية 135األقدام أكثر من 

 ورسالة إلم حكومة بالدترج و لم المجتمت الدوليج ورفةا لالحتالب ا"سراسيلي لمرس ال لسبينية. 
في بيد « أمانة األراضي المقدسة»مؤسسة  وولف اليال دعيت مدىر قسر السياحة والمعرفة في

متةامًنا سار من لندن عبر فرنسا  ر سويسرا  60لجر التي نظمد الرحلةج أن الوفد المكون من 
مرورًا عإيباليا واليونان وترويا  ر في الباسر  إلم عمان وأكملوا الملي عاتجاا معبر الكرامة في مدىنة 

 أريجا وصوال إلم فلسبين. 
إن الوفد أراد إرساب رسالة إلم حكومته في بريبانيا عةرور  « القدل العربي»ريح لـ وقاب في تص

أخج موقف تجاا القةية ال لسبينيةج وتقدير اعتجار لللعب ال لسبيني علم ما هاله عسبب وعد 
اا المجتمت الدولي خاصة ععد مرور خمسين عامًا علم االحتالب ببل ور قبل مئة عام. ول د انت

 سبعين عاًما علم النكبة وعلر سنوات علم حصار غم . العسكري و 
ولر تنته رحلة الوفد عمجرد الوصوب إلم فلسبينج بل سيتنقل بين المناه  ال لسبينية المختل ة لل د 
االنتباا لت اصيل الجيا  في فلسبين عامة وتجد االحتالب خاصةج احتجا"ا علم سرقة إسراسيل 

 الجد من حرية الجروة داخل وما بين المدن ال لسبينية.للميااج ووجلك ا"ضرار عالبيئة و 
 27/10/2017، لندن القدس العربي

 
 "إسرائيل"تمنع منح عقود للشركات التي تدعم مقاطعة  األمريكية"ماريالند"  .57

وقت حاكر والية ماريالندج القريبة من واشنبن العاصمةج الرة تو"ان ىوم  :سعيد عريقات -واشنبن
 تن يجيا يمنت حكومة الوالية منح عقود لللروات التي تدعر مقاهعة إسراسيل. اً مر أاال نين الماضيج 

وقاب تو"ان وتو من الجمب الجماوري أن هلبات تقدير عبا ات مستقبلية علم عقود الدولة 
"ستلمل لية تؤود أن اللروة لر تلتر  في مقاهعة إسراسيل". وقاب الجاكرج الجي وان ىتجدث و لم 

قعما  الجالية الياودية األمريكية في الوالية في مؤتمر صج يج إنه هلب من نظام  "انبه عدد من
المعاشات التقاعدية للوالية أن تتخله من اللروات التي شارود في حروة "المقاهعة وسجب 

 ".BDSاالستثمارات و(فرسي العقوبات بي.دي.إل 
تمرت بين ميريالند و سراسيل منج مصلجة المقاهعة تتعارس مت عالقة اقتصادية اس إنوقاب تو"ان 

 علرات السنين.
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وقاب تو"انج "إن المقاهعات القاسمة علم الدىن أو األصل القومي أو العرر أو مكان ا"قامة 
تمييمية (عنصريةيج وأن التعاقد مت اللروات التي تمارل التمييم من شانه أن يجعل الوالية ملاروا 

 الخاص".سلبيا في التمييم التجاري في القباع 
شروة إسراسيلية تعمل بوالية ميريالند حيث (عجسب إدار  تو"اني بليد قيمة  30وتنا  أكثر من 

 .2015في عام  جدوالرمليون  145التصدىر بين الوالية و سراسيل رقما قياسيا 
وقاب روفن عاقارج من س ار  إسراسيل في واشنبن الجي حةر التوقيت في عاصمة الوالية أنابوليت 

دولة إسراسيل ممتنة للدعر الثابد من الجاكر توغان وشعب ميريالند ضد أولئك الجىن ىرغبون "إن 
 في نمع اللرعية عنه".

 26/10/2017، القدس، القدس
 

.. ليس هناك من حاجة لموافقة "إسرائيل" على "مشروع محمد بن سلمان: قطر قضية صغيرة جدا   .58
 نيوم"
سيت مجلت الوقرا  األمير مجمد بن سلمان أمتج أن أقمة أكد ولي العاد السعودي ناسب ر : الرياس
قةية صيير  "دًا "دًا "دًا عالنسبة إلم المملكةج وأننا ملتممون "دًا سالمة بلدناج ععيدًا من »قبر 

 «.أي اضبراعات
ج أمتج إن «بلومبيرغ»و« رويترق»وقاب األمير مجمد بن سلمان في حوارين من صلين مت ووالتي 

 لسياسة السعودية تجاا اليمن.ال تييير في ا
ج الجي أهلقه تجا األسبوع عمباروة خادم الجرمين اللري ينج «نيوم»وتجدث ولي العاد عن ملروع 

ال نجتا  إلم موافقة إسراسيل ألنه بين »وقاب إنه ال حا"ة إلم موافقة إسراسيل عليهج وأضان: 
ج في الجسبان أال يسد الجسر الممر السعودية ومصر. عالببت ال نستبيت سد ممر دوليج ولجا سيؤخ

 «.الدولي
 27/10/2017الحياة، لندن، 

 

 حمد بن جاسم: دول الحصار أخفت نواياها أثناء قمم الرياض .59
أكد رسيت الوقرا  القبري الساب  ووقير الخار"ية األسب ج اللي  حمد بن "اسر بن "بر آب : الدوحة

تمير بن حمد آب  انيج في القمر التي شادتاا  انيج أنه "خالب ملاروة أمير دولة قبرج اللي  
الرياس في شار ماىو/أيار الماضيج عجةور الرسيت األميرويج دونالد ترامبج وقبل أيام قليلة من 
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بث تصريح م بر  منسوب لهج وبد  الجصار علم دولة قبرج وان تنا  ستار أو عدم توضيح 
 ىن يصل تجا العمل".  النية لاجا العمل الجي قامد عه دوب الجصارج و لم أ

وقاب اللي  حمد بن "اسر عمقابلة في برنامج "الجقيقة" الجي بثه تل ميون قبرج مسا  األربعا ج 
ماىو الماضيج تر لتبرير شي  معينج وأنا ال أريد أن أدخل في  25"أعتقد أن الموضوع الم بر  في 

مقدمة لعد  أيام من قخر إعالمي ت اصيلااج لكن  لدي سؤاب يجيرني: تل ونا نجتا  إلم ول تجا ال
من حلقات وبرامجج وونا نعتبرتا ردًا علم تصريح م بر ج السيما أننا ونا نبليار عان تجا التصريح 
م بر ؟.. تل وان تنا  احتيا  الستخدام تجا حتم تبدأ المرحلة الثانية للعملج وتو ما ععد التصريح 

 الم بر ؟".  
 26/10/2017العربي الجديد، لندن، 

 

 قد تتدخل في األزمة الخليجية واشنطن غارديان:صحيفة  .61
ذورت صجي ة "ذا غارديان" البريبانية اليوم األربعا  أنح دوب الخليج تتوقت أن ىتدخحل : ص ا –لندن 

الرسيت األميروي دونالد ترمبج "ناا  "الخالن المرير" مت قبرج والجي أدة إلم قعمعة االستقرار 
 في المنبقة.
لصجي ة في تقرير أنح الواليات المتجد ج قلقة من أن تترسح  االنقساماتج من "رحا  وأوضجد ا

الخالن المستمر منج أربعة أشارج بين حل اساا الرسيسيين في المنبقةج وتخلم من إمكانية أن ىؤدي 
 إلم إرغام قبرج موهن القاعد  العسكرية األساسية للواليات المتجد  في اللرر األوسرج علم إقامة

 عالقة أو   مت إىران.
 25/10/2017، وكالة الصحافة الفلسطينية  صفا 

 
 السلحفائيةالحكومة  .61

 إياد القرا
عاًماج وال قالد  11ىبدو أن الجكومة لر تستوعب ععد أ"وا  المصالجة الوهنية التي انتظرتا المواهن 

 تسير عسياسة ال تتواف  مت تلك األ"وا .
ل أي قرارات من تلك التي انتظرتا الجماور ال لسبيني لتسار في ا"تماع الجكومة الجدىد لر يجم

خبوات تسار في دفت عجلة رفت معاناته في مرحلة حساسة ومامة؛ إذ وان من الم ترس أن تكون 
المصالجة. استمرار الجكومة في تجا السياسة يمثل تاربا واضجا من المسؤولية في تجقي  تدن 

 ة المواهن.رفت المعانا  وخدمو"ودتا وتو 
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 نجن أمام حكومة سلج اسية ال ترة في ن ساا مسؤولة عن ما ىميد علم مليوني شخه.
ما تر االت ار عليه يسير علكل عبي  في غياب خبوات تعمق بنا  الثقة وتل ي غليل المواهن 

علم المصالجة ال لسبينية. المبلت علم الجي ىرة أن استمرار الجكومة في تجاتل معاناته خبر 
رارات الجكومة في ا"تماعاا األخير ىرة أناا تكرار ال"تماعات ما قبل المصالجةج وما ذور عن ق

قباع غم  تو لمجرد الدراسة واالهالع ومعلومات ال تسمن وال تيني من "وعج وقيارات الوقرا  ال 
عن  قالد استكلافيةج مت غياب للمسؤولية ال علية. بينما المواهن لر يعد يقبل تقاعت الجكومة

دورتاج بل ىرة أن تجا الجكومة يجب أن ترحل إذا واصلد سياساتاا ويقت علم عات  المجتمعين 
 في القاتر  اللار القادم أن ىدرسوا تجا األمر "يدا.

الوقد يةي  أمام الجميتج ووما "ا  علم لسان قاسد حمال في غم  يجيم السنوارج أن حمال 
 نجاحااج ودعا لةير شعبي "نجاحاا.مستعد  أن تنامم أمام المصالجة لصالح إ

وتنا المقصود لجلك يقت علم عات  األهران "ميعا أن تقف أمام مسؤولياتاا "نجاق المصالجةج 
ا"سراع في خبوات رفت المعانا  عن غم ج وفي مقدمتاا: إعاد  الكاربا ج ووقف خصر الرواتبج 

 سياستاا السلج اسية. وتسلير المعابرج وحل ملكلة المو  ينج وأن تناي الجكومة
 26/10/2017، فلسطين أون الين

 
 نتنياهو ومخاوفمستقبل إسرائيل  .62

 أسعد عبد الرحمن
منج إعالن تاسيت دولة الكيان الصايونيج ىتبرر ا"سراسيليون الياودج ومن قبلار العرب من 

تي فكر  « ةالدول»مسيجيين ومسلمينج إلم مسالة مستقبل تجا الكيان. ورغر أن موضوع نااية تجا 
دىنية وتاريخية في األصلج فإن أحدًا في إسراسيل ال يجب مناقلة الموضوع المجوور ولما أهل برأسه 

. ىومااج وتب 1967في وثير من األحيان وخاصة أ نا  األقماتج وما حدث مباشر  ععد تميمة ىونيو 
اليوم الساعتج الالح   في»قاساًل: « يلعياتو ليبوفيت »البروفيسور الياودي المنات  "سراسيل 

ج أقر رسيت 2006وبعد حرب ىوليو «. لسادل أيام تلك الجربج ستبدأ نااية إسراسيل إذا لر تستيقظ
الجرب أعادت سؤاب الو"ود إلم »المعارضة آنجا  ورسيت الوقرا  الجاليج بنيامين نتنياتوج عان 

التساةب »رأة نتنياتو في حينه أن و «. التلويح من "دىد فور رأل إسراسيلج ععدما أقالته حرب ىونيو
 «.عن إمكانية عقا  إسراسيل لر يعد يقتصر علم أعداسااج و نما شمل أصدقا تا أيةاً 

اليومج تا تو نتنياتو يعود مجددًا تجد وها  أسئلة المصير المستقبلي وما يكتن ه من توا"ت 
نمله مخصه لبرح مسالة في م« دىني»ومخاون تباب وثيرًا من ا"سراسيليينج وذلك خالب لقا  
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مستقبل إسراسيل وشروط عقاسااج وواني عمسالة قواب إسراسيل أضجد مسالة تناق  عالنية علم أ"ند  
الجدب ا"سراسيلي. فاجا المر ج المتجدث عن ذلك تو رسيت الوقرا  عالجات والجي قارن الدولة 

 63ا"مبراهورية الرومانية في عام الصايونية عمملكة الجلموناسيرج المملكة الياودية التي أسقبتاا 
عامًا نجح الجلموناسير في الخرو  من وضت صعب "دًا..  80علم مدة »قبل الميالدج مقارنًا: 

 «.علينا أن نتعاد عان تجت ل إسراسيل عمئويتاا
لكنج حقيقةج أىن يكمن التادىد الو"ودي "سراسيل في وضت إقليمي خاب من أي تادىد حقيقي لاا؟! 

يكون التادىد واقت حاب في المنظور القريب "دًاج لكن ربما علم األمد األععد قلياًلج آخجىن  ربما ال
المنبقة »األخير حين تجدث عن أن « الموساد»ععين االعتبار تقرير ووالة االستخبارات ا"سراسيلية 

أروان ج  ر تبعه تصريح رسيت «تتيير في غير مصلجتناج خاصة تعا ر الخبر ا"ىراني في سوريا
ج إضافة إلم «التبورات السورية خبير  "داً »(غادي إىمنكوتيج الجي قاب فيه إن « الدفاع»"ي  

نوا"ه شرقًا أوسر أسوأ عكثير من اللرر األوسر »(أفييدور ليبرماني عاننا « الدفاع»تصريجات وقير 
اود العالرج عاعتبار كجلكج عاتد الدولة الصايونية تعترن ضمنًا ع لل مخبباتاا الستقدام ى«. القدير

أنهج وللمر  « الداسر  المرومية لعحصا  ا"سراسيلي»الاجر  رافدًا مامًا الستمرار الكيانج فقد أكدت 
ج فإن عدد الجىن ترووا فلسبين المجتلة وان أكثر من الجىن تا"روا إلياا. 2009األولم منج عام 

ألف إسراسيليج  16.7سبين المجتلة نجو غادر فل 2015وأ ار التقرير األحدث للداسر  أنه في عام 
 ىاودي. 8500غالبيتار عاسالتج في حين استوهناا 

أرس »ودون أن ننسم الجيل ا"سراسيلي الجالي الجي أدر  وجب األساهير التي تربم علياا من نوع 
لاا ج يمكن اعتبار تصريجات نتنياتو "م ًا من الجالة الن سية التي يعي«اللعب المختار»و« الميعاد

المجتمت ا"سراسيلي "رحا  الجروب في المنبقةج فةاًل عن الوضت االقتصادي السيل (نسبيًا هبعًايج 
مثلما ىرد في االعتبار أيةًا وون نتنياتو ىوا"ه قةايا فساد (قد تناي حياته السياسية إن لر تاخجا 

و ي اا (كعادتهي في إلم السجنيج فلربما تدن من ورا  تجا التصريجات إلم إ ار  المخاونج مت ت
خدمة مصالجه اللخصية وبقاسه علم سد  الجكر في أي انتخاعات قادمة! ولبالما قدم نتنياتو ن سه 
علم أنه القادر علم ضمان أمن إسراسيلج في وقد ىرة فيه العدىد من المجللين أن تكجا تصريجات 

« الدولة الصيير »ار صور  تي "م  من االستراتيجية ا"سراسيلية التي هالما وضعد ن ساا في إه
المجاهة "يرافيًا عاعدا  ىاددون و"ودتاج فتجلب بجلك تعاهف وتاىيد العالر. وفي تجا السيارج قالد 

الجي أحياا في مقرا « ملتقم التورا  »في افتتاحية تناولد تصريجات نتنياتو خالب « تآرتت»صجي ة 
عيرج إذ ىتبين المر  تلو األخرة أنه شخه أقواب نتنياتو توفر إهاللة ما علم مما"ه وم »الرسمي: 

ذو فكر متلاسرج دفاعي وبقاسيج ىتر"ر في السنوات األخير  أيةًا إلم سياسة إسراسيلية تدامة: رف  
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سياسي عةابج إدار   ار لمبادر  السالم ا"قليميةج عدم  قة مبلقة عاالت اقات الدوليةج وارتباط 
ب سنوات حكمهج لر يقد نتنياتو نجو تجال ات مروبة أو خال»وأضافد الصجي ة: «. عالقوة الر"عية

ل  معار  عسكرية استثناسية بادن ضمان و"ود الدولةج فقد اتتر أساسًا عا"عقا  علم الوضت وفةح
إدار  النماعات علم حلااج و ر ه تو إرث سلبي: سي عل ول ما ىلمم للج اظ علم حكمهج وسي ةل 

 «.االنلياب بتخويف ا"سراسيليين
تتوفر ول  -واقعياً –غر غياب الملروعين الوهني ال لسبيني والعربي المساندج فإن إسراسيل ور 

مقومات قوالاا وملروع استيباني إحاللي عنصري منانس لمخالر والو"ود وا"نسانيةج وذلك عجكر 
أناا دولة و ي ية عسكرية تعي  وجسر غريب عن المنبقة العربيةج األمر الجي يجعلاا تبقم في 

الة من القل  اللدىد علم مستقبلااج خصوصًا أن األمن عالنسبة لاا تو األمن المبل . تجا من ح
"اة. ومن "اة  انيةج فإن قاد  إسراسيل ىدروون أناا فللد في أن تكون دولة مدنية متجةر ج وأناا 

إن مجرد تجولد إلم دولة عنصريةج ما ىنعكت سلبًا علم إمكانية صمودتا. أما عالنسبة لنتنياتو ف
 «.الكيان المصبنت»هرح سؤاب الو"ود يعني اللك وعدم اليقين ومخاون حقيقية من قواب 

 27/10/2017، االتحاد، أبو ظبي
 
 بين غزة وعمان الهاتفيةعن المكالمة  .63

 عريب الرنتاوي 
 إسماعيلإن لر أكن مخبئًاج فإن االتصاب الاات ي الجي أ"راا رسيت المكتب السياسي لجروة حمال 

ة أمت األوب مت الملك عبدت الثانيج تو االتصاب األوب بين الجانبين علم تجا المستوة منج تني
ج حين قار خالد ملعل عمان أكثر من مر ج والتقم في 2013ج أو مبلت العام 2012نااية العام 

ة القصير بين األردن والجرو« شار العسل»أ ناساا الملك ووبار المسؤولين... وان ذلك في ذرو  
 ا"سالمية ال لسبينية.

من و"اة نظر حمالج فقد قدمد الجروة ما يك ي من التناقالت من أ"ل تر"يح خيار المصالجة 
تجا الموقف والبنا  عليه الستعاد  عالقاتاا مت « استثمار»ال لسبينيةج وتي تسعم "اتد  من أ"ل 

المصالجة الوهنية مبلوبة  دوب عربية وتبوير عالقاتاا القاسمة مت دوب أخرة... تدر  حمال أن
 –من قبل عواصر عربية عد ج ووناا متبلبًا تمايديًا مسبقًا لمبادر  ترامب لجل الصراع ال لسبيني 

ا"سراسيليج وتي تريد أن تبني علم اللي  مقتةااج وأن تقبف المميد من الثمار التي دفعد  مناا 
 «.أبو ماقن "مسبقًا للرسيسين السيسي و
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تا  اتصاب تنية ياتي « أبو العبد»من ضمن تجا السيارج وتو "م  من "ولة عالقات عامة توالح
 ال لسبينيةشخصيًا خالب األسابيت التي أعقبد حوارات القاتر  وبد  عجلة الجوار والمصالجة 

 عالدوران ... واألر"ح أن الر"ل سيواصل مامته تجا مت عواصر أخرةج وقيادات عربية إضافية.
يةًاج  مة حا"ة للتخ يف من وقت الميار  التي قام باا وفد وبير ورفيت من ومن و"اة نظر حمال أ

حمال إلم إىرانج وبقياد  ناسب رسيت المكتب السياسي لجمال صالح العاروريج تلكر الميار  التي 
إىراني علم خر « دخوب»استدعد الكثير من القل  واللك واالنتقادج ونظر إلياا البع  عاناا 

ااج ومجاولة من حمال للعب عكل األورار والرقه علم ول الجباب ... تنية المصالجة لتخريب
ىريد أن ىبدد أية آ ار سلبية لميار  هاران علم وضت  "االعتداب العربي" عاتصاالته مت عواصر

 الجروة ومكاسباا والنظر  المستجد  لاا في تجا العواصر.
صاب الاات يج تعبر عن دعر أردني للمصالجة أما من و"اة نظر أردنيةج فإن االستجاعة الملكية لالت

ال لسبينية والوساهة المصريةج واألردن سب  وأن رحب عالمصالجة و من دور الوسير ... والموقف 
العربيةج التي خ د للتوسر من أ"ل « االعتداب»األردني باجا اللان ىتساور مت مواقف عواصر 
دم عرقلتاا ... رأىنا عواصر تبتلت تج ظاتاا علم المصالجة ودعماا وتبريكااج وفي أدنم األحوابج ع

ج ورأىنا إر"اً  لمجاوالت فرس العقيد مجمد الدحالن علم القياد  «إخوانيتاا»حمال برغر 
"ياًل لمجاوالت إعادته إلم الساحة ال لسبينية من نافج  غم  ععد أن أمخر  مناا من اال لسبينيةج وت

ن مليولة عما يجةر له ترامب من تسويات وص قاتج و"ميت بواعة الة ة اليربية ... "ميت األهرا
العواصر معنية بتيسير هريقه وتسايل مامتهج ومن المؤود أن تجا المامة تستو"ب شكاًل ما من 
أشكاب المصالجةج أو عمعنم مد سلبة رام ت من الة ة اليربية إلم قباع غم ج وتنا يكمن الميمة 

وساهةج وباجا يمكن ت سير الترحيب العربي عالمصالجة ال لسبينية أو السر في الجماسة المصرية  لل
 والوساهة المصرية.

ال أ ن أن استجاعة الملك التصاب تنية الاات يج يعني تيييرًا في الموقف األردني من حمالج 
والمؤود أنه لن ىؤست ل تح ص جة "دىد  في العالقات بين الجانبينج وتي العالقة التي سا ت منج 

ج وما أعقب ذلك من قرارات عإغالر مكاتب حمال و ععاد قادتاا عن األردنج ليظل 1999 العام
ج عندما تبدحة لمردن أن دواًل عد  ومساحات واسعة من 2012الجاب علم تجا المنوابج حتم العام 

الجي عرس مساعيه « أبو الوليد»العالر العربي ستجكر من قبل ا"خوان المسلمينج ف تح الباب أمام 
األردن « إخوان»الجميد  مت نظام مجمد مرسي وحكومة تونت ج بل وتبرع القيام بدور "قناع 

 ج وبقية القصة معروفة.2013عالملاروة في انتخاعات 
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أالر"ح أن ىتعامل األردن مت حمال من ضمن األهر الرسمية واللرعية للجكومة والسلبة والمنظمة 
كثير من وساسل ا"عالم المجلية وا"قليمية عندما « تبيحرت»ال أكثرج أما علم المستوة الثناسيج فقد 

في العالقة بين عمان والجروةج وصواًل حد التنبؤ عقرب عود  مكاتب « االخترار»رو"د ل كر  
الجروة للعمل من العاصمة األردنيةج مثل تجا السيناريو أ"دا مستبعدًا إن لر نقل مستجياًل في األف  

 المرسي والمنظور.
لمة الاات ية من الجانب األردنيج تعبير عن دعر للمصالجة أكثر مناا تعبيرًا عن رغبة في المكا

تجدىد العالقات مت حمالج واألتر من تجا وذا ج أناا تعبر عن القناعة عةرور  تجليل العقبات أمام 
حل » مامة ترامب حيث ىمن َظر أردنيًا إلم مبادر  الرسيت األمريكي بوص اا آخر فرصة الستنقاذ

 ني أن التو"ه األردني في تجا المجابج ىتكامل ويتساور مت "اود مجور  ج وفي«الدولتين
 التي تةر إلم "انبه وال من مصر والسعودية وا"مارات العربية المتجد .« الرباعية العربية»

 27/10/2017، الدستور، عّمان
 
 : تحّديات وفرص"حماس"و "فتح"اتفاق المصالحة بين  .64

ن وغلعاد شير وأورني بتروشكا*عامي أيالو   
« حمال»ىتاعت الالعبون في اللرر األوسر وبينار إسراسيلج من قربج المصالجة بين حروتي 

 ج اللتين وقعتا ات اقًا برعاية مصرج وانعكاسات تجا المصالجة علم ول مناما.«فتح«و
يلدد علم مكانة  لقد عمقت المصالجة مكانة مصرج فاالت ار الجي رعاا الرسيت المصري السيسي

ج وذلك انبالقًا من نية علنية «فتح«و« حمال»مصر وبرن وحيد يستبيت تجسير ال جوات بين 
من أ"ل تجريك العملية السياسية بين السلبة ال لسبينية و سراسيل. وفي أي وقد تمستانف 

وأن تعود إلم الم اوضات بين إسراسيل وال لسبينيينج فمن المتوقت أن تلعب مصر دورًا مامًا فيااج 
ا"ىراني  –موقت قياد  الدوب السنيةج بدعر من الواليات المتجد  وأوروباج في موا"اة المجور الليعي 

 السوري المدعوم من روسيا. -
لقد اعتبر ات ار المصالجةج وعن ح ج إنجاقا ماما علم األقل عالنسبة إلم أبو ماقنج فاو خبو  

تجد قانون »يج نظريًاج إلم توحيد السلبة ال لسبينية أولم في مسار هويل من الم ترس أن ىؤد
 «.واحد وشرهة واحد  وحكومة واحد 

وتجا الخبو  األولم من المتوقت أن تؤدي عا"ضافة إلم تجسين الواقت الجياتي الصعب في غم ج إلم 
 فتح معبر رفحج واستعاد  السلبة ال لسبينية السيبر  علم المعبر. 
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عناصر من السلبة ال لسبينية إلم "ااق اللرهة في غم ج وانتقاب  وفي الواقتج فإن انةمام
 صالحيات السيبر  ا"دارية إلم الجكومة ال لسبينيةج يلكالن إنجاقًا عالنسبة إلم أبو ماقن.

ع عل ضير ممدو  من مصر والسلبة ال لسبينيةج وفي  ل ضعف قبر « حمال»لقد اضبرت 
للجروة سمح لاا عالسيبر  علم القباعج إلم القبوب عموهل قدم  التي واند تقدم دعمًا سياسيًا ومالياً 

مناقلة ملكلة مامة « حمال»للسلبة ال لسبينية في القباع. لكن علم الرغر من ذلكج فقد رفةد 
أعلنوا في تصريجات ساعقة أنه ما دام « حمال»تي نمع سالح ذراعاا العسكرية. ووان ممثلو 

 ت في نيتار التخلي عن السالح المو"ه ضد إسراسيل.االحتالب ا"سراسيلي مستمرًا فلي
ذات « حمال»وحروة « فتح»ال لسبيني بين الجروة الوهنية عقياد   -ىتمجور الخالن الداخلي 

الججور الدىنيةج حوب  الث مساسل أساسيةج علم األر"ح لن يجلاا ات ار المصالجة: األولم تعريف 
مستعد  « تحف»راضي من النار إلم البجرج بينما بتجرير ول األ« حمال»االحتالبج إذ تبالب 

 .1967لالكت ا  عاستر"اع األراضي التي احتملد في سنة 
إن نقبة الخالن الثانية تي حياب مسالة: تل من أ"ل التوصل إلم إناا  النماع يجب استخدام 

قوب ج أو الجمت بين انت اضة شعبية غير مسلجة وتجر  دولي وما ت«حمال»العنف وما تقوب 
 «.فتح»

أما المسالة الثالثة فتتعل  عالصور  المستقبلية لدولة فلسبين (دولة إسالمية وفقًا لللريعة أو دولة 
 ديمقراهيةي. 

لقد تجولد إسراسيل إلم عنصر مرومي من أ"ل تجوب تجا االت ار األولي إلم ات ار للوحد  
ال يمكن أن تتجق  إالح من خالب  ج«حمال»ال لسبينية. إن مبالبة إسراسيلج المجقةج بنمع سالح 

فلسبينيةج يمكن أن تظار في نظر المجتمت ال لسبيني ذات صدقية  -عملية سياسية إسراسيلية 
وتؤدي إلم حل الدولتين. وحدا الجصوب علم دعر اللارع ال لسبيني سيسمح للسلبة عقياد  مثل 

 %75ياب عملية سياسيةج فإن نجو تجا العمليةج والتي حتم اليوم تبدو مستجيلة. حاليًا وفي  ل غ
من الجماور ال لسبيني ىؤيد العنف المسلح. في التسعينياتج وفي فتر  العملية السياسيةج أىحد اللارع 

 «.ا"رتابية« »حمال»ال لسبيني العمل الدبلوماسيج ووقف ضد تجمات 
و"ه العن ي في وضعف الت« فتح»يمظار ات ار المصالجة تماىد قو  التو"ه المعتدب نسبيًا في 

ب االت ار « حمال» إلم "م  مار في المعامة الموحد  « حمال»من "اة. ومن "اة  انيةج يجوح
أىدىولو"يًا علم تجا المعامة. ومن أ"ل « حمال»لل لسبينيينج ومن المجتمل ىومًا ما أن تسيبر 

ني علم وتقليه الخبر األم« حمال»الجؤوب دون حدوث تجا الخبرج والعمل عجمم لنمع سالح 
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ج «حمال»علم تو"ه « فتح»إسراسيلج فإنه يجب إعبا  الجماور ال لسبيني سببًا لت ةيل تو"ه 
 واعتبار الوحد  ال لسبينية فرصة وليسد خبرًا فقر.

من أ"ل قياد  التو"اات ا"يجابية المجتملة ىتعيحن علم إسراسيل أن تظار استعدادًا حقيقيًا لتجقي  
تدريجيةج مو وقةج ومتواصلة. إن أفةل سبيل للقيام بجلك تو إعالن حل الدولتين للعبين عصور  

إسراسيل أناا ليسد لدىاا مبالب عالسياد  علم ول المناه  الواقعة خار  الكتل االستيبانيةج ويجب 
« المناه »أن ترف  تجا الكالم عافعاب من خالب سن قانون ا"خال  البوعي للمستوهنات في 

 ستيبانية األساسيةج وفي عم  األراضي ال لسبينية. الواقعة خار  الكتل اال

ما لر يجر توقيت ات ار شاملج وأن « المناه »من الم روغ منه أن الجي  ا"سراسيلي سيبقم في 
تبقم المسؤولية األمنية في ىد إسراسيلج وأالح يجدث أي إخال  عالقو  ألي مستوهنة إالح ععد حسر 

المستوهنات الواقعة شرقي الجدار األمني ضمن إهار تسوية مصير المستوهنين الجىن يعيلون في 
 داسمة.

ىتعين علم ا"دار  األميرويةج التي علم ما ىبدو أىدت ات ار المصالجةج االستمرار في تلجيت 
 األ"وا  التي نتجد من توقيت االت ارج واالنتقاب إلم المرحلة المقبلة.

ال لسبيني يجب أن يكون معلمًا في  -نماع ا"سراسيلي فإذا وان الرسيت األميروي ىؤمن حقًا بـان ال 
عملية االستقرار وتخ ي  مستوة العنف وا"رتاب في اللرر األوسرج فيتعين عليه أن يلير إلم 

 السبيل والوساسل التي تؤدي إلم دفت إسراسيل وال لسبينيين للتجر  نجو االتجاا الصجيح.
جتمت ال لسبيني فقرج بل لمعامة المجتمت ا"سراسيلي أيةًاج ال يلكل ات ار القاتر  تجديًا لمعامة الم

 وللعالر العربي عقياد  مصر وللمجتمت الدولي عاسرا.

لكن تجا التجدي تو أيةًا فرصة يجب علم ول من ىرغب في حل النماع استياللااج وي ىتمكن  
وحد  في العقد األخير  وتو األخير في سلسلة ات اقات -ات ار المصالجة الداخلية بين ال لسبينيين 

 من النجاحج والدفت قدمًا نجو ات ار داسر مت إسراسيل. -كلاا فللد 
 «مستقبل أقرر أبي »*قعما  حروة 

 «يديعوت»
 26/10/2017، األيام، رام هللا

 
 
 

 



 
 
 
 

 

 44 ص             4445 العدد:             10/27/2017 الجمعة التاريخ: 

                                    

 
 ر:كاريكاتي .65

 

 

 
 26/10/2017الين،  أون فلسطين   


