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االأحد، 2017/10/1

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  رئي�ص  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  هاتف   •

حممود عبا�ص؛ حيث ناق�صا �لرتتيبات ال�صتقبال �حلكومة �لفل�صطينية يف قطاع غزة. وجرى 

يف  �لفل�صطينية  �ل�صاحة  ي�صود  �لذي  �لو�عد  �الإيجابي  �ملناخ  ��صتعر��ص  �الت�صال،  خالل 

�ل�صعب  �أهد�ف  حتقيق  �إىل  و�صوالً  �لوطنية  �لوحدة  ��صتعادة  يف  و��صتثمارها  �الأوقات،  هذه 

.
1
�لفل�صطيني يف �إقامة دولته وعا�صمتها �لقد�ص

قال رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني ر�مي �حلمد �هلل، �إننا “ذ�هبون �إىل قطاع غزة، بروح �إيجابية،   •

وعاقدون �لعزم على �لقيام بدورنا يف دعم جهود �مل�صاحلة، وطّي �صفحة �النق�صام، ليعود 

�أن �حلكومة �صت�صهم ب�صكل  �إىل  �لوزر�ء  ب�صعبه وموؤ�ص�صاته“. و�أ�صار رئي�ص  �لوطن موحد�ً 

�أمام تنفيذ �تفاقات �مل�صاحلة  تدريجي، يف حّل �لق�صايا �لعالقة، �لتي وقفت يف �ل�صابق عائقاً 

�ملعابر،  جلنة  وهي:  جلان،  ثالث  ت�صكيل  عن  �هلل  �حلمد  و�أعلن  وحما�ص.  فتح  حركتي  بني 

.
2
وجلنة �لوز�ر�ت و�ملوظفني، و�للجنة �الأمنية؛ لتتوىل ��صتالم قطاع غزة

كل  “�أنهت  �الأمنية  �الأجهزة  �أن  �لبزم  �إياد  غزة  قطاع  يف  �لد�خلية  وز�رة  با�صم  �لناطق  �أعلن   •

�إن  �لبزم  وقال  �لقطاع.  �إىل  �لتو�فق“  حكومة  قدوم  لتاأمني  �الأمنية  خطتها  �إطار  يف  �إجر�ء�تها 

�لتو�فق يف قطاع غزة،  �إجناح مهمة حكومة  �لتي من �صاأنها  “�تخذت كل �الإجر�ء�ت  �لوز�رة 

.
ومنع �أي معوقات“3

�لقد�ص  عن  �لفل�صطينيني  وعزل  لف�صل  خطة  وجود  عن  �لنقاب  معاريف  �صحيفة  ك�صفت   •

�ملحتلة، �أ�رشفت عليها ع�صو �لكني�صت من حزب �لليكود عنات باركو Anat Berko، باإيعاز 

بناء جد�ر  بالقد�ص، عب   %95l �إىل  �أغلبية يهودية ت�صل  نتنياهو، وذلك ل�صمان  بنيامني  من 

فا�صل يعزل �لتجمعات و�الأحياء �ل�صكنية �لفل�صطينية عن “�لقد�ص �لكبى“، �لتي تخطط لها 

.
4
�حلكومة �الإ�رش�ئيلية

يف  �الأول  باملركز  �صحادة  وروؤى  حميّد  حممد  لبنان  �إىل  �لالجئان  �لفل�صطينيان  �لطالبان  فاز   •

.
5
�مل�صابقة �لعاملية للح�صاب �لعقلي، و�لتي �أقيمت يف دولة تايلند

بد�أ وفد �أمني م�رشي زيارة �إىل قطاع غزة. وكان يف ��صتقبال �لوفد رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي   •

عب  �لقطاع  و�صلو�  �مل�رشيني  �مل�صوؤولني  �إن  �حلركة  وقالت  هنية،  �إ�صماعيل  حلما�ص 
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حكومة وت�صلّم  �لفل�صطينية،  �مل�صاحلة  ترتيبات  ملف  ملتابعة  )�إيريز(؛  حانون  بيت   حاجز 

.
6
�لوفاق �لوطني م�صوؤولياتها كافة يف �لقطاع دون �أي عائق

�جلا�صو�ص  بتجنيد  يتعلق  فيما  معلومات  عن  ز�مري  ت�صفي  �الأ�صبق  �ملو�صاد  رئي�ص  ك�صف   •

ز�مري  ك�صف  جي،  �آر  �أن  موقع  مع  حو�ر  ويف  “�إ�رش�ئيل“.  ل�صالح  مرو�ن  �أ�رشف  �مل�رشي 

عن �لتقائه مبرو�ن عدة مر�ت يف �أوروبا، “حيث كانت فرحتنا بنجاحنا يف جتنيد عميل كهذ� 

1973، من  ال تو�صف“. و�أ�صاف زمري �أن مرو�ن هو من نبّه �ملو�صاد لتوقيت �ندالع حرب 

خالل �طالعه على خطة �حلرب �لتي بد�أها �جلي�صان يف م�رش و�صورية، على جبهتي �جلوالن 

.
7
و�ل�صوي�ص

�ليهود  �لعا�رش من حمرم، كل  �لعام حلزب �هلل ح�صن ن�رش �هلل، يف ختام م�صرية  �الأمني  دعا   •

�لذين جاوؤو� �إىل فل�صطني �ملحتلة �إىل مغادرتها، و�لعودة �إىل �لبلد�ن �لتي جاوؤو� منها، “حتى ال 

يكونو� وقود�ً يف �أي حرب تاأخذهم �إليها حكومة نتنياهو �حلمقاء، الأن نتنياهو �إذ� �صّن حرباً يف 

هذه �ملنطقة قد ال يكون لدى هوؤالء وقت حتى ملغادرة فل�صطني، ولن يكون لهم �أي مكان �آمٍن 

.
يف فل�صطني �ملحتلة“8

االإثنني، 2017/10/2

قال رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، خالل لقاء مع ف�صائية �صي بي �صي �مل�رشية،   •

�إن �ل�صلطة لن ت�صمح الأي كان، با�صتثناء م�رش، �لتدخل يف �ل�صوؤون �لد�خلية للفل�صطينيني، 

و�إنه لن يكون يف غزة �أي �صالح و�صفه بـ“غري �ل�رشعي“، باالإ�صارة �إىل �صالح �ملقاومة، و�إنه 

لن ي�صمح �أن يكون يف �لقطاع منوذج وجتربة حزب �هلل يف لبنان. وقال �إنه على غري عجلة من 

�أمره يف رفع �الإجر�ء�ت �لعقابية �الأخرية �لتي �تخذها �صّد غزة. وقال عبا�ص: “حينما تتمكن 

�حلكومة ب�صكل كامل من �ملعابر و�الأجهزة �الأمنية و�لوز�ر�ت �صرنفع �إجر�ء�تنا �الأخرية، و�أنا 

.
ِم�ْص م�صتعجل“9

معب يف  عقده  �صحفي  موؤمتر  خالل  �هلل،  �حلمد  ر�مي  �لفل�صطينية  �حلكومة  رئي�ص  قال   • 

بيت حانون )�إيريز( فور و�صوله قطاع غزة، �إن “�حلكومة بد�أت مبمار�صة مهماتها يف غزة 

و�إنهاء  �مل�صاحلة،  حتقيق  �أجل  من  “جاءت  غزة  �إىل  �حلكومة  عودة  و�إن  �ليوم“،  من  �بتد�ء 

تد�عيات �النق�صام �ملوؤملة، لينطلق �جلميع للوحدة“. وتعهد باأن تعمل �حلكومة على “توفري 

�ملقومات الأبناء غزة �لذين عانو� خالل �ل�صنو�ت �ملا�صية“، م�صدد�ً على �أن “�أولوياتنا �ليوم 

هي �لتخفيف من معاناة غزة و�أن تبقى غزة د�ئماً حامية �لهوية �لفل�صطينية“، مطالباً �ملجتمع 

.
�لدويل “باالنخر�ط يف عملية بناء غزة و�إنهاء �الأزمات“10
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دعت قوى �لي�صار �لفل�صطينية �إىل عقد لقاء فوري و�صامل لكافة �لقوى �لوطنية و�الإ�صالمية،   •

بهدف ت�رشيع خطو�ت تطبيق تفاهمات �مل�صاحلة بني حركتي فتح وحما�ص. و�أبدت �لقوى 

وحركة  وفد�  �ل�صعب  وحزب  و�لديوقر�طية  �ل�صعبية  �جلبهتني  ت�صم  �لتي  �لي�صارية، 

ال�صتئناف  �لباب  فتحت  �لتي  �الأخرية  بالتطور�ت  ترحيبها  �لفل�صطينية،  �لوطنية  �ملبادرة 

ذلك  يف  مبا  غزة؛  قطاع  �أهايل  معاناة  تخفيف  على  �لعمل  تعجيل  �إىل  د�عية  �مل�صاحلة،  جهود 

تر�جع �ل�صلطة عن �إجر�ء�تها �لعقابية �لتي طالت رو�تب �ملوظفني �حلكوميني وخم�ص�صات 

.
11

�لكهرباء

حال  يف  �ل�صكنية  �لتجمعات  قلب  ب�رشب  ليبمان  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  هدد   •

بـ“�ملعادية“ و�صفها  وحركات  تنظيمات  �أي  مع  �الإ�رش�ئيلي  للجي�ص  م�صتقبلية   مو�جهة 

.
لـ“�إ�رش�ئيل“12

قال رئي�ص جهاز �ملو�صاد يو�صي كوهني: “�إننا ننفذ مئات و�آالف �لعمليات �صنوياً، وبع�صها   •

معقدة وجريئة يف قلب دول �لعدو، وهي �لدول �لهدف“. و�دعى تركيز �ملو�صاد لن�صاطه �صّد 

�لرتكيز  �إىل  �إ�صافة  �صورية،  يف  �لع�صكري  وتو�جدها  �إير�ن“،  جانب  من  �ملتجددة  “�ملخاطر 
�للبنانية و�لفل�صطينية، وخ�صو�صاً حركتي حما�ص وحزب �هلل، و�صّد �صناعة  على �ل�صاحة 

.
13

�ل�صو�ريخ لديهما، وكذلك �صّد تنظيم د�ع�ص

الثالثاء، 2017/10/3

قال رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �إ�صماعيل هنية �إن قر�ر �حلركة هو �أن تذهب �إىل   •

�أبعد نقطة من �أجل �إنهاء �النق�صام، وتقدمي �أي ثمن من �أجل �أن تنجح �مل�صاحلة. وحول ق�صية 

بالتاأكيد �صالح و�حد،  �الأمن، هذ�  و�أجهزة  �إن �صالح �حلكومة و�ل�رشطة  قال هنية  �ل�صالح، 

يجب �أن يخ�صع لقر�ر �حلكومة و�لدولة. و�أكد هنية �أنه طاملا هناك �حتالل فمن حّق �صعبنا �أن 

يتلك �صالحه، و�أن يقاوم هذ� �الحتالل بكل �أ�صكال �ملقاومة، وهذ� لي�ص �صيئاً جديد�ً �بتدعته 

حركة حما�ص. و�أكد هنية �أن حما�ص مل تلجاأ للم�صاحلة حتت �ل�صغط �أو من موقف �صعف، 

مبيناً �أن قر�ر �مل�صاحلة جاء يف �إطار روؤية و��صرت�تيجية، ويف �صياق ��صت�صعار �خلطر �لكبري 

.
14

�لد�هم على �لق�صية �لفل�صطينية

وقال  �الإد�رية،  �للجنة  حّل  بعد  غزة،  قطاع  يف  لها  �جتماع  �أول  �لفل�صطينية  �حلكومة  �أنهت   •

�أن  رئي�صها ر�مي �حلمد �هلل �إن كل �لق�صايا �لعالقة �صتحّل وفقاً التفاق �لقاهرة، و�صدد على 

�ل�صعب �لفل�صطيني �ليوم �أمام حلظة تاريخية مهمة، لكي ي�صمو فيها على �جلر�ح، ويرتقي 

مبا  �لعليا،  �لوطنية  �مل�صلحة  ويغلّب  و�النق�صام،  و�خلالف  �لتجاذبات  عن  بعيد�ً  بوحدته 
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“يحقق تطلعات �صعبنا �لفل�صطيني يف قطاع غزة، ويف كل �صب من �أر�صنا، يحدونا �الأمل، باأن 
تتو�فر جميع �لعو�مل و�لظروف لتمكني حكومة �لوفاق �لوطني من ت�صلّم �صالحياتها كاملة، 

بامل�صمون ال بال�صكل، وبالفعل ال بالقول“. وو�صف �لناطق با�صم �حلكومة يو�صف �ملحمود، 

�لو�صع يف قطاع غزة باملاأ�صاوي، موؤكد�ً على �أن �حلكومة قررت ت�صكيل ثالث جلان ملتابعة 

.
15

جميع �مللفات �لعالقة

عّبت بع�ص �لف�صائل �لفل�صطينية عن ��صتغر�بها من عدم �تخاذ �حلكومة �لفل�صطينية خطو�ت   •

برهوم  فوزي  حما�ص  حركة  با�صم  �لناطق  وقال  غزة.  قطاع  عن  �لعقابية  �الإجر�ء�ت  لرفع 

�لفل�صطينية خالل �جتماعها �الأ�صبوعي يف غزة،  “كان من �ملفرت�ص على حكومة �لوفاق  �إنه 

�لفل�صطيني يف قطاع غزة وق�صاياه  �ل�صعب  �تخاذ قر�ر�ت م�صوؤولة وفورية تالم�ص معاناة 

�لغول،  كايد  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  للجبهة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  وقال  �الإن�صانية“. 

بالقاهرة،  وحما�ص  فتح  حركتي  �جتماع  بعد  ملا  غزة  قطاع  �صّد  �الإجر�ء�ت  رفع  تاأجيل  �إن 

�الإجر�ء�ت  باأنه �صيتم رفع  يتناق�ص عملياً مع ت�رشيحات �صابقة للحكومة و�لرئي�ص عبا�ص 

 عن غزة مبجرد حّل �للجنة �الإد�رية. وقال ع�صو �للجنة �ملركزية للجبهة �لديوقر�طية طالل

لدى  و�ملحاذير  �ملخاوف  من  تعزز  �لتي  هي  �لعقوبات  لرفع  �حلكومة  تاأجيل  �إن  ظريفة  �أبو 

.
16

�ملو�طن �لفل�صطيني من عدم جدية �الأطر�ف يف حتقيق �مل�صاحلة

�لفل�صطيني  لل�صعب  وجهها  م�صجلة  ر�صالة  يف  �ل�صي�صي،  �لفتاح  عبد  �مل�رشي  �لرئي�ص  قال   •

خالل �جتماع �حلكومة �لفل�صطينية يف قطاع غزة، �إن م�رش حري�صة على تقدمي جميع �أ�صكال 

ويجب  �ملنطقة،  يف  “�ل�صالم“  لتحقيق  �صانحة  فر�صة  هناك  و�إن  �لفل�صطيني،  لل�صعب  �لدعم 

لديه  �أن  �ل�صي�صي  و�أ�صاف  �ل�صالم.  نحو  �لفل�صطيني  �ل�صعب  توجه  �صدق  لتاأكيد  �لتعاون 

�إياناً كامالً باأن �الختالفات بني مكونات �ملجتمع �لفل�صطيني يجب �أن يتم حلّها د�خل �لبيت 

يف خارجية  قوى  �أي  تدخل  قبول  عدم  مع  �لعرب،  �الأ�صقاء  من  وم�صاندة  بدعم   �لفل�صطيني 

.
17

هذ� �ل�صاأن

خاطب وزير �ملخابر�ت �مل�رشية خالد فوزي قيادة حركة حما�ص، خالل لقاء يف غزة، بالقول   •

يف  بانتظاركم  “نحن  فوزي:  وقال  �لفل�صطيني.  �ل�صعب  وحدمت  �أنكم  �صي�صجل  �لتاريخ  �إن 

.
18

�الأيام �ملقبلة يف �لقاهرة، ونحن متاأكدين �أنكم �صتفعلونها“، �أي �إمتام �مل�صاحلة

ببدء   Mouloud Jawish Ihsanoglu �أوغلو  جاوي�ص  مولود  �لرتكي  �خلارجية  وزير  رّحب   •

�أوغلو  وحّذر  �لتاريخية“.  بـ“�خلطوة  وو�صفها  غزة،  قطاع  يف  عملها  �لفل�صطينية  �حلكومة 

�ل�صلطة  �ملنطقة على تغيري  “وجود مكائد حتاك جتاه فل�صطني؛ حيث تعمل بع�ص دول  من 

.
�لفل�صطينية، وتن�صيب دمى تابعة لها على ر�أ�صها“19
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�إنه �صيكون على  �لفل�صطينية، وقال  رف�ص رئي�ص �لوزر�ء بنيامني نتنياهو جهود �مل�صاحلة   •

�أي حكومة فل�صطينية م�صتقبلية تفكيك �جلناح �لع�صكري حلركة حما�ص، وقطع كل �لعالقات 

يتحدث  من  كل  من  “نتوقع  �لليكود:  حلزب  خا�صة  جل�صة  خالل  نتنياهو،  وقال  �إير�ن.  مع 

نقبل  ولن  �ليهودية،  بالدولة  �العرت�ف  وبالطبع  باإ�رش�ئيل،  �العرت�ف  �ل�صلمية  �لعملية  عن 

.
مب�صاحلات مزيفة يت�صالح فيها �جلانب �لفل�صطيني على ح�صاب وجودنا“20

�أدوميم معاليه  م�صتعمرة  تطوير  بدء  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �أعلن   • 

�لوحد�ت  �آالف  هنا  “�صنبني  للم�صتعمرة:  زيارته  �أثناء  يف  نتنياهو،  وقال  عالية“،  بـ“وترية 

�أجل  من  �لالزمة  �الأر�ص  قطع  �ملدينة  �إىل  و�صن�صيف  �صناعية،  مناطق  �صنقيم  �ل�صكنية. 

تطويرها بوترية مت�صارعة، هذ� �ملكان �صيكون جزء�ً من دولة �إ�رش�ئيل“. و�صدد نتنياهو على 

بالتطور  لها  �ملتاخمة  �لذي �صي�صمح الأور�صليم وللمدن  �لكبى  �أور�صليم  “قانون  يدعم  �أنه 

.
على �أ�صعدة عديدة. هذه هي ب�رشى كبرية وهامة“21

قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �أفيجدور ليبمان، خالل مقابلة �أجر�ها معه موقع و�ال �لعبي،   •

�إنه ال يعرف خطة �أو مبادرة �أمريكية ال�صتئناف �ملفاو�صات مع �لفل�صطينيني. و�صّدد ليبمان 

�إليه هو �تفاق  �أن نكون و��صحني، و�حلّد �الأق�صى �لذي باالإمكان �لتو�صل  “ينبغي  �أنه  على 

من  فقط  ممكنة  �لفل�صطينيني  مع  �لت�صوية  يل،  “بالن�صبة  و�أ�صاف:  �الأمد“.  طويل  مرحلي 

�لفل�صطينيني، فهذ�  بيننا وبني  ثنائياً  �تفاقاً  �إقليمية �صاملة. و�صاأعار�ص ب�صدة  خالل ت�صوية 

�لعامل  مع  و�إمنا  �لفل�صطينيني،  مع  ت�صوية  ق�صية  لي�صت  و�لق�صية  له،  �أمل  وال  ينجح،  لن 

“هذ� ي�صمل ثالثة مركبات: �لدول �لعربية، عرب �إ�رش�ئيل،  �لعربي“. و�أ�صار ليبمان �إىل �أن 

.
و�لفل�صطينيني“22

لها،  قر�ر  يف  حظرت،  �لعليا  �الحتالل  حمكمة  �أن  عن  �لنقاب  �ل�صابعة  �لعبية  �لقناة  ك�صفت   •

لَعب �أطفال �لقد�ص يف �صاحات �مل�صجد �الأق�صى، ولفتت �لنظر �إىل �أن هذ� �لقر�ر جاء يف �أعقاب 

.
23

�لتما�ص تقدمت به منظمات يهودية، ��صتكت فيه من لعب �الأطفال بالكرة يف باحات �مل�صجد

وهدمت  �لعر�قيب،  قرية  �ل�رشطة،  من  بحماية  �الإ�رش�ئيلية  و�جلر�فات  �الآليات  �قتحمت   •

.
24

م�صاكنها للمرة �لـ 119 على �لتو�يل

�لفل�صطينيني يف  �لالجئني  3,594 من  �أن  �أجل فل�صطينيي �صورية  �لعمل من  ذكرت جمموعة   •

�أثناء  يف  و�لغرق  و�لتعذيب،  و�ال�صتباكات،  و�حل�صار،  �لق�صف،  ب�صبب  ��صت�صهدو�  �صورية 

و�ختفاء  �عتقال  حالة   1,639 �إىل  باالإ�صافة  �مر�أة،   462 بينهم  �حلرب؛  من  �لفر�ر  حماوالت 

.
25

ق�رشي، بينهم 105 ن�صوة
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االأربعاء، 2017/10/4

�أن  يف  جنحنا  �أننا...  لنا  �رشف  “هذ�   :Reuters رويرتز  مع  له  مقابلة  يف  دحالن،  حممد  قال   •

مع  للم�صاحلة  م�صتعد  �إنه  وقال  وم�رش“،  حما�ص  حركة  بني  �لتفاهمات  هذه  هناك  تكون 

�أبو مازن ووقتما  “�لكرة يف ملعب  �أن  �إىل  �لرئي�ص حممود عبا�ص لتوحيد حركة فتح، م�صري�ً 

يريد نحن جاهزون“. وباملقابل �صّدد دحالن على �أن “�لفر�ص �أمام ما �أطلق عليه ق�صية �لقرن 

�أو �صفقة �لقرن هو �صفر، الأن نتنياهو ال يريد �صالماً، وفر�ص �أمر�ً و�قعاً من �مل�صتوطنات 

يف �ل�صفة و�لقد�ص“. و�أ�صاف دحالن قائالً: “هناك تهويد �صامل لل�صفة �لغربية ولي�ص فقط 

 .
للقد�ص، و�أ�صبح من �مل�صتحيل تنفيذ حّل �لدولتني... وبالتايل ال يوجد �أفق �صيا�صي“26

�أجل  من  �خلطط  كافة  �أعّدت  حكومته  �أن  �هلل  �حلمد  ر�مي  �لفل�صطينية  �حلكومة  رئي�ص  �أكد   •

يف  �لقاهرة  يف  وفتح  حما�ص  وفدي  �جتماع  تنتظر  لكنها  غزة،  قطاع  يف  �حلكم  مقاليد  ت�صلم 

.
272017/10/10

�أن �رشكة جديدة �صت�صتثمر يف  �لنقاب عن  �لفل�صطيني عبري عودة  �القت�صاد  ك�صفت وزيرة   •

ت�رشيح  يف  عودة،  وقالت  مارين“.  “غزة  �لطبيعي  �لغاز  حقل  �حتياطات  ��صتخر�ج  عمليات 

مل  �إذ�  �حلايل  �لعام  خالل  �ال�صتخر�ج  عمليات  �صتبد�أ  �ل�رشكة  “�إن  �لقد�ص:  ب�صحيفة  خا�ص 

تو�جهها �أي عو�ئق وقيود �إ�رش�ئيلية“، م�صريًة �إىل �أن خم�ص �رشكات كانت تنوي �ال�صتثمار 

.
28

يف �حلقل لكنها �ن�صحبت ب�صبب �لقيود �الإ�رش�ئيلية

�أكد �صالح �لبدويل، �لقيادي يف حركة حما�ص، �أن حركته ما�صية بكل �إر�دة نحو �مل�صاحلة   •

دعوة  بعد  �ملقبلة  �لوطنية  �لوحدة  حكومة  يف  �صت�صارك  حما�ص  و�أن  �لفل�صطينية،  �لوطنية 

.
�لقاهرة لذلك، م�صدد�ً على �أن �حلركة “لن تغادر �مل�صهد �ل�صيا�صي“29

نفى �لقيادي يف حركة حما�ص، م�صري �مل�رشي، يف حديث مع قد�ص بر�ص، �أي عالقة للم�صاحلة   •

�ملقاومة،  ر�أ�ص حربة  �صتبقى  �أحمر، وحما�ص  �ملقاومة خّط  “�صالح  �ملقاومة، وقال:  ب�صالح 

و�أ�صاف  �ملقاومة“.  وم�رشوع  لالإعد�د  لتتفرغ  �حلكومية  �لد�ئرة  من  �ن�رشفت  �إمنا  وهي 

�صعبها،  ح�صاب  على  ولي�ص  �صعبها،  ل�صالح  تتنازل  �إمنا  �ليوم  تتنازل  �إذ  “حما�ص  قائالً: 

فاحلقوق و�لثو�بت �لتي ت�صكل �الإرث �لثوري ل�صعبنا �صتبقى خيارنا �ال�صرت�تيجي، وعندما 

�لتي قررتها موؤ�ص�صات �حلركة و��صتناد�ً  �لقو��صم �مل�صرتكة  �إمنا نلتقي على  نلتقي مع فتح 

.
لوثيقة �لوفاق �لوطني“30

باإخالء  �لثالثة  �ملرحلة  تنفيذ  بدء  �صيناء،  �صمال  حمافظ  حرحور،  �لفتاح  عبد  �للو�ء  �أعلن   •

غزة قطاع  مع  �لدولية  �حلدود  من  و�حد  كيلومرت  بعد  على  �لو�قعة  و�ملن�صاآت   �ملباين 
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�ملقررة على �حلدود  �لعازلة  �ملنطقة  الإقامة  ومل�صافة خم�صمئة مرت، و�إز�لتها، وذلك متهيد�ً 

.
31

بني م�رش وقطاع غزة

�أردوغان، يف موؤمتر �صحفي عقب �جتماع مغلق مع نظريه  �أكد �لرئي�ص �لرتكي رجب طيب   •

�الإير�ين يف طهر�ن، �أن “هناك �إجماعاً دولياً، با�صتثناء �إ�رش�ئيل، على رف�ص �نف�صال كرد�صتان 

�لعر�ق“، مت�صائالً: “ما هذ� �ال�صتفتاء �لذي ال تعرتف به دولة يف �لعامل �صوى �إ�رش�ئيل؟ عندما 

.
ي�صدر قر�ر كهذ� عقب �لتباحث مع �ملو�صاد... فال �صنَد قانونياً له“32

�ملحتلة  �لقد�ص  يف  �الأوروبي  �الحتاد  دول  بعثات  وروؤ�صاء  �الأوروبي  �الحتاد  ممثل  �أ�صدر   •

ور�م �هلل بياناً، عّبو� فيه عن �لرتحيب بذهاب رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني ر�مي �حلمد �هلل �إىل 

غزة، وعقده �جتماعاً لكامل حكومته هناك. وقالو� �إن هذ� �لقر�ر هو �إ�صارة مهمة و�إيجابية، 

�أعلن  كما  غزة.  يف  م�صوؤولياتها  لتويل  وم�صتعدة  جاهزة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن  �إىل  ت�صري 

�الحتاد �الأوروبي تقدمي 20 مليون يورو )نحو 23.5 مليون دوالر( ل�صالح دفعات �لرو�تب 

وخم�ص�صات �لتقاعد ل�صهر �أيلول/ �صبتمب 2017 لنحو 56 �ألف موظف حكومي فل�صطيني 

.
33

ومتقاعد يف �ل�صفة �لغربية

اخلمي�س، 2017/10/5

�أكدت م�صادر يف حركة حما�ص لوكالتي قد�ص بر�ص و�الأنا�صول وللقد�ص �لعربي، �أن �ملكتب   •

�ل�صيا�صي للحركة �نتخب يف �جتماعه يف �لعا�صمة �مل�رشية �لقاهرة، �صالح �لعاروري، نائباً 

�أع�صاء �ملكتب �ل�صيا�صي الإد�رة ملفات  �إىل تكليف عدد من  �إ�صافة  لرئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي، 

“�لعالقات  ملف  �إد�رة  توىل  �لذي  مرزوق،  �أبو  مو�صى  �أبرزهم  �حلركة،  يف  ومركزية  مهمة 

�لدولية“، وخليل �حلية م�صوؤوالً عن ملف �الإعالم. ويف 2017/10/9، �أعلنت حما�ص، يف بيان 

.
34

�صحفي، �نتخاب �لعاروري نائباً لرئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي للحركة

و�نتخاب  تعيني  عن  �الإعالن  �إن  دهان  بن  �إيلي  �ليميني  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  نائب  قال   •

�صالح �لعاروري ليكون نائباً لرئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص يعك�ص حقيقة “�حلركة 

.
35

�الإرهابية“ حما�ص، و�أنها غري معنية بتحقيق �ل�صالم وال �لتقدم بالو�صع �ل�صيا�صي

بد�أت يف مقر �لرئا�صة �لفل�صطينية يف ر�م �هلل، �أعمال �لدورة �لثانية للمجل�ص �لثوري حلركة فتح،   •

بح�صور �لرئي�ص حممود عبا�ص، و�أع�صاء �للجنة �ملركزية للحركة. و�أكد عبا�ص �أن �مل�صاحلة 

�لوطنية هي �أولوية فل�صطينية، “ن�صعى لتحقيقها بكل �ل�صبل �ملمكنة، وذلك حلماية �مل�رشوع 

عبا�ص  و�صدد  و�ال�صتقالل“.  باحلرية  �صعبنا  وتطلعات  �آمال  وحتقيق  �لفل�صطيني،  �لوطني 

�صاحبة  �لفل�صطينية،  �حلكومة  عب  متر  �أن  يجب  لغزة  �صتقدم  �لتي  �مل�صاعد�ت  كل  �أن  على 
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�لوالية على �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة 1967. كما قررت مركزية فتح �ال�صتجابة للدعوة 

.
�مل�رشية للحو�ر بني فتح وحما�ص و�إر�صال وفدها �إىل �لقاهرة يوم �لثالثاء 362017/10/10

�الأمريكي  �لقر�ر  جتديد  على  تعقيباً  لها  بيان  يف  فل�صطني،  يف  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  قالت   •

جديد�ً  “لي�ص  �إنه  �ملطلوبني،  قائمة  على  �صلّح  �هلل  عبد  رم�صان  للحركة  �لعام  �الأمني  باإدر�ج 

بل مّت منذ �صنو�ت طويلة، ويتكرر كل عام تقريباً، ما يدلل على �أن �أمريكا ت�صتخدم �صلطتها 

.
و�أذرعها خلدمة �الإرهاب �لذي تغذيه يف كل �لعامل، ويف مقدمته �الإرهاب �الإ�رش�ئيلي“37

�أعد �خلبري يف بناء �ملو�نئ �الإ�رش�ئيلي �أ�صاف �أ�صار Asaf Ashar، وهو بروفي�صور يف جامعة   •

نيو �أوليانز �الأمريكية University of New Orleans، خمططاً جديد�ً، لبناء ميناء د�خلي يف 

غزة، “يخدم قطاع غزة دون �أن ي�ّص باأمن �إ�رش�ئيل“. ويقرتح حتويل معب كرم �أبو �صامل 

من معب للب�صائع �إىل غزة، �إىل ميناء د�خلي مع منطقة �صناعية مرتبطة به، ت�صبح على �ملدى 

.
38

�لبعيد مركز�ً جتارياً وم�صدر�ً للت�صغيل

قال خبري �صوؤون �ال�صتيطان و�النتهاكات �الإ�رش�ئيلية يف �الأغو�ر �ل�صمالية، عارف در�غمة،   •

�إن �صلطات �الحتالل �أ�صدرت خالل �ل�صنو�ت �لثالث �الأخرية، 350 �إخطار�ً لوقف ومنع �لبناء 

�أنحاء متفرقة من منطقة �الأغو�ر؛ �صملت وقف �لبناء ملن�صاآت وخيام وبرك�صات وحظائر  يف 

.
39

لالأغنام وم�صاكن مقامة على �أر��ص ٍذ�ت ملكية فل�صطينية

اجلمعة، 2017/10/6

 ،Itzik Turjeman قال قائد �لعمليات يف جي�ص �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �لعقيد �إيت�صيك ترجمان  •

يف مقابلة مع يديعوت �أحرونوت، ون�رشت على موقع �ل�صحيفة يف 2017/10/14، �إن “�لنا�ص 

عموماً ال يعلمون عن ن�صاطنا، ولكن ق�صم �لعمليات يعمل على مد�ر 24 �صاعة يومياً، �صبعة 

عن  نتحدث  نحن  �حلروب.  بني  �ملعركة  عن  �مل�صوؤول  �لق�صم  عملياً  فنحن  �الأ�صبوع،  يف  �أيام 

مئات �لعمليات �لتي نفذنا يف �لعام �الأخري، وقد تكون هذه �لعمليات مثالً تفجري�ً يف مكان ما، 

�إن  ترجمان  قال  �الحتالل،  نظر  وجهة  من  �الأمنية  �لتهديد�ت  �صياق  ويف  �أخرى“.  �أمور�ً  �أو 

�أو �خلطر �الأكرث و�قعية ياأتي بالذ�ت من  لبنان ي�صكل م�صدر �لتهديد �ملركزي، لكن �لتهديد 

.
40

قطاع غزة

�أكد مدير عام قوى �الأمن �لد�خلي يف غزة، �للو�ء توفيق �أبو نعيم، يف حو�ر مع �ليوم �ل�صابع،   •

.
41

�أن وز�رة �لد�خلية بغزة �نتهت من بناء �ملنطقة �لعازلة بني �صيناء وغزة ب�صكل كامل

قال �لقيادّي يف حركة فتح جبيل �لرجوب، ملوقع و�ال �لعبي، �إن فتح وحما�ص �أمام م�صاحلٍة   •

الأغر��ص  جي�صاً  ُتن�صئ  لن  �صتقوم،  �لتي  �لفل�صطينية،  �لدولة  �أن  �إىل  �لنظر  الفتاً  تاريخيٍة، 
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تاريخيًة  فر�صًة  ُيهدر  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي،  �لوزر�ء  رئي�ص  �أن  �إىل  و�أ�صار  �حلرب. 

.
42

للتو�ّصل لـ“�تفاق �صالم“ مع �لعامل �لعربي، الأنه ُيريد �الحتفاظ مبن�صبه، على حّد تعبريه

�صادق كل من �ملجل�ص �لثوري و�للجنة �ملركزية حلركة فتح على �رشوط �مل�صاحلة �لفل�صطينية   •

.
43

ودعم خطو�تها

و�صعت �للجنة �ل�صعبية لرفع �حل�صار عن غزة خم�صة حمدد�ت لرفع �حل�صار �الإ�رش�ئيلي   •

عن �لقطاع، وذلك عقب ت�صلم حكومة �لتو�فق �لفل�صطينية مهامها يف �لقطاع؛ تتمثل يف ت�صغيل 

�لبحري،  �لطوق  �لتجارية، ورفع  �ملعابر  �لغربية، وفتح  �الآمن بني قطاع غزة و�ل�صفة  �ملمر 

.
44

وت�صغيل �مليناء �لبحري، و�إعادة بناء �ملطار

قال وزير �خلارجية �مل�رشي �صامح �صكري، �إن �أي ق�صايا و�تهامات منظورة يف �لق�صاء بحّق   •

حركة حما�ص �صتاأخذ جمر�ها �لق�صائي. و�أ�صاف، يف حو�ر مع �صحيفة �الأهر�م، �أن من يثبت 

.
45

تورطه يف �أعمال ت�صيب �ل�صعب �مل�رشي باالأذى يجب �أن يلقى كل �لعقاب

�أ�صخا�ص  ثالثة  من  موؤلفة  خلية  فّككت  �أنها  �للبناين  �لعام  �الأمن  يف  �ملعلومات  �صعبة  �أعلنت   •

ي�صتبه يف �رتباطها بالعدو �الإ�رش�ئيلي، تن�صط بني منطقة برج �لب�جنة، بالقرب من �لعا�صمة 

.
46

بريوت، ودير قوبل، يف حمافظة جبل لبنان

ال�صبت، 2017/10/7

�مل�صاحلة  �إف�صال  �أن من يفكر يف  نائب رئي�ص حركة حما�ص يف قطاع غزة، خليل �حلية،  �أكد   •

وي�صع �لعرث�ت �أمامها قبل �لذهاب �إىل �لقاهرة خمطئ. و�صّدد �حلية، خالل �ملوؤمتر �ل�صنوي 

�ل�صاد�ص، بعنو�ن “فل�صطني.. روؤى ��صرت�تيجية �صيا�صية“، على �أن �صالح �ملقاومة خارج �أي 

�تفاق، وحما�ص تريد ف�صالً طبيعياً ل�صالح �ملقاومة و�صالح �الأجهزة �الأمنية. وبنّي �حلية �أنه 

من �خلطاأ �أن ن�صع �صالح �ملقاومة يف �أي �تفاق قادم، مت�صائالً: ملاذ� نعود �ليوم �إليه، لت�صميم 

؟!
47

�الأجو�ء

�أن  فل�صطني،  يف  �ل�صعبية  �ملقاومة  وحركة  �لعامودي،  لو�ء   – �الأق�صى  �صهد�ء  كتائب  �أكدت   •

�صالح �ملقاومة خارج كل �لنقا�صات و�حلو�ر�ت �لفل�صطينية �أو �لدولية، وهو �صالح كفلته كافة 

.
48

�لقو�نني �لدولية؛ الأنه �رشف �ل�صعب ودرعه �حل�صني �صّد �الحتالل �الإ�رش�ئيلي

حاكم  معه  �أجر�ها  تلفزيونية  مقابلة  خالل  تر�مب،  دونالد  �الأمريكي،  �لرئي�ص  �أ�صار   •

�صبكة على  هاكابي  برنامج  يف   ،Mike Huckabee هاكابي  مايك  �ل�صابق  �أركن�صو   والية 

“�ل�صالم“ بني �جلانبني �لفل�صطيني  �إد�رته تعمل على خطة الإحالل  TBN، �إىل �أن  تي بي �أن 

و�الإ�رش�ئيلي. و�صدد على �أنه يريد �أن يعطي “ذلك فر�صة قبل حتى �أن �أفكر يف نقل �ل�صفارة 
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�إىل �لقد�ص“. وب�صوؤ�له عما �إذ� كان قد و�صع �إطار�ً زمنياً لنقل �ل�صفارة، قال تر�مب: “�صنقوم 

.
باتخاذ قر�ر يف �مل�صتقبل غري �لبعيد“49

�أربعة من قادة ما  �أن �الأجهزة �الأمنية �عتقلت  ذكرت م�صادر حملية و�أمنية فل�صطينية بغزة   •

يعرف با�صم “�ل�صلفية �جلهادية“، و�أفاد �ملتحدث با�صم وز�رة �لد�خلية �لفل�صطينية يف غزة، 

.
50

�إياد �لبُزم، باأن �الأجهزة �الأمنية �عتقلت �ملدعو نور عي�صى �أحد �لقادة �ملطلوبني

قوله  �الإ�رش�ئيلية  �خلارجية  وز�رة  يف  �مل�صتوى  رفيع  موظف  عن  هاآرت�ص،  �صحيفة  نقلت   •

رئي�ص  بني  ديبلوما�صية  �ت�صاالت  �أعقاب  يف  قر�ر  م�صاريع  �صحب  قررت  �لعربية  �لدول  �إن 

 �للجنة �الإد�رية لليون�صكو مايكل وورب�ص Michael Worbs، و�ل�صفري �الإ�رش�ئيلي يف �ملنظمة

مكرم  �ليون�صكو  يف  �الأردين  و�ل�صفري   ،Carmel Shama Hacohen هكوهني  �صاما  كرمل 

قي�صي. و�أ�صاف �ملوظف �الإ�رش�ئيلي �أنه �صاركت يف هذه �الت�صاالت �لديبلوما�صية عدة دول 

غربية، على ر�أ�صها �لواليات �ملتحدة، و�أن �ملبعوث �الأمريكي �خلا�ص، جاي�صون غرينبالت، 

.
51

كان �صالعاً يف هذه �الت�صاالت ب�صكل �صخ�صي

150 حالة  �إنها �صجلت ما يزيد عن  �لغربية  �ل�صفة  �ل�صيا�صيني يف  �ملعتقلني  �أهايل  قالت جلنة   •

على  �لد�خلية  للم�صاحلة  �لتح�صري�ت  بدء  منذ  �ل�صفة،  يف  �الأمنية  �الأجهزة  �رتكبتها  �نتهاك 

�ل�صاحة �لفل�صطينية. وطالبت �للجنة، يف بيان لها، باالإفر�ج عن �ملعتقلني �ل�صيا�صيني كافة، يف 

.
52

ظّل �حلديث عن �أجو�ء �مل�صاحلة، ولقاء�تها �ملرتقبة يف �لقاهرة

�أكد مركز �أ�رشى فل�صطني للدر��صات �أن �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية �أوجدت، منذ �ندالع �نتفا�صة   •

�لقد�ص، ذر�ئع جديدة العتقال �لفل�صطينيني، بينها �لكتابة على مو�قع �لتو��صل �الجتماعي، 

وحتديد�ً �لفي�صبوك. ور�صد �ملركز 450 حالة �عتقال على خلفية “�لتحري�ص على �الحتالل“، 

.
53

بينها ن�صاء و�أطفال

االأحد، 2017/10/8

وفد  ذهاب  قبل  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينية  �لف�صائل  مع  ت�صاورياً  لقاء  حما�ص  حركة  عقدت   •

و�أكد  �لفل�صطينية.  �مل�صاحلة  جمريات  و��صتكمال  فتح  حركة  وفد  للقاء  �لقاهرة  �إىل  �حلركة 

م�صاعيها  يف  �حلركة  جدية  على  �للقاء،  خالل  �ل�صنو�ر،  يحيى  غزة  قطاع  يف  �حلركة  رئي�ص 

من  حال  باأي  �النق�صام  �إىل  نعود  “لن  مردفاً:  �لقاهرة،  يف  �مل�صاحلة  ملفات  جميع  الإجناز 

.
�الأحو�ل“54

قال ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص مو�صى �أبو مرزوق �إن حمطة �حلو�ر بالقاهرة يف   •

منتهى �الأهمية خ�صو�صاً يف ظّل �لتوقعات �ل�صعبية �لكبرية. و�أ�صار �أبو مرزوق، يف تغريدة له 
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عب موقع تويرت، �إىل �أن جناح هذه �ملحطة مرهون بيد �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص، و�أن 

.
55

عليه تقدمي ما تقت�صيه �حلالة

طالب �أمني �رش �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية �صائب عريقات �الإد�رة �الأمريكية   •

عدم نقل �ل�صفارة �الأمريكية �إىل �لقد�ص، “الأن نقل �ل�صفارة �صيهدم كل �جلهود �لر�مية لتحقيق 

.
�ل�صالم“56

ق�صفت مدفعية �الحتالل �الإ�رش�ئيلي موقعاً للمقاومة �لفل�صطينية �رشق خميم �ملغازي و�صط   •

با�صم جي�ص  �إ�صابات. وزعم متحدث  يبلَّغ عن وقوع  �أن  لتدمريه، دون  �أدى  ما  قطاع غزة، 

من  �صاروخية  قذيفة  �إطالق  حماولة  على  رد�ً  �ملوقع  ق�صف  �ملدفعية  �صالح  �أن  �الحتالل 

.
57

�لقطاع

و�الإمار�ت  م�رش  مع  وع�صكرياً  �أمنياً  تعاوناً  هناك  �أن  �الإ�رش�ئيلية  معاريف  �صحيفة  �أفادت   •

ودول �أخرى مثرية للجدل يف �آ�صيا و�إفريقيا �أو �أمريكا، وي�صمل ذلك �لتعاون توفري معلومات 

��صتخبار�تية و�مل�صاركة يف عمليات ع�صكرية، وعقد �صفقات �صالح، لكن تل �أبيب متنع ن�رش 

.
58

معلومات عن ذلك

�صهد �لبملان �ملغربي مال�صنات بني م�صت�صاَرين برملانينَي )�لغرفة �لثانية من �لبملان(، ووفد   •

�إ�رش�ئيلي يرت�أ�صه وزير �لدفاع �ل�صابق عمري بريت�ص، ح�رش �إىل �لرباط للم�صاركة يف �ملناظرة 

رفع  �إىل  �أدى  ما  �ملتو�صطية،  �لبملانية  و�جلمعية  �مل�صت�صارين،  جمل�ص  ينظمها  �لتي  �لدولية، 

�جلل�صة. و�أكدت منظمة �لعمل �لوطنية من �أجل فل�صطني، يف بيان لها، �أن “�ل�صعب �ملغربي ما 

.
فتئ يعّب عن رف�صه �ملطلق ومو�جهته لكل �أ�صـكال ومظاهر �لتطبيع �ل�صهيوين“59

االإثنني، 2017/10/9

قالت �لقناة �لعبية �لعا�رشة �إن رئي�ص جهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي ند�ف �أرغمان قّدم تقرير�ً   •

للحكومة �الإ�رش�ئيلية، عن و�صع حركة حما�ص يف لبنان. وقال �أرغمان يف تقريره �إن حما�ص 

تزد�د قوة يف جنوب لبنان، وتقوي عالقاتها مع حزب �هلل، ز�عماً �أن �حلركة قد حت�صل على 

.
دعم من �إير�ن، و“بذلك هي ت�صكل تهديد�ً جديد�ً الإ�رش�ئيل يف �صمال �لبالد“60

�أكد وكيل وز�رة �لد�خلية يف قطاع غزة �للو�ء توفيق �أبو نعيم، يف حو�ر مع �صحيفة فل�صطني،   •

�لت�صلل و�لتهريب عب  �أنهت عملية  �أن �خلطة �الأمنية ل�صبط �حلدود بني م�رش وقطاع غزة 

�حلدود ب�صكل كامل، وو�صلت لن�صبة “�صفر“، م�صري�ً �إىل �أن �لد�خلية �رشعت باملرحلة �لثانية 

.
61

من عملية �لتاأمني متمثلة بتاأمني حمافظة رفح بكاملها
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نقل موقع 0404 �لعبي عن وزير �لزر�عة �الإ�رش�ئيلي �أوري �أرئيل قوله �إنه “لن تقوم دولة   •

بال�صفة  �مل�صتوطنني  �لنظر ملخطط ي�صتهدف رفع عدد  �لغربية“، الفتاً  �ل�صفة  فل�صطينية يف 

ملليون. و�أ�صار �ملوقع �لعبي �إىل �أن ت�رشيحات �أرئيل �صدرت خالل �حتفال مبنا�صبة مرور 

.
62

�أربعني عاماً على �إن�صاء م�صتعمرة كارين �صومرون، �ملقامة �رشقي قلقيلية

“�صورة  �أن   Kobi Barak �لقو�ت �لبية يف جي�ص �الحتالل �جلرن�ل كوبي بار�ك  �أعلن قائد   •

على  �لقب�ص  �إلقاء  يف  تكمن  �لقادمة  �حلرب  خالل  “�إ�رش�ئيل“  عنها  تبحث  �لتي  �النت�صار“ 

حو�ر  يف  بار�ك،  وو�صف  للردع.  هائلة  نارية  كثافة  ��صتخد�م  مع  وقتلهم،  �لعدو،  مقاتلي 

نظيفة  �صتكون  كانت  جبهة  �أي  على  �لقادمة  �حلرب  باأن  يعتقد  من  معاريف،  �صحيفة  مع 

وتكنولوجية فقط باأنه خمطئ، مو�صحاً �أنه يف حال ق�صفت تل �أبيب يف �ليوم �الأخري للحرب 

.
فاإن ذلك يعني “�أننا مل ننجز �ملهمة �ملطلوبة منا بعد“63

�حلكومة  رئي�ص  مع  هاتفية  مكاملة  خالل  ماي،  ترييز�  �لبيطانية  �حلكومة  رئي�صة  قالت   •

�إير�ن  بني  �ملوقع  �لنووي  �التفاق  �إلغاء  تعار�ص  بالدها  �إن  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية 

�أهمية م�صريية على �الأمن يف  �أن �التفاق ذو  �إنها تعتقد  و�لدول �لعظمى �ل�صت. وقالت ماي 

.
64

�ل�رشق �الأو�صط

الثالثاء، 2017/10/10

تو�جه  قد  وجودية  خماطر  �أي  من  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  حّذر   •

�لتي  للتهديد�ت  �ال�صتعد�د  �أهبة  على  �لدولة  تكون  �أن  �رشورة  على  و�صدد  “�إ�رش�ئيل“، 
وذكر  لـ“�لدولة“.  �ملئة  �ال�صتقالل  بيوم  �الحتفال  عقود  ثالثة  بعد  ليت�صنى  وجودها،  تهدد 

نتنياهو �أن مملكة �حل�صمونيني Hasmonean ��صتمرت ثمانني عاماً، و�أنه يعمل على �صمان 

“على كل من  �إىل مئة عام. وقال نتنياهو:  �ملرة بالو�صول  “�إ�رش�ئيل“ �صوف تنجح هذه  �أن 

بدولة  �العرت�ف  �رشورة  عن  �صيء  كل  وقبل  �أوالً  يتحدث  �أن  �صالم،  عملية  عن  يتحدث 

تت�صالح  �لتي  �لوهمية،  بامل�صاحلة  مهتمني  ل�صنا  ونحن  �ليهودي،  �ل�صعب  ودولة  �إ�رش�ئيل، 

.
فيها �لف�صائل �لفل�صطينية مع بع�صها �لبع�ص على ح�صاب وجودنا“65

�ل�صمالية  �جلبهة  يف  �ملقبلة  �حلرب  �إن  ليبمان  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  قال   •

وقال  �أي�صاً.  �صورية  �صت�صمل  و�إمنا  فقط،  لبنان  يف  �هلل  حزب  �صّد  تكون  لن  لـ“�إ�رش�ئيل“ 

�جلنوب  يف  وال  �ل�صمال  يف  ال  �الآن،  بعد  و�حدة  جبهة  يف  حرٌب  هناك  تكون  “لن  �إنه  ليبمان 

.
)قطاع غزة(، و�حلرب �ملقبلة �صتدور يف جبهتني“66
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�لقاهرة  يف  �لفل�صطيني  �لوطني  للحو�ر  �الأوىل  �جلل�صة  فتح،  وحركة  حما�ص  حركة  �ختتمت   •

�مل�رشية  للقيادة  و�المتنان  بال�صكر  �صحفي،  بيان  يف  �حلركتان،  وتقدمت  م�رشية.  برعاية 

.
67

لرعايتها جهود �إنهاء �النق�صام و�إمتام �مل�صاحلة

قال موقع 0404 �الإخباري �لعبي �إن جندية �إ�رش�ئيلية �أقدمت على �النتحار، باإطالق عيار   •

.
68

ناري على ر�أ�صها يف قاعدة حت�صور Hatsur �لع�صكرية

ر�عي  �ملقد�صات،  لن�رشة  �مل�صيحية  �الإ�صالمية  �لهيئة  ع�صو  م�صلم،  مانويل  �الأب  قال   •

�أن  �أو  للنقا�ص  خا�صعاً  يكون  �أن  يجب  ال  �ملقاومة  �صالح  �إن  �صابقاً،  غزة  يف  �لالتني  كني�صة 

كل  �صت�صقط  فيه  �لتد�ول  وجرى  �لطاولة  ]على[  ُو�صع  “فاإن  �لبحث،  طاولة  على  ُيفتح 

م�صلم،  ووّجه  لنا“.  �أمل  �آخر  و�صن�صقط  فل�صطني،  وحترير  �لعودة  حّق  و�أولها  حقوقنا، 

�ملقاوم  �صالح  �صلّم  “�إذ�  وفتح:  حما�ص  حلركتي  خطابه  نت،  للر�صالة  خا�ص  ت�رشيح  يف 

 للمفاو�صني، فعلى ق�صتينا �ل�صالم، و�صتكون حياتنا و��صتقاللنا وقر�رنا وفل�صطني كلها يف

.
مهب �لريح“69

�أ�صدر �ملدير �لعام ملديرية �الأحو�ل �ل�صخ�صية �للبنانية، �لعميد �إليا�ص خوري، مذكرة خا�صة   •

وثائق  لتنفيذ  �الإجر�ء�ت  تب�صيط  على  تن�ص  �صورية،  من  �لقادمني  �لفل�صطينيني  بالالجئني 

.
70

�لزو�ج و�لوالدة �لعائدة للفل�صطينيني �ل�صوريني و�جلارية على �الأر��صي �للبنانية

وّقع �الحتاد �الأوروبي على تبع �إ�صايف بقيمة 9.5 ماليني يورو )نحو 11.15 مليون دوالر(   •

.
71

للمو�زنة �لب�جمية لوكالة �الأونرو�، ��صتجابة لند�ء �مل�صاعدة بج�رش هوة �لعجز �ملايل

مدينة  قرب  مدر�صة  �أن  موؤخر�ً  علمت  �إنها  لها،  بيان  يف  �لبلجيكية،  �خلارجية  وز�رة  قالت   •

�خلليل �لفل�صطينية، كانت مّولت بلجيكا بناءها يف �صنتي 2012 و2013، �أطلق عليها “الحقاً“ 

ت�صمية مدر�صة دالل �ملغربي، دون �إبالغ بروك�صل. و�أ�صافت �أن وزيري �خلارجية و�لتعاون 

“مّت تعليق م�رشوعني  �أنه  �إىل  �لت�صمية غري مقبول، م�صرية  �لتغيري يف  و�لتنمية يعتب�ن هذ� 

.
جاريني بقيمة 3.3 مليون يورو ]نحو 3.88 ماليني دوالر[ لبناء مد�ر�ص فل�صطينية“72

االأربعاء، 2017/10/11

لـ“خطة  �صلطته  �إجناز  عن  �لفل�صطينية،  �لطاقة  �صلطة  باأعمال  �لقائم  ملحم،  ظافر  ك�صف   •

�لفل�صطينية  �حلكومة  متكنت  حال  يف  غزة،  قطاع  يف  �لكهرباء  �إمد�د�ت  لتح�صني  عاجلة“ 

تقدر غزة  قطاع  يف  �لكهرباء  �حتياجات  �أن  و�أو�صح  عو�ئق.  دون  مبهامها  �لقيام   من 

يبلغ بعجز  ميجاو�ط،   147 �صوى  حالياً  منها  يتوفر  ال  و�أنه  ميجاو�ط،   450–400  بـ 

.
نحو 73%70



434

اليوميات الفل�سطينية

زكي  عبا�ص  باحلركة،  �لعربية  �لعالقات  ومفو�ص  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  قال   •

بالن�صبة  و�رد  غري  �آخر،  ف�صيل  �أي  �أو  حما�ص  عن  �ل�صالح  نزع  مبد�أ  �إن  �الأو�صط،  �ل�رشق  لـ 

لل�صلطة �لفل�صطينية. و�أ�صاف: “نحن نرى �ل�صالح �رشورة و�ملقاومة و�جباً، ولكننا ن�صعى 

�إىل �أن يكون قر�ر ��صتخد�مه مبوجب قر�ر جماعي وطني، و�أن ي�صدر من )ر�أ�ص و�حد ولي�ص 

.
من ر�أ�صني(“74

Gideon Sa‘ar، ل�صحيفة معاريف،  قال وزير �لد�خلية �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق جدعون �صاعر   •

منح  يوؤيد  �أنه  �صاعر  وذكر  �حلكومة.  رئي�ص  ملن�صب  نف�صه  ير�ّصح  كي  جاهز�ً  �أ�صبح  �إنه 

�لفل�صطينيني يف “�مل�صتقبل �صالحية حكم كهذه �أو تلك. ويكن �أن يكون حلكم ذ�تي �أ�صكاٌل 

خمتلفة مع �أو بدون عالقة باالأردن، ومن خالل تعاون �قت�صادي معنّي مع �إ�رش�ئيل. وثمة 

�أمر و�حد و��صح: ال يكن �أن تكون هناك دولة فل�صطينية مع كل �حلقوق �لتي متنح لدولة 

.
�صيادية يف �أر�ص �إ�رش�ئيل �لغربية“75

�ليهود،  �مل�صتوطنني  عدد  باأن  تفيد  جديدة  معطيات  �الإ�رش�ئيلية  �الآن  �ل�صالم  حركة  ن�رشت   •

.
76ً

�لذين يعي�صون يف م�صتعمر�ت متفرقة خارج �لكتل �ال�صتيطانية، بلغ 172,185 م�صتوطنا

�لنا�رش  عبد  و�ملحررين  �الأ�رشى  �صوؤون  هيئة  يف  و�لتوثيق  �لدر��صات  وحدة  رئي�ص  قال   •

فرو�نة، �إن 212 فل�صطينياً ��صت�صهدو� بعد �العتقال، 6 منهم خالل �نتفا�صة �لقد�ص. و�أ�صاف 

فرو�نة �أن 71 معتقالً ��صت�صهدو� ب�صبب �لتعذيب �لقا�صي و�ملميت، و59 نتيجة �الإهمال �لطبي 

�ملتعمد، و7 جر�ء �إ�صابتهم بر�صا�صات قاتلة وهم د�خل �ملعتقل، و74 جر�ء قتلهم عمد�ً بعد 

.
77

�عتقالهم

تبنى �ملجل�ص �لتنفيذي ملنظمة �ليون�صكو يف دورته رقم 202، وباالإجماع، م�رشوع قر�ر الأول   •

�أعمال  �أعو�م، مقدم من رئي�ص �ملجل�ص �لتنفيذي، ُيبقي بند �لقد�ص على جدول  مرة منذ عدة 

.
78

�ملجل�ص

�أو  �إد�رة تر�مب ال ت�صرتط وقف  �إن  �الأمريكية هيذر ناورت  �ملتحدثة با�صم �خلارجية  قالت   •

حتقيق  �أجل  من  و“�إ�رش�ئيل“  �لفل�صطينيني  بني  �ملفاو�صات  ال�صتئناف  �ال�صتيطان  جتميد 

“�ل�صالم“ بينهما. و�أ�صافت ناورت �إن �الإد�رة ُتقر باأن �ملطالبة �ل�صابقة بتجميد �ال�صتيطان مل 
.
79

تكن مثمرة بال�رشورة، ومل ت�صاعد على دفع �آفاق “�ل�صالم“ يف �ملا�صي

بحّق  �ملرتكبة  �جلر�ئم  ير�صد  تقرير�ً  بريطانيا  يف  �الإن�صان  حلقوق  �لعربية  �ملنظمة  �أ�صدرت   •

�ملو�طنني �لفل�صطينيني من قبل �أجهزة �أمن �ل�صلطة �لفل�صطينية وقو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي 

يف �لربع �لثالث من �صنة 2017. وذكر �لتقرير �أن �لتعاون �الأمني من قبل �أجهزة �أمن �ل�صلطة 

�لفل�صطينية مع قو�ت �الحتالل جرية حرب. وبيّنت �ملنظمة �أنه يف �لربع �لثالث من �صنة 2017 
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�لقد�ص و�ل�صفة.  261 مو�طناً من بع�ص مناطق  �لفل�صطينية باعتقال  �الأمنية  �الأجهزة  قامت 

ولفتت �ملنظمة �لنظر �إىل �أن �الأ�رشى �ملحررين من �صجون �الحتالل وطالب �جلامعات كانو� 

�الحتالل  قو�ت  قيام  �لتقرير  وذكر  �ال�صتدعاء.  �أو  باالعتقال  باال�صتهد�ف  �الأكب  �ل�رشيحة 

.
80

بقتل 15 فل�صطينياً، و�عتقال 1,802 فل�صطينياً، بينهم 329 قا�رش�ً و42 �مر�أة

اخلمي�س، 2017/10/12

بني  �تفاق  �إىل  �لتو�صل  مّت  �أنه  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �أعلن   •

ووّقع  كرية“.  م�رشية  بـ“رعاية  بالقاهرة  �مل�صاحلة  حو�ر�ت  يف  وحما�ص  فتح  حركتي 

وفد� �حلركتني ر�صمياً، يف �لقاهرة، على �تفاق �مل�صاحلة، بح�صور وزير �ملخابر�ت �مل�رشية 

خالد فوزي. و�أكد نائب رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلما�ص، ورئي�ص وفدها �إىل �لقاهرة، �صالح 

�لعاروري �أن �حلركتني ملتزمتان باتفاقيات �مل�صاحلة �لتي وّقعت يف �لقاهرة يف �صنة 2011، 

مبيناً �أنهما مل يعقد� �تفاقات جديدة. وبنّي �لعاروري �أن حو�ر�ت �لقاهرة رّكزت على متكني 

وفد  رئي�ص  قال  �ل�صياق،  هذ�  ويف  وغزة.  �ل�صفة  يف  �صالحياتها  بكامل  بالعمل  �حلكومة 

وعودة  �حلكومة  متكني  مفهوم  على  �لكامل  “�التفاق  مّت  �إنه  �الأحمد،  عز�م  للم�صاحلة  فتح 

 �ل�رشعية �لفل�صطينية، حكومة �لوفاق �لوطني، لتعمل ب�صكل طبيعي وفق �صالحياتها وفق

�لقانون �الأ�صا�صي و�الأنظمة �ملعمولة يف �ملوؤ�ص�صات و�لوز�ر�ت و�لهيئات كافة بال ��صتثناء، يف 

قطاع غزة، كذلك �الإ�رش�ف �لكامل على �إد�رة �ملعابر كافة“.

وقد ن�ّص �التفاق بني �حلركتني على �لتايل:

ب�صكل  مهامها  ممار�صة  من  �لوطني  �لوفاق  حكومة  متكني  �إجر�ء�ت  من  �النتهاء   .1

�لنظام  وفق  �لغربية  �ل�صفة  كما  �لقطاع  �إد�رة  يف  مب�صوؤولياتها  و�لقيام  كامل 

و�لقانون بحّد �أق�صى 2017/12/1.

�لوفاق  حكومة  قبل  من  �مل�صّكلة  �الإد�رية،  �لقانونية/  �للجنة  �إجناز  �رشعة   .2

�الأول من �صهر  �لقطاع، ملهامها قبل  �لوطني الإيجاد حّل ملو�صوع موظفي 

ومتخ�ص�صني  خب�ء  م�صاركة  مع  �أق�صى،  كحد   2018 فب�ير  ]�صباط[ 

وتقوم  عملها،  يف  ]�أعاله[  عاليه  �ملذكورة  للجنة  غزة  قطاع  من  ومّطلعني 

حالياً  لهم  تدفع  �لتي  لرو�تبهم  �ملوظفني  ��صتالم  ��صتمر�ر  على  �حلكومة 

خالل عمل �للجنة �عتبار�ً من ر�تب �صهر ]ت�رشين �لثاين[ نوفمب 2017، فور 

 متكني �حلكومة من �لقيام ب�صالحياتها �الإد�رية و�ملالية مبا يف ذلك �لتح�صيل

و�جلباية.
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“�لوفاق �لوطني“ لكافة معابر قطاع  �إجر�ء�ت ��صتالم حكومة  �النتهاء من   .3

غزة، مبا يف ذلك متكني �أطقم �ل�صلطة �لفل�صطينية من �إد�رة تلك �ملعابر ب�صكل 

كامل، وذلك بحّد �أق�صى يوم 2017/11/1.

�إىل قطاع  فل�صطني  �لعاملة يف دولة  �لر�صمية  �الأمنية  �الأجهزة  قياد�ت  توجه   .4

غزة لبحث �صبل و�آليات �إعادة بناء �الأجهزة �الأمنية مع ذوي �الخت�صا�ص.

�الأول[  ]كانون  �صهر  من  �الأول  �الأ�صبوع  خالل  بالقاهرة  �جتماع  عقد   .5

دي�صمب 2017 لتقييم ما مّت �إجنازه يف �لق�صايا �لتي مّت �التفاق عليها كافة.

�لفل�صطينية �ملوقعة بالقاهرة  2017/11/14 لكافة �لف�صائل  عقد �جتماع يوم   .6

على �تفاقية “�لوفاق �لوطني �لفل�صطيني“ يف 2011/5/4، وذلك لبحث جميع 

.
81

بنود �مل�صاحلة �لو�ردة يف �التفاق �ملذكور

�مل�صاحلة  باتفاق  للقبول  مطالب  �أربعة  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  ��صرت�ط  حما�ص  حركة  ر�أت   •

�لفل�صطينية �ملوقع يف م�رش، “تدخل �صافر“ يف �ل�صاأن �لفل�صطيني �لد�خلي. وكانت �حلكومة 

�اللتز�م  ت�صمل  �لفل�صطينية،  بامل�صاحلة  للقبول  �رشوط  عدة  و�صعت  قد  �الإ�رش�ئيلية 

باالتفاقيات �لدولية، وب�رشوط �لرباعية �لدولية وعلى ر�أ�صها �العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل“، ونزع 

�آرون، وهد�ر  �صاوؤول  �لفوري عن  باالإفر�ج  �ملوجودة بحوزة حما�ص. كما طالبت  �الأ�صلحة 

�ل�صلطة  متنع  �أن  �رشورة  على  �صددت  كما  �ل�صيد.  وه�صام  منغي�صتو،  و�أفر�هام  جولدن، 

�لفل�صطينية حما�ص من �إطالق �أي عملية من �أر��صي �ل�صلطة، �إذ� ��صتلمت �ل�صلطة �لفل�صطينية 

.
82

�مل�صوؤولية عن �لقطاع

رّحبت وز�رة �خلارجية �لرتكية باتفاق �مل�صاحلة �لفل�صطينية بني حركتي فتح وحما�ص. وقال   •

بيان �صادر عن �خلارجية �لرتكية: “تركيا �صتو��صل دعم �الأ�صقاء �لفل�صطينيني جميعهم، من 

�أجل �لتقدم بنجاح يف م�صرية �مل�صاحلة �لوطنية �لتي نر�ها �رشورة من �أجل �صالم و��صتقر�ر 

.
�ملنطقة“83

“معادية  باأنها  �ملوؤ�ص�صة  هذه  متهمة  �ليون�صكو،  منظمة  من  �ن�صحابها  و��صنطن  �أعلنت   •

�ملتحدة  �لواليات  �إن  ناورت  هيذر  �الأمريكية  �خلارجية  با�صم  �ملتحدثة  وقالت  الإ�رش�ئيل“. 

وز�رة  �إن  ناورت  وقالت  �لوكالة.  يف  بعثتها  حمل  لتحّل  مر�قب“  ب�صفة  “بعثة  �صت�صكل 

�ن�صحابها.  بقر�ر   Irena Bokova بوكوفا  �إيرينا  للمنظمة  �لعامة  �ملديرة  �أبلغت  �خلارجية 

و�أ�صافت يف بيان، �أن “هذ� �لقر�ر مل يتخذ باال�صتخفاف، بل يعك�ص قلق �لواليات �ملتحدة من 

متاأخر�ت �لدفع �ملتز�يدة يف يوني�صكو، و�حلاجة �إىل �إ�صالحات �أ�صا�صية يف �لوكالة، ومو��صلة 

“هذ�  �نحياز يوني�صكو �صّد �إ�رش�ئيل“. ومن جهته، رّحب نتنياهو بقر�ر �الن�صحاب، وقال: 
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�حلفاظ  من  وبدالً  عبث،  م�رشح  �أ�صبحت  �ليون�صكو  منظمة  الأن  و�أخالقي  �صجاع  قر�ر  هو 

�ن�صحاب  بتح�صري  �خلارجية  لوز�رة  نتنياهو  و�أوعز  بت�صويهه“.  قامت  هي  �لتاريخ  على 

.
84

“�إ�رش�ئيل“ من �ليون�صكو بالتو�زي مع �لواليات �ملتحدة

اجلمعة، 2017/10/13

قال نائب رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �صالح �لعاروري، يف لقاء خا�ص ب�صحيفة   •

�الأول  �لتحدي  هو  �لوطني  �لوفاق  حكومة  ومتكني  حقيقة،  �أ�صبحت  �مل�صاحلة  باأن  �لقد�ص، 

“�إن جلنة خمت�صة من �صباط يف �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية  �لذي يجب �إجنازه. و�أ�صاف: 

�لو�صع  من ر�م �هلل و�صباط من قطاع غزة �صيعملون على و�صع وتقدمي ت�صور، وترتيب 

تكون �أن  �التفاق  من  جزء�ً  �أن  �لعاروري  وبنّي  �لفل�صطينية“.  �الأمنية  لالأجهزة   �لنهائي 

منظمة �لتحرير ممثالً �رشعياً ووحيد�ً لل�صعب �لفل�صطيني بكافة ف�صائله، تالزماً مع ��صتيعاب 

.
85

�ملنظمة لكل �لف�صائل مبا فيها حما�ص و�جلهاد

�أفرجت �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية عن حممد �لطل، �لنائب من حركة حما�ص يف �ملجل�ص �لت�رشيعي   •

.
86

�لفل�صطيني

يف لالإنرتبول  �لوطني  للمكتب  مدير�ً  �لدين  �صالح  حممود  �لعقيد  تعيني  عن  �الإعالن   • 

.
87

فل�صطني

يقوده �لذي  �لتيار  من  قياد�ت  مع  �ل�صنو�ر،  يحيى  برئا�صة  حما�ص،  حركة  وفد  �لتقى   • 

.
88

حممد دحالن، برئا�صة �صمري �مل�صهر�وي، لبحث �صبل دعم �مل�صاحلة �لفل�صطينية

�أحمد  �الإ�رش�ئيلي،  �لكني�صت  �مل�صرتكة يف  �لقائمة  �لقد�ص يف  �لعربي، رئي�ص جلنة  �لنائب  قال   •

على  يطرح  مل  �للحظة  هذه  حتى  �أنه  �إال  يتوقف،  ال  �لقرن  �صفقة  عن  �حلديث  “�إن  �لطيبي: 

�لفل�صطينيني �أي عر�ص جّدي“. و�أكد �لطيبي �أن رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو 

لي�ص معنياً بالتو�صل �إىل �أي “�تفاق �صالم“ مع �لفل�صطينيني. و�أ�صاف قائالً: “لن نقبل باأي 

ونحن  �الأ�صليني،  �الأر�ص  �صكان  فنحن  قاطعاً،  رف�صاً  مرفو�ص  �الأمر  هذ�  �صكاين،  تبادل 

نعي�ص على �أر�صنا، وال يكن مقاي�صتنا �أو مبادلتنا بامل�صتوطنني...، فهوؤالء �رشقو� �الأر��صي 

.
�لفل�صطينية“89

رد�ً  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  مع  �لعالقات  قطع  �إىل  بينيت  نفتايل  �الإ�رش�ئيلي  �لتعليم  وزير  دعا   •

على توقيع �تفاق �مل�صاحلة بني حركتي فتح وحما�ص. ونقل موقع 0404 �لعبي عن بينيت 

قوله “�إن �لتعاون مع �أبو مازن هو تعاون مع حما�ص... و�لفل�صطينيون �ختارو� �إقامة حكومة 

.
�إرهابية“90
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�لبطريرك قيادة  حتت  �ليونانية  �الأرثوذك�صية  �لبطريركية  �أن  على  وثائق  ثالث  �أكدت   • 

( يف منطقة دو�ر �ل�صاعة يف يافا، وت�صمل ع�رش�ت 
2
ثيوفيلو�ص �لثالث باعت 6 دومنات )6 �آالف م

( يف قي�صارية، ت�صمل 
2
�حلو�نيت، مقابل مبلغ 1.5 مليون دوالر فقط، و430 دومناً )430 �ألف م

ك�صفت  كما  فقط.  دوالر  مليون  مقابل  �لروماين،  و�ملدرج  �الأثرية  �حلديقة  من  كبرية  �أجز�ء 

(، مبنٌي عليها نحو 240 �صقة ومركز�ً 
2
�لوثائق عن �أن �لبطريركية باعت 27 دومناً )27 �ألف م

جتارياً كبري�ً يف حي جفعات �أور�نيم يف �لقد�ص، ل�رشكة م�صجلة يف “جزر �لعذر�ء“، �ملعروفة 

.
91

باأنها ملجاأ لل�رشكات �ملتهربة من �ل�رش�ئب، وذلك مقابل 3.3 ماليني دوالر

��صت�صهد قد  �أنه  له،  )�أوت�صا(، يف تقرير  �الإن�صانية  �ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  َ مكتب  َبنيَّ  • 

�أفر�د �الأمن و�جلي�ص، منذ بد�ية  9 من  6 �أطفال، و14 �إ�رش�ئيلياً، بينهم  23 فل�صطينياً، بينهم 

.
�صنة 922017

ال�صبت، 2017/10/14

�لقاهرة �الأخرية بني فتح  �أن لقاء�ت  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص خليل �حلية  �ملكتب  �أكد ع�صو   •

وحما�ص جاءت من �أجل و�صع �الأ�ص�ص لقيام حكومة �لوفاق مب�صوؤولياتها يف قطاع غزة، الفتاً 

�لنظر �إىل �أنه ال يوجد ما يعيق عملها. وب�صاأن رفع �الإجر�ء�ت �لعقابية �لتي فر�صتها �ل�صلطة 

�إن م�صوؤولية �لقطاع كاملة  على قطاع غزة قال �حلية، يف لقاء متلفز على ف�صائية �الأق�صى، 

.
93

تقع على عاتق حكومة ر�مي �حلمد �هلل

�إد�رية  �أن �حلكومة �صكلت جلنة  �لفل�صطينية،  �أكد طارق ر�صماوي، �ملتحدث با�صم �حلكومة   •

وفنية �صت�صتلم �ملوؤ�ص�صات و�ملعابر و�الأمن، كما �صتعمل على حّل �مللفات �لعالقة بناء على ما 

.
94

مّت �لتو�فق عليه يف �لقاهرة، و�نطالقاً من �لقانون �الأ�صا�صي �لفل�صطيني

�تفاقية  توقيع  بعد  �إنه  �حل�صاينة،  مفيد  �لفل�صطيني  و�الإ�صكان  �لعامة  �الأ�صغال  وزير  قال   •

�مل�صاحلة بني حركتي فتح وحما�ص تلقى وعود�ً من جهات مانحة الإعمار غزة، عب �ت�صاالت 

�أجر�ها وزر�ء وم�صوؤولون من هذه �لدول، بالعمل �ل�رشيع ال�صتكمال عملية �إعادة �إعمار ما 

.
95

دمره �الحتالل يف قطاع غزة

بت�رشيب  و�تهمها  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�رشطة  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  هاجم   •

معلومات “غري دقيقة“ لالإعالم �لعبي، ب�صاأن �لتحقيق معه يف ق�صايا ف�صاد ي�صتبه بتورطه 

.
96

فيها

على  �لفل�صطينية  �مل�صاحلة  ترتكز  �أن  �رشورة  �إىل  �خلارج  لفل�صطينيي  �ل�صعبي  �ملوؤمتر  دعا   •

حترير �لوطن، و�حلّق �مل�رشوع يف مقاومة �الحتالل، و�أولوية حتقيق حّق �لعودة لالجئني. 
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للمجل�ص  ديقر�طية  �نتخابات  الإجر�ء  �لعمل  “�رشورة  على  له،  بيان  يف  “�ملوؤمتر“،  و�صدد 

�مليثاق  على  بناء  و�خلارج،  �لد�خل  يف  فل�صطيني  مليون   13 �لـ  ت�صمل  �لفل�صطيني،  �لوطني 

.
�لوطني يف �إطار منظمة �لتحرير �لفل�صطينية“97

�إنها  �ليون�صكو،  �لفائزة برئا�صة منظمة   Audrey Azoulay �أزوالي  �أودري  �لفرن�صية  قالت   •

�أزوالي،  و�نتقدت  �ملنظمة“.  لع�صوية  و�إ�رش�ئيل  �ملتحدة  �لواليات  �إعادة  يف  بالنجاح  “و�ثقة 
من  باالن�صحاب  و�الإ�رش�ئيلي  �الأمريكي  �لقر�رين  معاريف،  ل�صحيفة  ت�رشيحات  يف 

 �ملنظمة، قائلة �إنه “يف هذه �للحظات يجب �أن ن�صارك ونوؤيد �ملنظمة، ونعمل الإ�صالحها بدل

.
تركها“98

زعماء  من  وغريه  باأنه،   Tony Blair بلري  توين  �الأ�صبق  �لبيطاين  �لوزر�ء  رئي�ص  �رّشح   •

�لعامل، �أخطاأو� بر�صوخهم لل�صغوط �الإ�رش�ئيلية �لتي �أدت �إىل مقاطعة حركة حما�ص �لفائزة 

“�إ�رش�ئيل“ مار�صت عليهم �صغوطاً و�أجبتهم على مقاطعة  �أن  باالنتخابات. و�أ�صاف بلري 

.
حما�ص ب�صكل فوري، وذلك بعد فوزها يف �النتخابات �لفل�صطينية يف �صنة 992006

االأحد، 2017/10/15

طالب ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص مو�صى �أبو مرزوق، يف تغريدة له عب �صفحته   •

حما�ص،  مبقاطعة  �أخطاأو�  باأنهم  بلري  توين  ت�رشيحات  على  تعقيباً  تويرت،  على  �لر�صمية 

و�حلروب �لظامل،  �حل�صار  �آثار  ومبعاجلة  حما�ص،  على  �ل�رشوط  باإلغاء  �لدويل   �ملجتمع 

 .
100

�لال �إن�صانية �لتي �صنّها �الحتالل على قطاع غزة

�ملركزية حلركة فتح يف للجنة  �لفل�صطينية حممود عبا�ص، خالل �جتماع  �ل�صلطة  �أكد رئي�ص   • 

حتدق  �لتي  �لتحديات  ملو�جهة  حتقيقها  يجب  وطنية  �رشورة  �مل�صاحلة  �أن  على  �هلل،  ر�م 

بالق�صية �لفل�صطينية، وحتقيقاً الآمال وتطلعات �ل�صعب �لفل�صطيني يف �إنهاء �النق�صام وتعزيز 

�جلبهة �لد�خلية، وحتقيق �لوحدة �لوطنية من �أجل �إجناز �مل�رشوع �لوطني و�إنهاء �الحتالل، 

 1967 �صنة  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  كافة  على  �مل�صتقلة  �لفل�صطينية  �لدولة  و�إقامة 

.
وعا�صمتها “�لقد�ص �ل�رشقية“101

بني  �ملوقع  �مل�صاحلة  �تفاق  �إن  عيطة،  �أبو  فايز  غزة  قطاع  يف  فتح  حركة  با�صم  �لناطق  قال   •

حركته وحركة حما�ص، هو �تفاق جزئي ولي�ص �صامالً، و�صيتم ��صتكمال �التفاق على �لكثري 

جدول  على  �التفاق  مّت  بعدما   ،2017 دي�صمب  �الأول/  كانون  بد�ية  �الأخرى،  �ملو��صيع  من 

.
102

زمني لعمل �حلكومة، وذلك خالل زيارة �أخرى مل�رش
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و�صّد  �صّدها  نتنياهو  بنيامني  �حلكومة  رئي�ص  تهجمات  على  �الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة  رّدت   •

من  لها  �أ�صا�ص  ال  نتنياهو  �أقو�ل  �أن  و�أعلنت   ،Roni Alsheikh �أل�صيخ  روين  �لعام،  مفت�صها 

.
103

�ل�صحة، و�أن غايتها ت�صوي�ص جمرى �لتحقيق يف �صبهات ف�صاد �صّد نتنياهو

قال �لقيادي يف حركة حما�ص ح�صن يو�صف �إن �تفاق �مل�صاحلة مع حركة فتح ال يت�صمن بند�ً   •

.
104

بوقف هجمات �حلركة يف �ل�صفة �لغربية �صّد �أهد�ف �إ�رش�ئيلية

منها  �لهدف  و�أن  مرفو�صة،  غزة  قطاع  على  �لعقوبات  �أن  �الإ�صالمي  �جلهاد  حركة  �أكّدت   •

�ل�صيا�صي �ملكتب  ع�صو  �أكّد  كما  ر�أ�صها.  و��صتهد�ف  غزة  يف  �ملقاومة  م�رشوع   تطويع 

ُت�صعر  وال  لها،  مبر  ال  غزة  على  “�لعقوبات  �أن  ظريفة،  �أبو  طالل  �لديوقر�طية  للجبهة 

وجود  عدم  �إىل  وت�صري  بالقاهرة،  �جلارية  �حلو�ر�ت  رغم  �مل�صاحلة  بثمار  �ملو�طن 

يف �ملركزي  �الإعالم  م�صوؤول  وو�صف  رفعها“.  حول  �لتو�فق  حكومة  من  جاد   موقف 

بـ“جر�ئم  غزة  قطاع  على  �لعقوبات  ��صتمر�ر  رجا،  �أنور  �لعامة  �لقيادة   - �ل�صعبية  �جلبهة 

�أمني �رّش حتالف قوى �ملقاومة يف  �أكد  ترتكب �صدّ �صكان �لقطاع“. كما  �لتي  و�الإبادة  �حلرب 

�مل�صاحلة �ل�صلطة �صّد  �لعقوبات وت�رشيحات قياد�ت  ��صتمر�ر  �أن   دم�صق خالد عبد �ملجيد، 

.
“ال معنى لها �صوى حماولة تخريبها، و�ال�صطد�م باجلهد �مل�رشي“105

وعمل  ن�صطاء،  لفح�ص  برملانية  حتقيق  جلنة  �إقامة  على  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �صادقت   •

�جلمعيات �ملناه�صة لالحتالل �الإ�رش�ئيلي، وم�صادر متويلها، ودور �لدول بتمويلها و�لتاأثري 

.
106

على عملها

�أن �لعديد من  Goal ون�رشته �صحيفة معاريف،  �أجر�ه موقع جول  ك�صف ��صتطالع للر�أي،   •

�ل�صعوبات  ب�صبب  “�إ�رش�ئيل“  مبغادرة  ويرغبون  بالهجرة،  يفكرون  �الإ�رش�ئيليني  �لطالب 

�إىل  �ال�صتطالع،  �صملهم  ممن  �لطالب  من   %58l �أ�صار  فقد  �أف�صل.  بديل  عن  وللبحث  �ملالية، 

 %24l أنهم يفكرون يف �النتقال �إىل �أوروبا بحال توفرت ظروف عمل جذ�بة. وكان من بينهم�

متاأكدين من �أنهم �صوف يهاجرون �لبالد، و34l% �صوف يفح�صون �إمكانية �لهجرة ومغادرة 

.
107

�لبالد

االإثنني، 2017/10/16

على  وّقع  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  �أن  �ل�صيخ  ح�صني  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  �أعلن   •

�إعادة هيكلة �ملوؤ�ص�صة �الأمنية. و�أكد �ل�صيخ، يف  قر�ر فتح باب �لتجنيد يف قطاع غزة؛ باجتاه 

.
108

ت�رشيحات لتلفزيون فل�صطني، �أن جزء�ً من قادة �الأجهزة �الأمنية بال�صفة �صيتوّجه لغزة
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�أكدت �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية، خالل �جتماع لها يف مقر �لرئا�صة بر�م �هلل   •

برئا�صة حممود عبا�ص، دعمها التفاق �مل�صاحلة بني حركتي فتح وحما�ص، وخ�صو�صاً متكني 

حكومة �لتو�فق �لوطني من ممار�صة �صالحياتها وم�صوؤولياتها يف قطاع غزة، وفق �جلدول 

.
109

�لزمني �ملحدد

�أعلن وزير �الأ�صغال �لعامة و�الإ�صكان �لفل�صطيني مفيد �حل�صاينة �نطالق عمل جلنة ��صتالم   •

.
110

�ملعابر

حممود  �ل�صلطة  رئي�ص  ��صتجابة  “عدم  �أن  برهوم  فوزي  حما�ص  حركة  با�صم  �ملتحدث  ر�أى   •

عبا�ص للمطالب �ل�صعبية و�لوطنية باإلغاء �إجر�ء�ته �لتع�صفية �صّد �أهلنا يف غزة غري مبر“. كما 

ر�أى، يف تغريدة على ح�صابه على �لفي�صبوك، �أن عدم ��صتجابة عبا�ص “تنّكر و��صح ملتطلبات 

�أزمات  تفاقم  م�صوؤولية  “يتحمل  �أن  عبا�ص  على  �أن  على  و�صدد  و��صتحقاقاتها“.  �مل�صاحلة 

.
111

�لنا�ص ومعاناتهم“ يف �لقطاع

�مل�صاحلة  باتفاق  تعرتف  ال  حكومته  �إن  نتنياهو  بنيامني  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  رئي�ص  قال   •

على  تعمل  لن  حكومته  �أن  �إىل  �لنظر  ولفت  به،  تلتزم  ولن  وحما�ص  فتح  حركتي  بني  �ملبم 

عرقلة تطبيق �تفاق �مل�صاحلة على �أر�ص �لو�قع، و�أو�صح باأن “�إ�رش�ئيل“ لن تقطع �ت�صاالتها 

.
112

مع �ل�صلطة �لفل�صطينية

قال رئي�ص حزب �لعمل �الإ�رش�ئيلي �آيف غباي، يف مقابلة مع �لقناة �الإ�رش�ئيلية �لثانية، �إنه لن   •

يخلي �مل�صتعمر�ت يف �إطار “�تفاق �صالم“، مو�صحاً: “�إذ� كنت ت�صنع �ل�صالم، فلماذ� يجب �أن 

.
يتم �الإخالء؟“113

قال �الإعالم �حلربي �لتابع حلزب �هلل، �إن �الأمن �لعام �للبناين �ألقى �لقب�ص على ثالثة �أ�صخا�ص   •

لال�صتباه بتعاملهم مع “�إ�رش�ئيل“، هم عبا�ص م�صطفى �صالمة، وكرم كرم �إدري�ص، وكمال 

.
114

�أجود ح�صن

�الإ�رش�ئيلي  للطري�ن  ت�صدت  �جلوي  دفاعه  قو�ت  �أن  له،  بيان  يف  �ل�صوري،  �جلي�ص  �أعلن   •

و�أ�صابت �إحدى طائر�ته ب�صكل مبا�رش. ونفت “�إ�رش�ئيل“ �إ�صابة �أّي من طائر�تها حيث قالت 

.
115

�إن �لنري�ن �ل�صورية �أخطاأتها

31 وحدة ��صتيطانية يف مدينة �خلليل �ملحتلة، للمرة �الأوىل منذ  “�إ�رش�ئيل“ على بناء  و�فقت   •

.
�صنة 1162002

الثالثاء، 2017/10/17

�أعلن ديو�ن رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، يف بيان �صادر عن �ملجل�ص �لوز�ري   •

جتري  لن  �الإ�رش�ئيلية  “�حلكومة  �أن  و�الأمنية،  �ل�صيا�صية  لل�صوؤون  �مل�صغر  �الإ�رش�ئيلي 
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مفاو�صات مع حكومة فل�صطينية ت�صارك فيها حما�ص، وهي منظمة �إرهابية تدعو �إىل تدمري 

�لكابينت قيام حما�ص باالعرت�ف  لذلك“. و��صرتط  �لالزمة  ِ�ل�رشوط  تلب  �إ�رش�ئيل، طاملا مل 

بـ“�إ�رش�ئيل“، ونبذ “�الإرهاب“ وفقاً ل�رشوط �لرباعية �لدولية، ونزع �صالح حما�ص، و�إعادة 

�جلنود و�ملدنيني �الإ�رش�ئيليني �ملحتجزين يف غزة، ومنح �ل�صيطرة �لكاملة لل�صلطة �لفل�صطينية 

قالت  ما  �ل�صلطة  تو��صل  و�أن  �الأ�صلحة،  تهريب  ومنع  �ملعابر،  ذلك  يف  مبا  غزة  قطاع  على 

تكون  و�أن  باإير�ن،  حما�ص  عالقات  وقطع  �ل�صفة،  يف  حلما�ص“  �لتحتية  �لبنية  “�إحباط  عنه 

.
117

�الإمد�د�ت �الإن�صانية لغزة عب “�ل�صلطة �ل�رشعية“ فقط، وفق �آليات و��صحة وحمددة

قال �لناطق �لر�صمي با�صم رئا�صة �ل�صلطة �لفل�صطينية نبيل �أبو ردينة، رد�ً على �ل�رشوط �لتي   •

و�صعتها �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بخ�صو�ص �مل�صاحلة �لفل�صطينية، �إن �مل�صاحلة �لوطنية هي 

.
118

م�صلحة فل�صطينية عليا

�أكد ممثل �جلبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني يف �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية،   •

طلباً  رف�ص  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  �أن  الين،  �أون  لفل�صطني  ت�رشيحات  يف  �صحادة،  عمر 

�لتنفيذية  �للجنة  �جتماع  خالل  وذلك  غزة،  قطاع  على  �ملفرو�صة  �لعقوبات  برفع  للف�صائل 

.
119

للمنظمة يف ر�م �هلل

�لتقى رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو يف �لقد�ص بوزير �لدفاع �لرو�صي �صريغي   •

�إنه يجب  �أفيجدور ليبمان. وقال نتنياهو  Sergey Shoygu، بح�رش وزير �لدفاع  �صويغو 

.
120

على �إير�ن �أن تدرك باأن “�إ�رش�ئيل“ لن ت�صمح لها بالتمو�صع ع�صكرياً يف �صورية

بلدة  من  �لعي�صاوي  �صريين  �ملحامية  �الأ�صرية  عن  �الإ�رش�ئيلية  �الحتالل  �صطات  �أفرجت   •

.
121

�لعي�صوية جنوب مدينة �لقد�ص �ملحتلة، بعد ق�صائها 43 �صهر�ً د�خل �صجون �الحتالل

 ،Ronald Lauder أكد �لرئي�ص �مل�رشي عبد �لفتاح �ل�صي�صي، خالل ��صتقباله رونالد الودر�  •

رئي�ص �ملوؤمتر �ليهودي �لعاملي، يف �لقاهرة، �أن حر�ص بالده على حتقيق �مل�صاحلة �لفل�صطينية، 

باأهمية تلك  منها  �قتناعاً  ياأتي  �إىل تويل م�صوؤولياتها يف قطاع غزة،  �ل�رشعية  �ل�صلطة  وعودة 

.
122

�خلطوة يف دفع م�صاعي �إحياء �ملفاو�صات بني �جلانبني �لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي

االأربعاء، 2017/10/18

ت�صدى رئي�ص جمل�ص �الأمة �لكويتي مرزوق �لغامن، خالل �ملوؤمتر �لبملاين �لدويل يف �صانت   •

�لنو�ب  عن  �الأخري  حديث  لدى  �الإ�رش�ئيلي،  �لكني�صت  وفد  لرئي�ص  �لرو�صية،  بطر�صبورغ 

�لفل�صطينيني �ملعتقلني يف �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية وو�صفهم باالإرهابيني، موؤكد�ً �أن كالم ممثل 

�لبملان �ملغت�ِصب ينطبق عليه �ملثل �ملعروف “�إذ� مل ت�صتِح فافعل ما �صئت“. و�أ�صاف موجهاً 



443

ت�شرين �لأول/ �أكتوبر 2017

�أن ر�أيت ردة  �أن حتمل حقائبك وتخرج من �لقاعة بعد  “عليك  حديثه للمندوب �الإ�رش�ئيلي: 

�لفعل من كل �لبملانات �ل�رشيفة بالعامل... �خرج �الآن من �لقاعة �إن كانت لديك ذرة من كر�مة 

�أنو�ع  �أخطر  “يثل  �الإ�رش�ئيلي  �لوفد  رئي�ص  ذكره  ما  �أن  و�أكد  �الأطفال“،  قاتل  يا  حمتل،  يا 

�ن�صحب  �لغامن ومد�خالت وفود عربية عدة،  �لدولة“. وعقب مد�خلة  �إرهاب  �الإرهاب وهو 

.
123

�لوفد �الإ�رش�ئيلي من �لقاعة

�تهم مر�قب فل�صطني �لد�ئم لدى �الأمم �ملتحدة ريا�ص من�صور جمل�ص �الأمن �لدويل بـ“�ل�صلل“   •

عندما يتعلق �الأمر بـ“�إ�رش�ئيل“. وقال من�صور، يف �الإفادة �لتي قدمها خالل �جلل�صة �لدورية 

�صعبنا  توحيد  �إعادة  �إن  بدورنا،  قمنا  “لقد  �لفل�صطينية:  �لق�صية  حول  �لدويل  �الأمن  ملجل�ص 

.
و�أر�صنا ونظامنا �ل�صيا�صي من بني �أولوياتنا �لوطنية �لعليا“124

�الأجهزة  با�صم  �لر�صمي  و�لناطق  �لعام  �ل�صيا�صي  �ملفو�ص  �ل�صمريي،  عدنان  �للو�ء  قال   •

�الأمنية �لفل�صطينية، يف ت�رشيحات له على �صفحته على �لفي�صبوك: “�ملوؤ�ص�صة �الأمنية قررت 

�إىل �لتقاعد، و�صتفتح  6,145 �صابطاً من عنا�رشها يف �ملحافظات �ل�صمالية و�جلنوبية  �إحالة 

�الإد�ري  �لهرم  يف  �خللل  لت�صويب  �صو�ء،  حّد  على  و�لقطاع  �ل�صفة  يف  ل�صبابنا  �لتجنيد  باب 

.
للموؤ�ص�صة �الأمنية“125

�أكد ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص مو�صى �أبو مرزوق، يف حو�ر مع �لعربي �جلديد،   •

برفع  معنية  فتح  حركة  �أن  معتب�ً  �النق�صام،  باإنهاء  عنه  عودة  ال  قر�ر�ً  �تخذت  حما�ص  �أن 

�ملقاومة مل يكن مطروحاً على طاولة �حلو�ر،  �أن �صالح  �أبو مرزوق على  �لعقوبات. و�صدد 

ولن يكون كذلك، موؤكد�ً على �أن �حلركة لن تتنازل عن �حلّق �مل�رشوع مبقاومة �الحتالل. كما 

�أعلن �أبو مرزوق �أن حركته �صت�صارك يف حكومة �لوحدة، �لتي تريدها قوية قادرة على �إد�رة 

.
126

�ل�صاأن �لفل�صطيني بطريقة �صحيحة

قالت حركة حما�ص �إنها لن ت�صمح لـ“�إ�رش�ئيل“ بفر�ص �أي �رشوط على �ل�صعب �لفل�صطيني،   •

“ولن ن�صمح بتخريب خيارنا نحو �مل�صاحلة“. وقالت �حلركة على ل�صان �ملتحدث با�صمها 
حازم قا�صم، يف بيان �صحفي، “قر�ر�ت �ملجل�ص �لوز�ري �الإ�رش�ئيلي �مل�صغر، حماولة يائ�صة 

.
لتخريب جهود �مل�صاحلة �لفل�صطينية، �لتي تقدمت خطو�ت كبرية بالفرتة �الأخرية“127

�أكد وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �أفيجدور ليبمان �أن “�لوترية �حلالية يف �ل�صنة �الأخرية لعمليات   •

�لبناء و�لتو�صع يف �مل�صتوطنات يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، ال جتد لها مثيالً منذ عام 2000“. 

2017، وعمليات  �لعام �جلاري  “ومنذ بد�ية  �إنه  �أن ليبمان قال  وجاء يف �صحيفة معاريف 
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�لبناء تتو��صل يف نحو 3,000 وحدة �صكنية“، و�إن “هناك نحو 7,500 خمطط بناء �إ�صايف، يف 

.
هذه �ملرحلة �أو تلك، من �لتنفيذ“128

للدر��صات  �حلور�ين  �هلل  عبد  مركز  �أ�صدرها  �ل�صمالية،  �الأغو�ر  عن  حقائق“  “ورقة  ك�صفت   •

و�لتوثيق �لتابع ملنظمة �لتحرير، عن قيام قو�ت �الحتالل بهدم نحو 350 بيتاً، و719 من�صاأة، 

خالل �لفرتة 2009–2017، بينها 41 بيتاً و100 من�صاأة يف �صنة 2016، بينما هدمت 4 بيوت، 

.
و18 من�صاأة منذ بد�ية �صنة 1292017

��صتعد�د  عن   Ralph Tarraf طر�ف  ر�لف  فل�صطني  يف  �الأوروبي  �الحتاد  ممثل  �أعرب   •

�لفل�صطينية.  �ل�صلطة  قيادة  حتت  وفتح  حما�ص  حركتي  بني  �مل�صاحلة  جهود  لدعم  منظمته 

“وقفنا  و�إغاثية:  تنموية  �أوروبية  م�صاريع  لتفقد  غزة  قطاع  زيارته  خالل  طر�ف،  وقال 

لهم �حلق مب�صتقبل فاأهايل غزة  �إىل جانبه،  �لوقوف  �ملا�صي، و�صوف ن�صتمر يف   مع غزة يف 

.
�أف�صل“130

�أيلول/  خالل  كلياً  مدمر�ً  م�صكناً   54 �إعمار  �إعادة  من  �النتهاء  مّت  �إنه  �الأونرو�  وكالة  قالت   •

�رشفت �إنها  وقالت  �صكنية.  وحدة   112 يف  �الإ�صالحات  �أعمال  ومّتت   ،2017  �صبتمب 

الإعادة  دوالر�ً   2,536,116 �ملبلغ:  ت�صّمن  حيث  لالإيو�ء،  كم�صاعد�ت  دوالر  مليون   2.91

.
131

�الإعمار، و372,569 دوالر�ً الأعمال �الإ�صالحات

�رشطة  قيام  �إن  جمدالين،  �أحمد  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  ع�صو  قال   •

�الحتالل بن�رش منظومة “تن�صت“ يف مدينة �لقد�ص، و�لتي �صيتم �لبدء بتجربتها يف �صو�رع 

وفر�ص  �لتهويد  مل�رشوع  و��صتكمال  �خلطورة،  غاية  يف  �أمر  كافة،  �لقد�ص  وحار�ت  و�أزقة 

.
132

�صيا�صة �الأمر �لو�قع

اخلمي�س، 2017/10/19

قال رئي�ص حركة حما�ص يف قطاع غزة يحيى �ل�صنو�ر: “ال �أحد له �لقدرة على �نتز�ع �عرت�فنا   •

باالحتالل، وم�صاألة �عرت�فنا باإ�رش�ئيل ولّت، و�ليوم نتحدث عن متى �صنم�صح �إ�رش�ئيل من 

�لوجود“. ونقل �ل�صنو�ر، خالل لقاء جمعه بـ“نخب �صبابية“، عن قائد كتائب �لق�صام حممد 

�ل�صيف قوله: “�إذ� فكر �لعدو بارتكاب حماقة �صّد �صعبنا ومقد�صاتنا، فاإننا �صنك�رش جي�صه 

�إننا ن�صتطيع �رشب  “�أقول من موقع قوة،  �ل�صنو�ر:  قائمة“. وتابع  له بعده  ال تقوم  ك�رش�ً 

�إ�رش�ئيل خالل خم�ص دقائق مبا �أطلقناه خالل 51 يوماً )من �صو�ريخ(“. و�أعلن �أنه “دخل يف 

عامي 2015 و2016 من �ل�صالح ما يفوق ما دخل خالل ع�رش �صنو�ت“، م�صيفاً �أنه �صتتحقق 

�إجناز�ت كبرية �إذ� فكر �أبو مازن باأن يدير �لعملية �ل�صيا�صية ��صتناد�ً �إىل هذ� �ل�صالح. وفيما 
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يخ�ص ملف موظفي غزة، قال �ل�صنو�ر �إن حركة فتح طلبت من حما�ص جلب �أمو�ل من قطر 

لتغطية �ملوظفني خالل �ملرحلة �النتقالية، لكنه رّد عليهم باأن “عالقتنا مع قطر لي�صت جيدة، 

.
و�لقطريون غري ر��صني عن بع�ص خطو�تنا“133

�لالجئني،  �صوؤون  د�ئرة  رئي�ص  �لفل�صطينية،  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  ع�صو  رف�ص   •

�ملئوية بالذكرى  �الحتفال  �لبيطانية  �حلكومة  �إعالن  �صحفي،  بيان  يف  �الأغا،   زكريا 

.
134

لوعد بلفور ودعوتها م�صوؤولني �إ�رش�ئيليني حل�صور �الحتفال

باإعادة  �أ�صدرت قر�ر�ً، ب�صكل تو�فقي،  �إنها  �لفل�صطينية  �لعايل  �لرتبية و�لتعليم  قالت وز�رة   •

.
135

150 معلماً م�صتنكفاً للعمل يف مد�ر�ص قطاع غزة، ل�صّد �لعجز �حلا�صل يف عدد �ملعلمني

قال م�صوؤول ملف �مل�صاحلة يف حركة فتح عز�م �الأحمد، يف مقابلة مع موقع رو�صيا �ليوم،   •

عن  �الأحمد  وحتدث  فيه.  �لتدخل  الأحد  يحق  وال  فل�صطيني،  �صاأن  حما�ص  حركة  �صالح  �إن 

.
136

�ملحاوالت �الإ�رش�ئيلية الإف�صال �مل�صاحلة

يف  �ل�صوري  للجي�ص  موقعاً  ق�صف  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  باأن  �إ�رش�ئيلية  �إعالم  و�صائل  �أفادت   •

رد�ً  حرجة،  حالة  يف  �أحدهم  جنود  ثالثة  الإ�صابة  �أدى  مما  �لغربي،  �جلنوبي  دم�صق  ريف 

�جلوالن  ه�صبة  يف  و�صقطت  �ل�صوري  �جلانب  من  �أطلقت   Mortar Shell هاون  قذيفة  على 

.
137

�ملحتلة

على  يجب  �إنه  غرينبالت  جاي�صون  �ل�صالم“  لـ“عملية  �خلا�ص  �الأمريكي  �ملبعوث  قال   •

بـ“�إ�رش�ئيل“.  تعرتف  و�أن  �لعنف،  نبذ  تتعهد  �أن  �لعتيدة“  �لفل�صطينية  �لوحدة  “حكومة 
مببادئ �لتقيد  �أهمية  جديد  من  توؤكد  �ملتحدة  �لواليات  �أن  له،  بيان  يف  غرينبالت،   و�أ�صاف 

فل�صطينية،  حكومة  يف  دور  باأي  معنية  حما�ص  كانت  “�إذ�  �أنه  على  و�صدد  �لرباعية.  �للجنة 

.
فيجب عليها �أن تقبل هذه �ملتطلبات �الأ�صا�صية“138

اجلمعة، 2017/10/20

�صبكة مع  مقابلة  يف  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  مرزوق،  �أبو  مو�صى  �أكد   • 

مائدة  على  تطرح  مل  �لفل�صطينية  لل�صلطة  حما�ص  �أ�صلحة  ت�صليم  ق�صية  �أن  �أن،  �أن  �صي 

�ملفاو�صات مع حركة فتح خالل مفاو�صات �تفاق �مل�صاحلة. وقال �أبو مرزوق �إنه ال يوجد 

متهمون حم�صوبون على حما�ص �أمام �ملحاكم �مل�رشية، و�التهامات �لتي مّت ذكرها يف جمملها 

.
139

هي كالٌم مر�صٌل

و�صل وفد من حما�ص، برئا�صة نائب رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي للحركة �صالح �لعاروري، �إىل   •

�أياماً. وي�صم �لوفد، �إىل  طهر�ن، للقاء م�صوؤولني �إير�نيني رفيعي �مل�صتوى، يف زيارة ت�صتمر 
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و�صامي جبارين،  وز�هر  حمد�ن،  و�أ�صامة  ن�رش،  وحممد  �لر�صق،  عزت  �لعاروري،   جانب 

.
140

�أبو زهري، وخالد �لفاهوم

�ل�صعب  �أهد�ف  لتحقيق  �ل�صلمي“  �لكفاح  “مو��صلة  عبا�ص  حممود  �لفل�صطيني  �لرئي�ص  �أكد   •

�لفل�صطيني، يف ر�صالة تالها �ل�صفري �لفل�صطيني لدى �لواليات �ملتحدة ح�صام زملط، عند بدء 

�لالتينية )كوبالك(،  للكاريبي و�أمريكا  �لفل�صطينية  �ملوؤ�ص�صات  �لر�بع الحتاد  �ملوؤمتر  �أعمال 

.
141

�لذي يعقد �جتماعاً يف ماناغو�، عا�صمة نيكار�غو�

قال رئي�ص حركة حما�ص يف �خلارج ماهر �صالح، �إن حركته “لن تكون �لطرف �لذي يف�صل   •

�مل�صاحلة �لفل�صطينية“. وحول وجود حما�ص يف �صورية، قال �صالح �إن �حلركة “كانت �أقامت 

يف �صورية مدة 10 �أعو�م، قدم خاللها �ل�صعب �ل�صوري، و�صورية �لدولة �ل�صيء �لكثري، ولكن 

�إال للحّق  �أنف�صنا يف موقع ال نح�صد عليه خرجنا من �صورية، ونحن ال ننحاز  عندما وجدنا 

.
و�لعدل، و�حلّق د�ئماً مع �ل�صعوب“142

�إ�رش�ئيل  دولة  من  جزء�ً  “�صيبقى  �الأردن  غور  �أن  نتنياهو  بنيامني  �لوزر�ء  رئي�ص  �أعلن   •

يف �ال�صتيطان  على  عاماً  خم�صني  مرور  مبنا�صبة  �أقيم  حفل  يف  نتنياهو،  وقال  �الأبد“.   �إىل 

غور �الأردن، “�إن خّط �لدفاع �ل�رشقي لنا يبد�أ من هذ� �ملكان، و�إذ� مل نكن نحن هنا، فاإن طهر�ن 

.
وحما�ص �صيكونان هنا، ولن ن�صمح بحدوث ذلك“143

�ملتحدة:  �لواليات  يف  �لر�عوية“  “زيارته  خالل  �لر�عي،  ب�صارة  �ملاروين  �لبطريرك  قال   •

�ملليون،  ون�صف  مليون  من  �أكرث  وهم  �صورية،  من  لبنان  �إىل  جلاأو�  �لذين  �إىل  “بالن�صبة 
خطر�ً  بل  لبنان  على  كبري�ً  عبئاً  باتو�  �للبناين،  �ل�صعب  ن�صف  �أ�صبحو�  �لفل�صطينيني  ومع 

�أ�صبحت و�جبة  “عودتهم  �أن  و�أمنياً“. ور�أى  ديوغر�فياً، و�قت�صادياً، و�صيا�صياً، وثقافياً، 

�إىل �الأماكن �الآمنة يف �صورية، من دون �أن نتخلى عن ت�صامننا �الإن�صاين معهم، و�الجتماعي 

.
مع ق�صيتهم“144

�مل�صوؤول  �إن  �لفرن�صية  �ل�صحافة  لوكالة  ��صمه،  عن  �لك�صف  رف�ص  �إ�رش�ئيلي،  م�صوؤول  قال   •

�ل�صعودي �لذي ز�ر “�إ�رش�ئيل“ �رش�ً يف �صهر �أيلول/ �صبتمب 2017 هو ويل �لعهد �الأمري حممد 

.
145

بن �صلمان

دعا �ملفكر �الإ�صالمي �لتون�صي عبد �لفتاح مورو، يف �إحدى جل�صات �مللتقى �لتا�صع لـ“رو�د بيت   •

�ل�صباب  �لتحرير“،  “مقومات ومتطلبات  �إ�صطنبول، بعنو�ن  �نطلق يف مدينة  �لذي  �ملقد�ص“، 

�لفل�صطينية،  �لق�صية  �أجل  من  �لدولية  �ملنظمات  لت�صخري  و�الإ�صالمي،  �لعربي  �لعاملني  يف 

.
باعتبارها “ق�صية حّق“146
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من  �أكرث  ي�صتغل  �الإ�رش�ئيلي  “�الحتالل  �إن  عو�ص،  عال  �لفل�صطيني  �الإح�صاء  رئي�ص  قالت   •

85l% من م�صاحة فل�صطني �لتاريخية، �إذ مل يتبَق للفل�صطينيني �صوى نحو 15l% من م�صاحة 

�الأر��صي فقط، وبلغت ن�صبة �لفل�صطينيني 48l% من �إجمايل �ل�صكان يف فل�صطني �لتاريخية“. 

فقد  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  و�لقو�عد  �ال�صتعمارية  باملو�قع  يتعلق  وفيما 

��صتعمارية؛  150 م�صتعمرة، و119 بوؤرة  413 موقعاً، منها  بلغ  �أن عددها  �أو�صحت عو�ص 

نحو �ل�صفة  يف  �لفل�صطينيني  �إىل  �مل�صتعمرين  ن�صبة  وت�صّكل  م�صتعمر�ً.   617,291  يقطنها 

نحو �لقد�ص(  )�رشقي  �لقد�ص  حمافظة  يف  وبلغت  فل�صطيني،   100 كل  مقابل  م�صتعمر�ً   21 

.
147

69 م�صتعمر�ً مقابل كل 100 فل�صطيني

ال�صبت، 2017/10/21

�عتب نائب رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �صالح �لعاروري وجود وفد برئا�صته من   •

�حلركة يف �لعا�صمة �الإير�نية طهر�ن رف�صاً عملياً للطلب �الإ�رش�ئيلي بقطع �لعالقات معها. 

ترك  يجب  �أنه  ونعتقد  �خلا�صة،  مو�قفنا  “لدينا  قوله،  �لعاروري  عن  �مليادين  قناة  ونقلت 

�خلالفات جانباً، ولكن ب�صاأن �ملقاومة يف مو�جهة �لكيان �ل�صهيوين لن نتنازل عن موقفنا“. 

حقاً  ذلك  ونرى  �أيدينا،  يف  �صيبقى  “�صالحنا  فاإن  �حتالل  هناك  د�م  ما  �أنه  �إىل  �لنظر  ولفت 

.
م�رشوعاً لنا“148

�إن مردخاي  يو�آف  �لفل�صطينية  �ملناطق  يف  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  عمليات  من�صق  قال   • 

�أن  و�أ�صاف  �الإير�ين“.  �لنظام  مع  عالقاتها  ال�صتمر�ر  باهظاً  ثمناً  �صتدفع  حما�ص  “حركة 
“قادة حما�ص �لذين ز�رو� ويزورون طهر�ن ال يكلفون �أنف�صهم باإخفاء زيار�تهم �إير�ن، �لتي 
تو��صل �لتحري�ص على دولة �إ�رش�ئيل يف �صكل عن�رشي“. وتابع مردخاي قائالً، �إن “حما�ص 

.
ما تز�ل تتلقى دعماً مالياً وع�صكرياً من �إير�ن، وهي ال تقوم باإخفاء ذلك بل على �لعك�ص“149

Yaron Blum، من�صقاً جديد�ً  عنّي رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني نتنياهو يرون بلوم   •

مللف �ملفقودين �الإ�رش�ئيليني. ونقل موقع و�ال �لعبي عن بلوم قوله يف �أول ت�رشيح له عقب 

.
تعيينه: “يجب قلب كل حجر لتحقيق ذلك، و�أنا �صاأقوم بهذه �ملهمة حتى �إجنازها“150

 Expediency أ�صاد رئي�ص مركز �لدر��صات �ال�صرت�تيجية يف جممع ت�صخي�ص م�صلحة �لنظام�  •

 ،Ali Akbar Velayati يف �إير�ن علي �أكب واليتي Discernment Council of the System

�صالح  �ل�صيا�صي  مكتبها  رئي�ص  نائب  برئا�صة  حما�ص  حركة  من  وفد�ً  ��صتقباله  خالل 

.
151

�لعاروري، يف طهر�ن، برف�ص حما�ص �لتخلي عن �صالح �ملقاومة
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ُطلب من �ل�صكان يف مدينة ديكين�صون، يف �صاحية هيو�صنت يف والية تك�صا�ص، �لتي �رشبها   •

“�إ�رش�ئيل“، وذلك  Harvey، تعبئة منوذج يتعهدون مبوجبه بعدم مقاطعة  �الإع�صار هاريف 

�ملباين  �إعمار  �إعادة  بهدف  تبعات  �صندوق  من  م�صاعدة  على  �حل�صول  �صمان  �أجل  من 

�أ�صبح موؤخر�ً  �لنموذج ب�صبب قانون جديد  �إىل  �لطلب  �أ�صيف هذ�  �ملدينة. وقد  و�مل�صالح يف 

�صاري �ملفعول يف تك�صا�ص، و�لذي ينع �ل�صلطات من �لعمل �أو �ال�صتثمار مع �رشكات تقاطع 

.
“�إ�رش�ئيل“152

االأحد، 2017/10/22

و�صائل  بع�ص  تناقلته  ما  باأن  �ل�صنو�ر  يحيى  غزة  قطاع  يف  حما�ص  حركة  رئي�ص  مكتب  �أفاد   •

�لوطنية  �مل�صاحلة  تعار�ص  قطر  باأن  �ل�صبابية  �الأطر  مع  �ل�صنو�ر  حديث  عن  �الإعالم 

�لفل�صطينية، �أو �أنها م�صتاءة من �لتقارب يف �لعالقة بني حما�ص وم�رش �ل�صقيقة، �أو �أن هناك 

.
153ً

توتر�ً يف �لعالقة بني �حلركة وقطر، �أمر عاٍر عن �ل�صحة متاما

مع  �آيزنكوت  غادي  �الإ�رش�ئيلي  للجي�ص  �لعامة  �الأركان  هيئة  رئي�ص  �الأوىل  للمرة  ي�صارك   •

“�إ�رش�ئيل“. وقال  لديها عالقات ديبلوما�صية مع  لي�صت  �أركان جيو�ص دول عربية  روؤ�صاء 

موقع �آي 24 �أو I24 �الإ�رش�ئيلي، �إن روؤ�صاء �أركان جيو�ص �ل�صعودية، و�الإمار�ت، و�الأردن، 

وم�رش، و“�إ�رش�ئيل“ �صيجتمعون مع نظر�ئهم من دول غربية ومن حلف �صمال �الأطل�صي، 

.
154

و�أ�صرت�ليا وغريها، يف �جتماع لقادة هيئة �الأركان �لكبري و�لدويل �لذي يعقد يف و��صنطن

�أي  �إىل عقد وتفعيل �ملجل�ص، لتجاوز  �لفل�صطيني عزيز دويك  �لت�رشيعي  دعا رئي�ص �ملجل�ص   •

حممود  �ل�صلطة  “رئي�ص  دويك  ودعا  �لفل�صطينية.  و�لقانونية  �ل�صيا�صية  �ملنظومة  يف  خلل 

�لتئام �ملجل�ص لدور�ت الحقة يف  عبا�ص لعقد دورة طارئة للمجل�ص، تكون مبثابة فتح بو�بة 

 .
�إطار عمله ومهامه“155

قال نائب رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي حلركة حما�ص �صالح �لعاروري �إن طهر�ن تقدم دعماً مميز�ً   •

للمقاومة �لفل�صطينية يف مو�جهة �لكيان �ل�صهيوين، موؤكد�ً �أن عالقة حركته باإير�ن “تتعافى 

رفع  �أن  طهر�ن،  من  �لعامل،  قناة  مع  مقابلة  يف  �لعاروري،  و�أ�صاف  كافة“.  �مل�صتويات  على 

.
156

وترية �لدعم �الإير�ين هو �مللف �الأبرز �لذي يبحثه وفد حما�ص و�مل�صوؤولون �الإير�نيون

تريد  �إير�ن  �أن  واليتي  �أكب  علي  �الإير�نية  �لدولية  لل�صوؤون  �لثورة  قائد  م�صت�صار  �صدد   •

بحما�ص �ملتمثلة  �لفل�صطينية  و�ملقاومة  �إير�ن  بني  �لعالقات  �أن  �ل�صهيوين  للكيان  تثبت   �أن 

و�جلهاد �الإ�صالمي عالقة ��صرت�تيجية لن تنقطع مطلقاً، بل �إن دعم �إير�ن للمقاومة �صيزد�د 

حما�ص،  وحركة  �لفل�صطينية  �ملقاومة  بدعم  نفتخر  “نحن  قائالً:  وتابع  يوم.  بعد  يوماً 



449

ت�شرين �لأول/ �أكتوبر 2017

وعلى  فل�صطني  يف  �ملقاومة  و�صتدعم  دعمت  و�صعباً  قائد�ً  �إير�ن،  يف  �الإ�صالمية  و�جلمهورية 

�أمينة على  باأن حما�ص  �إير�ن و�ثقون  �أنهم يف  �الإ�صالمي“. و�أ�صاف  ر�أ�صها حما�ص و�جلهاد 

حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني، وهي كذلك ال يكن �أن تتخلى عن �لثو�بت �لفل�صطينية و�ملقاومة 

.
157

و�صالحها

قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �ل�صابق مو�صيه يعلون �إنه ي�صتحيل حتقيق �أي ت�صوية �صيا�صية   •

مع �لفل�صطينيني، ب�صبب �لفو�رق باملو�قف ووجهات �لنظر، موؤكد�ً على �رشورة �لعمل على 

تعزيز �مل�رشوع �ال�صتيطاين يف �ل�صفة �لغربية. و�صدد يعلون على معار�صته �ل�صديدة الإخالء 

.
158

�مل�صتعمر�ت من �ل�صفة، ودعا �إىل توطني مليون م�صتوطن �إ�صايف

�حتاد  ورئي�ص  �لفل�صطينية،  لل�صناعات  �لعام  �الحتاد  �صندوق  �أمني  ب�صي�صو،  و�ّصاح  �أعلن   •

�ل�صناعات �خل�صبية يف غزة، �أن خ�صائر �ل�صناعات �خل�صبية و�الأثاث يف قطاع غزة، منذ بدء 

�النق�صام و�حل�صار �لذي فر�ص على �لقطاع، بلغت نحو 120 مليون دوالر. و�أو�صح �أنه كان 

يعمل يف جمال �ل�صناعات �خل�صبية نحو 11 �ألف عامل، �إال �أن �لعدد تقل�ص وو�صل الألف عامل 

 .
159

فقط

�أعلن مدير مركز �الأ�رشى للدر��صات يف غزة ر�أفت حمدونة �أن ما يقارب 540 �أ�صري�ً و�أ�صرية   •

.
160

فل�صطينية، �أي 8.3l% من جمموع �الأ�رشى، يعانون من �أمر��ص �لعيون �ملختلفة

االإثنني، 2017/10/23

رئي�ص  ت�رشيحات  غرينبالت  جاي�صون  �ل�صالم“  لـ“عملية  �خلا�ص  �الأمريكي  �ملبعوث  �نتقد   •

حركة حما�ص يف قطاع غزة يحيى �ل�صنو�ر �لتي قال فيها �إن �حلركة “�صتم�صح �إ�رش�ئيل عن 

فندق يف  غزة  قطاع  من  �صخ�صيات  �أربع  مع  عقده  لقاء  خالل  غرينبالت،  وقال   �لوجود“. 

وجود  وتنفي  �ملوقف،  تفجري  “ُتعيد  �ل�صنو�ر  ت�رشيحات  �إن  �ملحتلة،  �لقد�ص  يف  د�ود  �مللك 

لدعمها  ��صتعد�د  �مل�صاحلة، ولدينا  “ندعم  لدى حركة حما�ص“. وقال غرينبالت:  �أي تغيري 

�صيا�صياً ومالياً“، معتب�ً عودة �ل�صلطة �لفل�صطينية �إىل قطاع غزة “يتفق مع �لروؤية �الأمريكية 

.
يف �لتعاطي مع ق�صايا �ل�رشق �الأو�صط“161

للكني�صت،  �ل�صتوية  �لدورة  �فتتاح  يف  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  كرر   •

موقف حكومته �ملعار�ص للم�صاحلة �لفل�صطينية، مع توجيه ر�صائل تهديد لكل من يهدد �أمن 

“مند يدنا ل�صنع �ل�صالم، ونحن م�صتعدون للتفاو�ص  “�إ�رش�ئيل“. و�أ�صاف نتنياهو قائالً: 
يف  ت�صتمر  �لتي  حما�ص  حركة  �إىل  هذه  ت�صتند  مل  طاملا  فل�صطينية،  حكومة  مع  �ل�صالم  على 

.
دعوتها لتدمري دولة �إ�رش�ئيل“162
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�إعالمية  جهات  �إن  حما�ص،  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  نائب  �لعاروري،  �صالح  قال   •

للدوحة  �تهامات  خالل  من  قطر  ودولة  �حلركة  بني  �لعالقة  �رشب  حتاول  عربية  و�أطر�فاً 

�أن  لقاء خا�ص مع �جلزيرة،  �لعاروري، يف  �لفل�صطينية. و�أ�صاف  �مل�صاحلة  باأنها تقف �صّد 

�أم يف  �إجنازها، �صو�ء كان يف م�رش  �لنظر عن مكان  �لفل�صطينية بغ�ص  �مل�صاحلة  قطر تدعم 

غريها. وب�صاأن عالقة حما�ص مع �إير�ن، قال �لعاروري �إن هناك �ختالفات وتبايناً يف �لر�أي 

بني طهر�ن و�حلركة، لكنه �أ�صاف �أن �لطرفني جتاوز� هذه �خلالفات على قاعدة دعم �لق�صية 

�لفل�صطينية و�لتم�صك بخيار �ملقاومة و�صالحها، دون �لطلب من حما�ص �تخاذ مو�قف ب�صاأن 

.
163

�ل�رش�عات �الإقليمية و�خلالفات بني دول �ملنطقة

�أو فر�ن�ص24  ف�صائية  مع  مقابلة  يف  �ل�صي�صي،  �لفتاح  عبد  �مل�رشي  �لرئي�ص  قال   • 

France24، فيما يتعلق مب�صار �مل�صاحلة �لفل�صطينية، �إن �لهدف من �تفاق �مل�صاحلة “تهيئة 

�الإ�رش�ئيلية  �لدولتني  الإقامة  مو�تية  نر�ها  لفر�صة  وتهيئة  غزة،  قطاع  ��صتعال  ومنع  �ملناخ 

.
و�لفل�صطينية“164

مت�صي  �للبنانية  �حلكومة  �أن  منيمنة  ح�صن  �لفل�صطيني  �للبناين  �حلو�ر  جلنة  رئي�ص  ك�صف   •

يف  �لفل�صطينيني  لالجئني  �لعي�ص  متطلبات  من  �الأدنى  �حلد  لتوفري  �صيا�صة  و�صع  باجتاه 

لبنانياً �صادر�ً عن  �للبناين �لفل�صطيني تو�فقاً  “�أجنزنا يف جلنة �حلو�ر  لبنان. وقال منيمنة: 

جتمع �لقوى �ل�صيا�صية �للبنانية ي�صمن روؤية ووثيقة موحدة لق�صية �لالجئني �لفل�صطينيني، 

.
متهيد�ً الإقر�رها من جمل�ص �لوزر�ء“165

�صارك رئي�ص �ال�صتخبار�ت �ل�صعودية �ل�صابق �الأمري تركي �لفي�صل يف موؤمتر نظمه “منتدى   •

 Center for a New ومركز �الأمن �الأمريكي �جلديد “Israel Policy Forum صيا�صة �إ�رش�ئيل�

نيويورك، بح�صور  �إ�رش�ئيل“، يف والية  �أمن  �أجل  “قادة من  American Security ومركز 

رئي�ص جهاز �ملو�صاد �الأ�صبق �إفريام هليفي Efraim Halevy، �إ�صافة �إىل �إ�رش�ئيليني �آخرين، 

بينهم جرن�ل متقاعد. و��صتبعد تركي �لفي�صل �أن تكون بالده قد دخلت يف �صفقة �رشية مع 

�أن ��صتمر�ر �لق�صية �لفل�صطينية ي�صيع  �أكد  “�إ�رش�ئيل“ ب�صبب �لعد�ء �مل�صرتك الإير�ن، لكنه 
على �ملنطقة فر�صة تعاون كبرية بني �لعرب و“�إ�رش�ئيل“. و�أ�صاد هليفي بجهود �ل�صعودية يف 

.
166

تقريب وجهات �لنظر �الإ�رش�ئيلية �لعربية

قال �لناطق با�صم �حلكومة �الأملانية �صتيفن ز�يبت Steffen Seibert �إن �أملانيا �صتقدم دعماً   •

مالياً ي�صل �إىل 540 مليون يورو )نحو 636 مليون دوالر( للم�صاعدة يف متويل �صفقة ت�صرتي 

“�إ�رش�ئيل“ مبوجبها ثالث غو��صات من �صنع �رشكة تي�صن غروب Thyssenkrupp، �أو ما 
.
167

يو�زي نحو ثلث �لقيمة �ملقدرة لل�صفقة
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الثالثاء، 2017/10/24

قال رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص، يف مقابلة خا�صة مع و�صائل �الإعالم �ل�صينية:   •

ال  الأننا  �لد�خلية  �صوؤوننا  يف  �أحد  يتدخل  ال  و�أن  �لوحدة،  �لفل�صطينية  �مل�صاحلة  من  “نريد 
نتدخل يف �صوؤون �أحد، ونريد �أي دولة يف �لعامل تقدم م�صاعدة �أن يتم ذلك من خالل �ل�صلطة 

و�حد،  وقانون  و�حدة،  �صلطة  هناك  تكون  �أن  “يجب  قائالً:  عبا�ص  و�أ�صاف  �لفل�صطينية“. 

وبندقية و�صالح و�حد، بحيث ال تكون هناك ميل�صيات وغريها، و�أن نكون مثل باقي دول 

�لعامل، وال نريد �أن ناأخذ مناذج �مليل�صيات الأنها غري ناجحة، وهذ� ما نق�صد به من �مل�صاحلة 

.
وما نعمل عليه“168

جل�صة  �فتتاح  خالل  �لفل�صطيني،  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  لرئي�ص  �الأول  �لنائب  بحر،  �أحمد  قال   •

مقاومة  الأن  �مل�صلحة،  وخا�صة  باملقاومة  �إال  �ال�صتيطان  الإنهاء  �صبيل  ال  “�إنه  للمجل�ص: 

�أن  جميعاً  �لفل�صطينيني  على  و�أخالقي.  وديني  وطني  وو�جب  وحّق  �رشورة  �ال�صتيطان 

يعملو� �صفاً و�حد�ً الإز�لة هذ� �ل�رشطان �ال�صتيطاين، وتطبيق حّق عودة �لالجئني �لفل�صطينيني 

.
�إىل مدنهم وقر�هم“169

قال رئي�ص حركة حما�ص يف قطاع غزة يحيى �ل�صنو�ر، خالل لقاء جمعه مع �لنقابات �ملهنية   •

و�حد. ويف رده  �أن ي�صتمر، و�صتنهيه ولو من طرف ٍ  لن ت�صمح لالنق�صام  �إن حما�ص  بغزة، 

 على �رشوط �الحتالل حول �مل�صاحلة، �أكد �ل�صنو�ر �أن �رشوط �الحتالل مرفو�صة بالكامل،

قائالً:  ثو�بتنا؛  من  ثابت  �أي  �أو  �صالحنا،  عن  نتنازل  �أو  بـ“�إ�رش�ئيل“،  نعرتف  �أن  يكن  وال 

.
“نحن جاهزون �أن نتنازل وطنياً ود�خلياً الأبعد حّد، �أما �أمام �لعدو لن نتنازل“170

�أعلن بنيامني نتنياهو �أن لدى “�إ�رش�ئيل“ “تعاطفاً كبري�ً“ مع تطلعات �الأكر�د، مطالباً �لعامل   •

ب�رشورة �الهتمام باأمنهم وم�صتقبلهم. وك�صف نتنياهو �أن وزير �ل�صياحة �الأ�صبق رحبعام 

مهمة  يف  �لعر�ق  كرد�صتان  �إىل  توجه   ،2001 �صنة  يف  �غتيل  �لذي   Rehavam Ze’evi زئيفي 

�أقامه �جلي�ص  �إن�صاء م�صت�صفى ميد�ين  �لع�رشين، و�أ�رشف على  �لقرن  �إبان �صتينيات  �رشية 

 .
171

�الإ�رش�ئيلي

بد�أت طو�قم من �لدفاع �ملدين �لفل�صطينية، و�الإ�رش�ئيلية، و�الأردنية، و�الأوروبية، متريناً يف   •

.
172

“�إ�رش�ئيل“ ملو�جهة �حلر�ئق
2017 يف �أحد�ث  �إ�رش�ئيلياً قتلو� باخلطاأ منذ بد�ية  11 جندياً  �أن  �أظهرت �إح�صائية �إ�رش�ئيلية   •

�رتفاعاً  هناك  فاإن  �الإح�صائية،  وبح�صب  ع�صكرية.  قو�عد  د�خل  وقعت  غالبيتها  خمتلفة، 

ملحوظاً يف عدد �لقتلى �لذين و�صل عددهم يف �صنة 2016 �إىل 10، و6 يف �صنة 2015، و4 جنود 

.
173

فقط يف �صنة 2014، وذلك وفقاً ملوقع �لقناة �لعبية �ل�صابعة
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هذ�  يف  مهمة  �ليوم  “زيارتنا  �لعمادي:  حممد  غزة  �إعمار  الإعادة  �لقطرية  �للجنة  رئي�ص  قال   •

�أو  �أو �لريا�ص  �لفل�صطينية، �صو�ء متت يف �لقاهرة  �أن قطر تقف مع �مل�صاحلة  �لوقت، لنوؤكد 

غريها“. وتابع �لعمادي قائالً: “جاءنا طلب من �لرئي�ص �لفل�صطيني �أن تعمل قطر فعلياً على 

�أر�ص �لو�قع، لتاأمني بناء مقار حلكومة �لوفاق بغزة، ونحن و�فقنا على �لفور وجئنا للقطاع 

.
بناء على طلبه“174

�إن نحو ثلثي �لالجئني �لفل�صطينيني يف لبنان  �أ�رشف دبور  قال �ل�صفري �لفل�صطيني يف لبنان   •

�إلكرتونية بعنو�ن  �إطالق جمعية م�صار حملة  يعي�صون حتت خّط �لفقر، وقال دبور، خالل 

“�إن�صان من فل�صطني“، بال�رش�كة مع �ل�صفارة �ل�صوي�رشية يف لبنان، وبالتعاون مع �ل�صفارة 
�لفل�صطينية يف لبنان: “�أتعلمون كم هو �لعدد �ملتبقي من �لفل�صطينيني يف لبنان �ليوم، ��صاألو� 

�ملتبقي،  �لعدد  من  �صتفاجوؤون  �أنكم  من  متاأكد  و�أنا  �لفل�صطيني   – �للبناين  �حلو�ر  جلنة 

.
�لفل�صطينيون ركبو� �لبحر و�لكثري منهم �أكلته �الأ�صماك“175

االأربعاء، 2017/10/25

قال نائب رئي�ص �ملكتب �ل�صيا�صي يف حركة حما�ص �صالح �لعاروري، خالل مقابلة مع �صحيفة   •

�رشق �الإير�نية، �إن حما�ص لي�صت لديها عالقات مع �صورية، م�صيفاً: “�صورية يف حالة حرب، 

.
وناأمل �أن تنتهي هذه �حلرب يف �أ�رشع وقت، و�أن يعود �الأمن و�ل�صالم“176

�أكد رئي�ص هيئة �لتقاعد �لفل�صطينية ماجد �حللو �أنه �صيتم �إحالة �صبعة �آالف من عنا�رش �الأمن   •

�الأجهزة  و�إ�صالح  �أد�ء  حت�صني  �إطار  يف  وذلك  �لتقاعد،  �إىل  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف 

.
177

�الأمنية

�لثاين.  �هلل  عبد  �الأردن  مبلك  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  �ت�صل   •

 و�أكد هنية على رف�ص حما�ص لكل موؤ�مر�ت وطروحات �لوطن �لبديل. ومن جانبه، �أكد �مللك

عبد �هلل على مو��صلة �الأردن مو�قفه بدعم كل �لفل�صطينيني خ�صو�صاً �أمام �لتحديات �لر�هنة. 

.
178

وتوّجه بالتهنئة لل�صعب �لفل�صطيني على هذ� �الإجناز بتحقيق �مل�صاحلة

�صيكل مليون   800 �صت�صتثمر  حكومته  �إن  نتنياهو  بنيامني  �الحتالل  حكومة  رئي�ص  قال   • 

�لبنى �لتحتية يف م�صتعمر�ت �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، بدء�ً  230 مليون دوالر( لتطوير  )نحو 

.
من �صنة 1792018

�نتقاد�ت  بعد  ��صتقالته،  �إ�صحق موخلو  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  لرئي�ص  �مل�صت�صار �خلا�ص  �أعلن   •

.
180

طاولت طبيعة مهمته
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�ملقامة  ت�صيون  نوف  م�صتعمرة  يف  ��صتيطانية  وحدة   176 �إقامة  على  �لقد�ص  بلدية  �صادقت   •

يف  �خلر�ئط  د�ئرة  مدير  �لتفكجي،  خليل  وقال  �لقد�ص.  �رشقي  يف  �ملكب  جبل  �أر��صي  على 

جمعية �لدر��صات �لعربية، �إن “�مل�رشوع باالأ�صا�ص ي�صمل 602 وحدة ��صتيطانية، و�أخذ�ً بعني 

�لوحد�ت  عدد  �صي�صاعف  �لقر�ر  فهذ�  �مل�صتوطنة،  يف  ��صتيطانية  وحدة   91 وجود  �العتبار 

.
�ال�صتيطانية لت�صبح �أكب م�صتوطنة يف د�خل حي فل�صطيني يف �لقد�ص �ل�رشقية“181

بالذكرى �ملئوية لوعد بلفور  “�صنحتفل حتماً  قالت رئي�صة �حلكومة �لبيطانية ترييز� ماي   •

�لبيطاين �لعموم  جمل�ص  يف  �لنو�ب  �أ�صئلة  على  ردها  معر�ص  يف  ذلك  جاء  فخر“.   بكل 

House of Commons، حيث قالت “نفتخر لدورنا يف تاأ�صي�ص دولة �إ�رش�ئيل“. و�أعربت ماي 

عن �متنانها الإقامة بالدها عالقات مع “�إ�رش�ئيل“، وتطور تلك �لعالقات يف �ملجال �لتجاري 

.
182

و�ملجاالت �الأخرى

�إن فتح معب رفح بني �جلانبني  �الأوروبي،  �الإعالم يف �الحتاد  قال �صادي عثمان، م�صوؤول   •

2005، مع وجود بعثة لالحتاد  �لفل�صطيني و�مل�رشي يف قطاع غزة، �صيجري وفقاً التفاق 

.
183

مقيمة ب�صكل د�ئم هناك

و�أ�صرت�ليا،  و�أملانيا،  وفرن�صا،  بريطانيا،  يف  �الأمن  �أجهزة  يف  �صابقون  م�صوؤولون  و�صع   •

و�إيطاليا، و�إ�صبانيا، و�لواليات �ملتحدة، تقرير�ً، يحذرون فيه من مو�جهات ع�صكرية خطرية 

�لع�صكريني  �مل�صوؤولني  وبح�صب  قريباً.  حت�صل  �أن  يتوقع  �هلل،  وحزب  “�إ�رش�ئيل“  بني 

�ل�صابقني، فاإن حزب �هلل قام بتخزين نحو 100 �ألف �صاروخ يف خمازن �ل�صالح �خلا�صة به 

.
منذ �لعدو�ن على لبنان يف �صيف 1842006

اخلمي�س، 2017/10/26

�لتفكري  عن  �لكّف  يجب  �إنه  مرزوق  �أبو  مو�صى  حما�ص  حلركة  �ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  قال   •

�إىل حتقيق  �لنهج، و�ل�صعي لتكامل �لبنامج و�صوالً  �أو حتجيم هذ�  يف نزع �صالح �ملقاومة، 

�أهد�ف م�صرتكة تو�َفقنا عليها فل�صطينياً. ودعا �أبو مرزوق قيادة حركة فتح �إىل �ل�صري قدماً يف 

�مل�صاحلة. و�صّدد على �أنه ما ز�ل هناك ما هو مطلوب من فتح و�ل�صلطة �لفل�صطينية، و�أولها 

من  �الأمني  �مللف  �أن  �إىل  مرزوق  �أبو  و�أ�صار  غزة.  قطاع  على  فر�صت  �لتي  �لعقوبات  �إنهاء 

�أكرث �مللفات �ل�صائكة؛ نظر�ً لوجود موؤ�ص�صتني �أمنيتني يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة بهياكل 

فيها متايز وعقيدة �أمنية خمتلفة، م�صري�ً �إىل �أن م�رش �صتتابع �صري �لعمل بامللف �أوالً باأول، 

�الأطر�ف  تدخل  عدم  �مللف  هذ�  يف  �لنجاح  �رشط  �إن  وقال  فيه.  حموري  دور  لها  و�صيكون 

.
185

�خلارجية، ال �صيّما �الحتالل و�الأمريكان
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�أعلنت كتائب �لق�صام عن تطويرها �صو�ريخ حملية �ل�صنع ي�صل مد�ها �إىل �أكرث من 160 كم.   •

وعر�صت كتائب �لق�صام على موقعها �الإلكرتوين ما قالت �إنه “تطور تر�صانتها من �ل�صو�ريخ 

.
حملية �ل�صنع“، وذلك يف ذكرى �إطالقها �أول �صاروخ �صنة 1862001

�ل�صلطة  �أن  �ملالكي  �لفل�صطينية ريا�ص  �ل�صلطة  �ل�صوؤون �خلارجية و�ملغرتبني يف  �أعلن وزير   •

�لفل�صطينية �صتقا�صي بريطانيا على خلفية عزمها �إحياء مئوية وعد بلفور. وندد �ملالكي، يف 

ت�رشيحات لالإذ�عة �لفل�صطينية �لر�صمية، مبا و�صفه “متادي �حلكومة �لبيطانية باالإ�رش�ر 

.
على �الحتفال مبئوية وعد بلفور، بدالً من �ال�صتجابة للمطالب �لفل�صطينية باالعتذ�ر عنه“187

و�صف �أمني �رش �ملجل�ص �لثوري يف حركة فتح ماجد �لفتياين “�صالح �ملقاومة باملقد�ص �لذي   •

مل نطرح جتريده �أو جتريه، لكننا نريد مرجعية موحدة حرباً و�صلماً“، نافياً �أن يكون هناك 

.
188

بطء بتطبيق تفاهمات �مل�صاحلة �لتي �تفق على جد�ولها �لزمنية مع حركة حما�ص

فيها  جنحت  بالكبرية،  و�صفتها  تن�صت،  عملية  عن  �الإ�رش�ئيلية  �لثانية  �لقناة  ك�صفت   •

مع  �حلدود  على  �ملنت�رشة  �الحتالل  جي�ص  قو�ت  على  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينية  �ملقاومة 

تردد�ت  �ملقاومة  �خرت�ق  حول  حتقيقاً  فتح  �الحتالل  جي�ص  �أن  �لقناة  و�أو�صحت  غزة. 

.
189

�لتابعة للجي�ص �لال�صلكي  موجة 

Grand Slam �صالم  غر�ند  ببطولة   Tal Flicker فليكر  تال  �الإ�رش�ئيلي  �جلودو  العب  فاز   • 

كما  كغ،   66 حتت  وزن  لفئة  �الإمار�تية،  �لعا�صمة  يف  �ملقامة   ،2017 ل�صنة  للجودو  ظبي  �أبو 

وزن  لفئة  �لبونزية  بامليد�لية   Gili Cohen كوهني  جيلي  �الإ�رش�ئيلية  �لالعبة  �أي�صاً  فازت 

حتت 52 كغ. وي�صارك يف �لبطولة �صتّة العبني �إ�رش�ئيليني، وكان جمل�ص �أبو ظبي �لريا�صي قد 

��صرتط على �لبعثة �الإ�رش�ئيلية بعدم رفع �صعار�ت دولتهم. ومن جانبها قالت وزيرة �لثقافة 

ذهبية  مبيد�لية  �الإ�رش�ئيلي  �لريا�صي  �لفريق  فوز  �إن  ريغف  مريي  �الإ�رش�ئيلية  و�لريا�صة 

قيمت يف �الإمار�ت، هو �إ�صبع بعني �أبو ظبي �لتي 
ُ
و�أخرى برونزية، �صمن م�صابقات ريا�صية �أ

فر�صت “تعتيماً“ على �لبعثة �الإ�رش�ئيلية، ومنعت رفع علمها و�أد�ء ن�صيدها �لقومي. وقالت 

.
190

ريغف �إن فوز ريا�صيني من “�إ�رش�ئيل“ يف �أبو ظبي �نت�صار �أي�صاً عليها

�أن  لينك  مايكل  �ملحتلة  �لفل�صطينية  باالأر��صي  �ملعني  �ملتحدة  لالأمم  �خلا�ص  �ملقرر  �أكد   •

“�إ�رش�ئيل“ �نتهكت �لقو�نني �لدولية �خلا�صة بعمليات �الحتالل، و�لتي تن�ص على �رشورة 
�دعاء  �أر��ص ٍيف ملكيتها، وعدم  �أنها  �ل�صيطرة على  �لو�قعة حتت  �الأر��صي  �لتعامل مع  عدم 

�إد�رة �الأر��صي  لـ“�إ�رش�ئيل“ يف  �لثابت  �أن ذلك كان منط �لتعامل  �ل�صيادة عليها. وذكر لينك 

�لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967 على مدى �ل�صنو�ت �خلم�صني �ملا�صية. وقال لينك �إنه يو�صي 
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�ملجتمع �لدويل باعتبار �الحتالل �الإ�رش�ئيلي لالأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967 عملية 

.
191

غري �رشعية

و�صل �الأر��صي �لفل�صطينية وفد من �ملت�صامنني �لبيطانيني �لذين �صارو� على �الأقد�م �أكرث   •

�لدويل،  �ملجتمع  و�إىل  بالدهم  حكومة  �إىل  كر�صالة  �لقد�ص،  �إىل  بريطانيا  من  يوماً،   135 من 

�إليا�ص دعي�ص،  �ملئوية، ورف�صاً لالحتالل �الإ�رش�ئيلي. وك�صف  تنديد�ً بوعد بلفور يف ذكر�ه 

نظمت  �لتي  حلم  بيت  يف  �ملقد�صة  �الأر��صي  �أمانة  موؤ�ص�صة  يف  و�ملعرفة  �ل�صياحة  ق�صم  مدير 

�لرحلة، �أن �لوفد �ملكون من �صتني مت�صامناً �صار من لندن عب فرن�صا، و�صوي�رش�، و�إيطاليا، 

�إىل  �لكر�مة و�صوالً  �إىل عّمان، و�أكملو� �مل�صي باجتاه معب  �لطائرة  و�ليونان، وتركيا، ثّم يف 

 .
192

فل�صطني

اجلمعة، 2017/10/27

جنا �للو�ء توفيق �أبو نعيم، مدير عام قوى �الأمن �لد�خلي يف قطاع غزة، من حماولة �غتيال   •

الإ�صابته  �أدى  غزة،  مدينة  و�صط  �لن�صري�ت  مبخيم  لتفجري  �صيارته  تعر�ص  �إثر  فا�صلة، 

بجر�ح متو�صطة. وقال �لناطق با�صم وز�رة �لد�خلية و�الأمن �لوطني �لفل�صطيني يف غزة �إياد 

�لبزم، �إن �الأجهزة �الأمنية با�رشت على �لفور حتقيقاتها ملعرفة مالب�صات �حلادث و�لو�صول 

.
193

للجناة

قال �لناطق با�صم حما�ص فوزي برهوم، �إن حماولة ��صتهد�ف �للو�ء توفيق �أبو نعيم، مدير   •

�لفل�صطيني  �ل�صعب  �أعد�ء  �إال  يرتكبه  ال  جبان  عمل  غزة،  قطاع  يف  �لد�خلي  �الأمن  قوى  عام 

و�أعد�ء �لوطن. ونبّه برهوم، يف ت�رشيح �صحفي، �إىل �أن حماولة �غتيال �أبو نعيم هي ��صتهد�ف 

الأمن غزة و��صتقر�رها ووحدة �ل�صعب �لفل�صطيني وم�صاحله �لوطنية. وقال ع�صو �ملكتب 

�ل�صيا�صي حلركة حما�ص ح�صام بدر�ن �إن حماولة �الغتيال ُتعّد عمالً جباناً، تهدف �إىل زعزعة 

.
194

�الأمن و�ال�صتقر�ر يف �لقطاع

د�ن فايز �أبو عيطة، نائب �أمني �رش �ملجل�ص �لثوري حلركة فتح، حماولة �غتيال �للو�ء توفيق   •

�أبو نعيم، مدير عام قوى �الأمن �لد�خلي يف قطاع غزة، وقال �إنها تاأتي يف �صياق خلط �الأور�ق 

على �ل�صاحة �لفل�صطينية ال�صتهد�ف �مل�صاحلة. و�أكد �أبو عيطة �أن فتح ترف�ص ب�صكل قاطع 

كافة �أ�صاليب �الغتيال �ل�صيا�صي، م�صري�ً �إىل �أن �ملت�رشرين من �مل�صاحلة هم من يقفون خلف 

�غتيال حماولة  حل�ص  �أحمد  لفتح  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  ��صتنكر  كما  �لفا�صلة.  �ملحاولة   هذه 

.
195

�أبو نعيم
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�ملالية  �ملخ�ّص�صات  بتحويل  قامت  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  باأن  عبية  �إعالمية  م�صادر  �أفادت   •

ُتخ�ّص�ص  �صكنية  وحدة  �آالف  ع�رشة  ي�ّصم  جديد  ��صتيطاين  حي  بناء  مل�رشوع  �لالزمة 

ماليني  بع�رش�ت  ُتقّدر  و�لتي  وحميطه،  )قلنديا(  �لقد�ص  مطار  منطقة  يف  �ليهود،  للمتدينني 

.
196

�لدوالر�ت

�أعلن �الحتاد �لدويل لكرة �لقدم )�لفيفا( �أن �الحتاد لن يتدخل فيما �أ�صماه “�لنز�ع“ �الإ�رش�ئيلي   •

�لنهائي  �لو�صع  �أن  �إىل  “بالنظر  �الإلكرتوين:  �لفيفا  موقع  على  بيان  يف  وجاء  �لفل�صطيني. 

الأر��صي �ل�صفة �لغربية هو م�صدر قلق �صلطات �لقانون �لعام �لدويل �ملخت�صة، يو�فق جمل�ص 

فيفا، على �أنه يجب عليه وفقاً للمبد�أ �لعام �ملن�صو�ص عليه يف نظامه �الأ�صا�صي، �أن يظل حمايد�ً 

�أي  فر�ص  عن  �المتناع  “قرر  �لفيفا  جمل�ص  �أن  �إىل  و�أ�صار  �ل�صيا�صية“.  بامل�صائل  يتعلق  فيما 

عقوبات �أو تد�بري �أخرى على �الحتاد �الإ�رش�ئيلي �أو �الحتاد �لفل�صطيني، ويعلن �أن �مل�صاألة 

.
مغلقة ولن تكون مو�صع مزيد من �ملناق�صة حتى يتغري �الإطار �لقانوين �أو �لو�قعي“197

ال�صبت، 2017/10/28

�أكد �للو�ء توفيق �أبو نعيم، مدير عام قوى �الأمن �لد�خلي يف قطاع غزة، �إ�رش�ره على حتقيق   •

�لوحدة و�إنهاء �النق�صام. وقال �أبو نعيم، يف �أول ت�رشيح له عقب حماولة �الغتيال �لفا�صلة، 

�إن “�أهد�ف من نفذو� هذ� �لعمل �خل�صي�ص لن تتحقق، و�صتتحطم كل حماوالتهم على �صخرة 

.
�إ�رش�ر �ل�صعب �لفل�صطيني على �لوحدة و�إنهاء �النق�صام“198

�ل�صيا�صي �ملكتب  برئي�ص  �ت�صل  �إنه  �الأحمد  عز�م  فتح  حلركة  �ملركزية  �للجنة  ع�صو  قال   • 

تفا�صيل  على  لالطالع  عبا�ص،  حممود  �لرئي�ص  من  بتكليف  هنية  �إ�صماعيل  حما�ص  حلركة 

حماولة �غتيال �للو�ء توفيق �أبو نعيم. و�أو�صح �الأحمد �أنه �أكد خالل �الت�صال �أن هذه �ملحاولة 

�الأجو�ء،  وتوتري  �لفو�صى،  و�إثارة  �لفل�صطينية،  �ل�صاحة  يف  �الأور�ق  خللط  تهدف  �لفا�صلة 

.
199

وتعطيل �تفاق �مل�صاحلة

بدعم  لقطر  �ل�صابقة  �تهاماتها  عن  هايل  نيكي  �ملتحدة  �الأمم  لدى  �الأمريكية  �ملندوبة  تر�جعت   •

حركة حما�ص. وقالت هايل، يف رّد مكتوب على ��صتف�صار من �لكوجنر�ص، �إن قطر قدمت فقط 

�لدعم �ل�صيا�صي حلما�ص من خالل وجود قياد�ت حما�ص على �أر��صيها بهدف قطع �لطريق 

على نفوذ �إير�ن على �حلركة. و�أ�صافت �أن قطر قدمت م�صاعد�ت لقطاع غزة تنفيذ�ً لتعهد�تها يف 

موؤمتر �إعادة �إعمار �لقطاع، �لذي عقد يف �لقاهرة �صنة 2014. و�أو�صحت هايل �أن تلك �مل�صاعد�ت 

تركزت يف جمال �الإ�صكان و�لرعاية �ل�صحية ل�صكان �لقطاع. و�أكدت هايل �أن �لرت�جع يف موقفها 

.
200

�الأخري جاء الأنه ال يتوفر �أي دليل لدى �حلكومة �الأمريكية على �تهاماتها �ل�صابقة
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ك�صف وزير �صوؤون �لقد�ص يف �حلكومة �الإ�رش�ئيلية زئيف �ألكني عن خطة تق�صي بف�صل �أحياء   •

يف �لقد�ص �ملحتلة �لو�قعة ور�ء جد�ر �لف�صل �لعن�رشي عن غربي �لقد�ص. وهذه �الأحياء كلها 

هذه  بف�صل  �خلطة  وتق�صي  “مقيمون“،  مبكانة  فل�صطينيون  ي�صكنها  فل�صطينية  �أحياء  هي 

�الأحياء عن منطقة نفوذ بلدية �لقد�ص و�إقامة �صلطة حملية، �أي بلدية، و�حدة �أو �أكرث الإد�رتها. 

وقال �ألكني �إن �لهدف من هذه �خلطوة هو “�لتو�زن �لديوجر�يف“ بني �ليهود و�لعرب، بحيث 

.
201

تكون �الأغلبية �لكبى من �صكان �لقد�ص، ب�صقيها �لغربي و�ل�رشقي، من �ليهود

االأحد، 2017/10/29

��صتقبل رئي�ص �ل�صلطة �لفل�صطينية حممود عبا�ص وفد�ً �إ�رش�ئيلياً يف ر�م �هلل، و�أعلن �أمام �لوفد   •

�أنه لن يعنّي يف �حلكومة �ملزمع ت�صكيلها يف �أعقاب �تفاق �مل�صاحلة بني فتح وحما�ص، وزر�ء من 

حما�ص ال يعرتفون بوجود “�إ�رش�ئيل“ ب�صكل و��صح وعلني، ح�صبما نقل �أع�صاء �لوفد عن 

.
202

عبا�ص

طلب رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو، خالل جل�صة لوزر�ء حزب �لليكود، �إرجاء   •

�أن يعر�صه �صاحب  �لذي كان يفرت�ص  �لقد�ص �لكبى“،  بـ“قانون  �لت�صويت على ما ُعرف 

�للجنة  على  كات�ص،  ي�رش�ئيل  �الإ�رش�ئيلي  و�ملو��صالت  �ال�صتخبار�ت  وزير  �مل�رشوع، 

�إلينا وطلبو�  “حلفاوؤنا �الأمريكيون توجهو�  �لوز�رية للت�رشيع. وقال نتنياهو مف�رش�ً طلبه: 

تو�صيحات حول جوهر �لقانون، وكما تعاونو� معنا علينا نحن �ليوم �أن نتعاون معهم. فمن 

.
�ملفيد �لتحدث و�لتن�صيق، حتى لو كان �حلديث حول ق�صية د�خلية كهذه“203

وز�رته،  يف  �لق�صائية  للجهات  �أوعز  �أنه  ليبمان  �أفيجدور  �الإ�رش�ئيلي  �لدفاع  وزير  �أعلن   •

بدر��صة �إمكانية هدم منازل فل�صطينيني ت�صببو� يف �إ�صابة �إ�رش�ئيليني بجروح خطرية، ولي�ص 

�لفل�صطينيني،  منازل  هدم  “�صيا�صة  �أن  ليبمان  ور�أى  �إ�رش�ئيليني.  مبقتل  ت�صببو�  من  فقط 

.
منفذي �لعمليات، ُتعّد من �أكرث �الأدو�ت جناعة يف معركة �لق�صاء على �الإرهاب“204

�الإ�رش�ئيلية  �لرموز  وجود  على  �التفاق  مّت  �أنه  �الإلكرتوين  �أحرونوت  يديعوت  موقع  ذكر   •

�صارك  لقاء  خالل  من  �ملقبلة،  �لدور�ت  يف  ظبي  �أبو  يف  جتري  �لتي  �صالم  غر�ند  مباريات  يف 

و�يزر ماريو�ص   ،International Judo Federation �لعاملي  �جلودو  �حتاد  رئي�ص   فيه 

Marius Wieser، ورئي�ص �حتاد �جلودو �الإ�رش�ئيلي مو�صيه بونتي Moshe Ponte، ورئي�ص 

نا�رش  �الإمار�تي  �جلودو  �حتاد  عام  و�صكرتري  ثعلوب،  بن  حممد  �الإمار�تي  �جلودو  �حتاد 

�لرموز  حتت  �ملقبلة  �لدور�ت  يف  �الإ�رش�ئيليني  �لالعبني  م�صاركة  �إن  بونتي  وقال  �لتميمي. 

.
205ً

�لقومية �الإ�رش�ئيلية بات و�صيكا
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تقيمه  ر�صمي  ع�صاء  حفل  ح�صور  �لبيطاين،  �لعمال  حزب  رئي�ص  كوربن،  جريمي  رف�ص   •

.
206

�حلكومة �لبيطانية لالحتفال بالذكرى �ملئوية ل�صدور وعد بلفور

ذكر تقرير لوكالة �الأونرو� �أنه يف �الأ�صهر �لت�صعة �الأوىل من �صنة 2017، وفرت �الأونرو� فر�ص   •

عمل لـ 16,515 م�صتفيد�ً عب برنامج �إيجاد فر�ص �لعمل، وهو ما �صّخ 12.4 مليون دوالر يف 

.
207

�قت�صاد قطاع غزة

االإثنني، 2017/10/30

�أعلنت وز�رة �ل�صحة �لفل�صطينية ��صت�صهاد 7 فل�صطينيني، و�إ�صابة 14 �آخرين على �الأقل، يف   •

�إ�رش�ئيلي ��صتهدف نفقاً �رشق خانيون�ص جنوب قطاع غزة. و�أعلنت �رش�يا �لقد�ص،  ق�صف 

5 من عنا�رشها يف ق�صف �الحتالل  �جلناح �لع�صكري حلركة �جلهاد �الإ�صالمي، ��صت�صهاد 

خيار�ت  جميع  و�أن  هدر�ً،  تذهب  لن  �ل�صهد�ء  دماء  �أن  لها،  بيان  يف  �ل�رش�يا،  و�أكدت  للنفق. 

�لرد �صتكون مفتوحة. من جهتها، �أعلنت كتائب �لق�صام، يف بيان لها، ��صت�صهاد عن�رشين من 

�لذين  �لقد�ص  �لق�صام الإخو�نهم يف �رش�يا  �لتي نفذها جماهدو  �الإنقاذ  “عملية  �لكتائب خالل 

.
كانو� حمتجزين يف �لنفق �مل�صتهدف �رشق خانيون�ص“208

د�نت حركة فتح �جلرية �الإ�رش�ئيلية �لتي ��صتهدفت �أبناء �ل�صعب �لفل�صطيني يف قطاع غزة،   •

و�أ�صفرت عن ��صت�صهاد 7 مو�طنني و�إ�صابة 14 �آخرين. و�أكدت فتح، يف بيان �صدر عنها، �أن 

.
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هذه �لدماء �لزكية لن تذهب هدر�ً، ولن يفلت مرتكبو هذه �جلر�ئم من �ملحاكمة

قال وزير �لدفاع �الإ�رش�ئيلي �أفيجدور ليبمان �إن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي ��صتخدم “تكنولوجيا   •

متطورة للك�صف عن �لنفق �أ�صفل �حلدود بني قطاع غزة و�إ�رش�ئيل“. ومل يك�صف ليبمان عن 

طبيعة هذه �لتكنولوجيا �ملتطورة. وقال ليبمان �إن تدمري �لنفق جاء “نتيجة الرتفاع م�صتوى 

�لعمليات، وحتقيق تقدم تكنولوجي كبري يتيح لنا �لتعامل ب�صكل �أف�صل مع تهديد �الأنفاق“. 

�جلي�ص  بل�صان  �ملتحدث  وقال  بالت�صعيد.  معنية  لي�صت  “�إ�رش�ئيل“  �أن  ليبمان  �أعلن  كما 

يكن  مل  �الإ�صالمي(  �جلهاد  )يف  قياديني  نا�صطني  قتل  �إن   Ronen Manelis مانيلي�ص  رونني 

“�إ�رش�ئيل“  “�إمنا نتيجة مر�ِفقة للعملية وغري متوقعة“. و�أ�صاف �أن وجهة  خمططاً م�صبقاً، 

.
لي�صت نحو �لت�صعيد، و�أن تدمري �لنفق يف �لوقت �حلايل “مّت العتبار�ت عملياتية“210

وزيَر  �ل�صلطة،  يف  كبار  وم�صوؤولون  �هلل،  �حلمد  ر�مي  �لفل�صطيني  �لوزر�ء  رئي�ص  �لتقى   •

�قت�صادية  مبادر�ت  لقائهم  يف  تناولو�  �هلل،  ر�م  يف  كحلون  مو�صيه  �الإ�رش�ئيلي  �ملالية 

فل�صطينيون فيها  يعمل  م�صرتكة  �صناعية  مناطق  �إقامة  ذلك  وي�صمل  قدماً،  دفعها   وكيفية 

.
211

و�إ�رش�ئيليون
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�صادق �لكني�صت، باالإجماع، وبالقر�ءتني �لثانية و�لثالثة، على �قرت�ح قانون رفع �حلّد �الأدنى   •

لالأجور من 5 �آالف �صيكل )نحو 1,413 دوالر �أمريكي( �إىل 5,300 �صيكل )نحو 1,498 دوالر 

�أمريكي(. وبح�صب �لقانون، �لذي �صّوت عليه 59 ع�صو كني�صت، فاإن �لزيادة ت�صبح �صارية 

.
�ملفعول مع مطلع كانون �الأول/ دي�صمب 2017، وتدفع للعمال يف مطلع �صنة 2122018

يف  �أبيب،  تل  �إىل   Malcolm Turnbull ترينبل  مالكومل  �الأ�صرت�لية  �حلكومة  رئي�ص  و�صل   •

زيارة ت�صتغرق يومني، وتهدف �إىل تطوير �لتعاون �الأمني و�لعالقات �لدفاعية. وقال ترينبل 

�لتعاون �الأمني و�ال�صرت�تيجي  “تعزيز  �إنه �صيبحث مع كبار �مل�صوؤولني �الإ�رش�ئيليني �صبل 

.
و�لعالقات �لدفاعية، و�صنناق�ص �صبل تنفيذ م�صاريع حلماية �ملناطق �ملاأهولة بال�صكان“213

 Communist Party of �لهندي  �ل�صيوعي  للحزب  �لتابعة  �لهندية  �لفالحني  منظمة  �أعلنت   •

India، �أحد �أكب �حتاد�ت �ملز�رعني و�لعمال يف قطاع �لزر�عة، و�لتي متثل �أكرث من 21 والية 

هندية، وت�صم يف ع�صويتها 16 مليون مز�رع، �ن�صمامها وتاأييدها حلركة �ملقاطعة و�صحب 

.
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�ال�صتثمار�ت وفر�ص �لعقوبات )بي دي �أ�ص(

لل�صلطة  دوالر(  مليون   23.2 )نحو  يورو  مليون   20 تقدمي  عن  �الأوروبي  �الحتاد  �أعلن   •

�لفل�صطينية �صمن برنامج �إ�صهاماته يف �ملخ�ص�صات �الجتماعية لالأ�رش �لفل�صطينية �لفقرية 

.
215

يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة

الثالثاء، 2017/10/31

و�أن  �ملقاومة �رشفنا،  “�صالح  �أن  �إ�صماعيل هنية  �ل�صيا�صي حلركة حما�ص  �ملكتب  �أكد رئي�ص   •

�القرت�ب منه خيانة لفل�صطني و�الأمة“، د�عياً �ل�صلطة �لفل�صطينية �إىل وقف �لتن�صيق �الأمني. 

وقال هنية، خالل م�صاركته يف مر��صم ت�صييع �صهد�ء نفق خانيون�ص، �إن “�ملقاومة و�صالحها، 

هنية  وخاطب  به“.  �مل�صا�ص  م�صموح  غري  �أحمر  خّط  وموروثها  ومكت�صباتها،  و�إمكاناتها، 

قيادة حركة �جلهاد �الإ�صالمي بالقول: “�لدم بالدم، و�لهدم بالهدم“، م�صدد�ً على �أن “حما�ص 

.
وف�صائل �صعبنا �أقدر على تنظيم �ل�رش�ع و�إد�رته مع �الحتالل �الإ�رش�ئيلي“216

ت�صلمت �حلكومة �لفل�صطينية ر�صمياً �أق�صام �جلباية يف معابر قطاع غزة، فيما �صيتم ت�صلمها   •

ه�صام  �ملعابر  هيئة  با�صم  �لناطق  و�أفاد   .2017/11/1 �الأربعاء  يوم  ر�صمي  ب�صكٍل  للمعابر 

يف للمعابر  �لتابعة  �جلباية  مكاتب  فل�صطني،  بنك  خالل  ومن  ت�صلمت،  �حلكومة  �أن   عدو�ن 

.
217

قطاع غزة

م�صرتكة  فل�صطينية   - بريطانية  جلنة  �أن  �حلياة  ل�صحيفة  فل�صطينيون  م�صوؤولون  ك�صف   •

بحثت خالل �الأ�صهر �الأخرية مطالب فل�صطينية لـ“�إعادة �لتو�زن“ �إىل �لدور �لبيطاين. وقال 
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وزير �خلارجية �لفل�صطيني ريا�ص �ملالكي �إن �جلانب �لفل�صطيني طالب بريطانيا خالل هذه 

بدولة  و�العرت�ف  مالياً،  وتعوي�صه  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  �إىل  �العتذ�ر  بتقدمي  �الجتماعات 

فل�صطني، لكن �الأخرية رف�صت �القرت�حات �لثالثة، و�أ�رشت على �الحتفال بالذكرى �ملئوية 

.
لوعد بلفور، �الأمر �لذي عّده �جلانب �لفل�صطيني “�َصلَفاً و�إجحافاً غري مبَرين“218

�أعلن وزير �لرتبية و�لتعليم �لعايل �صبي �صيدم م�صادقة �حلكومة �ل�صينية على بدء تزويد   •

.
ع�رشين مدر�صة فل�صطينية بنظام �لطاقة �ل�صم�صية �صمن م�رشوع “نورنا“219

�صّوت �لبملان �لعر�قي، خالل جل�صة �عتيادية، على جترمي كل من يرفع علم “�إ�رش�ئيل“ يف   •

.
220

�الأو�صاط �جلماهريية يف �لعر�ق

�صارك رئي�ص �حلكومة �الأ�صرت�لية مالكومل ترينبل مع رئي�ص �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني   •

نتنياهو يف �حتفال نظم مبنا�صبة مرور مئة عام على �حتالل مدينة بئر �ل�صبع من قبل �جلي�ص 

ت�صقط  مل  لو  و�أنه  �إ�رش�ئيل“،  “دولة  �إقامة  �أتاح  �حلدث  هذ�  �أن  ترينبل  و�دعى  �الأ�صرت�يل. 

على  “خطوة  كان  ذلك  �أن  و�أ�صاف  فارغة“.  “كلمات  بلفور  ت�رشيح  لظل  �لعثمانية  �ل�صلطة 

.
طريق �إقامة �إ�رش�ئيل“221






