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 البردويل: حكومة الوفاق لن تبقى إذا استمرت بما هي فيه

 2017\11\14  فلسطين أون الين -غزة 
قال عضو المكتب السياسي في حركة "حماس" صالح البردويل اليوم االثنين إن حكومة الوفاق الوطني "لن 

نوفمبر  21ا ما استمرت بما هي فيه"، مبيًنا أن الحوار الوطني الشامل الذي سُيعقد في القاهرة في تبقى إذ
 الجاري بحضور الفصائل "سيبحث لتشكيل حكومة وحدة".

خالل لقاء نسوي نظمه المجلس الفلسطيني للتمكين الوطني تحت عنوان: "دور المرأة  وذكر البردويل
لمصالحة الوطنية"، أن تشكيل الحكومة المقبلة سيكون وفق برنامج وطني الفلسطينية في رفع مسارات ا

 مشترك ُمتفق عليه.

وأكد البردويل أن حماس ستمضي في تحقيق المصالحة ولن تتراجع للوراء، لكنه حث على ضرورة رفع 
 العقوبات عن قطاع غزة والتقدم بخطوات "ما سيجعل شعبنا قادر على دعم المصالحة بكل قوة".

ولفت إلى أن حواجز عدم الثقة بين الفصائل خاصة بين حماس وفتح ستتالشى حال جرى بناء الثقة؛ 
وقال: "إذا أردنا توحيد شعبنا علينا أن نحقق الوئام االجتماعي؛ فعدم الثقة هي التي تجعل المصالحة ال 

 تسير؛ رغم أننا سلمنا كل شيء مؤخًرا".

"ال يستطيع أحد قهر شعبنا"، و"حكومة الوفاق لن تبقى إذا ما وشدد موجًها خطابه للحكومة على أنه 
 استمرت بما هي فيه"، في إشارة لتلكؤها عن رفع العقوبات عن قطاع غزة.

وكان رئيس حكومة الوفاق رامي الحمد اهلل في كلمة له خالل مؤتمر في نابلس شمال الضفة الغربية 
تسلم المهام األمنية كافة في قطاع غزة لتقوم حكومته  المحتلة حول المصالحة، جدد التأكيد على ضرورة

 بمهامها كاملة في غزة.
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 الزهار: السلطة تضع الشروط إلفشال املصالحة للهروب من املبادرة املصرية

 2017\11\14  غزة/سما/
أكد القيادي في حركة حماس محمود الزهار اليوم االثنين ، أن الحكومة والسلطة تضع شروط إلفشال 

صالحة حتى ال تتحمل مسؤوليتها وللهروب من المبادرة المصرية، مشددًا على ضرورة "وضع آليات الم
والتي من ضمنه التأكيد على أن العقيدة األمنية تعتبر إسرائيل  2011لتطبيق ما اتفقت عليه الفصائل عام 

 عدو".

قاومة أو نزعع ، معلقًا على وأوضح الزهار في لقاء متلفز، أنه ال يستطيع أحد االقتراب من سالح الم
تصريحات قائد الشرطة في الضفة حازم عطا اهلل الذي توعد بنزع سالح القسام "ال يستطيع حازم عطا اهلل 

 نزع سالح المقاومة والمقاومة لن تسلم سالحها وأمن غزة متوفر بدعم المقاومة".

تتحمل مسؤوليتها وللهروب من  وشدد على أن الحكومة والسلطة تضع شروط إلفشال المصالحة حتى ال
والتي من  2011المبادرة المصرية، مشددًا على ضرورة "وضع آليات لتطبيق ما اتفقت عليه الفصائل عام 

 ضمنه التأكيد على أن العقيدة األمنية تعتبر إسرائيل عدو".

الدول  وأشار إلى أن حماس سلمت المعابر كاملة بكل شيء ويجب على المصالحة ال تفشل، مطالباً 
 العربية ومصر بممارسة الضغوط لتطبيق االتفاق كما تم االتفاق عليه

 وبين أن موقف حماس موحد من المصالحة الوطنية وقدمت كل ما طب منها في هذا الملف.
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 يجمع الكل الفلسطيني
ً
 سياسيا

ً
 اشتية: نريد من اجتماع الفصائل بالقاهرة اتفاقا

 2017\11\14"األيام":  -رام اهلل 
شدد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. محمد اشتية على أن المصالحة ال رجعة فيها وأنها متطلب 

الجاري في القاهرة  21رئيس لمواجهة االستحقاقات القادمة، مشيرا إلى وجوب خروج اجتماع الفصائل في 
لوطني واستكمال مراحل باتفاق سياسي يجمع الكل الفلسطيني، ليشكل مرتكزًا للذهاب إلى مؤتمر المجلس ا

 المصالحة.

وأضاف اشتية إن القيادة تسير وفق الثوابت التي أرساها الرئيس الرمز ياسر عرفات، وعلى رأسها الوحدة 
 الوطنية التي نصّر عليها.

جاء ذلك خالل كلمة ألقاها د. اشتية أمس، في اسطنبول بحفل جائزة الشهيد ياسر عرفات لإلبداع 
الجامعيين الفلسطينيين في تركيا، برعاية مؤسسة شقائق النعمان الثقافية، وبحضور جمع  األكاديمي للطلبة

 من قيادات فصائل العمل الوطني.

وأوضح أن المصالحة ال تتم فقط بتسلم الحكومة مهامها بغزة، بل هي اتفاقية شاملة لكل المناحي التنظيمية 
في تنفيذ مراحل المصالحة مفيد ويعزز بناء الثقة بين  والقانونية واإلدارية واألمنية، مضيفا إن التدرج

 الطرفين. 

وقال اشتية إن الرئيس أبو مازن يعمل على حشد الدعم العربي ماليا ومعنويا إلنجاح المصالحة بكامل 
 مفاصلها الستكمال وحدة الوطن والشعب ثم الذهاب إلى مجلس وطني فلسطيني يضم الكل.

إن اإلدارة األميركية لم تعرض أي أفكار سياسية أو أي مشروع سياسي وفي سياق منفصل، قال اشتية 
 حتى اللحظة، مشيرا إلى أن الجانب األميركي ما زال حاليا في حالة استماع. 

وأكد أن أي برنامج ستقدمه اإلدارة األميركية بالمستقبل يجب أن يلبي الحد األدنى من حقوق الشعب 
ستعارض أي مشروع ينتقص من هذه الحقوق ليكون مصيره مثل  الفلسطيني، مشددا على أن القيادة
 مشاريع سابقة ذهبت أدراج الريح. 

واختتم اشتية كلمته بتهنئة الطلبة المتفوقين وذويهم، مشيرا إلى أن التعليم هو رافعة للوطن من اجل ان 
 ينتهي هذا االحتالل.
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 الشاعر: ال يمكن تعطيل املصالحة حتى ينتهي ملف األمن

 2017\11\14  المركز الفلسطيني لإلعالم -بلس نا
أكد نائب رئيس الوزراء األسبق الدكتور ناصر الدين الشاعر، أنه ال يمكن تعطيل إنجاز المصالحة حتى 

 االنتهاء من حل الملف األمني، داعيا للمباشرة في الخطوات العملية.

االنتقالية في فلسطين"، الذي عقد اليوم االثنين جاء ذلك في ورقة قدمها الشاعر لمؤتمر "المصالحة والعدالة 
 في جامعة النجاح بمدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.

وأشار الشاعر إلى أن حل القضايا األمنية يحتاج إلى سنة أو سنتين، وقال: "لسنا مستعدين لالنتظار طوال 
 ات العملية".هذه المدة للشروع بإنهاء االنقسام"، مضيفا: "نريد المباشرة بالخطو 

وأكد أن القانون في فترة العدالة االنتقالية أو العدالة المطلقة، يجب أن يطبق على الجميع، وأن تسجيل من 
، يجب أن يكون متاحا في كل المحافظات، دون تقسيم الوطن 2007كان على رأس عمله قبل أحداث عام 

 إلى ضفة وغزة.

د في كلمة له بافتتاح المؤتمر، تأكيده أن عمل الحكومة سيبقى وكان رئيس الحكومة رامي الحمد اهلل قد جد
 منقوصا وغير مجٍد من دون تسلمها المهام األمنية كاملة في قطاع غزة.

وقال الشاعر: إنه كان مطلوبا من حماس إلنجاز المصالحة تقديم مجموعة من األمور، وهي حل اللجنة 
 بات.اإلدارية، وتمكين الحكومة، والقبول باالنتخا

وأضاف: "كان هناك تشكيك بإمكانية قبول حماس بذلك، لكن حماس فاجأت الجميع، وحلت اللجنة 
اإلدارية، ودعت الحكومة للحضور لغزة لتولي مسؤولياتها، ونحن بانتظار أن تفي الحكومة بالتزاماتها من 

 أجل غزة".

قاءات القاهرة المرتقبة، وتسريع رفع وطالب الشاعر بمتابعة جهود المصالحة، وتوفير الدعم لها، ودعم ل
 المعاناة عن غزة.

وأكد أن هناك رغبة جامحة لدى كل الشعب والشرفاء في كل الفصائل إلنهاء االنقسام، والتفرغ إلنجاز 
 المشروع الوطني، وكان ثمرة ذلك ما حصل منذ شهرين.

 جميع األطراف المختلفة.وشدد على أن المصالحة ال يمكن تحقيقها إال إذا توفرت الرغبة لدى 
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وأضاف أن تحقيق المصالحة يتطلب البحث عن القواسم المشتركة، لكي تخرج كل األطراف راضية، بما 
 يحقق مصالح الجميع، وال يهدر حقوق الوطن والمواطن.

ودعا لالستفادة من تجارب الشعوب األخرى التي عانت من الحروب والنزاعات األهلية واستطاعت إيجاد 
 ل لضحايا العنف، وأوجدت نظاما وآليات للعدالة االنتقالية.حلو 

وقال: "نريد مصالحة وطنية شاملة، توقف تلك االنتهاكات، وتعالج مسبباتها، حتى ال تعود مجددا، وتمنع 
االنتقال إلى العنف المتبادل، وتسعى لتقوية التوجهات الديمقراطية، واحترام التعددية، وتعزيز سلطة القانون، 

 احترام حق المواطن".و 

ودعا لمعالجة التفرد في الحكم، لمصلحة العمل المؤسسي المشترك، وتوزيع السلطات والثروات والفرص 
 على جميع المواطنين، ومنع تجمعها في يد شخص أو حزب أو جماعة أو شريحة.

الضمانات قد تكون وأكد أن المصالحة بحاجة إلى ضمانات تمنع التراجع وانفراط عقد التفاهمات، وهذه 
داخلية، مثل ضغط الشعب ومؤسسات المجتمع المدني والقوى الفاعلة والمؤثرة والفصائل، وقد تكون أطرافا 

 إقليمية ودولية، مثل األمم المتحدة.

وحذر من أن المجتمع الفلسطيني هّش مؤسسيًا، ويمكن أن ينتكس مرة أخرى، ولهذا يجب التدرج والتحرك 
 نهيار ما تبقى من المجتمع.بحذر شديد لمنع ا
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 وتصر على بقاء أجهزة غزة األمنية« التمكين األمني»س ترفض مطالب السلطة بـحما

 2017\11\14 «: القدس العربي»غزة ـ   أشرف الهور:
أرسلت حركة حماس في قطاع غزة إشارات جديدة أعلنت فيها رفضها لتلك التصريحات القادمة من الضفة 

لحكومة التوافق، دون االستناد إلى أجهزة األمن القائمة « التمكين األمني»رت مؤخرا حول الغربية، التي تكر 
عاما، في الوقت الذي كرر فيه  11في القطاع، وأعلنت دعمها لهذه األجهزة التي شكلتها الحركة قبل 

ألخرى، وهو ما رئيس الحكومة مطالبه بتسلم حكومته ملف األمن كامال، على غرار باقي الوزارات المدنية ا
يضع شكوكا كثيرة حول إمكانية فتح معبر رفح أمام حركة المسافرين يوم غد األربعاء، حسب الموعد 

 المحدد.

وفي تعبير من حركة حماس عن رفضها المساس بأجهزة األمن القائمة في غزة، التي شكلتها عقب 
سيبحث بشكل « الملف األمني»سيطرتها على قطاع غزة، ضمن ترتيبات المصالحة القادمة، خاصة أن 

من الشهر الحالي، أعلنت كتلة الحركة البرلمانية عن تقديرها  21عميق في حوارات القاهرة التي تنطلق يوم 
 «.دورها الوطني في استتباب األمن وفرض سيادة القانون»لهذه األجهزة، وعلى 

ة اللواء تيسير البطش، في وعمل نواب حماس على تأكيد ذلك من خالل استضافة مدير شرطة قطاع غز 
نسخة منه عن دعمها الكامل لألجهزة األمنية، التي « القدس العربي»االجتماع. وأعلنت في بيان لها تلقت 

الدور »وشددت على عدم التراجع عن «. صاحبة العقيدة الوطنية، وحامية مشروع المقاومة»وصفتها بأنها 
حوارات المصالحة وعدم التخلي عن شرعية موظفيها. وبحث الذي تقوم به األجهزة األمنية خالل « الوطني

االجتماع تطورات المصالحة الفلسطينية، مؤكدا على ضرورة إنجاح خطواتها وخاصة االجتماع الوطني 
 المقبل الذي سيعقد في القاهرة خالل الشهر الجاري.

وأن الشرعية الدستورية ألي  سيبقى صمام أمان للمصالحة الفلسطينية،»وأكد النواب أن المجلس التشريعي 
 «.حكومة قادمة يكون بعرضها لنيل للثقة على المجلس التشريعي الفلسطيني

في السياق قال النائب عن حماس إسماعيل األشقر، الذي زار غرفة العمليات المركزية لقوات األمن في 
غزة بشقيهم المدني ، ويقصد من وظفتهم حماس بعد سيطرتها على «ملف الموظفين الشرعيين»غزة، إن 

وأكد على «. من الثوابت التي تتمسك فيها حماس في ملف المصالحة»والعسكري وكذلك الملف األمني 
وجاءت «. الثوابت والمسلمات في ملف المصالحة»لهؤالء الموظفين، وقال إنه من « األمن الوظيفي»

م اهلل، وأساسها طلب الحكومة من تأكيدات حماس هذه، في ظل استمرار الرسائل السياسية القادمة من را
خالل رئيسها الدكتور رامي الحمد اهلل، بضرورة تمكينها أمنيا في القطاع، بعد تسلمها الوزارات المدنية، 
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من الشهر الماضي، قبل حلول  12وهي عملية من المفترض أن تنتهي حسب اتفاق القاهرة األخير يوم 
 بل.تاريخ األول من ديسمبر/ كانون األول المق

وسبق أن كرر الحمد اهلل هذه التصريحات، حيث عبر قبل أيام عن أمله في أن تحل هذه المشكلة في 
دون تمكين كامل »، وقال أيضا وقتها «حتى نتحدث عن تمكين كامل للحكومة»اجتماع القاهرة المقبل 

 «.للحكومة ستكون األمور منقوصة

زهري، على تصريحات الحمد اهلل الجديدة، حيث كذلك ردت حماس على لسان القيادي فيها سامي أبو 
التوقف عن لغة االشتراطات أو اختراع بنود «و« احترام بنود اتفاق المصالحة بدون انتقائية»دعاه إلى 

نهاء حالة التلكؤ في رفع عقوبات غزة  « جديدة خارجة عن االتفاق، وا 

ديد من االستفسارات حول قدرة ووضعت هذه التصريحات التي حملت اختالفا في وجهات النظر، الع
الطرفين على تجاوز هذه العقدة، مع قرب انطالق حوارات المصالحة الجديدة، ومع اقتراب الموعد 
المخصص إلنجاز الحكومة مهمة تسلمها إدارة القطاع كاملة، دون أن يعرف أيضا إن كان هذا األمر 

مه من الحكومة مطلع الشهر، التي وضعت سيعيق عملية فتح معبر رفح أمام حركة المسافرين، بعد تسل
تاريخ منتصف الشهر الجاري أي يوم غد األربعاء، موعدا الفتتاحه أمام سكان غزة المحاصرين، لتنهي 

 بذلك حقبة اإلغالقات التي زادت من مأساة السكان.

رتيبات الخاصة وحتى اللحظة لم يعلن رسميا من قبل مسؤولي السلطة الفلسطينية، عن االنتهاء من كافة الت
بتجهيز المعبر، ومنها المسائل اإلدارية ووضع شبكة االتصاالت الخاصة بالمعبر، وكيفية قدوم بعثة 
المراقبة األوروبية، التي من المفترض أن تكون حاضرة، مع تمسك السلطة الفلسطينية رغم رفض حماس، 

 .2005بإعادة العمل في هذا المعبر وفق اتفاقية عام 

لية تسلم حكومة الوفاق مسؤولية وزارات ومؤسسات غزة، وزارة الداخلية في القطاع، التي تضم ولم تشمل عم
العديد من األجهزة األمنية التي شكلتها حماس بعد سيطرتها على غزة، وتريد الحركة حسب ما أعلن 

تي تخضع لحكومة مسؤولوها في أوقات سابقة أن يكون أفراد هذه األجهزة، ضمن التركيبة األمنية الجديدة ال
 التي ستسري على باقي الوزارات .« الدمج»التوافق، ضمن ما يعرف بعملية 

التي « شعار المصالحة»وفي سياق الحديث عن ملف المصالحة، كانت حماس قد كرمت الفائزين بمسابقة 
إن  أعلن عنها مكتب رئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار. وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم،

 هذه المسابقة تأتي في إطار إشراك الجمهور الفلسطيني في فعاليات المصالحة الفلسطينية.
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لدعم المصالحة تتفاعل بشكل قوي في قطاع غزة، « ال تراجع»# جاء ذلك في الوقت الذي بدأت فيه حملة 
 على شبكات التواصل االجتماعي، بعد أن أطلقها شبان من غزة. 

قيم في ميناء غزة، جاء للتأكيد على دعم الشباب للمصالحة الفلسطينية، حيث وانطالق الحملة بحفل أ
لكترونية، تنظمها مجموعة من الشباب الفلسطينيين المتطوعين في  تشمل الحملة جمع توقيعات ميدانية وا 
الداخل والخارج. وأكد القائمون عليها في بيان أصدروه، أن الهدف منها إيصال رسائل لكل الفصائل 

جتمعة في القاهرة في الحادي والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، متضمنة دعما كامال لتحقيق الم
نحن أبناء الشعب ». وجاء في العريضة التي يطلب التوقيع عليها 2011المصالحة وتطبيق اتفاق 

وطنية الشاملة الفلسطيني في الداخل والشتات وحيثما نتواجد، نعلن دعمنا الكامل لتحقيق المصالحة ال
سنادا للمشروع الوطني الفلسطيني حتى التحرير 2011وتطبيق اتفاق  ، حماية لألرض واإلنسان وا 

وطالب القائمون على الحملة الفلسطينيين بالمشاركة الفاعلة، لتكون الرسالة التي ترسل للفصائل «. والعودة
 قوية.

ت القاهرة المقبلة، العديد من الفعاليات الميدانية ومن المقرر في إطار هذه الحملة، أن تنظم قبل بدء حوارا
 واإللكترونية لجمع أكبر عدد ممكن من التوقيعات الداعمة للمصالحة الفلسطينية.
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ا ويبحثان املصالحة  هنية يستقبل وفًدا سويسريًّ

 2017\11\14  المركز الفلسطيني لإلعالم -غزة 
ة حماس في مكتبه، اليوم االثنين، وفدا سويسرا برئاسة استقبل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحرك

روالند مبعوث الحكومة السويسرية للشرق األوسط، وضم جوليان السفير السويسري لدى السلطة 
 الفلسطينية، وعددا من العاملين في السفارة.

األخيرة التي  وقال مكتب هنية: جرى خالل اللقاء بحث معمق لتطورات المصالحة الفلسطينية والتوافقات
 تمت في القاهرة وما تبعها من خطوات تسلم الحكومة لمهامها في قطاع غزة وتسلم المعابر بشكل كامل.

نجاحها بما يحقق التطبيق األمين  وأكد هنية أن الحركة متوجهة إلى القاهرة بكل الجدية إلتمام المصالحة وا 
 بملفاته المختلفة. 2011التفاق العام 

حركة بدور سويسرا خالل المرحلة السابقة في محاولة تحقيق تقاربات وخاصة في ملف وأشاد رئيس ال
 الموظفين، مرحبا بالدور السويسري في دعم الجهود المصرية لتحقيق المصالحة.

وفي وقت سابق اليوم، قالت دولة سويسرا: إنها وانسجاما مع الجهود السابقة التي بذلتها بشأن "خارطة 
ة" المتعلقة بالموظفين في غزة، فإنها على استعداد لمساعدة مصر واألطراف الفلسطينية الطريق السويسري

 على استكمال دمج موظفي القطاع العام في غزة.

ودعت في بيان رسمي صدر االثنين، السلطة الفلسطينية للتحرك بسرعة للتخفيف من حدة األزمة اإلنسانية 
لصحة والمياه والصرف الصحي والبيئة، خاصة بعد االنتقال في قطاع غزة، وال سيما أزمة الكهرباء وا
 السلس للسيطرة على المعابر لحكومة الوفاق.

أكتوبر و"الذي يفتح  12ورحبت سويسرا باالتفاق بين حركتي فتح وحماس برعاية مصر الذي عقد في 
 الطريق أمام تولي السلطة الفلسطينية المسؤوليات الكاملة في غزة".

"االتفاق يعد خطوة مهمة نحو تحقيق هدف الوحدة في ظل سلطة وطنية فلسطينية واحدة، وقالت: إن 
 شرعية وديمقراطية، على أساس منبر منظمة التحرير الفلسطينية، ووفقا لالتفاقيات القائمة".
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 ردا على حماس..األمم املتحدة تنفي انحياز منسقها في الشرق األوسط إلسرائيل

 2017\11\14 : وكاالت -أمد/ نيويورك 
نفت األمم المتحدة، اليوم اإلثنين، ما أوردته حركة "حماس" بشأن انحياز المنسق األممي الخاص لعملية 

 السالم في الشرق األوسط "نيكوالي ميالدينوف"، إلسرائيل.

جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم األمين العام لألمم المتحدة "استيفان دوغريك"، في تصريحات 
 للصحفيين بنيويورك.

 وقال دوغريك "ال يمكن أن يكون السيد ميالدينوف منحاًزا".

وتابع "لو أظهر لكم عدد الشكاوى التي نتلقاها من إسرائيل.. ال يمكن أبًدا أن يكون منحاًزا"، دون مزيٍد من 
 التفاصيل.

قت سابق اليوم، جاء ذلك في معرض رد دوغريك على أسئلة الصحفيين بشأن رفض حركة "حماس" في و 
تصريحات حّمل فيها "ميالدينوف" الفصائل الفلسطينية المسؤولية عن أي تصعيد متوقع مع الجانب 

 اإلسرائيلي.

وكانت حماس قالت، "تلقت حماس باستنكار شديد تصريحات السيد ميالدينوف، التي تجاهل فيها بشكل 
 وحقه في الدفاع عن نفسه المكفول دولًيا".واضح جرائم االحتالل وتهديدات قيادته اليومية بحق شعبنا 

واعتبرت "حماس" تصريحات منسق األمم المتحدة لعملية السالم، "انحياًزا واضًحا للرؤية اإلسرائيلية، وغطاًء 
 الرتكاب مزيٍد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني".

ع الدولي لكبح جماح العدوان وطالبت الحركة ميالدينوف بـ"استخدام كل ما هو متاح من وسائل لدى المجتم
 اإلسرائيلي المستمر بحق غزة المحاصرة".

وأمس األحد، قال ميالدينوف في تغريدة له على موقع التواصل االجتماعي "تويتر": "التصرفات والبيانات 
 المتهورة للمسلحين في غزة قد تتسبب في تصعيٍد خطيٍر".

بق، إسرائيل من "مغّبة أي تصعيد ضد قادة المقاومة وكانت الفصائل الفلسطينية، قد حّذرت في وقت سا
 الفلسطينية، أو قطاع غزة".
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ف العمل بنظام 
ّ
م السلطة الفلسطينّية معابر قطاع غّزة... هل سيتوق

ّ
 ؟GRMبعد تسل

 2017\11\14المينيتور    بقلم خالد أبو عامر 
ذا تسّلمت السلطة الفلسطينّية معابر قطاع غّزة من حركة حماس في األّول من ه —مدينة غّزة، قطاع غزة 

تشرين األّول/أكتوبر، فيما أعلنت  12الشهر، ضمن اّتفاق المصالحة الفلسطينّية الذي أبرم في القاهرة في 
السلطة الفلسطينّية في أّول قراراتها فور استالمها معبر رفح البّرّي على الحدود المصرّية إلغاء فرض 

 الضرائب على السلع الواردة إلى قطاع غّزة.

ة الفلسطينّية معابر غّزة قضّية تقييد إسرائيل لدخول مواد البناء إلى قطاع غّزة "آلّية إعادة وأعاد تسّلم السلط
والتي بدأ العمل بها منذ الحرب اإلسرائيلّية األخيرة على قطاع  GRMاإلعمار" المعروفة اختصارًا بنظام 

 .2014غّزة في صيف 

 2014أيلول/سبتمبر  16إليه األمم المّتحدة في هي عبارة عن اّتفاق توّصلت  GRMآلّية إعادة اإلعمار 
سرائيل بإشراف أممّي، ينّص على تسهيل مرور مواد البناء من إسرائيل إلى غّزة  بين السلطة الفلسطينّية وا 
من خالل إنشاء خّط تواصل مباشر بين وحدة تنسيق أعمال الحكومة اإلسرائيلّية والسلطة الفلسطينّية، في 

 مّتحدة دور الوسيط بين الطرفين.حين تؤّدي األمم ال

تقوم هذه اآللية بعد قيام المتضرر بتقديم كشف يضم جميع مستلزماته الخاصة بإعادة اإلعمار التي تخصه 
لوزارة األشغال التابعة لحكومة الوفاق من خالل لجنة شكلتها الوزارة لهذا الغرض، بعد ذلك تقوم األمم 

ليم السلطات اإلسرائيلية للمواد الالزمة لإلعمار للمتضرر، ولكن المتحدة باإلشراف والمتابعة على تس
اإلشكالية في هذا النظام تكمن في رفض الجانب اإلسرائيلي إلدخال كل المواد الالزمة إلعادة اإلعمار 
تحت ذرائع كثيرة منها؛ أن بعض المواد قد تكون مزدوجة اإلستخدام) تستفيد منها المقاومة الفلسطينية( 

إلى أن موافقة الجانب اإلسرائيلي على إدخال المواد المذكورة تأخذ كثيرا من الوقت قد تصل في إضافة 
أشهر وهو ما يتسبب في ضعف نشاط المقاولين وتكبدهم لخسائر كبيرة،  3كثير من األحيان إلى أكثر من 

لحجم األضرار الكبيرة  أما النقطة األخيرة فهي أن كمية ما يتم إدخاله من مواد اإلعمار ليست كافية نظرا
 التي خلفتها الحرب.

من خالل آلّية إعادة إعمار غّزة، تّم إنشاء نظام موّسع من عملّيات التفتيش والمراقبة للواردات اآلتية إلى 
غّزة، أّما الهدف من إنشاء هذا النظام فيتمّثل في أربع نقاط أساسّية، وهي تمكين حكومة فلسطين من قيادة 

عمار، تمكين القطاع الخاّص في غّزة، طمأنة الجهات المانحة من أّن استثماراتها في جهود إعادة اإل
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أعمال اإلعمار في غّزة ستنّفذ من دون تأخير، ومعالجة المخاوف األمنّية اإلسرائيلّية المّتصلة باستخدام 
 طينّية.مواد البناء وغيرها من المواد المزدوجة االستخدام لمنع وصولها إلى المقاومة الفلس

وتطرح عودة السلطة الفلسطينّية إلى إدارة قطاع غّزة في إطار اّتفاق المصالحة إعادة النظر في نظام 
GRM تشرين  12، ألّن هذه اآللّية جاءت بناء على طلب إسرائيلّي من وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان في

كون قطاع غّزة خارج عن إدارة  للسيطرة على دخول مواد البناء إلى قطاع غزة 2014األّول/أكتوبر 
 .2007حزيران/يونيو  15السلطة الفلسطينّية والتي تسيطر عليه حركة حماس منذ 

بدوره، قال وزير األشغال العاّمة واإلسكان، وهو ممّثل الرئاسة الفلسطينّية في متابعة تفاهمات المصالحة 
ت تجري اآلن بين السلطة الفلسطينّية والجانب وتنفيذها، مفيد الحساينة لـ"المونيتور" إّن "هناك اّتصاال

، وقد طالبناه في شكل رسمّي بأن يتّم إلغاء هذا النظام بعد تسّلمنا GRMاإلسرائيلّي إلعادة النظر في نظام 
معابر قطاع غّزة، وأرسلنا رسالة أخرى إلى الوفد األوروّبّي الذي يشرف على مراقبة المعابر الحدودّية بأّننا 

اد تاّم في حكومة الوفاق الوطنّي لمتابعة آلّيات إعادة اإلعمار ومراقبتها من خالل الجهات على استعد
المختّصة في الحكومة ممّثلة في وازارات االقتصاد واألشغال والمالّية من دون الحاجة إلى مراقبة األمم 

 المّتحدة".

ص مطلبنا الخاّص بوقف العمل بنظام وأضاف: "تلّقينا رّدًا إيجابّيًا من الحكومة اإلسرائيلية في خصو 
GRM وخالل هذه 2018، وقد تعّهد لنا كممّثلين في حكومة الوفاق أن يتّم إلغاؤه في بداية العام المقبل ،

، سيتّم تشكيل لجان فّنّية 2017كانون األّول/ديسمبر  31تشرين الثاني/نوفمبر حّتى  1الفترة الممتّدة من 
اّتحاد المقاولين الفلسطينّيين لتقسيم حصص مواد اإلعمار على المقاولين كجزء وقانونّية من حكومة الوفاق و 

من مسؤولّية الحكومة في تعويض القطاع الخاّص عن الخسائر التي لحقت به خالل فترة العمل بنظام 
GRM." 

 GRM" إّن "نظام أّما مدير اإلعالم في هيئة الشؤون المدنّية الفلسطينّية محّمد المقادمة، فقال لـ"المونيتور
تّم طرحه في االجتماع األخير الذي عقد بين وفد الحكومة الفلسطينّي والجانب اإلسرائيلّي الذي ترأسه وزير 

تشرين األّول/أكتوبر الماضي، وقد أبدت حكومة الوفاق استعدادها  30المالية اإلسرائيلي موشيه كحلون في 
عليه في شكل مباشر بشرط عدم وضع قيود على إدخال  لمتابعة ملّف إعادة إعمار قطاع غّزة واإلشراف

 مواد إعادة اإلعمار وعدم الحاجة إلى التنسيق مع األمم المّتحدة".

مليون طّن منذ شهر  GRM 2.576بلغة األرقام، بلغت كّمّية ما تّم إدخاله من مواد البناء ضمن نظام 
عدد المشاريع الضخمة المسّجلة في هذا النظام تشرين الثاني/ نوفمبر ، أّما  6حّتى  2014أيلول/سبتمبر 
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مشروعًا. ويبلغ عدد المشاريع الفّعالة التي يجري توريد مستلزمات إعادة إعمارها  1276فقد وصلت إلى 
 1147مشروعًا، أّما متوّسط كّمّية اإلسمنت التي يتّم توريدها يومّيًا منذ بدء العمل بهذه اآللّية فهو  321

طّنًا يومّيًا، أّما موّردو مواد اإلعمار إلى  179لمتوّسط اليومّي لدخول الحديد المسّلح بلغ طّنًا يومّيًا، وا
 193مصّنعًا للباطون، و 30مقاواًل، و 259موّرد، و 101قطاع غّزة ضمن هذا النظام فقد بلغ عددهم 

 مصّنعًا للبلوك.

لما يسّببه من خسائر كبيرة لقطاع  مطلبًا للقطاع الخاّص في غزة، GRMولطالما كان وقف العمل بنظام 
، تسّببت هذه اآللّية في توّقف 2016تشرين األّول/أكتوبر 4المقاوالت، فبحسب بيان الّتحاد المقاولين في 

 مقاواًل عن العمل. 70مصنعًا للبلوك، وتوّقف أكثر من  240

بعد تسّلم السلطة الفلسطينّية معابر بدوره، قال رئيس اّتحاد المقاولين في غّزة عالء األعرج لـ"المونيتور": "
، وقد بعثنا هذه الرسالة GRMقطاع غّزة، عليها تنفيذ مطلبنا في اّتحاد المقاولين في أن توقف العمل بنظام 

تشرين األّول/أكتوبر الماضي، وهّددناه باّتخاذ  2إلى رئيس الوزراء رامي الحمد هلل أثناء زيارته إلى غّزة في 
حال لم يتّم وقف العمل بهذه اآللّية، ومن بين الخطوات التصعيدّية التي سنّتخذها في  خطوات تصعيدّية في

هذا الصدد وقف اّتحاد المقاولين التعاون مع حكومة الوفاق. وألّن هذه اآللّية تسّببت في خسائر تقّدر بنحو 
أن توقف العمل بهذه اآللّية مليون دوالر شهرّيًا للمقاولين منذ بدء العمل بها، فإّن على حكومة الوفاق  15

 لمنع انهيار المقاولين إذا استمّر العمل بها".

 GRMأّما رئيس تحرير صحيفة االقتصادّية الصادرة من غّزة محّمد أبو جياب، فقال لـ"المونيتور" إّن "نظام 
ألّنه يتحّكم  كان أحد أسباب عرقلة عملّية إعادة اإلعمار، وهو السبب الرئيسّي في إفالس المقاولين نظراً 

في التفاصيل الدقيقية آللّية اإلعمار ويستثني من يشاء من المقاولين، وقد أهدرت هذه اآللّية عشرات 
فإن جزءا من األموال  GRMالماليين من الدوالرات من أموال الدول المانحة لتشغيله والعمل به وفقا لنظام 

يتم صرفها على  2014تشرين األول/ أكتوبر  12التي تعهدت بها الدول المانحة في مؤتمر القاهرة في 
من خالل شراء مستلزمات لمراقبة ومتابعة سير مواد إعادة اإلعمار ، والتي كان يجدر  GRMتشغيل نظام 

بها أن تذهب إلى مساعدة األسر المتضّررة، لذلك فإّن مساعي السلطة الفلسطينّية لوقف العمل بهذه اآللّية 
طاع المقاوالت في غّزة، مّما يعني النهوض وعودة القطاع الخاّص في غّزة ككّل ستكون سببًا في إنعاش ق

 إلى استعادة عافيته".



 

 16فلسطينيةشــــؤون 
 

وأخيرًا، رّبما تكون األّيام المقبلة كفيلة لمعرفة اآللّية الجديدة إلدخال مواد إعادة اإلعمار، وما إذا كان 
في بداية العام المقبل في ظّل تعّهد حكومة الجانب اإلسرائيلّي سيفي بوعوده بإلغاء العمل بهذه اآللّية 

 التوافق بمتابعة آلّية إعمار غّزة ومراقبتها.

  



 

 17فلسطينيةشــــؤون 
 

 األمير تشارلز: هجرة اليهود إلى فلسطين سبب مشاكل الشرق األوسط

 2017\11\14  ”:القدس العربي“لندن ـ 
إلسرائيل بعد نشر  يتعرض األمير تشارلز ولي عهد بريطانيا إلى حملة انتقادات من اللوبيات الداعمة

أن هجرة اليهود األوروبيين إلى ” ، أكد فيها 1986لرسالة لألمير يعود تاريخها لعام ” دايلي ميل“صحيفة 
 ”.فلسطين تسببت في االضطرابات التي عرفتها منطقة الشرق األوسط

مع زوجته في ذلك وفي الرسالة، التي بعثها لصديقه الباحث لورنس فان دير بوست بعد زيارة إلى السعودية 
، و كتب ”حث واشنطن على التصدي للوبي اليهودي“الحين األميرة ديانا، شّدد األمير تشارلز على ضرورة 

العرب و اليهود هما شعبان ساميان أساسًا و أن قدوم اليهود األجانب و خاصة من أوروبا ) ” أن : 
 ”.قة الشرق األوسطوبالذات من بولندا( تسبب في أكبر المشاكل، التي تعرفها منط
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 «النأي بالنفس»عباس ينجح في امتحان 

 2017\11\14  الدستور  عريب الرنتاوي
عن التجاذبات واالستقطابات ” ملف المصالحة الوطنية“نجح الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تحييد 

ك برغم الضغوط االستثنائية اإلقليمية، التي كان يمكن لها، أن تعصف بهذا المنجز المنتظر طوياًل، وذل
التي تعرض ويتعرض لها، حتى أن إدارته لألزمة باتت موضع مقارنة من قبل بعض األوساط اللبنانية التي 

 ”.الفوضى غير الخالقة“تابعت بقلق وتوتر، محاوالت إدخال لبنان في جحيم 

في وجه رياح اإلقليم  وأمكن لجملة عوامل تظافرت مجتمعة، في تمكين الرئيس من تحصين هذا المنجز
العاتية، منها أربعة عوامل على سبيل المثال، ال الحصر: األول؛ ان للقضية الفلسطينية وهجها الخاص، 
 –الذي ما زال مشعًا برغم محاوالت البعض مّنا ومن غيرنا، إطفاء هذا الوهج، وتحويل الصراع الفلسطيني 

عصفت وتعصف بالمنطقة، وأكلت وما زالت تأكل  اإلسرائيلي إلى مجرد صراع آخر من الصراعات التي
 أخضرها ويابسها.

والثاني؛ أن المصالحة ما زالت على الرغم من التحفظات الكثيرة المحيطة بها من قبل أطراف فاعلة إقليميًا 
نيويورك “، والتي تقول ”صفقة القرن“ودوليًا، متطلبًا ضروريًا يسبق بلورة مبادرة ترامب ويمهد إلطالق 

 أنها باتت وشيكة، وقد يجري البوح عنها مطلع العام المقبل، إن لم يكن نهاية العام الجاري.” مزتاي

والثالث؛ أن المصالحة الفلسطينية ما كان لها أن تتم، من دون وساطة نشطة من قبل مصر، وضعت 
هذا المنجز، الذي خاللها الدبلوماسية الرئاسية وجهاز المخابرات العامة، ثقليهما كاملين من أجل تحقيق 

ُعّد من قبل مراقبين بداية تعافي لدور مصر اإلقليمي بعد طول غياب أو تغييب، ما يعني أن أية محاولة 
للعبث بهذه المصالحة، ومن أي طرف جاءت، ستكون بمثابة ضربة لمصر في حديقتها الخلفية، وليس 

 للرئيس الفلسطيني أو لحركة حماس فحسب.

لسطينية، بخالف الساحة اللبنانية، وعلى الرغم من التدخالت اإلقليمية والعالقات بين رابعًا؛ أن الساحة الف
دول اإلقليم النافذة وبعض الفصائل والمجموعات الفلسطينية، لم تتورط بعد في حالة استتباع وفقدان 

إذ حتى أقرب الستقاللية القرار، كما تجلت هذه الحالة في لبنان، وتفاقمت على مدى سنوات وعقود عديدة، 
أصدقاء الحواضر اإلقليمية الكبرى من الفلسطينيين، ما زالوا يظهرون قدرًا عاليًا من الحرص على استقاللية 

 قرارهم، وعمق التزامهم الوطني.
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لكن هذا النجاح التكتيكي الذي يسجل للرئيس الفلسطيني، ال يعني أن الساحة والمصالحة الفلسطينيتن قد 
.. فثمة تحديات ما زالت ماثلة على طريقهما، وقد تتهددانها في قادمات األيام، نكتفي بلغتا شاطئ األمان .
، هنا وهنا بالذات، قد تتعزز ”صفقة القرن”( التحدي الماثل في مبادرة ترامب و1بذكر ثالثة منها: )

 تبشر المصالحة وقد ينقلب المشهد رأسًا على عقب، فالتكهنات التي تتطاير حول مضامين المبادرة ال
بالخير، والتساوق معها أكثر فداحة وخطورة على مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني من التصدي لها، 
وبيد الفلسطينيين، وبيدهم وحدهم، أمر تحويل المصالحة إلى حصان طروادة لتمرير مشروع ترامب، او 

هذا ما قلناه مرارًا وتكرارًا، وهذا جعلها أداة ورافعة لتحصين البيت الفلسطيني الداخلي وتصليب مقاومته ... 
 ما نعيد التأكيد عليه اليوم.

الضاحية  –دمشق  –( ويتجلى في سعي حماس لترميم جسورها مع محور بعينه، محور طهران 2)
مثل هذا المسعى يمكن أن يكون مفهومًا ومحتماًل ” ... عودة االبن الضال“الجنوبية، فيما يجري وصفه بـ 

يع التحالفات والعالقات اإلقليمية، ولكن حين يصبح انخراطًا في محورًا وتساوقًا مع إن ظل في حدود تنو 
اجندته اإلقليمية وجدول اولوياته، وفي الظرف اإلقليمي الملتهب من حولنا، قد يجعل قدرة الرئيس والقيادة 

في مهب الفلسطينية على مقاومة الضغوط، محدودة للغاية، وقد يضع المشروع الفلسطيني باكمله 
التي يجري العمل بروحها بين عواصم اإلقليم المشتبكة فيما بينها ” الخيارات الصفرية”التجاذبات اإلقليمية و

... على حماس أن تساعد الرئيس لكي يتمكن من مساعدتها في اجتياز لحظة حرجة، وحفظ سقف البيت 
 ن استثناء.، ودائمًا على رؤوس الجميع من دو ”التسريب”الفلسطيني من التشقق و

( قدرة الفصيلين الرئيسين على التقدم حثيثًا على طريق معالجة المشكالت العالقة، وأكثر المشاكل 3)
الجوهرية التي تسببت باالنقسام وتعمقت بسببه، ما زالت عالقة، فال يكفي أن تسلم المعابر والوزارات ليقال 

ددة باالنفجار إن لم يجر االنتقال من بين فتح وحماس، مه” التساكن“أن المصالحة تحققت، وحالة 
عادة بناء أدوات ومؤسسات وأطر العمل الوطني الفلسطيني، وال أقول النظام  المصالحة إلى الوحدة وا 
السياسي الفلسطيني، فأي نظام سياسي يمكن بناؤه تحت االحتالل والحصار، وأية سلطة يمكن الرهان 

 عليها، وهي المجردة من أية سلطة؟

تى اآلن، بدءًا  من القاهرة مرورًا بآخر زيارة للرئيس الفلسطيني إلى الرياض، يكمل بعضه ما حصل ح
بعضًا، ويشي بديمومة مسار المصالحة الوطنية، وتفعيل الخيار الفلسطيني المستقل ... لكن من السابق 

كر إطالق صيحات ألوانه القول بأن الفلسطينيين كسبوا معركة تحييد قضيتهم وساحتهم، مثلما هو من المب
 التفاؤل ببلوغ المصالحة ضفافًا آمنة، وسلوكها طريقًا ذي اتجاه واحدة، ال عودة فيها وال عنه.
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 البردويل يتحدث عن العالقة مع دحالن واالجتماعات املرتقبة بين الفصائل في القاهرة

 2017\11\14  غزة/سما/
قال القيادي في حركة "حماس"صالح البردويل،  إن "حماس ستمضي في تحقيق المصالحة ولن تتراجع 

قدم بخطوات،سيجعل شعبنا قادر على دعم المصالحة بكل للوراء"؛ مضيًفا : "لو رفعت العقوبات وتم الت
 قوة".

واكد  البردويل ، ان  "الحوار الوطني الشامل الذي سُيعقد بحضور الفصائل الفلسطينية في الحادي  
والعشرين من نوفمبر/تشرين ثان الحالي، في العاصمة المصرية القاهرة، سيفضي لتشكيل حكومة وحدة 

 ه."وفق برنامج ُمتفق علي

وشدد البردويل، خالل لقاء نسوي مفتوح، نظمه المجلس الفلسطيني للتمكين الوطني تحت عنوان "دور 
المرأة الفلسطينية في رفع مسارات المصالحة الوطنية"، مساء األثنين، بمحافظة خان يونس جنوب قطاع 

مرت بما هي فيه؛ وخالل غزة على أنه "ال يستطيع أحد قهر شعبنا، وحكومة الوفاق لن تبقى إذا ما است
 حوار القاهرة القادم سنناقش تشكيل حكومة وحدة تقوم على برنامج مشترك ُمتفق عيله. ".

وحول الضمانات لتنفيذ اتفاق المصالحة، أكد أن" الضامن األول هو شعبنا، وعليه أن يقف بوجه من 
ان الثان فهو الفصائل، فالكل يشهد ما ُيعيقها؛والكل يعرف ويسمع من يقدم التنازالت ومن يتلكأ؛ أما  الضم

قدمناه من تنازالت، فأن األوان أن تقول الفصائل كلمتها؛ والضامن الثالث هو مصر بما لديها من مصلحة 
وقوة ورغبة لتنفيذ االتفاق؛ كما أن الضامن الرابع هو ما تم كتابته على ورق في االتفاقيات السابقة بما فيها 

 اتفاق القاهرة."

تفاهمات النائب محمد دحالن مع حركة "حماس"، أوضح البردويل أن "مصير تلك التفاهمات لن  وبشأن
يتغير شيء منها، ونحن ال نعمل بالقطعة؛ هذا وطن دحالن وهو جزء منه  وحماس جزٌء منه وأبو مازن 

ُيلغي أحد  )الرئيس محمود( عباس جزٌء منه كذلك، وال يمكن اتفاقية تلغي اتفاقية، ولن يستطيع أحد أن
 تجمع فلسطيني اختار له اسًما، هذا شيء على األرض."

ولفت إلى أن حواجز عدم الثقة بين الفصائل خاصة بين حماس وفتح ستتالشى حال تم بناء الثقة؛ 
وأضاف : "إذا أردنا توحيد شعبنا علينا أن نحقق الوأم االجتماعي؛ عدم الثقة هي التي تجعل المصالحة ال 

 ا سلمنا كل شيء مؤخًرا".تسير؛ رغم أنن
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وفيما يخص صفقة تبادل االسرى مع اسرائيل، جدد البردويل تأكيد حماس على "أن صفقة التبادل ستتحقق 
 بالصبر وعلى رأسها ومروان البرغوثي وأحمد سعدات وغيرهم.."

  



 

 22فلسطينيةشــــؤون 
 

 مسؤولون: لن يكون من السهل التوصل إلى اتفاق بين فتح وحماس بالقاهرة في ثالثة أيام

 2017\11\14  م اهلل / سما /را
قال مسؤولون فلسطينيون إن حوار الفصائل في القاهرة في الحادي والعشرين من الشهر الجاري ُحدد بثالثة 
أيام، تتم خاللها مناقشة خمسة ملفات، هي الشراكة في منظمة التحرير، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، 

جراء انتخابات عامة، وبحث ملفي األمن والمص  الحة المجتمعية.وا 

أن الفجوة بين مواقف الطرفين كبيرة، وأن ردمها يتطلب « فتح»و « حماس»وأكد مسؤولون في حركتي 
 جوالت حوار.

هناك فجوة كبيرة، وهناك إرث طويل، وهناك أزمة ثقة، لذلك «: »الحياة»لـ « فتح»وقال مسؤول كبير في 
 «.املن يكون من السهل التوصل إلى اتفاق في ثالثة أي

مصر لن تسمح لجولة الحوار بأن تفشل، لذلك سيقدم الجانب المصري »أن « حماس»ورأى مسؤول في 
 «.اقتراحات حل وسط في مختلف القضايا

المرجح أننا سنتوصل إلى اتفاق عام، لكن هذا ستترتب عليه الحاجة إلى المزيد من الحوارات »وأضاف: 
 «.لالتفاق على التفاصيل

  



 

 23فلسطينيةشــــؤون 
 

 "املصالحة" لفرض الطالق بين حماس وإيران

 2017\11\14  الرسالة نت   صالح النعامي
ا من عوائد مشروع "المصالحة"، حيث أن المؤشرات على عدم جدية رئيس السلطة تعيش غزة إحباطا مبكر 

محمود عباس في انجاز ما تم التوافق عليه في اتفاق القاهرة األخير طاغية. وهناك ما يدلل على أن ساكن 
 المقاطعة في رام اهلل معني أن يحول القطاع إلى ساحة الستنساخ التجربة البائسة لسلطته في الضفة
 الغربية من خالل تقديم تلميحات واضحة بأن الغاية الرئيس لـ"المصالحة" هي تصفية بنية المقاومة في غزة.

فمما ال شك فيه أن أخطر ما أسفر عنه عباس وفريقه هو اعطاء مؤشرات واضحة بأن مطالبتهم بـ "تمكين" 
الظروف لنشوء بيئة أمنية تسمح السلطة في غزة بشكل مطلق يعني تجفيف منابع المقاومة من خالل توفير 

بذلك. فعدد من المقربين من عباس لم يترددوا في التصريح بأن "التمكين" يعني منح السلطة مطلق 
الصالحيات "فوق وتحت األرض"؛ وهو ما فهم على أن عباس لن يسلم ببقاء شبكات األنفاق الهجومية 

ناؤها دماء الكثير من المقاومين؛ ناهيك عن والدفاعية التي حفرتها حركات المقاومة، التي استنزف ب
استثمار مقدرات ضخمة في تشييدها. وال حاجة للتذكير بأن األنفاق باتت تمثل أهم استراتيجية دفاعية 
للمقاومة تقلص، إلى حد ما، من قدرة الجيش الصهيوني على اإلفادة من إمكانيات سالحي الجو 

 والمدرعات في الحروب والمواجهات.

ذا م بأن تحواًل دراماتيكيًا  27/10ا أخذنا بعين االعتبار ما كشفه موقع قناة التلفزة اإلسرائيلية الثانية في وا 
"إيجابيا" طرأ مؤخرا على مستوى التعاون األمني بين السلطة و)إسرائيل(، فإن هذا يعني أنه حتى لو لم 

بشكل مباشر، فإن تمكينها من أي  تتمكن السلطة من توظيف اتفاق المصالحة في المس بمقدرات المقاومة
قدر من الصالحيات األمنية يعني تسهيل مهمة االحتالل في إعداد بنك األهداف التي يمكن ضربها في 

 أي حرب قادمة ضد القطاع، وذلك من خالل استغالل تعاون السلطة األمني.

التي قام بها األسبوع  في الوقت ذاته تدل كل المؤشرات على أن الزيارة المفاجئة وغير المخطط لها
الماضي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للرياض بناء على دعوة عاجلة من القيادة السعودية 
مرتبطة بترتيبات إلعادة صياغة المشهد اإلقليمي، بما يتوافق مع المصالح اإلسرائيلية. فحسب ما كشفت 

اض على الرغم من التحوالت والتطورات عنه صحيفة "هارتس"، فإن استدعاء عباس على عجل إلى الري
الداخلية الدراماتيكية التي تعصف بالسعودية، جاء للتباحث معه حول سبل تطبيق التصور المشترك الذي 

 صاغه جارد كوشنر، كبير مستشاري ترامب وصهره، خالل زياراته األخيرة للمنطقة.
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إلى توظيف المصالحة الفلسطينية في تقليص  وهناك ما يدلل على أن التحركات األمريكية واإلقليمية ترمي
النفوذ اإليراني في الساحة الفلسطينية، سيما بعد الوتيرة العالية للزيارات التي قامت بها وفود تمثل حركة 

 حماس لطهران مؤخرا.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه: ما هو المطلوب من السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس القيام به من  
جل ضمان إبعاد حماس عن إيران، سيما بعد التوصل التفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، والذي أ

يراوح مكانه؟ فهل الواليات المتحدة والقوى اإلقليمية ترى أن تحقيق هذا الهدف يتحقق من خالل مواصلة 
دفع حماس للموافقة عباس إجراءاته العقابية ضد قطاع غزة التي تعاظمت بعد اتفاق المصالحة من أجل 

جبارها على مقايضة قوتها العسكرية بتحسين األوضاع االقتصادية في  على تقليص ارتباطها بإيران وا 
 القطاع وتنفيذ مشاريع إعادة اإلعمار؟

وهناك سيناريو آخر ال يمكن استبعاده ويتمثل في أن القوى اإلقليمية والواليات المتحدة معنية أن تحاول 
خاذ إجراءات تفضي إلى تحسين األوضاع االقتصادية والمعيشية في قطاع غزة بشكل احتواء حماس بات

فوري، حتى يتم إيصال الغزيين إلى قناعة بأن هناك الكثير سيخسرونه في حال رفضت حماس التخلي عن 
 قوتها العسكرية أو على األقل وقف جهودها الهادفة لتعزيز هذه القوة. فاستخدام العصا في التعامل مع
حماس بعد اتفاق المصالحة، كما يفعل عباس حاليا، قد يدفعها لخلط األوراق وقلب الطاولة على الجميع 
من خالل المبادرة بشن مواجهة ضد )إسرائيل( تزيد األمور تعقيدا بما ال يخدم الرؤية السعودية األمريكية 

 اس األخير تجاه غزة.للمنطقة. وهذا ما يدركه الجانب المصري الذي يبدي تحفظا على سلوك عب
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ننا في غزة
ّ
 الحكومة: االتفاق على كافة القضايا باجتماع القاهرة ُيمك

 2017\11\14  صفا –رام اهلل 
أكد مجلس الوزراء يوم الثالثاء، أهمية االتفاق على الملفات المطروحة كافة، والسيما الملف األمني، خالل 

بعد أسبوع "بما يمّكن الحكومة من االضطالع بمهامها كاملة  اجتماع الفصائل المقرر عقده في القاهرة
 حسب ما نص عليه االتفاق المتعلق بالمصالحة الوطنية وبسط السيادة الكاملة على قطاع غزة".

وشدد المجلس خالل جلسته األسبوعية بمدينة رام اهلل على أنه "ال يمكن لحكومة الوفاق أو أي حكومة 
يجاد الحلول لمعالجة القضايا المدنية واإلدارية غيرها النجاح، إاّل بحل ول واضحة وجذرية للقضايا كافة، وا 

الناجمة عن االنقسام من خالل اللجنة القانونية اإلدارية التي بدأت عملها يوم األحد الماضي ولمدة عشرة 
 صوص.تنفيًذا لقرار مجلس الوزراء بالخ 14/6/2007أيام، لحصر موظفي قطاع غزة المعينين قبل 

ن المصالحة خيار  وقال مجلس الوزراء إنه يدعم بشكل كامل اجتماع الفصائل المقبل في القاهرة، وا 
 استراتيجي ال رجعة عنه.

وفي سياٍق آخر، حّذر المجلس من المّد االستيطاني االستعماري في األغوار، من خالل قيام حكومة 
المستوطنين على االنتقال إلى مستوطنات األغوار  االحتالل بتقديم إغراءات وحوافز مالية ضخمة لتشجيع

لضمان سيطرة "إسرائيل" عليها، وذلك استكمااًل للمخططات االستيطانية التي يجري تنفيذها بشكل متسارع 
على امتداد األرض الفلسطينية المحتلة بهدف تهويد غالبية األراضي المصنفة )ج(، وتعميق وتوسيع 

 ستيعاب أعداد إضافية من المستوطنين.االستيطان والبنى التحتية ال

واستنكر المجلس مواصلة جرافات االحتالل هدم منازل الفلسطينيين في تلك المنطقة بحجة البناء دون 
ترخيص، كما حصل مؤخًرا في الجفتلك وفروش بيت دجن، واعتداءات قطعان المستوطنين اإلرهابية ضد 

ومنازلهم، التي وصلت مؤخًرا حد االستيالء على خط مياه عين المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم 
 الساكوت في األغوار.

وشدد المجلس على أن "رئيس حكومة االحتالل يصر على مواصلة إطالق التصريحات والمواقف ضمن 
يدعي  حملته المضللة للرأي العام في إسرائيل أواًل، وللعالم ثانًيا، عبر حديثه عن جملة من اإلنجازات التي

أنها عن )انتصار الصهيونية(، ويتفاخر بسعيه لـِ)تحقيق السالم مع العرب(، في وقت ينكر فيه حقوق 
الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ويتفاخر أركان حكمه بأنهم األكثر إنجازًا في بناء المستوطنات 

 دة بعاصمتها القدس الشرقية".وسرقة األرض الفلسطينية، وتدمير مقومات وجود دولة فلسطينية ذات سيا
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وأكد أن "اليمين الحاكم في إسرائيل يستغل ببشاعة تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته، وحالة الصمت 
المطبق التي تعتريه إزاء االنتهاكات اإلسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، من أجل 

 الى إغالق الباب نهائيًا أمام تجسيد الدولة الفلسطينية كاملة السيادة".تنفيذ مخططاته وسياساته الهادفة 

( 240وفي السياق نفسه، أدان المجلس قرار حكومة االحتالل اإلسرائيلي األخير المصادقة على بناء )
 وحدة استيطانية سكنية جديدة في شرقي القدس المحتلة، معتبًرا ذلك "تحديًا سافرًا للمجتمع الدولي وفي
مقدمته اإلدارة األمريكية، واعتداًء واضحًا على األرض والحقوق الفلسطينية بشكل يهدد إمكانية تجسيد 

 وعاصمتها القدس الشرقية". 1967الدولة الفلسطينية على األرض التي احتلتها "إسرائيل" عام 

قصى المبارك بحراسة كما استنكر االقتحامات اليومية المتكررة من المستوطنين والمتطرفين للمسجد األ
مشددة من قوات االحتالل الخاصة، وتنفيذ المستوطنين جوالت استفزازية مشبوهة في المسجد المبارك، 

 وسط تواجد عدد كبير من المصلين المسلمين.

وفي سياق مختلف، أشاد المجلس بإطالق برنامج دعم البحث العملي في فلسطين "إيراسموس بلس"، 
وروبي، كونه حقق حضورًا فلسطينيًا مميزًا خالل السنوات األخيرة، بما يعكس حجم الممول من االتحاد األ

 الرغبة في مد جسور التعاون في المجاالت البحثية المعرفية مع المؤسسات األوروبية.

وأكد المجلس سعي الحكومة الجاد لالرتقاء بواقع التعليم العالي في فلسطين، بالرغم من حمالت االحتالل 
يضية على مناهج التعليم الفلسطينية، وعّبر المجلس عن رفضه ألي ضغوط للتدخل في المناهج التحر 

 الوطنية.

ورحب المجلس بفوز فلسطين بمنصب مقرر لجنة الثقافة في منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
 يطاليا برئاسة اللجنة."اليونسكو"، على هامش اجتماعات الدورة الحالية لليونسكو، والتي فازت إ

كما رحب باعتماد اللجنة بإجماع أعضائها ودون الحاجة لتصويت، قرارًا يتعلق بصون التراث الثقافي في 
مدينة القدس القديمة، والذي يطالب بإرسال بعثة الرصد التفاعلي المكونة من مركز التراث العالمي، 

وترميمها، والمجلس الدولي لآلثار والمواقع، إلى مدينة  والمركز الدولي لدراسة وحماية الممتلكات الثقافية
القدس القديمة. وينص على ضرورة التعاون والتشاور مع األطراف المعنية، لتحديد اآلليات وأساليب العمل 

 التنفيذية والمالية المالئمة لتعزيز التعاون التقني مع جميع األطراف ذات العالقة.

مهورية مصر الشقيقة قيادًة وشعبًا بإعادة انتخابها لعضوية المجلس التنفيذي وتقدم المجلس بالتهنئة إلى ج
 .2021لمنظمة "اليونسكو" ألربعة أعوام إضافية حتى العام 
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وهنأ المجلس نقابتي المحاسبين الفلسطينيين، والعاملين في المطاعم والشركات السياحية على انتخاب 
ربي في األمانة العامة للمؤتمر العالمي للشباب النقابي التابع فلسطين لتمثيل الشرق األوسط والوطن الع

 "، والذي عقد في العاصمة اإليطالية روما.WFTUالتحاد "

وتوجه المجلس بالتهنئة من أبناء شعبنا في الوطن والشتات بمناسبة حلول ذكرى إعالن االستقالل، معرًبا 
تحققت أماني شعبنا وتطلعاته في نيل حريته واستقالله، عن أمنياته بأن يعيد اهلل علينا هذه الذكرى، وقد 

وعاصمتها "القدس الشرقية".  1967وتجسيد إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 
 عطلة رسمية. 15/11/2017وقرر المجلس بهذه المناسبة اعتبار يوم غد األربعاء الموافق 

على آلية العمل بالتعويضات الزراعية واستمارة حصر األضرار، وعلى صعيٍد آخر، صادق المجلس 
جراءات عمليات التعويض على المزارعين واألعمال والمنشآت الزراعية عن  إليضاح وتنظيم أنشطة وا 
األضرار والخسائر الزراعية التي تصاحب الكوارث والحوادث الناجمة عن المخاطر الطبيعية أو األزمات 

د توجيه التعويضات الزراعية نحو المحافظة على مصادر دخل المزارعين وفرص السياسية بهدف تأكي
عملهم، خاصة صغار المزارعين، من خالل المساعدة على التعافي من األضرار التي تلحق بأعمالهم 
ومنشآتهم الزراعية واستئناف أعمالهم، وتأكيد فعالية عملية التعويض من خالل مساعدة أكبر قدر ممكن 

مال الزراعية على التعافي من األضرار األكثر تأثيرًا على دخل المزارع وفرص العمل المتاحة في من األع
القطاع الزراعي، وضمان انتهاج الشفافية في أنشطة التعويض التي يقوم بها الصندوق، وضمان تحقيق 

 أكبر درجة من العدالة في التعويض بين المزارعين.

م، والتنسيب 2017قانون الهيئة القضائية لقوى األمن الفلسطيني لسنة وصادق المجلس على مشروع قرار ب
 به إلى للرئيس إلصداره حسب األصول.

بداء  وقرر المجلس إحالة مشروع نظام إدارة النفايات الخطرة، إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراسته وا 
ى القانوني المناسب بشأنه في المالحظات بشأنه، تمهيدًا لعرضه على جلسة مجلس الوزراء واتخاذ المقتض

 جلسة مقبلة.
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 املجلس الوطني الفلسطيني يدعو لتسريع تطبيق املصالحة

 2017\11\14  خدمة قدس برس -رام اهلل )فلسطين( 
دعا المجلس الوطني الفلسطيني )مقّره في العاصمة األردنية عّمأن(، إلى حشد الجهود والطاقات الفلسطينية 

المصالحة، بما يضمن تقوية ما وصفها بـ "الجبهة الداخلية" المتمثلة بمنظمة الستكمال تنفيذ خطوات 
 التحرير الفلسطينية، وصوال إلى تجسيد االستقالل الوطني للشعب الفلسطيني على أراضيه.

وشدد المجلس في بيان له اليوم الثالثاء، على "ضرورة توجيه الطاقات كافة الستكمال مسيرة االستقالل 
قامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على الناجز بع ودة الالجئين إلى ديارهم وا 

 "، وفق البيان.1967كامل حدود الرابع من حزيران عام 

على إعالن وثيقة االستقالل الوطني الفلسطيني، قال المجلس "إن هذه المناسبة  29وفي الذكرى السنوية الـ 
الوطنية صنعتها تضحيات الشعب، وصواًل إلى اإلنجاز الوطني الذي أسس لمرحلة جديدة من مراحل 

 النضال الفلسطيني الذي فتح الباب واسعًا لالعتراف العالمي بدولة فلسطين".

وأكد على أن "الشعب الفلسطيني مستمر بكل إصرار في نضاله ومقاومته نحو تجسيد استقالله على أرض 
آبائه وأجداده، ولن يكسره أو ُيخضعه إرهاب االحتالل وطغيانه )...(، ولن يقبل بأية حلول تنتقص من 

 حقوقه الكاملة في ممارسة حقه في تقرير مصيره على أرضه".

إلعالن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وثيقة استقالل  2اء الذكرى الـ "ويصادف غًدا األربع
 .1988نوفمبر/ تشرين الثاني، عام  15فلسطين، وقيام الدولة الفلسطينية، في 

 80وُقوبل إعالن االستقالل الفلسطيني، بالموافقة والتأييد من عدة دول حول العالم، فقد اعترفت أكثر من 
ديسمبر/ كانون أول عام  13ل فلسطين أمام الجمعية العامة التابعة لألمم المتحدة في دولة باستقال

1988. 

عاًما على هذا اإلعالن إال أن آمال الفلسطينيين بقيام دولة ذات حدود وسيادة، تبدو بعيدة  29وبعد مرور 
اللها لمعظم األراضي المنال أمام جمود عملية السالم، واستمرار إسرائيل في سياسة االستيطان، واحت

 الفلسطينية.
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ووفًقا إلحصائيات رسمية صادرة عن جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني )حكومي( في مايو/ أيار عام 
ألف كيلو متر مربع، تخضع  27في المئة من أراضي فلسطين التاريخية البالغة  85، فإن 2016

 لالحتالل اإلسرائيلي.

ولة مراقب غير عضو"، في هيئة األمم المتحدة، بعدما نالت ، أصبحت فلسطين "د2012وفي عام 
دولة عن التصويت، وبذلك أصبحت  41دول وامتنعت  9دولة على ذلك، واعترضت  138تصويت 

 في هيئة األمم المتحدة. 194فسطين العضو الـ 

لة أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوًما يقضي باعتماد اسم "دو  2013وفي مطلع عام 
فلسطين" رسمًيا في الوثائق واألختام واألوراق الحكومية وشعار دولة فلسطين عليه بدال من "السلطة الوطنية 

 الفلسطينية".
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 تفعيل "التشريعي".. ممر إجباري للمصالحة وإنهاء "فوض ى القوانين"

 2017\11\14  خــاص صفا -غزة 
نهاء  يرى خبراء في القانون أن تفعيل المجلس التشريعي ممر إجباري لتقدم المصالحة الفلسطينية، وا 

"فوضى القوانين" التي سادت على مدار عشر سنوات من االنقسام في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، 
 لكنهم يؤكدون ضرورة وجود قرار سياسي بذلك.

الثقة ألي حكومة، ووفًقا للقانون فإن المجلس التشريعي هو السلطة التشريعية الوحيدة التي يمكنها منح 
ووضع قانون االنتخابات العامة أيًضا، ومن قبلها وهو األهم أن هناك بنية قانونية متناقضة أنتجتها 
التشريعات التي تم اتخاذها بالضفة دون غزة والعكس على مدار سنوات االنقسام، في ظل تعّطيل المجلس، 

 ويجب معالجتها.

، ويقوم بمهام 1996سسات السلطة الفلسطينية تأسس عام والمجلس التشريعي الفلسطيني هو أحد مؤ 
البرلمان، حيث أنيطت به مسؤولية سن القوانين والرقابة على السلطة التنفيذية، ومنذ أخر انتخابات أجريت 

ترأسه عزيز دويك بعد فوز كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية عن حركة حماس  2006يناير عام  1في 
 %.60فيها بأغلبية بلغت 

ومنذ سنوات عّطلت السلطة التنفيذية في الضفة الغربية المجلس ومنعت انعقاده بالتوازي مع جلسات 
أعضاء المجلس التشريعي في قطاع غزة، ومن حينها ال يعمل، وأنيطت صالحيات إصدار القوانين برئيس 

 السلطة الفلسطينية.

 اتفاق سياسي

يعي يتطلب أواًل اتفاًقا سياسًيا على تفعيله، ومن ثم الدعوة إلى ويؤكد رجال قانون أن تفعيل المجلس التشر 
 عقد دورة لعالج "تشريعات خطيرة اُتخذت خالل سنوات تعطيله بالضفة وغزة".

ويقول الخبير القانوني علي السرطاوي من الضفة الغربية إن أي دولة تضم ثالث سلطات هي: التشريعية 
اختصاصها بما يضمن عدم تداخل الصالحيات، "إال أنه وبسبب حالة  والتنفيذية والقضائية، ولكل واحدة

 االنقسام فإن السلطة التشريعية معّطلة".

ويؤكد السرطاوي لوكالة "صفا" وجود مالبسات قانونية حصلت بسبب االنقسام، وأدت إلى فرق شاسع في 
 يعي.التشريعات بين غزة والضفة، وتلك مهمة يقع حلها على عاتق المجلس التشر 
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ويضيف "وال يمكن حل ذلك األمر إال باتفاق سياسي، ألن من بين التشريعات ما هو خطير، واُتخذ لخدمة 
فئة معينة بالمجتمع دون الفئات األخرى، على الرغم من أنه يجب أن تكون مصلحة المواطن في كل 

 تشريع قانوني ُيسن".

 يسري على المواطن في ظل تشريعات متضاربة". ويشير الخبير القانوني إلى أنه "ال يمكن للقانون أن

ويشير السرطاوي إلى أن الضفة الغربية شهدت اتخاذ أكثر من ألف إقرار قانوني خالل فترة تعطيل 
المجلس التشريعي، بينما أصدرت كتلة حماس البرلمانية مشاريع قانون مختلفة ُطّبقت في غزة دون الضفة، 

 كالقانون المدني الفلسطيني.

 ضامن الوحيدال

ويدعم هذا عميد كلية القانون في جامعة بيرزيت ياسر العموري، بالقول: "إن الغاية الكبيرة ألهمية تفعيل 
البرلمان يأتي لكونه سلطة من السلطات الثالث األساسية التي تقوم عليها الدولة، ووجوده ضمانة حقيقية 

 أمام نظام ديمقراطي يحترم حقوق اإلنسان".

بير بالقانون الدولي أيًضا في حديثه لوكالة "صفا"، أن تفعيل البرلمان هو الضامن لعدم تفّرد ويجزم الخ
وتغّول السلطة التنفيذية على السلطتين القضائية والتشريعية، وهو ضروري لخلق توازن تام بين هذه 

 السلطات وعملها.

ماية حقوق اإلنسان وهو الذي يعّبر كما تتركز أهمية تفعيل التشريعي من وجهة نظره، في أنه ضمانة لح
 عن إرادة الشعب من خالل منح أو نزع الثقة عن أي حكومة.

من جانب أخر، يتفق العموري والسرطاوي في أن تفعيل التشريعي مهم لوضع حد "لفوضى التشريعات التي 
 نقسام".سادت خالل السنوات العشر الماضية، والتي أوجدت نظامين قانونَيين مختلَفين بسبب اال

ويقول العموري: "وبما أن العائق الذي كان يحول دون انعقاد التشريعي من المفترض أنه حّل بعد توقيع 
المصالحة، فيجب الدعوة إلى انعقاده لمباشرة عمله، على أن يسبق ذلك معالجة القوانين المخالفة وتوحيد 

 التشريعات لتسري على جميع اإلقليم الفلسطيني الجغرافي".

 لرغبة والقرارا

نائًبا يمثلون كتل حماس وفتح والجبهتين الشعبية  132ويبلغ عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني 
 والديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب، ومستقلين.
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وسياسًيا، فإن ضرورة تفعيل التشريعي تحتاج إلى ما احتاجه تفعيل المصالحة، وهو: الرغبة والقرار 
 لمصلحة، وفق ما يؤكد النائب المستقل بالمجلس حسن خريشة.والضامن وا

ومن وجهة نظر خريشة؛ فإن أولى خطوات تفعيل التشريعي هي أن ُيصدر الرئيس محمود عباس قراًرا أو 
مرسوًما رئاسًيا يدعو المجلس لالنعقاد في دورة برلمانية جديدة، يتم فيها انتخاب هيئة مكتب ورؤساء لجان 

 للمجلس.

ر ما يصدر القرار، فإنه يجب على طرفي المصالحة "فتح وحماس" أن ُيدركوا أن المجلس التشريعي هو وفو 
ممر إجباري للمنقسمين قديًما والمتصالحين حديثًا، وفق تعبير خريشة، ويعني بذلك أن يلتزموا بقوانين 

 المجلس.

ل قانون لها، وهو المخول الوحيد لذلك وُيكمل "إذا أردنا التحضير لالنتخابات فنحن بحاجة إلى المجلس لعم
 وإلعطاء الثقة ألي مجلس وزاري قادم".

ورغم حديث خريشة عن ضرورة تفعيل المجلس، إال أنه بدا غير مطمئن لتغير الواقع، قائاًل: "تجاربنا مع 
ار نص على دعوة التشريعي لالنعقاد بإط 2011الحكومات السابقة فاشلة، فرغم أن اتفاق القاهرة عام 

 توافقي، إال أننا لم نبّلغ حتى اللحظة من أي جهة بأن هناك نية لعقد جلساته".

سنوات بعد تشكيل حكومة الوفاق لم ينعقد، بل وزادت القوانين والمراسيم  3ويضيف "كما أن التشريعي ومنذ 
 السياسة في غزة والضفة، حتى أصبح هناك بنية قانونية مختلفة تماًما".

شة مع السرطاوي والعموري بضرورة "عقد جلسة أولى لمراجعة كل هذه القوانين لسنها أو ولذلك يتفق خري
 إلغائها".

 

  تم بحمد هللا


