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 دة للشعب الفلسطيني تحت مظلة منظمة التحريرمشعل يدعو إلى مرجعية مشتركة موح   .1

خالااد ملاالل ولاا  وجاود مرجلياا  ملااار   مو ااد  للااداخل  ،اسدعاا رياايس الم اااي السياساا  ل ر ا   ماا
والخارج الفلسطين  ا ت مظل  منظم  الا رير الفلسطيني ، مبينًا أن ال ر   اريد أن المل مع لر اء 

 أقوياء مو دين لللمل من أجل مصل   فلسطين.
ينااا  غاااز  ياااوم ولااادد ملااالل فااا   لمااا  لااان خااامي ماااسامر اامااان الماااوم  الفلساااطين  الرا اااع المنلماااد  مد

ااربلاء عل  ضرور  وجود مرجلي  اضم الداخل والخارج والر هم جميلًا ف  الملروع الوطن  وأداء 
مسااااسوليااهم اجااااا، فلسااااطين، منوهااااًا ولاااا  أن يلااااخ مسااااسولي  الجميااااع فاااا  الااااداخل والخااااارج ومسااااسولي  

 اللخصيات المسامل  والجماهير والمسسسات جميلًا.
اامثاال فاا  اللااراط  الوطنياا  واسااالاد   اساااراايجياتل فلسااطين، عااد  وطاارم ملاالل فاا  رسيااان لمسااامب

سياسااي  وطنياا  ملااار    اساام  الملااروع الااوطن    اساااراايجي الو اد  وملااروع المماوماا ، و اايلخ ويجاااد 
وضاااف  ولاا  وجااود مرجلياا  وطنياا  ملااار   للااداخل والخااارج الفلسااطين ، والاصااد  للملفااات الساااخن  

أن نايهي ولا  صاناديال ارقااراع ونبنا   يااناا اليوميا  ونظامناا السياسا   وأضاا  عليناا  ل ل مو د.
ومسسساااانا علاا  أسااس ديممراطياا ، ولطاان ليساات بااديًم عاان اللااراط  ون اان لاار اء ا ماال المسااسولي  

 والمرار ف  ال ري والسلم وأر ينفرد أ د  ن.
نضاالي  ملاار    سااراايجي ا ماا لادد علا  ضارور  اساالاد  ملاروع المماوما  والا ريار والاوافاال علا  

وهااو أماار أساساا  ور مسااامبل باادون يلااخ، مبينااًا أن أ  رهااان علاا  ال ر اا  الدبلوماسااي  و اادها ثباات 
فا  هايا الوقات، وأن يافاال  ارسااراايجي وطالي رييس الم ااي السياسا  ل مااس  ارافااى علا   فللن.

ضاااغع علاا  ار ااامي وباادونها أ  الجميااع مااع المماوماا  انهااا  منااا الملااروع وهاا  الاايراع ال ميماا  ال
 عمل سياس  يا وي ول  اساجداء.
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للملروع الوطن  اطمن ف  ممم ن ورسيان وأهدافن وخياارات الا ارخ  اساراايجي ونو، ول  أهمي  وجود 
السياسااا  والدبلوماسااا  والماااانون ، و يفيااا  الا ااارخ ماااع الم ااايع اللربااا  والااادول  وطااارى أباااواي اامااام 

 ماطامل  ابدأ من اارض. اساراايجي ين وفال الما د  واليهاي مو د
ودعاا ملالل ولاا  الاصاد  للملفااات السااخن   لاا ل مو اد، وهاا  المساجد ااقصاا  والمادس و ماياهمااا 
من الامسيم والادنيس والاهويد، ومواجه  ارسايطان والجدار، ومواجها   صاار غاز  الظاالم  لاد علار 

نااا، واللاالي المجاا  الااي  يناظاار عودااان ولاا  أرض ساانوات، وااساارذ الاايين يناظاارون فللنااا وم ادراا
 الوطن والدفاع عنن من المال اليوم .

وبّين أن الطيان الصهيون  هو أسااس الملا ل  الاا  اطيال أزماات المنطما  واصاي الزيات علا  الناار 
واما  فاا  وجاان وراد  اللاالوي، داعيااًا اللااري   امااًا وم  اومين ولاا  عاادم الهرولاا  ولاا   وسااراييل  أمااًم 

    ل أزمااهم، فأزمات المنطم  ا ل  طرى أخرذ غير المرور بها.ف
وامن  مللل ل ر   فاح وجميع الفصايل أن ي ونوا أقوياء مو دين ومالافين وأن نلمل ملًا من أجل 
مصااال   فلساااطين وقضااايانا ولااالبنا الاااي  يضااا    أبنايااان ويساااا ال قيااااد  اساااهر مااان أجااال أن ارسااام 

وخاااوان  اللااار اء فااا  الاااوطن و ر ااا  فااااح أن نلياااد ارعا اااار لمنظمااا   وااااا ع:  ان ااوان ياااا مساااامبلن.
الا رياار وهاايا المنجاااز الااوطن ، ملاايرًا ولااا  أن اللاادو اطسااراييل  و لاااض ااطاارا  أرادوا أن ا  صااار 

 المضي  الفلسطيني  ف  غز  والضف  وأن ا صرها ف  السلط  .
 2/10/2016موقع حركة حماس، غزة، 

 
 تستبدل قطار السالم بقطارات استيطانية توسعية "إسرائيل"الفلسطينية:  الخارجية .2

ياساا مون علا    وساراييل قالت وزار  الخارجي  الفلسطيني  ون وزراء وأر ان اليماين ال ااطم فا   :رام هللا
وضاااع الخطاااع وانفياااي الملااااريع ارساااالماري  الاااا  اهاااد  ولااا  سااارق  المزياااد مااان اارض الفلساااطيني  

لاا  م اصاار  الوجااود الفلسااطين  فاا   اناونااات الم الاا ، واخصيصااها لصااال ح الاوسااع ارسااايطان ، وام
أماام أيا  فرصا   ملزول  عن  لضاها الا لض، ا اوي  ياااهم ولا  ج ايم ر يطااى واالاال ال ااي نهاييااً 

 لميام دول  فلسطيني  قابل  لل يا  وماصل  جارافيا ويات سياد .
، ااااأا  رزمااا  الخطاااع الاااا  اططااااروفااا  هااايا : 2/11/2016 وأضاااافت الاااوزار ، فااا  بياااان ياااوم ااربلااااء

  وساراييل صادى عليها وزير المواصمت اطسراييل  يسراييل  ااس  لأن مّد خاع للمطاار ياربع وساع 
ا ات اارض،  مااراً  80 البلد  المديم  ف  المدس و ل ل خاص   ايع البراى، عن طريال نفاال  لماال 

   اااربع لاارق  الماادس  الاجملااات ارسااايطاني مسااارات جديااد  للمطااار الخفياا 4وأيضااا خطااان طقاماا  
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خااع خااامس ماان المماارر أن يااربع  ولاا )ملالياان أدوماايم، وادم، عطااروت، وجفلااات زيياا  ،  اطضاااف  
   مفسيرت اسيون.لمر المدس الم ال   مسا

وأدانت الوزار   ألد الل ارات هي، المخططات ارسالماري  الاهويديا ، وأطادت أن هاي، الملااريع وعامن 
 وسراييل  ادريج  لمناطال واسل  من الضف  الاربي . ضمّ 

 2/11/2016 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 عام بداية إنهاء االحتالل 2017وزير الخارجية الفلسطيني لـ"الحياة":  .3
فاا   ملااروع قاارارطاارم اعاباار وزياار الخارجياا  الفلسااطين  رياااض المااالط  أن : الاادجان  فااناا -لناادن 

سااايطان والم ااادر  الفرنسااي   قضااياان مهماااان يجااي أن اساااطمم مااع نهاياا  ماللااال  ار مجلااس ااماان
، فاان ن أخااينا قاارارًا علاا  مساااوذ اللااري ودوي 2017اللااام، انهمااا ا ااددان أسااس طبيلاا  اللماال عااام 

 هو بداي  نهاي  ار امي اطسراييل  . 2017عدم ارن ياز ومنظم  الالاون اطسمم   أن عام 
بااين ملااروع الماارار ال ااال  الخااص  ارسااايطان عمااا ساا من ماان  ، ال ياا   مااعلماااء فاا   ،ومّياز المااالط 

قااارارات لجهااا  أنااان ي طااارم أماااام المجاماااع الااادول  ارساااايطان  منظومااا  ماطاملااا  ر امااا  عناااد البنااااء 
ارسااايطان  ف سااي، باال ااطاارى ولاا   اال مااا ياارا ع  اان ماان مصااادر  ااراضاا  والمنظوماا  الالااريلي  

ونياا  واللماال اللساا ر  واااأثير  اال يلااخ فاا  ال يااا  المدنياا  للفلسااطينيين، مضاايفًا أن واطجااراءات المان
 أنااان مخالااا  عااان   وساااراييل ملاااروع المااارار يجاااي أن ياضااامن الياااات للانفياااي والماا لااا   اااا  الااالر 

الملااريع الساا م . و لا  أن اللجناا  الرباعيا  اللربيا  سااجامع خاامي ااياام الممبلا  لا دياد الم ونااات 
 سي  لملروع المرار، والا  يم ن أن اجن ن  الفياو  اامري  .ااسا

 ماان رغم ااالن الفرنساايين مصااممون علاا  عمااد المااسامر الاادول  ووعاان الم ااادر  الفرنسااي ، قاااي المااالط  
ملرفاهم المس م   الموق  اطسراييل ، مليرًا ول  أن ارجاماعات ماواصل  ف   اريس للا ضير للمد، 

 اال . وأضاا :  الساساي ا ن، هال سايلمد الماسامر علا  مسااوذ المما ، أ  رسسااء قبل نهاي  اللام ال
الاادوي، أم علاا  مساااوذ وزراء الخارجياا   . لطناان أرد  أن  ارعااارا  الفرنساا  بدولاا  فلسااطين أصاا ح 
مضمونًا ، موض ًا:  فهمنا من الم ادر  الفرنسي  أنان فا   ااي فلالها  سابي الموقا  اطساراييل ، فهايا 

، أطاان يلاخ  يلن  أن عل  فرنسا الازامًا اجاهناا  اارعارا  بدولا  فلساطين. ويًا ارعاارا  الفرنسا  اتن
بنجاااام الم اااادر  أم فلااالها ، لااايلخ  نبااايي  ااال هااايا المجهاااود لااايس مااان أجااال ال صاااوي علااا  ارعاااارا  

 الفرنس ، بل طنجام الم ادر  .
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  بريطانياااا  مراجلااا   وعاااد بلفاااور ، وااااازامن زياااار  الماااالط  لنااادن ماااع  ملااا  فلساااطيني  واسااال  لمطال ااا
و ارعايار من الللي الفلسطين  والاطفير عن خطيياها الااريخي  اجاهن، واللمل الجاد  لادعم وقاما  

 دول  فلسطيني  مسامل  عاصماها المدس وعود  المجيين. 
الجاناي  ن هيا المل   ان  اضرًا خامي لمايان نظيار، البريطاان  باوريس جونساون، وأنووقاي المالط  

الفلسطين  ي اوي أن يرذ ما ويا  ان ضمن أفال اف ير بريطانيا اللظم  وجراء مراجل  أو عملي  نماد 
يااااا  فااا  هااايا الصااادد. وزاد أنااان اسافسااار مااان جونساااون عااان الموقااا  البريطاااان  مااان ملاااروع المااارار 

 امم الما د .الخاص  ارسايطان، والم ادر  الفرنسي ، وافليل طلي اللضوي  الطامل  لفلسطين ف  ا
واطرى المالط  ول  المصال   الوطنيا  ماع  ر ا   مااس، وألاار ولا  أن الارييس م ماود ع ااس زار 

والااأثير فيهاا رسااطماي  ،ار يا وقطر ف  م اول  لمساافاد  مان مسااعيهما ال مياد  لادذ قيااد   مااس
ن ، داعيًا ال ر ا  المصال   ف  ضوء المساجدات الم لي ، خصوصًا عمد مسامر فاح والمجلس الوط

ولاا  أن اطااون جاازءًا ماان هاايا المجلااس علاا  اعا ااار أن يلااخ قااد يساااعد فاا  المفااز عاان ارنمسااام  ااجااا، 
 اللمل من خمي منظم  الا رير. 

 3/11/2016 ،الحياة، لندن
 

 إن لم نساعد أنفسنا فلن يساعدنا أحد.. عريقات: ال دولة دون قطاع غزة .4
أمين سر اللجن   ، أنغز  من، 2/11/2016 ،الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات  ي رت

، الاأطيد عل  أن 2/11/2016 وم ااربلاءيالانفييي  لمنظم  الا رير الفلسطيني  صايي عريمات، جدد 
  أنها غير ماضي  ف  طريال السمم. ال  وم  اطسراييلي   سياسااها اللنصري  واللدواني  اثبت مجدداً 

خمي  لم  ألماها عبر الهاا  لمسامر اامن الموم  الفلسطين  الي  عمد ف   ،واسالرض عريمات
: ون لم نساعد الالميدات واطل اليات الناجم  عن اسامرار ارنمسام الداخل ، مضيفاً  ،مدين  غز 

أنفسنا ن ن الفلسطينيين لن يساعدنا أ د، لدينا فرص  ااريخي  و بير   أن اطون فلسطين عل  
 ونااها الضف  والمدس وقطاع غز ، ومر  أخرذ أقوي و صوت مرافع ر دول  فلسطيني  الخارط   م

 ف  قطاع غز  ور دول  فلسطيني  دون قطاع غز .
ولدد عريمات عل  أن ارساراايجي  الا  انطلال من خملها   وم  بنيامين نانياهو اموم عل  أساس 

 ل  ادمير خيار الدولاين. رمان فلسطين من الوجود عل  الخارط ، وه  قايم  ع
عريماااات، أطاااد  ، أنعباااد الااارسو  أرنااااسو  ، عااانالمااادس مااان، 3/11/2016 ،األيـــام، رام هللا وأضاااافت

 رم  ااييار م اادر  السامم اللربيا  الاا  اادعو رنسا اي وساراييل  مان ااراضا  اللربيا  الم الا  قبال 
مقاااات علااا  أمااال السااامم ر ماااا ماااع اطبياااع الل  وساااراييل اطبياااع اللمقاااات اللربيااا  ملهاااا فيماااا ارياااد 
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ف   لم  ألماها خمي مسامر اامن الموم  الفلساطين  الاي  عماد  النظر، ولفت عريمات الفلسطينيين.
 رفرو   . -بي و ، اليوم هناخ ) ير   -من )ساي س  أنن  بدرً  ول  ف  غز ، أمس،

 
 بإلغاء وعد بلفور السلطة الفلسطينية تطالب بريطانيا رسميا   .5

ي ر وزير الخارجي  الفلسطين ، رياض المالط ، ف  اصاريح طياعا   صاوت فلساطين  أنان : و ارتلا
بإلااااء وعاااد بلفااور خااامي لمااااء جملاان ماااع نظياار، البريطاااان ، بااوريس جونساااون، ارثناااين  طلااي رسااامياً 

 /الاارين الثااان  2، فاا  اللاصاام  البريطانياا  لناادن،  ساا ما أفااادت و الاا   وفااا  ااربلاااء 31/10/2016
 99وقاي الوزير:  طالبنا الجاني البريطان  أن يصدر وعدا جديدا ينه  الوعد الي  مر علين  نوفمبر.

عاماااا، الاااازم فيااان بريطانياااا   اااال امريااار المصاااير لللااالي الفلساااطين  ودعمهاااا طقامااا  دولااا  فلساااطيني  
يااا اجااا، مااا  ااد  وارعااارا   الدولاا  الفلسااطيني  ، مضاايفا:  ا اادثنا عاان المسااسولي  الااريخياا  لبريطان

نايج  وعد بلفور وارعايار المطلوي ون  انت املخ الجرأ  واللجاع  ف  ا مال مساسوليااها  يااي ماا 
  د  ضد الللي الفلسطين  نايج  الوعد .

 3/11/2016 ،روسيا اليوم
 

 أبو ردينة: وعد بلفور جريمة العصر .6
 عاد بلفاور  أنان جريما  اللصار، مس اداً ص  الناطال الرسام   اسام الرياسا  نبيال أباو ردينا  و و  :رام هللا

ف  اصريح ص ف ، ف  ي رذ وعد بلفور الملاسوم، أن  ،وأضا  أبو ردين  أنن لن يمر مرور الطرام.
هي، الجريم  أدت ول   وار  ونزوم ولجوء دفع ثمنها الللي الفلسطين  واام  اللربي ، واداعيات ما 

ن قاام بإصادار هايا الوعاد الملاسوم بإعااد  امييمان، ودعاا النااطال الرسام  ما علا  الجمياع. اثارهااازاي 
، ولا ل ودانا  واضا   لللمليا  اطنساني واص يح الخطأ الااريخ  الي  سي م  وصم  عار ف  جبين 

 ارسالماري ، الا  زرعت بيور  روي ر اناه  ف  المنطم  واللالم.
 2/11/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 بريطانيا تقبل فتح حوار حول وعد بلفور :للشؤون االستراتيجية باسعمستشار  .7

 سااام زملااع، فاا   .د ارساااراايجي لللااسون  الفلسااطيني   لاا  مسالااار الاارييس :مهنااد اللاادم -رام هللا 
عاما ال اوار ماع الفلساطينيين  99مر   لد  اوي دي  لا المدس  دوت  وم،  قبوي ال  وم  البريطاني  

،  ياا  وجهاات ال  وماا  البريطانياا  دعااو  لمسااسوي فلسااطين  رفيااع المساااوذ لل ااوار  ااوي وعااد بلفااور
الطلا  عان المزياد مان افاصايل الزياار  ومان سايموم بهاا ، وقااي  انهاا   وي قضي  وعاد بلفاور، رافضااً 
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سا م  لم ا صل من قبل  ان امبل بريطانيا  ال وار  وي الوعد، ليلخ ن ان نر اي فا  هايا المسال ، 
  وار المبن  عل  قاعد  الصداق  الماين  مع بريطانيا .ومسالدون لل

 2/11/2016 ،القدس، القدس
  

 تركمان محمد الشرطي ترفض إشراكنا بتحقيق عملية "إسرائيل"الضميري:  .8
رفضت   وسراييل قاي الما د   اسم ااجهز  ف  السلط  الفلسطيني  اللواء عدنان الضمير  ون  :لندن

 لسطيني  ولراطها   يثيات الا ميال ف  عملي  اللرط  اللهيد م مد ار مان.طلي ااجهز  اامني  الف
وقاي الضمير  خمي  وار مع اطياع  اللبري ،  ي  ونان ا اد  وليهاا  اللاا  اللبريا :  ر اوجاد لادينا 
جثا ، ور نللاام  ياا  أطلااال النااار، ور نللام ماان أياان جاااء، ور نللاام سابي مااا  صاال، ون اان ن مااال فاا  

 ومات الماوفر  .جميع الملل
 2/11/2016 ،"21موقع "عربي 

 
 مخيم جنين: إصابات واشتباكات بين أمن السلطة وشبان .9

أصايي عادد  بيار مان الماواطنين  ارخانااى خامي المواجهاات الاا  انادللت بااين : ا ريار راما   يادر
اربلااء أمن السلط  ولا ان فا  مخايم جناين لاماي الضاف  الاربيا  الم الا ، والاا  اماادت مان مسااء ا

و ا  فجر اليوم الخميس. وقالت مصاادر صا افي  ولاهود عياان ون المواجهاات انادللت عناد مادخل 
المخااايم مااان جهااا   ااا  الزهاااراء واماااادت  اااا  منطمااا  الساااا   الواقلااا  وساااع المخااايم، وأطااادت أن هاااي، 

 المواجهات  اات ااطرر  ثيرًا مسخرًا.
 3/11/2016 ،48عرب 

 
 ؤال يشغل العالم إال الفلسطينيينما بعد محمود عباس... ستقرير:  .11

يلااال سااساي مااا  لااد ر ياال الاارييس الفلسااطين ، م مااود ع اااس، عاان الساالط ، : ضااياء خلياال -غااز  
اللااااالم  أساااار،، ومنطماااا  اللاااارى ااوسااااع علاااا  وجاااان الا ديااااد، والطيااااان اطسااااراييل  خصوصااااًا. لطااااّن 

ن  اامر، ور  مناقلاان، علا  الفلسطينيين، عل  مساوذ الللي والفصايل، يبدون و أنهم غير مهامي
الاارغم ماان  اال الضااجيث الااي  يثااار  ااوي المر لاا  الاالياا  لل اااس. هناااخ ساايناريوهات مالاادد  لمسااأل  
خمف  الرييس ع اس الي  اهاوت للبيان. ويضع ار امي اطساراييل  فا   سا انن  ال ار اماارت، 

 اامني  ملن.   ما فيها اندرع مواجهات فلسطيني  داخلي ، واصاعد اا دا 



 
 
 
 

 

 10 ص             4097 العدد:        3/11/2016 الخميس التاريخ: 

                                    

لاا  أخياارًا عاان الاا يل جاايئ ار ااامي اطسااراييل  طاقمااًا خاصااًا يل اا  علاا  وضااع  وفاا  السااياى،   
ارساااالدادات لمواجهااا  الياااوم الاااي  يلااا  ع ااااس. ووفاااال صااا يف   هااا راس ، فإنااان علااا  الااارغم مااان أن 

اي السالط ،  ور وسراييل لن ا ادر ول  أ  ا رخ، و الاأطيد لن اموم  لمل عسا ر  فا  ماا ياللاال  اناما
أن عليهاااا ارساااالداد لمواجهااا  سااايناريوهات مخالفااا . ومااان ضااامنها الاااخ الاااا  اا اااد  عااان مواجهاااات 
فلساطيني  داخليا  وعنيفا  علا  خمفا  ع ااس،  لادما  اات مس ادًا أن مساأل  نهايا  ورياان و  مان  اااات 

اح  الاا  يازعمهاا ع ااس، مسأل  وقت . لطن فلسطينيًا، ابدو اامور مخالف  امامًا. ف  داخل  ر ا   فا
ر يجاارس أ ااد علاا  البااوم  مااا يجاار  فاا  أروقاهااا  ااوي ااماار.  ااا  أّن قياااديين فاا  ال ر اا  رفضااوا 

 اطجا   عل  أسيل   اللرب  الجديد .
وفااا  ماااا ياللاااال  الفصاااايل، فااام اساااالدادات  ميميااا  لمر لااا  ماااا  لاااد ع ااااس. و اااأّن اامااار ر يلنيهاااا. 

نه  اازم  ور اجياي علا  الاسااسرت، ابادو الفصاايل أيضاًا غيار م اليا  و اساثناء للارات عام  ر ا
للطرو ااات الااا  ياوسااع ال اادي  فيهااا عاان بااديل لل اااس، واهيياا  ألااخاص ملينااين ل لااوي باادًر مناان. 
ويموي المياد  ف   ر    ماس، ملير المصر ، لا اللرب  الجديد ، وّن عل   ال ااطارا  الاا  ارياد 

لخصااايااها علااا  الفلساااطينيين أّن اااادرخ الا لاااات الخطيااار  المارا ااا  علااا  يلاااخ. أّن افااارض أجناااداها و 
ويلاااير ولااا  أن   مااااس  لااان امبااال ور  اااأن ي اااون اخاياااار أ  ريااايس ممبااال للسااالط  اخاياااارًا فلساااطينيًا 
م ضًا. ويلدد عل  ضرور  أن يم  الفلسطينيون بوجن الادخمت ف  لاسونهم الداخليا ، ولارفض أ  

جنااد  أو لخصاايات علاا  اللاالي الفلسااطين ، مبينااًا أّن   ماااس  أطااّدت ور ااازاي م اولاا  لفاارض أ  أ
 عل  أّن المسار ارناخاب  هو المسار المطلوي لاجديد اللرعي .

ويلن الميااد  فا    مااس  هجوماًا ريعاًا علا  ع ااس و مباان فا  رياسا  السالط  الفلساطيني . ويماوي 
ياسان للسلط   انت  م   سوداء، وفلل فا  ا مياال المصر :  واضح أّن  م   )الرييس  ع اس ف  ر 

أ  ونجاز عل  أ  صليد من ااصلد  الوطني ، و اوي اادجين اللمليا  الفلساطيني  للمباوي  اار امي 
ماان خاامي افاااخر،  الالاااون والانساايال اامناا  مااع ار ااامي واخلياان عاان الثواباات ، مضاايفًا أن ع اااس 

  انمسااام لاانيع، فضااًم عاان افايااان  ااا  لو ااد   ر ااان  لااريم الصاا  الفلسااطين  الااي   ااات فاا   الاا
 )فاح  .

ويلاباار المصاار  أّن اللاالي الفلسااطين   الااي  قاادم اضاا يات عظيماا ، يسااا ال رييسااًا أفضاال ماان أبااو 
مااازن ، ملااددًا علاا  أّن   ماااس  لاان اساامح ا  طاار  ماان ااطاارا  الخارجياا  أن اااادخل فاا  اللااأن 

 بل أ  ممثل لن ور من خمي ورادان واخايار، ال ر.الداخل ، وأّن الللي الفلسطين  لن يم
ماان جهااان، ياارذ عضااو الم اااي السياساا  للجبهاا  اللاالبي  لا رياار فلسااطين،  ايااد الاااوي، فاا   اادي  
لااا اللرب  الجديااد ، أّن النمااائ اطسااراييل  لمر لاا  مااا  لااد الاارييس الفلسااطين  يااأا  فاا  وطااار م اولاا  
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دم وجاود ناياي لان، وفا  ظال اساامرار  الا  ارنمساام الاداخل . ورباخ الملهد السياس  الفلسطين ، وعا
ويماوي وّن النمااائ الااداير  اليااًا رخاياار خليفاا  لل اااس يااأا  فاا  وطاار م اولاا  ضاا ع النظااام السياساا  
الفلسطين ، ف  ظل اطل اليات المايم   اليًا، وغياي هي ل واضح  لد اسامرار ارنمسام الفلسطين . 

جبهاا  اللاالبي  اهمياا  وجااود نمااائ وطناا  فلسااطين  داخلاا  عميااال ل  اا  افلياال ويلفاات المياااد  فاا  ال
الهييات الفلسطيني  السياسي   ل ل  امل، لل اد مان أ  م ااورت خارجيا  للاادخل، وام مااء اخاياار أ  

 لخصي  ملخ للللي الفلسطين  فمع.
راياي  ال ماا ياصال وينو، الاوي ول  وجود غيااي مان قبال الفصاايل الفلساطيني  الوطنيا  عان عمليا  ا

 الهي ااال الميااااد  الفلساااطين  الخااااص  النظاااام السياسااا   الرياسااا  والمجلاااس الالاااريل  و اااا  منظمااا  
الا ريار الفلسااطيني ، خاامي الفااار  الماضاي ،  فلاال ارنمسااام بااين الفصاايل. ويوضااح أن  الاا  ارنمسااام 

  الفلسااطيني  الداخلياا   اااي الااداير   اليااًا وعاادم افلياال المسسسااات  لاا ل  اماال، ساايسد  طرباااخ السااا 
لاور منصي الرييس، وي سيدخل الملهد الفلسطين  ف  دواما  جدياد  اامثال فا  مادذ لارعي  ريايس 
المجلس الالريل  الملطل  فلل ارنمسام. ويلير ول  أّن ار امي قد ي ااوي وعااد  روا اع المارذ فا  

واسااامرار ال اااي علاا  مااا هااو  الضااف  الاربياا  وي لااار منصااي الاارييس فاا  ظاال عاادم وجااود خليفاا  لاان
علين، اامر الي  ياطلي  راطا فلسطينيًا داخليًا لارايي الهي ل الفلسطين  السياس  سواء  االاوافال أو 

 ارناخا ات.
ويلابر المياد  ف   ر   الجهاد اطسمم ، خضر  بياي، فا   ادي  لاا اللرب  الجدياد ، أّن الملا ل  

الا  اطبال أ  لخصاي  فلساطيني  قاد اصال ولا  منصاي الرياسا ، الفلسطيني  اطمن ف  اافاقي  أوسلو 
خمي الفار  الممبل ، وساجللن غيار قاادر علا  اماديم أ  جدياد. ويماوي وّن  ر اان ر ا  ا   ثيارًا عان 
اللخصاي  الااا  قاد اصاال لمنصاي رياساا  الساالط  الفلساطيني   لااد ع ااس،  وناان ساي ون ضاامن وطااار 

جااااي اافاقياااا  أوساااالو الموقلاااا  بااااين  منظماااا  الا رياااار  وار ااااامي الهيمناااا  اطسااااراييلي  المفروضاااا   مو 
. ويلدد عل  أّن اايير الرييس ف  ظل هي، ارافاقيا  لان ياأا  بجدياد، وساي ون 1993اطسراييل  عام 

واقااع اللااالي الفلساااطين  ساااييًا فااا  ظااال اساااامرار اللمااال بهاااي، ارافاقيااا  الاااا  امااانح ار اااامي الهيمنااا  
  بيرًا أمام أ  لخصي  جديد  ساصل لهيا المنصي.  المطلم ، وساطون عايماً 

 2/11/2016 ،العربي الجديد، لندن
 

 فتح هي العمود الفقري للمشروع الوطني الفلسطيني عباس: .11
م مااود ع اااس، ون ا ديااد موعااد عمااد المااسامر السااا ع الساالط  الفلسااطيني  قاااي رياايس  وفااا: –رام هللا 

ن مااع يااوم الاضااامن اللااالم  مااع اللاالي الفلسااطين ، جاااء ماان اللااهر الجااار ، ليااازام 29لل ر اا  يااوم 
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قام الفلسطيني  مصمم  عل  رفع الراي   ااجيايليس د أن  ن فاح ه   وام دولانا الفلسطيني  المسامل ، وام
لدذ اسام الن، يوم ااربلاء،  ممر الرياس  ف    ممن جاء اللمود الفمر  للملروع الوطن  الفلسطين .

 . ر   فاح ف  الم افظات الجنوبي  أقاليمناء سر مدين  رام هللا، أم
اللجنا  المر زيا   لماد الماسامر الساا ع لل ر ا ،  وأعضااء، قارار الارييس ااقاليمبدورهم، ثمن أمناء سر 

 ملابرين انن اسا ماى وطن  فا او   اماياز.
 ميااال الملااروع لاالبنا الااي  قاادم اللااهداء والجر اا  لا أ ااممأن هااي، الخطااو  ماان لااأنها ا ميااال  وأطاادوا

 الوطن ، الي  الابر فاح عمود، الفمر .
 و ضر اللماء، أمين عام الرياس  الطيي عبد الر يم، وعضو اللجن  المر زي  ل ر   فاح اماي  مد.

 2/11/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 حماس: وعد بلفور طعنة غدر ال يشفيها سوى العودة والتحرير .12
الااسل  والاسلين لوعد بلفور الملاسوم، أنهاا لان ااناازي عان ير  ااراي أطدت  ر    ماس ف  الي رذ 

 وا د  من فلسطين، ملدد  عل  امس ها   ال اللود  ول  فلسطين  ل فلسطين.
وقالت ال ر   ف  بيان ص ف  ااربلاء، ون  منا فا   امال ااراي فلساطين  اال ممادس ر يلايان وعاد 

يلاريان النسايان ور يخضاع لماانون المافار  ور اسااطيع مجرم لمجرم، ور الط ن قاو  مهماا عظمات ور 
وي ااارت ال ر ااا  أن وعاااد بلفاااور  اااان  مثا ااا  بوا ااا  الظلااام واطجااارام  عوامااال الااازمن أن اايااار ممم ااان.
 والان يل  للبنا وممدساان و موقن.

ولا   ، ملاير 1948وجددت اأطيدها عل  امس ها   ال اللود  ول  ديارنا وبيوانا الا  ه جرنا منها عاام 
 أنها لن اسمح ا دن  اينا من  ان أن يانازي عن  منا الفرد  والجماع  ف  اللود 

ولددت ال ر   عل  عدم اعارافها  الطيان اطسراييل  أو  اأ  اافااى يلاار   الطياان ولان نساجل علا  
 أنفسنا ور عل  للبنا أنن انازي عن ير  وا د  من ارابنا الفلسطين  وممدساانا.

ن الو اد  النا  اللاراط  والهاد  الملاارخ وأضاافت: طريا ال الا ريار ر باد أن يمار  الو اد  الوطنيا  وام
والمواجهاا  الملااار   ضااد اللاادو ولااطي  اال النمااا  السااوداء ماان ااااريا قضاايانا وعلاا  رأسااها اافاااى 

 أوسلو الملسوم وما ل ال  ن من عار الانسيال اامن  مع ار امي، وقمع لل ريات.
هااا أن ملااروع ا رياار فلسااطين ر بااد أن ي ااون علاا  رأس أولويااات ااماا  الااا  وأطاادت ال ر اا  فاا  بيان

اليئ اليوم  ال  من الفوض  وارنسياى وراء ملاريع أعدايها والماربصين بها ان فلسطين اوّ د وما 
 دونها من ملاريع افرى وامزى.

 2/10/2016موقع حركة حماس، غزة، 
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 ساعة 24خالل يات نظيرتها بغزة لتحررت فلسطين بالضفة إمكان المقاومةالزهار: لو امتلكت  .13
قاي عضو الم اي السياس  ل ر    ماس، م مود الزهار، ون امامخ المماوما  الفلساطيني  فا  : غز 

 24الضااف  الاربياا  الم الاا  طم انيااات نظيراهااا فاا  قطاااع غااز ، ماان لااأنن أن  ي ااّرر فلسااطين خاامي 
 ساع  ، عل   د البير،.

 لم  لن ف  مسامر  اامن الموم  الفلسطين  الرا ع  الي  عمد ياوم ااربلااء، فا   ودعا الزهار، خمي
م انيااات المماوماا  ولاا  الضااف  الاربياا  لضاامان قيااام ااخياار  باادورها،  مديناا  غااز ، ولاا  نماال خباارات وام

 ملدًدا عل  أهمي  ضري نظري  اامن الموم  اطسراييل .
الااي  لاهد اوقياع  اافاقيا  أوسالو ، أباارم  1994ومناي عاام  وألاار الميااد  ال اارز فا    ماااس ، ولا  أنان

 ار امي اطسراييل  اافاقيات وملاهدات أمني   ثير  بهد  ضري ارنافاض  والمماوم .
وأطد أن الاسلسل الااريخ  للمضي  الفلسطيني  مني وقام  السلط ، ي ظهر مدذ اساف اي ارسايطان ف  

 الضف  الاربي  الم ال .
هااو صاافر فاا  الماياا ،  ساابي المساااوطنات  67م انياا  قيااام دولاا  فلسااطيني  علاا   اادود عااام واااا ع  و 

فااا  المايااا  مااان الضاااف  الاربيااا  وال اااواجز اللسااا ري  الاااا  امسااام  60اطسااراييلي  الاااا  الااااهم ماااا نسااابان 
 مدنها .

يأخي  وأضا   هناخ ملروعان فلسطينيان؛ ملروع الاسوي  وملروع المماوم  ، داعًيا ول   ضمان أن
 ملروع المماوم  دور،، وي لط  فرص   ما أعط  الملروع ا خر .

وانطلمت ص ام اليوم، وقايع جلسات مسامر اامن الموم  الفلسطين  الرا ع، )ماي  سن  عل  ساي س 
 بي و ووعد بلفور.. فلسطين ول  أين  ، والي  يسامر  ا  مساء غدن الخميس ف  قطاع غز .

 2/11/2016، مالمركز الفلسطيني لإلعال
 

 حفاظ على مصالح الغرب وليس لخدمة اليهود في العالمفي المنطقة للنشئت أ  إسرائيل" الهندي: " .14
انطلمت ص ام يوم ااربلاء، فلاليات ماسامر اامان الماوم  الفلساطين  الرا اع، )مايا  سان  علا  غز : 

 طيني .ساي س بي و ووعد بلفور ..فلسطين ول  أين  ،  ملار   فصايل وقوذ فلس
أطااد المياااد  فاا   ر اا  الجهاااد اطساامم  أن ار ااامي الصااهيون  فلاال فاا  ا ميااال أهدافاان فاا   اال و 

 المواجهات اللس ري  مع فصايل المماوم .
وباااين الهناااد  خااامي وقاااايع الجلسااا  ااولااا  للماااسامر؛ أن  وساااراييل  أنلااايت  ملاااروع اساااالمار  فااا  

 يس لخدم  اليهود ف  اللالم.المنطم  الهد  منن ال فاظ عل  مصالح الاري ول
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واعابر الهند  أن مسامر  اريس للسمم المزمع عمد، قبل نهاي  اللام الجار  هو ع ار  عن وهم جديد 
 يضا  ول  أوهام المسامرات الا  اضيع المضي  الفلسطيني .

 2/11/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ينعباس وفتح خط أحمر لدى المسؤولين المصري :األحمد .15
فاااح  عاازام اا مااد،  -نفاا  عضااو اللجناا  المر زياا  فاا    ر اا  الا رياار الااوطن  الفلسااطين  : رام هللا

وجاااود أ  خمفاااات باااين  ر اااان و الميااااد  المصاااري ، وأطاااد أن  عمقاااات فااااح والسااالط  )الفلساااطيني   
  الماهر  ماين  وجيد  .

ع اااس والساالط  الفلسااطيني   ولاادد اا مااد فاا  اصااري ات لااا  قاادس باارس ، علاا  أن  الاارييس م مااود
 و ر   فاح خع أ مر  النس   للمسسولين المصريين .

وأضا :  مهماا  اولات  لاض وساايل اطعامم أن اوجاد خمفاات بينناا وباين مصار، فإنهاا لان اانجح، 
  ما أن  ل م اورت اخريي عمقاانا مع جوارنا اطقليم  لم انجح، وعمقاانا  مصر وااردن جيد  .

 لمضي  الفلسطيني  و ر   فاح ه  جزء من اامن الموم  المصر  .وأطد أن  ا
علا  صااليد اخاار،  لا  اا مااد النماااي عاان مسااع  قطرياا  لااايليل صالاي انفيااي اافاااى المصااال  ، 
وأطااد أن  اللماااء ااخياار بااين الاارييس م مااود ع اااس ورياايس الم اااي السياساا  ل ر اا    ماااس  خالااد 

     ان مثمرا .هني  ف  الدو  وسماعيلمللل وناي ن 
وقاي:  لمد أبلات قياد   مااس خامي اللمااء الاي  جماع الارييس ع ااس وملالل وهنيا ، أنهاا لان اضاع 

 عراقيل أمام عمد مسامر فاح وا رخ أعضاء المسامر من غز  ول  الضف ، وهيا موق  امدر، فاح .
 2/11/2016، قدس برس

 
 وستفشل المؤامرات التي تحاك ضدها العالول: فتح عصية على االنكسار وهي ترفض اإلمالءات .16

لدد عضو اللجن  المر زي  ل ر   فاح، م مود اللالوي، مساء ياوم ااربلااء، علا  أن  ر ا   :رام هللا
 فاح عصي  عل  ارن سار وه  ارفض اطممءات وسافلل  ل المسامرات الا  ا اخ ضدها.

علاا  الفزياااون فلسااطين وعااادد مااان جاااء يلاااخ فاا   ااادي  لبرنااامث   ياهباااون ولاا  الماااسامر  الااي  يبااا  
 الفضاييات واطياعات الفلسطيني ،  ملار   عدد من  وادر ال ر   ومناضليها.

وأضا  اللالوي ف   اي لم المد  ر ا  فااح مسامرهاا الساا ع فلهايا ااداعيات، ومخااطر؛ ان الماسامر 
ر سااي ون فاا  الااسااع يلاا ل قااو  دفااع لل ر اا ، ون اان نطمااين أبناااء لاالبنا  ااأن الماارار ااخااي وأن المااسام

 والللرين من اللهر الجار .
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، اطمااامءاتوااااا ع: ون  فااااح  عبااار الفاااار  الماضاااي  أطااادت أنهاااا  ر ااا  قويااا ، وصااال  ، وعصاااي  علااا  
الااا   اولاات دوي  اطماامءاتوالضاااو ، لمااد  مياات فاا   اال الظاارو  مامساا   بثواباهااا وظلاات ااارفض 

  برذ فرضها عليها.
فاااح فلاالوا فاا  اايياار جوهرهااا، أو الاااأثير علاا  م اديهااا، لمااد  اناات  وأرد  اللااالوي: ون أعااداء  ر اا 

وألار ول  أن اماسخ  فاح ، وصام   موقفهاا يصاي . هناخ م اورت لدفع ال ر   للانازي عن ثواباها
 ف  خدم  الملروع الوطن ؛ انها اللمود الفمر  لل ر   الوطني .

  اجدياااد اللااارعيات وضاااا دمااااء جدياااد ، فهااايا وقااااي اللاااالوي: ون الماااسامر الساااا ع بدايااا  الطرياااال فااا
 المسامر سيا لن عمد المجلس الوطن  ون ن مافايلون بيلخ.

و ااير ماان أياا  أزمااات قااد يخلمهااا الاا لض فاا  اللااارع الفلسااطين  لالطياال انلماااد المااسامر عباار نلاار 
 أعداء ال ر   لم ييأسوا من م اول  النيل منها. أنمس دًا  اامن ،الفلاان 

 2/11/2016باء والمعلومات الفلسطينية، وفا، وكالة األن
 

 عضو1300 على  ر فتح والحضور يقتصرأنجزنا كل التحضيرات الالزمة لمؤتم :محيسن .17
جماااي م يساان عضااو اللجناا  المر زياا  ل ر اا  فاااح، فاا  اصااري ات لااا  د.أطااد : ألاار  الهااور –غااز  

هر ال اااال ، موعااادا لمسامرهاااا ، عماااي ا دياااد ال ر ااا  ياااوم الااساااع والللااارين مااان اللااا"المااادس اللربااا "
السااا ع، أن جميااع الاراي ااات الخاصاا  أنجاازت، وأن مااا ا ماا  فمااع هااو اخايااار أسااماء الملااار ين فاا  

عضاو، يمثلاون  ال قطاعاات ال ر ا   1300اايام الممبل . وأطد أيضاا أن اللادد الم ادد لل ضاور هاو 
 ف  الداخل والخارج.

والانظااايم فااا  الخاااارج، ولااا  أن هيياااات ال ر ااا  وألاااار م يسااان الاااي  يلاااال منصاااي مفاااوض الالبيااا  
ساخصص اايام الممبلا  مان أجال ا دياد أساماء الملاار ين فا  هايا الماسامر، خاصا  وأنان  لا  أن 

 عضو. 1300ااسماء الممدم  لل صوي عل  عضوي  المسامر أطثر من 
د  الجماهيريا  ون  ان اللدد المخصص ل ضاور الماسامر  افياا لااطيا  الماعا "المدس اللرب "وسألان 

الواسااال  لل ر ااا  فااا  المنااااطال الفلساااطيني  والخاااارج، موضااا ا أن ال ااازي اللااايوع  فااا  الصاااين، ر 
 لخص.  2500ياجاوز عدد الملار ين ف  مسامر، الا 

، مس دا أن  ل أطر وقطاعات  ر ا  فااح "امثيل  لطل المطاعات"وأطد أن مسامر  ر   فاح سي ون 
م يسان ون  اناات هنااخ فرصاا   "الماادس اللربا "مااسامر. وساألت سااطون  اضار  وموجااود  فا  هايا ال

 النس   لمن فصلوا من  ر   فااح، هنااخ لجنا  اظلام، "للود  قيادات من ال ر   فصلت مسخرا، فماي 
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و اال لااخص مفصااوي ماان المم اان أن يماادم طل ااا لللااود   لاا ل فاارد ، علاا  أن امااوم قياااد  ال ر اا  
 ."بدراسان والرد علين

 3/11/2016ندن، القدس العربي، ل
 

 : نرفض أي تعديل على قانون االنتخابات المحلية حماس .18
أطدت  ر    ماس رفضها أ  الديمت عل  قانون ارناخا ات الم لي ، ملدد  عل  ضارور  ا اارام 

 المانون الي  جرت ارناخا ات عل  أساسن.
  رام هللا ولا  الاوقا  ودعا الناطال  اسم ال ر   سام  أبو زهر  ف  اصريح ص ف  ااربلاء،   وم

عاان الممارسااات الااا  اباايلها للامعااي  ااالموانين ارناخابياا  وم اولاا  افصاايلها  سااي مماسااات  ر اا  
ولاادد علاا  أن هاايا اللباا   ارناخا ااات وقوانينهااا يفمااد المصااداقي  لللملياا  الديممراطياا   مجملهااا  فاااح.

 ويفرغها من مضمونها.
 2/11/2016موقع حركة حماس، غزة، 

 
 وقفة للفصائل في ذكرى وعد بلفور غزة: .19

نظماات الفصااايل الفلسااطيني  فاا  قطاااع غااز ، يااوم ااربلاااء، وقفاا  أمااام مماار ااماام الما ااد  فاا   :غااز 
 ي رذ وعد بلفور الي  يصاد  الثان  من الرين الثان  من  ل عام.

للاام  اااامم وطالاي ولياد اللااوض ما ادثا  اسام المااوذ الفلساطيني  الاا  ساالمت ماي ر  لمنادوي اامااين ا
الما ااد ، ال  وماا  البريطانياا  لامااديم اعااايار واضااح لللاالي الفلسااطين  علاا   الجريماا  الااا  مارساااها 
  ماان بااإعمن وعااد بلفااور وأن اا ماال  افاا  المسااسوليات والا ليااات المادياا  والملنوياا  الااا  ا لاات هاايا 

ل  هيا الوقت .  الجريم  مني وعمن وقام  دول  ار امي وام
المجامع الدول  واطقليم   الضاع عل  ال  وم  البريطاني  من أجل ارعايار لللالي  ودعا اللوض

 الفلسطين  وارعارا  بإقام  دول  فلسطيني  مسامل   امل  السياد  عاصماها المدس.
 ماا دعااا اللاوض الاادوي اللربيا  ولاا  الوقاو  عنااد مساسوليااها فاا  دعام المضااي  الفلساطيني   ااا  نياال 

مي و ال اللود ، مطال ا السلطات المصري   اللمل الجاد لرعاي  المصال   الفلسطيني  ال ري  وارسام
 مااا ياضاامن الاطبيااال اللااامل والطاماال لمافاقااات المصااال   وامعاااد  و ااد  النظااام السياساا  الفلسااطين  

 سياسيا وجارافيا وقانونيا.
 2/11/2016القدس، القدس، 
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 في مستوطنة بالضفة يةإسرائيلالسجن المؤبد لفتى فلسطيني قتل  .21
 الساااجن المسباااد علااا  فاااا  فلساااطين   ااربلااااء وساااراييلي   مااات م  مااا  عسااا ري   :ي. .أ -المااادس
فاا   ااانون الثان /يناااير طلنااا  الساا ين داخاال منزلهااا فاا  مساااوطن   وسااراييلي  مااال مساااوطن   طدانااان

  الضف  الاربي  الم ال ،  ما اعلن الجيئ.
  ماا  الساجن المسباد وغراما  قادرها  أصادرتم  ما  اللسا ري  فا  يهاودا  ال ونوقاي الجيئ ف  بيان 

 17يورو    ال قاال دافنا ميير، الا  قالت طلنا  الس ين ف  عانييل ف   أل  177لي ل ) أل  750
 الجاايئ مسااامر و أقصاا   اازم فاا  م اطماا  مراطباا   أنوأضااا  البيااان  .2016 ااانون الثان /يناااير 

  .اطرهابي  ااعماي
 3/11/2016س العربي، لندن، القد

 
 مع العالم العربي سيؤدي للسالم مع الفلسطينيين وليس العكس "إسرائيل"نتنياهو: تقارب  .21

ف  لماين مع الرييس اطيطال ، سيرجيو مااريم، يوم ااربلاء،  رر رييس ال  وم  : هالم  مدان
دور عربيا  ثير   اات ارذ  اطسراييلي ، بنيامين نانياهو،  رر اصري ات سا م  ادع  فيها أن

نما الرفض الفلسطين  لمعارا   الدول   بإسراييل  ليف  لها، وأن ارسايطان ليس سبي الصراع، وام
 اليهودي .

 لما  ان ما  رر ممولان أن الاماري مع اللالم اللرب  سيسد  ول  السمم مع الفلسطينيين، خمفا 
 يلامد ف  السابال.

لطونن ينف  عمق  اليهود  "مثير للسخري "اليونيس و، والي  وصفن  أنن  وطرم نانياهو مجددا قرار
  ال رم الممدس  اللري .

وألار ول  خي   اامل اطسراييلي  من اصويت ويطاليا، وف  الوقت نفسن، الرضا عن اصري ات 
ت، رفاا رييس ال  وم  اطيطال  الي  قاي ونن فوج   مرار اليونيس و، واماناع ويطاليا عن الاصوي

 ول  أنن ر ي  الازام ويطاليا باايير اصوياها ف   ل اصويت مماثل ف  المسامبل.
م اورت اليونيس و م و الااريا اليهود  ه  م اول  للموي ونن ر عمق  لليهود "وقاي أيضا ون 

 ، مدعيا أن يلخ يصلي عل  م اول  الاوصل ول  سمم." أرضهم
اطيطال  برييس السلط  الفلسطيني  م مود ع اس، مضيفا أن  واا ع أنن عل  علم بلماء الرييس

 ."هيا سي م  جوهر الصراع"ااخير يواصل رفض ارعارا   الدول  اليهودي  ف  أي   دود، وأن 
الار يز عل  المساوطنات مضلل، مثلما ادع  اخرون أن سبي الصراع ف  اللرى "وزعم نانياهو أن 

 ."ااوسع هو المضي  الفلسطيني 
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. "يلخ ليس ص ي ا، ر ف  اونس، ور ف  اليمن، ور ف  اللراى، ور ف  سوري "وأضا  أن 
 ."ال داث  وبين اللود  ول  المرون الوسط "و  س ن فإن الصراع هو بين 

من الخطأ ارعاماد أن جيور الصراع الود ول  المساوطنات. فالصراع سبال المساوطنات "واا ع أنن 
ا من قطاع غز  ومن المساوطنات هناخ، واصلوا وطمى الصواريا بنص  قرن. وعندما خرجن

المساوطنات اطل الي  ف  ال ميم  ه  ف  ال ابيي ويافا و يفا "، عل   د البير،، مضيفا أن "علينا
 ."وع ا، والرفض الدايم لمعارا   الدول  اليهودي  ضمن أي   دود

زعم أن ال  ومات اطسراييلي ،  ما فيها   ومان، واا ع أن الصراع لم ي ن عل  الدول  الفلسطيني ، ب
 وافمت عل  وقام  دول  فلسطيني  منزوع  السمم الار   الدول  اليهودي .

، "الاايير الطبير الي  ي صل ف  اللالم اللرب "، فه  ما اعابر، "الجيد "أما اان اء الا  وصفها با
نما  ليفا، وربما  ليفا ضروريا ف  مليرا ول  أن دور عربي   ثير  لم الد ارذ ف  وسرا ييل عدوا، وام

 ال ري ضد اطرهاي اطسمم  واطسمم الماطر   مياد  ويران وداعئ.
ويا قلنا يات مر  أن ا ميال امدم مع الفلسطينيين سيسد  ول  سمم أوسع مع "وف  نهاي   لمان  رر 

ال السمم  طريم  مل وس ، وه  أن اللالم اللرب ، فإنن  أعامد اليوم أنن من الجايز جدا أن يا م
 ."امريي اللمقات مع اللالم اللرب  هو الي  سيسد  ول  السمم مع الفلسطينيين

 وزعم أن يد وسراييل ممدود  للسمم لطل من يريد السمم ملها.
 2/11/2016، 48عرب 

 
 عن الحكم برامج بالغة التطور إلسقاطي استخدمت الواليات المتحدةنتنياهو:  .22

مساء يوم ااربلاء،  أنن  لد ظهر يوم  "ه راس" ل  الموقع ارلطارون  لص يف  : ضاهر  مي
نانياهو أ د بنيامين ايار/مارس من اللام الماض ، هاا   17ارناخا ات اللام  ااخير ، ف  

أريد أن أقوي لخ أن ما ي د  اليوم هو سرق  ارناخا ات. "الص افيين الط ار ف  وسراييل، وقاي لن 
 ."لم ي د  أمر  هيا ف  أي  دول  ديممراطي  ف  اللالم

مسامر  انفي ضد،  ون هناخواا ع نانياهو م اجا عل  أداء الص افيين وملاطيا عدم دعمهم لن، قايم 
ان م ف  وسايل اطعمم لم الالجوا الفضي   ال اصل  هنا، أنا عل  ولخ أن أخسر "وأنن 

 ."ارناخا ات
. لطن نانياهو واصل  ممن: "عّم اا د   أنت رييس ال  وم  المادم"ئ: وأجاي الص اف  المنده

، بدعم والاون اطدار  اامير ي ، أ ضروا عل  هنا برامث )الطاروني  ... أنت V15لن أطون.  ر   "
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الر  عّم أا د . ر أريد أن أاوسع عبر الالفون،  سنا  برامث فايم  الاطور قادر  عل  اللثور عل  
 .    "الناخبين

ضد، من أجل وسماطن عن ال  م، هم اطدار  اامير ي   "المسامر "وأضا  نانياهو أن الملار ين ف  
، وس ال هراسوغ، ووسايل "الملس ر الصهيون "ورييس قايم   V15وأجهز  ارساخ ارات و ر   

 اطعمم اطسراييلي .
اهو بدا مصا ا   ال  يعر، وسألن عن الص اف  قولن ون ارنط اع لدين هو أن ناني "ه راس"ونملت 

أريد ". وأجاي نانياهو: "مايا امارم علّ  أن أفلل بهي، المللومات  فصناديال ارقاراع ساالال اليوم"
أن الر  أن هيا ما  د . أنام ر اطرقون ول  يلخ )المسامر  المزعوم  . ور الالجونن. ليلخ 

 .    "سأخسر ارناخا ات
 2/11/2016، 48عرب 

 
 : سياسة العنصرية واالستيطان تتجلى بالموازنة"المشتركةائمة العربية "الق .23

الا   اللنصري  المومي  انضح من الموازن  اللام "أطدت المايم  الملار   ف  بيان ون :  مي ضاهر
مليار  454بلغ  جمها لللام الممبل  ،  ي علين الطنيست  المراء  ااول ، مساء يوم ااربلاءصادق  

الدليل وجود ميزانياين عل  أرض الواقع، "، ملير  ول  أن "2018ل لللام طمليار لا 463ل، وطلا
 ."وا د  لألطثري  اليهودي  المهيمن  وأخرذ للمواطنين لللري

قانون الموازن  اللام  ومثلن قانون الاسويات، ي لفان سياس  ال  وم  "وأضا  بيان الملار   أن 
 ص  ااسد من الميزاني  لصالح الجيئ والمساوطنات وال روي الماطرف  واللنصري ، الا  ارصد 

وال صار عل  غز ، واخدم ااثرياء وأ اطر  ارقاصاد واس ال الفيات المساضلف ، بدي ا ميال 
المساوا  واللدي ارجاماع  وارساثمار ف  الالليم والالايل والرفا، والمس ن والص   وم ارب  الفمر 

 ."والجريم  واللن 
نت المايم  الملار   عدم ودراج الخط  ارقاصادي  لاطوير المجامع اللرب  ف  بنود الموازن ، واساهج

وجلل اطبيمها رهين  لرو  عنصري  هدفها ادجين المواطنين اللري ومنها، هدم البيوت   ج  
 اطبيال المانون وملروع الخدم  المدني  وغيرها.

فا  ملارض  م ارب  للاصد  لل  وم  وللموازن  سابيي جهدا مضاع"وقاي المايم  الملار   ونها 
 ."اللام ، وساواصل النضاي من أجل و ماى  يا  ملار   ومساوا  وسمم عادي

 2/11/2016، 48عرب 
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 بالضفة لحين التوصل التفاق سياسي يهدف إلى مصادرة أراض   بالكنيست مشروع قانون  .24
اطر  يوم ااربلاء، ملروع قانون ملدي قدم أعضاء  نيست من اريام  اليمين  الم:  مي ضاهر

لمانون يهد  ول  اسايمء ار امي اطسراييل  عل  أراض  الفلسطينيين ف  الضف  الاربي ، واضمن 
بينها أنن بإم ان ار امي مصادر  أراض   ملطي  فلسطيني  خاص ، لطن ليس ول  اابد،  "اجديدات"

نما ول   ين الاوصل ول  اافاى سمم، يأم  لون عدم الاوصل ولين.وام
رفاييل ، من  زي  –وقدم ملروع المانون أعضاء الطنيست دافيد بيطان ويوءا   يئ ولول  مللم 

. ويلمل عل  دفع ملروع المانون "البيت اليهود "اللي ود ال اطم، وباسلييل سمواريائ من  ال  
ي ود. ويل ل ملروع المانون رييس الطنيست، يول  ودللطاين، والوزير ياري  ليفين و مهما من الل

ويهد  ول  لرعن  البناء ف  مساوطنات  "قانون الاسوي "هيا صيا  ملدل  لملروع قانون  اسم 
 وبسر اسايطاني  علوايي  أقيمت ف  أراض  ملطي  فلسطيني  خاص .

و  سي الصيا  الجديد ، فإن مصادر أراض  ملطي  فلسطيني  خاص  وبنيت عليها مساوطنات أو 
نما ول   ين الاوصل ول  اافاى سياس  دايم بسرا  اسايطاني  علوايي  سيطبال ولطن ليس ول  اابد وام

  وي الضف  الاربي .
 2/11/2016، 48عرب 

 
 "حائط المبكى"إلى  "توراة"الين اإلصالحي والمحافظ بسبب إدخالهم ين اليهودي  التيار  ينتقد  نتنياهو .25

  بنيامين نانياهو، يوم ااربلاء،  اخامات ونلطاء من هاجم رييس الوزراء اطسراييل:  مي ضاهر
الايارين اليهوديين اطصم   والم افظ ف  وسراييل واللالم  سبي ودخالهم  اي اورا  ول   ا   
ال ايع الم   . ومن لأن اسامرار اهجمات اليهود ال ريديم والمادينين اارثوي س عل  أا اع 

لد النزاع الميهب  داخل اليهودي ، وخاص  بين وسراييل ويهود الايارين الم افظ واطصم   أن يص
 منهم ول  الايارين الم افظ واطصم  . %85أمير ا اليين ينام  أطثر من 

وقاي نانياهو ف  بيان صادر عن م ا ن ون  اا دا  المسسف  الا  وقلت اليوم ف  سا   ال ايع 
م  ف  الم ان. ورييس ال  وم  ورييس الم    ر اسهم ف  دفع  ل مافال علين لارايي الص

الطنيست )يول  ودللطاين  لددا أمس أمام زعماء الايارين غير اارثوي سيين عل  أن هيا هو وقت 
ال وار وليس ار اطاخ. وارناهاخ اا اد  الجاني للوضع المايم ف  ال ايع الم    يمس بجهودنا 

 للاوصل ول  اسوي  .
 2/11/2016، 48عرب 
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 ى"ألقصـ"ابساعة اقتحام إضافية لاإلسرائيلي  األمنوزير  تطالب عائدون""حركة  .26
طالي رييس ما اسم   ر   عايدون ول  الجبل المزعوم الماطر  : فاد  أبو سلدذ –رام هللا 

رفاييل موريس  ساع  وضافي  للمساوطنين رقا ام المسجد ااقص ، زاعما أن ارناماي من الاوقيت 
 يملص  ساع  وا د  ساعات ارقا ام الص ا ي .الصيف  ول  اللاو  

وقالت وسايل وعمم عبري  ون المطال   هي، جاءت ف  رسال  وجهها موريس ول  وزير اامن الداخل  
ف    وم  ار امي جللاد أردان اساهجن فيها ما زعم أنن وجراء اموم  ن مسسس  ار امي سنويا 

أن هي، الخطو  مهين  للزوار اليهود ناهيخ عن  ون » :  لد ارناماي ول  الاوقيت اللاو . وأضا
أمام اليهود عل  مدار ساعات هو أمر  ارث ، فم يلمل أن ا م  وسراييل اامعي « الهي ل»وغمى 

ودعا ف  «. ف  الوقت الي  ان ر فين دوي  ثير  عمقانا  الهي ل« الهي ل» لمقاانا واواصلنا مع 
اقا ام اليهود لألقص   ما  انت قبل الاوقيت اللاو ، مليرا ول  أن  خاام رسالان ول  وعاد  ساعات

 يلخ يصي ف  صالح الللي اليهود  و صانان المومي ، عل   د زعمن.
 3/11/2016القدس العربي، لندن، 

 
 ا  ضة لخطر هزة أرضية قد تكون قاسية جدمعر  "إسرائيل"  ":سلطة الطوارئ الوطنية" .27

اطسراييلي  ول  أن الهز  اارضي  المادم   "سلط  الطوارئ الوطني "الير امديرات : هالم  مدان
 200ألفا، وقوع أضرار امدر بن و  170ار  لخص، والريد أطثر من  7ساود    يا  أطثر من 

 مليار لي ل.
وقد أجرت اللجن  الثانوي  لجاهزي  الجبه  الداخلي  ف  لجن  الخارجي  واامن، برياس  عضو الطنيست 

 بيراس، يوم ااربلاء، جلس   وي الجاهزي  لسيناريو وقوع هز  أرضي .عمير 
وعرض رييس سلط  الطوارئ، باسالييل ارايبر، وممثلون من السلط ، أمام اللجن  سيناريو الهز  

صا    7اارضي ، والا  ياوقع أن ااسبي  مصرع  اخرين بإصا ات خطير ،  8,600ار  لخص، وام
 ألفا. 170والريد ن و 

 %98لخص، ياوقع أن يام اخليص  9,500ياوقع أن يصل عدد اللالمين ا ت اانماض ول    ما
 منهم أو يلثر عليهم خمي ااسبوع ااوي من قبل عايماهم وجيرانهم.

ن ال مد ملرض  لخطر هز   ونمل عن بيراس قولن ونن يجي عدم ارعاماد عل  ال ظ، خاص  وام
 أرضي  قد اطون قاسي  جدا.

رايبر قولن ون امديرات وزار  المالي  الير ول  أن أضرار الهز  اارضي  المرام   سازيد عن ونمل عن ا
ول   150مليار لي ل، بيد أن امديرات سلط  الطوارئ الير ول  أن ااضرار سااراوم ما بين  90
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خمء اانماض، وااضرار الا  سا صل للبن  الا ا 200 ي  مليار لي ل، المل الاطالي  الطبي  وام
  ما عرضت سلط  الطوارئ قضي  الجاهزي  لالخيص هوي  أعداد  بير  من الض ايا. وجود  البيي .

 2/11/2016، 48عرب 
 

 يؤكد منح امتيازات لصالح جمعية "إلعاد" االستيطانية في القدس "مراقب الدولة"تقرير  .28
ارسايطاني ، الا  « وللاد»:  ل  امرير مراقي الدول  اطسراييلي  عن أن جملي  و ارت-المدس 

اار ز  اليا ف  اهويد منطم  سلوان،  صلت عل  اسهيمت وامايازات من جاني سلطات ار امي، 
  ما أنها نلطت دون أ  رقا  .

اللر   لاطوير ال   «وسلط  ا ثار و« سلط  الطبيل  وال دايال«ووجن الامرير انامادات لا
 «.وللاد»ا، جملي  ، ويلخ  سبي السلوخ الي  اا لان اج«اليهود 

ال ديم  الوطني  »الا  المل عل  اهويد سلوان، ادير ما اسم  « وللاد»وألار الامرير ول  أن جملي  
باخويل من سلط  الطبيل  وال دايال،  ما اسلمت ملاريع دون مناقصات، ف   ين « ف  مدين  داوود

 ااثري . لم امم سلط  ا ثار  أعماي رقا   عل  نلا  الجملي  ف  ال فريات
، ولم ا صل «ال ديم  الوطني »وابين أيضا أن سلط  الطبيل  وال دايال لم اراقي الجملي  ف  ودار  

 عل  ملطيات  لأن اطدار  المالي  للموقع.
 2005فف  اللام «. وللاد»وانامد الامرير أيضا عد  اافاقيات وقلت عليها هييات رسمي  مع جملي  

اافاقا مع الجملي ،  موج ن ا صل ااخير  عل  ودار  موقع ما يسم  وقلت سلط  الطبيل  وال دايال 
 «.مدين  داوود»

 3/11/2016األيام، رام هللا، 
 

 غير مستعدة لهجمات إلكترونية معادية "إسرائيل": "مراقب الدولة" .29
قاي  اراخ رابيد المراسل السياس  لص يف  ه راس ونن ف  ظل الاهديدات الم دق  بإسراييل، فإنها 
غير مسالد   ما فين الطفاي  لمواجه  هجمات ولطاروني  ملادي ، وفما لما أعلنن مراقي الدول  الماض  

 الماماعد يوس  لابيرا ف  امرير، السنو  الي  صدر ملخصن أمس الثمثاء.
وااهم الامرير جهات مسسول  ف  وسراييل  لدم ارماثاي لاوصيات جهاز اامن اطسراييل  اللام 

 ، باوفير وجراءات ال ماي  المزم  لل  ات ال واسيي الخاص  بها لا صينها من أ  )اللا اخ
  هجمات منظم .
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ون الثار  ااساسي  ف  عدم مواجه  وسراييل اهديدات الهجمات اطلطاروني   الل ل  :وقاي لابيرا
ا اخ ول    الميال اطمن ف  انازع الصم يات بين هيي  الهجمات اطلطاروني  الوطني  وجهاز الل

 الدفاع من الهجمات اطلطاروني  الا  أقامها  ديثا م اي نانياهو.
وألار المراقي ول  أن جوهر اطخفاى اطسراييل  ف  موضوع الهجمات اطلطاروني  ي من ف  وجود 
فجو   بير  بين خطور  اهديد الهجمات اطلطاروني  عل  مخال  المطاعات اامني  والمدني  ف  

 انخفاض الجاهزي  الماوفر  من قبل المساويات المدني  وال  ومي  ف  الدول .وسراييل، و 
 2/11/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 28 تشملحملة اعتقاالت واسعة في الضفة و شقق في بيت حنينا  أربعاالحتالل يهدم بناية من  .31

 مواطنا  
ن اضم أربع لمال ف  بلد  بيت هدمت بلدي  المدس الاربي  بناي  من طا مي  اايام ،  وفا : مندوبو

  نينا ف  المدس اللرقي  بزعم البناء غير المرخص.
مواطنًا واسادعت عد  مواطنين ون لت  لاي وطفل خمي  28من جه  ثاني ، اعاملت قوات ار امي 

صا   عدد من وعمليات دهم واقا ام ف  عد  م افظات  الضف  اخللاها مواجهات أسفرت عن 
 اخاناى مافاوا . المواطنين   ارت

 3/11/2016األيام، رام هللا، 
 

    شرق رام هللا "عائالت بدوية بهدم منازلها في "المعرجات عشراالحتالل يسلم بالغات ل .31
،  مغات لللر عايمت بدوي  بهدم منازلها ف  منطم  الملرجات أمسسلمت سلطات ار امي، 

 لرى رام هللا.
 ول ، أمسدع   سلط  انظيم ااراض   اطسراييلي   ضرت، ما ا   ون  المنطم ، فوقاي الس ان 

المنطم  وسلمت ال مغات لللايمت البدوي  الا  امطن مني علرات السنين ف  المناطال الم ايي  
ال مغات لملت البيوت الس ني  والبر سات  أنوأضافوا،  .أري ا ول لطريال الملرجات الواصل 

 الزراعي .
واهد  سلطات ار امي ال  وخمء الاجملات البدوي  ف  المنطم  ضمن مخططها الماض  بإزال  

 أ  اواصل وجود  فلسطين  بين الضف  وااغوار.
 3/11/2016األيام، رام هللا، 
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 الجرافات اإلسرائيلية تهدم قرية العراقيب البدوية في النقب للمرة الخامسة بعد المئة .32
السلطات اطسراييلي ، امس، قري  اللراقيي البدوي  غير الملار  بها من  أ. .ي: هدمت -المدس 

بدو ،  300قبل وسراييل والواقل  ف  ص راء النمي،   ج  عدم الارخيص، ما أدذ ول  الريد ن و 
 طثر من مر  ف  اللهر.أالهدم يجر   ملدي  ونوفال مر ز  مساوا   ال موق  الي  قاي 

مساوا   ل موى المواطنين اللري ف  وسراييل لو ال  فرانس برس، وقاي جلفر فرم مدير مر ز  
مرات ف  خمي ست سنوات.  105 هدمت السلطات اطسراييلي  قري  اللراقيي. لمد هدموها  ا  ا ن 

والهد   ااساس اهجير الناس وار يزهم ف  اجملات م دد  للسيطر  عل  اارض واضييال الخناى 
  .عل  المرذ غير الملار  بها

 3/11/2016األيام، رام هللا، 
 

 مبان  استيطانية في "أريئيل" ب نيت على أراض  ذات أمالك خاصة لفلسطينيين .33
ف  الجزء اللرق  من  س نياً   مبن 16وم ااربلاء، أن ي لفت ص يف   ه راس  اللبري ، ص ام 

 با  أممخ الدول  . اييلياً ام بناسها عل  أممخ فلسطيني  خاص  ور اا ع لما يلر  وسر  أريييلمساوطن  
نيت جميلها عل  أراضن فلسطيني  ي  ملطي  و  سي الص يف ، فإن علر  من الخ الم ان  ب  

خاص ، ف   ين أن الم ان  السا  ااخرذ بنيت  ل ل جزي  عل  الخ ااراض  والجزء ا خر 
 ضمن ما يلر  با  أممخ الدول  .

ام اطدار  المدني  اطسراييلي  عل  سرق  أراضن وألارت الص يف  ول  صور جوي  أظهرت وقد
 ااساس الابر  أممخ  أريييلفلسطيني  خاص  وأقامت عليها الخ الم ان . مليرً  ول  أن مساوطن  

دول  ا ت اامر اللس ر  فيما عر   الخع اازرى  واليين يسمح  ضم الخ ااراض  لصالح 
 المساوطنات.

 2/11/2016القدس، القدس، 
 

  سنة 1200يعود تاريخ طباعتها إلى  نمنقوشة بالشهادتي بالجليلثور على قطع ذهبية الع .34
عثر عدد من الطمي الفلسطينيين ف  و دذ قرذ الجليل ااعل   الداخل الفلسطين  الم ال عل  

 قطع نمدي  من اليهي م اوي عليها  ر ولن ور هللا م مد رسوي هللا .
 ليون الممدسات، فإن طمي من المساوذ اطعداد  عثروا  و سي مر ز  مسرذ ميديا  المخاص

أثناء عمليات  فر أثري  ف  الم ان عل  قطع نمدي  يهبي  منمول   اللهاداين، ويلود ااريا ط اعاها 
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-776وي ر أن المطع النمدي  الود للفار  اطسممي  ااول  المسرخ  بين اللام    سن .1200ول  )
777 . 

 3/11/2016الرأي، عّمان، 
 

 أكتوبر تشرين األول/ استشهدوا خالل شهر ةسوري فلسطينيا  في الجئا   24 ":لعملامجموعة " .35
رجيًا فلسطينيًا  24  أن سوري أعلن فريال الرصد والاوثيال ف  مجموع   اللمل من أجل فلسطيني  

 .2016أطاوبر / اسالهدوا خمي لهر الرين ااوي
اخرين اسالهدوا  وعلر رجيين اسالهدوا نايج  طلال نار ،   ثمانيوأوضح الفريال ف  بيان لن، أن 

 سبي المص ، ورج  وا د اسالهد ا ت الالييي ف  سجون النظام السور ، ورجيان اسالهدوا 
برصاص قناص، واخر  سبي ال صار ونمص الرعاي  الطبي ، فيما قال رج   لد اخاطافن، واخر 

 اس اي مجهول .
 3/11/2016، مالمركز الفلسطيني لإلعال

 
 األقصى في خطر وعليكم التمسك به المسجدرائد صالح من سجنه:  .36

دعا رييس ال ر   اطسممي  ف  الداخل الفلسطين  الم ال، الليا رايد صمم، ول  الامّسخ 
  المسجد ااقص ، قايًم  ون ااقص  ف  خطر، وهي، الفار  مصيري  للااي  .

مون  اطسراييل  ، نملها م امين:  عل  الللي الفلسطين  وقاي الليا ف  اصري ات من سجن را
ن هيا ال اّل ام وااماين اللربي  واطسممي  الامسخ  المسجد ااقص    ال أبد  وثابت لن يزوي، و 

 ثابت قبل اعارا  هيي  اامم الما د  واليونس و أو أّ  هيي  دولي  أخرذ .
  رفضن لمرار اليونس و، وف  اّدعاين ال اطل وأضا    ات من الواضح أن ار امي اطسراييل  ف

 أنن صا ي ال ال ف  المسجد ااقص ، وّنما ي للن  ربًا عل  اطسمم ثم  ربًا عل  اام  اطسممي  
 واللالم اللرب  والللي الفلسطين  .

فين  وبّين أن ار امي  ي اوي أن ي صادر الااريا زورًا وبهاانًا، رفاًا ول  أن الوقت الي   اوي
 ار امي اطسراييل  طواي الوقت أن يفرض روايان ال اطل  عل   ل هي، اارض قد اناه  .

 2/11/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 من ويالت نتيجة وعد بلفوربالشعب الفلسطيني  لما لحق مسؤولياتهامطالبة بريطانيا بتحمل  .37
وقفات اضامني  نظمت ف  رام هللا وغز ،  و ارت : طالي ملار ون ف  اعاصامات و  -  اايام 

أمس، بريطانيا  ارعايار ول  الللي الفلسطين   سبي الم س  الا  الرض لها  سبي وعد بلفور 
 رض فلسطين.أبإقام  وطن قوم  لليهود عل   عاماً  99الي  قطلان قبل 

 موى الااريخي  ودعوا طصمم ما سب ن الوعد من  وار  والويض الللي الفلسطين  عنها ودعم ال
 للللي الفلسطين .

فف  رام هللا نظمت اللجن  الوطني  الللبي  ل مل  مي  عام عل  وعد بلفور، وقف  أمام المجلس 
وردد الملار ون هاافات ورفلوا للارات اطالي بريطانيا  ارعايار عن وعد بلفور  الثماف  البريطان .

 هم بإقام  دول  لليهود.الي  أثر عل   ل الفلسطينيين وأعط   ما ف  وطن
وقاي عضو س رااري  اللجن  عمر عسا ، ون ال مل  الا  اماد ف  أن اء اواجد الللي الفلسطين ، 
سااواصل خمي اللام الممبل، مس دا أن هناخ جهدا رسميا وللبيا طلزام بريطانيا  ارعارا   الخطأ 

 الااريخ .
ًا أمام ممر اامم الما د    ضور جماهير  وف  غز  نظمت الموذ الوطني  واطسممي  اعاصام

  بير.
وطالي وليد اللوض عضو الم اي السياس  ل زي الللي الفلسطين  بريطانيا با مل مسسوليااها 

وويمت نايج  وعد بلفور الملسوم،  الااريخي  وارعايار للللي الفلسطين  عن ما ل ال  ن من م سن 
 يس للملروع الصهيون  ف  المنطم .ن وعد بلفور ل ل نمط  اراطاز ريأ مس داً 

وف  السياى اعابر ارا اد اللام للمرأ  الفلسطيني  وعد بلفور جريم  ر اسمع  الامادم، وأن هيا الوعد 
الااريخ  الملسوم قد جر الويمت والجرايم عل  الللي الفلسطين ، وما زالت ااواصل مخططات 

 نا وأرضنا الفلسطيني .المال والاهجير وارسايمء الصهيوني  عل  للب
 3/11/2016األيام، رام هللا، 

 
 من عائلة واحدة تسعةمواجهات في األمعري واعتقال  .38

اعاملت قوات ار امي اطسراييل ، فجر اليوم الخميس، اسع أفراد من عايل  وا د  ف  : رام   يدر
، فيما أصيي أربل  ل ان ف  مواجهات اندللت بين قوات مخيم ااملر  لمجيين جنوي لرى رام هللا

 ار امي والل ان عند اقا امها المخيم. 
وداهمت قوات ار امي عد  منازي خمي اقا امها  أعداد  بير  للمخيم، واعاملت جميغ أفراد عايل  

 دمرت ااثا .ل ان،  اطضاف  ول  ااي واام، وعاثت فساًدا ف  المنزي، و  س ل أبو الديي، وهم 
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و اصرت قوات ار امي المخيم، وأغلمت جميع مداخلن، ونلرت قوااها عند مداخل المخيم، وف  
لوارعن وأزقان، لليوم الثان  عل  الاوال ، والا  ت مع ل ان المخيم، اليين رلموا قوات ار امي 

المال   المطا  وقنابل  ال جار  والزجاجات الفارغ ، فيما أطلمت قوات ار امي الرصاص الملدن  
 الااز والصوت ن و الل ان.

 3/11/2016، 48عرب 
 

 االحتالل يتراجع عن توسيع رقعة الصيد في بحر غزة .39
قاي نميي الصيادين ف  غز  نزار عايئ، ون سلطات ار امي اراجلت عن قرارها باوسيع رقل  

 ممررا البدء  ن اليوم. الصيد المسموم بها ف    ر غز  من سا  ول  اسل  أمياي، الي   ان
وأضا  عايئ لو ال  اان اء الرسمي   وفا ، اليوم الخميس، أن المرار اطسراييل  ي رم الصيادين من 
مصدر رزقهم ويزيد من فمرها ويرفع من ملانااهم اليومي ،  ي  ا اري   ري  ار امي و ل ل 

 يوم  الصيادين ف  رزقهم.
ض قيوًدا عل   ر   صياد  ااسماخ ف  غز ، ور اسمح  الصيد وبين أن السلطات اطسراييلي ، افر 

ف  مساف  ااجاوز سا  أمياي   ري ، مس دا ضرور  اللمل من أجل مساعد  الصيادين لللمل   ري  
 ف    ر غز .

 3/11/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 رام هللا.. "نقابة المهندسين" تهاجم فعالية فلسطينية في إسطنبول .41
ألات نما   المهندسين الفلسطينيين، يوم ااربلاء، : ا رير خلدون مظلوم، من يوس  فمين -هللا  رام

وقف  ا اجاجي   انت الازم انظيمها أمام الممثلي  الار ي   اي ا  ف  مدين  رام هللا، البيرا عن رفضها 
 ،  لد ثمث  أيام.نبويوسطلمسامر  الاجمع الدول  للمهندسين الفلسطينيين  والمزمع عمد، ف  مدين  

وأوضح نميي المهندسين الفلسطينيين، مجد  الصالح، أن ولااء الفلالي  جاء  لد ااصارت مع 
الخارجي  ومجلس الوزراء الار يين واللماء مع المايم  أعماي المنصل اللام للجمهوري  الار ي  ف  

عاي  رسمي  ار ي  للمسامر المدس جنخ أوناي، واأطيد  اف  ااطرا  السا م  عل  عدم وجود ر 
 المي ور.

عل  اللمقات  وأّطد الصالح ف   دي  لا  قدس برس ، عل  أن قرار ولااء الفلالي  جاء  فاظاً 
 الفلسطيني  الار ي ، ملددا ف  الوقت ياان عل  أن رفض النما   للمد المسامر ر زاي قايًما.
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قاي الصالح  ون المايمين عل  المسامر ف   ،وسطنبويو وي أس اي مهاجم  الفلالي  الفلسطيني  ف  
ار يا يسلون لال يل جسم بديل لنما   المهندسين )أ د مسسسات منظم  الا رير الفلسطيني   ، 

و ان  الاجمع الدول   .المهندسينمس ًدا أن النما   ليست ملني  بإثار  أ  انمسام ف  صفو  
للاصم  النمساوي  فيينا ، قد أعلن أنن يلازم رعاي  للمسسسات والروا ع المهني  الفلسطيني   )وممر، ا

من الرين ثان / نوفمبر الجار  للمهندسين  5الار ي ، يوم الا  وسطنبويمسامر دول  ف  مدين  
وأطد رييس اللجن  الا ضيري  للمسامر الاأسيس  للمهندسين الفلسطينيين، المهندس  الفلسطينيين.

مهندس فلسطين  سيلار ون ف   400 قدس برس ، أن ن و  وبراهيم أبو ثريا، ف   دي  سابال مع
 دول  من اللالم. 30المسامر، قادمين من ن و 

 2/11/2016، قدس برس
 

 : لم نتلق  أي شكوى من معلمين غزييناألردنفي  مدير التعليم الخاص .41
م االالَّ أ  ل اوذ أطد مدير ودار  الالليم الخاص ف  وزار  الاربي  والالليم أمين اللديفات أن الوزار  ل

 من مللمين غزيِّين، ام ارسااناء عن خدمااهم أو رفض طلي اليينهم ف  مدارس خاص .
وبين اللديفات أنن ف   اي المت الوزار  أ  ل اوذ بهيا الخصوص سادرس  ل ل وذ عل   د،، 

ار وزار  موض ا أن عدم الموافم  عل  اليين غير ااردنيين ف  المدارس الخاص ، جاء انفييا لمر 
اللمل الي  يلير ول  أن مهن  الالليم من المهن المالم ؛ الا  ر يجوز اليين غير ااردنيين فيها 

 ور  لد الاأطد من عدم وجود مخزون لدذ ديوان الخدم  المدني .
 2/11/2016، السبيل، عّمان

 "لسطينيعمل تقسيمي للشعب الفإسطنبول ": مؤتمر " في األردنالمهندسينمكاتب وشركات " .42
عمد  أناعابر مجلس هيي  الم ااي واللر ات الهندسي  ف  نما   المهندسين  :مجاهد ويهاي –عمان 

عمل امسيم  للللي “ا ت اسم الاجمع الدول  للمهندسين الفلسطينيين  وسطنبويمسامر ف  
 ”.الفلسطين 

الملار   ف   أودعم رايال  امل مجلس نما   المهندسين  لدم  وطالبت الهيي  ف  بيان لرييسها م.
دانان، ”المسامر الامسيم “ لما يل لن من خدم  مجاني  لللدو الصهيون ، وضري و د  الامثيل  وام

 للمهندسين الفلسطينيين.
والمسسسات الفلسطيني ، وجميع المسسسات  واارضالهيي  دعمها لو د  امثيل الللي  وأطدت

 ول عمل يسد   ا الفلسطيني ، ورفضها المطلال اللرعي  الفلسطيني ، وف  ممدماها منظم  الا رير 
 وضلا  ول عمل يسد   ا ولددت رفضها  .المناخ  امزيال المسسسات الاا ل  لها، خاص  
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الما دين والملافين  وي ارا اد اللام للمهندسين الفلسطينيين الممثل اللرع   الفلسطينيينالمهندسين 
 والو يد لهم.

 2/11/2016، ، عّمانالدستور
 

 يفض اعتصاما  أمام السفارة البريطانية ويعتقل شخصين األردني األمن .43
فضت قوات الدرخ وااجهز  اامني ، ظهر اليوم، اعاصامًا أقامن نالطون ا اجاجًا عل   :السبيل

 واعاملت ااجهز  اامني  نالطين لار ا  ارعاصام. السفار  البريطاني   لمان. أمام وعد بلفور  
 2/11/2016 ،السبيل، عّمان

 
 ة كاملةأول اهتماماتنا ألنها قضية أم   فيأن نضع القضية الفلسطينية  يجبمارسيل خليفة:  .44

أندلس "مارسيل خليف ، أسطوانان الموسيمي  الجديد   اللالم  اللبنان طرم الفنان الرفاع : م مود 
، وه  جزء من 2008م مود درويئ الرا ل عام  الفن ، وقرر أن يهديها لروم صديمن واوأمن "ال ي

 ف  "مارسيل". يا د  " صار لمدايح ال  ر"من ديوان  "يطير ال مام"قصيد  مطول ،  لنوان 
 ، وسبي ارا اطن الدايم  اللاعر الرا ل.الاناي عن افاصيل هيا الملروع  "الوطن" وار، لا

مساوذ الللرذ ما زاي يا م  الطثير والطثير، فم مود قيم  وقام  عظيم  سواء عل  الويضي  أنن 
ار ها لنا، أمس  الا ، وأ اوي جاهدًا من فار  اخرذ أن أقدم عددًا من أعمالن اللظيم  الف ر  أو 

مماصر  عل  للر،، وأامن  أن ي ون درويئ  عمقا  نت مرا طًا  لخصيان وف ر،، واليوم أص  ت 
 ي  اجاهد درويئ من  راضيًا عن  ل ما أقدمن من أللار،  لد ر يلن، وأن ي ون الجمهور ماي راً 

 أجل امديم الخ المصايد.
الفني ، فأنا أرذ أن    ياا ل ناها  الا أسهل وأماع المصايد  ه أن قصايد م مود درويئ وأضا ، 

هي، ال يا  من أجل أن أل ن قصايد،، فن ن  نا ن مل  لضنا ال لض، فرغم اخام   ف  أوجدن هللا 
يمًا  نت أعر  أالامل ملها، وسأظل أالامل ملها  ا  دا ولطنن قصايد،  ف أف ار ورسذ م مود 
  لد أن فارى  ياانا.
، المضي  الفلسطيني  عل  عاامن  المسي   اللبنان لمايا ي مل مارسيل خليف   وف  رد، عل  سساي

المضي  الفلسطيني  ليست مجرد قضي  خاص   أهل فلسطين، واطنساني  ليس لها بلد أجاي  مولن، ون 
، اللمت من المسيح  ي  أ ي الناس، فاطنسان ر بد أن ي ون بداخلن مسي  نا مفرد أو دين، وأ

نساني   يوم  ف ، فأنا لن أاخل  أبدًا الطايف يافاعل مع المجامع وأن يبالد امامًا عن الف ر  لط قيم وام
 .عمر  من اايام عن المضي  الفلسطيني  وسأظل أناضل فيها  ا  نهاي  
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أوي اهاماماانا، انها ليست قضي  بلد  ف ي  يجي أن نضع المضي  الفلسطيني   أم  عربوقاي، وننا 
 قضي  أم   امل ، وهي، اام  ر بد أن اطون مرا ط  ب لضها ال لض. ه ونما 

 2/11/2016القاهرة، الوطن، 
 

 عين الحلوةمخيم يستحدث أبراج مراقبة وسورا  حول  اللبناني الجيش .45
براجًا ثابا  وسورًا عند المدخل الارب  لمخيم عين ال لو  )خع الس   أو اسا دا  الجيئ نما  مراق   
واسل  من المخيم،  ان م ور لماء بين وفد من قياد  منطم   أجزاءالمديم ، والمطل  م الر  عل  

والمسسوي عن  وس اىاللميد الر ن ميمد  ااويالجنوي اللس ري  ف  الجيئ، ضم قايد الفوج 
الفلسطيني  اللليا . وجاي  اامني اللميد ممدوم صلي، وبين وفد من  اللجن  المخابرات ف  صيدا 

الوفدان ف  المنطم  الا  اسا د  فيها الجيئ نما  المراق   الجديد ، والا  سيا لها ببناء أبراج 
 وسور. 
مت اللماء والجول   انا  ويجابيين جدًا ، وأن المياد  الفلسطيني   افهّ  أنمصادر مطلل   وأفادت

اامني  للجيئ ل فظ امن المخيم والجوار . ف   ين افّهمت قياد  الجيئ  المم ظات  اطجراءات
 لض الالديمت عل  مسار السور،  ما يساهم ف   طجراءأبداها أعضاء اللجن  الفلسطيني ،  الا 

 الزيز اامن وارسامرار ف  منطم  صيدا .
 3/11/2016، النهار، بيروت

 
 : حملة شاملة في وجه بريطانيا" في بيروتعد بلفورمئة عام على و " .46

واللجن  الدولي  لل مل ، ف  مسامر ص اف   " مل  مي  عام عل  وعد بلفور"أطلمت اللجن  الوطني  لا 
ف  نما   الص اف ، أمس، ال مل  لمناس   مرور قرن عل  وعد بلفور،  ملار   عضو الم اي 

الجبه  الللبي  لا رير "ضو الم اي السياس  لا م مود قماط ، ع " زي هللا"السياس  ف  
الد اور ماهر الطاهر، رييس الرا ط  السوري  لألمم الما د  رييس جامل  الللوم السياسي   "فلسطين

 ف  سوريا الد اور جورج جبور ومنسال اللجن  الوطني  لل مل  الد اور عبد الملخ س ري .
 ول مسسسات المجامع المدن    ل أ رار اللالم، ودعا ول وام س ري  بيان اللجناين وياضمن نداء 

 ف  هي، الي رذ. اطسراييل الا رخ عل  اماداد اللالم لفضح جرايم ار امي 
ونالد المسمنين   موى اطنسان وال ري  واللدال  والسمم والميم اطنساني  الراسخ ،  ل ف  موقلن، 

قام  البرامث واانلط  عل  أنواعها عل  اماداد الرسم  والللب ، للاوقيع وارنخرا  ف  ال مل   وام
 اللام واللالم طعاد  قراء  المأسا  من  ي  بدأت ل مل البرلمان وال  وم  البريطانيين عل  ما يل :
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اطقرار  الجرايم الااريخي  الا  اراطباها   ومااها المالاق   مني بداي  المرن الللرين،  ما فيها  -
 سلط  ارناداي والا  ر اسمع  الامادم.وعمن بلفور وجرايم 

اطقرار با مل الا لات والمسسولي  الااريخي  والمانوني  واطنساني /ااخمقي  عن الخ الجرايم  -
 وااضرار الملنوي  والمادي  الجسيم  الا  ل مت  الللي الفلسطين    ل و أفراد جراء يلخ.

ديارهم  ول جيين الفلسطينيين  اف  ونسلهم اللمل عل  اطبيال  ال اللود  غير الملرو  لم -
 وممالطااهم ف  وطنهم اام.

لياوج يلخ اعايار رسم  للللي الفلسطين  عن الجرايم البريطاني  الم الر  أو غير الم الر  الا   -
 اراطبت   من.

ل  مع ال ال ف  رفع الدعاوذ المانوني  ف  الم اطم الدولي  ع" ل يلخ يجي أن يارافال  أنوأضا  
 ."ال  وم  البريطاني  لا مل مسسوليااها اجا، ناايث هيا الوعد الملسوم

 3/11/2016، السفير، بيروت
 

 لدعم التعليم في غزة "أونروا"مليون درهم لـ  55اإلمارات تتبرع بـ  .47
مليون دورر أمري     15مليون درهم ) 55أعلنت دول  اطمارات، أمس، عن ابرع جديد  ميم  : وام

،  ي  سيام اخصيص هيا الابرع لدعم جهاز الاربي  والالليم الاا ع للو ال  ف  قطاع "أونروا"لو ال  
غز .. ويلخ بهد  ضمان اسامرار  صوي الطمي والطال ات عل  الالليم ااساس  ف  بيي  

 ."أونروا"مدرسي  مميم  ااوفر فيها أساسيات الالليم من خمي مدارس اي 
ول  الزيز سير اللملي  الالليمي  ف  قطاع غز   ما ف  يلخ اطوير أساليي واهد  المن   اطمارااي  

ومناهث الالليم واطوير المهارات من خمي اوفير مخال  أنواع المواد الالليمي ، وضاف  ول  ااطي  
من المدرسين والمدرسات وموظف  الالليم واطالي  الايل علرين مدرس  امع ف   820روااي ن و 

من اوفير  "أونروا"،  ما اهد  ول  ام ين 2017/2016ف  قطاع غز  للسن  الدراسي  مناطال مخالف  
بيي  الليمي  امن  اطفاي المجيين الفلسطينيين من خمي ال فاظ عل  المرافال المدرسي  نظيف  

 وص ي .
سالزمات وااضمن المن   اوفير المواد الالليمي  واوزيع المرطاسي  وال مايي المدرسي  وغيرها من الم

لجميع الطمي والطال ات من المجيين الفلسطينيين ف  المطاع والي  من لأنن أن يخف  عن الطل   
وأهاليهم أع اء مالي  وضافي  مع بداي   ل عام دراس  خصوصًا وأن الطثير من ااسر ف  قطاع غز  

 الان  من الفمر المدقع.
 3/11/2016، الخليج، الشارقة
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 بالقدس عاصمة "أبدية" لالحتالل اإلسرائيلي ترامب ينوي االعتراف .48

  م اول  جديد  رسامال  دول  ار امي و سي أصوات يهود الوريات الما د ، أعلن مسالاران ف
للمرلح الجمهور  رناخا ات الرياس  اامير ي ، دونالد ارامي، أن ااخير يلازم، ف   اي فوز، 

ين  المدس عاصم  أبدي  طسراييل، وزياد  المساعدات  اناخا ات الثمثاء الممبل، ارعارا   مد
 اللس ري  المخصص  لها.

وجاء هيا اطعمن، ف  بيان ملارخ لمسالار   ارامي لللسون اطسراييلي ، ديفيد فريدمان، وجايسون 
جرين مت، نلر، ااخير عل   سا ن الرسم  عل  موقع  اويار ، واناقلان ص   وقنوات الفزيوني  

 ي .وسراييل
ويهد  هيا الاصريح ول   سي أصوات وضافي  بين الناخبين اليهود وغيرهم من المسيدين طسراييل، 
ويلخ عل   ساي منافس  ارامي، المرل   الديممراطي ، هيمر   ليناون، الا  اابن  ه  ااخرذ 

 الطثير من المواق  المسيد  طسراييل.
اابدي  وغير المابل  للاجزي  للللي اليهود  ، ووعدا واعابر مسالارا ارامي أن المدس ه   اللاصم  

با نمل السفار  اامير ي  ول  المدس ، وهو ما اسجل اطدارات اامير ي  المالاق   انفيي، خلي  
 اداعياان، ر سيما عل  مساوذ عمقات والنطن مع عدد من عواصم اللرى ااوسع.

 ل من فريدمان وجرين مت ون ودار  ارامي  سادعم و لأن عملي  السمم الماوقف  مني سنوات، قاي 
وجراء مفاوضات م الر  بين وسراييل والسلط  الفلسطيني  من دون لرو  مس م ، وسالارض أ  

 م اول  لملافا  عل  المفاوضات الم الر ، سواء من الطر  الفلسطين  أو ااوروب  .
اطسراييل ، لطنهما اعابرا أن   ل الدولاين ولم ي دد مسالارا ارامي اصورا ل ل الصراع الفلسطين  

أص ح عل  ما يبدو مسا يم ا ن ، ماهمين السلط  الفلسطيني   أنها  لري   ف  نلر الطراهي  ، 
وملددين عل  أن الوريات الما د ، ا ت   م ارامي،  لن ادعم وقام  دول  ورهابي  ف  ااراض  

 الم ال  .
الا  أثارت جدًر  بيرًا بين الرييس اامير    اراخ أو اما  وف  ما يخص المساعدات اللس ري 

ورييس الوزراء اطسراييل  بنيامين نانياهو، أضا  المسالارين أن ارامي  سيضمن  صوي وسراييل 
عل  المساعد  اللس ري  المصوذ، ولن يم  أ  عايال أمام موافم  الطونارس عل  امديم مساعدات 

 وضافي  .
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ل  مجلس  موى اطنسان الاا ع لألمم الما د ، قايلين ون  دي اااوريات اا  م ولنا هجوما  ادا ع
ف  المجلس بهد  اوجين اللوم وعزي الدول  اليهودي  ، وملددين عل  أن ارامي  يلازم وق  الامويل 

 الخاص  المجلس .
ارامي،   ما ندد مسالارا ارامي با  ر   المماطل  وس ي ارساثمارات من وسراييل ، مضيفين أن

وف   اي فوز،  الرياس ،  سياخي وجراءات ضد ملادا  وسراييل والسامي  ، من دون الطل  عن طبيل  
 هي، اطجراءات.

 3/11/2016، العربي الجديد، لندن
 

 في محاربة اإلرهاب مثال   "إسرائيل"بوتين: خذوا من  .49
روس  فمديمير بواين : أبرزت ص   وسراييلي  وطراءات الرييس ال"المدس اللرب " –الناصر  

يديلوت ". ونملت ص يف  "م اف   اطرهاي"طسراييل بدعوان الروس للاللم منها واعا ارها مثار لا 
خيوا مثم من وسراييل،  ين ي ون الممصود م ارب  اطرهاي، فإنها ر "عن بواين قولن:  "ا رونوت

ماء. ر يوجد بديل اخر. يجي علينا ااراجع أبدا، دايما ا اري  ا  النهاي  وه يا ا افظ عل  ال 
  ."الم ارب . ويا واصلنا الاراجع ا سنخسر دايما

، والرد عل   ل من اامري ي واساخدم بواين المثاي اطسراييل  من اجل ا د  السياس  الخارجي  
ياهم روسيا  المسسولي  عن وصا   الطثير من المدنيين. واا ع ماجاهم المي    الا  يالرض لها 

أنا أسمع دايما  لي،  لي،  لي، ما ه  المل ل  هنا  هل يم ننا ارخ هيا "لمدنيون السوريون: ا
خراجن من خمي بيي جهود لامليص عدد المدنيين  أمالانظيم اطرهاب  عل   الن،  يجي س من وام

المصابين   ما اساءي بواين ويا  ان من المفضل عدم عمل أ  ل ء ممابل  لي، وين، ر يوجد 
 . "ر للهجوم عل  الموصلمبر 

و ان قد  ل  ف  وسراييل قبل أيام أن رييس   وماها بنيامين نانياهو قد عااي بواين للدم اصويت 
 مندوي موس و ف  اليونس و ضد قرار اعا ار ال رم المدس  اللري  ممدسات وسممي  فمع.

 3/11/2016، ، لندنالقدس العربي
 

 اإلجماع غير متوفر لزيارة غزة :"القدس العربي"رئيس مجلس األمن لـ  .51
عبد ال ميد صيام: اناهت الرياس  الروسي  لمجلس اامن وبدأت الرياس  –نيويورخ )اامم الما د   

السناالي . و اللاد ، الام  فود  سيخ، الممثل الدايم للسنااي ورييس مجلس اامن للهر نوفمبر/ 
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ظم  الدولي  وليراجع ملهم جدوي ااعماي لللهر الرين الثان  ال ال ،  الص اف  الملامد  لدذ المن
 ال ال . 

 وي ما ويا  ان مجلس اامن مسالدا رعاماد قرار يضع نهاي   "المدس اللرب "وردا عل  سسالين لا
لمسايطان اطسراييل  ف  أراض  الضف  الاربي  و وي زيار  وفد من مجلس اامن لاز  الم اصر  

مني انضممنا ول  "م سفير السنااي م ادر  بهيا الخصوص، قاي سيخ مني اسع سنوات ولمايا ر يمد
عضوي  مجلس اامن غير الدايم  ف  ااوي من يناير/  انون الثان  لهيا اللام ون ن ن اوي أن 
ندفع  المضي  الفلسطيني  ول  اامام وخاص  ف  موضوع المساوطنات وال صار الماواصل عل  غز  

لمجلس اامن لم اول  وثار  المزيد  "أريا"سبي عمدنا جلس  مفاو   وموسل  ولطننا لم ننجح. ولهيا ال
ولطن  صرا   من الصلي طرم ملروع ف  المسامبل ". واساطرد "من الوع   وي مسأل  ارسايطان

المريي ولطن ليس ان اطراد  انمصنا ن ن وعدد من أعضاء المجلس. وأقوي ويا فللنا ف   ل مسأل  
ع ال ل المايم عل  الدولاين علين اساسرت  ثير . وليلخ أطلمت فرنسا م ادر  بهيا ارسايطان فموضو 

الخصوص رفلت مساوذ اامل،  ما أن هناخ م ادر  مصري  الامد أساسا عل  الم ادر  اللربي  
 ."الجهود الروسي  ف  هيا المجاي ول للسمم، وضاف  

ارسايطان و ل الدولاين. ولطن أن اطون وين هناخ نلاطات عديد   وي موضوع "خاام  الموي او 
هناخ ناايث عل  المديين المريي والماوسع ر أساطيع أن أان أ بيلخ. أما  النس   لزيار  غز  فمد 
الاورنا عل  مساوذ الدوي غير دايم  اللضوي  ف  مجلس اامن.  لهم موافمون أن نيهي ول  غز . 

 ."وصل ل د ا ن ول  وجماع داخل المجلس لزيار  غز ولليهاي هناخ ن ااج ول  األيرات ولطن لم نا
 3/11/2016القدس العربي، لندن، 

 
 سكويفي عدم حصول إجماع دولي على قرار اليون مهما   ا  دور  "يديعوت": تنزانيا لعبت .51

-اافريمي الدول  -قاي ويامار ايخنر المراسل السياس  لص يف  يديلوت أ رونوت ون انزانيا  :السبيل
س و ااخير  لأن عدم صل  اليهود يور ف  عدم  صوي وجماع دول  عل  قرار اليونلها د  ان

ي أن أ  ااماطن الممدس  ف  مدين  المدس، مما جلل اطسراييليين يرددون عل  مجموعات الوااس
  انزانيا ف  أيدينا .

ات بينها وبين مليونا، ورييسها مسي  ، و الرغم من أن اللمق 51وأضا  أن عدد س ان انزانيا يبلغ 
 وسراييل  لم اطن قايم  ول  ما قبل عام فمع، فإن انزانيا ساعداها ف  خروج موق  أطثر ليون  من 

س و الاا ل  لألمم الما د ، مما  دا برييس ال  وم  اطسراييلي  بنيامين نانياهو لاوجين يمنظم  اليون
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س و لنظير، ياطسراييل  ف  اليونالل ر ول  الرييس الانزان  جون ماغوفول ،  ما اوجن السفير 
 الانزان  فيها، لاوجين الل ر لن  اسم  وسراييل  والللي اليهود .

 2/11/2016، السبيل، عّمان

 

 مخّيمات الضّفة الغربّية تتحّدى السلطة الفلسطينّية .52
 عدنان أبو عامر

ي/أطاوبر اوّارات ميدانّي  الرين ااوّ  21لهدت مخّيمات المجيين الفلسطينّيين ف  الضّف  الاربّي  مني 
 مع ااجهز  اامنّي  الاا ل  ول  السلط  الفلسطينّي ، خصوصًا مخّيمات  مط  وجنين وااملر .

ليس هناخ من سبي وا د لمخال  أل اي ارلا اطات المسّل   الا  لهداها الضّف  الاربّي  ف  ااّيام 
ااس اي ف   ّل مخيم، بين مم م  أجهز  اامن الللر  ااخير  من الرين ااّوي/أطاوبر، بل الددت 

 الفلسطينّي  مطلوبين لللدال   سبي قضايا جنايّي .
الرين ااّوي/أطاوبر عمد، قيادّيون فا اوّيون مناويون  22 ما فضت ااجهز  اامنّي  اجاماعًا ف  

ااملر   مدين  رام للرييس الفلسطينّ  م مود عّ اس، أبرزهم طن ال س المياد  الفا او ، ف  مخيم 
أطاوبر أن  22هللا، ونملت و ال  اان اء الفلسطيني  الرسمي   وفا  عن مصدر أمن  لم يي ر اسمن يوم 

ارجاماع غير لرع  وغير قانون ، وأن قرار فضن  ان بالليمات سياسي  من السلط  الفلسطيني ، 
صراعات داخلي  فلسطيني ،  ان جهات فلسطيني  ا مل أجندات خارجي  ام  خلفن، واهد  لخلال

وارجاماع لم ي صل عل  الارخيص المزم من الجهات المخاص ، وااجهز  اامني  لن اسمح 
  الخروج عل  اللرعي  الفلسطيني ، وخرى سياد  المانون.

وهناخ سبي ثال  ل دو  هي، ارلا اطات اندلع عمي اقا ام قّوات اامن الفلسطينّي  للمخيمات ف  
 أطاوبر. 21،  ما  صل ف  مخيم  مط   مدين  نابلس يوم نلا  أمن ّ 

أظهرت ارلا اطات المسّل   ف  الضّف  الاربّي  عجز السلط  الفلسطينّي ، وعدم قدراها عل  ض ع 
ااوضاع اامنّي  الداخلي ، ووضع  ّد لظاهر  المسّل ين ا خي   الازايد، خصوصًا أّنها ليست المّر  

 ها هي، ارلا اطات، فمد وقلت صدامات مماثل  ف   زيران/يونيو ف  نابلس.ااول  الا  ا صل في
وقاي الميادّ  الفا اوّ  وعضو المجلس الوطنّ  الفلسطينّ  ايسير نصر هللا لا المونياور  وّن  ال ّل 
ع اامنّ  الي  لجأت ولين ااجهز  اامنّي  للالامل مع  لض المظاهر المخّل   المانون، ليس مجديًا م

الفلسطينّيين، ويجي وق  ال ممت اامنّي  داخل المخّيمات، وعدم اطبيال اللماي الجماعّ  
وارقا امات ضّد الفلسطينّيين، مع أّن أ د أس اي ما ي صل من الا اطات مسّل   مرا ع  مري 

اح انلماد المسامر السا ع لفاح ف  أواخر الرين الثان /نوفمبر الممبل، وبرغ    ّل فريال داخل ف
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 فرض أجندان عل  المسامر، واناخاي  وادر، ف  قياد  فاح أو اليينها، و ّلما اقاري انلماد المسامر، 
 سازداد  ّد  الصراعات الداخلّي  المسّل   بين الفلسطينّيين، وأطرا  داخل فاح نفسها .

مع  ووّجهت لخصّيات فلسطينّي  نداءات ول  السلط ، با  يم اللمل ووق  الالامل اامن ّ 
الرين ااّوي/أطاوبر  29المخّيمات، ورفضت عضو المجلس الالريلّ  عن فاح نجا  أبو   ر، ف  

اقا ام المخّيمات من ااجهز  اامنّي ، داعي  ول  ال يل لجن    ماء لاف يخ اازمات و ّل الخمفات 
الوقايّ  ف  الضف   الفلسطينّي . وانامد عضو اللجن  المر زّي  لفاح، والمايد السابال لجهاز اامن

الرين ااّوي/أطاوبر الالامل مع المخّيمات  الم ض  اامنّي ،  26الاربي ، اللواء جبريل الرجوي ف  
 مّاهمًا  لض الماد  اامنّيين الفلسطينّيين  اراطاي جريم  ف   اّل أهلهم.

يم بين الرييس أس اي عّد  ام  خل  الا اطات الضّف  الاربّي ، ومن هي، ااس اي، الصراع الما
عّ اس وعدّو، اللدود م ّمد د من الميادّ  الفا اوّ  الي  فصلان فاح  أوامر من ع اس ف  عام 

، رّاهامن  مضايا فساد مالّ ، ووجود نفوي مانام  لد من ف  الضّف  الاربّي ، ودفلن أمواًر 2011
 م عّ اس هناخ.وامديمن أسل   لموالين لن ف  الضّف  الاربّي  لزعزع  اسامرار   

وقاي الم ّلل السياسّ  الفلسطينّ  هلام اللرباا  لا المونياور  وّن  الا اطات الضّف  الاربّي  الّبر عن 
ا ادام الصراع بين اّيار  عّ اس ود من، ووصولن أخيرًا ول  فوض  المخّيمات والمناولات المسّل   

ّف  الاربّي ، واعاماي  ّل من ينامد عّ اس داخل بين المسّل ين وأجهز  أمن السلط  الفلسطينّي  ف  الض
فاح باهم  الورء لد من لارهيي منامدين، وليلخ سنلهد ف  ااّيام الممبل  ف  الضّف  الاربّي  اصاعدًا 
لنبر  اللصيان للسلط  وأجهزاها ف  المناطال الا  اساطاع د من أن يخارقها، وساطون هناخ 

 ل  هي   السلط  وأجهزاها . ممت اعامارت وموجات امّرد ع
قد ر يللم أ د الم رت الا  ساصل وليها ارلا اطات المسّل   ف  الضّف  الاربّي ، لطّنها قد اسهم 
بالميال ارنمسام الي  امّر  ن اللمقات داخل السا   الفلسطينّي ، مّما ينل س سل ًا عل  اسامرار 

مرارًا أمنّيًا جزيّيًا ف   لض بسر الاوّار، من خمي المجامع الفلسطينّ ،  ّا  لو  ّممت السلط  اسا
 اعاماي  لض المسل ين، أو جمع السمم ف   لض المخيمات، اّنها ساطون  لوًر نسبّي .

وقاي عضو المجلس الالريلّ  عن  ماس ووزير ااوقا  واللسون الدينّي  السابال ناي  الرجوي، 
امي  بين الفلسطينّيين ف  الضّف  الاربّي  سيسّثر سل ًا عل  لا المونياور  وّن  ما ي صل من الا اطات د

المضّي  الفلسطينّي ، و ّل ما الهد، المخّيمات هي، ااّيام يلّ ل وصم  عار عليهم،  اّض النظر عن 
اناماءااهم السياسّي ، اّنن يهّدد قضّياهم ف  مر ل   رج ، وابدو وسراييل مسافيد  من الصراعات 

 ا   الفلسطينّي ، والمل عل  اايياها .ال اصل  ف  الس
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الرين  28اازامن ارلا اطات المسّل   ف  الضّف  الاربّي  مع وعمن الجيئ اطسراييلّ  ف  
ااّوي/أطاوبر ال يلن طاقمًا لمسالداد لسيناريوهات انهيار   م عّ اس،  سبي مواجهات مخّيمات 

م ان  دو  نزاع مسّلح عل  م  نصي رياس  السلط  الفلسطيني .الضّف  الاربّي ، وام
 ما أّن المفت ف  ارلا اطات المسّل   ف  الضّف  الاربّي ، وصولها ول  مخّيم ااملر  ف  رام هللا، 
الا  اسّم  عاصم  السلط  الفلسطينّي ،  ي  ااواجد قّوااها اامنّي  المر زّي ، مّما قد ارذ فين 

اجز الردع الا  أ اطت  لّ اس مني بداي    من ف  عام السلط  اجاوزًا للخطو  ال مر، و سرًا ل و 
الرين ااّوي/أطاوبر أّن الخمفات بين  20، وليلخ ي ر ملهد  ارنيا  للسمم الدولّ  ف  2005

 د من وعّ اس قد ااطّور ول  مواجهات وصدامات ميدانّي  مفاو  ، خصوصًا ف  الضّف  الاربّي .
فلسطينّ ، رفض الطل  عن هوّيان، أّن  المخاو  الفلسطينّي  من وعلم  المونياور  من مسسوي أمنّ  

قيادّيًا فا اوّيًا  17اصاعد الصدامات ف  الضّف  الاربّي  ازداد، اّن بين يدّ  عّ اس ري    أسماء 
لفصلهم من فاح،  سبي ملارضاهم لن، واماربهم مع د من، مثل لام  اللام ، جماي الطيراو ، 

 ثم ال لب ، وعيس  أبو عرام .ديمار  دليان ، هي
الرين ااّوي/أطاوبر أّن السلط  عّامت عل  ما  28ي رت ص يف  الرسال  الاا ل  ول   ماس، ف  

يجر  ف  مخّيمات الضّف  الاربّي ، و ّيرت وسايل اطعمم الفلسطينّي  من الالاط  مع أ داثها، 
 واعا ارها عرضّي .

 ماس يوس  رزق  لا المونياور  وّن  الصدامات المسّل   ف  وقاي وزير اطعمم السابال ف    وم  
الضّف  الاربّي  البير عن ا ادام الخم  بين عّ اس ود من عل  أعااي انلماد المسامر السا ع 
لفاح، وهو صراع مالاظم بينهما،  لدما  ات عّ اس يخل  اليوم من امّدد نفوي د من ف  عمر دار 

اّن د من يملخ ماًر وفيرًا، و ات أا اعن يجولون ف  أطثر من مدين   سلطان ف  الضّف  الاربّي ،
 وقري  ومخّيم ف  الضّف  الاربّي ، ويجاملون فيها .

 24أخيرًا... للّل ما يزيد من خطور  أوضاع الضّف  الاربّي ، ما  لفان أجهز  اامن الفلسطينّي  ف  
ّططت رغاياي لخصّيات فا اوّي   ارز  بينها الرين ااّوي/أطاوبر عن اعاماي خلّي  ف  نابلس خ

عضو اللجن  الانفييّي  لمنّظم  الا رير الفلسطينّي  غّسان الل ل ، ونايي فاح ف  المجلس الالريلّ  
جماي الطيراو ، وأمين سّر المجلس الثورّ  لل ر   أمين ممبوي، مّما يلن  أّننا قد ن ون أمام اصليد 

 داخل اّيارات السلط  الفلسطينّي . أمنّ  غير مسبوى أطثر عنفاً 
 1/11/2016المونيتور، 
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 حماس أكبر من أن تقامر أو تتآمر بين عباس ودحالن! .53
 عدنان سليم أبو هليل

 ان أ د أهم ر ايز هي، المنظم   -المياد  المفصوي من منظم  فاح الفلسطيني   -م مد د من 
قد  2006ا  فازت فيها  ماس  ااغلبي  عام وسلطاها ف  ارنممي عل  ارناخا ات الالريلي  ال

وأن فاح رفضت اسليمها ال  م ،  –يمصد لل  م  -صرم أخيرا  أن   ماس جاءت بإراد  للبي  
 ليلخ لجأت للسيطر   المو  نايج  الظلم الي  الرضت لن .. وأقوي:

لم الجأ لل سم د من يس د بهيا الاصريح رواي   ماس الا  أصرت عليها مني الخ الفان ، وأنها 
اللس ر  ور  لد أن عجزت عن  ل مسلً  للاصالح؛ فإن  ان لل اس اصري ات ملابه  ف  ابري  
 ماس وااهام د من  ارعاداء عليها وسفخ دمايها وأمنها؛ فإن عل   ل فا و  يسمن  الوطني  

اامر بين الفلسطيني  جاملا ملار ا أن يرجع  الام يص والادقيال عل   ل موق  منظمان  ا  و 
 الرجلين خمفات وااهامات، فالرجمن يا دثان  صانل  أ دا  وليس  م للْين ومراقبين.

ولطن الي  عل  د من ومن يدززونن ول  الافاهم مع  ماس أن يفهمو، هو أن مل لان لم ابدأ ملها 
سب ا ف    لم  لاناه    لم  يمولها؛ ولم ابدأ بإغمى الملبر  ا  ي ون فا ن ليومين وضافيين 

مصال   ملن؛ ولطنها مل ل  مع  ل الللي الفلسطين  مني اليوم الي  بدأ فين الانسيال مع رييس 
أر ان جيئ ار امي ف  هلسن   عمي اافاى أوسلو  مليل وما قام  ن عل  أثر يلخ  أسوأ ما يم ن 

هان الطرماء  ي  قطع أوصاي الود وأ  1996أن يموم  ن أ د اجا، أهلن ولل ن وقضيان  ااخص ف  
وأساء لللرفاء وزرع الطراهي  ف  قلوي الناس و ّوي ممرات الجهاز اامن  الي  اور، لمسالا الييي 

 لم الهد مثلها عصور الظمم ااوروب .
يبدو أن  ماس ف  نظر د من مجموع  دراويئ اخدعهم االفاظ المزين  أو ي  ثون عن ل ظ  

مر  سوداء ضد  عدو، اللدود ع اس  عل  طريمان ف  عمد رض  منن، وأنن قادر بيلخ عل  عمد مسا
المسامرات والادسس بها لنواي ورء أو دعم أو اسويال .. ولم يان ن ول  أن ارنممي الي  أراد، عليها 

أو بدت  –قد صّيرها انظيما لرسا فطنا وأخرجها عن سلي   السلمي  والاسامح الا  وصلت أ يانا 
 ظمان وسموفها المنخفض !أسير  اجهزان ومن –ه يا 

أما ون  ان السساي )هل يلن  هيا أن  ماس لن اافاهم مع د من  المطلال   ف مراء  واقلي  لمنطال 
الضرورات والخيارات ومنطال الفمن السياس  اطسمم  الي  اسمن واالامل  ن  ماس يم ن المطع 

الها وعل  رأسها المسل   وملروع يجمع بين المماوم    ل أل  اساراايج  أنن ون امدم لها  ملروع 
 –سياس  ورسي  مفصل  عنن وصار هو الخيار ااقل سوءا فلن ارد، ر وفاء لل اس ور خوفا منن 

وهو الي  لم يدع فرص  لإلساء  لها ولملادااها و  اخاطها وخطع لها .. و ماس افهم  -من ع اس 



 
 
 
 

 

 39 ص             4097 العدد:        3/11/2016 الخميس التاريخ: 

                                    

وابت السياسي  ه  ف  الدوافع ااساسي  وف  أن المرارات السياسي  ليست دايما خيارات والر  أن الث
مماصدها النهايي  وليس ف  الواقع والوقايع والمخرجات الا  اخضع للظرو  والمم ن والممايسات 

 أطثر من ثوابت الفمن.
 مدر ما أن  ع اس،اخر الموي: لن يار  د من  ماس  فاح الملبر يوما أو أياما للا مر عل  

د  ماس أوراى للي ضد د من .. فالسا   الفلسطيني  مل ل  ع اس هو ا خر لن يجد عن
  المسامرات و ماس  ميمها الديني  والوطني  أطثر جدي  من أن امامر أو اا مر أو اناور ف  يلخ.

 3/11/2016، الشرق، الدوحة
 

 حملة االعتذار عن وعد بلفور.. مئة عام من الظلم .54
 ماجد الزير

ااسل  والاسلون عل  وطمى وعد بلفور، يلخ الالهد الرسم  ادور دور  الزمن وا ل الي رذ ال
البريطان  الي  قطلن وزير الخارجي  انياخ ارثر بلفور ف  الثان  من نوفمبر/الرين الثان  من عام 

نيا   عن   ومان للخصيات يهودي  بريطاني   ارز   منح اليهود وطنا ف  فلسطين عل   1917
 من الداد الس ان.  %94 ي   انوا يل لون أطثر من   ساي الفلسطينيين أص اي اارض؛

ه  ليست مجرد ي رذ ل د  وقع قبل قرن وانمض  فناوق  عندها ف  دراس  ااريخي  أطاديمي  اأخي 
الدروس ف سي، ونما هو  د  ماللي اسامرت اثار، دون انمطاع طواي اللمود الللر  الماضي  

  ل افاصيلها والميدااها. ر ن الغ ون قلنا أن  لم  ورسم  ل ملهد من ملاهد المضي  الفلسطيني  
 بلفور  ه  من الطلمات ااطثر اداور ف  الماموس السياس  الللب  الفلسطين ، فه  لم افارى 
مخيلان، ولم يبرم اوجين اللوم الدايم لبريطانيا عل  ما اقارفت   من،  ا  ون  ال   بير  من الضمير 

 زالوا يضلوا بريطانيا ف  مصا  اللدو.  الوطن  الجمل  الفلسطين  ما
ي جمع الللي الفلسطين  عل  أنها جريم  م امل  اللناصر وواض     ي  ر يلجز فيها اردعاء 
ف   اي انلماد أي  م  م  عل  ودان  بريطانيا عل  فللاها الن راء   ال الللي الفلسطين ؛ فه  

فث وفللها من ر يخل  اللماي، وف  هيا وقلت عل  رسوس االهاد ودون موارب  و ل ل م الر 
افسير للخلفي  اللنصري  ارسالميي  الاربي  والبريطاني  جزء رييس  منها ف  الالامل مع الللوي 

 اارض.
وهيا  المناس   وص  لللملي  ارسالماري  الا  ا  مت ف  مصاير الللوي ااصلي  ف  بلدان 

 ماد  الاربيين ف  النظر  الدوني  لآلخر أوضح من أن ا خف .اللالم، واادبيات واللهادات الموثم  لل
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ويمابل الصور  الماام  للدور البريطان  عند الللي الفلسطين ، صور  ا افالي  يملسها ارباهاج 
وارمانان من قبل اليهود اجا، بريطانيا عل  الم رم  والدور الااريخ  الي  خلال لهم دول  من عدم، 

وي  ل اللوامل الطبيلي  دون قيام  يان سياس  وا رخ مجاميع  لري  فين ف  ف  ظر  اساثناي  ا  
 ااجاهين ماضادين عل  رقل  جارافي  ر اسمح بهيا الاداخل.

م من أهمي  ال د ، فمو  اأثير، واماداداان الزمني  اسامرت لهي، الل ظ .  وهيا سبي وضاف  ي لظِّّ
لام المادم لن امر دون اوق  جاد من قبل طرف  ولللنا نجزم  أن الي رذ الميوي  الا  ا ل ال

الصراع؛ فمظاهر اطعداد الصهيون  بدأت  اطرا ف  أروق  ودهاليز السياسي  ف  لندن ف  م اول  
جاد  من الصهاين  لاجديد الالهد والاأطيد عل   ماء ارلازام وا ميال مزيد من الم اسي. وظهر يلخ 

لوزراء البريطان  السابال ديفيد  اميرون خمي  لم  لن ف  الاصريح الي  جاء عل  لسان رييس ا
أمام الجالي  اليهودي  من أنن  سي افل   الي رذ ف  أ ضان الجالي ، واسادر ت الخارجي  البريطاني  

 ر ما عل  الاصريح.
وّن ما امدم ي  ّام عل  الللي الفلسطين  ف  المساوذ الرسم  والللب  أن يل د اللد   ل ل جاد 

ي ليجلل من هي، المناس   فرص  يساثمرها ليدخل المسامبل   فاى امربن من اسارجاع  موقن؛ ومسسو 
ف اساطاعان أن يفرض ف  الم افل الدولي  وعاد  عماري الساع  للوراء وطرم أسيل   وي نلأ  
المل ل ، وهو ما ي اوي الطر  الصهيون  أن ياجاوز،، ويضع الساس  البريطانيين أمام اسا ماقات 

 لخ الجريم    ال الللي الفلسطين .ا
هناخ أ لاد سياسي  وقانوني  لوعد بلفور ناجت عنها مأسا  ونساني  وواقع لجوء فلسطين  لم انمض 
فصولن، والن    الماجدد  لفلسطيني  سوريا دليل صارخ عل  اسامرار الملانا  وانوعها.  ل يلخ 

ا لمعارا   ما اراطبت   ال الللي الفلسطين  يلطينا ماد  غني  وثري  للاصليد ضد بريطانيا لدفله
ف  خطو  لو امت سي ون لها ما  لدها من دخولنا ف  زمن الامدم الفلسطين  والاراجع الصهيون  

 عل  صلد جديد .
يجي أن نلار  بامصيرنا  للي فلسطيني  ف  الاأخر ف  فاح مل  الدور البريطان  اطجرام  

لماا   والمنوع  وف  مجارت عديد  ضمن السمو  السياسي    ال الللي الفلسطين ، فالوسايل ا
المسموم بها  ان من لأنها لو امت أن ا مال م اسي اجلل من الواقع الفلسطين  أفضل  ل ل 
ملموس. فالاماد  البريطان  ومن وراين الارب  الداعم و م  دود للطيان الصهيون  ودون اوق ، ما 

انت هناخ مواق  وخطوات م رج  لن لنا ي  ودانان. وثبت ف   ان لن أن ي ون بهيا المساوذ لو  
السياسي  أن أل اي الضاع مهما قلَّت ا مال اخاراقات ف  المضايا المخالف ، والدور البريطان  ف  

 الواقع الفلسطين  ليس اساثناء.
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سمم  وأمم  مسمن  ال ال الفلسطين  اللامل سواء  ان  المطلوي هو  راخ فلسطين  وعرب  وام
نسيميا أو م ادرات موازي   سي اساطاع  الجميع، وعامل الوقت مهم ف  ضرور  البدء وعدم ا

ارناظار  ا  نضمن ال ل  ال  الضاع  ل ل م  ر، وفرض أجواء  مل  المطالي الفلسطيني  
 اجا، ال  وم  البريطاني .

قام  فلاليات عل  مدا ر سن   امل  دون الا رخ ف  المخيمات الفلسطيني  ف  الداخل والخارج وام
اوق   فيل  فرض المضي  وأن اطون ليلخ أصداء وعممي . الفضاء اطعمم  الفلسطين  والداعم 
لفلسطين يمع عل  عاامن دور  الغ ااهمي . نلطاء الاواصل ارجاماع   وسيل  عابر  لل دود 

 د  واطرم أف ارا  وماوفر  عل  مدار الساع  وبلاات عديد ، ساسثر  اما ف  خلال أجواء ا ي ر  ما
 للالاط  مع المل .

ونلامد  ل ل عمل  أن وقام  اعاصامات سلمي  قانوني  دايم  أمام السفارات البريطاني  ف  دوي 
اللجوء الفلسطين  لن رمزي  عالي ، بل نلامد أن لن نفايي  سياسي . و يلخ ارعاصامات من قبل 

ي  بل وعبر اللالم أيضا مطلوي وهام ومسثر المجاميع الداعم  لل ال الفلسطين  ف  الدوي اللرب
 ويل ل ظاهر  عالمي   ضاري  جاد  غير مسبوق  لدعم المطالي الفلسطيني .

من جاني اخر فإنن يمع عل  عااال الفلسطينيين ف  بريطانيا مسسولي  لدورهم المزدوج  فلسطينيين 
  البريطاني ؛ فهم اجل هيا وبريطانيين ف  ان، فمد  صل أطثر من ثمثين ألفا منهم عل  الجنسي

لهم  موى المواطن  الطامل  ف  المملط  الما د  الا  اايح لهم مسا   من الضاع عل     وماهم  
م اني  رفع  والمطال     موى لخصي  لهم مسلو   ف  فلسطين. دراس  الوضع المانون  ف  بريطانيا وام

 قضايا بهيا اللأن جدير   الم اول . 
إن ال ري  السياسي  ف  بريطانيا اسمح  الضاع عل  السياسيين وصناع المرار ومن زاوي  أخرذ ف

واجبرهم عبر مساويات ملين  من الضاع أن يفا وا  وارا عاما ف  المضايا المطرو   وف  الم افل 
الرسمي  لو اوفر ضاع للب  ملابر وملموس. وهو أمر لن الياان المالار  عليها والملموي بها. 

دور الماميز المطلوي ل ممت دعم ال ال الفلسطين  ف  بريطانيا لخلال مناخ سياس  وهنا يبرز ال
 ف  الي رذ الميوي  يجلل ال د  الفلسطين  واقلا بريطانيا  اماياز.

ناوق  عند  مل  أطلمها مر ز اللود  الفلسطين  ف  اللاصم  البريطاني  لندن داخل البرلمان يوم 
الماض  ا ت عنوان   مل  ارعايار عن وعد بلفور.. مي  عام من  أطاوبر/الرين ااوي 25الثمثاء 

الظلم  والا  اهد  ول  جمع ماي  أل  اوقيع من الللي البريطان  يطالي   ومان  ارعايار عن 
 وعد بلفور. 
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وجاء وطمقها ضمن ندو  اساضافاها ال ارون  البريطاني  الداعم  ل موى الللي الفلسطين  من  زي 
يين اا رار الطبي   جين  اونغ. ام ب  وقايع اططمى عل  وسايل الاواصل ولاهدها الديموقراط

 ا ر . يم ن اعا ار يلخ نمويجا للا رخ المطلوي طعمء الصوت الفلسطين  ف  هيا اللأن.
ما يدلل عل  نجاع  مثل هي، الخطو  هو ارلافات المنزعث للوب  الصهيون  ف  غير م ان لهيا 

  ام الالبير عنن   ضور مندوي اطياع  اطسراييلي  واسجيلن لوقايع الندو ، و ياخ رصد ال راخ والي
ال د  ف  م اول  طيجاد ثار  ينفيوا من خملها للاصليد وضري ال مل  والويهها. وقد  ان أن 
وجدوا ف  الليال أ د ال ضور ف  الفمر  المخصص  لألسيل  وهو  اخام يهود  مناهض للطيان 

  من جماع  ناطور   اراا  أن ساوذ بين الصهيوني  وداعئ )انظيم الدول  اطسممي   الصهيون
 واعابر أن الصهيوني   أفلالها أدت لجرايم النازي    ال اليهود.

الامطت يومي   الاايمز  البريطاني  الصادر  ف  اليوم الاال  رنلماد الندو  الموضوع واساالان للهجوم 
لود  و مل  ارعايار ا ت عنوان:  ندو  ف  البرلمان الوم اليهود عل  ميا ح عل  ال ارون  ومر ز ال

 الهولو وست ، ف  م اول  ل ر  مسار ال مل .
وقد جلل هيا من  مل  ارعايار خبرا رييسيا ف  الص اف  البريطاني  ودخلت السفار  اطسراييلي  عل  

ل من  زي اا رار وا افظ  مملدها خع ار اجاج، ول ل يلخ ضاطا عل  ال ارون  اونغ لاسامي
ف  مجلس اللوردات  لضو مسامل. ولم اخمد ال مل  اطعممي  والدت يلخ لاصل لرييس  زي 
اللماي الملارض الداعم للمضي  الفلسطيني  السيد جيرم   وربن الي   ان ضمن وفد مر ز اللود  

وري  اللراقي  ف  مخيم الان  عام لزيار  مخيم المجيين الفلسطينيين ف  اللراى عل  ال دود الس
. وام وضع صور  للوفد وهو يلام   الرييس السور   لار ااسد واطي اء  أن الزيار  امت قري ا 2009

 بل وأنها  انت ط ياء ي رذ وعد بلفور.
ورغم  لض المظاهر من قبيل الهجوم عل  لخصيات داعم  للمضي  ووسمها  أنها ملادي  للسامي ، 

م  مل  مر ز اللود   أن جللها خبرا رييسيا ف  وسايل اطعمم المنوع  والواسل  فإن يلخ خد
ارنالار، ولم ي ن اامر ليصل ولو  أ  ل ل من اال اي دون الخ الضج  المفالل . بل والدذ 
اامر يلخ ول  ام ين المر ز والسمام  أن اطون أعمالن ف  خدم  المجيين ف  صدر الصف ات 

 برازها  مساواها الرفيع دبلوماسيا.الرييسي  مع و
نموي يلخ لندلل عل  أن الفلل وال راخ الللب  ف  ميوي  وعد بلفور من لأنن أن يخلال واقلا داعما 
لل ال الفلسطين  ف  اللالم. ومن لأنن أن يفاح افاقا ويوفر فرصا لصالح للبنا وقضيانا، بل ويمدم 

 لجديد  الصاعد ، بل وللللوي الاربي .دور  اوعي  لامل   ال ال الفلسطين  لألجياي ا
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ون اسافاد   ممت دعم المضي  ف  الاري ال ليد ف  اامير ياين و مي  اللالم من هي، المناس   مهم 
ومطلوي وماام، خاص  أن  ضور السياسي  البريطاني  ف  اللالم ما زاي مسثرا. وعلين فالضاع 

 ع السفراء سي د  بلبل  للدبلوماسي  البريطاني .عل  السفارات البريطاني  ف  اللالم والاواصل م
ون ا ميمنا لهد  اعايار بريطانيا عن وعد بلفور سي ون عمم  فارق  ف  ااريا النضاي الفلسطين  

 وطورا جديدا ومهما ف  طريال اسالاد  ال موى المسلو  .
 2/11/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 من األجدر أن يقرأ موريس نفسه .55

غيلعاين  أهود  
ف   ر  المدم، لطن ليس ف  ال    عن ال ميم  الااريخي .  اافضليم ن أن ي ون الهجوم هو الدفاع 

 اي البروفيسور بن  موريس هنا ف  م اول  لالزيز ادعاءاان  أنن  لم ي ن هناخ اطهير عرق  عام 
يس اجاهل أل  عرب  . ون مور  160 م  ف  الدول   1949 ، و  أنن عام 7/10  ) ه راس ، 1948

مت طسراييل  1949ف  اللام  ااردن ميم  أنن  لد اافاى وق  وطمى النار مع  قري  مع  28ض 
ليها. ومن هنا فان عدد اللري اليين   موا  ف  وسراييل  ان أقل. وردا وس انها والمجيين اليين جاءوا 
هم. وبدي ارعارا  اسايلاب ول اضطرت وسراييل  ورج أل  ساطن  35عل  ممالن ا دثت عن رقم 

أل ، اخاار موريس  160 الخطأ والمصادق  عل  أن عدد اللري اليين   موا ف  الدول    ان أقل من 
اوقيع اافاى وق  وطمى النار  أعماي ،  ف  المنطم  الا  اناملت طسراييل ف  12/10الرد بهجوم )
د الس ان الفلسطينيين الي  وسراييل نص  عد ول ، انامل 1949ف  اللام  وااردنبين وسراييل 

 لخص. 17,500أ   –يا د  عاين غيل  
وليس البروفيسور موريس. ولطن من وراء هيا  أخطأيلن  أن عاين غيل هو الي   اامرهيا 

 الالديل  لموريس يخاف  اعارا   الخطأ: يلار  موريس أن عدد الس ان اليين  موا ف  وسراييل ليس 
 أل ،  ما يزعم ا ن. 143، بل هو أقل من اول األ ،  ما زعم ف  المر   160

ف   اا ن  ورد  مل ل  المجيين الفلسطينيين :  الملخ  اامرولنلاهد ما  ا ن موريس نفسن عن هيا 
قري  طسراييل سيسد   16 – 15المنطم  الا   انت اضم  وعطاءعبد هللا والبريطانيون خافوا من أن 

أل  لخص . وهيا ليس امدير للدد  15 – 12د ياراوم بين موج  جديد  من المجيين  لد ول 
الس ان ف  هي، المرذ، بل افاراض  وي عدد الس ان والمجيين اليين يخاارون عدم ارنضمام 

المنصل اللام البريطان  ف  المدس  أقوايطسراييل أو يام طردهم منها. وف  السياى اقا س موريس 
اخر ممن  سي طردون  ل ل مس د  من المناطال الا  سيام  رج أل   20 أنن يجي ارسالداد لا 
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وزير الخارجي  مولين  أقوايطسراييل. و الفلل،   وم  وسراييل ف رت بيلخ واقا س موريس  وعطاءها
ااطلي الاخلص منهم . ولطن  ضاع من الوريات الما د  أ جبرت  اامني لريت الي  قاي  المصل   
لرض للمرويين. ولخص موريس قايم:  وسراييل اقانلت  أنن ليس هناخ وسراييل عل  الالهد  لدم الا

طريال  نظيف   للضاع عل  اللري من اجل ماادر   دود الدول . وهيا ما  د ،  ي  أن س ان 
  )ام ي ر قاقون هنا أماطنهم اق  الاربي  والطي   وقاقون وقلنسو  و فر قاسم وقرذ واد  عار   موا ف  

ووضلت ف  قايم  المرذ المهجر  الا  اسالدت  1948 الت ف  بداي   زيران المري  ا – الخطأ 
 زيران  5 لجن  الارانسفير  لادميرها بناء عل  اصريح من رييس ال  وم  دافيد بن غوريون ف  

 ف   ااي موريس . 221 – 220)صف    1948
طال الا  من ت لها لم وقد وجدت وسراييل صلو   ف  الاخلص من الس ان الدايمين. ولطن ف  المنا

من  رج  1500 – 1200. و سي  ااي موريس  ااخرذ ي ن هناخ ار  المجيين من المرذ 
قمل   طردهم  ل ل زيران ام  27س نوا ف   اق  الاربي  وف  م يطها. وف  ليل   أخرذ مناطال 

 عل  اجاياز ال دود . وج ارهملريت، وام  أقوايوفظيع،  سي 
ر  المجيين ا خرين اليين لم يا د  موريس عن مصيرهم. وعن يلخ  ان يوجد ف  المنطم  ا

 انوا ف  الخ المنطم   رج ار   4يم ن قراء   ااي هيلل  وهين  الاايبون ال اضرون :   وال  
ف  المثل ، عمانوييل مار وفس  ، للمسسوي عنن  ااويعند دخوي وسراييل،  اي ال اطم اللس ر  

، قايد ال  م اللس ر . أبلات قوات الجيئ اطسراييل  ممثل  الس ان أنها ر الجنراي ايليميلا افنر
خل  ال دود خمي وقت قصير.  اليوم لم يلد هناخ  ول اريد رجيين، واهام وجهاء المرذ بنملهم 

 زيران  30رجيون  اساثناء عدد قليل من أص اي ال موى أو الاوصيات ، قاي مار وفس   ف  
. و سي امدير اخر عوياي لفاس   من ال  م أسابيعالمنطم  بخمس   ول واان ،  لد دخوي ق1949

 من المثل   لد ضمن طسراييل . رج  8,500 وخمءاللس ر ، ام 
 ااردن وي س ان المرذ الا  أعطاها  1949لريت ف  نهاي  اموز  أقوايلطن موريس اقا س 

أل  من اللايدين...  30 – 25ون...  ان هناخ طسراييل:  هي، المر  اللم اللري درسا: ونهم ر يهرب
  ي  لم نام ن من اقامعهم .

أل  عرب . و سي  30 – 25 م  فيها  رج ار   8,500 – 4 لد أن نج ت وسراييل ف   اقامع  
وسراييل  لد  ول أل  فلسطين   29ار  ام اقامعهم ، وام نمل  4أل   موا و 25الامديرات ااقل )
 ، أ  أن اللدد هو 8,500 ول  وضاف أل   30ى النار. و سي الامديرات ااعل  )اافاى وق  وطم

أل  ، وليس الرقم  35. الرقمين ااقل وااعل  قري ان أطثر من الرقم الي  ا دثت عنن )38,500
  .17,500الخطأ . والرقم هو ) وصممالي  ا د  عنن البروفيسور موريس ف   ااي  
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س من  اا ن  ي  أن وسراييل اهامت با  اطهير منطم  من المناطال اطهيرا  م  علينا ا ن أن نما 
 م   ااردن :  ف   لض المرذ، عل  طوي ال دود بين وسراييل وبين 334عرقيا  امم  )صف   

 ل هي، المرذ من س انها وم  يت عن وجن  وخمءهناخ س ان فلسطينيون. وف  نهاي  المطا  ام 
 راييليين فيها .اطس وس ان، أو ام اارض

 هآرتس
 1/11/2016، ، رام هللاالحياة الجديدة

 

 ر:كاريكاتي .56

 

 
 2/11/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 


