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*** 
 

 "نهاية فكرة الدولة الفلسطينية" وتعّده ترامب بانتخاب"إسرائيل" ترحب  .1
وزراء اليمين المتشدد في ، أن أسعد تلحمي ، عنالناصرة، من 10/11/2016، الحياة، لندنذكرت 

بيان رئيسها بنيامين نتانياهو على انتخاب المرشح الجمهوري دونالد  والم ينتظر  الحكومة اإلسرائيلية
واعتبار هذا ترامب رئيسًا للواليات المتحدة، ليطلقوا العنان أللسنتهم للتعبير عن فرحتهم بانتخابه 

احتمال نقل السفارة األميركية من تل أبيب إلى "، وتعزز "نهاية فكرة الدولة الفلسطينية"االنتخاب 
 . "القدس

وسارع زعيم المستوطنين وزير التعليم نفتالي بينيت إلى اإلعالن بأن انتخاب ترامب يعني انتهاء عهد 
ة إلسرائيل لإلعالن فورًا عن التراجع عن فكرة فرصة عظيم"، معتبرًا فوزه ")فكرة( الدولة الفلسطينية

هذه هي ". وأضاف: "إقامة دولة فلسطينية في قلب البالد تشكل مسًا مباشرًا بأمننا وعدالة قضيتنا
عقيدة الرئيس المنتخب كما جاء في برنامجه االنتخابي، وهي بالتأكيد يجب أن تكون طريقنا... 

 ."د الدولة الفلسطينيةبشكل واضح وحاد وبسيط، أقول: انتهى عه
وكان نتنياهو ووزراؤه، بأمر منه، تفادى خالل المعركة االنتخابية إطالق أي تصريح يتعلق بها 

 خشية تأويله وانتهج على المأل طريق الحياد.
الفرصة متاحة اآلن أمام اإلدارة "أييلت شاكيد أن  "البيت اليهودي"ورأت وزيرة القضاء من حزب 

المنتخب، وهو صديق كبير إلسرائيل، لنقل السفارة األمريكية إلى القدس عاصمة  األمريكية والرئيس
إسرائيل األبدية، ومن شأن قرار كهذا أن يؤشر إلى العالقات الوثيقة والصداقة الشجاعة بين 

. وهذا أيضًا ما توقَعته من الرئيس المنتخب نائب وزير الخارجية تسيبي حوتوبيلي التي "البلدين
. وأعلن رئيس البلدية "بداية عهد ترامب ستكون جيدة مع نقل السفارة إلى القدس" اعتبرت أن

اإلسرائيلية للقدس نير بركات أنه بعث برسالة إلى الرئيس المنتخب هنأه فيها على انتخابه، ودعاه 
 ."اكية إليهيإلى زيارة المدينة ومواصلة العمل من أجل تقويتها كعاصمة إلسرائيل ونقل السفارة األمر 
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ولم تختلف بيانات التهنئة التي صدرت عن وزراء ونواب سائر أحزاب اليمين والمعارضة على 
إلسرائيل، وأعربوا عن قناعتهم بأن  "ذخر استراتيجي"السواء، والتي أكدت أن التحالف بين البلدين 

 اإلدارة الجديدة ستكون إلى جانب إسرائيل في شكل واضح.
اب المرشح الجمهوري يقلل من احتماالت تخوفت منها إسرائيل ولفت مصدر سياسي إلى أن انتخ

بأن يقوم الرئيس الحالي باراك أوباما خالل األسابيع العشرة المتبقية على انتهاء واليته بخطوة في 
مجلس األمن تعتبرها إسرائيل ضدها. وقال إن أوباما سيفكر مرتين قبل القيام بخطوة ليست في 

 اإلدارة الجديدة لن تواصل الدرب الذي سلكه وحزبه الديموقراطي. مصلحة إسرائيل ليقينه أن
باراك دافيد أنه يفترض أن يكون نتانياهو سعيدًا بانتخاب  "هآرتس"وكتب المعلق السياسي في 

ترامب، إذ أنها المرة األولى خالل السنوات العشر لرئاسته الحكومة سيكون في البيت األبيض رئيس 
 ي نواب وشيوخ جمهوريْين. جمهوري مدعوم من مجلس

رئيس الكنيست )من الليكود( يولي عن حلمي موسى، أن  ،10/11/2016، السفير، بيروتوأضافت 
باسمي وباسم كنيست إسرائيل، من "أدلشتاين، فهّنأ ترامب بفوزه عند افتتاح جلسة الكنيست وأعلن 

 ."نائبه مايك فنسالمنتخب دونالد ترامب و  هنا من القدس، تهانينا للرئيس األمريكي
سرائيل كانت دائمًا وأبدًا وثيقة ودافئة وأنا مقتنع أنها ستبقى كذلك في "وأضاف أن  عالقات أميركا وا 

. وخلص موجهًا حديثه "عهد ترامب. وأنا أتمنى لألمة األمريكية البقاء موحدة في مواجهة التحديات
 ."يضا نجاح لناسيد ترامب، إن نجاحك هو أ"المنتخب:  إلى الرئيس األمريكي

بتلئيل سموطريتش آماله السياسية جراء انتخاب  "البيت اليهودي"ولم يخف النائب المتطرف جدًا من 
 ."أرض إسرائيل"ترامب، وأعلن أنه سيبذل جهده لعقد اجتماع عاجل للوبي 

شية انتهى اليوم عهد الدولتين. انتصار الحزب الجمهوري الذي أزال ع"وجاء في رسالة الدعوة أنه 
االنتخابات من برنامجه حل الدولتين يسمح أيضا إلسرائيل أن تلقي إلى مزبلة التاريخ هذه الفكرة 
الخطيرة. اليوم انتهى عهد تجميد االستيطان الطويل الذي فرضه أوباما على إسرائيل. سنجتمع 

 ."لتفكير مشترك حول كيفية العمل واالحتماالت الجديدة التي فتحت أمامنا
أنصار "كانت بهجة أنصار إعادة بناء الهيكل كبيرة في إسرائيل وقد أعلن رئيس لوبي  في كل حال

 )الحرم القدسي(. "جبل البيت"الحاخام يهودا غليك أنه يدعو الرئيس ترامب لزيارة  "الهيكل
 

 تحقيق السالم العادل خالل واليتهترامب ويأمل  يهنئ عباس .2
للواليأأات  مأأود عبأأاس دونالأأد ترامأأب لمناسأأبة انتخابأأه رئيسأأاً مح السأألطة الفلسأأطينية هنأأأ رئأأيس :رام هللا

، فأأي برقيأأة تهنئأأة عبأأاسوتقأأدم  أن يأأتم تحقيأأق السأأالم العأأادل خأأالل واليتأأه. المتحأأدة األمريكيأأة، آمأأالً 
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لترامب، باسمه واسم دولة فلسطين وشعبها، بالتهاني القلبية بتوليه رئاسة الواليات المتحأدة األمريكيأة، 
توفيق والنجاح في المهام الجديدة الموكلأة إليأه، وداعيأا هللا تعأالى أن يتحقأق بعهأده السأالم له ال متمنياً 

 جمع. أالعادل والشامل في المنطقة والعالم 
 9/11/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 عريقات: نأمل من اإلدارة األمريكية القادمة تحقيق مبدأ حل الدولتين .3

صأأائب عريقأأات، أن الحأأزبين  .أكأأد أمأأين سأأر اللجنأأة التنفيذيأأة لمنظمأأة التحريأأر الفلسأأطينية د :رام هللا
أثنأأاء رئاسأأة الرئيسأأين جأأورب بأأوش االبأأن، وبأأاراك أوبامأأا، أعلنأأا أن مبأأدأ  فأأي قراطيو الجمهأأوري والأأديم

مأب علأى فأوز ترا فأي تصأريح لأأاوفاا تعقيبأاً  ،وأضأاف عريقأات حل الدولتين هو مصألحة وطنيأة عليأا.
نأمأل مأن اإلدارة األمريكيأة القادمأة أن تحأول الحأديث عأن مبأدأ حأل الأدولتين اباالنتخابات األمريكيأة: 

إلأأى تحقيأأق هأأذا المبأأدأ علأأى األرض، ألن األمأأن والسأأالم واالسأأتقرار فأأي هأأذه المنطقأأة لأأن يأأأتي إال 
قامأة دو ، قبأل خمسأين عامأاً 1967الأذي بأدأ عأام  اإلسأرائيليبهزيمة االحأتالل  لأة فلسأطين المسأتقلة ، وا 
 . اوعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسالم إلى جانب دولة إسرائيل 67على حدود عام 

 9/11/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 أبو ردينة: سنتعامل مع أي رئيس ينتخبه الشعب األمريكي على قاعدة تحقيق السالم .4
نبيأأل أبأأو ردينأأة إننأأا سأأنتعامل مأأع أي الفلسأأطينية  السأألطة باسأأم رئاسأأة قأأال النأأاطق الرسأأمي :رام هللا

رئيس ينتخبه الشعب األمريكي، على قاعدة تحقيق السالم في الشرق األوسط، القائم على أساس حأّل 
وأضأأاف أبأأو  القأأدس عاصأأمة لدولأأة فلسأأطين.شأأرقي ، و 1967الأأدولتين علأأى حأأدود الرابأأع مأأن حزيأأران 

، أن على اإلدارة األمريكية أن تدرك أن تحقيق االستقرار 9/11/2016 ألربعاءفي تصريح يوم ا ،ردينة
وفق الشأرعية الدوليأة، األمأر  عادالً  والسالم في المنطقة، يأتي من خالل حل القضية الفلسطينية حالً 

 الذي سيؤدي إلى القضاء على الفوضى والتطرف في العالم.
 9/11/2016 ،(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا

 
 فتتح متحف عرفات: سنظل على العهد متمسكين بثوابتنا الوطنيةي عباس .5

محمأأود عبأأاس إن متحأأف الشأأهيد الرمأأز والقائأأد الراحأأل ياسأأر  يةفلسأأطينال السأألطةقأأال رئأأيس  :رام هللا
فأي  عبأاس،وأضأاف  عرفات؛ أصأبح حقيقأة مجسأدة، يحأافظ علأى إرث نضأالي كفأاحي لرجأل عظأيم.

، بحضأأأور أمأأأين عأأأام جامعأأأة الأأأدول 9/11/2016 تتأأأاح المتحأأأف، مسأأأاء يأأأوم األربعأأأاءكلمتأأأه بحفأأأل اف
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العربيأأة أحمأأد أبأأو النأأيط، أن هأأذا المتحأأف سأأيبقى، بمأأا يحتويأأه مأأن متعلقأأات الشأأهيد عرفأأات، شأأاهدًا 
على الوفاء، وهديًة ونبراسًا ألجيالنا القادمأة، لتتعأرف مأن خاللأه علأى تأاريخ واحأد مأن أعظأم رجأاالت 

 والعالم في القرنين العشرين والحادي والعشرين.فلسطين 
التأكيأأأأد علأأأأى أننأأأأا سأأأأنظل متمسأأأأكين بثوابتنأأأأا الوطنيأأأأة التأأأأي أرسأأأأاها المجلأأأأس الأأأأوطني  عبأأأأاسوجأأأأدد 

، نأأأأدافع عأأأأن حقأأأأوق شأأأأعبنا ومقدسأأأأاتنا، ونأأأأراكم 1988 سأأأأنةالفلسأأأأطيني فأأأأي دورة إعأأأأالن االسأأأأتقالل 
 لقدس الشرقية.اإلنجازات على طريق قيام دولة فلسطين وعاصمتها ا

مجلأأأأس أمنأأأأاء مؤسسأأأأة ياسأأأأر عرفأأأأات، الأأأأذين بفضأأأأل جهأأأأودهم، وعملهأأأأم المخلأأأأص،  عبأأأأاسوشأأأأكر 
 ومثابرتهم، جرى تشييد هذا الصرح.

 9/11/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 الغيط في رام هللا ويشدد على التنسيق الفلسطيني مع الجامعة العربية عباس يلتقي أبو .6
، بمقر الرئاسة فأي 9/11/2016 محمود عباس، يوم األربعاء يةفلسطينال السلطةاستقبل رئيس  :هللا رام

أهميأة  بأأبو النأيط، مؤكأداً  عبأاسورحأب  رام هللا، األمين العام لجامعة الدول العربية أحمأد أبأو النأيط.
 في وجه االحتالل. األرضزيارة األشقاء العرب لفلسطين ودعم صمود شعبها على 

هميأأأأة التنسأأأأيق المشأأأأترك بأأأأين القيأأأأادة الفلسأأأأطينية والجامعأأأأة العربيأأأأة التخأأأأاذ الخطأأأأوات أ  عبأأأأاساكأأأأد و 
قامأأأة الدولأأأة الفلسأأأطينية  السياسأأأية القادمأأأة لحمايأأأة الحقأأأوق الفلسأأأطينية، والسأأأعي إلنهأأأاء االحأأأتالل وا 

العربأأي شأار إلأأى ضأأرورة تأوفير الأأدعم أو  .1967المسأتقلة وعاصأأمتها القأدس الشأأرقية علأأى حأدود عأأام 
 الكامل للمبادرة الفرنسية الساعية لعقد مؤتمر دولي قبل نهاية العام الجاري لتحريك العملية السياسية.

مأدبة غداء على شرف الضيوف، ومن ضمنهم األمناء العامين السابقين للجامعة  عباس أقامومن ثم 
 السالم المجالي.العربية نبيل العربي وعمرو موسى، ورئيس الوزراء األردني األسبق عبد 

 9/11/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ى" ألقصلـ"ل اقتحامات المستوطنين إقامة مبنى يسهّ  يستنكروكيل وزارة األوقاف الفلسطينية  .7
استنكر وكيل وزارة األوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية حسن الصيفي المخطط الصهيوني : الوكاالت

مأأة مبنأأى يهأأدف إلأأى تسأأهيل اقتحامأأات المسأأتوطنين واليهأأود المتطأأرفين لباحأأات المسأأجد القاضأأي باقا
 زعمهم. األقصى اوتحسين ظروف االنتظار للصعود إلى جبل الهيكلا على حدّ 

من جهة أخرى، ندد وكيل الوزارة بالقرار الصهيوني القاضي بحظر رفع األذان فأي ثالثأة مسأاجد تقأع 
وحأدة  181كمأا دان الصأيفي مصأادقة االحأتالل علأى إقامأة  س المحتلأة.في بلدة أبو ديس شرقي القأد
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إلأأى أن هأأذا العأأدد هأأو مأأن أصأأل  ة غيلأأو جنأأوبي المدينأأة المقدسأأة، مشأأيراً عمر اسأأتيطانية جديأأدة بمسأأت
، إال أن االحأأتالل اضأأطر أن يسأأتخدم أسأألوب 2014 سأأنةاإلعأأالن عنهأأا  وحأأدة اسأأتيطانية تأأمّ  1,200

 ات حتى ال يحدث ضجة إعالمية أو سياسية بالمنطقة.عمر االتقسيطا في بناء المست
 10/11/2016 ،الغد، عّمان

 
 يسعى لتثبيت أركان حكمه... و خبير إسرائيلي: عباس يريد اإلطاحة بدحالن .8

قأأال خبيأأر إسأأرائيلي إن الأأرئيس الفلسأأطيني محمأأود عبأأاس يسأأتعد إلقصأأاء مأأن تبقأأى مأأن معارضأأيه، 
وأوضأأأح  ح ذات البأأأين مأأأع اخصأأأمه اللأأأدودا محمأأأد دحأأأالن.رافضأأأًا طلبأأأات أربأأأع دول عربيأأأة إلصأأأال

فأأأي مقأأأال تحليلأأأي علأأأى موقأأأع المعهأأأد األورشأأأليمي —الخبيأأأر فأأأي الشأأأؤون العربيأأأة يأأأوني بأأأن منأأأاحيم 
أن اعبأأأاس يسأأأعى لتثبيأأأت أركأأأان حكمأأأه مأأأن خأأأالل بعأأأض اإلجأأأراءات القانونيأأأة  - للشأأأؤون العربيأأأة

 والقرارات القضائية، وترسيخ صورته كطاغيةا.
ضأاف أن عبأاس رفأض طلبأأات تقأدمت بهأا مصأر واألردن والسأأعودية واإلمأارات لتأرميم عالقتأه مأأع وأ

 إلى أن بعض تلك الدول تريد أن ترى دحالن رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية. دحالن، مشيراً 
وقال بن مناحيم إن عباس يسعى لمنح نفسه حرية اختيار خليفته المنتظر أو تعيين نائأب لأه، بعكأس 

ا يأأأأنص عليأأأأه القأأأأانون األساسأأأأي الفلسأأأأطيني الأأأأذي يطالأأأأب أن يكأأأأون رئأأأأيس المجلأأأأس التشأأأأريعي مأأأأ
الفلسأأأطيني هأأأو الأأأرئيس المؤقأأأت فأأأي حأأأال شأأأنور المنصأأأب باالسأأأتقالة أو اعتأأأزال العمأأأل السياسأأأي. 
والمعروف أن من يشنل منصب رئيس المجلس التشريعي هو عزيز الدويك القيادي في حركة حماس 

وأشأأأار كاتأأأب المقأأأال إلأأأى أن عبأأأاس اتخأأأذ خطأأأوات مناوئأأأة ألعضأأأاء المجلأأأس  ة.فأأأي الضأأأفة النربيأأأ
لأدى عبأاس  حاسأماً  وأكأد أن هنأاك توجهأاً  التشريعي المعارضين له، لكنهم يحظون بحصانة برلمانيأة.

لإلطاحأأة بخصأأمه محمأأد دحأأالن وأنصأأاره فأأي فأأتح، خأأالل المأأؤتمر العأأام السأأابع الأأذي تعقأأده الحركأأة 
إن عباس ومناصريه سيلجؤون في تحقيأق ذلأك إلأى  وتابع قائالً  نوفمبر الحالي. /أواخر تشرين الثاني

إثأأارة جملأأة مأأن التسأأاؤالت الحساسأأة بالنسأأبة لأأدحالن فأأي المأأؤتمر العأأام، ومنهأأا مسأأؤوليته عأأن سأأقوط 
 سأنة، ومالبسات وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسأر عرفأات 2007 سنةقطاع غزة في أيدي حماس 

خالفات عباس الكبيرة مأع لجنأة الرباعيأة العربيأة المكونأة مأن  من رغمبالبن مناحيم أنه  عدّ و   .2004
  مصر واألردن والسعودية واإلمارات، فانه يشعر بنوع من األريحية والقوة في التعامل مع خصومه.

وروبأي، والواليات المتحدة وروسأيا واالتحأاد األ اإسرائيلاواستطرد قائال إن عباس ما زال يحظى بدعم 
 ويهيئ نفسه لمنادرة آمنة له ولعائلته، وحفظ ممتلكاتهم وأعمالهم التجارية في األراضي الفلسطينية.

 9/11/2016 ،الجزيرة نت، الدوحة
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 بين عباس ومشعل في الدوحة" لقاء الفاشلـ"الالتفاصيل الكاملة ل: "21"عربي  .9
ا تفاصأأيل اللقأأاء الأأذي 21عربي كشأأف مصأأدر فلسأأطيني مطلأأع تحأأدث لأأأأا: محمأأد عبأأد السأأالم – لنأأدن

جمأأع الأأرئيس الفلسأأطيني محمأأود عبأأاس مأأع رئأأيس المكتأأب السياسأأي لحركأأة حمأأاس خالأأد مشأأعل فأأي 
الدوحة مؤخرا، والكواليس التي سبقت عقد االجتماع، والجأدل الأذي صأاحبه وكيأف ولمأاذا انتهأى دون 

 اإلعأأالمر الأأذي تداولتأأه وسأأائل وبحسأأب الخبأأ أيأأة نتأأائج سأأوى تنأأاول طعأأام النأأداء سأأويًا ثأأم المنأأادرة.
فأي العاصأمة القطريأة الدوحأة،  28/10/2016العربية واألجنبية فان عباس ومشعل التقيا يوم الخمأيس 

 اإلعأالمبضيافة وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إال أن أيًا مأن وسأائل 
 التي انعقد بها. لم تذكر تفاصيل اللقاء وال ما جرى فيه وال الظروف

 

 من الذي طلب اللقاء
وسادت حالة من اللنط الهادئ حول مأن طلأب أن يلتقأي اآلخأر، عبأاس أم مشأعل، أم أن اللقأاء كأان 
بطلب من القيادة القطرية التي استقبلت عباس أواخر الشهر الماضي، خاصة وأن القيادي فأي حركأة 

ه إنه ااستجابة لطلب حركة حماسا، وهو ما تبين فتح عزام األحمد أصدر تصريحًا قبيل اللقاء قال في
 أنه أغضب حركة حماس التي نفت ذلك علنًا، لكن أحدًا لم ينتبه لهذه الجزئية.

ا فانه في أعقاب تصأريح األحمأد 21وبحسب التفاصيل التي ألقى بها المصدر الفلسطيني على اعربي
نيأر غناأام بمشأعل بهأدف اتلطيأف الذي أغضب حركة حماس اتصل السفير الفلسأطيني لأدى الدوحأة م

 األجواءا، فأبلنه مشعل بأن احماس لم تطلب لقاء الرئيس عباس، لكنها ال تمانع لقاءها.
وفأأي محاولأأة إلرضأأاء حمأأاس زار كأأل مأأن السأأفير غنأأام ومعأأه كبيأأر المفاوضأأين الفلسأأطينيين صأأائب 

فأأي منأأزل وزيأأر  28/10/2016عريقأأات مشأأعل فأأي مقأأر إقامتأأه، وبعأأد ذلأأك انعقأأد اللقأأاء يأأوم الخمأأيس 
الخارجية القطري وبدعوة منه وتناول كل من عباس ومشعل النداء فأي منأزل الأوزير، ولأيس فأي مقأر 

 إقامة أي منهما، وذلك على خلفية الجدل حول من طلب عقد اللقاء.
 

 ما الذي جرى في اللقاء؟
الجأانبين،  قضأايا العالقأة بأينفي الدوحة دون تحقيأق أي تقأدم وال اختأراق فأي ال مشعل-انتهى لقاء عباس 

حيث يؤكد المصدر أن كاًل من الأرجلين اكتفيأا بتنأاول طعأام النأداء ومجاملأة كأل منهمأا لاخأر، فيمأا 
يبدو أن اللقاء كان تكريمًا لوساطة الوزير القطري ليس أكثر، فيما بثت كل من وكالة األنباء القطريأة 

 لك خبرًا مقتضبًا عن اللقاء دون أي تفاصيل.)قنا( ووكالة األنباء الفلسطينية )وفا( بعد ذ
كأأأون الأأرئيس عبأأأاس  إلأأىويقأأول المصأأدر إن سأأأبب فشأأل اللقأأاء أو عأأأدم تحقيأأق أي جديأأد فيأأأه يعأأود 

 ارفض تقديم أي تنازالت وحركة حماس رفض التخلي عن موقفها في قضيتينا.
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أنهمأأا اأواًل الحفأأاظ أمأأا القضأأيتين اللتأأين تأأرفض حمأأاس التزحأأزح عأأن موقفهأأا فيهمأأا فيكشأأف المصأأدر 
القأأوى الفلسأأطينية  إلشأأراكعلأأى قدسأأية سأأالح المقاومأأة وعأأدم المسأأاس بأأه مأأع اسأأتعداد حركأأة حمأأاس 

األخرى في قرار السلم والحأرب.. وثانيأًا إدمأاب المأوظفين الأذين تأم تعييأنهم مأن قبأل حمأاس فأي غأزة، 
 يهما.لإمع وجوب عدم محاربتهم في أرزاقهم، وضمان وصول الرواتب المالية 

 

 فشل الوساطة
ا أن وفأأدًا فلسأأطينيًا زار الدوحأأة قبأأل أن يصأألها 21ويكشأأف المصأأدر الفلسأأطيني الأأذي تحأأدث لأأأأاعربي

الرئيس عباس، والتقى بقيادة حماس التأي أبلنأت مطالبهأا وأكأدت لأه عأدم التنأازل عأن هأذه المطالأب، 
أن يكأون اللقأاء مأع مشأعل  إلى عباس بهذه المطالب ورفضها بدوره، وهو ما أدى إلىفيما رجع الوفد 

 بنير معنى، وكان لمجرد مجاملة الوزير القطري ليس أكثر.
ويقول المصدر إن وفد الوسأاطة الأذي زار الدوحأة أواخأر الشأهر الماضأي كأان برئاسأة رجأل األعمأال 
الفلسطيني المعروف منيب المصري، وبمشاركة كل من النائب في الكنيست محمد بركأة، والشخصأية 

الأأوزير مفيأأد  إلأأىطينية الرفيعأأة ناصأأر الأأدين الشأأاعر، ووزيأأر العمأأل مأأأمون أبأأو شأأهال، إضأأافة الفلسأأ
 الحساينة، وجميعها شخصيات تحظى باحترام كافة أطياف وفصائل الشعب الفلسطيني.

ويؤكد المصدر أنا حماس أبلنت وفد الوساطة بأن لأديها اسأتعدادا لتوقيأع اتفأاق المصأالحة مأع حركأة 
شارك في االنتخابات القادمة شريطة تحقيق المطلبين، وهو ما رفضه عباس بشكل قأاطع، فتح، وأن ت

 منادرة الدوحة قبل أن يصلها الرئيس عباس.  إلىاألمر الذي دفع وفد الوساطة 
وبحسأأب المصأأدر فأأان الوفأأد الفلسأأطيني الوسأأيط أبأأدى تفهمأأه لمطالأأب حركأأة حمأأاس ولأأم ينكرهأأا أو 

ادر الوفد العاصمة القطرية دون أن يلتقي بعبأاس أو يصصأاحبه فأي زياراتأه يطلب التنازل عنها، فيما غ
 فشل الوساطة وانعقاد لقاء مجاملة ليس أكثر.  إلىومشاوراته الرسمية، وانتهى األمر 

 9/11/2016 ،"21موقع "عربي 
 

 حماس تدعو ترامب إلعادة تقييم سياسة بالده تجاه الفلسطينيين .11
مريكأأي المنتخأأب دونالأأد ترامأأب إلأأى إعأأادة تقيأأيم سياسأأة بأأالده تجأأاه الأأرئيس األ ،دعأأت حركأأة حمأأاس

 الفلسطينيين والعمل على إنصاف الشعب الفلسطيني.
وأكأأدت الحركأأة فأأي تصأأريح صأأحفي أن معانأأاة الشأأعب الفلسأأطيني وقضأأيته العادلأأة مأأا زالأأت مسأأتمرة 

 الصهيوني. بسبب سياسة االنحياز من اإلدارات األمريكية المتعاقبة لمصلحة االحتالل
 9/11/2016موقع حركة حماس، غزة،   
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 برؤية ثورية إبداعية منسجمة مع إنجازات الثورةالسابع فتح بذكرى عرفات: ذاهبون للمؤتمر  .11
قالت حركة فتح، في بيان لها لمناسبة الذكرى الثانيأة عشأر الستشأهاد الأرئيس ياسأر عرفأات، : رام هللا

حركتنأا، العمأود الفقأأري لمنظمأة التحريأر الفلسأطينية، وقائأأدة ذاهبأون إلأى المأؤتمر السأأابع السأتنهاض ا
 .االمشروع الوطني، برؤية ثورية إبداعية منسجمة مع إنجازات الثورة الفلسطينية

وأكأأدت تمسأأكها بحأأق الشأأعب الفلسأأطيني بقيأأام دولتأأه المسأأتقلة بعاصأأمتها القأأدس، كمأأا أقرتهأأا قأأرارات 
متمسأأأأكون بحأأأأق شأأأأعبنا فأأأأي المقاومأأأأة المشأأأأروعة، انهأأأأا وقالأأأأت حركأأأأة فأأأأتح فأأأأي بيا الشأأأأرعية الدوليأأأأة.

وماضأأأأون فأأأأي حشأأأأد وتنظأأأأيم صأأأأفوفنا الوطنيأأأأة، لمواجهأأأأة مشأأأأروع تهويأأأأد القأأأأدس والمقدسأأأأات فيهأأأأا، 
الميدانيأأأة المدفوعأأأة  واإلعأأأداماتوالتصأأأدي بالمقاومأأأة لمواجهأأأة جأأأرائم جأأأيش االحأأأتالل والمسأأأتوطنين 

القأأأانون الأأأدولي، لمحاسأأأبة دولأأأة االحأأأتالل فأأأي بمفأأأاهيم عنصأأأرية، بأأأالتوازي مأأأع معركتنأأأا فأأأي ميأأأدان 
الجنايات الدولية، ونضالنا السياسي في المنظمات األممية التي تؤكد حق شعبنا في مقدساته ووجوده 

 .االتاريخي والطبيعي على ارض وطنه فلسطين
سطينية، المؤتمر السابع الستنهاض حركتنا، العمود الفقري لمنظمة التحرير الفل إلىوأضافت اذاهبون 

الثأورة الفلسأطينية منأذ انطالقتهأا  إنجأازاتمنسأجمة مأع  إبداعيأةوقائأدة المشأروع الأوطني، برؤيأة ثوريأة 
نجأازات قيادتأه السياسأية فأي المحافأل الدوليأة التأي باتأت  وحتى اليوم، ومع أهأداف شأعبنا المشأروعة وا 

ب وأدوات نضأأالنا، وتحديأأد بمثابأأة قأأوانين جديأأدة للصأأراع سيؤسأأس عليهأأا لأأنظم برنأأامج حركتنأأا وأسأأالي
 أهدافنا الوطنية المرحلية واالستراتيجيةا.

 9/11/2016، )وفا( ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية
 

 جنوب نابلسإصابة فلسطيني برصاص االحتالل بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن  .12
 طبيأأأة مظلأأأوم، أن مصأأأادر ، مأأأن نأأأابلس وعأأأن مراسأأألها خلأأأدون10/11/2016قـــدس بـــرس، نشأأأرت 

 حأأوارة بلأأدة وسأأط األربعأأاء، يأأوم اإلسأأرائيلي، االحأأتالل قأأوات برصأأاص أصأأيب شأأاًبا بأأأن فلسأأطينية،
 (.المحتلة القدس شمال) نابلس مدينة جنوبي
 قأدمت الفلسأطينية اإلسأعاف طأواقم إن جبريل، أحمد نابلس، مدينة في والطوارئ اإلسعاف مدير وقال

 .اليسرى واليد البطن منطقة في الحي صاصبالر  لإلصابة تعرض مصاب، لشاب   العالب
 مأن الفلسأطينية الطبيأة الطواقم منعت االحتالل قوات أن إلى ،ابرس قدسا لأ حديث في جبريل وأشار
 .المحتل الداخل في اإلسرائيلية المشافي إحدى إلى بنقله وقامت المصاب، الشاب نقل
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 بلأدة فأي فلسأطيني شأاب علأى النأار أطلقأت يةإسأرائيل قأوة أن ذكأرت قأد العبريأة، السأابعة القناة وكانت
 الشأأأاب) أنأأأه مضأأأيفة طعأأأن، عمليأأأة تنفيأأأذ محأأأاواًل  حأأأادة، بآلأأأة هاجمهأأأا نأأأابلس مدينأأأة جنأأأوبي حأأأوارة

 ا.خطيرة جراحا بأ أصيب( الفلسطيني
ـــــروت، وأضأأأأأافت صأأأأأحيفة   إن الجأأأأأيشقالأأأأأت  اإلسأأأأأرائيلية ، أن اإلذاعأأأأأة10/11/2016المســـــتقبل، بي

بمفأأك براغأأي مأأن قبأأل فلسأأطيني قأأرب حأأاجز حأأوارة،  إسأأرائيلية طعأأن جنأأدي محاولأأ أحأأبط اإلسأأرائيلي
 إلى إصابته بجروح. أدىحيث بادر أفراد الجيش إلى إطالق النار عليه، ما 

 
 بينهم خمسة نشطاء من حماس المقاومةوالقدس بتهمة  الضفة من فلسطينيا   14 يعتقل االحتالل .13

الماضأية، فأي  الليلأة أقدمت قواته أن االحتالل، شجي عن صادر تقرير مظلوم: ذكر خلدون- الخليل
 ممارسأة بأدعوى مأنهم ثمانيأة ؛االمطلأوبينا بأأ وصأفهم مّمأن فلسأطينًيا 14 اعتقال على الضفة والقدس،

 .والمستوطنين الجيش ضد بالمقاومة تتعلق نشاطات
 جنأأأين مدينأأة بيجنأأأو  قباطيأأة بلأأدة مأأأن فلسأأطينيين ثالثأأأة طالأأت االعتقأأاالت أن العبريأأأة التقريأأر وبأأّين

 (.شمااًل ) نابلس مدينة جنوبي عوريف بلدة منا حماسا حركة في وناشط ،(المحتلة القدس شمال)
 مأن وشأابْين( القأدس جنأوب) الخليأل مدينة من حماس بحركة نشطاء ثالثة اعتقل الجيش أن وأضاف
 جنأوبي دورا فأي سحمأا نشطاء من واثنين المدينة، شمالي أمر بيت وبلدة الخليل جنوبي الفوار مخيم

 أريحأأا شأأمالي العوجأأا قريأأة مأأن ومأأواطنين ،(الخليأأل جنأأوبي دورا بلأأدة قأأرب) الطبقأأة مأأن وشأأاًبا الخليأأل
 (.القدس شرق)

 9/11/2016برس،  قدس
 

 طعن عملية تنفيذ بتهمة عاما   16 بالسجن فلسطيني معتقل على الحكم .14
 المركزيأأأة المحكمأأأة أن ،اونأأأوتأحر  يأأأديعوتا صأأأحيفة موقأأأع العيسأأأى: ذكأأأر إيهأأأاب- المحتلأأأة القأأأدس
 عامأاً  16 لمأدة بالسأجن( عامأاً  21) الحأيح مقداد على الفعلي بالسجن حكماً  المحتلة، أصدرت بالقدس

 .المحتلة القدس غرب جنوبي المستوطنات باحدى طعن عملية بتنفيذه إدانته عقب ونصف،
 قبأل مأن نار إلطالق تعرضا ت،غنيما خالد محمود والشهيد الحيح، إبراهيم محمد مقداد األسير وكان

 إلأأأأى أدى مأأأأاا شأأأأيمش بيأأأأتا منطقأأأأة فأأأأي للحأأأأافالت محطأأأأة قأأأأرب تواجأأأأدهما أثنأأأأاء االحأأأأتالل شأأأأرطة
 .الحًقا غنيمات استشهاد عن وأعلن خطيرة بجراح إصابتهما
 شأأابين بأأأن ،2015 الماضأأي العأأام أكتأأوبر/ أول تشأأرين شأأهر مأأن 22الأأأ فأأي عبريأأة مصأأادر واّدعأأت

 إطأالق تأم حيأث القأدس، غأرب جنوبيا شيمش بيتا منطقة في طعن عملية ينّفذانس كانا فلسطينيين
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 طعأن عمليأة تنفيأذ حأاوال شأابين أن أخأرى، مصأادر واّدعأت .بجراح إلصابتهما أدى ما عليهما، النار
 ومسأتوطًنا االحأتالل شأرطة عناصأر أحأد طعنأا بأنهمأا زعمت كما المنطقة، في يهوديا كنيسا داخل
 .مدخله على

 9/11/2016برس،  قدس
 

 طفلْين بتهمة الطعن على بالحكم للنطق موعد ا   الجاري تشرين الثاني/ نوفمبر 29 ُيحدد االحتالل .15
 فأأي اإلسأأرائيلي االحأأتالل لسأألطات التابعأأة المركزيأأة المحكمأأة قأأّررتمظلأأوم:  خلأأدون- المحتلأأة القأأدس
 فأّراح وشأادي زعتأري أحمأد قدسأّيْينالم الطفلأْين على بالحكم للنطق جلسة تحديد األربعاء، يوم القدس،
  .الجاري نوفمبر/ ثاني تشرين شهر من 29 الأ حتى
ا أحمأأداوا شأأاديا للطفلأأين المركزيأأة المحكمأأة فأأي عصقأأدت جلسأأة أنا بأأرس قأأدسا لأأأ زعتأأري أنأأور وأفأأاد

 فأأي قضأأياها التأأي للفتأأرة شأأاملة غيأأر عأأامين لمأأدة بسأأجنهما االحأأتالل نيابأأة طالبأأت حيأأث( عاًمأأا 12)
كأأم هأأذا أن وأضأأاف .إسأأرائيليةا إصأأالحيةا ةمؤسسأأ  الأأدفاع محأأامي بأأين عصقأأدت صأأفقة عقأأب جأأاء الحص
 التهمأة أن وأّكأد .شأيًئا يفعال لم الطفلين كون بالحكم تفاجؤوا وذويهما الطفلْين أن إالّ  االحتالل، ونيابة
 محاولأأةا بأأأ انتهمأاأد فقأأد المحكمأأة أّمأا ،االقتأأل محاولأأةا هأي السأأابقة الجلسأأات خأالل لهمأأا وصّجهأأت التأي
 ا.الماضي العام اعتقالهما أثناء بحوزتهما كانت حاّدة آالت خالل من مستوطنين جرح
 المحتلأأة، القأأدس مدينأأة فأأيا العأأامود بأأابا منطقأأة مأأن بأأالقرب اعأأتقال وزعتأأري فأأراح الطفلأأْين أن يأأذكر
 .2015 ديسمبر /الثاني كانون 30 بتاريخ وذلك المكان، في طعن عملية تنفيذ بمحاولة واّتهما

 9/11/2016برس،  قدس
 

 "إسرائيلـ"صديق حقيقي ل أنت :ترامبهنئ ينتنياهو  .16
 األميركيالرئيس  األربعاءبنيامين نتنياهو  اإلسرائيليهنا رئيس الوزراء  :)أ ف ب( –القدس 

 ”.إسرائيلصديق حقيقي لدولة “المنتخب دونالد ترامب معتبرا انه 
أهنئ الرئيس األميركي المنتخب دونالد ترامب “في برقية  أكدزراء رئيس الو  إنوقال مكتب نتنياهو 

سنعمل معا من اجل دفع األمن واالستقرار والسالم في منطقتنا “، مؤكدا ”انه صديق حقيقي إلسرائيل
 ”.قدما

سرائيلالعالقة المتينة بين الواليات المتحدة  اأن نتنياهو وأضاف مبنية على قيم ومصالح مشتركة  وا 
 ”.صير مشتركوعلى م
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الرئيس المنتخب ترامب وانا سنواصل تعزيز التحالف الفريد “ثقته بان  اإلسرائيليواكد رئيس الوزراء 
 ”.القائم بين إسرائيل والواليات المتحدة وسنقوده إلى قمم جديدة

هي  إسرائيل اأن وابلنهترامب  إلىتحدث هاتفيا  األخير أنمكتب نتنياهو  أعلن، األربعاءومساء 
 .اصديق للواليات المتحدة ضلأف

 ”.فرصة أولفي “عقد لقاء في الواليات المتحدة  إلىترامب دعا نتنياهو  أنالمصدر  وأضاف
 9/11/2016، رأي اليوم، لندن

 
 عّلم المحللين بأننا في عصر جديد من التغيير األمريكية اختارت قائدا   قراطيةو الديمهرتزوج:  .17

، بأاأحر زوبة ورئيس حزب )المعسكر الصهيوني(، يتسحاق هرتزعيم المعارض: بعث القدس المحتلة
 التهاني إلى رئيس أقوى وأعظم أمة في العالم: دونالد جيه ترامبا.

 الديموقراطية األمريكية اليوم اختارت أن تضع على رأسها قائداً  وقال في بيان على افيسبوكا إن ا
د من التنيير واستبدال النخب الحاكمة القديمة! عّلم المحللين والمشككين بأننا في عصر جدي أمريكياً 

لقد فعلت ما هو غير متوقع، عكس كل التوقعات واستطالعات الرأي واألبحاث وأنبياء العصر 
القديما. وأضاف: اأنا على ثقة بأن التعاون الدفاعي واالقتصادي مع أقوى حلفائنا وأهمهم سيتواصل، 

 بل وأكثر من ذي قبل خالل رئاستها.
 10/11/2016، 21عربي  موقع

 
 بوعود خطاب نصره وليس حملتهالوفاء  ترامبمن  آملليفني:  .18

أبدت رئيسة الوزراء السابقة وعضو الكنيست الحالي تسيسي ليفني، حذرا أكثر في : القدس المحتلة
اب بيانها، وغردت: اتهانّي لدونالد ترامب. آمل للواليات المتحدة والعالم بأن يقوم بالوفاء بوعود خط

 نصره، وليس حملتها.
 10/11/2016، 21موقع عربي 

 
 في "إسرائيل" هو نجاحناباالنتخابات نجاحك سيد ترامب رئيس الكنيست:  .19

ين، قال في بيان له نيابة عن طارئيس الكنيست يولي إدلش، أن 10/11/2016، 21موقع عربي ذكر 
مدة طويلة بين الواليات المتحدة  البرلمان اإلسرائيلي، إنه اعلى ثقة بأن الصداقة والتحالف منذ

سرائيل سيبقيان قويينا.  وا 
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وأضاف: انرسل أطيب تمنياتنا للشعب األمريكي، ونحن على ثقة بأننا سنبقى متحدين في التعامل 
 مع التحديات التي تواجه أمريكا والعالم اليوما.

التهاني للرئيس دم قادلشطاين  ، أنوديع عواودة عن، 10/11/2016القدس العربي، لندن، ونشرت 
 .واإلنكليزيةاألمريكي ترامب بالعبرية 

سرائيل طالما كانت وثيقة وحميمية، مبديا أمله بأن تستمر  وقال إن عالقات الواليات المتحدة وا 
لألمة األمريكية أن تواصل الوقوف متحدة بوجه التحديات الماثلة أمام الواليات  اأرجوكذلك. وتابع 

 ك سيد ترامب هو نجاحناا.المتحدة والعالم ونجاح
 

 : أدعو الحكومة لإلعالن عن بناء آالف البيوت بالمستعمرات بعد فوز ترامبسموتريتشالنائب  .21
قال عضو الكنيست العنصري اإلرهابي بتسلئيل سموتريتش، الذي يرأس : برهوم جرايسي -الناصرة 

رئيس الوزراء  أدعوااليات المتحدة رئيسا للو بانتخاب دونالد ترامب بعد  عصابة ارغافيما االستيطانية 
والحكومة كلها، لدعم االستيطان في يهودا والسامرة )الضفة المحتلة(، واإلعالن اليوم عن بناء آالف 
زالة عار اإلدارة األميركية  البيوت )في المستوطنات(، والدفع بمخططات إلقامة مستوطنات جديدة، وا 

السالما. وأضاف، اإنني آمل أن تواصل  أمامقبة السابقة، التي طلبت وصم االستيطان بأنه ع
الواليات المتحدة األميركية قيادة العالم الحرب، بروح قيمها، لعالم أفضل وأخالق أكثر، وبالنجاح 

 كبير للرئيس المنتخبا.  
 10/11/2016، الغد، عّمان 

 
 الضفة: انتخاب ترامب هو عيد لـ"إسرائيل" واالستيطان بنابلس عمراترئيس مجلس مست .21

قال رئيس مجلس مستوطنات منطقة نابلس، يوسي دغان، اإنني أبارك : جرايسي برهوم-الناصرة 
نما أيضا لدولة إسرائيل  انتخاب دونالد ترامب، إنه يوم عيد ليس فقط للواليات المتحدة األميركية، وا 

ن في السامرة ا. وأضاف، إن هذه ساعة االستيطااالضفة النربيةا واالستيطان في يهودا والسامرة
)منطقة نابلس( التي ستحظى اآلن برئيس )أميركي( مؤيد ومحب إلسرائيلا. ودعا رئيس مجلس 

ضم الضفة النربية المحتلة، لما يسمى االسيادة  إلىمستوطنات جبل الخليل يوحاي دامري 
 اإلسرائيليةا.

 10/11/2016، الغد، عّمان
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 أنه ضد الدولة الفلسطينيةاالنتخابي ترامب  في برنامج أر   لمدوري جولد ردا  على بينيت:  .22
بينيت عن نفتالي على تصريح يرد ولد جوكيل وزارة الخارجية السابق دوري : أسعد تلحمي –الناصرة 

أنه ضد الدولة  االنتخابي اانتهاء عهد الدولة الفلسطينيةا بالقول إنه لم يَر في برنامج دونالد ترامب
قة المواقف التي نشرها نقاطًا مشجعة للناية، أبرزها أن من حق الفلسطينية، الكنني رأيت في ور 

إسرائيل أن تكون لها حدود آمنة قابلة للدفاع عنها تؤّمن السالم واالستقرار، ما يعني نهاية قصة 
ا. وأضاف أن الورقة تضمنت بندًا واضحًا يقول إن الرئيس المنتخب 1967العودة إلى حدود عام 

 وحدة بشطريها غير قابلة للتقسيم.سيعترف بالقدس عاصمة م
 10/11/2016الحياة، لندن، 

 
 "إسرائيل"أقلية قومية في " ك48فلسطينيي "لالعتراف بـ تطرح قانونا   "القائمة المشتركة" .23

تل أبيب: في سابقة جديدة طرحت كتلة االقائمة المشتركةا في الكنيست )البرلمان اإلسرائيلي(، أمس 
إسرائيل كأقلية قومية لها  اس ينص على االعتراف بالمواطنين العرب فياألربعاء، مشروع قانون أس

رساء هذه الحقوق على أساس المساواة المدنية التامة لهم.  حقوق جماعية، وفقا للقانون الدولي، وا 
وقد عرض مشروع القانون باسم الكتلة، النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة 

يعترف بالعرب كأقلية قومية،  ر جمال زحالقة، الذي قال إن االقانون في إسرائيل الالمشتركة، الدكتو 
وال يعترف بالحقوق الجماعية والحقوق القومية لهم، إنما يتعامل معهم كمجموعات دينية فقط، 

اليهود( و)المسلمين والمسيحيين والدروز  ويتحدث عنهم بمصطلحات )أبناء األقليات( و)غير
ن ليس بكلمة عرب أو أقلية قومية عربية فلسطينيةا. وأضاف زحالقة أن ابنود مشروع والبدو(، ولك

نص المعاهدة الدولية بشأن حقوق األقليات ومن المبادئ الكونية لحقوق  القانون المقترح مستمدة من
 وجرى وقيم المساواة والعدالة الطبيعيةا. األصليةاإلنسان والمعاهدات العالمية الخاصة بالشعوب 

 .القانون باعتباره قانونا دستوريا له حصانته وال يمكن تنييره إال بأغلبية خاصة تقديم
وّنوه النائب زحالقة بأن ااقتراح القانون ليس مشروعا لتسوية سياسية بيننا وبين الدولة، بل هو إطار 

سية العامة فلها قضيتنا السيا للمطالبة بالحقوق األساسية في الظروف المعقدة لفلسطينيي الداخل. أما
أبعاد كثيرة لم يتطرق إليها القانون ومكانها هو ضمن التعامل مع قضية فلسطين، التي نحن جزء ال 

 يتجزأ منهاا.
 كصتل هذا، وقد ّصوت لصالح القانون أعضاء القائمة المشتركة وأعضاء اميرتسا، وعارضته باقي

 .االكنيستا في المعارضة واالئتالف
 10/11/2016 ،الشرق األوسط، لندن
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 االحتالل تعني إزالة وصاية األردن على المقدسات تصريحاتمفتي القدس:  .24
حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد األقصى المبارك، الشأيخ : بترا –رام هللا 

محمأأأأد حسأأأأين، مأأأأن عواقأأأأب تصأأأأريحات وزراء وأعضأأأأاء فأأأأي الكنيسأأأأت اإلسأأأأرائيلية، لتنييأأأأر الوضأأأأع 
 خي القائم في الأمسجد األقصى الأمبارك/ الحرم القدسي الشريف.التاري

وقأأال فأأي بيأأان: إن هأأذه التصأأريحات والأأدعوات تعنأأي إزالأأة وصأأاية المملكأأة األردنيأأة الهاشأأمية علأأى 
األماكن المقدسة في القدس بما فيهأا المسأجد األقصأى المبأارك، الأذي يتعأرض لحملأة شرسأة مأن قبأل 

وأعضأأأأاء الكنيسأأأأت، ومطأأأأالبتهم بشأأأأرعنة االقتحامأأأأات اليوميأأأأة للمسأأأأجد سأأأألطات االحأأأأتالل ووزرائهأأأأا 
 األقصى المبارك، وسن القوانين التي تجيز لهم اقتحامه من جميع أبوابه.

 10/11/2016الرأي، عّمان، 
 

 األخضر الخط لشطب يخطط االحتالل: التفكجي .25
ا بأأ يسأمى مأا مصادقة من فالهد أن واالستيطان، األراضي خبير التفكجي خليل المحتلة: أكد القدس
 11 أصأل مأن النربية، الضفة في كبرى صهيونية صناعية مناطق 3 على الصهيونيةا المدنية اإلدارة
 المسأتوطنات مأن المزيأد إلقامة األراضي وابتالع األخضر، الخط شطب هو حدودية صناعية منطقة
 .منها القائمة وتوسيع
 الصأناعية المنأاطق هأذه تصأميم تأم أنأه،ا لإلعأالم يالفلسأطين المركأزا مأع خاصأة مقابلة في وأضاف

 الخأأأأط وشأأأأطب ،1967 عأأأأام المحتلأأأأة الفلسأأأأطينية األراضأأأأي مأأأأن االنسأأأأحاب فكأأأأرة لضأأأأرب الحدوديأأأأة
 .توسعها ومنع الفلسطينية األراضي على القائمة المستوطنات وتسمين األخضر،

 9/11/2016لإلعالم،  الفلسطيني المركز
 

 1992 عام بها أصيب بجروح متأثرا لزونالج مخيم من مواطن استشهاد .26
 الجلأأزون مخأأيم مأأن ،(عامأأا 44) زايأأد عليأأان أحمأأد المأأواطن األربعأأاء، اليأأوم صأأباح هللا: استشأأهد رام

 .1992 عام بها أصيب التي بجروحه متأثرا هللا، رام مدينة شمال
 صأفر، مسأافة مأن زايأد علأى النأار أطلقأت كانأت االحأتالل قأوات إن الشأهيد، قريأب مبارك أواب وقال

 إلأأأى وأدت دماغأأه، فأأي المعدنيأأة الرصاصأأة واسأأتقرت المخأأأيم، مسأأجد مأأن بأأالخروب يهصأأم كأأان عنأأدما
 .النطق وفقدان نصفي، بشلل إصابته

 9/11/2016، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
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 2000 عام منذ لالعتقال تعرضوا طفل آالف تسعة من أكثر: حقوقي مركز .27
 فلسأطيني، طفأل آالف 9 مأن أكثأر إن األربعأاء، اليأوم اإلنسأان، لحقأوق الفلسطيني المركز قال غزة: 

 .2000 عام منذ اإلسرائيلي، االحتالل قوات يد على لالعتقال تعرضوا
 اإلسأأرائيلية العسأأكرية المحكمأأة أصأأدرته الأأذي الحكأأم األربعأأاء، اليأأوم صأأحفي، بيأأان فأأي المركأأز وأدان
 12 لمأأدة الفعلأأي بالسأأجن المناصأأأأأأرة، أحمأأد الطفأأل علأأى المنصأأرم، ثنأأيناال يأأوم المحتلأأة، القأأدس فأأي

 خاصأأأة اإلنسأأأأأأان، لحقأأأوق الأأأدولي والقأأأانون اإلنسأأأاني، الأأأدولي القأأأانون لقواعأأأد مخالفأأأا واعتبأأأره عامأأأا،
 .الطفل بحقوق الخاصأة االتفأاقيات

 9/11/2016، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 الكارثي" "الوضع من غزة إلنقاذ حقيقي" دولي "ضغط بـ يطالب الشعبية اللجنة رئيس .28
 غأزة، قطأاع على المفروض الحصار لمواجهة الشعبية اللجنة رئيس الخضري جمال النائب دعا: غزة

 دولأأي اضأأنطا إلأأى الحيأأاة، منأأاحي كأأل طأأال الأأذي الحصأأار هأأذا بانهأأاء النربيأأة المطالبأأات لترجمأأة
 احأتالل تمأارس احأتالل قأوة إسأرائيلا إن صحافي تصريح في وقال. سرائيلياإل االحتالل على حقيقي
 فأي فلسأطيني مليأوني علأى أثأر خانقأا حصارا وتمارس الفلسطينية، واألراضي غزة لقطاع شرعي غير

 بهأأأأذا يتأأأأأثر غأأأأزة فأأأأي يعأأأأيش مأأأأن وكأأأأل والخدماتيأأأأة واإلنسأأأأانية االقتصأأأأادية المختلفأأأأة الحيأأأأاة منأأأأاحي
 .االحصار
 األخيأأرة الحأأرب فأأي منأأازلهم إسأأرائيل دمأأرت ممأأن اآلالف طالأأت التأأي المعانأأاة عأأن الخضأأري وتحأأدث

 دخأول اإلسرائيلي االحتالل تقييد بسبب المشردين عداد في زالوا وما ،2014 عام صيف في غزة على
 .المانحين من المالية الدفعات وتأخر اإلعمار إلعادة البناء مواد

  10/11/2016القدس العربي، لندن، 
 

 غزة قطاع جنوب بريا   توغال   تنفذ االحتالل واتق .29
. غأأزة قطأأاع لجنأأوب الشأأرقية الحأأدود طالأأت بأأري توغأأل عمليأأة اإلسأأرائيلي االحأأتالل قأأوات نفأأذت: غأأزة

 شأرق أراضأي فأي توغأل اإلسأرائيلية، العسأكرية اآلليأات مأن عأددا أن فلسأطينية محليأة مصأادر وقالت
 .الثقيلة الرشاشات من نار قإطال وسط غزة، قطاع جنوب يونس، خان مدينة

  10/11/2016القدس العربي، لندن، 
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 محررا   أسيرا   ويعتقل القديمة البلدة عن مواطنين يبعد االحتالل .31
 مدينأأة فأأي القديمأأة البلأأدة عأأن فلسأأطينيين شأأابين إبعأأاد اإلسأأرائيلي االحأأتالل مخأأابرات قأأررت: هللا رام

 المقدسأأيين لمنأأازل دهأأم عمليأأات تنفيأأذ بعأأد آخأأرين ةسأأت اعتقلأأت كمأأا أسأأبوعين، لمأأدة المحتلأأة القأأدس
 عن تايه أبو خالد عمه وابن تايه أبو فايز إبعاد االحتالل مخابرات وقررت. استفزازي بشكل وتفتيشها

 الشأابين منأزل دهم بعد االحتالل مخابرات قرار وجاء. أسبوعين لمدة المحتلة القدس في القديمة البلدة
 .اإلبعاد قراري وتسليمهما للتحقيق استدعائهما ثم تفزازهماواس دقيق بشكل وتفتيشهما
 عزيأز راضأي وهأم القأدس شرق جنوب المكبر جبل حي من فلسطينيين ثالثة االحتالل قوات واعتقلت
 القديمأة القأدس على المطل الزيتون جبل/ الطور حي ومن النفور عبد وزكريا عزيز عبد وأدهم عبدو

 .فرحة أبو ومحمد غيث مؤمن القديمة البلدة من واعتقلت. محرر أسير وهو جمعة أبو إبراهيم اعتقلت
  10/11/2016القدس العربي، لندن، 

 
 مشددة بحراسة" األقصى" يقتحمون مئة مستوطن .31

 باحأات األربعاء، أمس ظهر قبل اليهودية المعاهد من طالباً  45 منهم مستوطن، مائة اقتحم الناصرة:
 .الخاصة االحتالل قوات من ومشددة معززة بحراسة المناربة باب من المبارك األقصى المسجد

 فأأي المروانأأي والمصصأألى األسأأباط بأأاب بأأين الرحمأأة بأأاب منطقأأة فأأي المسأأتوطنين عصأأابات وتمركأأزت
 المسأأجد مكأأان المزعأأوم الهيكأأل أسأأطورة حأأولا الحاخامأأاتا مأأن عأأدد مأأن شأأروحات وتلقأأت األقصأأى،
 اقتحامأأأأأات ضأأأأأد االحتجاجيأأأأأة التكبيأأأأأر هتافأأأأأاتب المصأأأأألين مأأأأأن عأأأأأدد أصأأأأأوات وارتفعأأأأأت. األقصأأأأأى

 .االستفزازية وجوالتهم المستوطنين
  10/11/2016الغّد، عّمان، 

 
 هللا رام في أبوابه يفتح عرفات ياسر متحف .32

 التأأأأاريخ هللا رام مدينأأأأة فأأأأي امأأأأس  دشأأأأن الأأأأذي عرفأأأأات ياسأأأأر متحأأأأف : يسأأأأرد( ب ف ا)  - هللا رام
 حلأول مأع التأاريخي الفلسأطيني الأزعيم نضأال مسأيرة عرض مع بالتزامن الفلسطيني للشعب المعاصر
 .لرحيله 12 الذكرى
 ارتأأداها التأي الشأأهيرة الشمسأية نظارتأأه بينهأا لعرفأأات شخصأية مقتنيأأات المتحأف يضأأم طأابقين، وعلأى
 بهأأا، العأالم عرفأأه التأي والسأأوداء البيضأاء وكوفيتأه ،1974 عأأام المتحأدة األمأأم فأي القأأاه خطأاب خأالل

 .الفلسطيني سفره جواز وحتى صيالشخ وسالحه
 .األغراض هذه على كثب عن األولى للمرة المتحف زوار وسيتعرف
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 .المحتلة الفلسطينية األراضي في عرفات ياسر لذكرى مخصص متحف أول وهذا
 .هللا رام مدينة في المقاطعة، الفلسطينية، الرئاسة مقر داخل عرفات ضريح خلف المتحف بناء وتم

 حكاية الفلسطيني، الشعب حكاية على سيطلع الزائرا أن إلى قسيس نبيل المتحف ةلجن رئيس ويشير
 ا. 2004 عام( عرفات) استشهاد حتى العشرين القرن بداية منذ كفاحه

 النضأأالية عرفأأات ياسأأر مسأأيرة خأأالل مأأن الحكايأأة عأأرض هأأي العأأرض طريقأأةا فأأان قسأأيس، وبحسأأب
 ا.وثيق بشكل طينيالفلس الشعب بنضال مرتبطا كان عرفات ياسر الن
 للتأأأاريخ قديمأأأة وصأأأور فيأأأديو أشأأأرطة فيأأأه تعأأأرض حأأأديث، تفأأأاعلي نظأأأام علأأأى المتحأأأف تأسأأأيس وتأأأم

 .العشرين القرن بداية منذ الفلسطيني
 الرئاسأأة حصأأار بعأأد األخيأأرة أيامأأه فيهأأا أمضأأى التأأي عرفأأات نأأوم غرفأأة رؤيأأة فرصأأة للعامأأة وسأأتتاح

 .2001( ديسمبر)األول  انونك منذ اإلسرائيلية الدبابات من الفلسطينية
 عبأر بأالمتحف أصلحقأت لكنهأا المقاطعأة، مأن آخأر مبنأى مأن األرضي الطابق في موجودة النرفة وهذه
 .به يربطها جسر بناء
 طفلأأأة، كانأأأت عنأأأدما زهأأأوة ابنتأأأه رسأأأمتها صأأأورة عرفأأأات، سأأأرير جانأأأب إلأأأى الصأأأنيرة، النرفأأأة وفأأأي

 .الشهيرة العسكرية تهبزا على تحوي التي مالبسه خزانة إلى باإلضافة
 التقأأارير فيهأأا وتعأأرض فرنسأأا، إلأأى نقلأأه قبأأل عرفأأات لعأأالب تسأأتخدم كانأأت التأأي النرفأأة الخأأارب، وفأأي

 تجمعأات تعأرض تلفاز شاشات مع عرفات وفاة في والسويسرية والفرنسية والروسية الفلسطينية الطبية
 .الفلسطينية واألراضي ومصر فرنسا في لتأبينه
 اتفأاق توقيع بعد عرفات عليها حاز التي للسالم نوبل جائزة وميدالية شهادة أيضا، المعروضات وبين
 غأأزة قطأأاع فأأي عرفأأات منأأزل مأأن عليهأأا الحصأأول مأأن المتحأأف تمكأأن والتأأي اإلسأأرائيليين، مأأع أوسأألو
 .حماس حركة عليه تسيطر الذي

  10/11/2016الغد، عمان، 
 

 جديد يغوص في سيرة ياسر عرفات إسرائيليكتاب  .33
سأأتاذة العلأأوم السياسأأية فأأي أ ،كتأأاب جديأأد للأأدكتورة رونيأأت مأأرزان اإسأأرائيلاصأأدر فأأي  :جمأأة خاصأأةتر 

جامعأأأأة حيفأأأأا وتقأأأأدم محاضأأأأرات للطلبأأأأة فأأأأي التطأأأأور التأأأأاريخي والحأأأأوار القأأأأومي السياسأأأأي للعأأأأرب فأأأأي 
تجأاها تبديأد لال أمفي الخطاب الفلسأطيني تحأريض  اإلسالميةولها كتابات عديدة منها االرموز  اإسرائيلا

 دار النشر ارسلينغا. إصدارصفحة من  350حمل عنوان اياسر عرفات: خطاب زعيم منفردا يقع في 
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الكتأأاب  ن يبأأدأ تلخصأأيه للكتأأاب المنشأأور مأأن النهايأأة كمأأا قأأال واصأأفاً أ اإللكترونأأيوفضأأل موقأأع اهأأآرتسا 
للسألطة الفلسأطينية  رئأيس منتخأب وأولليس من باب فهم ياسر عرفات رئيس منظمأة التحريأر  بالمهم جداً 

الذي تقاسم مع اسحق رابأين جأائزة نوبأل للسأالم عأام 1996عام  األولىحيث الفائز باالنتخابات الفلسطينية 
ا وحرب العصأابات فقأط بأل يسأمح هأذا الكتأاب لإلرهابا والرجل الذي اعتبر على مدى سنوات رمزاً  1994

وللقيأادة الفلسأطينية علأى وجأه  هما الفلسأطينيين عمومأاً فضل الجيرانألتعبير اهآرتسا بفهم  لإلسرائيليين وفقاً 
 الخصوص والواقع الذي تعمل من خاللها وتنطلق من داخله التخاذ قراراتها.

فأي  األوسطالباحثة في تاريخ الشرق  ،رونيت مرزان .رسالة الدكتوراه التي قدمتها د إلىيستند الكتاب 
لكأأن الكتأأاب ال يعكأأس  اإلسأأرائيلية األمأأن زةأجهأأجامعأأة حيفأأا وخأأدمت وعملأأت لسأأنوات طويلأأة ضأأمن 

عأأن ومأأن  اإلسأأرائيليةكمأأا ال يعكأأس بالضأأرورة وجهأأة النظأأر  اإلسأأرائيلية األمنيأأةوجهأأة نظأأر المؤسسأأة 
 السياسية واألمنية واالجتماعية التي وقعت في عهده. األحداث أوياسر عرفات 

 10/11/2016 ،القدس، القدس
 

 مقاومة نالف... فلسطين في الزيتون مهرجان .34
 رام من القريبة بلعين قرية اسم لمح عمومًا، والعربي الفلسطيني المشاهد زيدان: اعتاد بديعة – هللا رام
 تقأام حأين جمعأة كأل مسأاء العربيأة، الفضأائيات وبعض فلسطين، لتلفزيون اإلخباري الشريط على هللا

 رمأزاً  باتأت حتأى العنصأري، لالفصأ وجأدار االسأتيطان ضأد سنوات، منذ المنتظمة األسبوعية المسيرة
 وتفاصأأأيل وجرحأأأى شأأأهداء سأأأقوط أنبأأأاء مأأأن بعيأأأداً  لكأأأن. فلسأأأطين فأأأي الشأأأعبية المقاومأأأة رمأأأوز مأأأن

 االحريأأة فجأأرا السأأنوي الزيتأأون مهرجأأان بلعأأين تستضأأيف للأأدموع، المسأأيل النأأاز ورائحأأة االعتقأأاالت
 أرضأأأهم، فأأأي سأأأطينيينالفل لصأأأمود رمأأأز مأأأن يشأأأكله بمأأأا الزيتأأأون قطأأأاف موسأأأم بأأأين مأأأا يأأأربط الأأأذي

 .ذاتها الرمزية تجسد وفولكلوري تراثي بعد ذات ثقافية ونشاطات
  10/11/2016الحياة، لندن، 

 
 لهيئة مكافحة الفساد "اتفاقية الغاز"تقدم ملف  "غاز العدو احتالل" حملة: عّمان .35

لكيان الصهيوني قدمت الحملة الوطنية األردنية إلسقاط اتفاقية الناز مع ا: أيمن فضيالت –السبيل 
 اغاز العدو احتاللا ملفا لدائرة مكافحة الفساد بخصوص صفقة الناز مع اإسرائيلا أمس.

ودعت الحملة هيئة الّنزاهة ومكافحة الفساد بتحقيق مفّصل ومستفيض بحيثيات هذه االتفاقيات، 
تيجّية لألردن لوقف هدر المليارات من األموال العامة فيما يتناقض مع المصالح اآلنية واالسترا

 ومواطنيه.
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وأكدت الحملة في مؤتمر صحفية عقدته أمس بتحويل من يثبت توّرطه من القائمين على االتفاقية 
 بالّتالعب بأمن واقتصاد ومصالح ومستقبل البلد والمواطنين إلى القضاء، لينال جزاءه العادل.

العمالية المستقلة بعمان أعلنت  الحملة التي عقدت مؤتمرا صحفيا ظهر أمس في مقر اتحاد النقابات
أنها ستنظم ظهر غد الجمعة وقفة احتجاجية ضد االتفاقية أمام دار رئاسة الوزراء بجبل عمان، تبدأ 

 بعد صالة الجمعة.
رئيس الحملة الدكتور هشام بستاني أكد أن الصفقة مدانة بأبعادها األخالقّية والتفريطّية والتطبيعّية، 

للعدو الصهيوني على حساب المصالح العربّية واألردنية، وعلى حساب أمن وتشكل مكسبًا هائاًل 
 األردن واقتصاده ومستقبل مواطنيه.

 9/11/2016، السبيل، عّمان
 

 في مجلس النواب اإلسرائيليا أسماه بالحزب ممّ  أبناء منطقته أحد نائب أردني يحذر .36
تماعي بمحاولة تفكيك التواصل االج ووسائط األردنيةانشنلت المواقع الصحفية : ي اليومأر -عمان

 أحدعندما حذر  ،عبد الكريم الدغمي ،دلى به بصورة علنية عضو البرلمان المعروفأاللنز الذي 
 .األردنيفي مجلس النواب  اإلسرائيليمن النواب مما أسماه بالحزب  أبناء منطقته

كما لفتت صحيفة عمون  إيضاحاتعبارة الدغمي تصدرت كقنبلة سياسية لكن الرجل لم يدلي باي 
 المحلية. اإللكترونية

ترشيح نفسه  األخيريتجنب  الخزاعلة حتىعبارة الدغمي انطلقت كنصيحة لزميله وقريبه مفلح 
 النتخابات النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.

عشرات التساؤالت طالبت الدغمي بالشرح والتفصيل كما طالبته بايضاح مقاصده وهو يتحدث عن 
 في مجلس النواب. اإلسرائيلي الحزب

 9/11/2016، رأي اليوم، لندن
 

 تؤكد استمرار دعمها لالجئين الفلسطينيين و"األونروا" السعودية .37
أكدت المملكة العربية السعودية، استمرار دعمها لالجئين الفلسطينيين في سائر ا: األمم المتحدةا واس

يق أهدافها اإلنسانية ومواصلة أعمالها، بهدف أرجاء المنطقة، وعلى دعمها الكامل لألونروا لتحق
تخفيف مأساة الشعب الفلسطيني والحد من معاناته، إلى حين عودة الالجئين إلى وطنهم األصلي 

 الذي شردوا منه.
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جاء ذلك في كلمة المملكة أمام اللجنة الرابعة حول البند اوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشنيل 
الشرق األدنىا، وألقاها أخيرًا المندوب الدائم للمملكة لدى األمم المتحدة  الالجئين الفلسطينيين في

 السفير عبد هللا بن يحيى المعلمي.
نسانيًا لتحقيق  وقال المعلمي: اتتشرف المملكة بأن تقف مع الشعب الفلسطيني فيما تراه واجبًا دينيًا وا 

وقه المشروعة وغير القابلة حقه المشروع في العيش بحرية وكرامة، والوصول إلى جميع حق
للتصرف، وفي هذا النطاق فنحن نثمن الدور األساسي واإلنساني الذي تقوم به األونروا في تقديم 

 الرعاية ألكثر من خمسة ماليين فلسطينيا.
مليون دوالر  59وأوضح أن المملكة قدمت من خالل الصندوق السعودي للتنمية تبرعًا بقيمة 

 عات سكنية وتعليمية وصحية سيتم تنفيذها في غزة والضفة النربية واألردن.لألونروا، من أجل مشرو 
وأكد المندوب الدائم، أن المملكة ستظل رائدة في دعمها لالجئين الفلسطينيين في سائر أرجاء 
المنطقة، موضحًا أن ما تقدمه المملكة لألونروا هو شاهد على ثقتنا الكاملة بالدور الحيوي المهم 

 به األونروا، من أجل رعاية الالجئين الفلسطينيين واالستجابة إلى احتياجاتهم الرئيسية.الذي تقوم 
 10/11/2016، عكاظ، جدة

 
على على سقوط قذيفة هاون  يقصف بطارية مدافع للجيش السوري ردا   اإلسرائيليالجيش  .38

 الجوالن
سرائيلي قصف، األربعاء، ذكرت إذاعة اصوت إسرائيلا، أن الجيش اإل :سكاي نيوز –الحياة الجديدة 

 بطارية مدافع للجيش السوري شمالي هضبة الجوالن المحتلة.
وقالت اإلذاعة إن القصف جاء ردا على سقوط قذيفة هاون داخل إسرائيل أطلقت من األراضي 

 السورية، وذلك في أحدث توتر على جانبي الحدود بين إسرائيل وسوريا.
تل أبيب اتعتبر الجيش السوري المسؤول عن كل ما يجري في وقال الناطق باسم جيش االحتالل إن 

نها ال تقبل باي شكل من األشكال إطالق النار من الجانب السوريا.  األراضي السورية، وا 
 9/11/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 قياديين إسالميين بسبب مظاهرة دعم غزة عنالجزائر: رفع الرقابة القضائية  .39

س العربيا: أعلن أمس األربعاء النائب حسن عريبي عن حزب العدالة والتنمية في االقد –الجزائر 
أمر برفع الرقابة القضائية التي كانت مفروضة على ثالثة  ،الطيب لوح ،الجزائر أن وزير العدل



 
 
 
 

 

 24 ص             4104 العدد:        10/11/2016 الخميس التاريخ: 

                                    

، وذلك بعد مشاركتهم في مظاهرة لدعم غزة، وهي المظاهرة 2009قياديين إسالميين، وذلك منذ عام 
 لها السألطات. صترخالتي لم 

وذكر على صفحته بموقع فايسبوك أن وزارة العدل رفعت الرقابة القضائية التي كانت مفروضة على 
القياديين اإلسالميين الثالثة، وهم عبد القادر بوخمخم، وأحمد بن محمد، وكمال قمازي، وذلك منذ 

لذي طرحه النائب على وزير سنوات، وذلك بعد أيام قليلة من السؤال الشفهي ا ثمانيحوالي من 
 العدل الطيب لوح، والذي أكد أنه سيفتح تحقيقًا في الموضوع.

 10/11/2016، القدس العربي، لندن
 

 لـ"الشرق": مستشفى حمد للتأهيل بغزة جاهز للتشغيل يالعماد .41
قال السفير محمد إسماعيل العمادي رئيس اللجنة القطرية  :اإلفرنجيأشرف مطر ومصعب  –غزة
دة إعمار غزة، إن مقترح قطر لحل مشكلة الكهرباء بانتظار إقراره من مجلس الوزراء في رام إلعا

هللا، وبعدها سيتم حل المشكلة وكل ما يتعلق بدفع الفواتير المستحقة والدخول في تعاقدات وضمانات 
 ورفع الكفاءة وزيادة التحصيل.

لصناعية بالقطاع انتهى العمل به وينتظر وأكد أن مستشفى سمو األمير الوالد للتأهيل واألطراف ا
 تشنيله نهاية الشهر.

وقال العمادي في حوار مع االشرقا قبيل منادرته غزة بعد افتتاحه لمجمع مدارس سمو األمير 
الوالد، اإنه خالل هذه الزيارة حملت مقترًحا من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 

مة الكهرباء، وقدمنا هذا المقترح لجميع األطراف، واآلن ننتظر موافقة أمير البالد المفدى، لحل أز 
 الحكومة الفلسطينية في رام هللا للمباشرة بتنفيذه للتخفيف عن أهل غزةا.

 9/11/2016، الشرق، الدوحة
 

 في قمة المناخ "إسرائيل"تظاهرة في المغرب ضد وجود علم  .41
رائيل في موقع قمة المناخ بمراكش انتقادات في وجود علم اس أثار ا:أ ف باأ  االمنربامراكش 

 ”.االستنالل السياسي“المنرب، رفضها منظمو القمة واعتبروها من قبيل 
 إلىالبرلمان المنربي بالرباط تنديدا بوجود علم اسرائيل  أمامشخص  300نحو  األربعاءوتظاهر 

المناخ التي افتتحت بمراكش في اتفاق المناخ في موقع قمة  األعضاء 196 أجانب باقي الدول ال
 االثنين.

 واحرقوا علم اسرائيل.” ، الموت السرائيلألميركاالموت “وهتف المحتجون 
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وجود علم اسرائيل في قمة المناخ يعني اعترافا رمزيا من المنرب  إن“المتظاهرين  أحدوقال 
 ”.باسرائيل، هذا غير مقبول

 ”.يق العمل الوطني لدعم فلسطينفر “وشاركت جمعيات عدة في التظاهرة التي نظمها 
يتلقى دروسا  أنالمنرب ال يمكن  أن“الثالثاء  أكدوكان وزير الخارجية المنربي صالح الدين مزوار 

 ”.التزامه الثابت بالتنديد والتصدي لمواقف اسرائيل غير المقبولة بشأنكان  أيمن 
المتحدة. ليست هناك  األممواعد المنرب يستقبل الحدث )قمة المناخ(. والمنرب يطبق ق“ أن وأضاف

احترام الروح “ إلى، داعيا ”االستنالل السياسي إلىويجب عدم اللجوء )…( سياسة في هذه المسائل 
 ”.السائدة اليوم في مجال الكفاح من اجل المناخ والطموح الذي تحمله هذه القمة

 9/11/2016، رأي اليوم، لندن
 

 الم دون قرار واضح من مجلس األمنحذر من الدخول في عملية سيعمرو موسى  .42
قلل األمين العام األسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى من تأثير : أبو حسين سوسن-القاهرة

 نتائج االنتخابات الرئاسية في الواليات المتحدة على الواقع العربي، مؤكدا في تصريحات خاصة
الثانية، وطيلة الطريق وصوال إلى الرئيس  لأاالشرق األوسطا أمس أنه امنذ نهاية الحرب العالمية

 الواليات المتحدةا. باراك أوباما، ال توجد تنيرات جذرية في حركة وسياسيات رؤساء
، إلى ضرورة اأال يقتصر حديث الرئيس الجديد على الدفع إلى عملية السالم في الشرق األوسطونبه 

بخصوص قضية  سدة الحكم، منوهاً وأضاف: ال أتوقع حدوث تنيير بوصول دونالد ترامب إلى 
فلسطين ليرتاح ضميرها، موضحا أن اراحة ضمير أي إنسان حر هو في دعم حقوق الشعب 

السالم التي كانت قائمة ال يمكن أن تريح  الفلسطيني والوصول باألمر إلى مرحلة تحقيقها.. وعملية
 أحداا.

مجلس األمن يحدد أسسها وحذر موسى من الدخول في أي عملية سالم دون قرار واضح من 
طارها الزمني.  ومتطلباتها وا 

 10/11/2016، الشرق األوسط، لندن
 

 اإلسرائيلية ستبقى قوية – ةكيياألمر كي في تل أبيب: العالقات ير السفير األم .43
في تل أبيب، دان شابيرو، على أن العالقات بين الواليات األمريكي أكد السفير : بالل ضاهر

سرائيل ست بقى قوية بنض النظر عن هوية الفائز بانتخابات الرئاسة األميركية. وجاءت المتحدة وا 
شابيرو خالل كلمة ألقاها في مؤتمر في 'معهد أبحاث األمن القومي' في جامعة تل أبيب  أقوال
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وقبيل وقت قصير من اإلعالن عن أن المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، فاز باالنتخابات، اليوم 
 األربعاء.
أن 'للواليات المتحدة التزاما بأمن إسرائيل وعملية السالم مع جيرانها طوال  األمريكيالسفير وأردف 

واتفاقية  االقبة الحديديةاأجيال عديدة وهذا سيستمر لسنوات مقبلة. لقد عمقنا عالقاتنا األمنية مع 
جد بيننا ، ونتعاون حول مواجهة تهديدات من جانب حماس وداعش وحزب هللا. ويو 35-أفطائرات 

 تعاون اقتصادي أيضا بين الحكومات وبامكانه أن يستمر باالتساع'.
المقبلة على دفع عملية سالم، قال شابيرو إنه 'يوجد قلق، ليس األمريكية وحول ما إذا ستعمل اإلدارة 

نما في الرباعية الدولية أيضا بأن حل الدولتين يبتعد عنا. والرئيس يس أل في الواليات المتحدة فقط وا 
نفسه واإلدارة حول ما إذا كانت هناك خطوات ما زال باإلمكان تنفيذها في الوقت المتبقي لدينا من 

 أجل دفع هذا الموضوع'.
من تل أبيب إلى األمريكية الجديدة قرارا بنقل السفارة األمريكية وأضاف حول احتمال اتخاذ اإلدارة 

 ة الجديدة'.القدس، أنه 'ال أنوي تقدير ما الذي ستفعله اإلدار 
 9/11/2016، 48عرب 

 
 ميدفيديف يبدأ زيارته اإلسرائيلية بجولة في حائط البراق .44

استهل رئيس الحكومة الروسية ديمتري ميدفيديف، زيارته : القدس المحتلة أأ نضال محمد وتد
إلسرائيل التي وصلها مساء األربعاء، بجولة إلى حائط البراق عند منتصف الليل، برفقة الحاخام 

 شموئيل رابينوبيتش، الذي يشنل وظيفة حاخام احائط المبكىا وفق التسمية اإلسرائيلية.
ونقلت صحيفة ايسرائيل هيوما أّن ميدفيديف سينهي زيارته غدًا، بلقاءات سيجريها في رام هللا، حيث 

 من المقرر أن يلتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ظهر الجمعة.
عرب، في مقابلة مع القناة اإلسرائيلية الثانية، عن عزم بالده تعزيز عالقاتها وكان ميدفيديف قد أ 

الثنائية مع إسرائيل في كافة المجاالت، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشيرًا إلى أّن قادة 
مل مع طرف إسرائيليين كانوا قد أبلنوه في لقاءات سابقة، بأنهم يفضلون بقاء نظام بشار األسد والتعا

 يحكم سورية، على خيار دولة مفككة تحكمها اجماعات إرهابيةا مختلفة، على حد وصفه.
 10/11/2016، العربي الجديد، لندن
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 من االنتهاكات إال واستخدمه بحق أطفال فلسطين "الحركة العالمية": االحتالل لم يترك صنفا   .45
فلسطين، إن االحتالل اإلسرائيلي، لم يترك  – قالت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال: رام هللا

 صنفا من صنوف االنتهاكات إال واستخدمه بحق أطفال فلسطين.
عاما( من  14وأشارت االحركة العالميةا في هذا السياق، إلى قرار الحكم على الطفل أحمد مناصرة )

وعلى الطفلين منذر  ،شيكلألف  180عاما، إضافة إلى اتعويضا مالي قدره  12بيت حنينا، بالسجن 
 11عامًا(، وهما من مخيم شعفاط، بالسجن الفعلي لمدة  15عاما(، ومحمد طه ) 16خليل أبو ميالة )

 لكل منهما. شيكلألف  50عاما، واتعويضا مالي بقيمة 
وقال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن األطفال، عايد أبو قطيش، اإنه كان 

ظة االعتقال غياب معايير المحاكمة العادلة والحرمان من الحقوق التي من المفترض واضحا من لح
أن يتمتع بها األطفال، مثل حقهم في استشارة محام وحضور أحد الوالدين التحقيق، والتحرر من 

ساءة المعاملةا.  التعذيب وا 
على األطفال  وأضاف أبو قطيش، إن اإسرائيل عدلت القانون بشكل سمح بفرض عقوبات بالسجن

عاما، حتى تتعامل مع مثل هذه الحاالت، معتبرا أن هذا التعديل عنصريا بامتياز على  14دون 
 اعتبار أنه يستهدف األطفال المقدسيينا.

وتابع أبو قطيش: اإن غياب المساءلة وسياسة اإلفالت من العقاب التي تتعامل بها سلطات 
صابة األطفال الفلسطينيين، ستجعل سقوط االحتالل اإلسرائيلي مع جنودها الذين يقو  مون بقتل وا 
 ضحية أخرى من األطفال مسألة وقت فقطا.

 8/11/2016، الحركة العالمية للدفاع عن األطفال
 

 " في أوروبا وأمريكا الشماليةبي دي أسإنجازات جديدة تحققها " .46
( BDSوبات عليها )حققت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العق: رام هللا

العديد من اإلنجازات الهامة في أوروبا وأمريكا الشمالية خالل األيام الماضية، بما فيها تأييد حق 
الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ودعم الحق في مقاطعة إسرائيل، وتأييد حركة مقاطعة إسرائيل 

(BDS.) 
إذا كانت المفوضية األوروبية سوف  وردًا على سؤال طرحته عضو في البرلمان األوروبي حول ما

في ممارسة الحرية الديمقراطية في التعبير،  BDSتلتزم بالدفاع عن حق نشطاء حركة المقاطعة 
ايقف  صرحت فيديريكا موغيريني، الممثلة األعلى لالتحاد األوروبي في مجال العالقات الخارجة:

تكوين الجمعيات انسجامًا مع ميثاق الحقوق  ثابتًا في حماية حرية التعبير وحرية األوروبياالتحاد 
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األساسية لالتحاد األوروبي، والتي تنطبق على أراضي الدول األعضاء في االتحاد األوروبي، بما 
 التي تقام على هذه األراضيا. BDSفي ذلك ما يتعلق بجهود 

وللمقاطعة  BDSوفي ذات السياق أعلن حزب الخضر في كيبيك، كندا، تأييده لمعظم نداء المقاطعة 
 األكاديمية والثقافية والعسكرية واالقتصادية إلسرائيل حتى تنهي االحتالل ونظام الفصل العنصري
)األبارتهايد(. كما نّدد الحزب باإلجراءات غير القانونية والقمعية التي تتبعها إسرائيل تجاه الشعب 

 الفلسطيني، مؤكدًا على ضرورة حماية الحق في المقاطعة.
لواليات المتحدة، تبنى مجلس طلبة جامعة بورتالند )والية أورينون( بأغلبية كبيرة قرارًا يدعو وفي ا

 G4Sالجامعة لسحب استثماراتها من الشركات المتورطة في جرائم إسرائيل، وبالذات شركة األمن 
وشركة التقنيات  Caterpillarوشركة المعدات والجرافات  HPوشركة الكمبيوتر والبرمجيات 

Motorola Solutions ويأتي هذا اإلنجاز في وقت تتصاعد فيه الحرب اإلسرائيلية القانونية البائسة .
( في عشرات الواليات األمريكية، بدعم كبير وعشرات ماليين الدوالرات BDSضد حركة المقاطعة )

 من اللوبي اليهودي هناك.
 10/11/2016، القدس، القدس

 
 لدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعيةاألمم المتحدة تؤكد السيادة ا .47

اعتمدت اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة لألمم المتحدة والمعنية بالمسائل  وفا:-نيويورك
، بأغلبية ساحقة القرار المعنون االسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني األربعاءاالقتصادية والمالية، اليوم 

تلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجوالن السوري المحتل الفلسطينية المح األرضفي 
 على مواردهم الطبيعيةا.

( 155والصين قدمت القرار، وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي ) 77وكانت مجموعة الأ
المتحدة  بينها الواليات( دول من 8دول عن التصويت، وعارضته ) 10لصالح القرار وامتناع 

سرائيل وأستراليا مريكيةاأل  وجنوب السودان. وكندا وا 
 9/11/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 الصين تؤكد موقفها الثابت والراسخ في دعم القضية الفلسطينية .48

أكد السفير الصيني لدى دولة فلسطين تشينغ تشونغ، موقف جمهورية الصين الشعبية الثابت : رام هللا
 إحياءدولة مستقلة والعيش بسالم وفق إطار حل الدولتين، وضرورة إعادة بحق الفلسطينيين باقامة 

 المفاوضات والوقف العاجل للنشاط االستيطاني.
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جاء ذلك لدى لقاء وزير الخارجية رياض المالكي مع السفير تشونغ، اليوم األربعاء في مقر وزارة 
 الخارجية برام هللا.

 9/11/2016، فا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )و 
 

 مليون يورو 66ألمانيا تعتزم منح السلطة الفلسطينية مساعدات تنموية بقيمة  .49
مليون يورو إلى  66تعتزم الحكومة األلمانية تقديم مساعدات تنموية بقيمة  ا:د ب أا –رام هللا -برلين 

اء أن بيتر بيرفيرت، مدير السلطة الفلسطينية. وأعلن مكتب الممثلية األلمانية في رام هللا اليوم األربع
 المكتب، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي وقعا اتفاقية بهذا الخصوص.

وكان قد تم االتفاق في العام الماضي على دفع هذا المبلغ، وتهدف ألمانيا من هذه المساعدات إلى 
ية وقطاع غزة، تحسين إمدادات مياه الشرب وتحسين شبكة الصرف الصحي في كل من الضفة النرب

 ودعم برامج التعليم والتدريب المهني وتوفير فرص عمل.
 9/11/2016، رأي اليوم، لندن

 
 لكلينتون 228من كبار الناخبين مقابل  290فوزه بأصوات  إثرللواليات المتحدة  ترامب رئيسا   .51

لمتحدة عبر رئيسا للواليات ا األربعاءانتخب الجمهوري دونالد ترامب صباح  –واشنطن أ )أ ف ب( 
كانون  20في  األبيضتلزمه لدخول البيت  270 أصلمن كبار الناخبين من  290 بأصواتفوزه 

 لمنافسته الديموقراطية هيالري كلينتون. 228الثاني/يناير المقبل مقابل 
 (،من كبار الناخبين 16ت غ، لم يعد هناك سوى نتائج واليات ميشينن )شمال،  9,30وعند الساعة 

من كبار الناخبين( الستكمال الخارطة االنتخابية الجديدة المؤلفة من  4)شمال شرق،  ونيوهامشر
 من كبار الناخبين في الواليات المتحدة. 538

 9/11/2016، رأي اليوم، لندن
 

 من المسؤول عن تراجع خدمات األونروا .51
عصام عدوان د.  

تصفية قضية الالجئين، عبر إنهاء إلى  –تحت تأثير الضنط الصهيوني  –التوجهات الدولية الرامية 
األونروا أواًل، ثم صمت منظمة التحرير الفلسطينية والدول العربية المضيفة لالجئين تجاه هذه 
التوجهات الدولية، يدفع األونروا إلى المصضي قصدصمًا وبال تردد نحو تقليص خدماتها على طريق 

 إنهائها.
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ظفي األونروا، الذين ارتضوا أن يقوموا بمهمة تمرير هذه التوجهات الدولية يتم تمريرها عبر كبار مو 
المخططات المجحفة بحقوق الالجئين الفلسطينيين، متطلعين لتعزيز مكانتهم الوظيفية مع األمم 
المتحدة، أماًل في الحصول على مراتب وظيفية سامية بعد انتهاء خدمتهم في األونروا، وهي خدمة 

الموظفين العرب في األونروا في تمرير هذه السياسات أو  مؤقت بكل حال. وتوّرط بعض كبار
 التهيئة لها، وعدم الوقوف في وجه الموظفين الدوليين القائمين عليها.

هناك مجموعة من القرائن تشير إلى مسئولية مفوض عام األونروا الشخصية والمباشرة عن خطوات 
ستشاريه ومدرائه األجانب والعرب، لكنه التقليص وتراجع الخدمات، دون المساس بمسئولية نوابه وم

 يتحمل المسئولية األولى، ومن ذلك:
م أخبره فيها عن عجز الميزانية، األمر 2015َرَفَع إلى األمين العام لألمم المتحدة رسالة في مايو  -1

الذي سيضطره إلى اتخاذ إجراءات تقشفية قاسية، منها: زيادة أعداد الطالب في الصفوف المدرسية، 
 وقف التشنيل في كل مناطق العمليات.و 
أثناء المفاوضات التي تمت مع المفوض العام لثنيه عن تلك اإلجراءات التقشفية، أصّر شخصيًا  -2

 طالبا للصف. 35طالبًا بداًل من  41على جعل متوسط عدد الطالب في الصف أكثر من 
ر المفوض العام إلظهار وبسبب غضب الشارع الفلسطيني، واحتجاب موظفي األونروا، اضط -3

، 39.5بعض التراجع الظاهري، بعد أن نجح في رفع متوسط عدد الطالب في الصفوف إلى أقل من 
لكنه جّمد قرارته بشأن ادعائه الحق في تسريح أي موظف يرى االستنناء عنه أو منحه إجازة بدون 

 راتب، كما استمر في وقف التوظيف.
ه تعليماته لرفع عدد الطالب إلى  بعد مضي عام على تلك الوقائع، -4 ، وقد  1+ 50عاد ليوجِّّ

م إذ أشار إلى 2016أفصح مدير عمليات الوكالة في الضفة النربية )أندرسون( عن ذلك في أكتوبر 
لكنه لم يفعل حتى اآلن. ومن  1+ 50أن تعليمات عليا جاءته بضرورة زيادة الطالب في الصف إلى 

 ن مدراء مناطق العمليات هو المفوض العام مباشرة.المعروف أن المسئول المباشر ع
أعلنت إدارة األونروا عن عزمها فصل قطاع الصحة عن سائر الخدمات بدءًا من مطلع العام  -5

القادم، وعند سؤال مدير عمليات الوكالة في غزة )بوشاك( عن صاحب المقترح، أشار إلى اإلدارة 
 هينبول( المفوض العام.العليا للوكالة، وهذا يعني لنا )بيير كر 

وفي األزمة األخيرة تمكن اتحاد موظفي الوكالة من التوصل إلى بعض التفاهمات مع مدير  -6
عمليات الوكالة في غزة، إلى أن أرسل المفوض العام نائبته )ساندرا ميتشل( األمريكية إلى غزة، 

ية هذه التراجعات إلى جانب حيث نسفت كل التفاهمات السابقة. وهي تتحمل جزءًا كبيرًا من مسئول
 المفواض.
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وعند اشتداد أزمة العالب لالجئين في لبنان، تصلاب المفوض العام عند موقفه، األمر الذي أدى  -7
 إلى تنيير مدير عمليات الوكالة في لبنان، بينما بقي المفوض يدير األزمات.

ا هو المفوض العام، وكل ًمن يكلِّّفه المسئول المباشر عن التواصل مع المانحين الدوليين لألونرو  -8
المفوض بهذه المهمة، وبالتالي فان الفشل في توفير الميزانية الكافية لخدمات األونروا هو المفوض 
العام. وال يجوز للمفوض أن يستمر في تعليق مسئولية تراجع الخدمات على العجز في الميزانية، 

 تلك التي لم يتحرك بقوة لتوفيرها.
كن المفواض العام من وقف مسلسل التقليص في الخدمات المقدامة لالجئين، أو زيادة لم يتم -9

أعداد الموظفين وخلق فرص العمل للبطالة الرهيبة التي يعانيها الالجئون، أو تحسُّس معاناة الناس 
والمسح على جراحهم، سواء في سورية أو غزة. وهو لم يستطع ثني الدول المانحة عن تراجع 

اتها، او حتى التهديد باالستقالة في حال استمر الوضع على حاله، كي ال يتحمل مسئولية مساعد
 هذه الجريمة اإلنسانية.

وعليه؛ فان كل أزمات األونروا وتراجع خدماتها في مناطق عملياتها الخمس، إنما مردُّه إلى سياسة 
ة ابتناء تعزيز مكانته دوليًا. وهي المفوض العام بيير كرهينبول، الهادفة إلى تنفيذ المخططات الدولي

مسئولية تطال نوابه ومساعديه ومدرائه؛ كٌل على قدر مسئولياته المنوطة به. كما تطال بدرجات 
متفاوتة، كل ذي مسئولية، بدءًا باألمم المتحدة وأمينها العام، والدول المانحة، والدول العربية 

السلطة الفلسطينية، وصواًل إلى الفصائل الفلسطينية، المضيفة لالجئين، ومنظمة التحرير الفلسطينية و 
 وحتى الالجئ نفسه الصامت تجاه حقوقه.

 9/11/2016، السبيل، عّمان
 

 هل جاءكم حديث مايسة المغربية؟ .52
فايز أبو شمالة د.  

مايسة سالمة الناجي، كاتبة منربية، نشرت مقااًل تحت عنوان اال أحد يزايد على المناربة حبهم 
ن رفع علم إسرائيل في الكوب  لفلسطين، ا، وفي المقالة تدافع الكاتبة عن حق المنرب في 22حتى وا 

ا، وترى أن 22دولة تشارك في المؤتمر اكوب  197استضافة الوفد اإلسرائيلي الزائر للمنرب ضمن 
زيا عدم استقبال الوفد اإلسرائيلي يتنافى مع أصول الضيافة للمؤتمر، ونسيت الكاتبة أن حكومة مالي

غير العربية رفضت منح تأشيرات للوفد اإلسرائيلي المشارك في مؤتمر الفيفا، في سابقة إنسانية 
سالمية تؤكد على وجوب المقاطعة إلسرائيل.  وا 
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ولكن األقسى من دفاع الكاتبة عن المنرب هو جهل الكاتبة بأصل الصراع، والذي يتمثل في 
ذلك وقعت الكاتبة في المنالطة األولى حين أشادت اغتصاب الصهاينة لألرض الفلسطينية كاملة، ل

الهوية اإلسرائيلية، واعتبرت جوازات السفر اإلسرائيلية ميزة، وأن  48باسرائيل التي منحت فلسطينيي الأ
وجود أعضاء كنيست عرب داخل الكنيست اإلسرائيلي إنجاز كبير، مكن الفلسطينيين من المطالبة 

أنفسهم يطبعون العالقة مع إسرائيل، وبالتالي من حق  48بة أن عرب بحقوقهم كمواطنين، وترى الكات
 يطبع عالقته مع إسرائيل!!! أنالمنرب 

 ، تاريخ اغتصاب فلسطين؟15/5/1948فأي منطق هذا؟ وأين أنتم من نكبة 
 2قد ال يتسع مقالي هذا لتقديم مئات الشواهد على حجم االحتقار واإلهانة التي يتعرض لها أكثر من 

يون يهودي يعيشون في دولة إسرائيل، ولكنني أقدم عضو الكنيست العربية حنين الزعبي نموذجًا مل
للتفرقة العنصرية التي يتعرض لها العربي في إسرائيل، فقد طردت من الكنيست وقد سجنت، وأهينت 

طرت على في وطنها، فهل علمت بذلك الكاتبة مايسة؟ أم أنها وقعت فريسة للدعاية اليهودية التي سي
 وسائل اإلعالم الدولي في غفلة من اإلعالم الفلسطيني؟

لقد أسهم بعض القادة الفلسطينيين في فتح المجال أمام األكذوبة اإلسرائيلية، وذلك من خالل 
ترويجهم لفكرة زيارة القدس، مفترضين أن زيارة السجين ال تعني التطبيع مع السجان، هذا المنطق 

هو مصدر التنذية الخطأ لوعي الكاتبة المنربية؛ التي رأت دخول عشرات  األعوب في قراءة الواقع
آالف العمال العرب للعمل داخل المستوطنات اليهودية بأنه عالقة دبلوماسية بين الفلسطينيين 
واإلسرائيليين، ال عالقة لها بالحرب الدائرة هنا أو هناك على أرض فلسطين، وهنا ال ألوم الكاتبة 

هذه المنالطة الثانية بمقدار ما أدين السفارة الفلسطينية في المنرب، ووسائل إعالم  المنربية على
السلطة الفلسطينية، الذين فشلوا في شرح المالبسات والظروف واألحوال المعيشية التي جعلت 
الفلسطيني يقبل أن يعمل أجيرًا لدى من يحتل أرضه، بل ويقوم بحراثة أرض أجداده التي اغتصبها 

 اينة كي يحصل على رغيف الخبز.الصه
وتقع الكاتبة في منالطة ثالثة، حين تزعم أن المنرب حريصة على رعاية شأن اليهود المناربة 
المشتتين في إسرائيل وفي كل بقاع األرض، فالمنرب ال يريد أن يتخلى عنهم، وال يقفل أبواب الوطن 

 لعرب أنفسهم!!!في وجوههم، وهم الذين يناضلون ضد الصهيونية أكثر من ا
 

 فمن يصدق هذا الهراء؟
يجب أن يفهم العربي قبل األجنبي أن يهود المنرب ويهود العراق ويهود مصر هم القادة السياسيون 
والعسكريون لدولة إسرائيل، وهم الذين يقصفون بالطائرات غزة، وهم الذين احتلوا بيروت، وهم الذين 
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نا في لبنان، وما برحوا مشتتين في األرض كما تظن قصفوا مدرسة بحر البقر في مصر، وبلدة قا
الكاتبة، بل صاروا هم أصحاب األرض، وأمسى الفلسطيني مشتتًا، وكيف نصدق أن يهود المنرب 
يناضلون ضد الصهيونية أكثر من العرب، ومنهم رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي الحالي اجادي 

عمير بيرز، وديفيد ليفي، وعامي أيلون، هل هؤالء أيزنكوتا؟ ومنهم الوزراء والقادة إيلي يشاي و 
يناضلون ضد الصهيونية، وهل كان وزير الحرب السابق ابنيامين بن ألعازرا الذي ولد في العراق، 
مناضاًل ضد الصهيونية، وهو الذي ذبح بيده العديد من العرب، وأطلق النار من رشاشه على 

 عشرات الجنود المصريين، بعد استسالمهم؟
مأساة التي تعيشها أرض فلسطين تكمن في قيادة الشعب الفلسطيني السياسية التي عومت القضية، ال

وتركت سعرها يعلو ويهبط وفق هوى بعض األشخاص؛ الذين لم يراعوا المصلحة الوطنية العامة، 
ن لتفقد القضية مع خطايا القيادة قيمتها الحقيقية في سوق السياسة، وتتجرد التضحيات البطلة م

بريقها المقدس، والسيما بعد أن أطبقت القيادة السياسية فمها إزاء العدوان المتواصل على األرض 
 الفلسطينية وعلى اإلنسان الفلسطيني الذي تحاصره األكاذيب.

كانت الكاتبة مايسة المنربية رائعة حين عبرت عن مزاب المناربة والعرب كافة، ومزاب المسلمين في 
ن قالت: لو فتحت الحدود، وقامت حرب، وطولب المسلمون بانصاف إخوانهم في أنحاء المعمورة حي

القدس، أعلم علم اليقين أن ال منربي سيكون من المخلفين! وهذا صحيح، ولكن بريق الكلمات هذا 
 ينطفئ حين تضيف الكاتبة: ولكننا اليوم معهم في سلما؟

في سلم؟ هل غزة في سلم؟ وهل أرض  فهل حقًا نعيش معهم في سلم؟ هل القدس والمسجد األقصى
الضفة النربية في سلم من عدوان المستوطنين؟ وهل الحرم اإلبراهيمي في سلم؟ وهل حقًا تعيش بالد 

 المنرب في سلم من شر اليهود، والسيما اليهود المناربة أنفسهم؟
ف اليهود بيوتها : للقدس باب اسمه اباب المناربةا، وحارة اسمها حارة المناربة، نس1مالحظة رقم 

 ، وجعلوها ساحة تسمى هذه األيام اساحة المبكيا.1967بعد احتاللهم للقدس سنة 
: حين وضعت منظمة المؤتمر اإلسالمي ملف القدس في يد ملك المنرب الحسن 2مالحظة رقم 
، كان الهدف تحرير القدس، وليس جمع الصدقات لشعبها، فما مصير القدس بعد 1975الثاني سنة 

 ذه السنين؟كل ه
 9/11/2016، فلسطين أون الين
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 انفالت الشرعيات الفلسطينية .53
 ماجد الشيخ
مر زمان على موت الشرعية الثورية الفلسطينية ودفنها، وها هو زمان آخر يمر على بدء انحالل 
الشرعية الدستورية وانفالتها، إلى حد أن يميتها أصحابها، من دون نعي  أو نية  لدفنها، فهي، في 
حشرجاتها األخيرة، ما تني تقوم مقام تحطيم األواني في كل فضاء تدخله، وهي الحريصة على 
بقائها، ولو هيكال عظميا، أو اخيال مآتةا الزرع الذي لم يعد يحرسه أحد، بل بات مشاعًا وغنيمًة 
لمن سبق، ولمن سرق، ولمن لم يعد يرى في قضية الشعب الفلسطيني الوطنية هّمه األول، أو 
قضيته األولى؛ وتلك طاّمة كبرى، تعادل، في مفاعيلها وفي تداعياتها، نكبة أخرى من نكبات  ال 
ينبني إدمانها، أو إدمان رؤيتها تصستعاد وتتكّرر، على مدى أجيال، يفترض أنها وقد تعلمت من 
دروس الماضي، واكتسبت وعيًا نفاذًا، ترفض بموجبه االنجرار خلف طموحات بعض األفراد، 

أطماع بعض الفئويات الفصائلية، للبقاء سيدة سلطة  مضاعة تحت االحتالل، ومالكة زمام المنانم و 
السلطوية بالشراكة معه، وبالنيابة والوكالة عن شعب القضية وهويته الوطنية التي بات بعضهم يألف 

اح في الذود منامرة أو مقامرة إضاعتها، أو التسّبب في ضياعها وتبهيتها، بعد نصاعة سنوات الكف
 والدفاع عنها. 

خسرت القضية الوطنية شرعيتها الثورية، وهي تصقاد إلى نفق العملية التفاوضية، على قاعدة  من 
أحالم تكّسرت من أول الطريق، لكن أوهام احل الدولتينا ما تني تنجح في حرف المسار الكفاحي 

، جّراء المراوغات والمماطالت واألكاذيب إلى جانب االنحراف القائم والمتفاقم في المسيرة التفاوضية
اإلسرائيلية، وهي تنطلي، مرة بعد مرة، على الجانب الفلسطيني الذي يعود، في كل مرة، إلى طاولة 
المفاوضات، من دون أن يخسر اإلسرائيلي شيئًا، فيما هو يواصل سياسات التطهير العرقي، ليربح 

االستيطانية، غير القابلة لالنسحاب منها، على غرار ما مزيدًا من األرض، وليقيم عليها مستعمراته 
 جرى لمستوطنات قطاع غزة، بل يجري االتفكيرا بمبادلتها بأراض صحراوية في النقب.

فيما الفلسطيني، وقد طاولت فواتير خسائره أرضًا وممتلكات، وأكلت من أعمار أجياله، يسلب يوميًا 
، ال تجد من يصدقها سوى  ما يملك أو ما كان يملك، على مذبح وعود   كاذبة ، هي مجرد أوهام 

العامدين لتصديق األكاذيب الناية  في نفس يعقوبا، حيث أثبتت األيام أن هّمه األول يترّكز في 
خشيته من فقدان سلطته التي كّرسها بفعل جدل المال والسلطة، على حساب التزامه بجدل القضية 

رى استبدالها فيما بعد بشرعية  شبه دستورية؛ باتت هي األخرى والثورة، أي لشرعيته الثورية، وقد ج
متهالكة ومتقادمة، حتى لم يعد في الوسع تجديدها، ولو في الحد األدنى الخدماتي، كما تجلى، 
أخيرًا، في إلناء االنتخابات المحلية البلدية؛ فأي إمكانية  إلجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية، 
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ام السياسي، بعد كل تلك السنوات العجاف التي انقضت ومضت على ضرورة لتجديد دماء النظ
وجوب استحقاق إجرائها، لكنها طاولت بتداعياتها حتى ااالستحقاقا االنقسامي، ولم يزل يطاولها 

صابات مميتة عديدة.  ويصيبها بمقاتل وا 
لمؤسسات منظمة كل هذا والوضع الوطني والنظام السياسي أحوب ما يكونان إلعادة االعتبار 

التحرير، حيث لم يعد يلحظ لها أي دور  في الحياة السياسية الفلسطينية، وهو أمر يتوافق والموقف 
اإلسرائيلي االستفرادي بمؤسسات سلطة  مسيطر عليها، وممسوكة عبر التنسيق األمني المستمر 

ام ونصف العام، قضى والمتواصل، على الرغم من قرار للجنة التنفيذية والمجلس المركزي، منذ ع
بضرورة وقف هذا التنسيق، واالتجاه نحو إعالن دولة فلسطين، وهو ما لم يتم حتى اللحظة، انسجامًا 

 وانحيازًا لعالقة السلطة باالحتالل. 
في طيات معطيات هذه هي سماتها العامة، هناك ما يمكن أن يقال عن حراكات  غير شرعية وغير 

لمطلق، مع شرعية النظام السياسي الفلسطيني ودستوريته، وهو المشرذم دستورية، وهي ال تتوافق، با
أصال، حتى داخل إقطاعيات السلطات الفئوية الحاكمة على جانبي االنقسام السياسي والجنرافي، 
في كل من الضفة النربية وقطاع غزة؛ ال سيما في ظل حاالت  من النكوص والتراجع عن اتفاقات  

ورق، وقد جاءت خطوة الدعوة إلى عودة حكومة إسماعيل هنية إلى مزاولة  سابقة، بقيت حبرا على
عملها، بعد ما قيل عن تخلي االحكومة الوفاقيةا، برئاسة رامي الحمدهللا، عن واجباتها تجاه غزة، 
لتشكل آخر فبركات تعليل استمرار االنقسام وتبريره، وهذا ما قّررته كتلة احماسا في المجلس 

 جماع، أخيرًا، في دراسة  أوصت بها. التشريعي باإل
في ظل الفوضى الدستورية وشرعياتها المتضاربة، الناقصة والمنتقصة من ذاتها ومن أخرياتها، من 
غير المفهوم كيف يمكن لحكومات  أو ألشباه حكومات، وما يوازيها، أن تقوم بمهامها في وضع  ال 

ها كونها انقالبية، واألخرى غير شرعية، وهكذا تلتزم واحدتها شرعية األخرى أصاًل، وال تعترف ب
يستمر المنوال السلطوي ينزل وينّرد، كل وفق هواه ومصالحه الفئوية والزبائنية، وال عزاء لمن 

 يتوانى، أو يتقاعس عن مهامه الفئوية.
ر أما المهام الوطنية فهي، لألسف، مما لم تعد ملزمًة ألحد، وهي التي جرى ويجري إغراقها في بحا

من التشرذم والتفتيت، حتى الفئوي داخل الفصيل الواحد. ما بات يؤثر على مفهوم الوحدة الوطنية 
، إحدى سماته األبرز أنه يحتضن حركًة وطنية تحّررية، وأحوب ما يكون إلى وحدة  وطنية  في واقع 

تحت راية برنامج  كفاحية، ترتقي إلى أن تكون جبهًة وطنيًة شعبيًة عريضًة متنوعًة ومتعّددة، تنتظم
كفاحي تحّرري بديل لذاك البرنامج السلطوي الذي بات عبئه ثقيال، وأثقل من أن يحتمل، وحتى هو 
ذاته بات يثقل على الحركة الوطنية الفلسطينية، في وقت  باتت تكاد تفقد مبّرر وجودها السياسي 
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األمور وتسييلها، حتى لتكاد  الفاعل. فأين تقبع المخارب الملزمة للخروب عن هذا النمط من تسيير
تنرقنا جميعًا، ومن جديد، في بحار  من الدم والدموع، والخراب المتناسل في أكثر من فضاء وطني 

قليمي، يشهد لنياب العقل واستباحة العقالنية؟  وا 
 10/11/2016، العربي الجديد، لندن

 
 الفلسطينيون يقاومون للحفاظ على ماضيهم ومستقبلهم .54

 عميره هاس
الذي كتب يوم انتخابات الرئاسة في  مطلوب للنص. وهذا مدخل واألصدقاءكوتا تعني الحلفاء دا

 الواليات المتحدة.
، كتبت صديقة من نيويورك، قبل أيام، رّدًا على سؤال كيف أنها اصليتص من أجلنا صالة علمانيةا

ني ساندرز أو قاما بتقسيم هي وزوجها يواجهان التوتر والخوف. في االنتخابات التمهيدية انتخبا بار 
القول إنه ال يوجد فرق بين دونالد  إلىالتصويت بينه وبين هيالري كلينتون. الميل في الفيسبوك 

ترامب وهيالري كلينتون أغضبهما. ومن سيدفع ثمن ذلك هم الشيوخ والنساء واألمهات اللواتي دون 
السياسة: ال توجد طهارة، وكلما كان أزواب والسود والطالب الفقراء والمهاجرون الجدد. هذه هي 

نقطة الالعودة في الهدم االجتماعي. وليس فقط في  إلىالوصول  باإلمكان أصبحالوضع صعبا 
 الواليات المتحدة.

، التي تؤيد الحروب كحل، تالطف إسرائيل وكأنها هي اوول ستريتاكلينتون هي كلينتون، صديقة 
 الواقعة تحت االحتالل. 

ئات آالف الدوالرات في مشروع داكوتا آكسس بيبيالين. كالسي وورن، المدير العام استثمر ترامب م
، وهي الشركة التي تقوم بتنفيذ المشروع، تبرع بالمال لترامب وللحزب اانيرجي تراسفير بارتنرالأ

تناضل ضد المشروع بسبب الضرر البيئي الذي يتسبب به،  أخرىالجمهوري. أمة السيو وأمم 
رث ومستقبل ماليين والضرر الكب )منظمات العمال األميركية انقسمت بين  األميركيينير لحقوق وا 

األيدي العاملة(. كالب،  إلىمن يخشون من البطالة وبين من يخشون من عالم لم يعد بحاجة 
هكذا تحاول الشركة قمع االحتجاب.  –كالب، غاز، فلفل، مدرعات، اعتقاالت، عصي، قنابل صوت 

 سيو رسالة ال تعني أي شيء. إلىون لقد كتبت كلينت
ليهم الشعوب إفي القرن التاسع عشر عندما تقدم المستوطنون البيض واحتلوا المواقع والطرق، نظر 

الجاهلين،  إلىالذي يكره الطبيعة. وفي لنتنا اليوم يمكن ترجمة ذلك  األبيضوقالوا: ها هو الرجل 
 األنانيين، ومن يكرهون المستقبل.
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بط الصفات التي تصف السياسة التي تستمر فيها إسرائيل في محاولة لمحو تجمعات هذه هي بالض
، في جنوب الضفة النربية، األردنالرعاة الفلسطينية )من أصل فالحي، قروي، أو بدوي( في غور 
التي  األولىالسيئ ليس األداة  اباوفي النقب. وهذا ليس جديدا وهو لم يبدأ اآلن. وتعريف مناطق 

إسرائيل كي تثبت أنها بالضبط ما يقوله عنها الفلسطينيون منذ البداية: كيان منتصب  تخترعها
وحتى اليوم. كل يوم تدمر من جديد فرصة االنفصال وهي ال تريد أن توفر  1948وكولونيالي. منذ 
 علينا غدًا أسود.

حمة وسوسيا وجنبه والدصقيقة وتل ال األحمرمثلما قامت أمة السيو وانتفضت، فان التجمعات في رأس 
وطوبا والجهالين والعراقيب وعرعرة وعكا وجسر الزرقاء ووادي فوكين والخليل والعيسوية، كلها 
تناضل من اجل إرثها وجذورها وحاضرها ومستقبلها وأوالدها. كجماعات وكشعب، هذا هو المجموع 

ود اإلسرائيليين هم داكوتا. هكذا تنتهي الصالة العلمانية: حسب فهمنا قلة فقط من بين اليه النهائي.
ولكن مثلما أن احتجاب السيو يريد منع كارثة ستصيب كل شيء فان المقاومة الفلسطينية لتكرار ما 

 حدث مع الهنود في أميركا ضدهم هي حب البالد الحقيقي والوحيد.
 "هآرتس"

 10/11/2016، األيام، رام هللا
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