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 من النتيجة عباس: أعرف قاتل عرفات وسي عل ن عنه قريبًا وستده شون  .1

، مررن راهللا  ، أن رئررلس السررلطة 10/11/2016وكالــة األنبــاء والمعلومــات الفلســطينية  وفــا ، نشررر  
الفلسطينلة محمود عباس أكد أن التحقيق في استشهاد لاسر عرفا  "أبو عمرار" مرا لام مسرتمراو، وأن 

فرري الولرروم الررى الحقلقررة،  لجنررة التحقيررق الفلسررطينلة، المهلفررة بهرر ق القعررلة، قررد قطعرر  شرروطاو هبيررراو 
 وحين تتولل ه ق اللجنة الى نتائج نهائلة، سيتهللا اطالع شعبنا عليها.

وقام الرئلس، في هلمته بالمهرجان المرهلي إلحلاء ال هرى الثانلة عشرر  سستشرهاد عرفرا ، فري مقرر 
د أبرري عمررار ، "س لام التحقيررق فرري استشررهاد اهي الشررهي10/11/2016الرئاسررة بررراهللا   يرروهللا ال مررلس 

رئل  لقر  أنري أعررف لكرن س تكفري شرهادتي، لكرن س  مستمراو، حتى نعرف من ال ي فعرل  لر ، ولرو ست
بد للجنة التحقيق أن تلل لتنبش من ال ي فعل هر ا،، وفري أقررر فرلرة سرتلتي النتيجرة وستدهشرون 

 منها ومن الفاعلين لكنههللا سلهشفون".
نرري عشررر عامرراو، الترري انقعرر  منرر  رحيلرر ، حلرراو فرري وقررام عبرراس: "س للرر  أ رري أبررا عمررار، ر ررهللا اسث

نفوسرررنا، نسرررت هر ، ونتلمرررل فررري مواقفررر ، ونسرررتلههللا منهرررا المل رررد مرررن العرررلهللا والتلرررملهللا، للمعررري قررردماو 
بالمسررير  نحررو الهرردف المنشررود، محررافعين علررى العهررد والقسررهللا، س نحيررد عنرره، بررل نمعرري نررد  بررار 

حانررا اهعررلاء، وأسرررانا البواسررل، مررن أجررل عررلش حررر الحر ررة، همررا فعررل مررن قبررل شررهداونا اهبرررار، وجر 
رهار مستوطنله".  هر هللا في وطن عل ل أبي، بعيٍد عن  طرسة المحتل، وعنلر ة وا 

، وتجرررد  لتنتلرررر، وستنتلرررر، 1965وأعررراف: نوهرررد للعرررالهللا أجمرررا أن الثرررور  التررري انطلقررر  فررري سرررنة 
نررر   سف السرررنين، وسرررنبقى هنرررا وستنتلرررر، لرررر"أنها ثرررور  حرررق وعررردم وحر رررة وهرامرررة، فرررنحن هنرررا هنرررا م

 لامدين، وسنعل نمد أيدينا للسالهللا القائهللا على الحق والعدم، ال ي لهفل لشعبنا حر ته واستقالله". 
 عاماو من عمرق، بت ا م أو تنالم أو بلا. 81وشدد عباس على أنه لن ينهي 

قاقاتها، ومرررن تنفيررر  وقرررام انررره أمررراهللا انسرررداد اهفرررق أمررراهللا عمللرررة السرررالهللا، وتهررررر "اسررررائيل" مرررن اسرررتح
استفاقررا  الموقعررة معهررا، ومررا لرراحر  لرر  مررن نهررر لررارم، ومنرراء وتوسررلا المسررتعمرا ، جرراء  
فهرتنررا للبحرر  عررن مسررار   ررر ينهرري اسحررتالم و رسرري أسررس سررالهللا عررادم ودائررهللا، فرردعونا الررى عقررد 
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احهررا فرري عقررد مروتمر دولرري للسررالهللا، حير  بررادر  فرنسررا مشرهور  الررى تبنرري هر ق الفهررر ، الترري نلمرل نج
يجراد  للرة عمرل ومراقبرة  ه ا المروتمر قبرل نهالرة العراهللا الجراري، للعرا سرقفاو لمنلراو إلنهراء اسحرتالم، وا 
لتنفي  ما يتهللا استفرا  عللره، حترى يرتمهن شرعبنا مرن العرلش بحر رة وهرامرة فري دولتره ال الرة بره، مرا 

 جملا جيرانه، في أمن وسالهللا، وحسن جوار.
لى جانر  ل  ف سوف نوالل العمل ما المجموعة العرملة والعديرد مرن اهلردقاء للر هار وأعاف: وا 

لمجلررررس اهمررررن، مررررن أجررررل طلررررر الععررررولة الكاملررررة لدولررررة فلسررررطين فرررري اهمررررهللا المتحررررد  ولمواجهررررة 
اسسرررتلطان اإلسررررائيلي فررري بالدنرررا، والررر ي لمثرررل تهديرررداو حقلقلررراو لفرررر  السرررالهللا، همرررا اسرررتجبنا لجملرررا 

 ور الجانر اإلسرائيلي معها.المبادرا ، بينما لهللا يتجا
وقررام عبرراس ان المرروتمر السررابا لحرهررة فررتل سررلعقد فرري التاسررا والعشررر ن مررن الشررهر الجرراري. وشرردد 
نهرراء اسنقسرراهللا وموالررلة اعرراد  اعمررار قطرراع  ررل ،  علررى "وحررد  أرعررنا وشررعبنا، وتحقيررق الملررالحة وا 

اللررامدين فرري القرردس". وأعرراف  وت فيررف معانررا  أبنرراء شررعبنا هنررا ، وموالررلة العمررل فرري دعررهللا أهلنررا
قررائالو: "نحررن لررن نقبررل ببقرراء اسحررتالم، ولررن نقبررل باسسررتلطان، ولررن نقبررل بدولررة الحرردود الموقتررة، ولررن 

داعلرراو بر طانلررا الررى اسعتررراف بلنهررا ارتكبرر   طررل بحررق نقبررل دولررةو برردون القرردس عالررمتنا اهبدلررة". 
 اليهود وطناو قوملاو لههللا في فلسطين. الفلسطينيين، في اشار  الى "وعد بلفور" ال ي منل

ــاة، لنــدن، وأعرراف   عبرراس قررام: "ان سررللتموني  ، نقررالو عررن وهالررة .أ.ف.ر. ، أن11/11/2016الحي
مررن قتلرره، فلنررا أعرررف، وشررهادتي وحرردها س تكفرري، لكررن علررى لجنررة التحقيررق أن تثبرر  مررن فعررل  لرر ". 

ون من فعرل  لر ... س أر رد أن أ هرر وأعاف: "لكن في أقرر فرلة ستعرفون، وست هلون حين تعلم
أسماء هن ه ق اهسماء س تستحق ال هر". وه ق المرر  اهولرى التري لعلرن عبراس فيهرا علمره بمرن قترل 

 عرفا ، ومدا متلكداو مما لقوم،  ير أنه تر  اهمر للجنة الفلسطينلة المهلفة التحقيق.
 

 االحتالل "الوطني الفلسطيني": ماضون على درب الكفاح حتى هزيمة .2
همررام لهارنررة: أكررد المجلررس الرروطني الفلسرطيني فرري الرر هرى الثانلررة عشررر  سستشررهاد الرررئلس  -عّمران 

الفلسررطيني السررابق لاسررر عرفررا ، أن الشررعر الفلسررطيني سيوالررل المعرري علررى درر الكفررا  حتررى 
قامررة هل مررة اسحررتالم واسررترداد حقوقرره الوطنلررة المشررروعة وتحقيررق تطلعاترره فرري العررود  واسسررت قالم وا 

 وعالمتها القدس الشر ف. 1967دولته المستقلة على حدود الرابا من حل ران عاهللا 
ودعا المجلس، فري بلران لره أمرس ال مرلس، الرى وحرد  أبنراء الشرعر الفلسرطيني علرى أرعره لمواجهرة 
اه طرار المحدقررة برره وبمشررروعه الرروطني، موهردا أن اه طررار تتطلررر تكرراتف ورّ  اللررفوف ودعررهللا 

لة الفلسطينلة. وأكد أنه بالر هللا من هل ما قدمه الشعر الفلسطيني وقلادته من تجراور مرا هافرة الشرع
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المبرادرا  الدوللرة واإلقللملرة مرن اجرل تحقيرق السرالهللا ولروس لحرل الردولتين لرهللا يجرد أ انرا لرا لة لرردى 
نهاء عدهللا اسستقرار في المنطقة بل  يجنل ه ا اسحتالم اسحتالم اإلسرائيلي وس اراد  حقلقلة للسالهللا وا 

 للمل د من العدوان والبطش والتنهر لكل قرارا  الشرعلة الدوللة. 
 11/11/2016الدستور، عّمان، 

 
 الحمد هللا: سنبقى أوفياء مخلصين إلرث عرفات وسنصون وحدتنا .3

فرا  راهللا  : قام رئلس الولراء الفلسطيني رامي الحمد  : "ان احلاء  هرى استشهاد اللعلهللا لاسرر عر 
ر  ه ا الرلعلهللا ال الرد، وتوحردنا  في هل مهان، في الوطن وفي الشتا ، انما يوهد التفافنا حوم حلهللا وا 
 لرف نهجره، "نهررج الثبرا  والمقاومررة واللرمود" الر ي لعبررر عنره اليرروهللا أبنراء شرعبنا، فرري  رل  الشررام ة 

دا ل، وفي هل شبر ر هللا جراحها، والقدس اللامد ، وفي ال ليل واه وار، وفي نابلس وجنين وفي ال
من أرعنا، وأهلنا الالجئون في سور ة ولبنان واهردن، ال ين  اقوا مرار  العديد مرن الرولال  والمحرن، 

 وما يلالوا لامدين متشبثين بلحالمههللا وتطلعاتههللا المشروعة في العود  الى وطنههللا".
اسر عرفا ، يوهللا ال ملس وأعاف الحمد  ،  الم هلمته في احلاء ال هرى الثانلة عشر  سستشهاد ل

، فرري قلررر راهللا   الثقررافي: "سررنبقى أوفلرراء م للررين إلر  لاسررر عرفررا ، ثررابتين همررا 10/11/2016
 هان، لامدين هما أراد لنا دوما، وسنلون وحدتنا التي عل م للا لها حتى   ر لحعا  حلاته".

 واتي وموسسة الكمنجاتي. لمسر  الحه 2016ه ا وقد سلهللا رئلس الولراء جائل  لاسر عرفا  للعاهللا 
 10/11/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا ، 

 
 إدانة فلسطينية لدعوات إسرائيليين بإزالة الوصاية األردنية على "األقصى" .4

وهالة بترا: أدان ول ر اهوقاف والشوون الدينلة الفلسطيني يوسف ادعلس تلرر حا  ولراء  –راهللا   
س  اإلسرائيلي، دعوا فيها الى "تغيير الوعا الترار  ي القرائهللا فري المسرجد اهقلرى وأععاء من الكنل

لالررة الولررالة اهردنلررة الهاشررملة علررى اهقلررى". وأكررد، فرري بلرران  المبررار  بمدينررة القرردس المحتلررة، وا 
لحفي أمس، الدور الهاهللا ال ي تقوهللا به القلاد  الفلسطينلة فري الردفاع عرن القردس، وملران دور اهردن 
ملكاو وحهومة وشعبا بولايتههللا ووسيتههللا علرى القردس والمقدسرا  وعلرى دعرهللا القردس المتوالرل، مثمنراو 

 الدعهللا اهردني وحمايتههللا ورعايتههللا للمسجد المبار .
 11/11/2016الغد، عّمان، 
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 التلفزيون اإلسرائيلي: تخوفات على المستوى الرسمي الفلسطيني بعد انتخاب ترامب .5
نرا  الثانلرة فري التلفل رون اإلسررائيلي تقر رراو لفيرد بوجرود ت روف حقلقري علرى المسرتوى راهللا  : نشر  الق

الرسررمي الفلسررطيني بعررد فررول دونالررد ترامررر فرري اسنت ابررا  اهمر هلررة. وتحررد  التقر ررر عررن مسررارعة 
الرررئلس الفلسررطيني محمررود عبرراس إلرسررام برقلررة التهنئررة الررى ترامررر وتمنلرره بتحقيررق السررالهللا فرري عررل 

 ه، اس أن الت وفا  الفلسطينلة هبير  جراء ه ا الفول  ير المتوقا.وسيت
وأشررررار التقر ررررر اإلسرررررائيلي الررررى أن الت رررروف الرسررررمي الفلسررررطيني أساسرررره تراجررررا اسهتمرررراهللا بالقعررررلة 
الفلسررطينلة دوللرراو  الررة وأن ترامررر هشررف سلاسررته بعرردهللا نيترره العررغب علررى "اسرررائيل"، وبالتررالي مررن 

ومة اإلسرائيللة  ل  وتفعل ما تر د. بينما لو هان  هلالري هلينتون هي الفائل  الممهن أن تستغل الحه
لشرررهل  اسرررتمرارا لحقبرررة سرررلفها برررارا  أوبامرررا الررر ي وعرررا  طوطررراو حمرررراء لررررئلس الرررولراء اإلسررررائيلي 
وحهومترره. وأورد التقر ررر ت وفرراو فلسررطينلاو مررن المل ررد مررن الرردعهللا اهمر هرري لررر"اسرائيل" فرري عهررد ترامررر 

الة من الناحلة العسرهر ة وهر ل  الوعرد بنقرل السرفار  اهمر هلرة مرن ترل أبيرر الرى القردس المحتلرة،  
وهو ما لعد تجراولاو هبيرراو فري السلاسرة ال ارجلرة اهمر هلرة أو اسسرتمرار فري مرا أسرماق التقر رر محارمرة 

 التطرف اإلسالمي.
 11/11/2016القدس العربي، لندن، 

 
 باس وصلت للحضيضموقع إسرائيلي: شعبية ع .6

والرررل  اللرررحافة اإلسررررائيللة الحررردي  عرررن التطرررورا  الدا للرررة علرررى السررراحة الفلسرررطينلة، س سرررلما 
اللراع المحتدهللا علرى وراثرة رئرلس السرلطة الفلسرطينلة محمرود عبراس، مرا احلراء الفلسرطينيين الر هرى 

 السنولة الثانلة عشر  لوفا  اللعلهللا الفلسطيني لاسر عرفا .
نيررول ون" اإل برراري اإلسرررائيلي فرري تحليررل لرره ان العررائقة الترري لمررر بهررا عبرراس فرري ا ونررة وقررام موقررا "

اه ير  تلداد  طور  ه ق اهلاهللا،  الة بينه ومين الدوم العرملرة التري تطالبره بالتلرالل مرا  لرمه اللردود 
فرتل محمد دحالن أو حرهرة حمراس، فري حرين نجرل دحرالن فري ايجراد معارعرة قولرة لعبراس دا رل حرهرة 

وم لمررا  الالجئررين الفلسررطينيين فرري العررفة الغرملررة علررى حررّد سررواء. وأعرراف الموقررا أنرره فرري الوقرر   اترره 
لستحعررر الفلسررطينيون التهديرردا  الترري ألرردرها ول ررر الرردفاع اإلسرررائيلي أفيجرردور ليبرمرران حرروم عرررور  

اإلسرررائيللة ت ررردهللا البحرر  عررن قلرراد  بديلررة للشرررعر الفلسررطيني بعيرردا عررن عبرراس، ومثرررل هرر ق التلررر حا  
عباس في لرراعه مرا دحرالن، فري عرل العالقرا  الوثلقرة التري تررمب اه يرر مرا ليبرمران، همرا أن أوسرا  

 عباس تتحد  عن وجود ملالل مشترهة بين دحالن و"اسرائيل" في الت ل  من عباس.
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لرردحالن وأشررار "نيررول ون"  اترره الررى أن ملررادر فررتل التابعررة لعبرراس توجرره اتهامررا  بررين حررين و  ررر 
بالمسووللة عن وفا  عرفا  لتبر ر طردق من فتل، في حين يوجه دحرالن  ا  استهامرا  الرى عبراس 
ر بة منه في وراثته. ولقوم الموقا انه ر هللا أن عباس لستغل مناسبة  هرى عرفا  إلعهار نفسه هما 

اللررلبة أمرراهللا  لررو هرران العررحلة القادمررة إلسرررائيل وتقولررة وعررعه فرري الشررارع الفلسررطيني بسرربر مواقفرره
اسررررائيل، همرررا هررران عرفرررا ، فرررعن هررر ا س ينطلررري علرررى الفلسرررطينيين هن شرررعبلة عبررراس ولرررل  الرررى 
الحعرلم بلررور   يررر مسرربوقة، ووعرعه اللررحي س لعرريف اللرره الكثيرر هررلعلهللا قرروي. و ررتهللا الموقررا 

اطق اإلسررررائيلي تحليلررره برررالقوم ان معرهرررة وراثرررة عبررراس ولرررل  الرررى  روتهرررا، والفلسرررطينيون فررري المنررر
 لعلمون تماما أن العد التناللي لعهدق قد بدأ هنه سلعطر لل روج من المشهد السلاسي قر باو.

 10/11/2016الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 األمن الفلسطيني تستحوذ على حصة األسد من الموازنة العامة ميزانيةمختصون:  .7
الشفافلة المتعلقة باإلفلا   راهللا  : أجما م تلون فلسطينيون على وجود مشهلة في تطبيق مبادئ

عرررن الموالنرررة العامرررة للسرررلطة الفلسرررطينلة فررري عرررل تفررراقهللا الرررّدين العررراهللا. وأعهرررر  معطلرررا  فلسرررطينلة، 
، أن مشررهلة 9/11/2016نشرررتها موسسررة اسئررتالف مررن أجررل النلاهررة والمسرراءلة "أمرران"، يرروهللا اهرمعرراء 

ي  الحهومرة وولار  الماللررة عررن ت فلعرره الرّدين العرراهللا مررا لالر  قائمررة لرردى السررلطة علرى الررر هللا مررن حررد
 .%1.71ههدف من أهدافها، أس أنه لهللا يتحقق سوى بنسبة عئيلة بلغ  

والر ي  2016جاء  ل   الم فعاللا  الموتمر النلف سنوي لتدارس موالنة السلطة الفلسطينلة لسرنة 
حهومررة فرري النلررف عقدترره موسسررة "أمرران" فرري راهللا   اهرمعرراء، بهرردف تسررللب العرروء علررى نفقررا  ال

 اهوم من العاهللا الحالي فعالو عن تناوم قرارا  التقشف والترشيد التي ات  تها الحهومة.
وهان مجلس الولراء براهللا  ، قد وافق مبدئلاو علرى مشرروع الموالنرة فري جلسرته مطلرا الشرهر الحرالي، 

مليررررون دوسر  350 ررررة، ومللررررار دوسرا  للنفقررررا  الجار  3.9مللررررارا  دوسر، منهررررا  4.25والترررري بلغرررر  
  للنفقا  التطو ر ة.

 3.860مللرار دوسر، مرن ألرل  1.078لتشار الى أن اجمالي نفقا  اهمن بلغ   الم العاهللا الماعري 
 مللار دوسر اجمالي الملروفا  في الموالنة الفلسطينلة للعاهللا الماعي.

 10/11/2016وكالة قدس برس، 
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 ة دون حق فلسطينمشعل لترامب: ال استقرار في المنطق .8
دعا رئلس المهتر السلاسي لحرهة حماس  الد مشعل الررئلس اهمر هري المنت رر دونالرد ترامرر الرى 
تلررررحلل سلاسررررة بررررالدق ال ارجلررررة وعرررردهللا اسنحلررررال لالحررررتالم اإلسرررررائيلي، موهررررداو أّن س اسررررتقرار فرررري 

 المنطقة بدون حق فلسطين.
لشرربابي الحررادي عشررر المنعقررد فرري اسررطنبوم يرروهللا وقررام مشررعل فرري هلمررة ألقاهررا  ررالم ملتقررى القرردس ا

ال مرررلس ان الشرررعر الفلسرررطيني أتثقرررل مرررن سلاسرررة أمر هرررا المنحرررال  إلسررررائيل، معرررلفا أن أبنررراء أمتنرررا 
 قادرون على تلو ر مسار التار خ ووقف التآمر.

و مررن جانررر أ ررر أكررد مشررعل أن حمالررة اهقلررى واسررتنقا  القرردس لررن يررتهللا اس بالجهرراد واسنتفاعررة تلرر
 اه رى، مبيناو أن مسووليتنا هي التمس  بالقدس وتحر رها وتحر ر هامل أرم فلسطين.

وقام ان القدس عنوان القعلة ورملها اهوم، وما بيننا ومين عدونا لراع محمروهللا علرى هر ق الرمل رة، 
 ل ل  مسووليتنا اعالء شلن القدس والتمس  بها وعدهللا التفر ب بلي جلء منها.

السلاسي لحماس الجملا لمعاعفة جهدق وجهادق من أجل انقا  القدس واهقلرى  ودعا رئلس المهتر
 في عل  طر التهو د والتقسلهللا المتسارع، مبيناو أن القدس هي مفتا  الحرر والسالهللا.

واستغرر من انشغام اهمة عن قعيتههللا اهساسلة قعلة القدس في عل تغيير اسرائيل لمعالهللا القدس 
اهنفررا ، داعلرراو جملررا اهنعمررة والقرراد  العرررر لتحمررل مسررووللاتههللا تجرراق  مررن فررو  اهرم وتحتهررا عبررر

 قعلة القدس.
 10/11/2016موقع حركة حماس، غزة، 

 
 إلنهاء االنقسام على أرضية المقاومةخالل إشهار رواية للزهار يدعو مشعل  .9

علرى أرعرلة  الد مشعل، الى انهراء اسنقسراهللا الفلسرطيني  ،دعا رئلس المهتر السلاسي لحرهة حماس
المقاومررة والتمسررر  بثوابتنرررا الوطنلرررة، موهرررداو أن مررروال ن القررروى تفررررم علينرررا أن ننتلرررر علرررى أعررردائنا 

وأكد مشعل في هلمة هاتفلة  الم حفل اشرهار روالرة "المشرنقة" للردهتور محمرود اللهرار، علرى  بالكيد.
فري ملرادين المقاومرة عرور  تطو ر مساحة العمل الوطني على اهرم وأن نتوالل جنباو الرى جنرر 

بداعنا اهدبي والتلنلعي.  بالسال  والنعام وا 
وأثنررى مشررعل علررى روالررة اللهررار، مشرريراو الررى أنهررا اسررهاهللا لعرراف الررى اسررهاما  اللهررار المتعرردد  الترري 
تلررر جملعررا فرري  دمررة مشررروعنا الرروطني باسررتعاد  أرعررنا ومقاومررة أعرردائنا واسررتعاد  هررل فلسررطين 

لعود  واهسرى ومواجهة اسستلطان وهسر الحلار عن  ل  والتغلرر علرى وعلى رأسها القدس وحق ا
 هل المعوقا .
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بررداعنا، وهرر ا اإلنسرران  وقررام: عرردونا متفررو  عسررهر او.. اس أننررا تفوقنررا عللرره بل القنررا وعدالررة قعرريتنا وا 
 الفلسطيني قدهللا لور  إلبداعه ولمودق وتفوقه العلمي.

بانغراسنا في أرعنا وبمواجهتنا للحلار ومتلدينا لالحتالم  وأكمل: نجاهد بسالحنا بحلاتنا بلمودنا
واسسررتلطان.. هرر ا هررو التحرردي أن تكررون حلررا  حافلررة برراإلراد  والتحرردي، سفترراو الررى أن  ررل  انتلررر  

 على المحتل وهي تلنا ملحمة ابداعلة.
 ا  هبرردق وقلمرره وأشرراد مشررعل باللهررار، مردفرراو: لسررعدنا أن لهررون اإلنسرران مجاهررداو بنفسرره وبلبنائرره فلرر

بداعرره، هرر ا هررو التكامررل، هرر ق هرري الش لررلة الفلسررطينلة المبدعررة الشرراملة الترري س تطررر  بابررا اس  وا 
 وتبدع فله وس تتردد هن مسر  المقاومة هبير وفسلل.

وتررابا: هررر ا اإلبرررداع لشررعبنا الفلسرررطيني الععرررلهللا الررر ي لعررلش المقاومرررة بهرررل أبعادهررا وهررر ق هررري الحلرررا  
 هو الجهاد حلا  للشعور التي تعلش تح  اسحتالم. الحقلقلة وه ا

ونوق الى أن موال ن القوى الم تلرة تفررم علينرا أن ننتلرر علرى أعردائنا بالكيرد، وحرين ت ترل مروال ن 
 الجما والسال ، حينها انتلارنا لهون بالتفو  بالكيد ومجاس  اإلبداع.

ي الطلاد أبنراء شرعبنا، مبينراو أن موعروع ودعا مشعل الى التغلر على الطر قة اللهيونلة الماكر  ف
الروالررة جررلء مررن بنرراء المجتمررا ومنرراء ثقافررة التحلررين والحمالررة وهرري السررلاج هبنائنررا ومناتنررا وجيلنررا 

 اللاعد.
 10/11/2016موقع حركة حماس، غزة، 

 
 الحية: االنحياز األمريكي لالحتالل لن يتغير بوجود ترامب أو كلينتون  .11

كررررد ععررررو المهتررررر السلاسرررري لحرهررررة حمرررراس د.  ليررررل الحلررررة، أن الشررررعر أ: الملررررري  أحمررررد- ررررل  
الفلسطيني تعرود  رالم العقرود الماعرلة علرى التعامرل المتنحرال لرمدار  اهمر هلرة وروسرائها المتعراقبين 

 تجاق دولة اسحتالم اإلسرائيلي.
ررا علررى فررول مرشررل الحررلر الجمهرروري اهمر هرري دو  نالررد ترامررر وقررام الحلررة للررحلفة "فلسررطين" تعللقو

باسنت ابررا  اهمر هلررة: "اسنحلررال اهمر هرري لررن يتغيررر بوجررود ترامررر أو هررلالري هلينتررون علررى سررد  
وأكد الحلة أن اإلدارا  اهمر هلة ملتلمة بالسلاسة العامة لبالدها نحو دعهللا ومنالر   البي  اهبلم".

ا  الوقررر  الررررئلس اهمر هررري دولرررة اسحرررتالم، والوقررروف فررري وجررره القعرررلة الفلسرررطينلة، مطالبورررا فررري  
 الجديد أن لعيد تقيلهللا السلاسة اهمر هلة تجاق قعلة شعبنا العادلة.
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ودعا اإلدار  اهمر هلة الجديد  أن تتعامل مرا الشرعر الفلسرطيني بلنره شرعر محترل، لمرارس حقره فري 
قراطلرة ومبرادئ حقرو  انهاء ه ا اسحتالم، مطالبوا أمر ها باحتراهللا قلهللا المبادئ والحر رة والمسراوا  والدلم

 اإلنسان التي أسستها، واسنطال  عبرها بما ينلف الشعر الفلسطيني.
وفي سلا  منفلل، نفى الحلة المعلوما  التي تناقلتها بعرم المواقرا اإل بار رة والملرادر السلاسرلة 
عن وجود دعوا  ملر ة لقلاد  الفلائل الفلسطينلة بغل  لحعرور مروتمر فري العرين السر نة ي رت  

 في الشلن السلاسي. 
وبشرررلن   رررر، يتعلرررق بملرررف معبرررر رفرررل، أكرررد الحلرررة أنررره س يوجرررد ترتيبرررا  مرررا برررين حرهتررره والسرررلطا  
الملر ة بشلن ملف المعبرر، وأن وجرود نلرة ملرر ة باتجراق تنفير   للرة جديرد  فري سرلا  عمرل المعبرر 

 . اإلعالهللايتهللا سماعه عبر وسائل 
 10/11/2016فلسطين أون الين، 

 
 : إجماع فصائلي للشروع في عقد حوار وطني في ضوء مبادرة شلح"اإلسالمي الجهاد" .11

 ررل : أعلنرر  حرهررة الجهرراد اإلسررالمي عررن وجررود اجمرراع فلررائلي علررى عرررور  الشررروع الفرروري بعقررد 
جلسرررة حررروار وطنررري، فررري عررروء المبرررادر  التررري قررردمها أمينهرررا العررراهللا رمعررران عبرررد   شرررلل فررري  هررررى 

 «.اتفا  أوسلو»من أسبوعين، وتشمل اعالن التحلل من انطالقة الحرهة قبل أكثر 
نسر ة منره أنهرا عقرد  لقراء مرا القروى « القردس العرمري»وأكد  الجهاد اإلسرالمي فري بلران لهرا تلقر  

الوطنلة واإلسالملة في  ل ، للحوار الدا لي حوم مبرادر  شرلل. وأشرار  الرى أنره جررى  رالم الحروار 
روى ومقترحا  وتوللا  »نلة ومن بينههللا فتل وحماس، تقدلمها ال ي حعرق ممثلو الفلائل الفلسطي

 ، سفتا الى أن بعم الفلائل رو تها مهتوبة للحرهة.«هامة لتفعيلها
وشهر  القوى هافة على تلبيتها الدعو ، وتجاومها اإليجابي ما المبادر . وأكد  علمها علرى موالرلة 

طيني واستلرام مرا الردوم العرملرة واإلسرالملة لرر الجهود واستكمام اللقاءا  ما أطلاف المجتما الفلس
 «.تفعيل المبادر  ولوسو إلنقا  الوعا الفلسطيني، وال روج من الملل  الراهن»

 11/11/2016، لندن، القدس العربي
 
 للحركة متفقة على إنهاء ملف دحالن عبر إغالق الطريق أمام عودته فتحمقبول:  .12

س الثوري لحرهة فتل أمين مقبوم، انتهاء التجهيرلا  للمروتمر أعلن ععو المجل: بهاء بعلوشة - ل  
 24العاهللا السرابا لحرهرة فرتل، موعرحاو أن اللجنرة التحعرير ة سرتبدأ دعرو  المشرارهين برالموتمر  رالم 

 ساعة من ا ن.
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وقرررام مقبررروم فررري تلرررر ل لرررر"المرهل الفلسرررطيني لمعرررالهللا"، ال مرررلس: اّن التجهيرررلا  للمررروتمر انتهررر ، 
سيدعْون مساء اليوهللا عن طر ق القنوا  التنعلملة المعروفة"، موعحاو أن عدد المشارهين  والمشارهين
 ععو من الدا ل وال ارج. 1300في الموتمر 

وأّكرررد أن المررروتمر سررريناقش هرررل الملفرررا  المتعلقرررة بالشرررلن السلاسررري الفلسرررطيني، ومعالجرررة العديرررد مرررن 
لررى أن الحرهررة متفقررة علررى انهرراء ملررف القلررادي اللرروائل الدا للررة إليجرراد حلرروم ج ر ررة لهررا، مشرردداو ع

 المفلوم من الحرهة محمد دحالن عبر ا ال  الطر ق أماهللا عودته، هما قام.
وتابا القلادي فري فرتل قرائالو اّن المروتمر سريبح  بهرل قرو  اعراد  اسعتبرار لحرهرة فرتلا "هونهرا لرماهللا 

 أمان هل فلسطيني بالعفة و ل ".
 10/11/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 : المقاومة مصممة على تحرير األسرى قيادي بـ"الجهاد" .13

أكررد القلررادي بحرهررة الجهرراد اإلسررالمي أحمررد المرردلل أن حرهترره لررن يهرردأ لهررا بررام حتررى تحر ررر : رفررل
 اهسرى والمعتقلين هافة في سجون اسحتالم.

سرناد لاسرير ن المعرررمين عرن الطعراهللا أحمرد  أبرو فرار  وأنرس شررديد وأعراف المردلل  رالم وقفرة دعرهللا وا 
نعمتهررا اليرروهللا ال مررلس، موسسررتا "مهجررة القرردس" و"الرابطررة اإلسررالملة" علررى دوار النجمررة وسررب مدينررة 
رفررل جنررور قطرراع  ررل  " أن فلررائل المقاومررة أ رر   علررى عاتقهررا عهررداو بررلن س لغمررم لهررا جفررن وس 

 يهدأ لها بام قبل أن تكسر قيد اهسرى هافة.
 10/11/2016، مالمركز الفلسطيني لإلعال

 
 الستشهاد ياسر عرفات في رام هللا 12الذكرى الـ إحياءانطالق فعاليات  .14

سستشرهاد  12ال هرى الر احلاءانطلق  بمقر الرئاسة في مدينة راهللا  ، يوهللا ال ملس، فعاللا   :راهللا  
، لاسرررر عرفرررا  بحعرررور ومشرررارهة الررررئلس محمرررود عبررراس، ورئرررلس الرررولراء رامررري الحمرررد   الررررئلس

 وأععاء اللجنة التنفي لة لمنعمة التحر ر، واللجنة المرهل ة لحرهة فتل، والقلادا  اهمنلة والمدنلة.
  سف المواطنين من هافة محافعا  الوطن للمشارهة في المهرجان المرهلي. احتشد وأهللا مقر الرئاسة

 10/11/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 عرفاتالفوتوغرافية التاريخية التي تجسد مسيرة  للصور معرضاً فتح تقيم دمشق:  .15
سستشرهاد الرررئلس الرمرل لاسرر عرفرا ، أقامر  حرهرة فررتل  12عرمن فعاللرا  احلراء الر هرى : دمشرق

في العالمة السور ة دمشق مسراء يروهللا ال مرلس، معرعرا "لللرور الفوتو رافلرة التار  لرة التري تجسرد 
 .لاسر عرفا حلا  ومسير  

لررة عرررم فرريلهللا "وثررائقي بعنرروان "مسررير  قائررد" و لرر  فرري م ررلهللا السرريد  ل نررر "م ررلهللا وجرررى  ررالم الفعال
 الشهداء" لالجئين الفلسطينيين جنور دمشق.

 10/11/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 
 
 رام هللا: فصائل فلسطينية تشدد على ضرورة إنهاء االنقسام في ذكرى "أبو عمار"  .16

مرررين العررراهللا المسررراعد للجبهرررة الدلمقراطلرررة قرررلس عبرررد الكرررر هللا فررري هلمتررره باسرررهللا الفلرررائل قرررام اه :راهللا  
انطلق  بمقرر الرئاسرة فري مدينرة راهللا  ، يروهللا التي  سستشهاد 12ال هرى الر احلاءفعاللا  في  الوطنلة
"نحن ن هر الشهيد أبو عمار في هل حين وفي هل حام وفي هل منعطف، ونر هرق فري هرل : ال ملس
وشدد على وجور وعا حد  فة اسنقساهللا هونها تفت  بحرهتنا الوطنلة وتعرعف نعرالنا عرد  .شيء

 اسحتالم ومساعينا لتحقيق حقوقنا في الموسسا  الدوللة.
وقام: وم ر عة اسنقسراهللا لشردد الحلرار علرى قطراع  رل  للحروم حلرا  مليروني مرواطن الرى جحرلهللا وهرو 

د الكررر هللا انرره بحجررة اسنقسرراهللا يررلداد التررد ل فرري شررووننا وأعرراف عبرر لسررد طر ررق مسرريرتنا الدلمقراطلررة".
الدا للة في محاولة إلعادتنرا لردائر  اسحترواء ر رهللا أننرا وعلرى رأسرنا الشرهيد أبرو عمرار بر لنا الردهللا  ل ررا 
مررن أجرررل انترررلاع ولررون القررررار الررروطني الفلسرررطيني، الرر ي سررروف نبقرررى نرردافا عنررره ونحملررره بحررردقا  

 طي ه ق اللفحة السوداء".العيون، ل ا علينا أن نعمل ل
وأعراف عبررد الكررر هللا انرره " ن اهوان لترتيرر بيتنررا الرردا لي لنررتمهن مرن التلرردي للتحرردلا  الترري تواجرره 
ن الفجرررر    لفلسرررطين الحرررر   شرررعبنا"، ان أبرررو عمرررار يبشررررنا برررلن هنرررا  عررروءا فررري نهالرررة النفرررق، وا 

 الدلمقراطلة بعالمتها القدس".
 10/11/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 غاية األهمية وال يجوز أن تطوى هذه الصفحة مع الوقتبالكشف عن قاتل عرفات أمر ": الشعبية" .17

بعرررور  الكشررف  طالررر ععررو المهتررر السلاسرري للجبهررة الشررعبلة هايررد الغرروم: نسررمة حمتررو - ررل  
. لعراهللاوبشهل عاجل عن تفالريل عمللرة ا تلرام الررئلس الفلسرطيني الراحرل لاسرر عرفرا  أمراهللا الررأي ا

أن الكشف عن قاتل عرفا  أمر في  الرة اههملرة وس يجرول أن تطروى هر ق اللرفحة مرا مررور  وأكد
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الوق ، قائالو: "من أههللا الدروس التي يجر أن نست للها هفلسطينيين أن العدو اللهيوني لعتبر هل 
وأدى برره فلسررطيني م ررالف لسلاسرراته عرردوا لرره، حتررى ان وقررا معرره اتفاقلررا  همررا فعررل الرررئلس عرفررا  

  ل  أن يتهللا ا تلاله".
وأعرراف الغرروم: "س يجررر أن نعررلش أوهامررا فرري امهانلررة الولرروم الررى حررل أو مررا لسررمى بسررالهللا مررا 
اسحتالم هن ه ا الكلان أساساو نشل على نفس الشعر الفلسطيني وحقوقه ومن أجل  ل  است دهللا هل 

 .وسائل اإلجراهللا واإلرهار والوحشلة من  أن نشل على أرم فلسطين"
وتابا قوله: "لفترم أن يدفا هل من يراهن على ما لسمى بعمللرة السرالهللا مرا اإلسررائيليين الرى اعراد  
 قراء  واقا العدو اللهيوني في فلسطين وأهدافه القائمة على نفي وجود أي حق للشعر الفلسطيني".

 10/11/2016فلسطين أون الين، 
 
 هو االحتالل اإلسرائيلي عرفات مقتلالرئيس في  المتهم":  قراطيةو الديم " .18

لررالل ل رردان: ان استشررهاد  ععررو المهتررر السلاسرري للجبهررة الدلموقراطلررة قررام :نسررمة حمتررو - ررل  
الرئلس لاسر عرفا  لعد  سار  هبير  للشرعر الفلسرطيني، سفتراو الرى أن مرا لعروم تلر  ال سرار  هري 

 التي تحقق  في عل وجودق. اإلنجالا 
لس في استشهاد الرئلس لاسر عرفرا  هرو اسحرتالم اإلسررائيلي، موهرداو وأوعل ل دان بلن المتههللا الرئ

 على عرور  العمل بجدلة لكشف هل المتسببين في وفاته.
وطالر ل دان بعرور  هشف اهدوا  التري تسربب  بشرهل مباشرر فري عمللرة استشرهادق، سفتراو الرى أن 

قيرق اههرداف التري هران لسرعى اليهرا الوفاء للرئلس الراحل أبو عمار يتمثل في الكشف عرن قاتلره وتح
 .قبل وفاته

 10/11/2016فلسطين أون الين، 
 
 بغزةحركة العدد من كوادر  ازلذكرى عرفات واحتج مسيرة شموع إحياءً  بفضفتح تتهم حماس  .19

مسررير  بفررم حرهررة حمرراس، مسرراء يرروهللا ال مررلس، ل بغررل  التابعررة هللااهأجهررل  اتهمرر  حرهررة فررتل  : ررل 
عرردداو مررن هرروادر  الالقو  واحتجرربررثانلررة عشررر  سستشررهاد الرررئلس لاسررر عرفررا  شررموع احلرراء للرر هرى ال

 حرهة في ميدان الشهداء بم لهللا الشاطئ  رر مدينة  ل .ال
واكررد ععررو الهيئررة القلادلررة لحرهررة "فررتل" فرري قطرراع  ررل ، النرراطق الرسررمي باسررهللا الحرهررة فرري القطرراع 

الرر هرى الثانلررة عشررر  سستشررهاد الرررئلس  الرردهتور حسررن أحمررد، مهاجمررة أمررن "حمرراس"، لفعاللررة احلرراء
وأدان الردهتور أحمرد  عرفا  وتفر رق المحتشردين واحتجرال أرمعرة مرن أبنراء حرهرة "فرتل" لعرد  سراعا .
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فرري تلررر ل لررر"وفا"، اعتررداء أجهررل  أمررن "حمرراس" علررى الجمرراهير المحتشررد  إلحلرراء الرر هرى، معتبرررا أن 
اللرا  الوطنلرة التري تنعمهررا حرهرة "فتررل"  الررة حرهرة "حمراس" تسرعى الررى التلرعيد والرى حعررر الفع

احلررراء  هرررررى القائرررد الرمررررل الشرررهيد لاسررررر عرفررررا  الررر ي هررررو رمرررل لشررررعبنا الفلسرررطيني بهافررررة أطلافرررره 
 السلاسلة، مطالباو قلاد  حرهة "حماس" بتغلير لغة العقل بما لعلل و وسس للوحد  الوطنلة.

 10/11/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 
 

 مستنقع التخابرمن السقوط بشعبنا  منع ةراويالهدف ": "المشنقةته إشهار روايالزهار خالل حفل  .21
"المشرنقة"، ان تره محمود اللهار  الم حفل اشرهار روايد. قام ععو المهتر السلاسي لحرهة حماس 

ا المسرتنقا .الت رابر الهدف من راو ته أن لعا بيد أبناء شعبنا ورقة تقوم له الاكهللا أن تسقطوا في هر 
 ما اسحتالم .

ودعا اللهار الى تحلين اإلنسان الفلسطيني، قائالو: علينرا أن نل ر  جرعرة نحمري بهرا أنفسرنا وأبناءنرا 
 من المرم ال بي  ال ي لشوق حلاتنا.

ونبرره الررى أن المت ررابر مررا اسحررتالم الرر ي هرران محررور روايترره هرران سرربباو فرري ا تلررام القرراد  فرري حرهررة 
 لدهتور عبد العل ل الرنتلسي والمهندس اسماعيل أبوشنر، ال ين عاش معههللا شتى المراحل.حماس ا

ن لرهللا لهرن هر ل  فهرو ملهرا ، مبينراو علرى أنره  وشدد على أن أدر المقاومرة تحلرين للفررد والمجتمرا، وا 
 تمجيٌد للبطولة هالتي مجدتها  ل  في معرهة العلف الملكوم.

 10/11/2016موقع حركة حماس، غزة، 
 
 بحي شعفاط بادعاء حيازته سّكيناً  فلسطيني عتقلياالحتالل  .21

اعتقل  قوا  اسحتالم في حي شعفا  وسرب مدينرة القردس، اليروهللا ال مرلس، شراباو فلسرطينلاو،  :القدس 
 بلعهللا حلالته سّهيناو.

ثررر  وادعرر  شرررطة اسحررتالم فرري بلرران لهررا بلنرره تررهللا اعتقررام هرر ا الشررار قرررر القطررار ال فيررف، حيرر  عت
 ته على سهين.بحول 

وأعرراف البلرران أن القرروا  اإلسرررائيللة اعتقلرر  الشررار عقررر اسشررتباق برره مررن قبررل حررّراس أمررن القطررار 
 ال فيف، وتهللا اقتلادق للتحقيق في شبهة محاولة تنفي  عمللة طعن.

 10/11/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 
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 قيادي بحماس في جنين االحتالل يشن حمالت دهم شمال الضفة ويعتقل .22
شن  قوا  اسحرتالم، فجرر الجمعرة، حملرة اعتقراس  ودهرهللا فري منراطق متفرقرة شرمام العرفة، : جنين

 شمل  اعتقام القلادي بحماس في جنين نادر لوافطة.
فقرررد اعتقلررر  قررروا  اسحرررتالم اللرررهيوني فجرررر اليررروهللا الجمعرررة القلرررادي فررري حرهرررة حمررراس الشررريخ نرررادر 

 اقتحاهللا منلله والعب  بمحتولاته في جنين.عاما  عقر  45لوافطة .
وقالرر  لوجررة القلررادي لرروافطة لمراسررلنا ان أعرردادا هبيررر  مررن قرروا  اسحررتالم داهمرر  المنررلم بشررهل 

 همجي وفتشوق متعمدين ت ر ر الممتلكا  وعاثوا فله فسادا.
اسحرتالم وأشار  الرى أن قروا  اسحرتالم اعتقلر  القلرادي لروافطة عقرر  لر ، مشرير  الرى أن جنرود 

 فتشوا جملا أنحاء المنلم ومحلطه.
يرر هر أن القلررادي لرروافطة لعمررل مررديرا فرري ولار  العمررل فرري طوبرراس وهرران مرشررحا سنت ابررا  بلدلررة 

 ، واعتقل سلاسلا عد  مرا .عاماو  13طوباس التي ألغي  وقعى في سجون اسحتالم أكثر من 
 11/11/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 لب روسيا بضمان إخالء سورية من التواجد العسكري اإليرانينتنياهو يطا .23

تل أبير: توجه رئلس الولراء اإلسرائيلي، بنلامين نتنلاهو، بطلر الى الحهومة الروسلة بلن تعمن 
ا الء سور ا من التواجد العسهري اإليراني، بولف  ل  جلءا من التفاهما  السلاسلة اسستراتيجلة 

 بين البلدين.
لاهو، ال ي هان يتحد  لدى استقباله رئلس الولراء الروسي دلمتري ميدفيديف، أمس وقام نتن

العالهللا الجديد طافل بالفر  الكبير  لهلهللا قوى اإلرهار »ال ملس، في مقرق في القدس الغرملة، ان 
ء والت لف التي تر د أن تعيدنا الى العالهللا القدلهللا، الى العلور الوسطى المعلمة والقاتلة، ونحن شرها

ونوق بلن اسرائيل وروسلا والوسلا  المتحد  ودوس هثير  «. في مهافحة اإلرهار ال ي لمارسه التطرف
ال شلة من الجهة اه رى التي تقود »، مشددا على «داعش»أ رى تشاطر الهدف وهو القعاء على 

 مس  التطرف، وهي ايران، التي نقش  على علمها اشار  تدمير اسرائيل وتمارس اإلرهار على
اننا ملممون على القلاهللا بمهمتين: اهولى، منا ايران من امتال  اهسلحة »وأعاف: «. قارا 

النوولة والثانلة، منا ايران، مهما هان  اهوعاع في سور ا، سواء تهللا التولل الى تسولة أهللا س، من 
ن تعل ل تعل ل تواجدها العسهري في سور ا برا وجوا وبحرا. ونحن ملممون ألعا على منعها م

تواجد الميللشلا  الشلعلة التي تقوهللا بتنعلمها ومتسللل منعمة .حلر    بلسلحة  طير  توجه 
 «.عدنا
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ثمة أهملة هبير  للتعاون اهمني ما روسلا من أجل مواجهة ايران. ونحن ملرون »وقام نتنلاهو ان 
تقرار عسهر ا في سور ا. وعلى على القلاهللا بلمر ن، منا حلال  ايران سالحا نوولا ومنا ايران من اسس

 «.ه ق ال لفلة، فعن التعاون اهمني بين اسرائيل وروسلا مههللا جدا
 11/11/2016الشرق األوسط، لندن، 

 
 سيمكننا من توسيع المستوطنات ترامبشتاينيتز: فوز  .24

عبد الرووف أرناوو  : قام ول ر البتنى التحتلة يوفام شتاينيتل، في حدي  لم اعة  -القدس 
سرائيللة العامة .رسملة ، لبا  يوهللا ال ملس، ان ولارته تنوي القلاهللا بلعمام واسعة النطا  في اإل

 العفة الغرملة، على  لفلة فول دونالد ترامر في اسنت ابا  الرئاسلة اهمر هلة. 
وأعاف:" ان انت ار ترامر وتلر حاته المو د  إلسرائيل، سلمهنها من توسلا أعمام البناء في 

 طنا ". المستو 
 11/11/2016وكالة األناضول لألنباء، أنقرة، 

 
 التفاعل بالمعترك السياسي اإلسرائيلي ومساعدة شعبنا الفلسطيني سنواصلأيمن عودة:  .25

راهللا  : قام رئلس القائمة العرملة المشترهة في الكنلس  ألمن عود ، في هلمة جماهير أراعي 
ين ال ين بقينا في وطننا ر هللا النهبة ور هللا سلاسا  بعحلاء ال هرى: "نحن العرر الفلسطيني 1948

التهجير، لنا  لوليتنا، وهي أننا مواطنون في اسرائيل، وحهومة اسرائيل تر د أن تبني ش للة 
اسمها "العرمي اإلسرائيلي"، وه ا "العرمي اإلسرائيلي" هو عرمي بمفهوهللا أنه لعرف لغته، ولكنه ممنوع 

يني أو يتماهى ما نعام شعبه، هو عرمي مشّوق وللس فلسطينلا، أن لعرف شيئا عن تار  ه الفلسط
أما معادلتنا فهي أن نهون عرما فلسطينيين مهتملين، وفي الوق   اته أن نناعل من أجل المواطنة 

 الكاملة. ه ق هي معادلتنا نحن".
لل وأعاف ر هللا موقعنا و لوليتنا سنوالل التفاعل في المعتر  السلاسي اإلسرائيلي، وسنوا

مساعد  شعبنا الفلسطيني، فنحن قو ون ببقائنا على أرعنا وبالد وم في المعتر  السلاسي 
اإلسرائيلي، وأفعل من لعي ه ق القو  الكملة والنوعلة هو نتنلاهو ل ل  لعمل على نلع الشرعلة عنا 

 هي س نهون موثر ن".
للسوا وحدههللا، بل معههللا ، وههللا %20وأوعل عود  أن نسبة الفلسطينيين في اسرائيل ولل  الى 

 شرهاء من يدعمون السالهللا.
 10/11/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 وحكومته ينفذان عمليات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين شرقي القدس والنقب نتنياهوغطاس:  .26
جيهان الحسيني: انتقد النائر العرمي في الكنلس  اإلسرائيلي باسل  طاس التمييل ال ي -واشنطن 
السلطا  اإلسرائيللة عد العرر في اسرائيل،  لولاو في قطاع ال دما ، مشيراو الى أن  تمارسه
 10مللار دوسر  ل ل نة الدولة، أي أكثر من  12مللار شلهل حوالي . 45يدفعون أكثر من »العرر 

 6بليون شلهل، أي أقل من  30في المئة من مجمل العرائر، بينما نليبنا من الموالنة س يت طى 
العرر حينما لطالبون بحقوقههللا فههللا س لستجدون أحداو، هنههللا لمولون »، سفتاو الى أن «ي المئةف

 «.موالنة الدولة بما يدفعونه من عرائر
باسستمرار في تنفي  عمللا  »واتههللا  طاس رئلس الحهومة اإلسرائيللة بنلامين نتنلاهو وحهومته 

سفتاو « والنقر ....  بينما العالهللا  افل أو متغافلتطهير عرقي عد الفلسطينيين في القدس الشرقلة 
نتنلاهو لهللا لهتف ب ل  بل ير د من العالهللا أن لعتبر اسستلطان فو  اهراعي الفلسطينلة »الى أن 
 مشيراو الى مساعله من أجل عهللا الكتل اسستلطانلة إلسرائيل.« مشروعاو 

 11/11/2016الحياة، لندن،  
 
 الشرطة تجاه فلسطيني الداخل أداءولة لبحث حنين زعبي تجتمع بمراقب الد .27

محمد وتد: عقد  النائبة حنين لعبي، رئلسة طاقهللا مناهعة العنف في القائمة المشترهة، جلسة ما 
مهتر مراقر الدولة، عهللا مراقر الدولة وطاقمه اسستشاري ومسوولي قسهللا مراقبة سلطا  القانون، 

في محارمة العنف والجر مة في المجتما وعرع  فله معطلا  وتفاليل حوم تقاعس الشرطة 
ووعع  لعبي بين يدي مراقر الدولة تقر را حوم الجر مة في لافا، بما فيها حاس  قتل  العرمي.

أهمل  بقلد، ومعرفة الشرطة ببور الجر مة وال او  وملا السال  والسموهللا، وأكد  استكمام 
 المعلوما  بتقر ر اعافي سللله  الم ألاهللا.

اقر الدولة وطاقمه استعدادا جدلا لبح  الموعوع، اهمر ال ي يتطلر استمرار العمل وقد أبدى مر 
 ما مهتبه، وعقد جلسا  اعافلة موسعة.

 10/11/2016، 48عرب 
 
 تناقش مقترح قانون منع رفع األذان عبر مكبرات الصوت للتشريعاتاللجنة الوزارية  .28

مة اإلسرائيللة يوهللا اهحد المقبل، في جلستها محمد وتد: تناقش اللجنة الولار ة للتشر عا  بالحهو 
اهسبوعلة مقتر  قانون لقعي بمنا رفا اه ان عبر مهبرا  اللو  في البلدا  العرملة والمدن 

 الساحللة، و ل  تمهيدا لعرعه على الكنلس .



 
 
 
 

 

 19 ص             4105 العدد:        11/11/2016 الجمعة التاريخ: 

                                    

ولطالر مشروع القانون ال ي قدمه النائر من حلر 'البي  اليهودي، موطي يو ير والعديد من 
ر اللمين، بمنا اه ان عبر مهبرا  اللو ، بحجة أن  ل  'يلعج المواطنين اإلسرائيليين، نوا

ولسبر أ ى بيئي'، هما لمنل المشروع الشرطة اإلسرائيللة الحق في استدعاء مو نين للتحقيق معههللا، 
 ومدء اجراءا  جنائلة بحقههللا، ومن ثهللا فرم  راما  ماللة عليههللا.

 11/11/2016، 48عرب 
 

 : قوات االحتالل تغلق منزل أسير من يطا بالباطون الخليل .29
 أ لق  قوا  اسحتالم اإلسرائيلي، يوهللا ال ملس، منلم أسير من بلد  لطا جنور ال ليل بالباطون.
وقام منسق اللجنة الشعبلة لمقاومة الجدار واسستلطان في جنور ال ليل راتر الجبور لر"وفا"، ان 

شمام البلد ، فجرا، واقتحم  منلم عائلة اهسير يونس عالش قوا  اسحتالم داهم  منطقة رقعة 
ل ن، المتههللا بتدبير عمللة تل أبير في حل ران العاهللا الماعي، وحالرته، وأ ل  قاطنله، وبعدها 

 أ لقته بالباطون.
 10/11/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 

 
 قله خالل مواجهات على حاجز عطارةبالرصاص ويعت رام هللا: االحتالل يصيب طفالً  .31

ألير، لبا  يوهللا ال ملس، طفل من م لهللا الجللون، بعلار ناري في الف  ، أطلقته قوا  اسحتالم 
 اإلسرائيلي المتمرهل  عند حاجل عطار ، بين بلدتي بيرل   وعطار  شمام راهللا  ، واعتقلته فور  ل .

 15حتالم أطلق  النار لور الطفل أنس محمود ل د .وأفاد  هيئة نادي اهسير لر"وفا" بلن قوا  اس
عاما ،  الم مواجها  اندلع  بين قوا  اسحتالم وطلبة المدارس، بالقرر من الحاجل العسهري، 

 الرئلس لاسر عرفا . رحيل 12في المسير  التي انطلق  من المدارس المحلطة، احلاءو لل هرى الر
وسائل التوالل اسجتماعي، لعهر قلاهللا قوا  اسحتالم وتداوم مواطنون ونشطاء شر ب فيديو عبر 

بجر الطفل الملار، بطر قة وحشلة، فلما منع  طواقهللا اإلسعاف والهالم اهحمر الفلسطيني من 
 الولوم الله، وتقدلهللا العالج الاللهللا له.

 10/11/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 
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 ع الخطر على القدسرّ  سعهد ترامب ي  محللون وخبراء:  .31
أشار المحلل السلاسي الدهتور مهدي عبد الهادي الى أن من السابق هوانه  :هبة ألالن -القدس 

معرفة ال طوا  اهوللة التي سلقوهللا بها ترامر فلما يتعلق باللراع العرمي اإلسرائيلي، "نحن أماهللا 
 مستقبل مشر  ما ه ا الرجل".ش للة متناقعة وشعاراتلة، وعلينا أن س نرفا سقف توقعاتنا ب

واستطرد قائال "الملف الفلسطيني  ير موجود على أجند  الرئلس المنت ر، معلوماته عن ه ا الملف 
 عحلة، فلجندته مرهل  على أمن وسالمة اسرائيل".

هي في المنطقة س  وفلما يتعلق بنقل السفار  اهميرهلة الى القدس، أكد عبد الهادي أن الوجود اهمر 
حتاج الى سفار  بقدر ما هو وجود عسهري، لكن تبقى للسفار  أهميتها الرمل ة، فانتقالها لعني "س ل

 اعتراَف بعالمة للشعر الفلسطيني، وأن القدس جلء س يتجلأ من دولة اسرائيل".
 لل  حوم المسجد اهقلى واسقتحاما  المتكرر  لجماعا  ععو الكنلس  وفلما يتعلق بتلر ل 

ن، شدد الشيخ علاهللا ال طير مدير عاهللا دائر  اهوقاف اإلسالملة في القدس على أن " لل  المستوطني
س لمل  الولالة على المسجد وهو  ير م وم بدعو  أي انسان لل ار  المهان، والحهومة اهردنلة 

 بلفتها وللة على المسجد اهقلى لن تسمل بمثل ه ا اسنتها ".
ستغل الفتر  اسنتقاللة وتل د من اسقتحاما ، اهمر ال ي لستدعي وأشار ال طير الى أن اسرائيل ست

 اهوقاف النعر ب طور  للموعوع،  الة أنه يتهللا بالقو  وبحمالة من جنود اسحتالم.
وحوم اسستلطان في القدس، أكد  ليل التفهجي مدير دائر  ال رائب ونعهللا المعلوما  في جمعلة 

ستستغل الفتر  اسنتقاللة في الوسلا  المتحد  لتل د من الوحدا   الدراسا  العرملة، على أن "اسرائيل
اسستلطانلة في عل  لار الرادع، فالحهومة اإلسرائيللة لديها برنامج واعل المعالهللا فلما يتعلق 

 بالقدس وستكمل مراحل تنفي ق".
 10/11/2016.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 قدساالحتالل يقرر منع مصلي غزة من الوصول إلى ال .32

، يوهللا ال ملس، الغاء  روج مللي  ل  الى القدس هداء لال  اإلسرائيليقرر  سلطا  اسحتالم 
 الجمعة باستثناء موعفي اهونروا.
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في هيئة الشوون المدنلة محمد المقادمة لر"الحلا  الجديد " أن  اإلعالملةمدير الدائر   وأوعل
  ر ن  لمئةوسلسمل  ،هداء لال  الجمعة  دامواطنا الى القدس  150اسحتالم أبلغ بعلغاء  روج 

 من موعفي "اهونروا" بالمغادر ".
ووفقاو للمقادمة فعن اسحتالم يلعهللا أن السبر في منا المللين من مغادر   لى الى القدس هو عدهللا 

 .نفسه التلامههللا بمغادر  المدينة المقدسة في اليوهللا
 10/11/2016، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 الغربية مواطنًا من الضفة 23يعتقل  االحتالل .33

  مواطناو من العفة، ترهل  في 23الليلة الماعلة وفجر يوهللا ال ملس، .قبل اعتقل  قوا  اسحتالم 
 محافعتي جنين ومي  لحهللا، هما جرى اعتقام لفتى من محافعة راهللا   والبير  بعد الابته.

قل من محافعة بي  لحهللا واعتت  محافعة جنين. ن نادي اهسير، أن ستة مواطنين جرى اعتقالههللا منومي  
 وجرى اعتقام هرمعة مواطنين من محافعة راهللا   والبير . ستة مواطنين   ر ن.

عتقل من ا فلما  ألعا.اعتقل ثالثة مواطنين من محافعة ال ليل و  ومن أر حا اعتقل ثالثة مواطنين.
 محافعة قلقيللة مواطن.

 10/11/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
 
 في مولدوفا فلسطينياً طب  طالب   140فصل  :48عرب  .34

أن ادار  الجامعة الوطنلة للطر والليدلة  48علهللا موقا عرر : مروى حنا -48 ا  عرر 
.USMF  طالر طر عرملا  140 ، ومقّرها العالمة المولدوفلة، هلشنيف، فلل  قبل ألاهللا معدود

 سعتبارا  'أكادلملة  الة' بالجامعة.من البالد، وههللا في سنوا  دراساتههللا المتقدمة، 
طالبا دراستههللا في العاهللا الدراسي الجديد، أوم من أمس، اس أنههللا  140وهان من المقرر أن يبدأ 

 لدموا من قرار الجامعة على الر هللا من أنههللا قاموا بدفا القسب السنوي للجامعة.
ها تغيير نعاهللا التدر س في ' ان ما حلل له عد  أسبار من48وقام طالر طر في الجامعة لر'عرر 

الجامعة والتشديد على تطبلقه بلرامة. العديد من الطالر لعلمههللا ه ا القرار و جر منحههللا فرلة 
اعافلة ليتمهنوا من اتماهللا دراستههللا،  لولا وأن منههللا طالر في السنة السادسة ولفللههللا عن 

 الت رج شهور قليلة فقب.
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ننا تواللنا ما النائر عن التجما الوطني الدلمقراطي ' ا48وقام طالر في جامعة هلشينيف لر'عرر 
في القائمة المشترهة، د. باسل  طاس، لمعالجة القعلة ونلمل أن تتراجا الجامعة عن قرارها 

 التعسفي. 
 10/11/2016، 48عرب 

 
 ذاته في العام %26.9مقارنة مع  %28.4تصعد إلى  الضفة والقطاعالبطالة في  .35

أعهر تقر ر رسمي يوهللا ال ملس، أن نسبة البطالة في السو  : اهناعوم  -محمد  بللة - راهللا  
في الرما  %26.9في الرما الثال  من العاهللا الجاري، مقارنة ما  %28.4الفلسطينلة لعد  الى 

 . اته العاهللامن الثاني 
وجاء في تقر ر لادر عن الجهال المرهلي لمحلاء الفلسطيني .حهومي  يوهللا ال ملس، أن عدد 

ألفاو في العفة 166.9 ألفاو في قطاع  ل  و 218ألف فرد، بواقا  384.9اطلين عن العمل بلغ الع
 وما يلام التفاو  هبيراو في معدم البطالة بين العفة الغرملة وقطاع  ل . الغرملة.

 في العفة الغرملة. %19.6، مقابل %43.2وملغ  نسبة البطالة في قطاع  ل  
 11/11/2016، قرة، أنلألنباء األناضولوكالة 

 
 مسلح إرهابيتنظيم  إلىقرار اتهامي في حق فلسطيني بجرم االنتماء مخيم نهر البارد:  .36

ألدر قاعي التحقيق العسهري فادي لوان، اليوهللا قرارا اتهاملا، اتههللا فله الفلسطيني عالء اليوسف 
مراكل الجلش في محلب ومراقبة  ارهابلةمسلل بهدف القلاهللا بلعمام  ارهابيتنعلهللا  الىبجرهللا اسنتماء 

عقوبا  معطوفة على الماد   335الماد   الىدا ن  تسم ،بهدف استهدافها والسلطر  عليها ،نهر البارد
 المحهمة العسهر ة العامة للمحاكمة. أماهللا وأحالهقعاء عسهري.  24

 10/11/2016النهار، بيروت، 
 
 قوات االحتالل تستهدف الصيادين والمزارعين في غزة .37

ار  الحرملة اإلسرائيللة فجر ولبا  يوهللا ال ملس، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة باتجاق فتح  اللو 
 مراكر الللادين قبالة سواحل أكثر من منطقة بقطاع  ل .
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وأفاد مراسل "القدس"، أن اللوار  استهدف  مراكر اللادين قبالة سواحل منطقتي السودانلة والواحة 
 وقوع الابا . شمام  رر القطاع دون أن يبلغ عن

وعلى الحدود البر ة الشرقلة لقطاع  ل ، أطلق  قوا  اسحتالم النار باتجاق الملارعين أثناء تواجدههللا 
في أراعيههللا قبالة مناطق هلسوفلهللا ووادي السلقا الى الشر  من  انيونس ودير البلل جنور ووسب 

 القطاع.
 10/11/2016القدس، القدس، 

 

 عتداء إسرائيلي وحشيمرعي يتعرض ال األردنياألسير  .38
عمان: أدان  اللجنة الوطنلة لاسرى والمفقودين اهردنيين في المعتقال  اللهيونلة قلاهللا الجنود 
اللهاينة في سجن جلبوع باسعتداء بالعرر المبر  على اهسير اهردني منير مرعي المحهوهللا 

ملا أنحاء جسمه،  مسة مومدا ، ما تسبر بعلابته بحالة ا ماء وعد  هدما  ورعوم في ج
وترهه دون أن تقدهللا له ألة اسعافا . وطالب  اللجنة الحهومة ممثلة بولار  ال ارجلة وهافة الجها  
لالء  المعنلة بمتابعة ه ق الحادثة وأ   هافة اإلجراءا  الكفيلة بعدهللا تكرار ه ق الممارسا  الوحشلة، وا 

هالي اهسرى في السجون اللهيونلة اهمر أهملة  الة، والعغب على اسحتالم لترتير ل ار  ه
 بالسرعة الممهنة.

 10/11/2016الدستور، عمان، 
 
أبو الغيط: ال مجال لتعديل مبادرة السالم العربية وعلى الفلسطينيين أن يسعوا بأنفسهم لتحقيق  .39

 المصالحة
لكيد على راهللا  : جدد أمين عاهللا جامعة الدوم العرملة أحمد أبو الغلب، مساء اليوهللا ال ملس، الت

 مرهل ة القعلة الفلسطينلة بالنسبة لامة العرملة.
وشدد أبو الغلب في مقابلة ما قنا  فلسطين الفعائلة، على أن مبادر  السالهللا العرملة  ير قابلة 
قامة الدولة  للتعديل، معلفا: اهولولا  فيها واعحة فهي تتحد  عن مفاوعا ، ثهللا اتفا  وا 

 اهمر بالتطبلا.الفلسطينلة المستقلة، لينتهي 
، تمثل اطاروا عاموا 2002و ّهر بلن المبادر  العرملة للسالهللا، التي أتقر  في قمة بيرو  العرملة عاهللا 

للتسولة السلملة العادلة في منطقة الشر  اهوسب، موعحا أن اسرائيل هي التي تتحمل مسووللة 
 تعثر مسار التسولة.
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السالهللا العرملة، فعن ه ا سلقود المنطقة نحو السالهللا  وأشار الى أنه في حام تطبيق وتنفي  مبادر 
 الشامل والدائهللا والعادم وه ل  الى اسستقرار.

وتطر  الى التطورا  اه ير  في الوسلا  المتحد  عقر فول المرشل الجمهوري دونالد ترامر في 
وأن تتمتا بالحهمة"، انت ابا  الرئاسة، معرما عن أمله بلن تكون اإلدار  اهميرهلة الجديد  "عادلة، 

 وأن تعا القعلة الفلسطينلة وملف الشر  اهوسب في مقدمة اهتماماتها.
ورجل أبو الغلب بلن تكون الشعارا  التي أطلقها المرشل الجمهوري  الم حملته اسنت ابلة جاء  

 %90علفا: ه رام انت ابلة وأنها س تمثل استجاق العاهللا لسلاسة اإلدار  اهمر هلة في المستقبل، م
من الشعارا  اسنت ابلة س تنف  على أرم الواقا، ومن هنا أرجل عدهللا اقداهللا اإلدار  اهميرهلة 

 الجديد  على نقل سفار  بالدههللا الى القدس.
وردا على سوام حوم ما يتردد عن وجود أطراف عرملة تسعى لفرم أش ا  على الشارع 

أجار أبو الغلب: أنا من المومنين بوحد  منعمة التحر ر وحرهة فتل، فه ق الحرهة هي الفلسطيني، 
أساس النعام الفلسطيني وس اعتقد أن القرار الفلسطيني  اعا لعغب من ألة جهة، بل هو نابا 
من اراد  فلسطينلة  اللة، والشعر الفلسطيني هفيل بتحديد موقفه من قلاداته، وأنا س أرلد الكثير 

ن الهمس في ه ا الموعوع، هنا  قلاد  ودعمها واعل وألمسه من موقعي هلمين عاهللا للجامعة م
 العرملة.

وشدد أبو الغلب على عرور  أن تتكاتف الجهود الفلسطينلة إلنهاء اسنقساهللا، معلفا: ومن هنا أوهد 
طة في  ل  وأ رى أن على الفلسطينيين أن لسعوا بلنفسههللا لتحقيق الملالحة الوطنلة، وأس لقبلوا بسل

في العفة، فهنا  رئلس واحد، ومجلس تشر عي واحد، ورئلس حهومة واحد، ومستقبل واحد، 
والرئلس الفلسطيني لمثل الجملا، وول ر ال ارجلة عندما لشار  في اجتماعا  الجامعة العرملة فهو 

 للتي باسهللا الجملا وباسهللا دولة فلسطين.
ارق التلفل وني بتوجله رسالة لشعبنا بقوله: "لتبقوا على النعام و تهللا أمين عاهللا جامعة الدوم العرملة حو 

 ولتلبروا ولتكافحوا وأنا واثق أن الفجر قر ر جدا".
 10/11/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا ، 

 
 تظاهرات تندد برفع علم "إسرائيل" في مؤتمر المناخ في مراكش .41

ن في مجام حقو  اإلنسان ومنتسبون الى تلارا  لسار ة اقبام الهامي: تعاهر ناشطو  -الرما  
سالملة ومدنلة أماهللا مقر البرلمان أوم من أمس، في الرما  احتجاجاو على رفا علهللا اسرائيل في  وا 

 موتمر المناي المنعقد في مراكش.
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 من الموقعين على اتفا  197للموتمر ال ي انطلق  أعماله اإلثنين الماعي  22ولشار  في الدور  
المناي بَمن فيههللا اسرائيل. وردد المحتجون الغاعبون شعارا  تستنهر التطبلا ما اسرائيل، معتبر ن 

ه ا اسعتراف »وشددوا على أن «. دليل على تطبلا مقي »أن وجود العلهللا اإلسرائيلي في مراكش 
المو  »وأحر  المتعاهرون علهللا اسرائيل وسب هتافا  تدعو الى «. بهلان اسرائيل مرفوم شعبلاو 

 «.هميرها وإلسرائيل
ودعا ول ر ال ارجلة المغرمي لال  الدين ملوار الى عدهللا تسيلس القعلة، مشيراو الى مشارهة 
فلسطين في الموتمر. وشدد على أن المغرر أوم مدافا عن فلسطين وس مجام للملايد  علله في ه ا 

لس هنا  دروس لقدمها أحد للمغرر ل»الشلن. وقام ملوار وهو رئلس الدور  الحاللة لموتمر المناي 
المملكة هي أوم »وأعاف: «. حوم التلامه الراسخ بالتنديد والتلدي للمواقف  ير المقبولة إلسرائيل

مدافا عن القعلة الفلسطينلة ونعمل بتنسيق وثيق ما الفلسطينيين لمللحة ه ق القعلة الكبرى 
المغرمي المل  محمد السادس هرئلس للجنة ، م هراو بجهود العاهل «التي لحمل همها هل المغارمة

 القدس.
 11/11/2016الحياة، لندن، 

 
 هيئة األركان اإليرانية: إيران "صنعت صواريخ في حلب" استخدمها "حزب هللا" لضرب "إسرائيل" .41

اإليرانلة عن اللواء محمد باقري، رئلس هيئة اهرهان للقوا  « تسنلهللا»"الحلا ": نقل  وهالة  –لندن 
في مدينة حلر السور ة، وأن ه ق « تلنلا لوار خ»ة اإليرانلة، تلكيدق أن ايران نجح  في المسلح

 «.استت دم  لعرر أهداف ومواقا اسرائيللة»اللوار خ 
« طهراني مقدهللا»وأفاد  الوهالة تسنلهللا بلن باقري شار  أمس ال ملس في ال هرى السنولة ال امسة لر 

، وقام في هلمة أن ايران لهللا تكن تحلل سوى على أعداد وهو موسس البرنامج اللارو ي اإليراني
قليلة من اللوار خ من سور ة وليبلا  الم الحرر ما العرا  في ثمانينا  القرن الماعي، ولكن 

تعلهللا طر قة است داهللا ه ق اللوار خ وهلفلة »بفعل مقدهللا ورفاقه نجح  القوا  المسلحة اإليرانلة في 
أن الحالة »المحدد  لها. وأعاف باقري « ألاب ... هل اههدافلناعتها وبالتالي لنعوا لوار خ 

اليوهللا تغّير  وألبح  المعادلة منعهسة، حي  هنا نست دهللا اهسلحة السور ة للدفاع عن بلدنا مثالو، 
لكن اليوهللا ألبحنا نلنا اللوار خ في سور ة  اتها وقد تهللا است داهللا مثل ه ق اللوار خ في حرر 

في لبنان « حلر  »في اشار  الى الحرر اإلسرائيللة عد « اسرائيللة تمول .يوليو  لعرر مواقا
 .2006عاهللا 

 11/11/2016الحياة، لندن، 
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رهاب المستوطنين .42  المجموعة العربية في األمم المتحدة تندد بالممارسات "اإلسرائيلية" وا 
لعنف واهعمام واهللا: أعرم  المجموعة العرملة في اهمهللا المتحد  عن قلقها البالغ جراء تلاعد ا

اعافة الى المستوطنين اإلرهابيين عد « اإلسرائيلي»اسستفلال ة والعدوانلة لقوا  اسحتالم 
الفلسطينيين.. مجدد  ترحيبها بالمبادر  الفرنسلة للدعو  الى موتمر دولي للسالهللا وفق مرجعلا  عمللة 

 السالهللا وفي مقدمتها المبادر  العرملة للسالهللا.
المتعلق بتقر ر اللجنة  50هللا اجتماع اللجنة الرابعة في اهمهللا المتحد  حوم البند وندد  المجموعة أما

التي تمس حقو  اإلنسان للشعر الفلسطيني، « اإلسرائيللة»ال الة المعنلة بالتحقيق في الممارسا  
والعمللا  اسنتقاملة « اإلسرائيللة»بالتوسا  ير المسبو  للمشار ا والم ططا  اسستلطانلة 

جراملة لهدهللا المنالم وملادر  اهراعي الفلسطينلة بالعفة الغرملة والقدس الشر ف ومحاوس  واإل
التغيير الدلمغرافي وطمس الهولة العرملة اعافة الى عمللا  التهو د والتطهير العرقي وجملعها 

قامة الدولة الفلسطينلة المستقلة ولسههللا في  انعداهللا ألة  فا  تعتبر تهديداو  طيراو لتحقيق حل الدولتين وا 
 جدلة لعمللة السالهللا.

 11/11/2016الخليج، الشارقة، 
 
 مستشار للرئيس األمريكي الجديد: ترامب يرى بأن المستوطنات ليست عقبة في طريق السالم .43

تل أبير: قام جالسون  ر نبال  ال ي لعمل مستشارا  الا للشوون اإلسرائيللة لدى الرئلس 
بلن اه ير يرى بلن المستوطنا  س تشهل أي عقبة في طر ق السالهللا  اهمر هي الجديد دونالد ترامر

 الفلسطيني.-وأنه س نلة لدله في فرم أي حل لللراع اإلسرائيلي
وبحسر  ر نبال  ال ي تحد  لر ا اعة الجلش اإلسرائيلي لبا  يوهللا ال ملس، فعن ترامر لعتبر 

  يرى أن المستوطنا  س تشهل أي عقبة انسحار اإلسرائيليين من قطاع  ل  لهللا يجلر السالهللا ول ل
وأعاف، "ترامر ينعر الى اسرائيل هحليف مههللا وأنها تتعرم ه طار ومن  أماهللا عمللة السالهللا.

حقها أن تدافا عن نفسها، وأن السالهللا يجر أن لهون بمبادر  من جملا اهطراف المعنلة فله وللس 
 بفرم حلوم أو التد ل في  ل  من أي طرف   ر".

مهانلة نقل ترامر للسفار  اهمر هلة من تل أبير الى القدس هما وعد في حملته اسنت ابلة، وحوم ا
قام  ر نبال  ال ي من المتوقا أن لهون مبعو  اإلدار  اهميرهلة الجديد  للشر  اهوسب، أن ترامر 

اس تار  لا سلفعل  ل  وأن اهمر بالنسبة له م تلف عن الروساء السابقين، وأنه لعلهللا أن هنا  اتل
 وفر دا بين اليهود والقدس على عهس قرار اليونسهو ب ل .

 10/11/2016القدس، القدس، 
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 ميدفيديف: في كل مرة أزور فيها إسرائيل أشعر أنني في البيت .44
بالم عاهر: قام رئلس الحهومة اإلسرائيللة، بنلامين نتنلاهو، لدى استقباله نعيرق الروسي، دلمتري 

 ل ملس، ان ثمة أهملة هبير  للتعاون اهمني ما روسلا من أجل مواجهة ايران.ميدفيديف، اليوهللا ا
من جانبه، قام ميدفيديف انه 'في هل مر  ألور فيها اسرائيل أشعر أنني في البي . و تشار  
سرائيل  الشعبان قلما مميل . وتقف أماهللا دولتينا تحدلا  مشترهة، هي اإلرهار ونلع السال  النووي. وا 

  اهكبر في المنطقة في الناحلة اسقتلادلة. ومن أجل ه ق اهمور التقينا ووقعنا على هي الشر 
 ه ق استفاقلا '.

ت  والبناء -ووقا نتنلاهو وميدفيديف على أرما اتفاقلا  تعاون في مجاس  اللراعة والجمار  والهاي
 واإلسهان.

 10/11/2016، 48عرب 
 
 إسرائيل" بسبب استخدام الموساد جوازات سفرهاإيرلندا توجه إنذارًا شديد اللهجة لـ" .45

وهالة سما: وّجه  دبلن ان اراو شديد اللهجة إلسرائيل بسبر مواللة أجهل  -القدس المحتلة 
اسست بارا  اإلسرائيللة ال ارجلة .موساد  است داهللا جوالا  سفر ايرلندلة ملور  في تنفي  عمللا  

 ا تلام ش للا  فلسطينلة وعرملة.
بعد أن رفم سفير تل أبير في دبلن لئيف بوهر التعهد بلن بالدق لن تست دهللا جوالا   جاء  ل 

س »، ا  قام في حدي  لحافي إل اعة محللة ايرلندلة: «موساد»السفر اإليرلندلة لمواللة عمللا  
 «.أعمن شيئاو، أنا رجل ديبلوماسي، وأعمل في ولار  ال ارجلة

ر ة عن الناطق باسهللا ولار  ال ارجلة في تل أبير عمانوئيل العب« يدلعو  أحرونو »ونقل  لحلفة 
ان وعلفة السفير هي تطو ر العالقا  الديبلوماسلة ما الدولة »نحشون قوله في التعقير على  ل : 

 «.التي ي دهللا فيها، وس عالقة له من قر ر وس من بعيد، بالقعالا اهمنلة
ور  لد وم دبي وا تلام القلادي الفلسطيني من است دهللا جوالا  سفر ارلندلة مل « موساد»ي هر أن 
، اهمر ال ي أثار  عباو 2010محمود المبحو  في هانون الثاني .يناير  عاهللا « حماس»حرهة 
 واسعاو.

 11/11/2016الحياة، لندن، 
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 وثيقة إسرائيلية: ترامب سيقلص تدخل الواليات المتحدة في الشرق األوسط .46
ح  اسرائيل أن لقل  الرئلس اهمر هي المنت ر، دونالد ترامر، القدس/عبد الرووف أرناوو : رج

من تد ل الوسلا  المتحد  في شوون الشر  اهوسب بشهل عاهللا واللراع اإلسرائيلي الفلسطيني على 
وجه ال لو . جاء  ل  في وثلقة سر ة أعدها باحثون بولار  ال ارجلة اإلسرائيللة، في محاولة 

 للرئلس اهمر هي المنت ر تجاق م تلف القعالا المطروحة.لتحديد السلاسة ال ارجلة 
وقال  الوثلقة، التي نشر الموقا اإللكتروني للحلفة "هآرتس" العبر ة مقتطفا  واسعة منها، مساء 
اليوهللا ال ملس، ان "تلر حا  ترامر  الم حملته اسنت ابلة س تشير الى وجود سلاسة متماسهة 

 طيني".بشلن اللراع اإلسرائيلي الفلس
وورد في ن  الوثلقة: أن "ترامر س يرى الشر  اهوسب هاستثمار جيد، ومن المعقوم أن نفترم 
أنه سلسعى للحد من التد ل اهميرهي في المنطقة، الى جانر التلامه بمواللة النعام عد تنعلهللا 

ر ا، والتي داعش، والل هللا ال ي تولد في المعرهة من أجل مدينتي المولل في العرا  والرقة في سو 
 سوف تستمر في الحلوم على دعهللا ادارته".

وأعاف  أن "العمللة الدبلوماسلة بين اسرائيل والفلسطينيين لن تكون على رأس أولولا  ادار  ترامر، 
ومن المعقوم أن نفترم ألعا أن يتلثر ه ا الموعوع من قبل الموعفين المحلطين به .ترامر  

 والتطورا  في ه ا الميدان".
  "اعالنا  ترامر .في دعايته اسنت ابلة  س تشير بالعرور  الى سلاسة متماسهة بشلن ه ق وتابع

المسللة، فمن جهة أعرر عن تلييدق للمستوطنا  ولنقل السفار  اهمر هلة الى القدس، ولكن في 
 تلر حا  أ رى قام أنه ير د أن يبقى على الحلاد، وأن على الجانبين .الفلسطيني واإلسرائيلي 

 التولل الى اتفا  بلنفسهما".
وتوقع  الوثلقة المسرمة، أن لحاوم ترامر في بدالة فتر  وسيته الرئاسلة تمييل سلاسته ال ارجلة عن 
سلاسة سابقه بارا  أوباما، على أن يتبنى في وق  سحق عقيد  أوباما بلن الوسلا  المتحد  يجر أن 

 تتوقف عن محاولة أن تكون شرطي العالهللا.
أن "ترامر سلهون تحدلا للمجتما الدولي، هنه من اللعر أن لعرف ما هي مواقفه، وهن لدله  ورأ 

مللحة محدود  في الشوون ال ارجلة، فعن من اللعر تمييل موقفه، أ  ا بعين اسعتبار 
 تلر حاته المتناقعة، ولكن من المرجل أن تميل ادارته الى اسنعلاللة والحد من التد ل الدولي".

ل  الوثلقة انه "هرجل أعمام، لحلل ترامر القعالا من  الم منعور الرمل وال سار ، ومن وقا
المتوقا أن ترهل سلاسته ال ارجلة على الملالل اهميرهلة العلقة والفور ة بدس من الترهيل على 

 العالهللا اهوسا واهشمل".
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ن الفر ق ال ي سيجلبه معه الى وأعاف  "نعتقد أن معرفة ترامر المحدود  بالساحة الدوللة ستجعل م
 البي  اهبلم أكثر أهملة، هنه سلهون له تلثير واسا النطا  في وعا السلاسة ال ارجلة لمدار ". 
و هر  أن "ترامر يرى في روسلا شر ها محتمال للحوار، وس سلما فلما يتعلق بالحرر في سور ا وأنه 

 لعتبر اللين تهديدا للوسلا  المتحد ".
 10/11/2016األناضول لألنباء، وكالة 

 
مقرر األمم المتحدة لألراضي الفلسطينية "قلق" من استخدام "إسرائيل" الذخيرة الحية ضد  .47

 الفلسطينيين
ا ف ر: قام مقرر اهمهللا المتحد  ال ا  لاراعي الفلسطينلة المحتلة امس انه  -القدس المحتلة 

 عد الفلسطينيين ال ين لشنون هجما  بسهاكين. "قلق للغالة" من است داهللا اسرائيل ال  ير  الحلة
ولر  مالهل لين  لوهالة فرانس برس أن "القو  القاتلة يجر أن تست دهللا هحل أ ير وفقب عندما 

 لهون هنا  تهديد مشروع لحلا  رجل امن".
وقام لين ، ال ي تولى منلبه في   ار .مارس  الماعي وترفم اسرائيل السما  له بد وم 

 لسطينلة المحتلة، ان القوا  اإلسرائيللة "تتجاهل ه ق القاعد ".اهراعي الف
وقارن لين  بين عمللا  اطال  النار على مهاجمين فلسطينيين في العفة الغرملة المحتلة ومين 

ما أدى الى  2015اليهودي المتعلر ال ي طعن ستة أش ا  أثناء مسير  للمثليين في القدس عاهللا 
 مقتل أحدههللا.
لقائه أرعا.وفي ه ا الحا  د  قام  الشرطة بالتغلر على المهاجهللا وا 

وتابا لين  في اتلام هاتفي ما فرانس برس بعد نشر أوم تقار رق، أن المهاجهللا "تهللا التغلر علله ولهللا 
للر بل ى جسدلا مطلقا". وأعاف انه "ا ا است دهللا ه ا النوع من القو  لتحييد مهاجهللا لحمل سهينا، 

 مهاجمين الفلسطينيين في عروف مشابهة"،فلما ا س لست دهللا ما مععهللا ال
واعهر تقر ر اهمهللا المتحد  الشهر الماعي حوم الفلسطينيين ال ين أليبوا بليدي اإلسرائيليين العاهللا 

 .2013مقارنة ما العاهللا  % 4تلقوا علارا  نار ة حلة بارتفاع نسبته  % 14أن  2016
لفلسطينيين لشنون الهجما  بسبر الدلاد وأعاف لين  انه قلق حلام أن تكون " ئار منفرد " من ا

 أوعاعههللا بوسا.
 11/11/2016الغد، عّمان، 
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 بين وعود ترامب المرشح وسياسات ترامب الرئيس .48
را د  در اهللا: سينّف  الرئلس اهميرهي المنت ر، دونالد ترامر، وعود التغيير التي حشد  له العلهللا 

التي ارتبط  بش له أثناء الحملة اسنت ابلة،  على دعمه بقفل على هل الشوائر والفعائل والعيور
انما ه ا س لعني أنه بالعرور  سينف  هامل وعودق اسنت ابلة، المحللة والدوللة، هن الفار  هبير بين 
دونالد ترامر المرشل ومين الرئلس المنت ر دونالد ترامر. رجل اهعمام ال ي للق اسمه بال هر 

قبل أن لعيد ا تراع نفسه «  ا دونالد» ة والترفيهلة استمتا بلقر على اهبنلة والمشار ا التجار 
ب وم اسنت ابا  الرئاسلة، فتحّوم الى مستر دونالد ترامر تهيئة للقر اهكبر. دونالد ترامر لّقن 
الدروس اللعبة للن بة التي هلأ  به هرجل أعمام وهمرشل للرئاسة وأتقن فن اسنتقاهللا بتلبطه 

د الن بولة. أعطى التمرد واسحتجاج وجهاو جديداو وتجّرأ على تحّدي الموسسة الشعوملة سالحاو ع
بهل ما فيها من رجام حههللا ورجام مام ورجام أعمام. أطا  باهسرتين  Establishmentالتقليدلة 

 م بوش و م هلينتون.  -اللتين أرادتا أن تلبحا شبه أسر  حاكمة في المشهد السلاسي اهميرهي 
لمين الجمهوري والدلموقراطي، الكف عن افترام أحقلة هل منهما بالهلمنة على فرم على الح

العمللة السلاسلة اهميرهلة وفرم عليهما مراجعة النفس جدلاو. فعل وسائل اسستطالعا  ووسائل 
اإلعالهللا التي انحال  بمععمها عدق تلقائلاو  جالو من فهر  ولوم رجل مثله الى منلر الرئاسة 

تلّرف باعتباطلة ومهلوانلة ومتهر ج واست دهللا اللدمة ليدهش ال ين دعموق وأولئ  ال ين اهميرهلة. 
هرهوق. انما في نهالة المطاف، ما فال دونالد ترامر به للس فقب اهلوا  اسنت ابلة بلكثر ة 
واعحة، بل ان فولق اهكبر هو في  هاء وح اقة فهمه لحاجة الشعر اهميرهي للتغيير. فلي تغيير 

للتي به الرئلس المنت ر الى الساحة اهميرهلة والساحة الدوللة، هل سلهون أداء دونالد ترامر س
الرئلس انفرادي النلعة هما هان  مسيرته الى البي  اهبلم ر هللا أنف مستشار ه، أهللا أن ش   
الرئلس سينقلر على ش   المرشل ورجل اهعمام بعدما لستما الى اإلحاطا  السر ة المتعلقة 

همن القومي اهميرهي وم فالا سير  الموسسة التقليدلة وعالقتها الععولة بالحههللا في الوسلا  با
 المتحد ،

فول دونالد ترامر بالرئاسة أتى بمثابة استفتاء على أداء الرئلس الحالي بارا  أوباما ورفم وسلة 
ينتون. رمما أن افرا  ثالثة له عبر مرشحة الحلر الجمهوري، ول ر   ارجيته السابقة، هلالري هل

بارا  وملشام أوباما في د وم الحلبة اسنت ابلة دعماو لهلالري هلينتون أساء اليها، في نهالة 
المطاف، أكثر مما حشد لها الدعهللا، هن جلءاو من النا بين المترددين رأى  ل  على أنه وسلة ثالثة، 

 فانتفم.



 
 
 
 

 

 31 ص             4105 العدد:        11/11/2016 الجمعة التاريخ: 

                                    

يق الفيديرالي باست دامها الرسائل اإللكترونلة  ارج لكن مدى عدهللا الثقة بهلالري هلينتون نتيجة التحق
الطر  الديبلوماسلة المعهود  هان نا باو مهماو في المعرهة الرئاسلة. ه ل  تار خ الفعائل ال ي ارتبب 

 ألعاو بآم هلينتون والتههللا عد الرئلس السابق بيل وهلالري هلينتون بالفساد.
قاهللا من ولوم بارا  حسين أوباما  ي البشر  السوداء لقوم البعم ان اهميرهي اهبلم قرر اسنت

الى البي  اهبلم، على ر هللا ج ورق اهفر قلة واإلسالملة، ول ل  التّف اهميرهي اهبلم حوم 
قلائلة للمسلمين والالتينيين على السواء. ا ا ثابر الرئلس  دونالد ترامر ال ي تحد  بلغة عنلر ة وا 

تماعي وال طار السلاسي اإلقلائي، ستلداد البيئة اهميرهلة المنت ر على حلاكة ال طار اسج
انقساماو وستسير في طر ق انحالم العقد اسجتماعي المبني على التعالش والحقو  المتساولة. عندئ  
ستلتلق بدونالد ترامر سمعة تفهل  أميرها وعقيدتها بما ي دهللا أعداء ه ق الدلموقراطلة العر قة. 

الم في التار خ اهميرهي ولوسو الى اسنحطا .  طار الرئلس المنت ر عندئ  يبدأ عهد اسنح
 دونالد ترامر اهوم هان مطمئناو، انما العبر  في اهفعام.

واقعلاو، سلهون لعباو على الرئلس المنت ر تنفي  هامل وعود المرشل للرئاسة هسبار برا ماتلة 
للس نلهة، ومناء جدار فالل ما المهسل  ماليين مهاجر  ير شرعي  10وواقعلة. فمشروع ترحيل 

تدفا هلفته الحهومة المهسلهلة للس ش طة قلهللا. تفهل  برنامج التلمين اللحي المعروف باسهللا 
قد يتلّدر أولولا  التغيير الموعود ورمما ألعاو نسبة الفائد  وا عاد  النعر في جداوم « أوباما هاير»

أو أسس التعاقد ما حلف « النافتا»لدوللة على نسق العرائر اهميرهلة. لكن الغاء استفاقلا  ا
شمام اهطلسي .ناتو  أمر تترتر علله تداعلا  اقتلادلة وسلاسلة، أميرهلة ودوللة، قد س لهون 

 ترامر جاهلاو ه  ق على عاتقه في مطلا وسيته هرما سنوا .
استفا  النووي ما ايران لكنه  الرئلس المنت ر دونالد ترامر لن ينف ، على اهرجل، تلملحاته بعبطام

لن لعا نفسه ومبادئه وسلاساته رهن  ل  استفا  هما فعل بارا  أوباما. سلعا طهران في موعا 
المراقبة واسستحقا  ولن يتراجا أماهللا تهديداتها المبطنة بعلقاف مفعوم استفا  النووي هنه، أساساو، 

هلة هما في القاف طموحا  ومشار ا ايران النوولة لعتبرق ناقلاو وععلفاو في  دمة الملالل اهمير 
 لمجرد عشر سنوا .

اإليرانلة في عهد ترامر لن لهون اطاحة بالنقلة النوعلة -ه ا التغيير المنتعر في العالقة اهميرهلة 
اإليرانلة هما لا ها أوباما، لكنه للس تطوراو عابراو. لعل الفار  بين سلاسة -في العالقا  اهميرهلة 

باما التي تلادم  ما الدوم ال ليجلة وبال ا  السعودلة، مرجحة اهولولة اإليرانلة في اسعتبارا  أو 
اهميرهلة، ومين سلاسة ترامر التي تعا ايران والدوم ال ليجلة على مسافة واحد  من اهولولا  
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رملة. فع ا حد  اهميرهلة هو ال ي سلمّيل وسلة ترامر في عالقاته ما ايران والدوم ال ليجلة الع
  ل ، سلهون تطّوراو ج ر او.

ه ا س لعني أبداو أن دونالد ترامر سلسرع الى احتعان المواقف ال ليجلة و تعادى ما ايران. فع ا 
عن ال ليجيون أن ه ق فرلتههللا، اهفعل اعاد  النعر. ما لعنله هو أن الالمحبة والالاعجار 

 ن بالمساوا  بين اسثنين وه ا تطّور.والالاعتبار والالاهتماهللا والالأولولة ستكو 
أقلى اهمنلا  هو أن تت   سلاسة اسبتعاد المتساولة عن ايران ودوم ال ليج بعداو تار  لاو يتمثل 
في رفم الرئلس ترامر المشارهة في ا هاء الحرور الم هبلة بين السّنة والشلعة. فهو س يبالي 

اهميرهلة السابقة القائمة على اسستفاد  من سهر النار  بالمسلمين عامة وقد لقرر أن أنما  اإلدارا 
على الحرور الم هبلة اإلسالملة س حاجة لها بعد ا ن. ه ا ا ا أقّر حقاو التغيير الج ري، وا  ا 

 سمح  له الموسسة التقليدلة ب ل .
ة اقناعه ايران ستكون متواجد  في سلاسا  ترامر من البوابة الروسلة والبوابة السور ة ومن فسح

واإلرهار. « داعش»على يد الرئلس الروسي فالدلمير بوتين أن ايران ت وم حرماو بالنلابة لعرر 
واإلرهار، « داعش»عندئ ، ا ا  اب  الدوم ال ليجلة من اثبا  شراكتها الفعللة في الحرر على 

دارته، وس تندهللا الدوم سترمل طهران معرهة أساسلة في هسر موقا ممّيل لها ما دونالد ترامر وا 
ال ليجلة هثيراو ما لهللا تستبق اهمور وتثب  موقعها في أولولا  الرئلس المنت ر. لقد حان الوق  
لل روج من  انة الكراهلة لمسالهللا التي لج  الدوم ال ليجلة نفسها فيها لدى للا ة مواقفها من 

 دونالد ترامر. طهران لهللا تفعل  ل .
قة بالسلاسة ال ارجلة بما فيها تل  ال ارقة للمبادئ دونالد ترامر أوعل أولولاته  ا  العال

المفترعة. بغم النعر ان هان سلحمل تل  الوعود الى البي  اهبلم أهللا س، من العرور  التدقيق 
 في أسوأ السينار وا  لوعا أفعل السلاسا . وسور ة مثام، وللس العرا ، مثالو.

ار  ترامر، ان لهللا تنته ه ق المعرهة قبل تسلمه العرا  سيبقى محلوراو في معرهة المولل أثناء اد
بلي طر قة هان . فتر  الوق  العائا بين اليوهللا ومنتلف شهر « داعش»السلطة برفم مشارهة 

هانون الثاني .يناير  قد تسّجل تطّورا  ج ر ة ميدانلة في معرهة حلر للس واعحاو ما ا ستكون 
ه ل  ايران. ه ل  ترهلا. ال اسر المباشر من فول  نتائجها. روسلا فائقة اههملة في تل  المعرهة.

دونالد ترامر بالرئاسة اهميرهلة يبدو المعارعة السور ة المسلحة المعتدلة ومن يدعمها من الدوم 
ال ليجلة وترهلا. لكن لترهلا موقعاو مميلاو في المعادلة هنها دا ل ساحة الحرر السور ة وهنها ععو 

 دونالد ترامر سلهون في لدد للا ة مواقفه نحو اسثنين.و  -في حلف شمام اهطلسي 
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أكثر ما لشغل البام هو تل  العالقة الرئلسلة واهساسلة بين الرئلس المنت ر دونالد ترامر والرئلس 
الداعهللا فالدلمير بوتين. بوتين استفاد هثيراو من انعلاللة بارا  أوباما وتلرف بغرور وهو لعامل 

ها العجول التي فاتها اللمن. دونالد ترامر لن لقبل بمثل تل  المعاملة. انه الوسلا  المتحد  وهلن
 ف ور بلميرها التي سيبنيها حتى ان لهللا لهن ف وراو بلميرها التي ورثها من أوباما.

فما يرثه دونالد ترامر هو أميرها الععلفة والمستععفة التي  سر  قو  أ القلة مّيلتها وجعلتها 
 قائد  عالملاو.

يرثه من حرور ا  ر ن س يههللا دونالد ترامر وهو س لهتر  ان سقط  سور ة في يد ه ا الطرف ما 
ن وقع  ايران في مستنقا ما أو نف   هلمنتها  ن معى اللمن الى حرر أهللة، وا  أو  ل ، وا 
اإلقللملة. فهو لن لحارر حرور ا  ر ن، ومه ا يتفق ما أوباما. ورمما هو  ا القاسهللا المشتر  

لى حين للا ة ترامر سلاساته وتشهيل حهومته، سيبقى العالهللا متلهباو الوح يد بين الرئلسين. وا 
للمفاجآ  من رجل المفاجل . الالاستقرار رافق العمللة اسنت ابلة في أسوا  المام. الم اوف من 

 اسعتباطلة واسنعلاللة في وسلة ترامر هان  واعحة في ردود الفعل العالملة.
س يتمهن أحد بعد من اإلجابة علله هو: أي تغيير للتي به دونالد ترامر الى الساحة السوام ال ي 

لى العالقا  ال ارجلة للوسلا  المتحد ، التغيير  ٍ ، انما بللة درجة وبلي شهل  اهميرهلة الدا للة وا 
لى أين،  وا 

نلر بطال  ما مثير ما لحد  للرجام عندما يتولون لماهللا السلطة. هثر منههللا يتعالى ولشغل الم
التواعا ال ي سلمه أثناء الحملة اسنت ابلة. لكن دونالد ترامر لهللا يتعاهر بالتواعا بل تعاطى ما 
معارعله بفوقلة وعنجهلة وثابر في الثقة المطلقة بولوله الى البي  اهبلم. اهمل أن لهون 

 جاهلاو ا ن لمهمة قلاد  أميرها الععمى بوعي وتواعا ومجدلة.
 11/11/2016لندن، الحياة، 

 
 برقية الرئيس المشفرة ؟! .49

طير أبوماهر   
لفاجئ الرئلس الفلسطيني محمود عباس، الفلسطينيين والعرر، انه لعرف اسهللا قاتل لاسر عرفا ، 

ه ا اتهاهللا سلاسي،  انلكنه س ير د هشف اسسهللا، سن شهادته س تكفي، والواعل من هالهللا الرئلس، 
يد، سحد  لوهللا الرئلس، وههللا هثر في بنلة السلطة الوطنلة  ير مباشر، على شهل برقلة تهد
 الفلسطينلة، وفروعها، هنا وهنا .
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 س ير د ير هافلة، وانه  أنهاللف شهادته  أنهيف لمهن للرئلس الفلسطيني وهو لاحر السلطة، 
على التنفي لة،  ير قادر  وأدواتها ا هان الش   ال ي لمتل  السلطة، عهشف اسسهللا له ا اسسهللا، ف

 ، فمن هو الطرف القادر ا او في مثل ه ق الحالة،!.أرسلهالطرف ال ي  أواسهللا القاتل،  اشهار
 ابراقهاش   سوف لف  الرسالة، التي تهللا  أو، مجرد تهديد سلاسي، لطرف اه لره ا الكالهللا على 

رقه   ر، و ر د تهديدق عمنلا، بح أوله، فهي تهديد عمني لطرف لشعر الرئلس بعيق منه، لسبر 
لسه  الرئلس هل  س أنوالتشهير فله، تح  وطل  ملف مثل مقتل لاسر عرفا ، واس هان المفترم 

قلة السهو  على  أي، أ رى مسببا، فه ق قلة  أوه ق السنين، على الطرف ال ي لعتبرق قاتال 
 قاتل عرفا ، وت هرها في ه ا التوقي  بال ا .

حرها  هثير ، في عالم الرئلس، ومن  لفه، وهو رمما ه ا التوقي  بال ا  لشهد ت أنلقوم مطلعون 
بوحي من جها  فلسطينلة، تر د الترو ج لسينار و  أولستشعر تغيرا  مقبلة على الطر ق، بعغب 

الرئلس عباس، مما  الىتغيير الرئلس الفلسطيني، سعتبارا  هثير ، وقد تسرم  ه ق المعلوما  
ة التي تلل تسميتها بالبرقلة المشفر  المرسلة لجهة محدد  يجعله في وارد الرد عليها، به ق الطر ق

الرئلس قد لهون تعمد تعملهللا الرسالة  أن الى اعافةسوف تلتقب البرقلة وتفهها بشهل سهل جدا، 
 من طرف، انه المقلود. أكثربحي  لفههللا 

ينفي  ل  للة  أنلراع دا لي فلسطيني، دون  اطارهالهللا الرئلس للتي في  أن اه لرعلى 
، لما ا اهههللاالت طلب لها، لكن السوام  أو، به ق الجر مة، عبر تبنيها اسرائيللة أوعرملة  أطراف

للرئلس ال ي هان لامتا هل ه ا  ادانة، وه ق بحد  اتها ا نسه  الرئلس هل ه ا الوق  وت هر 
 الوق ،!.

 11/11/2016، الدستور، عّمان
 

 الكفاح المشروع ضد اللوبي الصهيوني في مصر .51
ائل قنديلو   

في ما معى، هان  المشاعر العرملة تجاق المرشحين لرئاسة الوسلا  المتحد  اهميرهلة تتحّدد على 
 عوء المسافة بين هال المرشحين والكلان اللهيوني.

وعلى الر هللا من اإلدرا  الكامل بلن الجمهور ين والدلمقراطيين، على السواء، لععون مللحة 
، اس أن العرر هانوا لفعلون الداعهللا الناعهللا، إلسرائيل، عن الراعي اسرائيل قبل أي اعتبار   ر

 اللر ل الوقل.
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ا ن، في ملر، تتحّدد المواقف الرسملة واإلعالملة من المتنافسين على قاعد  اهكثر عداءو لمسالهللا 
 السلاسي، وفي القلر منه اإل وان المسلمون، فيرقلون، بهل  العٍة، و بتهلون، بهل وعاعٍة، من
أجل فول المرشل ال ي لعلن عداءق اللر ل للعرر والمسلمين، وانحلالق اهكثر لراحةو للكلان 

 اللهيوني.
وفي واحدٍ  من أكثر لحعا  اسلطفاف اثار و، تشار  ملر الرسملة اسرائيل رقلةو ماجنةو، احتفاسو 

ة لكل ما لم  للعروبة بفول دونالد ترامر، ال ي لهللا يتر  مناسبةو اس وأعلن فيها هراهيته المطلق
واإلسالهللا بللة، فتلتي تلر حا  ملطفى الفقي، سهرتير معلوما  حسني مبار ، متطابقةو ما 
تلر حا  ولراء اسرائيليين، من ناحلة اسبتهاج والترحير بفول ترامر، ا  لقوم ان فولق أفعل 

 وما بعدها، عهس ترامر.يونيو"،  30لملر بهثيرا هنه هان  لدى هلالري هلينتون أجند  معادلة لر"
وهو المعمون  اته ال ي تسمعه على ألسنة مسوولين حاليين ومتقاعدين، وا عالميين وسلاسيين، 
و ل له هالهللا سفير سابق، وععو في المجلس الملري للشوون ال ارجلة، موداق أن "فول ترامر 

مني واسقتلادي على هلالري هلينتون ي دهللا مللحة ملر، ولساعد على اسستقرار السلاسي واه
 للمنطقة، نعرا لمواقف هلينتون واتجاهاتها الداعمة لم وان المسلمين".

عا ه ق التلر حا  والمواقف أماهللا رد فعل ول ر التعللهللا اإلسرائيلي، نلفتالي بيني ، ال ي يتلعهللا 
 حلر البي  اليهودي المتشّدد، حين يبدي سعادته بفول ترامر، معلنا "أن فول ترامر لشهل فرلةو 
إلسرائيل للت لي فوراو عن فهر  اقامة دولة فلسطينلة"، معلفا: "ه ا هو موقف الرئلس المنت ر، 

 انتهى عهد الدولة الفلسطينلة".
الثاب ، تار  لاو، أنه لهللا تحههللا أميرها ادار  تت لى عن انحلالها اللاري للكلان اللهيوني، أوباما 

اللسار ون، لهللا لهن أقل  التلاماو بالعقيد  اهميرهلة ش للاو، ال ي احتفى بولوله للحههللا اإلسالميون و 
الداعمة لالحتالم من عتا  اللمين اهميرهي. ومن دون مبالغة، فعن ما حققته اسرائيل في سنوا  

عاماو سبق  ولوله الى الحههللا.. لهفي أنها هان  تله  من أجل  25أوباما لفو  ما حققته في 
مفاوعا  عبثلة. وا ن، لهللا تعد تعبل به ق المسللة، بل با   جلوس أطراٍف عرملٍة معها على موائد

 العرر يرهعون للجلوس معها، وهي التي تتمنا.
هان اإلسالميون لعتبرونه "أوباما بن ل د" ال ي سينلر اإلسالهللا ولعّل المسلمين. وهان اللسار يرى 

غ به فر  الحماس لفول أوباما أن فله "جلفارا" ال ي سينتلر للبروليتار ا، وأت ّهر أن لملالو لسار او بل
 لري "للعالهللا س هميرها"، لتكشف اهلاهللا في ما بعد أنه "هان إلسرائيل"، قبل أن لهون للعالهللا.

من هنا، تلتي الدهشة من اعتبار فول ترامر و سار  هلالري هلينتون هل مة لمسالهللا والمسلمين 
الى أنها ستبقى طفلة البي  اهبلم المدللة،  والعرر والقعالا العرملة، فالموهد أن اسرائيل مطمئنةٌ 
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وسيدته اهولى ألعاو، سواء سهنه معتوق عنلري وقل، مثل ترامر، أو سيدٌ  أنلقٌة، تبدو رل نةو 
 وهادئةو وعاقلة، مثل هلينتون.

وأكّرر أنها ا تالفاٌ  في الشهل، لكن المعمون واحد. وما  ل ، وحتى على مستوى التعاطف ما 
ال ائقة في ملر، وأعطب  العمائر.. هان  هنا  مسطر  قلملة، وأ القلة، نقلس  الشهل، فسد 

بها عمائرنا وسلوهلاتنا، هان القلاس بسلطاو للغالة: نقف عد هل ما ي دهللا اسرائيل، ونتعامن ما 
هل من تعادله،  ير أن ه ق المسطر  تهّشم  واحترق  في لواما انتاج العار التي أتى بها عبد 

لسي، ولار القلاس الجديد: اسنحلال التاهللا والوسء الكامل لكل من لعادي المقاومة الفتا  الس
 اإلسالملة .حماس ، واسلطفاف عدها، باعتبارها "ا وانلة".

ألبل لملر لومي لهيوني، يبالا ترامر، ولعادي ثواب  التار خ، وحقائق الجغرافلا، ولسحق ععاهللا 
محوههللا من الوجود، هما تفعل فر د  الشوباشي التي معارعله "الغالبة"، ولحتقرههللا، ولطالر ب

تعتبر"الغالبة" عالةو على الدولة، وترى في احتجاجههللا وثورتههللا عد العلهللا تجدلفاو وهفراو بنلو  
يونيو" المقّدسة.. أو لعتبرههللا نجير ساو رس شعباو منعدهللا اسحتراهللا، علله أن لحترهللا نفسه،  30"تلمود 

يتجرأ ولشهو من ال رار والفقر، بعد اجراءا  تعولهللا نعاهللا السلسي،  أو لحر  في أفران السلطة، هنه
 بع را  الجنله. 

وعلى ه ا، للبل نعال  عد اللومي اللهيوني في ملر هفاحاو مشروعاو عد امتدادا  العلابا  
 اللهيونلة التي ابتلع  اهرم، وسحق  البشر.

 11/11/2016، العربي الجديد، لندن
 
 ّيين من العمل في التدريساألردن يحرم الفلسطين .51

 عدنان أبو عامر
بين العرر  1967ألفاو من فلسطينّيي قطاع  ّل  وللوا عقر حرر عاهللا  158لعهللّا اهردن قرابة 

سرائيل، ولحملون جوالا  سفر أردنّلة موّقتة، وفقاو إلحلاءا  وهالة "اهونروا" لعاهللا  ، وتفرم 2015وا 
لولههللا على الحّق في التمّل  والعمل والعالج والدراسة القوانين اهردنّلة قيوداو عليههللا تعيق ح

واسنتسار الى النقابا  المهنّلة، مّما يوّدي الى ارتفاع معّدس  الفقر والبطالة بينههللا، وفقا لتقر ر 
 .2013اقتلادي نشرق مرهل الفينيق للدراسا  اسقتلادلة، في عمان في أيلوم/سبتمبر 

ن هان   البيتههللا و  ر القرارا  اهردنّلة بحّق ال فلسطينّيين من ألوم قطاع  ّل ، المقلمين فله، وا 
تقلهللا بم لهللا جرش لالجئين باهردن، ولطلق علله اسهللا م لهللا  ل ، ما هشفته لحلفة "الغّد" اهردنّلة 

تشر ن اهّوم /أكتومر عن بدء الحهومة اهردنّلة بتطبيق قرارها اللادر عن ولار  الترملة  31في 
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 ر/أ سطس بمنا المعّلمين الغلّ ين في جملا عموهللا اهردن من العمل في  28نلة في والتعللهللا اهرد
التدر س بالمدارس اهردنلة، مّما أعّر بمئا  المعّلمين الغلّ ين في اهردن هّن هثيراو منههللا لعمل من  

 سنوا  طو لة في المهنة.
الترملة والتعللهللا، أ فى اسمه: "اّن  وفي ه ا اإلطار، قام لر"المونيتور" ملدر أردنّي مّطلا في ولار 

الولار  طلب  من الموّسسا  التعللمّلة ال اّلة قبل بدالة العاهللا الدراسّي الحالّي في أوا ر 
معّلهللا ومعّلمة من  800أيلوم/سبتمبر عدهللا تجديد عقود العمل للمعّلمين  ير اهردنّيين، وعددههللا 

لمعّلمين، بل لشمل السائقين واإلدارّ ين والمراسلين ألوم فلسطينّلة من  ّل ، والقرار س لقتلر على ا
 والحّراس".

ومن جهتها، أشار  جيهان علي، وهي معلمة فلسطينلة في م لهللا  ل  باهردن لر"المونيتور" في 
 15اّتلام هاتفّي من عّمان الى أّنها " تعمل بمجام التدر س في المدارس اهردنّلة ال اّلة من  

كّنها فوجئ  قبل أسابلا، في منتلف أيلوم/سبتمبر، بطلر من ادار  عاماو من دون مشاكل، ل
المدرسة تطالبها بالتوّجه الى ولار  العمل اهردنّلة لتلو دها بتلر ل عمل، وهي المّر  اهولى التي 
لطلر مني  ل ، لكّن ولار  العمل رفع  طلبها، بسبر قرار منا  ير اهردنّيين من ملاولة مهنة 

أفراد ا وتي  6ن، أنا من دون عمل من  أسابلا، ر هللا أّني أعيل أسر  مهّونة من التدر س. وا 
 وأ واتي اهيتاهللا".

وتلامن القرار اهردنّي بحّق المعّلمين  وي اهلوم من قطاع  ّل  ما رسالة وّجهها الفلسطينيون من 
ن اهّوم/أكتومر تشر  31أبناء قطاع  ّل  المقلمون في اهردن الى الجها  الرسمّلة بعّمان في 

عنوانها: "احتلاجا  أبناء  ّل  اهكثر الحاحاو"، للحلوم على اعفاء السلطا  اهردنّلة من رسوهللا 
عالجههللا لامرام المستعللة واستثنائههللا من قرارا  مجلس الولراء ال اّلة بالوافدين واهجانر 

أبناء قطاع  ّل  والسما  لههللا ول اد  عدد المقاعد في الجامعا  الحهومّلة لالجئين الفلسطينيين من 
بالتقّدهللا الى الجامعا  الحهومّلة على التنافس للعمل في مجام التدر س اهكادلمي، والسما  لاطّباء 
والللادلة والممّرعين والمحامين من الفلسطينيين أبناء قطاع  ّل  بالحلوم على شهاد  ملاولة 

 مهنة، والسما  لههللا بالعمل.
ل ر الاّلجئين الفلسطينّيين السابق عاطف عدوان لر"المونيتور": "اّن هدف وفي ه ا اإلطار، قام و 

القرار اهردنّي بحّق الالجئين الفلسطينيين من أبناء قطاع  ّل  في المملكة سلاسّي بح  للعغب 
 على قطاع  ّل ، فلو هان ادارّ او أو فنّلاو لشمل هّل الفلسطينّيين من أبناء  ّل  والعّفة، لكّن القرار
استمرار لسلاسا  أردنّلة سابقة عّد أهالي قطاع  ّل ، بينها عدهللا منل الغلّ ين بطاقة عدهللا الممانعة 
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لد وم اهردن في أّلار/مايو، وه ق  طوا  أردنّلة تباعد الشعبين الفلسطينّي واهردنّي، وتمعن بفرم 
 الحلار على الغلّ ين في الدا ل وال ارج".

عاهللا اهردنّي، وأثار النقاشا  والمقاس  لدى هّتار اهعمد  اليومّلة في شغل القرار اهردنّي الرأي ال
تشر ن الثاني/نوفمبر، أّن القرار  1اللحف اهردنّلة، ا   هر فهد ال لطان في لحلفة "الغّد" بر

 اهردنّي حّوم حلا  الغلّ ين الى جحلهللا وحههللا على ا سف منههللا بالوقوع في دائر  الفقر والعول.
تشر ن الثاني/نوفمبر ألعاو: اّن القرار اهردنّي لهشف  1أبو طير في لحلفة "الدستور" بر وقام ماهر

 عن سلاسة متشّدد  تجاق الالجئين الفلسطينيين القادمين من قطاع  ّل .
تشر ن الثاني/نوفمبر الى أّن القرار  5ومن جهته، أشار عر ر الرنتاوي في لحلفة "الدستور" بر

 ر أبناء م لهللا  ّل  لالجئين في اهردن هّنه سيلقي بآسف منههللا للشارع.اهردنّي لعب  بلعلا
أّما رئلس لجنة أبناء  ّل  المقلمين في اهردن عمر هاّلر فقام لر"المونيتور": "اّن مشهلة الالجئين 
ر الفلسطينيين من أبناء قطاع  ّل  س تكمن بقرار منا ان راطههللا بمهنة التدر س فقب، هّن القرار اه ي

نتيجة وللس سبباو، فالسبر اهساسّي هو القرار اهردنّي اللادر في هانون الثاني/يناير من عاهللا 
، ما 1967بمساوا  الالجئين الفلسطينّيين القادمين من قطاع  ّل ، والمقلمين في اهردن من   2016

هنة مغلقة م 18الوافدين الجدد الى المملكة، بعللامههللا بالحلوم على ترا ل  عمل، مّمل جعل 
 أمامههللا، أهّمها التعللهللا والمهن اللحّلة".

القرار اهردني ي   الالجئين الفلسطينيين القادمين من قطاع  ل ، والحاللين على جوال سفر 
أردني موق ، وقد لّمموا لفحة لههللا على "فلسبو "، نشروا فيها احتجاجاتههللا على القرار الحهومّي 

 وسردوا في اللفحة ما قالوا اّنها تعّلماتههللا في الدولة اهردنّلة. اهردنّي، واعتبروق استهدافاو لههللا،
تشر ن اهّوم/أكتومر رئلس الولراء هاني الملقي  22دعا ععو البرلمان اهردنّي لحيى السعود في 

الى منل أبناء قطاع  ّل  حقوقههللا المدنّلة ووعا التسهلال  لههللا في حّق التمّل  واسستثمار وحّق 
 التلمين.
لعلهللا أن أبناء العفة الغرملة لعلشون في اهردن عروفاو أفعل بهثير مما لحلاها أبناء قطاع ما ا
  ل .

سّلب القرار اهردنّي العوء على أبرل مشاكل م ّلما  الاّلجئين الفلسطينّيين في اهردن هترّدي 
سائل البدائّلة أوعاع المساكن وعيق مساحتها واكتعاعها واست داهللا اهسر الفلسطينّلة المحتاجة الو 

في المئة من مساكن الم ّلما  تالفة و ير لالحة لالستعمام نهائّلاو و يلة  11للتدفئة. هما أّن 
 للسقو ، وحلا  سّهانها في  طر.
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ومن جهته، قام الكاتر السلاسّي اهردنّي ورئلس تحر ر لحلفة "المستقبل العرمّي" اإللكترونّلة شاكر 
: "اّن القرار اهردنّي  اطئ مئة في المئة، لكّن القرارا  في اهردن الجوهري في حدي  "للمونيتور"

بمععمها تّت   بطر قة عشوائّلة من دون حسار نتائجها و ثارها السلبّلة. ومن ه ق ا ثار المتوّقعة أّن 
هنا  جها  معادلة، لهللا لسّمها، قد تستفيد من ه ا القرار وتدفا رواتر ومعاشا  مالّلة لمن تهللّا 

 من سل  التعللهللا وتستغّلههللا للعب  باهمن اهردنّي". فللههللا
أعاف: "هنا  تّلار قوّي في السلطا  اهردنّلة لطالر باستلعار الاّلجئين السورّ ين في المملكة، 

 اسحتالمولو على حسار الغلّ ين، ما أّن هوسء وللوا الى اهردن قبل  مسين عاماو تح  وقا 
ود  الى أراعيههللا، في حين أّن السورّ ين والعراقّيين و يرههللا لديههللا اإلمهانّلة اإلسرائيلّي، وس امهانّلة للع

 للعود  الى بالدههللا بمحم ارادتههللا، متى ما قّرروا  ل ".
وأ يراو، ما توالل الجهود الشعبّلة والرسمّلة في اهردن إللغاء القرار بحّق الالجئين الفلسطينّيين 

: هل ستتراجا المملكة عنه أهللا ستوالل العمل به، لكّن القرار القادمين من قطاع  ّل ، فال لعلهللا أحد
لهشف عن معانا  متجّدد  للفلسطينّيين القادمين من قطاع  ّل  في اهردن. وما أّنههللا قّدموا الكثير 
ل دمة المملكة، لكّنههللا اليوهللا قد لفقدون أمانههللا الوعلفّي، في عل لم  رسمي أردني عن أسبار 

 بلي تلر ل حوم امهانلة العدوم عن القرار.القرار، ورفم اإلدسء 
 10/11/2016المونيتور، 

 
 روسيا وفلسطين... تقدم إلى األمام .52

 دميتري ميدفيديف
هنا  أماكن في العالهللا س لمهن  أن تلورها دون أن تتلثر بها، و ل  نعرا لكثر  الكنول الحعار ة 

 المتواجد  فيها.
د الحعارا  والدلانا  ومسر  جلود لللداما  ومن ه ق اهماكن أرم فلسطين المقدسة، مه

 والنلاعا  القدلمة العهد وموطن لل اكر  التلر  لة ومقلد للحجة التي س نهالة لها.
وس لمهن  أن تتلفل سجال  تار خ فلسطين دون أن تشعر ب لجا  النفس. وهنا تتقاطا أكبر 

هلها.  اإلنسانلةوسب، بل وللحعار  شرايين الحلا  السلاسلة والدينلة للس فقب لمنطقة الشر  اه
 ول ل  فعن الل ار  الى فلسطين بالنسبة لي أههللا من ألة ل ار  دوللة أ رى.

وتعتل موسهو بعالقا  اللداقة التي ترمب بين روسلا وفلسطين من  عقود. وندعهللا دوما الشعر 
لجمعلة العامة لامهللا وا اهمنالفلسطيني والحل العادم للقعلة الفلسطينلة على أساس قرارا  مجلس 

 المتحد .
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وألبح  منطقة الشر  اهوسب اليوهللا مشهدا لاحدا  الدراملة والمآسي اإلنسانلة، حي  هان قلر 
النعر لبعم القاد  ال ين عجلوا عن توجله بلدانههللا ومجتمعاتههللا الى مسار التنملة المعالر ، 

نه لحق لههللا التد ل من ال ارج في الشوون والالمسووللة واهنانلة لبعم القاد  ا  ر ن ال ين قرروا أ
الدا للة للدوم اه رى من أجل تحقيق ملالحههللا، قد حّوم المنطقة القادر  على تحقيق اسلدهار الى 

 منطقة النلاعا .
ولشهل اإلرهار والتعلر الديني  طرا لجملا البلدان للس فقب في ه ق البقعة من اهرم، بل وفي 

ه ق المنطقة بال ا  يجر أن نبدأ جهودنا لف  العقد  المشدود   هل مهان تقر با. ولكن، من
 للتناقعا  التي تلعلع اسستقرار.

، ولكن روسلا أهميتهاوعلى هامش ه ق التطورا  العالفة قد تبدو القعلة الفلسطينلة وهلنه تراجع  
سولة العادلة حل القعلة الفلسطينلة أولولة وشر  سلهللا للت –هان  دائما تتشب  بموقفها الثاب  

والشاملة في منطقة الشر  اهوسب برمتها. فعن ملير الشعر الفلسطيني والدولة الفلسطينلة هو 
 الحاحا. اهكثروالدوللة الكبرى لحل قعالا التنملة الدوللة  اإلقللملةموشر مدى جاهل ة القوى 

ال ي يجر أن يودي في ومن المههللا للغالة تحقيق اسستئناف الفوري للحوار الفلسطيني اإلسرائيلي 
 حل لمسالة تعالش الدولتين اللتين تتمتعان بحقو  متساولة. ايجاد الىنهالة المطاف 

، عندما لار موسهو رئلس 1974نوفمبر عاهللا  30 الىولعود تار خ عالقا  بالدنا ما فلسطين رسملا 
مل في موسهو ممثللة تع 1976اللجنة التنفي لة لمنعمة التحر ر الفلسطينلة لاسر عرفا . ومن  عاهللا 

 سفار  دولة فلسطين. الى 1990منعمة التحر ر الفلسطينلة التي تهللا تحو لها في عاهللا 
و تطور التعاون الروسي الفلسطيني في مجاس  هثير . و لور رئلس دولة فلسطين محمود عباس 

لقعالا موسهو لتبادم ا راء ما القلاد  الروسلة في أجواء من الثقة حوم عدد هبير جدا من ا
 والدوللة. اإلقللملة

 2012وفي يونيو عاهللا  2005عاهللا  ابر لفلسطين ثال  مرا . وفي  الىوقاهللا القاد  الروس بل ار  القمة 
 لار راهللا   الرئلس فالدلمير بوتين.

أجمل اسنطباعا  في  اكرتي، حي  هان لي  2011وتره  الل ار  التي قم  بها الى أر حا في يناير
على اهراعي التي  انشاوقي أقدهللا مدينة العالهللا مجما المتحف والمنتلق ال ي تهللا شرف أن افتتل ف

. وأبرل وأجمل  ثار المجما شجر  الجميل أو "شجر  لها" الوارد  هرها 19امتلكتها روسلا في القرن الر
. وفي بي  لحهللا تهللا بناء مجما متعدد الوعائف في شارع بوتين ههديتنا للشعر اهناجيلفي 

 .الفلسطيني
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ونولي اهتماما  الا لتعل ل التعاون اسقتلادي الثنائي. وبطبلعة الحام، س نستطلا اسلتفاف على 
السلاسلة العسهر ة اللعبة وعدهللا اسستقرار في المنطقة.  اهوعاعالعوامل السلبلة المنبثقة عن 

شهيل اللجنة ت 2015عاهللا  أبر لنجاحا  معتبر  في الفتر  اه ير  حي  تهللا في  أحرلناولكننا قد 
الفلسطينلة المشترهة للتعاون التجاري اسقتلادي التي يجر أن تساههللا بقسطها  –الحهوملة الروسلة 

 الكبير في تطو ر الشراكة العمللة بين البلدين.
بات  ملحوعة. مثال،  اإليجابلةوعلى الر هللا من الحجهللا المتواعا للتبادم التجاري، فعن الديناملهلة 

 .2014مر  بالمقارنة ما عاهللا  2,3 الى 2015التجاري في عاهللا الداد حجهللا التبادم 
حد ممهن بالنسبة لللادرا  الفلسطينلة الى  هقلىوأكثر من  ل ، تهللا تطبيق نعاهللا التسهلال  

الدوم اهععاء في استحاد اهوراسي اسقتلادي .روسلا وأرمينلا وملالروسلا وهالا ستان وقير يل ا  
لجمرهلة المعموم بها لدى د ولها أسوا  ه ا التكتل التكاملي ال ي لسهن تهللا اعفاءها من الرسوهللا ا –

مليون مستهل . وفي السنوا  اه ير  تهللا ابراهللا عدد من استفاقلا  الحهوملة  180في حدودق حوالي 
 والولار ة التي سللر تنفي ها في تطو ر التعاون بين البلدين.

لة الجديد  على هامش ل ارتي الى فلسطين، اهمر ومن المفترم توقلا عدد من استفاقلا  الثنائ
للمعي قدما جنبا الى جنر وترو ج اسستثمارا  المتبادلة  أفعلال ي سلسههللا في  لق مناج 

 والتعاون اللناعي واللراعي والتجاري والثقافي.
وتجد فلسطين نفسها في موقف لعر وتقدهللا لها موسهو مساعدا  ماللة هبير  بشهل منتعهللا في 

جر  العاد  أن تقدهللا  اه ير التعاون الثنائي وعن طر ق المنعما  الدوللة. وفي السنوا  اطار 
 2010، 2008، 2006روسلا لفلسطين المبالغ المعتبر  لتسديد النفقا  الجار ة لميلانيتها: في أعواهللا 

 مليون دوسر له ا الغرم. 40 اجماليتهللا ت لل   2013و
ماليين دوسر لفلسطين للالل اعاد   5بقلمة حوالي  افياإلعتهللا ت لل  المبلغ  2015وفي عاهللا 

. 2014أ سطس عاهللا -قطاع  ل  ال ي تعرر نتيجة العمللة العسهر ة اإلسرائيللة في يوليو اعمار
من ميلانيتها  2014وتلبلة لطلر الرئلس محمود عباس مول  الحهومة الروسلة في أ سطس عاهللا 

ل سهان ه ا الجير الفلسطيني ال ي لعاني من العللة شبه شراء شحنة اهدولة واهدوا  الطبلة للال
 الكاملة من بقلة العالهللا.

مشروع ترملهللا شارع النجمة  –التار  ي والديني لبي  لحهللا  المرهل اعمارهما ستموم روسلا اعاد  
 ال ي لعهللا هنلسة المهد.

في فلسطين.  وبالنسبة لنا لعني  ل  تولي المسووللة الحعار ة عن ملير المقدسا  المسلحلة
ونحن ممتّنون للقلاد  الفلسطينلة على الدعهللا الفعام لعملنا من أجل استعاد  وترسيخ الحعور الروسي 
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الثقافي التار  ي في اهراعي المقدسة، حي  ألبل انجال ثالثة مشار ا هبرى أحداثا مفلللة في 
ة للجمعلة اإلمبراطور ة ه ا المجام. وفي بي  لحهللا على اهراعي التي منحتها السلطا  الفلسطينل

 2014اهرثو هسّلة الفلسطينلة تهللا بناء المرهل الروسي للثقافة والعلوهللا على حسار روسلا. وفي عاهللا 
في نفس المهان تهللا تدشين المدرسة الثانولة للبنين التي بدأ  فيها دروس اللغة الروسلة في عاهللا 

 دراسلة للغة الروسلة.ل ارتي سلقدهللا للتالمي  الفلسطينيين هتبا  اطار. وفي 2015
ليها اوتقدهللا روسلا تقليدلا دعما لفلسطين في اعداد هوادرها الوطنلة في المجاس  التي تحتاج فلسطين 

و الة لتلبلة احتلاجاتها المستقبللة. ولحمل  سف الفلسطينيين شهادا  التعللهللا العالي التي حللوا 
 عليها في بالدنا.

الفلسطيني هله عددا هبيرا من التحدلا  الحاد  التي تل دها سوءا  وتواجه القلاد  الفلسطينلة والشعر
. فعن دولة فلسطين الفتلة التي اهوسباهجواء من الغموم السائد  اليوهللا على عموهللا ترار الشر  

 أن وأر دتمر بالمرحلة المعقد  لتشهيلها، تجد نفسها  ير حلينة من ه ق الم اطر بلور   الة. 
ان  وس تلام لدلقا وثقا للفلسطينيين. وسنعمل هل ما بوسعنا لعمان الر اء أوهد على أن روسلا ه

 واهمان لبالدههللا.
 11/11/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية  وفا 

 
 قراءة إسرائيلية حذرة في فوز ترامب .53

 حلمي موسى  
« معار ف»د عنون  تعامل  اللحافة اإلسرائيللة ما فول دونالد ترامر وهلنه انقالر فعلي، فق

، ورّهل  على تلر ل «الليلة التي قلب  هل شيء»و « عهد ترامر»موعوعها عن اسنت ابا  بر 
 «.ه ق اإلدار  لن تديننا ا ا بنينا مستوطنا »لرئلس الحهومة اإلسرائيللة بنلامين نتنلاهو بلن 

انتلار ترامر سحق »و «  هوم في أرجاء العالهللا: ترامر رئلساو »فا تار  عنوانا « هآرتس»أما 
ترامر دعا رئلس »المقّرمة من نتنلاهو، فعنون  بلن « اسرائيل اليوهللا»، أّما «الوسلا  المتحد  الليبراللة

 «.أ لبلة جمهور ة في مجلس النوار ألعاو »و « الولراء الى لقاء في البي  اهبلم
 ي تلّ   بععالن نتنلاهو أن وعدا عن الترحير ال ي رافق ابتهاج اللمين اإلسرائيلي بفول ترامر ال

، عهر  م اوف في أوسا  المعّلقين «الرئلس المنت ر ترامر هو لديق حقلقي لدولة اسرائيل»
، وهي اللحلفة اهشّد ليبراللة في اسرائيل، أن فول ترامر لن «هآرتس»اإلسرائيليين. ورأ  افتتاحلة 

 لولاو المتطرف ال ي لشهل »يلي، لسّوغ لللمين اإلسرائيلي أفعاله. ورأ  أن اللمين اإلسرائ
الحهومة يرى في نتائج اسنت ابا  تد الو سماولاو في لالل اسرائيل، وبلنه سيجمد دفعة واحد  فهر  
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الدولتين للشعبين، وسيل د العغب على ايران و جعل من ترامر، عمن أمور أ رى بفعل دعهللا 
من السابق هوانه الفر  »سحع  أنه  ولكنها«. شيلدون ادلسون، مندور اسرائيل في البي  اهبلم

«. ما يرى من هنا  س يرى من هنا»أو الحلن. فعلى ترامر ألعا ينطبق القوم الحهلهللا وبموجبه 
فالمللحة اهميرهلة هي التي ستقف أماهللا ناعري الرئلس الجديد وهي س تستند بالعرور  الى 

 «.احتلاجا  دولة اسرائيل
ترامر ش   انتهالي تماما. وهو س »، ناحوهللا برنلاع الى أن « يدلعو »وأشار هبير المعلقين في 

يجلر معه الى المنلر فهراو مرتباو أو سجال عاماو. ومثلما عدنا وسمعنا هنا في أثناء ليلة 
اسنت ابا ، فعنه الرئلس اهوم ال ي لهللا ي دهللا بالدق بلي شهل، س في الجلش، س في اإلدار  العامة 

بلعاء. لمهن له ا أن لهون  طيرا جدا، هن اسنتهال ين س لعرفون  وس في السلاسة. اللفحة
: فههللا  ير متوقعين. أكبرحدودا. لمهن له ا أن ينجل، سن اسنتهال ين يتمتعون بمجام مناور  

 اسنتهال ون ههللا أناس لفولون في برامج الواقا التلفل وني.
ببناء سور على حدودها ما  2017الثاني  هانون  20وتساءم بارنلاع: هل تبدأ الوسلا  المتحد  في 

المهسل ، وهل في  ا  اليوهللا سلطرد منها ماليين المهاجر ن  ير القانونيين، هل ستغلق بوابا  
أميرها في وجه القادمين من الدوم اإلسالملة، هل سترفا دعاوى قعائلة عد النساء اللواتي اشتكين 

ون ستعتقل وترسل الى السجن، هل السفار  من أن ترامر تحرش بهن جنسلا، هل هلالري هلينت
اهميرهلة ستنتقل من تل أبير الى القدس، هل العرائر ستتقل ، هل التلمين اللحي سيلغى، هل 

تقديري هو أن »و ل  الى أن «. ستلغى استفاقا  التجار ة بين الوسلا  المتحد  وباقي دوم العالهللا
 «.هل التهديدا  اسنت ابلة ه ق، لن تتحقق

« الفلسطينيين بقوا أيتاماو »عمير  هاس فرأ  أن « هآرتس»ا المت للة بالشلن الفلسطيني في أم
بفول ترامر. وقال  انه على الر هللا من اسفترام أوم المطاف، الوسلا  المتحد  هي دولة موسسا  

مل وأوعح  أن احدى السلاسا  اهميرهلة المتبعة هي للانة اه«. وقوانين وللس  دولة رجل واحد
لن لش  هثيراو عن قوانين العمل والسلاسة ال ارجلة التي تمتد »بلن ترامر ما د وله البي  اهبلم 

 «.لعشرا  السنين
هل سلقرر ترامر والكونغرس تقلل  المساعدا  للسلطة أو وقفها، هل سيتعاطى »وتساءل  

ن هنا  من سلقوم له ان ترامر، في عّل جهله ما القلاد  الفلسطينلة همنعمة ارهابلة معادلة، أهللا أ
السلطة الفلسطينلة تعمل في لالل اسرائيل وفي لالل سلاسة حلمه، من جهة أ رى، هيف أن عدهللا 
الوعو  في سلاسة ترامر ال ارجلة سيوثر على الديبلوماسلة الفلسطينلة وعلى العالقة دا ل فتل، 

 «.هل لمهن توقا تغيير ما طالما أن عباس لقف على رأس الهرهللا،
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انتلار ترامر، سسلما على المدى القر ر والمتوسب، لفسر على أنه تشجلا »  الى أن وأشار 
لسلاسة اسرائيل في المناطق. فهو يل د الشعور باليتتهللا الفلسطيني، لكن للس بلور  دراماتلهلة. انه 

 «.لن لغير ولن يوقف استجاهين المتعاكسين الل ين لميلان سلو  المجتما الفلسطيني اليوهللا
، ألوف بن الى حد اعتبار أن ترامر مثل نتنلاهو نجل في اثبا  «هرآرتس»رئلس تحر ر  و هر

س يجر أن لفاجل »حي  « السلاسة بات  في اهطراف»تواجدق اإلعالمي وأولل رسالته. وفي نعرق 
اإلسرائيليون من النتيجة في أميرها: لقد مررنا في  ل  في السنة الماعلة حي  هان اسحق هرتسوغ 

حاو محافعا ومعتدس، ولهللا لقل أي شيء، و سر للالل بنلامين نتنلاهو ال ي قاهللا بنشر قل  مرش
نتنلاهو وترامر توهد أن  انجالا الكارثة والمطارد  اإلعالملة والعنلر ة عد المواطنين العرر. 

السوام في الحملة للس الك ر أو عدمه، بل متى، وأن اسستطالعا  تجد لعوبة في تفسير 
لمحلب اسجتماعي ال ي لحسهللا اسنت ابا  وأن المرشل يجر أن لسلطر على البرنامج تلو   ا

 «.اليومي اإلعالمي، حتى لو هان ما لقام عنه سلبلا
بوسا »أن « فرحة سابقة هوانها»أما المعلق اهمني في معار ف، يوسي ميلمان فهتر تح  عنوان 

فقد بدأ هو «. أهللا هل اس تراعا »الكتف بفعل رئلس الولراء بنلامين نتنلاهو أن يرّم  لنفسه على 
ال ي لسلطر فله لعماء منافقين على دولههللا في انت ابا  دلموقراطلة حر  ولغيرون  21ميل القرن الر

اتجاهها. في أعقار نتنلاهو، لسير رئلس ترهلا رجر طير اردو ان، في عمللة  روج بر طانلا من 
  المتحد . من التالي في الدور، مار ن لومن ا ا انت ب  استحاد، وا ن دونالد ترامر في الوسلا

 «.، هولندا،الطاللارئلسة لفرنسا في السنة القادمة، 
ما هل الفرو  بين اللعماء والسلاقا  في البلدان الم تلفة، فعن القاسهللا »وأشار ميلمان الى أنه 

ينلة. اسحتقار للسالهللا، المشتر  بينها هو  طار الحماس، القومي المتطرف، وال ي ي تلب بحقن د
دائهللا هعداء حقلقيين أو «  لق»هراهلة ا  ر، التحر م عد اهجانر، سلاسة الشري والفلل و

وهميين من الدا ل ومن ال ارج. من ه ق الناحلة نتنلاهو هو فنان. فقد هان اللعلهللا اهوم، من  
ر ووسائل اإلعالهللا التقليدلة، ، ال ي سحظ هراهلة الكثير ن في المجتما تجاق الن 1996انت ابه في 

است دمها هلدا  سلاسلة واستغل م اوف الععفاء والفقراء في بلدا  المحلب. للس مهما على 
اإلطال  أن نتنلاهو، مثل ترامر، هما نتاج لتل  الن ر وترعرعوا في بي  عائال   ا  ثراء 

 «.وامتلالا 
اسنت ابا  « اسرائيل اليوهللا»م في وعلى أي حام، لّ   مستشار نتنلاهو السابق، للمان شوفا

أمور ترو    اننا، بما في  ل  الوعد المعروف »اهميرهلة بلنها في لالل اسرائيل. فقد قام بشلنها 
بنقل سفار  الوسلا  المتحد  الى القدس. والمستقبل سلعهر ا ا ما هان سيتهللا تنفي  ه ا الوعد أهللا س. 
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تلر حا  متناقعة، ومن الواعل أنه توجد هنا مهمة  وفي الموعوع الفلسطيني سمعنا في السابق
هبير  للديبلوماسلة اإلسرائيللة من اجل الحفاظ على ملالحنا أماهللا الوسلا  المتحد . اس تبار الهاهللا 

شارون حوم الكتل  أر يلاهوم بالنسبة لترامر هو هل سلحترهللا التفاههللا بين الرئلس جورج بوش ومين 
التفاههللا ال ي تجاهله أوباما. حد  مفللي   ر في ه ق اسنت ابا  هو أنه اسستلطانلة الكبير ، ه ا 

 الف لجملا التوقعا ، حافظ الجمهور ون على أ لبلة في مجلسي الكونغرس، وه ا مههللا ب لو  
 «.تعاطي اإلدار  ما اسرائيل
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