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 20فالالي  كالالي المنت الالن دونالالالد ترامالالن هن هدارتالالبد التالالي سالالتبد  و يت الالاير قالالاض الالالرايم ا م: بالال ض هالالاهر
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وقالالاض ترامالالن فالالي ت الالري  "هننالالي  ونشالالرت  الالحيفس "يسالالراايض هيالالوم" ت الالريحا  ا الالا منحالالب ترامالالن ل الالاد
سراايض والو يات المتحدة تت،اسمان الكيير من ال،يم المشتركسد ميض   حن و حترم هسراايض ومواطني ا. وا 

حريالالس التعبيالالر وحريالالس العبالالادة وا هميالالس التالالي تالالولى  نشالالاا فالالرم لمجمالالض المالالواطنين مالالن  جالالض تح،يالالق 
و هاف ترامن  نب " توقال   ن  عالزز الع قالس غيالر ال،ابلالس ل نف الاض بالين  متينالا الع يمتالين.   ح م م".

قراطيالالس الوحيالدة فالالي الشالرق ا وسالالط والمدافعالالس الوحيالدة عالالن ح،الالوق و ض هالالي الديمو عالرف جيالالدا  ن هسالرااي
 ا نسان وتشكض شعاع  مض للكييرين".

د ادعى ترامن " نني م،تن  وتجاهض جراام ا بحق الفلسطينيين   و ا   "هسراايضال"وبعد هذا ا نحياز ل
جض تح،يق س م عادض وداامد الذي في مساعدة الجانبين من   هاما   بأنب بلمكان هدارتي  ن تؤدي دورا  

سالراايض  يجن تح،ي،ب بواسطس مفاوهات بين الجانبين  نفس ما و   ُيفرض علي ا من جانالن خ الرين. وا 
 والشعن الي ودي يستح،ون ذلك". 

 11/11/2016، 48عرب 
 

 انيا  : نتطلع لتنمية العالقات مع روسيا.. واعترافنا بـ"إسرائيل" ليس مجميدفيديفعباس خالل لقائه  .2
" ا يام"د الوكالا ت: قالاض رااليم الساللطس الفلسالطينيس محمالود عبالام: هن ا عتالراف الفلسالطيني  - ريحا 

بدولس هسراايض "  يمكن  ن يكون مجانيا " هذ   بالد  ن ي،ابلالب اعتالراف هسالراايلي بدولالس فلسالطين. مطالبالا  
 الس م.الرايم ا مريكي المنت ن دونالد ترامن بتطبيق حض الدولتين لتح،يق 

و كد عبامد في مؤتمر  حفي م  رااليم الالوزراا الروسالي ديميتالري ميدفيالديف  مالم: "  بالد  ن ت،الوم 
هسالالراايض بتطبيالالالق ا تفاقيالالالات الموقعالالالس معنالالاد ونؤكالالالد علالالالى اسالالالتعدادنا الالالداام ل الالالن  السالالال م مالالال  هسالالالراايض 

أييدنا لع،الد مالؤتمر دولالي وتطبيق حض الدولتيند وفق قرارات الشرعيس الدوليس ومبادرة الس م العربيسد وت
للسالال م بمبالالادرة فرنسالالا الالالذي يجالالرل الترتيالالن لع،الالده قبالالض ن ايالالس العالالام". وقالالاض: هن "انت الالان دونالالالد ترامالالن 
رايسالالا للو يالالالات المتحالالالدة هالالالو شالالالأن  مريكالالالي"د مهالالاليفا  "مالالالا ي منالالالا هالالالو مالالالاذا سالالالي،وض الالالالرايم ترامالالالن بعالالالد 

رامالالن هالالو  ن ت،بالالض  مريكالالا وتعمالالض علالالى و الالولب هلالالى البيالالت ا بالاليض". وتالالاب : "مالالا نطلبالالب مالالن الالالرايم ت
 تطبيق حض الدولتين ب،يام دولس فلسطين لتعيش بس م بجوار دولس هسراايض".

وحالالوض اسالالتعداده للتفالالاوض المباشالالر مالال  راالاليم الالالوزراا ا سالالراايلي بنيالالامين نتنيالالاهود قالالاض عبالالام: "منالالذ 
ض علالالى ذلالالك  نالالب عنالالدما زمالالن طويالالض ونحالالن مسالالتعدون للحالالوار المباشالالر مالال  الجانالالن ا سالالراايليد والالالدلي

دعتنالالا روسالاليا لبينالالا الالالدعوة فالالورا د وقبالالض سالالنوات  نالالا ذهبالالت بنفسالالي هلالالى بيالالت راالاليم الالالوزراا ا سالالراايليد 
الم م على ماذا نتفاوضد يجن  ن يف م السيد نتنياهو  نب ما لم يالؤمن بحالض الالدولتين لالن يكالون هنالاك 

د هذا قالالاض هالالذا كالالض شالاليا 67ى حالالدود سالال مد نحالالن نريالالد منالالب  ن ي،الالوض كلمتالالين  نالالا مالال  حالالض الالالدولتين علالال
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سيكون جاهزا للمفاوهاتد وهذه الكلمالس ي،ول الا كالض العالالمد وجالزا كبيالر مالن الشالعن ا سالراايليد  يالدينا 
 دااما ممدودة للس م". 

و كد الرايم ا عتزاز بعمق ع قات ال داقس التاري يسد التي تربط بالين فلسالطين وروساليا وشالعبي ما.  
يا "سالالاليكون ل الالالا دور فاعالالالض وداعالالالم فالالالي  ي عمليالالالس سياسالالاليس فالالالي منط،تنالالالا". و عالالالرن عالالالن ي،تالالالب بالالالأن روسالالال

و هالالاف: "تالالداولنا معالالا  مجمالالض ا وهالالاعد التالالي تعيشالال ا منط،تنالالاد بسالالبن العنالالف وا رهالالاند ومالالا تعانيالالب 
شالالعون ودوض عديالالدة فالالي المنط،الالسد وقالالد  كالالدت لدولتالالب تأييالالدنا لكالالض ج الالد هقليمالالي ودولالالي يبالالذض لمكافحالالس 

 والتطرف والعنفد الذي هو محض هدانتنا  يا  كانت م ادره و شكالب".واجتياث جذور ا رهان 
وشكر الرايم هيفب لتمويض روسيا تأهيض شارع في  ريحاد الذي تم  افتتاحب بحهورهماد معلنا  هط ق 
اسم ميدفيديف عليب. كما قالام الالرايم عبالام وهاليفب ميدفيالديف بجولالس فالي  روقالس و قسالام ق الر هشالام 

 ريحا. وقاما بجولس في  روقس و قسام المتحف الروسي في  ريحا.ا يري في مدينس  
 12/11/2016األيام، رام هللا 

 
 تعاون بين السلطة الفلسطينية وروسيا االتحادية اتفاقياتتوقيع ست  .3

 ريحا: بحهور رايم السلطس الفلسطينيس محمود عبامد ورايم الالوزراا الروسالي ديمتالري ميدفيالديفد 
اتفاقيالالالات لتعزيالالالز التعالالالاون والع قالالالات اليناايالالالس  6د 2016 11 11يالالالوم الجمعالالالس وقعالالالت فالالالي مدينالالالس  ريحالالالا 

 المميزة بين روسيا ا تحاديس والسلطس الفلسطينيس.
وتتعلق ا تفاقيس ا ولى التي وقع ا ناان وزير التنميس ا قت الاديس الروسالي الكسالي غروزديالفد ووزيالرة 

 ستيمارات المتبادلس.ا قت اد الوطني عبير عودةد على تشجي  وحمايس ا 
فيما تتهالمن ا تفاقيالس اليانيالس مالذكرة تفالاهم  نشالاا وتطالوير المنالاطق ال الناعيس والمنالاطق التكنولوجيالس 
ال الالناعيسد ووقع الالا عالالن الجانالالن الروسالالي مالالدير جمعيالالس مؤسسالالات تطالالوير المنالالاطق ال الالناعيس السالاليد 

 ير عودة.اندريب شبيلينكود وعن الجانن الفلسطيني وزيرة ا قت اد الوطني عب
 ما ا تفاقيس الياليس فتتعلق بتوقي   طس تعاون في مجاض الس مس وال حس الم نيس والتشغيض والتالدرين 

 .2018د 2017الم ني لعامي 
 مالالا ا تفاقيالالس الرابعالالس فتتميالالض فالالي بيالالان مشالالترك حالالوض هجالالراا  يالالام الي،افالالس الفلسالالطينيس فالالي روسالالياد و يالالام 

عن الجانن الفلسطيني وزير الي،افس هي ان بسيسود وعن الجانن الي،افس الروسيس في فلسطيند ووقع ا 
 الروسي الناان ا وض لوزير الي،افس الروسي ف ديمير ارستيا وف.

وتهمنت ا تفاقيس ال امسس مذكرة تفاهم حوض التعاون بين ال ياس العامالس الفلسالطينيس للمالدن ال الناعيس 
ال ا الالس لروسالاليا ا تحاديالالسد ووقع الالا عالالن الجانالالن والمنالالاطق ال الالناعيس الحالالرةد والمنالالاطق ا قت الالاديس 
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الفلسالالالطيني الالالالرايم التنفيالالالذي لل ياالالالس العامالالالس الفلسالالالطينيس للمالالالدن ال الالالناعيس علالالالي شالالالعثد وعالالالن الجانالالالن 
 الروسي مدير هدارة المشاري  والتعامض م  المستيمرين الروسي افغيني افتوشينكو.

 الالناعس فالالي البلالالديند ووقع الالا عالالن الجانالالن وشالالملت ا تفاقيالالس السادسالالس التعالالاون بالالين الغالالرف التجالالارة وال
الروسي رايم غرفس التجارة وال ناعس الروسيس سرجي كاتريند وعن الجانن الفلسطيني رايم الغرف 

 التجاريس الفلسطينيس  ليض رزق.
 11/11/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 حزب التحرير: من يستقبل مدفيديف ال يمثل أهل فلسطين .4

ن التحرير في فلسطين وقفس احتجاجيس وتحديدا  عنالد مفتالرق بالان الزقالاق وسالط مدينالس رام هللا: ن م حز 
بيالالت لحالالمد تعبيالالرا  عالالن هدانتالالب لزيالالارة راالاليم الالالوزراا الروسالالي ديميتالالري ميدفيالالديف لمدينالالس بيالالت لحالالم  مالالم 
الجمعالالس. ووسالالط التكبيالالرات وال تافالالات المنالالددة بروسالاليا وجراام الالا فالالي سالالوريس  ل،الالى م الالعن  بالالو عرقالالون 

مكتالالن ا ع مالالي لحالزن التحريالالر فالالي فلسالالطين كلمالس فالالي المحتشالالدين اسالتنكر في الالا هالالذه الزيالالارة عهالو ال
وترحيالالن السالاللطس بزعمالالاا روسالاليا الالالذين ت،طالالر مالالن  يالالدي م دمالالاا  طفالالاض ونسالالاا  هالالض الشالالام. وقالالاض  بالالو 
 عرقون "با مم ي،وض كبير المجرمين بوتين  نب يت ذ من "هسراايض" التي   ترتدع عن ال،يام بعمليات
عسالكريس حتالى فالي المنالاطق التالي يتواجالد في الا المالدنيون قالدوة لالب فالي حربالب علالى ا رهالابيين فالي سالوريس 
واليالوم يالالأتي راالاليم وزرااالالب لترحالالن بالب السالاللطس وتحتفالالي بمالالا فالالي جعبتالبو تبالالا لكالالض ال الالاانين والمجالالرمين". 

ي،ولالون   و كد  بو عرقون في كلمتب  ن "من يسالت،بض مدفيالديف   يميالض  هالض فلسالطين فأهالض فلسالطين 
دلن و ش،اا درعا وحمم".   ه  و  س   ب،تلس ا طفاض فأهض فلسطين هم  هض حلن وا 

 12/11/2016القدس العربي، لندن، 
 

 : "األمن الوقائي" يحقق مع ضباط قاموا بتسريب أراٍض لجمعية استيطانيةالينفلسطين أون  .5
 ج الالزة  مالالن السالاللطسد وتحديالالدا  "ا مالالن  يحيالالى اليع،الالوبي: ذكالالرت وسالالااض هعالال م محليالالس  ن -رام هللاد غالالزة 

الوقالالالااي" يح،الالالق مالالال  عالالالدد مالالالن الهالالالباطد وي يالالالس  شالالال ام خ الالالريند حالالالوض قيالالالام م بتسالالالرين  راض  فالالالي 
مناطق  ريحا وا غوار هلى ا حت ض عبر جمعيس استيطانيسد وسط تعتيم هع مي شديد. وكشفت تلالك 

فس في المدينسد ومو فالا  مالدنيا  فالي وزارة المواق   ن ناشطا  سياسيا  بمدينس طولكرمد و احن محض  را
دونالم  3,600الدا ليسد ههافس هلى هباط في ا من الوقاايد مت مون ببي   راض ت ض مساحت ا هلالى 

 قرن  ريحا قبض  كير من ش ر.
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ورفالالالض النااالالالن العالالالام لسالالاللطس رام هللا  حمالالالد بالالالراكد التع،يالالالن ل الالالحيفس "فلسالالالطين" علالالالى ا مالالالرد واكتفالالالى 
   تأكيد  و نفي  حس ا  بار".بال،وضد "   ستطي

 12/11/2016فلسطين أون الين، 
 

 هو وجه مناسب للواليات المتحدة ترامبو  "..أبو عمار"المطلوب كشف عن قتلة الهندي:  .6
شالدد عهالو المكتالن السياسالي لحركالس الج الاد ا سال ميد د. محمالد ال نالديد علالى : نبيض سنونو -غزة 

 ام هللاد الكشف عن قتلس الرايم الراحض ياسر عرفات. ن المطلون من السلطس الفلسطينيس في ر 
وقاض ال ندي في حديث ل حيفس "فلسطين": "هن المطلون من السلطس الفلسطينيس  ن تكشف عن قتلس 

و وه  ال نديد  ن "الرايم  الرايم  بو عمار حتى يكون هذا رادعا لغيرهم هذا هو المطلون اليوم".
 2باليوابالالالت التالالالي هالالالو جالالالاا مالالالن  جل الالالاد هالالالو ذهالالالن لكامالالالن ديفيالالالد  بالالالو عمالالالار دفالالال  حياتالالالب يمنالالالا لتمسالالالكب 

واكتشف  ن )هسراايض( تتحدث عن فوق ا رض وتحت ا رض واكتشف  ن دولس فلسطينيس فالي حالدود 
وتالالاب  ال،يالالادي فالالي "الج الالاد ا سالال مي":  هالالي مسالالألس تجاوزت الالا )هسالالراايض( ولالالم تلتالالزم بالالأي شالاليا". 1967

ن يالالم تالالم تسالالميمب حتالالى توا الالض )هسالالراايض( اعتالالدااات ا علالالى "لالالذلك هالالو )عرفالالات( جالالاا هلالالى محبسالالب ومالال
ا ق ى وال،دم والهفس الغربيس وهذه هشارات  ن التمسك ب ذا الن جد ن الج  وساللو   طااالض مالن ورااالب 

 وانت ى موهوعب ومشروع الدولتين ن اايا".
طينيسد قالالاض وفيمالالا ي الالم مبالالادرة ا مالالين العالالام لالالال"الج اد ا سالال مي" رمهالالان شالالل د حالالوض ال،هالاليس الفلسالال

ال ندي: "اآلن نحن في طور استمزاج الف ااض وكان هناك اجتماع لكض الف ااض الفلسطينيس بما في ا 
و وه   ن ا سبوع  حركتا فت  وحمام وكانت هناك ردود هيجابيس في مع م ا من الكض الفلسطيني".
الل،الالالااات ينالالالتج عن الالالا  الحالالالالي سيشالالال د ع،الالالد ل،الالالاا " سالالالتاذة الجامعالالالات وا ع ميالالالين والمي،فالالالين .. هالالالذه

 تو يات نرل كف ااض فلسطينيس كيف يمكن تفعيض هذه المبادرة ويتم الحوار على  ساس ا".
وبشالالالأن فالالالوز دونالالالالد ترامالالالن برااسالالالس الو يالالالات المتحالالالدة ا مريكيالالالسد اعتبالالالر ال نالالالدي  نالالالب "بالنسالالالبس لل،هالالاليس 

د هنالاك شالبب هجمالاع علالى دعالم الفلسطينيس ليم هناك فرق كبير بالين ا دارة الديم،راطيالس  و الجم وريالس
و كد ال نديد  ن  ي تعلُّق با دارة ا مريكيس علالى  مالض مسالاعدة الفلسالطينيين "هالو  الكيان ال  يوني".

تعلق با وهام"د قاا  في الوقت نفسب: "ربما يأتي ترامن ليكون وجب  مريكا  مالام العالالمد ويفهال  هالذه 
 ح،وق المر ة وغيرها".الدعاول حوض ح،وق ا نسان والديم،راطيس وحوض 

ور ل ال نديد  ن "ترامن" هو وجب مناسن للو يات المتحدة ليتعلم العالالم كيالف  ن "هالذه اليريالرة واللغالس 
التي تتغنى ا دارة ا مريكيس من   ل ا بالديم،راطيس وح،وق ا نسالان لاليم ل الا  ي قيمالس و ن الو يالات 
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وتالالاب : "نحالالن   نعالالوض   علالالى ترامالالن و  علالالى  المتحالالدة   تالالولي اهتمامالالا بح،الالوق الشالالعون ا  الالرل".
  وباما و  على هي ري كلينتون نعوض على وحدة شعبنا وقوتنا".

 12/11/2016فلسطين أون الين، 
 

 فتح فرقاء بين االحتكاك خشية دحالن من لُمقربين مهرجانا  الحكومة بغزة منعت : البردويل .7
 يالالوم منعالالت قطالالاع فالالي الفلسالالطينيس الحكومالالس"  ن البردويالالض  الال   حمالالام حركالالس فالالي ال،يالالادي غالالزة:  كالالد
 محمالالد فالت  مالالن المف الوض ال،يالالادي مالن م،ربالالون بالب ي،الالوم  ن المتوقال  مالالن كالان  طابيالالا م رجانالا الجمعالس
 .عرفات ياسر الفلسطيني الزعيم وفاة ذكرل في دح ن
 هالالد سياسالالي بموقالالف يتعلالالق   ا مالالر  ن الجمعالالسد يالالوم" بالالرم قالالدم" مالال  حالالديث فالالي البردويالالض و وهالال 
 ".فالالت " حركالالس فرقالالاا بالالين والت الالادم ل حتكالالاك منعالالا  منالالي هجالالراا هالالو مالالا ب،الالدر" فالالت " حركالالس فالالي طالالرف

 علالى ساللبيا ساليكون انفجارهالا  ن فالت  حركالس دا الض ال  فالات تنفجالر    ن حري الس حمام: "و هاف
 ".ف،ط فت  حركس على وليم بالكامض الفلسطيني المجتم 

 حمالام حركالس فالي نحالن: "وقالاض فالت د حركالس دا ض ل  فا هزاا الحيادي حمام موقف البردويض وجدد
 دحال ن مالن م،الربين سالفر مالن تمالان  لالم وحمالام نكالوند ولالن فالت  حركالس قيالادات  ال ف فالي طرفالا لسنا
 ولن الفلسطينيسد ال الم ريس الع قات حوض بم ر الس نس عين في ُع،د مؤتمر في للمشاركس  يام قبض

 المرت،الالن السالالاب  الحركالالس مالالؤتمر فالالي للمشالالاركس هللا امر  هلالالى للسالالفر فالالت  حركالالس  عهالالاا سالالفر مالالن تمالالان 
 .تعبيره حد   على د"الجاري الش ر ن ايس

 11/11/2016قدس برس، 
 

 جامعات الضفة عبر االعتقال السياسي استنزافحماس تدعو لوقف  .8
دعالالا النالالاطق باسالالم حركالالس حمالالام حسالالام بالالدران الكالالض الفلسالالطيني بف الالاالب ومؤسسالالاتب وشالالراا  : الدوحالالس

افالالالس هلالالالى الهالالالغط علالالالى السالالاللطس مالالالن  جالالالض وقالالالف حالالالاض ا سالالالتنزاف التالالالي بالالالات يعيشالالال ا واقالالال  المجتمالالال  ك
 الجامعات الفلسطينيس بسبن تغو ض ا ج زة ا منيس با عت،ا ت السياسيس للطلبس الجامعيين.  

وشالالالدد بالالالدران فالالالي ت الالالري   الالالحفي لالالالب نشالالالر الجمعالالالسد علالالالى  ن حملالالالس ا عت،الالالا ت والم ح،الالالات التالالالي 
منيس بالهفس بحق طلبس الجامعات على  لفيس عمل م الن،ابي والط بي يعد تد    تمارس ا ا ج زة ا 

سالالالافر ا فالالالي شالالالأن الجامعالالالات الالالالدا ليد وهالالالو محاولالالالس بااسالالالس لتالالالدمير مسالالالت،بض جيالالالض شالالالان عبالالالر موا الالاللس 
و وهالال  بالالدران بالالأن ترك الالز ا عت،الالا ت السياسالاليس بالهالالفس فالالي اآلونالالس ا  يالالرة علالالى  م ح،تالالب وترهيبالالب. 
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عالات يهالالر بم الال  الواقال  التعليمالالي الفلسالطينيد كمالا  نالالب ي،لالض مالن احتالالرام هالذه الجامعالالات طلبالس الجام
 التي ينبغي ل ا  ن توفر ا من وا ست،رار لطلبت ا.  

و شاد ال،يالادي فالي حمالام بحملالس "جامعالات خمنالس" التالي انطل،الت فالي عالدد مالن جامعالات الهالفسد مشالير ا 
 م ح،ات واعت،ا ت تعرقض سير حيات م التعليميس.   هلى  ن ا تعبر عن حجم ما يتعرض لب الطلبس من

 11/11/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 عصابات مسلحة إلى وتحويلها بلبنان الشرعية عن سالح المخيمات نزعب" يتهم عباس اللينو" .9
محمالود  الديم،راطي" في حركس "فت " العميالد ا   حيقاض المشرف العام لال"لتيار :  يدا الالال ر فت نعيم
"فالت " والشالعن الفلسالطيني معرفالس مالن اغتالاض رمالزهم ورايسال م الشال يد   بنالاامن حالق   نعيسى )اللينو( 

فتلك  ه فاؤهاياسر عرفات. وطالن بكشف نتااج التح،ي،اتد معتبرا انب هذا كان هنالك من نتااج ويتم 
 كاريس بحجم اغتياض ال،ااد "ابو عمار". 

الالذكرل اليانيالس  -الذي يشرف عليب اللينو فالي لبنالان -ار ا   حي ك م اللينو جاا   ض هحياا التي
 عشرة  ستش اد الرايم عرفات في قاعس ناجي العلي في احتفاض في م يم عين الحلوة.

والعالراق وم يمالات لبنالاند وشالن  سال جاين الفلسطينيين في سوري  وهاع هلىوتطرق اللينو في كلمتب 
 هلالالالىبالالالال"نزع الشالالالرعيس عالالالن سالالال   الم يمالالالات وتحالالالويل م  هياهالالالا مالالالا هجومالالالا علالالالى السالالاللطس الفلسالالالطينيس مت

بالال،وض "لم اللحس مالن يرفال  الالرايم الغطالاا  دع ابات مسلحس"د غامزا من قناة الرايم محمالود عبالام
 عن س   الم يمات في لبنان"؟و. 

 12/11/2016المستقبل، بيروت، 
 

 تمويل فصائل المقاومةتعيد اعتقال بريطاني من أصل لبناني بتهمة  إسرائيليةمحكمة  .10
 مرت محكمس استاناف تابعس ل حت ض ال  يوني بلعادة اعت،اض مواطن بريطاني من   الض : النا رة

لبناني بعد تبراتب من المحكمس العسكريس بت مس تمويض من مات و الفت ا بالال"ا رهابيس"د هيالر توقيفالب قبالض 
يالوم الجمعالسد هن: "محكمالس ا سالتاناف  وقالت ا ذاعالس العبريالسد ش رين على معبر حدودي م  ا ردن.

العسالالالالكريس ا سالالالالراايليس  مالالالالرتد ا سالالالالبوع الجالالالالاريد بلعالالالالادة اعت،الالالالاض فالالالالايز  حمالالالالد شالالالالراريد حتالالالالى انت الالالالاا 
(د بالال"ن،ض عامالا   49و هالافت  ن النيابالس ا سالراايليس وج الت ا ت الام لشالراري ) ا جرااات ال،انونيس بح،الب".

 تسم   يا  من ا("د في هشارة لف ااض الم،اومس.  مواض و ج زة هواتف هلى من مات هرهابيس )لم
و وهحت  ن "شالراريد و الض هلالى معبالر الكرامالس )اللنبالي(د علالى الحالدود بالين الهالفس الغربيالس وا ردند 

 د و وقف بعد  ربعس  يام لدل محاولتب المغادرة عبر المعبر ذاتب".2016في سبتمبر   يلوض 
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نالالوفمبر الجالالاريد بالالل  ا   س  مالالرت مطلالال  تشالالرين اليالالانيولفتالالت هلالالى  ن "المحكمالالس العسالالكريس ا سالالراايلي
سبيض شراريد بعدما قهت بأن اعترافاتب انتزعت منب بهغط من مح،،ي ج از ا من العام الشاباك"د 

 وهو ما لم يتم فعليا د وفيما يبدو  نب جرل استاناف الحكم من نيابس ا حت ض.
 ايليس ن،هت بذلك قرار المحكمس العسكريس".و شارت هلى  ن "محكمس ا ستاناف العسكريس ا سرا

 ولم توه  ا ذاعس ا جراا ال حق الذي سي ه  لب شراري  و الع،وبس التي يواج  ا.
 11/11/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 للقائد ياسر عرفات وللشهداء : عقد المؤتمر السابع وفاء  قيادي بفتح .11

كالالس فالالت  اللالالواا حسالالن شالالتيويد ع،الالد المالالؤتمر العالالام السالالاب  اعتبالالر عهالالو المجلالالم اليالالوري لحر : رام هللا
لحركس فت  في ن ايس الش ر الجاريد وفاا لل،ااد الرمز ياسر عرفاتد وللشال داا وتجديالد لالدماا الحركالس 

وقاض شتيوي في حالديث لبرنالامج "ذاهبالون هلالى المالؤتمر" الالذي ُبالث الليلالس الماهاليس  الوطنيس الفلسطينيس.
الفلسالطينيس:" هن ياسالر عرفالات اسالم  وا ذاعاتاة عودة وعدد من الفهاايات عبر تلفزيون فلسطين وقن

ارتالالالبط بفلسالالالطيند وفلسالالالطين ارتبطالالالت ب الالالذا ا سالالالمد عالالالاش واستشالالال د كريمالالالاد هالالالو قااالالالد اليالالالورة المعا الالالرة 
 وحركس التحرير الوطني الفلسطيني فت  ومن مس التحرير الفلسطينيس".

 11/11/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 ضرورة تجنيد وتحشيد واستقطاب طاقات الشعب من أجل النصر واالستقاللفتح":  ثوريبـ" عضو .12
 كالالدت عهالالو المجلالالم اليالالوري لحركالالس فالالت  د ض سالال مس هيمالالان الشالال يد ياسالالر عرفالالات بهالالرورة : رام هللا

تجنيد وتحشيد واست،طان طاقات الشعن الفلسطيني كلالبد مالن  جالض تح،يالق الن الر وا سالت، ضد مبينالس 
ين ر للشعن الفلسطيني كرجض وامر ةد  فتس هلى هدراكالب  ن ال،يالادة ت الن  التغييالرد و ن الا حينمالا   نب لم

 تتميز بكلمات ا وعبارات ا المميزة وتوج ات ا نحو فاس  و قطاع  و مجموعس ستل،ي ب  ل ا علي ا.
ن  جالض وشددت س مس علالى تمسالك حركالس فالت  بالن ج ال،ااالد  بالو عمالارد ف،الالت: "حركالس فالت  انطل،الت مال

فلسالالطين وهالالي العمالالود الف،الالري لمن مالالس التحريالالر الفلسالالطينيسد وكانالالت حاهالالنس  بنالالاا الشالالعن الفلسالالطيني 
 وعلى مسافس واحدة من كض الف ااضد ولدي ا ي،افس احترام اآل رد وي،افس الوحدة".

 11/11/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
 
 
 



 
 
 
 

 

 11 ص             4106 العدد:        12/11/2016 السبت التاريخ: 

                                    

 استشهاد عرفات عودة لمشاركته في إحياء ذكرىالنائب ليبرمان يهاجم  .13
دور ليبرمان رايم ال،اامس المشتركس الناان جفي  ا سراايليوكا ت: هاجم وزير الجيش  -ال،دم  

ذكرل رحيض الرايم ياسر عرفات  بلحياالمشاركتب وقيامب بلل،اا كلمس   ض ا حتفاض  د يمن عودة
الناان عودة تجنن  هنقولب ون،ض راديو " وت هسراايض"  مم عن ليبرمان  من  مم.  وضرام هللا  في

ذهن فيب هلى رام هللا  الذيالوقت  فيال،دم المحتلس  فيحهور جنازة الرايم الراحض شمعون بيريم 
و هاف  نب سيوا ض العمض من  جض شطن  ذكرل عرفات. فيمراسم تأبينيس  قيمت  فيللمشاركس 

 الكنيست. فيعهويس عودة 
 12/11/2016األيام، رام هللا، 

 
 الف الوحدات االستيطانيةآمان: فوز ترامب ضوء أخضر إلقامة مئير ترج .14

اعتبر رايم اللجنس المحليس للتن يم والبناا ا سراايليس في ال،دم ماير ترجمان ان" انت ار دونالد 
  هر للم ادقس على استمرار البناا في ال،دم".  يشكض هواا   ا مريكيسترامن في ا نت ابات 

رايم البلديس نير بركات قد رهخ حتى اآلن للهغوط من   ن سراايليس "ا لإلذاعسترجمان  و هاف
 جانن ديوان رايم الوزراا ب ذا ال دد" معربا عن  ملب في  ن "يتغير هذا الوه  حاليا". 

 12/11/2016األيام، رام هللا،  
 

 وترامب: بين مبادرة سياسية وانتفاضة جديدة "إسرائيل" .15
 يس الرايم ا مريكيد باراك  وباماد وبدا و يس الرايم المنت ند م  اقتران ن ايس و : ب ض هاهر

دونالد ترامند يسود انعدام ي،ين في هسراايض حياض تعامض الرايسين مع اد و ا س ما هذا كان  وباما 
الفلسطيني. كذلك هناك ترقن في  –سي،دم على ه دار هع ن سياسي حوض حض ال راع ا سراايلي 

 العسكريس ا سراايليس لكيفيس تعامض ترامن م  موهوع ال راع. –المؤسسس ا منيس 
ون،ض المحلض العسكري في  حيفس "يديعوت  حرونوت"د  لكم فيشماند يوم الجمعسد عن مسؤولين 

  منيين هسراايليين قول م هن  مام  وباما ي يس  يارات:
جود   فات بينب وبين ال يار ا وضد وا رج د هو    يفعض  وباما شيااد  ا س على هوا و 

  عهاا في الكونغرمد و ن مؤيدي ترامن سي رون على    يت ذ  ي قرار يلزم الرايم الم،بض.
لكن ال يار الياني وارد بسبن فوز ترامند و ن  وباما سيحاوض هم ا سياسس على الرايم الجديد في 

ن رااسي ب طان هلى ا مسد الموهوع الفلسطيني. وسيكون بلمكان  وباما ال،يام بذلك بواسطس هع 
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كيس  ت اذ قرار في مجلم ا من الدولي ولن يكون بلمكان هدارة ترامن ي و بواسطس مبادرة  مر 
 تجاهل ا.

  هر لفرنسا و وروبا بدف  مبادرة الس م الفرنسيسد   ما ال يار اليالثد ف و  ن يعطي  وباما هواا  
 التي رفه ا نتنياهو.

د  نب يوجد تناقض الجمعسلعسكري في  حيفس "هآرتم"د عاموم هرايضد من جانببد كتن المحلض ا
من رغم بالفي وج ات ن ر ال،يادتين السياسيس وا منيس في هسراايض حياض سياسس ترامن ال ارجيس 

 عدم وهوح ا.
ولفت هرايض هلى  ن تكييف  عماض البناا في المستوطناتد هلى جانن الجمود وا فق المسدود في 

لسياسيسد سيؤدي هلى ت اعد اليأم الفلسطيني من المسار السياسيد ا مر الذي من شأنب العمليس ا
 ن يؤدي هلى ت عيد ال بس الشعبيس الفلسطينيسد التي اندلعت في تشرين ا وض  كتوبر من العام 

 الماهيد واند ع انتفاهس   رل.
 11/11/2016، 48عرب 

 
 "رائيلإسـ"دراسة إسرائيلية: انتخاب ترامب بشرى ل .16

 ن من رغم بالعتبر بشرل جيدة لحف   من هسراايضد انت ان الرايم ا مريكي الجديد دونالد ترامن يُ 
 و ولب هلى البيت ا بيض شكض مفاجأة لدواار  ن  ال،رار في تض  بيند وفق دراسس جديدة.
  "يسراايض وطب،ا لورقس بحييس  عدها ال بير العسكري ا سراايلي عمير ربابورت ونشرها على موق

ديفينم للدراسات العسكريس" فلن مؤشرات هذه ا  بار "السارة"  نت ان ترامن ل ال  هسراايض 
اتهحت باكرا حين قام رودولف جولياني )الرايم السابق لبلديس نيويورك وعمدت ا الش ير وال ديق 

 ا قرن لترامن( بزيارة هسراايض الش ر الماهي.
يادة الرفيعس لشركس رفاايض ال ا س بال ناعات العسكريس ا سراايليسد وقد ع،د جولياني ل،اا م  ال،

وحرم الجانبان  ن يكون ل،اؤهما مغل،ا بعيدا عن ا ع م. لكن الل،اا تناوض هنجازات ال ناعات 
 العسكريس ا سراايليس في هنتاج من ومس ال،بس الحديديس.

سياسي ا مريكي ا برز في دعمب لترامن ولفت ربابورت هلى  ن زيارة جولياني  سراايضد وهو ال
  ض حملتب ا نت ابيسد تحتض  هميس كبيرة في التنبؤ بسلوك ا دارة ا مريكيس ال،ادمس تجاه اد  ن 
الت،ديرات تشير هلى  ن جولياني سيكون المدعي العام في واشنطند مما قد يعطي ا سراايليين 

ن م تلفس عن ن يرت ا المغادرة للبيت ا بيض قريبا د  ت مبكرة على  ن ا دارة ال،ادمس ستكو 
 برااسس باراك  وباما.
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مؤشر خ ر يمكن ا ستد ض عليب ل،رااة سلوك ترامن تجاه هسراايض يتميض في هويس السفير ا مريكي 
ال،ادم في هسراايض وهو ديفيد فريدماند الش  يس الم،ربس من رابطس "  دقاا مستوطنس بيت هيض" 

 المتحدة.بالو يات 
 شار في ورقتب هلى  ن هيجابيس انت ان  -وييق ال لس بالمؤسسس العسكريس ا سراايليس-ربابورت 

 ترامن  من هسراايض ست  ر مباشرة في مجاض دعم ا العسكري.
وهنا توق  بأن ت فف واشنطن في ع د ترامن ال،يود عن تض  بين في است دام جانن من 

لم،دمس ل ا بتطوير ال ناعات العسكريسد وهو ما كانت ترفهب ا دارة المساعدات الماليس ا مريكيس ا
 الحاليس.

 11/11/2016.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 نير بركات: نأمل أن تحذَو روسيا حذَو ترامب بنقل سفارتها إلى القدس .17
الذي  علن  نب  دتحذو روسيا حذو ترامن  ن عرن رايم بلديس ا حت ض نير بركات عن  ملب في 

ما يعني اعتراف الو يات المتحدة  ن ال،دم هي  دال،دم هلى  بينن،ض السفارة ا مريكيس من تض سي
وهو ما امتن  عن ال،يام بب الرؤساا الساب،ون للو يات المتحدة على الرغم من قيام  هسراايضدعا مس 

 العديد من م   ض حم ت ا نت ابات بمواف،ت م على ن،ل ا لكن ذلك لم يتح،ق.
 12/11/2016دس العربي، لندن، الق

 
 بوصول ترامب إلى البيت األبيض يحتفياليمين اإلسرائيلي المتشدد  .18

ي في اليمين ا سراايلي المتشدد ابت اجب بو وض ترامن هلى البيت ا بيض. وطالن زعماا هذا 
ا ستيطانيس.  ات "ب  وجض" وفي شرعنس البؤرعمر التيار نتنياهو با سراع في استاناف البناا في المست

و علن رايم حزن "البيت الي ودي" نفتالي بينيت  ن حزبب طالن رايم الحكومس بلهفاا الشرعيس 
على خ ف المنازض لمستوطنين  قيمت من دون هذن رسميد بعه ا على  راض  فلسطينيس  ا سد 

 ميض مستوطنس "عموناه".
ات سي ب   س ض عمر بأن البناا في المستو ر  وزير العلوم والتكنولوجيا ا سراايلي  وفير  كونيم 

بعد انت ان ترامن رايسا . وقاض لموق  "وا " ا لكتروني: " ؤيد البناا في ي ودا والسامرة ميلما  ؤيد 
البناا في الجو ن والن،ن ووسط الب د.   فرق عنديد ويسرني  ن  سم   ن لدل ترامن ومستشاريب 

  يها    فرق في هذا الموهوع".
 12/11/2016اة، لندن، الحي
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 وحدة استيطانية 7,100مخطط استيطاني ضخم بالقدس المحتلة يشمل  .19
قالت ال،ناة العبريس اليانيسد هن بلديس ا حت ض في مدينس ال،دم سُتعلن قريبا  عن م طط استيطاني 

 ال ميمد  ن يوموذكرت ال،ناة اليانيس مساا  واس  يشمض خ ف الوحدات في المدينس المحتلس.
المسؤولين في بلديس ا حت ض لن ينت روا حتى يؤدي الرايم ا مريكي الجديد دونالد ترامن اليمين 

و شارت هلى  ن ا بلديس ا حت ض سته  سلسلس من  طط التوس   الدستوري لتسلم من بب.
ا ستيطاني في مدينس ال،دمد في  ض دعوات وزراا و عهاا في الكنيست ا سراايلي لرايم 

و وهحت  ن  طط البناا ستشمض  سد بنيامين نتنياهود لإلع ن عن  طس استيطانيس واسعس.الحكوم
واستدركت:  وحدة استيطانيس؛  برزها في مستوطنات "جيلود ورموت شلومو". 7,100الم ادقس على 

حدة "وهذه المستوطنات يعد  البناا في ا  ط ا   حمر بالنسبس للمجتم  الدولي بشكض عامد وللو يات المت
 ا مريكيس بشكض  ام".

 11/11/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 إصابات خالل مواجهات مع االحتالل في عدة مناطق .20
قمعت قوات ا حت ضد بعد   ر  ممد مسيرة سلميس انطل،ت في قريس بلعين  "ا يام"د "وفا": مندوبو

في مسيرة بلعين ا سبوعيس ورف  المشاركون  ياسر عرفات. رحيضغرن رام هللاد  حياا ذكرل 
ا ع م الفلسطينيسد و ور عرفاتد مرددين ال تافات وا غاني الداعيس هلى الوحدة الوطنيسد والمؤكدة 
ط ق سرا  جمي  ا سرل و"الحريس  هرورة التمسك باليوابت الفلسطينيسد وم،اومس ا حت ض وا 

بجرو  في قريس كفر قدومد شرق  عاما ( 13و  يند  ممد الطفض مجدي ماجد جمعس ) لفلسطين".
قل،يليسد جراا ه ابتب ب،نبلس غاز في الرجضد ههافس هلى ه ابس عشرات المواطنين بحا ت ا  تناق 
الشديدد جراا قم  قوات ا حت ض مسيرة كفر قدوم السلميس ا سبوعيسد المناههس ل ستيطان 

 .عاما   14والمطالبس بفت  مد ض ال،ريس الرايم المغلق منذ 
 12/11/2016األيام، رام هللا، 

 
 صبري: ال يحق لسلطات االحتالل التدخل في موضوع األذان عكرمة .21

نب   يحق  العلياد على  ا س ميس كد الشيخ عكرمس  بريد  طين المسجد ا ق ىد رايم ال ياس 
لس د مشددا على  ن هذا ا مر منكر ومرفوض جما ذانلسلطات ا حت ض  ن تتد ض في موهوع 
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هو شعيرة من شعاار ا س م  ا ذانوقاض في  طبس الجمعس  مم في المسجد ا ق ى"  وتف ي .
ف  يحق لسلطات ا حت ض  دا س م وهي ال  ة  ركانوهو مرتبط بركن من  دوعبادة من العبادات

بأن ما "هن ما تم تناقلب  و هاف . ن ذلك يتعارض م  حريس العبادة ا ذاند ن تتد ض في موهوع 
ن م يحاولون است دار قانون ا  و  ا ذانيسمى بالكنيست ا سراايلي سيناقش يوم ا حد موهوع من  

 وهو امر منكر ومرفوض جملس وتف ي ". ا ذانديتعلق بمن  
 12/11/2016األيام، رام هللا، 

 
 زراعية قوات االحتالل تتوغل شرق خان يونس وتقصف أراضٍ  .22

ت ضد  ممد  راهي المواطنين الزراعيس شرق مدينس  ان يونمد محمد الجمض: ق فت قوات ا ح
جنون قطاع غزةد ب،ذيفتيند وفتحت نيران  سلحت ا الرشاشس باتجاه منازض ومزارع المواطنين الواقعس 

 في بلدتي  زاعس وال،رارة الحدوديتيند دون  ن يبلغ عن وقوع ه ابات. 
ي محيط المواق  العسكريس الجايمس على الشريط وقاض ش ود عيان: هن قوات ا حت ض المتمركزة ف

الحدودي شرق  ان يونم ق فت ب،ذيفتين على ا قض  راهي زراعيس شرق مدينس  ان يونمد ما 
 وق   هرارا  ماديس وتسبن بلحداث حفر في المكاند دون  ن يبلغ عن وقوع ه ابات في  فوف 

ن جنود ا حت ض المتمركزين في  براج ون،اط ولفتوا هلى   المواطنين ال،اطنين بال،رن من المنط،س.
مراقبس عسكريس منتشرة على طوض  ط التحديد شرق المحاف سد فتحوا نيران  سلحت م الرشاشس بشكض 

 عنيف وعشواايد   ض ساعات ليلس  وض من  مم وفجر و با   مم.
 12/11/2016األيام، رام هللا، 

 
 على هدم المنازل   احتجاجا  مقدسيون يؤدون صالة الجمعة على "اإلسفلت"  .23

" في حي ا سفلت دي العشرات من الم،دسيين   ة الجمعس على " :ديا  جويحان - ال،دم المحتلس
 و  طارعلى سياسس هدم المنازض  احتجاجاالمباركد  ا ق ى المسجد عين اللوزة ببلدة سلوان جنون

 منز   بال دم في البلدة. 52بلديس ا حت ض لال 
ن الجمعس الشيخ ناج  بكيراتد "هن سياسس بلديس ا حت ض ب دم منازض الم،دسيين بحجس وقاض  طي

و كد بكيراتد "هن ا حت ض   يريد  البناا دون ترا يم يدض على عن ريتب للنيض من الم،دسيين".
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 "سياسات البلديس العن ريس  نض"د موهحا  ك ف الشواخالم،دسيين ترا يم بناا م ما دفعوا  هعطاا
 ". في الب،ااد مطالبا  المواطنين البناا على  راهي م ه رارا  تزيد الم،دسيين ه  

 11/11/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 عائالت بإخالء منازلهم في الرأس األحمر  تسعاالحتالل يخطر  .24
  طرت قوات ا حت ضد تس  عاا ت تسكن في منط،س الر م ا حمر جنون شرق طوبامد 

تدريبات عسكريس في  هجرااالحالي؛ بحجس  ا سبوعة ترك منازل م يومي ا حد وا ينين من بهرور 
د عارف دراغمسد "هن ا حت ض ا سراايليسوقاض ال بير في شؤون ا ستيطان وا نت اكات  المنط،س.

من الساعس اليانيس عشر   را حتى التاسعس  ا حد  طر تس  عاا ت بهرورة ترك منازل م يوم 
 مسااد ويوم ا ينين من التاسعس  باحا حتى اليانيس ع را.

 12/11/2016القدس، القدس، 

 
 مصلحة سجون االحتالل تمنع إدخال مالبس لألسرى  .25

رفهت سلطات ا حت ض هد اض م بم شتويس لألسرل وا سيرات في  :علي سمودي -رام هللا 
و فاد المتحدث باسم لجنس ا سير لال"ال،دم"  .سجون الجلمس ومجدو والن،ند بذريعس ا جرااات ا مني س

 ن م لحس السجون رفهت  يها  السما  بلد اض كمي س من زيت الزيتون للمعت،لين في سجن 
وتحد ث  حد مميلي ا سرل في سجن عوفرد عن  ن  هدارة م لحس السجون هددت ا سرل  "عوفر".

كدا   ن  هذه ال طوة جزا من الممارسات بسحن المطبخ من مد ون،لب لسجن المدنيين الجناايين. مؤ 
ال،معيس والع،ان الجماعي بحق ا سرلد بسبن احتجاجات م المتوا لس هد ا دارة و  و ا  هد 

 سياسس ا هماض الطبي.
 12/11/2016القدس، القدس، 

 
 أسابيع.. التفاصيل كاملة ثالثةجريمة صهيونية في سجن جلبوع قبل  .26

ا الوحدات ال  يونيس ال ا س ب،م  ا سرل "المتسادا"د في سجن جريمس   يونيس نكراا اقترفت 
جلبوع قبض ي يس  سابي د  سفرت عن ه ابس العشرات من ا سرل بجرا   طيرةد ينشر "المركز 

 عن مكتن هع م ا سرل. الفلسطيني لإلع م" تفا يل ا ن،   
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حين اقتحمت وحدة  2016 10 19قاض مكتن هع م ا سرل: "بد ت  حداث الجريمس يوم ا ربعاا 
في سجن جلبوعد وكان ذلك بطري،س  3من قسم  15+1المتسادا في تمام الساعس الياليس فجرا  غرفس 

  همجيس وبأسلون العربدةد ب دف هجراا تدرين على ا سرل".
 بعد ذلك  قدم جنود الوحدة على تسليم ا سرل هلى وحدات التفتيش وال،م  التابعس لمنط،س الشماض في
م لحس السجوند وذلك بعد  ن  و رت مراحض ا قتحامد يم  جرت هذه الوحدات تفتيشا  لألسرل 

 وغرف م بشكض دقيق وت ريبيد وفق مكتن ا سرل.
وحسن التفا يض التي  وردها مكتن هع م ا سرل؛ فلن عمليس التفتيش راف، ا عمليس م ادرة 

 رل وت ريب ا.ا دوات وا ج زة الك رباايس والعبث بأغراض ا س
تطورت ا حداث وزاد التوتر دا ض السجن بسبن سياسس هدارة  2016-10-21وفي يوم الجمعس 

السجن ال،معيس ورفه ا الحوارد وت اعدت موجس ا حتجاج لدل ا سرل؛ حيث ارتف  عدد 
د وفق 3في قسم  10 سيرا د وحض ا سرل التن يمد و حرقوا غرفس  54المهربين عن الطعام هلى 

 مكتن.ال
 سرل هلى غرفس  6وقاض مكتن هع م ا سرلد هن هدارة السجن ن،لت  سرل الغرفس المحترقس وهم 

 ا نت ارد يم رشوهم بالغاز السامد ما  دل لغياب م عن الوعي  كير من مرة.
وتحدث هؤ ا ا سرل )الذين تعرهوا للرش بالغاز لعدة مرات(  ن م ر وا الموت  كير من مرةد وكان 

من راات م سااض  بيض رغوي من كيافس الغاز الذي استنش،وهد حيث كانوا   يستطيعون تغطيس  ي رج
 وجوه م من الغاز بسبن ت،ييد  يدي م لل لف.

 كتوبرد وفق مكتن هع م ا سرلد وفي تمام الساعس العاشرة لي    21وفي ذات اليومد الجمعس 
ت جمي  ا سرل فيب بالغاز ف 3اقتحمت وحدات ال،م  وا رهان ال  يونيس قسم  ي السجند ورش 

السامد وذلك من   ض فتحات ا بوان والشبابيكد و كير من مرة وبكيافسد ا مر الذي تسبن بحروق 
شديدة في العيون وا تناقات بين ا سرلد كما قطعوا  يناا ذلك الك رباا عن ال،سم واقتحموا غرف 

 ركز الهرن على الوجب باللكمات والرك ت.ا سرل وهربوهم ب  رحمس وبدون تمييزد وت
 11/11/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 من جديد "األونروا" في مواجهة مع الفلسطينيون عين الحلوة: الالجئون .27
ي رج ال جاون الفلسطينيون في لبنان من  زمس ويد لون في   رل.  زمات م مستمرة : محمد  ال 

 وال حيس و و  هلى التربويس. من المعيشيس هلى ا جتماعيس
هن اا  دمات المدير العام السابق لال "ا ونروا" في لبنان ماتيام شمالي لم ينب معاناة ال جاين. كما 

تعيين مدير جديد هو حكم ش واند الفلسطيني الجنسيسد في وه  حد للمعاناة المستمرة. هذ  لم يؤد   
 ا المدير الجديد م امب.المشاكض ال حيس وا جتماعيسد عادت م  بد هن

يؤكد  مين سر "اللجان الشعبيس" عدنان الرفاعي " ن المشاكض ال حيس وا جتماعيس عادت لتطض 
برم ا ش وان م  عدد من المستشفيات ال ا س من دون  بر س ا من جديد بعد  دور قرارات تعاقديس 

 -ال حيس  ال،رارات" ن  ويشير هلى التنسيق مع ا".  واللجان الشعبيس للتشاور  هلىالعودة 
ا ستشفاايس التي  درت   يرا عن المدير الجديد تحمض في طيات ا مهامين سياسيس هي  بعد من 

ماهيس ب،رارات ت،ليم  دمات ا في  ا ونروا  نذاكد بض تؤكد   وع،د استشفااي م  هذا المستشفى 
على قهيس   مميشتى المجا ت ا جتماعيس والمعيشيس تم يدا  ن اا  دمات ا كشاهد دولي 

 فلسطين". هلىقرار حق العودة  هن اا هلىالفلسطينيين و و  
ا " في منط،س  يدا ونرواهلى ذلك جاض وفد من "اللجان الشعبيس" على المستشفيات المتعاقدة م  "

والت،ى ك  من مدراا مستشفيات: "الراعي"د "مركز لبين الطبي"د "د عب"د "حمود"د " يدا الحكومي" 
وعلمت "السفير"  ن الل،ااات م  هدارات المستشفيات المذكورة ركزت على الع،ود  و "ال مشري".

والجودة وال دمس الجديدة المبرمس م  "ا ونروا"د وال،يمس ا ستشفاايس عن كض ليلس والكم المستفاد 
ا ستشفاايس والطبيس م،ابض البدض المالي عن كض ليلس ومناسبت ا للحا ت المرهيس المحولس وكذلك 

و علنت "اللجان"  ن ا دونت م ح ات ا   ض  ا دويس والنسبس التي يدفع ا المريض الفلسطيني.
 ". ا ونرواالل،ااات على  ن ت،وم بعره ا ومناقشت ا م  هدارة "

 12/11/2016فير، بيروت، الس
 

 فلسطين تحصد المرتبتين الثانية والرابعة عالميا  بمسابقة الحساب الذهني  .28
قاض وزير التربيس والتعليم العالي  بري  يدمد هن فلسطين ح لت على المرتبتين اليانيس والرابعس 

مارات العربيس في مساب،س الحسان الذهني لألباكمد التي  علنت نتااج ا مساا  ممد في دولس ا 
 دولس من م تلف بلدان العالم. 80المتحدةد بمشاركس  ربعس خ ف طالن وطالبس من 
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و عرن عن افت اره ب ذا ا نجاز النوعي الجديد الذي جاا مبرهنا  على رو  العزيمس وا رادة ال،ويسد 
 ومؤكدا  على معنى الحهور في ميض هذه المحافض العلميس.

زوا ب ذه المساب،سد هم: سدين سري في المرتبس اليانيسد وعدي زعبي وعدي وطلبس فلسطين الذين فا
 شاهين في المرتبس الرابعسد حيث ميض الفريق الط بي وزارة التربيس والتعليم العالي.

 12/11/2016األيام، رام هللا، 
 

    الماضي األسبوع األقصى المسجد اقتحموا مستوطنا   320"قدس برس":  .29
 هنترناشيوناض" برم قدم" وكالس عيد: ر دت و ا سبيتاند تحرير  بو من فاطمس -المحتلس  ال،دم
 .الماهي ا سبوع   ض المحتلس ال،دم في المبارك ا ق ى للمسجد مستوطنا   320 اقتحام لألنبااد
 بين ما الواقعس الفترة   ض ا ق ى المسجد اقتحموا مستوطنا   320  ن د"برم قدم" مراسلس وذكرت
 كانت هسراايليس عنا ر بحمايس وذلك الجاريد نوفمبر  الياني تشرين من عشر الحادي وحتى الراب 
 .ا قتحامات لتأمين يومي؛ بشكض المسجد باحات في تنتشر

 طالبا   80 نحو ذات ا الفترة   ض ا ق ى للمسجد الُم،تحمين المستوطنين بين من  ن و هافت
 .والسبت الجمعس يومي   ض ل قتحامات" ربسالمغا بان" فت  عدم هلى  فتس ي وديا د

 11/11/2016قدس برس، 
 

 "2رفح لعودة وفد "العين السخنة  معبرمصر تقرر فتح  .30
قررت السلطات الم ريسد فت  معبر رف  الحدودي السبت "اسالتيناايا" لعالودة الوفالد الفلسالطيني : ال،اهرة

 اث م ري." الذي ين مب مركز  بح2المشارك في مؤتمر "العين الس نس 
ش  ياتد هو الياني الذي يغادر غزة في غهون شال رد لمنتجال  "العالين  110وُيعد الوفد الذي يهم 

 الس نس"؛ حيث سب،ب وفد يهم  كاديميين ومي،فين وا ع ميين.
 150" قالالد ع،الالد فالالي منت الالف تشالالرين ا وض   كتالالوبر الماهالالي بمشالالاركس 1وكالالان "مالالؤتمر العالالين السالال نس 

بين الالا  مالالين عالالام الجامعالالس العربيالالس  حمالالد  بالالو الغالاليطد ا مالالر الالالذي  قالالى  ش  الاليس فلسالالطينيس وعربيالالس مالالن
ردود  فعالالاض غاهالالبس مالالن السالاللطس الفلسالالطينيس فالالي رام هللاد التالالي قالالالت هن المشالالاركين فالالي المالالؤتمر مالالن 

  ن ار ال،يادي المف وض من حركس "فت " محمد دح ن.
 11/11/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 "إسرائيل"الستيراد الغاز من  فضةرااألردن يمنع وقفة  .31
منعالالت قالالوات ا مالالن ا ردنيالالس الجمعالالس وقفالالس احتجالالاج كالالان مناههالالو اتفاقيالالس الغالالاز مالال  هسالالراايض يعتزمالالون 

 تن يم ا  مام مبنى الحكومس في العا مس عم ان.
قامالس  نشالطت م ا سالبوعيس  و حاطت قوات ا من بمحاليط دوار مبنالى الحكومالس منعالا لو الوض النشالطاا وا 

 ا على اتفاقيس الغاز ا سراايليد واعت،لت عددا من م هناك.احتجاج
 12/11/2016نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 "إسرائيللـ"زيارة وفد إعالمي مغربي تدين أوساط إعالمية مغربية  .32

د ودعت "هسراايض" دانت  وساط هع ميس مغربيس زيارة وفد هع مي مغربي : الحسن  بو يحيى -الرباط 
ين المغاربس الذين تيبت مشاركت م في هذه الزيارةد بُت م الت ابر ودعم ا رهاند كما لمحاكمس ا ع مي

 دعا البعض هلى التدقيق في ا  بار التي تروج ا ا وساط ا سراايليس حوض ميض هذه الزيارات.
وقالالالاض منسالالالق مجموعالالالس العمالالالض الوطنيالالالس لمسالالالاندة العالالالراق وفلسالالالطين  الالالالد السالالالفياني هنالالالب علالالالى الج الالالات 

لس  ن تتأك الد مالن ا  بالار بشالأن هالذه الزيالارةد والتالي مفادهالا  ن هالذا الوفالد ذهالن لت،الديم معلومالات المسؤو 
وا ط ع على معطيات   رلد ونحن نعرف  ن الذي يحتهن ميض هذه الزيارات هو ج از الموسادد 

يعاقن مما ي،تهي متابعس هؤ ا بجريمس الت ابر م  دولس  جنبيس بو ف ا من الجنايات ال طيرة التي 
و هاف السفياني  نالب "هذا تأكالد  ن ا مالر يتعلالق باللع ميين مغاربالس فيجالن  ن  علي ا ال،انون المغربي.

يحالالاكموا بت مالالس دعالالم ا رهالالان؛ هذ   ي فالالى علالالى  حالالد  ن هالالذا الكيالالان ارتكالالن مجالالازر فالالي حالالق الشالالعن 
 الفلسطيني و  تزاض يده ملط س بدماا ا برياا".

ات ا ع م والتعبير محمد العوني هن المعطيات المتوفرة حتى اآلن من جانببد قاض رايم من مس حري
تفيالالد بالالأن ا مالالر يتعلالالق بمحاولالالس فاشالاللس ل  تالالراقد مرجحالالا  ن يكالالون ا مالالر متعل،الالا بالاللع ميين  جانالالن 

 يشتغلون بالمغرند مهيفا  نب "ورغم ذلك فلن هذا سلوك معزوض ييير الغهن ويستدعي الي، س".
ا  تالالراق ا سالالراايلي لإلعالال م تسالالتوجن قيالالام ا ع ميالالين المغاربالالس بتجديالالد  ويالالرل العالالوني  ن محالالاو ت

الوعي بأن "الكيان ال  يوني ال،اام على الغ ن وا ستعمار عدو لنا وتسالعى  ج زتالب لل،يالام بأعمالاض 
 معاديس وقذرة هدنا ميض الحرن على م،وماتنا الف حيس والزراعيس".

ي نجيالالن شالالوقي فالالي ت الالري  للجزيالالرة نالالت هن هالالؤ ا الالالذين وهالالمن السالالياق ذاتالالبد قالالاض الناشالالط ا ع مالال
ُو فوا بكون م هع ميين   ع قس ل م بم نس ال حافسد "بض مجرد ممت نين للزيارات لل ارجد و  يوجد 

 همن م  ي  حفي م ني يزاوض الم نس في مؤسسس هع ميس مغربيس محترمس".
 11/11/2016نت، الدوحة،  الجزيرة
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 مدن المغربية رفضا  للتطبيع مع االحتاللمسيرات في عدد من ال .33
 رجالالالت مسالالاليرات فالالالي عالالالدد مالالالن المالالالدن المغربيالالالس؛ رفهالالالا  لمالالالا و الالالفوه بالالالال"تطبي  الدولالالالس : الالالالدار البيهالالالاا

 المغربيس م  ا حت ض ال  يوني من   ض السما  لمميلي ا بالحهور في مؤتمر المناخ بمراكش".
ات من الوقفات ا حتجاجيسد يوم  مم ع،ن   ة ون مت ال ياس المغربيس لن رة قهايا ا مس العشر 

 الجمعسد بمدينس الدار البيهااد ومكنام و كادير وطنجس وتطوان وتيفلت وال ميسات.
وعبر المحتجون في الوقفالات عالن هدانالت م ورفهال م كالض  شالكاض التطبيال  التالي تنت ج الا الدولالس المغربيالس 

 تجاه دولس ا حت ض ا سراايلي.
رفالالالال  شالالالالعارات منالالالالددة ب الالالالذا الفعالالالالض الالالالالذي يعالالالالد  تزكيالالالالس لجالالالالراام ا حالالالالت ض فالالالالي حالالالالق وتميالالالالزت المسالالالاليرات ب

 الفلسطينييند كما قاض مت اهرون.
 وطالبت الوقفات ا حتجاجيس الدولس المغربيس ب،ط  كض  شكاض التطبي  م  ال  اينس.

س يالالالأتي ذلالالالك فالالالي هطالالالار الفعاليالالالات المسالالالتمرة التالالالي تعبالالالر عالالالن الالالالرفض الشالالالعبي لسالالالما  الدولالالالس المغربيالالال
 لل  اينس د وض  رض المغرند ورف  علم م في سماا ا.

 11/11/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الحل الوحيد لتحقيق السالم الراسخ والثابت "حل الدولتين"روسيا ترى في : ميدفيدف .34

وكا ت:  كالد رااليم الالوزراا الروسالي ديميتالري ميدفيالدف فالي مالؤتمر  الحافي مشالترك الالرايم  -  ريحا
ع قالات ال الداقس المت،دمالس التالي تالربط بالين  د علالىبام ع،ن ا تتام المحاديات بين مالا  مالممحمود ع

روسيا وفلسطيند وقاض: "ت،ف روسيا موقف الداعم لتح،يق التطلعات الشرعيس للشعن الفلسطينيد كما 
 ت،دم روسيا دعم ا لفلسطين في مجاض ا قت اد وتأهيض الكوادر الوطنيس وغيرهما من المجا ت".

قامس الحوار الفلسالطيني و   وه   نب ناقش   ض محادياتب م  الرايم عبامد قهيس الشرق ا وسط وا 
 في المنط،س. ا  رلد هلى جانن عدد من ال،هايا ا منيس ا سراايلي

وقالالاض ميدفيالالدف "هن تشالالكيض اللجنالالس الوزاريالالس المشالالتركس برااسالالس الالالوزيرين مالالن كالال  الجالالانبيند مؤشالالر علالالى 
 طوير التعاون بين البلدين.موا لس التعاون وت

وحوض ا تفاقيات التي تم توقي ا بين الجانبين الفلسطيني والروسيد  كد ميدفيالدف  ن الا سالتدعم تطالوير 
 الع قات بين البلدين  ا س اتفاقيس تشجي  وحمايس ا ستيمارات المتبادلس.

ا ريوذوكساليس  وشكر ميدفيدف الرايم محمود عبام على دعمب للحهور الروسيد وحهور الكنيسس
الروسيس في ا راهي الم،دسسد مشيرا هلى  نب تم هنجاز عدد من المشاري  الم مسد وسيتم العمض على 

 موا لس تنفيذها بما في ذلك المركز التاري ي لمدينس بيت لحم.
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وفي مجاض التعالاون ا نسالاني قالاض ميدفيالدف: "هن روساليا مسالتعدة لموا اللس ت،الديم الالدعم لفلسالطين فيمالا 
طالالالالن  500ق بتأهيالالالض الكالالالوادر الوطنيالالالس الفلسالالالطينيس"د معربالالالا عالالالن سالالالعادتب مالالالن تواجالالالد  كيالالالر مالالالن يتعلالالال

ولفت ميدفيدف هلالى  ن روساليا تالدعو داامالا هلالى  فلسطيني يتل،ون تعليم م العالي في المعاهد الروسيس.
و مالالن ا سالالراايليد مالالن  الال ض الرباعيالالس الدوليالالس والوسالالطاا بالالين الجالالانبيند   -هطالال ق الحالالوار الفلسالالطيني

سراايض من ج س   رل.    ض ا ت ا ت اليناايس بين روسيا وفلسطين من وج س وروسيا وا 
وقالالاض هن طالالر  الالالرايم الروسالالي ف ديميالالر بالالوتين مبالالادرة استهالالافس المفاوهالالات المباشالالرة بالالين الطالالرفين 

 ن هذه دون شروط مسب،سد فكرة جيدة وستكون  كير فاادة من الفعاليات المتعددة ا طرافد  فتا هلى 
المبالالادرة   زالالالت قاامالالس ومطروحالالس ويمكالالن اسالالتغ ل ا فالالي  ي وقالالتد  ن روسالاليا تالالرل فالالي حالالض الالالدولتين 

"نحالالالن كوسالالالطاا سنوا الالالض و هالالالاف:  الحالالالض الوحيالالالد لتح،يالالالق السالالال م الراسالالالخ واليابالالالت فالالالي هالالالذه ا رض.
 الجديدة. ا ميركيسج ودنا ومساهمتناد ونتطل  للمساهمس الفعالس من ا طراف ا  رل ومن ا دارة 

 12/11/2016األيام، رام هللا، 
 

  2016في  للمنشآت المقدمة كمساعدات من المانحين "إسرائيل"هدم ب هائلةاألمم المتحدة: زيادة  .35
عبالالد الالالرؤوف ارنالالاؤوط: شالال د العالالام الجالالاري زيالالادة هاالالالس فالالي هالالدم هسالالراايض للمنشالالآت الم،دمالالس  -ال،الالدم 

وقالالاض روبالالرت بالالايبرد منسالالق ا مالالم  مسالالؤوضد  ممالالي.كمسالالاعدة هنسالالانيس مالالن الج الالات المانحالالسد بحسالالن 
استولت   والمتحدة للمساعدات ا نسانيس و نشطس التنميس: هنب منذ مطل  العام الجاري هدمت هسراايض 

 . 2015م،ارنس من هجمالي العمليات المشابب في عام  %165منشآة  ي بزيادة  286على 
ذا العالام كانالالت فالي المجتمعالالات البدويالس الفلسالالطينيس "حالوالي ربالال  ال ياكالض اليالالت تالم اسالالت داف ا هالو هالاف 

 ( د شرق ال،دم".E1التي ت،  دا ض  و بال،رن من منط،س الم   س للمشروع التوس  ا ستيطاني )
د وهالو مالا يفالوق 2016ولفت هلى  ن "هذا يأتي فالي سالياق ا رتفالاع الكبيالر فالي معالدض ال الدم الكلالي لعالام 

 ".2009راقبس منت مس لعمليات ال دم في عام  ي سنس منذ  ن بد ت ا مم المتحدة بم
و دان بايبر موا لس السلطات ا سراايليس عرقلس المساعدات ا نسانيس للسكان الفلسطينيين في الهالفس 

تشالالالرين اليالالالانيد  الالالادرت ا دارة المدنيالالالالس  7"فالالالالي  و شالالالار فالالالي هالالالالذا السالالالياق هلالالالى انالالالب الغربيالالالس المحتلالالالس.
ال يالام تمول الا الج الات المانحالس )اينتالان من الا لالم ت،الام حتالى ا ن( ا سراايليس والجيش ا سراايلي تسالعس 

ا ردن" وقالالالاض" قالالالدمت ال ياكالالالض  فالالالي المجتمالالال  البالالالدوي الفلسالالالطيني  ربالالالس تالالالض الحمالالالرة فالالالي شالالالمالي وغالالالور
د 2016 يلالالوض عالالام  27كمسالاعدات هنسالالانيسد فالالي  ع،الالان عمليالالات ال الالدم السالاب،س فالالي نفالالم المجتمالال  فالالي 

 ن دون مأول  و مطابخ".والتي تركت ا سر المتهررة م
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ولفالالت بالم،ابالالض هلالالى  ن مسالالتوطنون هسالالراايليون  قالالاموا مالالؤ را بالالؤرة اسالالتيطانيس جديالالدة )بجانالالن مسالالتوطنس 
 جفعات سلعيت( واعاقوا و وض الرعاة من  ربس تض الحمرة لبعض مناطق الرعي الت،ليديس".

 -لح الالوض علالالى ا غايالالسوقالالاض بالالايبر "اسالالت داف الفاالالات ا كيالالر هالالعفا مالالن المستهالالعفين ومالالنع م مالالن ا
  مالالر غيالالر م،بالالوض ويتعالالارض مالال  التزامالالات هسالالراايض ك،الالوة محتلالالس" -  و الالا مالال  حلالالوض ف الالض الشالالتاا

"مالن  ال ض مجموعالس مالن  وشالدد بالايبر علالى انالب "لألسفد نحن نش د المزيد والمزيد من هذا." و هاف
د فالي المنط،الس )ج( مالن ال،وانين والسياسات والممارساتد فلن هسراايض تبني بياس قسريس على نحو متزاي

 و هاف "هذا غير قانوني وي لق واق  جديد تماما على  رض الواق  على حد سواا". الهفس الغربيس"
 12/11/2016األيام، رام هللا، 

 
 شرقي القدس االستيطانيإسبانيا تدين التوسع  .36

ا سالراايليسد علالى دانت وزارة الشؤون ال ارجيالس والتعالاون ا سالبانيس مواف،الس ساللطات ا حالت ض : وكا ت
بحسالالن الوكالالالس  مدال،الالدشالالرقي ة غيلالو بعمر هعطالاا ت الالاري  بنالالاا ماالالات الفلالض والشالال،ق السالالكنيس فالالي مسالالت

و كالالالدت الالالالوزارة فالالالي بيالالالان  ن الحكومالالالس ا سالالالبانيس كمالالالا بالالالاقي المجتمالالال  الالالالدوليد تؤكالالالد  ن هالالالذه  الرسالالالميس.
نيس في نفم الوقت  ن هذه ت غير شرعيس حسن ال،انون الدوليد كما  كدت الحكومس ا سباعمراالمست
ت غيالالر الشالالرعيس هالي ع،بالالس فالالي طريالالق تطبيالق حالالض الالالدولتين وفالالي طريالق السالال م  يهالالا د كمالالا عمراالمسالت

وحيالالت هسالالبانيا سالاللطات  يوليالالو الماهالالي.تمالالوز   كالالد ذلالالك ت،ريالالر الرباعيالالس الدوليالالس للشالالرق ا وسالالط فالالي 
 على سحن هذا ال،رار. " هسراايض"

 12/11/2016الخليج، الشارقة، 
 

 "إسرائيل"فشل متعاقب لعائلة ترامب في عقد صفقات في ديعوت": "ي .37
كشف ت،رير نشر يوم الجمعسد  ن دونالد ترامن كان قد حاوض ع،د  ف،ات فاشلس في : هاشم حمدان

د قبض نحو عشر سنواتد بين ا هقامس برج يفترض  ن يكون ا على في الشرق ا وسط في "هسراايض"
وبناا فندق ف م في نتانيا شماض تض  بيند ومجم  غولف ف م في  مدينس رمات غاند وسط الب دد

عس، ن. ورغم فشض هذه ال ف،ات ه   نب  ض ي ر  بحبب  سراايض ورغبتب ال،ويس بلقامس مشاري  
 .استيماريس في ا

كما تبين  ن ابنس ترامند هيفانكاد التي اعتن،ت الي وديس بعد زواج ا من ي ودي يالدعى جاريالد كوشالنرد 
مسالالت،ب د رغالالم فشالالض محاولت الالا هالاليد وفشالالض محاولالالس  "هسالالراايض"تالالزاض م الالرة علالالى ع،الالد  الالف،ات فالالي   

 زوج ا في شراا شركس التأمين "فينكم".
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سالنوات لبنالاا  10وبين ت،رير نشرتب  حيفس "يديعوت  حرونوت"د اليومد  ن ترامن كان قد  طط قبالض 
غالالالاند  شالالالرف علالالالى ت طيطالالالب  طاب،الالالاد فالالالي مفتالالالرق "عيليالالالت" فالالالي رمالالالات 70ناطحالالالس سالالالحان تتالالالألف مالالالن 

الم ندم سامي تيتود بحيث كان من المفترض  ن يكون "ترامن ب زا تاور" البرج ا علالى فالي الشالرق 
ويتالالاب  الت،ريالالر  ن ترامالالند الالالذي و الالف بأنالالب "محالالن  سالالراايض"د بحالالث عالالن مشالالاري   ا وسالالط مسالالت،ب .

"الفيالالالديو كالالالونفرانم"  مالالالام   الالالرل في الالالا. ورغالالالم  نالالالب لالالالم يالالالزر هسالالالراايضد ه   نالالالب كالالالان ي  الالالر عالالالن طريالالالق 
 مستيمرين محتملين. وبحسن م،ربين منب ف،د   م  ياما طويلس  قامس مشاري  في هسراايض.

ويهالاليف الت،ريالالر  ن ترامالالن كالالان متحمسالالا  قامالالس فنالالدق ف الالم فالالي نتانيالالا يحمالالض اسالالمبد هالالمن مشالالروع 
طالط  الض حبالرا منتجعالات اسالتجمامد ولكالن حتالى هالذا الم  3فنادق و 8سياحي ه م يشتمض على بناا 

 على ورقد وذلك بسبن بي  الموق  لش م خ ر.
وحالالدة اسالالتجمام ومركالالز  650و ح،الالاد كانالالت هنالالاك فكالالرة هقامالالس ملعالالن غولالالف ف الالم فالالي عسالال، ند يهالالم 

مالالؤتمرات ومنالالاطق تجاريالالسد بيالالد  نالالب تالالم تفويالالت هالالذه الفر الالس مالالرة يانيالالسد وفالالي الن ايالالس  قالاليم الملعالالن فالالي 
 دبي.
لب في الب د في محاولس لبي  ا سراايليين ش،،ا شكنيس في  براجب في سنواتد  قام ترامن بعيس  8وقبض 

الو يات المتحدةد تبد  في في ديلفيا. وفي هذا ا طار و لت ابنتب هيفانكا هلى الب د. وبعد  ن  جرت 
جولالالس فالالي الالالب د  علنالالت  ن الالا تالالدرم هقامالالس بالالرج سالالكني ف الالم فالالي ال،الالدم  و تالالض  بيالالند  و هقامالالس مشالالروع 

 هي ت يحمض ا سم ترامن. سياحي في
وبعد فشض هذا المشروع  يهاد جرت محاولس لمشروع خ رد بمبادرة كوشنرد زوج هيفانكاد حيالث سالعى 

مليالالار شالاليكضد ه   ن ال الالف،س  1.7لشالالراا شالالركس التالالأمين "فيالالنكم" التالالي يملك الالا يتسالالحاك تشالالوفاد ب،يمالالس 
 فشلت  يها.

 11/11/2016، 48عرب 
 

 فات!!"مفاجأة" الكشف عن قتلة عر  .38
 ياسر الزعاترة
نتجالالاوز م،الالا  كتبنالالاه عالالن مفاجالالأة ترامالالن وتالالداعيات اد ونتركالالب للغالالد مالالن  جالالض المفاجالالأة "الع يمالالس" التالالي 
وعالالدنا ب الالا الالالرايم الفلسالالطيني  وض  مالالم ال مالاليم بالكشالالف عالالن قتلالالس ياسالالر عرفالالات رحمالالب هللاد وقولالالب 

 للجم ور المحتفض بذكراه هنكم "ستدهشون من الفاعلين".
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 د وعلالالى طري،الالس "بروموهالالات" ا فالال م" يعالالدنا قالالادة فالالت  بالمفاجالالآت حالالوض قتلالالس ياسالالر عرفالالاتد منالالذ  سالالابي
كالالأن ا مالالر لعبالالس درامالالاد ولالاليم حالالدييا عالالن م الالير الرجالالض ا كيالالر تالالأييرا فالالي تالالاريخ ال،هالاليس الفلسالالطينيسد 

 والذي يعلم الجمي   نب قتض مسموما.
ن يريد الت رن من مسؤوليس الرد على ليم فلسطينيا من قتض ياسر عرفاتد ومن ي،وض ذلك هو ف،ط م

 عمليس ال،تضد وبالطب   نب   يؤمن بال،تاضد ويعتبره شك  من  شكاض "العبث".
هنالالاك  داة فلسالالطينيس  د لالالت السالالم  هليالالبد لكالالن قالالرار قتلالالب  الالدر مالالن شالالارون ش  الالياد ولالاليم مالالن  حالالد 

لل حفي ا كيالر قربالا منالب خ رد وللتذكير ف،ط سنهطر هلى ن،ض هذه الف،رة من كتان " سرار شارون" 
مالالالالن وعالالالالده لبالالالالوش بعالالالالدم  2004نيسالالالالان  بريض  14) وري دان(د وفي الالالالا قالالالالاض "هن شالالالالارون قالالالالد تحلالالالالض فالالالالي 

التعالالرض لعرفالالاتد وفالالي الل،الالاا الالالذي ع،الالد بين مالالا فالالي البيالالت ا بالاليضد قالالاض شالالارون لبالالوش هنالالب   يعتبالالر 
نت ابالاتد وهنالا رد بالوش قالاا : نفسب ملزما بالوعالد الالذي منحالب لالب  ينالاا ل،اا مالا ا وض بعالد فالوزه فالي ا 

"ربما من ا فهض هب،اا م ير عرفات بأيدي قوة عليا.. بيد هللا"د فأجالان شالارون: "ربمالا يجالن  حيانالا 
 مساعدة هللا". وعندما سكت بوش اعتبر شارون  نب "تحرر من عنا ي،يض".

هنالاك عالدة  طالراف   حاجس  عتراف  وه  من هذاد رغم  ننالا لالم نكالن فالي حاجالس هليالبد مال  العلالم  ن 
تواطأت على التستر على الجريمسد  برزها تحالف الوريس الذي اشتبكوا  ح،اد هلى جانن ن ام حسني 
مبالالارك وفرنسالالا وروسالالياد مالالن دون  ن ننسالالى بطبيعالالس الحالالاض الهالالغوط ا مريكيالالس علالالى جميالال  ا طالالراف 

 لتجاوز ال،هيسد ونسبس موت الرجض هلى مرض مج وض.
اسر عرفات من قبض قيادة السلطس جاا تحت وطأة الهغط الجماهيريد ولاليم ا عتراف التالي ب،تض ي

قناعس با مرد فيما يأتي اليوم كما ي  ر واهحا في سياق مالن ت الفيس حسالابات )ش  اليس(د وليسالت 
 سياسيس.

هنالاك سالمأ  د الض هلالى ياسالر عرفالات بطلالن مالن ال ال اينسد وهنالاك شال م مالا  د لالب هليالبد ف الض يحتالالاج 
 عاما بالتمام والكماضد ولماذا يتم ا ع ن عنب في هذا التوقيت؟و 12م هلى الكشف عن ذلك الش 

  حاجالالالس لكييالالالر مالالالن الالالالذكاا لكالالالي يكتشالالالف المالالالرا  ن الم، الالالود ب الالالذه ال، الالالس هالالالو محمالالالد دحالالال ند فيمالالالا 
سالاليكون المالالت م المباشالالر ميتالالا علالالى ا رجالال د ونتالالذكر هنالالا تلمحيالالات سالالاب،س لطبيالالن قيالالض هنالالب تالالوفي فالالي 

  روف غامهس.
ف  عالالن دحالال ند وموقفنالالا منالالب معالالروفد ومؤكالالد  ن هنالالاك مالالن  د الالض السالالم  هلالالى عرفالالاتد ويجالالن   نالالدا

كشفب  يا كاند وكشف من طلبوا منب ذلك من الفلسطينيين  يا كانوا )المجرم ا كبر معروف كما قلناد 
عامالا مالن  12وهو     مالن يملالك ذلالك النالوع مالن السالموم ال ا الس(د لكالن ا مالر لالم يكالن فالي حاجالس لالال
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كشفبد   سيما  ن من كانوا يد لون عليب  يناا الح ار لم يكونوا بتلك الكيالرة التالي تسالتحق كالض  جض 
 ذلك العناا في التح،يق.

مرة   رل ن،وض هن قتلس عرفات معروفوند وهم ال  اينسد ومن  راد  ن يرد علي مد فساحات الم،اومس 
هلين لالالذلك بحالالاض مالالن ا حالالواضد وهالالم  مامالالبد  مالالا مالالن يعلنالالون  ن التعالالاون ا منالالي "م،الالدم"د فليسالالوا مالالؤ 

  الالال  مالالالن م  الالالدوا ا جالالالواا  غتيالالالالب حالالالين وفالالالروا البالالالديض عنالالالبد وتالالالآمروا علالالالى ح الالالاره مالالال  ا مريكالالالان 
 وا وروبيين.

هنا ين ض سؤاض م م يتعلق بالفرهيس المرجحس حوض ات ام دح ن ب لس ما ب،هيس ا غتيالاضد ا مالر 
ض عبالالامد والسالالؤاض هالالو: كيالالف سالاليرد علالالى ذلالالك؛ هالالو الالالذي سالاليعتبره ا  يالالر  كبالالر ت الالعيد هالالده مالالن قبالال

الذي  علالن عبالر قنالاة م الريس العالام الماهالي  نالب يمتلالك  طنانالا مالن الويالااق عالن فسالاد فالي  وسالاط مالن 
 يت مونب.

هض ت ض ا مور هلى هذا المستول مالن الت العيدد  م  ن ا يالام المتب،يالس قبالض هعال ن "المفاجالأة" ستشال د 
ا المعلومالات التالي ستكشالف؟   شاليا ُمسالتبعد فالي زمالن يالتم فيالب  ف،ات تغير مجالرل ا حالداث؛ ومع ال

 تغيين قهيس م،دسس لشعن ع يم في دهاليز ال  فات الش  يس.
 12/11/2016 ،الدستور، عّمان

 
 التبادل التجاري الفلسطيني المصري بين الواقع والمأمول .39

 ماهر تيسير الطباع  د.
هالالافس هلالالى الحالالدود الجغرافيالالس المشالالتركس مالال  قطالالاع تالربط فلسالالطين وم الالر ع قالالات تاري يالالس وي،افيالالس با 

غالالزةد وتأكيالالدا علالالى تلالالك الع قالالات التاري يالالس قامالالت السالاللطس الوطنيالالس الفلسالالطينيس وم الالر بتوقيالال  اتفالالاق 
ي الدف هلالى تنميالس التبالادض التجالاريد لكالن  1999 12 28د ود ض حيز التنفيالذ فالي 1998 4 28تجارة في 

اري الفلسالالالطيني الم الالالري هالالالاي  جالالالداد و  يتناسالالالن مالالال  لألسالالالف الشالالالديد مالالالا يالالالزاض حجالالالم التبالالالادض التجالالال
 الع قات التاري يس والجغرافيس والي،افيس التي تربط بين البلدين الش،ي،ين.

 

 الواردات الفلسطينية من مصر
د 2000-1995مليون دو ر   ض الفترة من  30-10تراوحت قيمس الواردات الفلسطينيس من م ر بين 

على حركس التبادض التجاري بالين  1998الموقعس بين فلسطين وم ر في عام  وانعكست اتفاقيس التجارة
فلسطين وم ر هلى حد   ماد ولكن هذا ا نعكام كان  كير ل ال  حركالس ا سالتيراد مالن م الر ولاليم 
الت الالدير هلي الالالاد حيالالالث تنامالالالت حجالالالم ال الالالادرات الم الالريس هلالالالى فلسالالالطين بشالالالكض ملحالالالو   الالال ض العشالالالر 
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مليالون  32.178 يحالوال 2005ال ادرات الم ريس هلى فلسطين في العالام سنوات ا  يرةد وبلغت قيمس 
د 2015مليالالالالون دو ر  الالالال ض العالالالالام  67.461 يدو رد وتنامالالالالت وتهالالالالاعفت هلالالالالى  ن و الالالاللت هلالالالالى حالالالالوال

حتالالى  2005وبلغالالت نسالالبس ا رتفالالاع فالالي حجالالم ال الالادرات الم الالريس هلالالى فلسالالطين  الال ض الفتالالرة مالالن عالالام 
 .%209 يحوال 2015عام 

 
المرتبس التاسعس من حيالث حجالم ال الادرات هلالى فلسالطين؛ حيالث تحتالض "هسالراايض" المرتبالس  وتحتض م ر

مليالار دو رد  3,044,627 يحالوال 2015ا ولى من حجم ال ادرات لفلسطيند والتي بلغت   ض عالام 
ال الالالالادرات  هجمالالالالاليمالالالالن  %2.2وبالالالالالرغم مالالالالن ذلالالالالك فالالالاللن حجالالالالم ال الالالالادرات الم الالالالريس   يشالالالالكض سالالالالول 

حجم الواردات  هجماليمن  %1.3ند وتميض ال ادرات الم ريس هلى فلسطين نسبس ا سراايليس لفلسطي
 .2015مليار دو ر   ض عام  5,225,467بلغت  والتيالفلسطينيس 

 

 الصادرات الفلسطينية إلى مصر
يسير التبادض التجاري الفلسالطيني الم الري فالي اتجالاه واحالدد وبلالغ حجالم ال الادرات الفلسالطينيس لم الر 

مالن  %04د ولم تتجاوز نسبس ال ادرات الفلسطينيس هلالى م الر 2015ر ف،ط   ض عام  لف دو  327
هجمالي ال ادرات الفلسطينيس الكليس لنفم العامد وقد و لت ال ادرات الفلسطينيس هلى  على مسالتول 

 مليون دو ر  مريكي. 4.344؛ حيث بلغت نحو 2010ل ا في عام 
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م الالر هالالو شالالبب معالالدوم وهالالعيف جالالدا و  يرت،الالي هلالالى حجالالم وهالالذا يعنالالي  ن الت الالدير مالالن فلسالالطين هلالالى 

السوق الم ريسد ومن  هم  سبان هعف ال ادرات الفلسطينيس هلى م ر: ال،يود والعوااق الجمركيالس 
التالالي تفرهالال ا "هسالالراايض"د والح الالار المفالالروض علالالى قطالالاع غالالزةد وهالالعف ال،الالدرة التنافسالاليس للمنتجالالات 

تالالرويج المنالالتج الفلسالالطيني وتمك نالالب مالالن د الالوض السالالوق الفلسالالطينيسد وغيالالان وسالالااض كافيالالس تسالالاعد علالالى 
 الم ري.

 

 تعزيز العالقات االقتصادية الفلسطينية المصرية: تواجه التيالتحديات والمشاكل 
 الح ار ا سراايلي المفروض على قطاع غزةد وا غ ق المعابر. -
 تحكم "هسراايض" بالمعابر الحدوديس لفلسطين كافس. -
 يض" على حركس ال ادرات والواردات.فرض قيود من "هسراا -
عدم توفير وسااض كافيس تساعد على ترويج المنتج الفلسطيني وتمك نب من د وض ا سواق الم ريس  -

 في  ض المنافسس الشديدة من المنتجات الم ريس.
قيام الحكومس ا سراايليس بفرض رسوم جمركيس مرتفعالس علالى ال الادرات الم الريس هلالى فلسالطين مالن  -

 162-153ات ا لبالان والع الاار؛ حيالث تتالالراو  نسالبس الرسالوم الجمركيالس علالالى بنالد ا لبالان مالا بالالين منتجال
علالالى منالالتج ا لبالالان الالالوارد  %50حالالين تفالالرض رسالالوم جمركيالالس بنسالالبس  فالاليد %120د وعلالالى الع الالاار %

 .ا وروبيعلى منتج الع اار الوارد من ا تحاد  %12د وا وروبيمن ا تحاد 
وبرنامج الالا  التجالاريهطالار اتفاقيالالس تيسالير وتنميالس التبالالادض  فالاليلمن الوم عليالب عالدم تطبيالق ا عفالالاا ا -

 التنفيذي  قامس منط،س تجارة حرة عربيس كبرل على بعض المنتجات الواردة من فلسطين.
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 مقترحات لتعزيز وتفعيل التبادل التجاري بين فلسطين ومصر:
فلسالالطيني وا قت الالاد الم الالريد عالالن طريالالق ات الالاذ هجالالرااات فعليالالس لتعزيالالز التالالرابط بالالين ا قت الالاد ال -

تفعيض ا تفاقيات ا قت اديس والتجاريالس الموقعالس بالين الطالرفيند وتغييالر مالا يلالزم في الا لمواكبالس التطالورات 
 ا قت اديس العربيس وا قليميس.

 ع،د اجتماعات دوريس للجنس ا قت اديس المشتركس لتطبيق بنود ا تفاقيس كافس. -
لحاق الالا بملح،يالالس تجاريالالس قويالالس قالالادرة علالالى التالالرويج لفلسالالطين بشالالكض تفعيالالض دور السالالفارة  - الفلسالالطينيس وا 

 عام والمنتجات الفلسطينيس بشكض  امد والمساعدة في التشبيك بين رجاض ا عماض في ك  البلدين.
 هقامس معرض  هم الشركات والمنتجات الم ريس في قطاع غزة والهفس الغربيس. -
  ناعيس والزراعيس الفلسطينيس في م ر.هقامس معرض للمنتجات ال -
 تس يض د وض التجار ورجاض ا عماض هلى م ر عن طريق مؤسسات ال،طاع ال ام. -
لى قطاع غزة. -  است دام ميناا العريش كمنفذ لحركس ال ادرات والواردات من وا 
  ستيعان حركس الشاحنات. ههعادة افتتا  معبر رف  التجاري وتطوير  -
طوير التبادض التجالاري ساليعود بفوااالد اقت الاديس كبيالرة علالى البلالدين؛  هم الا سال ولس تالدفق هن تنميس وت -

البهالالاا  فالالي ا تجالالاهيند وتطالالوير المنالالاطق الم مشالالس علالالى الحالالدودد وتشالالغيض عالالدد كبيالالر مالالن العالالاطلين 
على العمض في م ر وقطاع غزةد ههافس هلى رف  مستول التبادض التجاري الم ري الفلسطيني على 

 تبادض التجاري بين فلسطين و"هسراايض".حسان ال
 11/11/2016المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 االستعداد لموجة االستيطان .40

 يوتم بيرغر ونير حسون
"السنوات السب  العجاف" للبناا في شالرقي ال،الدم وفالي المنالاطقد كمالا يسالمون ا فالي اليماليند بالد ت فالي 

كي جو بايالدن هلالى هسالراايض. وفالي ذاك اليالوم كالان د م  زيارة ناان الرايم ا مري2009خذار مارم  10
بايدين يستعد لوليمس عشاا احتفاليس في منزض رايم الوزرااد غير  نب نشر فالي حينالب  مالر هقالرار  طالس 

كبرل نشالبت  و زمسبناا كبرل في حي رمات شلومو فتأ ر بايدن على وليمس العشاا بساعس ون فد 
البنالالاا فالالي المنالالاطق وفالالي شالالرقي ال،الالدم. ومنالالذ مالالا و الالفت  وبالالين نتنيالالاهو حالالوض مسالالألس  وبامالالا هدارةبالالين 

اعتبالالارات الت طالاليط فالالي ال،الالدم وفالالي الهالالفس ل عتبالالارات السياسالاليس. ف،الالد    هالالعتبايالالدن"د  ازمالالببان الالا "
لغيالتد وفالي الغالالن دون ا عتالراف بالان هالذا بالأمر مالن فالوق تحالت هالغط  تأجلت ال طالطد جمالدت  و 

  مريكي.
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 ا دارةالالالرايم مالالريض ومالالرة الم ططالالس مريهالالسد ي،الالوض راالاليم "فالالي كالالض مالالرة كانالالت ذرااالال  عابيالالسد مالالرة 
الجماهيريالالس فالالي حالالي جيلالالو فالالي ال،الالدمد عالالوفر ايالالون. "كالالض سياسالالس راالاليم الالالوزراا نابعالالس عالالن الهالالغط 
ا مريكي"د يهيف رااليم مجلالم "يشال " للمسالتوطنين ورااليم المجلالم ا قليمالي بنيالاميند خفالي روايالب. 

 مريكيون".وعلى حد قولبد "كض ما تحركد اعترض عليب ا 
. ا بالاليضهالالذه السالالنوات السالالب د كمالالا يالالأملون فالالي اليمالاليند سالالتنت ي مالال  د الالوض دونالالالد ترامالالن هلالالى البيالالت 

ي رجوا من التجميد العميالق سلساللس مالن م ططالات البنالااد كالان مالن شالأن ا فالي   نوا ن يتطلعون هلى 
حالالالالديث عالالالالن الماهالالالالي  ن ت لالالالالق  زمالالالالس  طيالالالالرة فالالالالي ع قالالالالات هسالالالالراايض ال الو يالالالالات المتحالالالالدة. ويالالالالدور ال

ي وديالس جديالدة فالي شالرقي ال،الدم ومسالتوطنات   حيالاامستوطنات جديدة في الهالفسد   قامسم ططات 
هلالى ذلالكد يالأملون بالأن يسالتأنف هالدم المنالازض  ههافسالفلسطينيس في المدينس.  ا حياا ا س في دا ض 

السالالالفارة الفلسالالالطينيس فالالالي شالالالرقي ال،الالالدم وفالالالي الهالالالفسد و ن يتغيالالالر الوهالالال  الالالالراهن فالالالي الحالالالرم وان تن،الالالض 
 ا مريكيس من تض  بين هلى ال،دم.

جديالالالدة وغيالالالان عامالالالض   دارةكالالالض هالالالذه بالالالدت  ياليالالالس حتالالالى قبالالالض يالالالوميند وفجالالالأةد مالالال  الالالالد وض المرت،الالالن 
فالالي اليمالالالين   يفالالت  زجاجالالات الشالالالمبانيا:   حالالدا  ممكنالالالس. ومالال  ذلالالكد فالالاللن    الالبحتالهالالغط ا مريكالاليد 

الهغط من ناحيس الو يالات المتحالدة كسالترة  فنتنياهود كما يعرف كض من عمض معبد درج هلى است دام
 واقيس هد الن،د من اليمين.

حر وا علالى شالجن كالض ت،الدم فالي م ططالات البنالاا فالي الهالفس وشالرقي ال،الدم. ولكالن   وباما هدارةفي 
قالالالالرن معاليالالالالب ادومالالالاليمد  E1ي يالالالالس م ططالالالالات دفعالالالالت م  ن يسالالالالتل،وا علالالالالى الجالالالالدار: م طالالالالط البنالالالالاا فالالالالي 

ات وبيالت لحالمد والم طالط فالي جفعالات همتالوم فالي شالرقي ال،الدم. الم طط في جفعات عيتام بالين افالر 
هذه الم ططات الي يس الكبرلد كما تدعي من مات اليسالار منالذ سالنيند مالن شالأن ا  ن ت لالق توا ال  

ف موا هذاد وسعوا هلى التأكد ه   ا بيضهقليميا سيجعض  عبس جدا كض مفاوهات للس م. في البيت 
كل الا عال،الس منالذ سالنين فالي ال،نالاة البيروقراطيالس ل ياالات الت طاليط  فلن الا يتم  ي ت،الدم في الا. ول الذا السالبن

 في المناطق.
"جفعالات عيتالام" تعتبالر هالدفا اسالتراتيجيا للمسالتوطنين كون الالا تف الض بالين مسالتوطنات افالرات وبيالت لحالالم. 

كأراهي دولسد تم يالدا  قامالس اكيالر مالن   علنتدونم في المكان  1,700"هآرتم" بان   فادت 2009في 
 وحدة سكن. 2,000

وحالدة سالكند ف،الط تالم الت،الدم فيالب  3,000د يهم  كيالر مالن E1حي كبير في منط،س   قامسالم طط   ما
فالالي حينالالب اوري ارايالالض  ا سالالكاند حالالين حالالاوض وزيالالر 2013وتوقالالف منذاالالذ. فالالي  2012فالالي خ الالر مالالرة فالالي 

وحالالدة  2,600  قامالالسفالالي جفعالالات همتالالوم الم طالالط   مالالاالت،الالدم فالالي البنالالاا فالالي المنط،الالسد وب الالب نتنيالالاهو. 
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 ا شالال رسالالكن للي الالود ف،الالد توقالالف قبالالض نحالالو يالال ث سالالنوات. والت،الالدم فالالي واحالالد مالالن هالالذه الم ططالالات فالالي 
 بين ال،دم وواشنطن. ا جوااال،ريبس ال،ادمس سيكون مؤشرا طيبا على التغيير 

كيالر مالالن  يجلالن انت الار ترامالن المفالاجا محافالض فالي اليمالين هلالى السالير بعيالدا فالي  يالال م هلالى مالا هالو 
حالي فالي بالان السالاهرة  هقامسلقامس حي ي ودي كبير في المنط،س ال ناعيس عطروت الت،دم في ذلكد ك

في البلدة ال،ديمس وفي حي رام العمود. ولكن الكييرين في اليمين يؤ رون ا حتفالاض. وعلالى حالد قالوض 
وم . "نتنيالاهو حباليم فالي مف الا باليضروايبد فلن الحاجز في وجب البناا   يوجد بالهرورة في البيالت 

الالالدولتين للشالالعبين. ويتعالالين عليالالب قبالالض كالالض شالاليا  ن يغيالالر هالالذا الموقالالف"د ي،الالوض روايالالبد " ن ن،الالوض انالالب 
هلالى بنالاا مكيالف كمالا نريالد نحالن؟ بر يالي هالو   يالزاض لاليم هنالاك". "ا  تبالار ساليكون فالي  اآلنسينطلق 
ريالده ونحالدده ال،ادمسد قبض  ن يتسلم ترامن م ام من بب. هذه هي نافذة فر نا  ن ن،رر مالا ن ا ش ر

رااليم لجنالس   مالالألمريكيين وا  نوا الض ال نالوع"د ي،الوض نااالن رااليم بلديالس ال،الدم دوف كالالمينوفيتش. 
وحالدة  2,600: "يوجالد 2الت طيط والبناا في بلديس ال،دمد ماير ترجمالان ف،الد قالاض فالي م،ابلالس مال  ال،نالاة 

شالاللومو. و  تالالزاض وحالالدة سالالكن فالالي رمالالات  1,500وحالالدة فالالي جيلالالود  3,000سالالكن فالالي جفعالالات همتالالومد 
ملياس الم ططات التي  عتزم استغ ض تبادض الحكالم فالي الو يالات المتحالدة  قرارهالا. حتالى اليالوم وج الت 
الينالالالا كالالالض الوقالالالت هالالالغوط مالالالن مكتالالالن راالالاليم الالالالوزراا بعالالالد غهالالالن الو يالالالات المتحالالالدة لنشالالالطند لننالالالزعد 

 الم ططات المجمدة". ه راجنحن نعتزم  ف اعدا   اآلنلنؤ ر. هذا انت ى. من 
 

 تغيير القرص
شالاليا بعالالد مالال  ترامالالن بشالالكض   ي" حالد   يفالالت  زجاجالالات الشالالمبانيا"د يؤكالالد نااالالن مالالن الليكالودد "  يوجالالد 

مالالا هنالالا ينسالالق معالالب ويعالالرف مالالا سالاليكون. نحالالن نأمالالض بالالأن يوا الالض دعالالم   حالالدا  عالالامد وهالالذا   يعنالالي  ن 
س هلالالى هالالغط ميلمالالا فالالي ع الالود الرؤسالالاا اآل الالرين". وعلالالى حالالد قولالالب سالالتكون حاجالال ا قالالضهسالالراايضد علالالى 

. "الرسالالس هالي هلالى ا  هالرشديد على مكتالن رااليم الالوزراا مالن  جالض تحطاليم سالد البنالاا  لالف ال الط 
ال،يادة الدا ليسد عندنا. علينا  ن نغير قر ناد علينا  ن نتوقف عن الحديث عن دولتالين والشالروع فالي 

 الحديث عن البنااد تعزيز ا ستيطان وفرض السيادة".
عتراض ا مريكيين كان مريحا جدا لنتنياهو الذي فهالض ا ب،الاا علالى الوهال  في اليمين يؤمنون بأن ا 

 الراهن على هغهان ا سرة الدوليس.
د تعمض سلساللس مالن النالوان مال  قيالادة المسالتوطنين ا  يرة ا سابي في   كبرد وب،وة ا  يرة ا ش رفي 

سالتؤدي هلالى   قالرتسد هذا هلى هسراايض. هذه  طوة غير مسالبوق  دوميمعلى حملس من اجض هم معاليب 
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ردود دوليالس حالالادةد ولكالن فالالي  الض غيالالان ن الام  مريكالالي يعارهال اد مشالالكوك  ن يكفالي التعليالالض السياسالالي 
 نتنياهو من المشكلس السياسيس الدا ليس.  ن،اذالدولي 

"كنا على ات اض م  رجاض ترامن على مدل الحملس"د رول م در مشارك في الكفالا  مالن  جالض هالم 
لالالى حالالد قولالالبد "ن،لالالوا لنالالا رسالالااض ت،الالوض ان الالم سالاليحترمون كالالض قالالرار للبرلمالالان وان الالم لالالن . وع دومالاليممعاليالالب 

علالى ات الاض  ا  يالرة ا شال ريتد لوا". وكان عهو مجلم بلديس ال،دم ونشيط اليمين خريب كينغ فالي 
مالال  رجالالاض ترامالالن: "  شالالك عنالالدي بالالان الهالالغط سالاليتبدد. وا ن توجالالد فر الالس لبركالالات ولنتنيالالاهو لتيبيالالت 

 .ا رضى الح،ااق عل
  وبامالا هدارةعلالى مسالت،بض قريالس سوساليا. ون،الض مسالؤولون كبالار فالي   يهالا  ستؤير سياسالس  مريكيالس مرق،الس 

ذا كانالالالالت ا  فالالالالي الماهالالالالي رسالالالالااض  سالالالالراايض بالالالالان هالالالالدم ال،ريالالالالس سالالالاليؤدي هلالالالالى "رد  مريكالالالالي حالالالالاد للغايالالالالس". و 
 مريكالالي الحالالالاد ترامالالن  الالالحيحسد فابتالالداا مالالالن كالالانون اليالالالاني فالالان "الالالالرد ا هدارةالت،الالديرات حالالوض سياسالالالس 

. والسالالكان فالالي ا طالال قردا متياابالالاد هالالذا هذا كالالان سالاليكون علالالى  ا حالالواضللغايالالس" سي الالب  فالالي اق الالى 
 ينت رهم عند الزاويس. ا   اال،ريس ي شون من  ن يكون 

  يها  في غيان هغط  مريكي قد ت ض الجرافات ليم ف،ط هلى سوسيا. فم ادر في الحكومس معنيس 
. فالي ع الد ترامالن ال سالواا  دوماليمدويس التالي بنيالت بال  تالر يم فالي منط،الس غالوش البلدات الب ه  افي 

ونتنياهو كفيض بان يجد  دكان بناا كبير في المستوطنات  م   ال فان اليد ا مريكيس ال جمس قد ت تفي
نفسب امام عااق سياسي جديد. "هذا تغييالر عميالق"د ي،الوض رجالض اليسالارد المحالامي دانالي زايالدمان الالذي 

اض مالال  ج الالات دوليالالس. فليسالالت كالالض الالالدوض بر يالالب ستسالالير علالالى  الالط ترامالالن وهالالي ل الالا سياسالالس علالالى ات الال
  ارجيس  ا س ب ا.

 

 هل الساحة الفارغة ستصبح سفارة؟
في زاويالس الشالارعين طريالق ال ليالض ودانييالض يانوفسالكي فالي ال،الدم توجالد قطعالس  رض فارغالس. فالي ن ايالس 

هسالالالراايض ال،طعالالالس لبنالالالاا السالالالفارة  اهالالالي ر د    الالالت مديريالالالس ا ناليمانينيالالالاتد فالالالي ع الالالد جالالالورج بالالالوش 
ا مريكيالالس التالالي كالالان يفتالالرض ب الالا  ن تنت،الالض هلالالى ال،الالدم. ولكالالن منذاالالذ حالالرم كالالض الرؤسالالاا علالالى توقيالال  

  مر يمن  ن،ض السفارة.
د ولكن  حالد  برزهالا كالان يتعلالق بن،الض السالفارة ا وسطوم   ن ترامن  قض في ت ريحاتب بالنسبس للشرق 

الم،رن مالن ترامالن دافيالد فريالدماند انالب "اذا قالاض رجالاض وزارة ال ارجيالس لالب  ا مريكيس هلى ال،دم. وي،وض
 بانب   يمكن ن،ض السفارة هلى ال،دم فانب ببساطس سي،يل م جميع م".
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د وسالالييير غهالالن 1949الدوليالالس كل الالا منالالذ  ا سالالرةن،الالض السالالفارةد هذا مالالا تالالم ح،الالاد سالاليتعارض مالال  موقالالف 
فالالي طريالالالق ال ليالالضد هالالالذا سالالاليكون  ا رضفعالالالض هلالالى قطعالالالس العالالالم العربالالالي. هذا مالالا و الالاللت الجرافالالات بال

 .ا وسطمؤشرا على ع ر جديد في الشرق 
  11/11/2016هآرتس 

  12/11/2016 ،القدس العربي، لندن
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ب تالالالأييرات. وقالالد تمالالالت م ح الالس ذلالالالك فالالالور انت الالان دونالالالالد ترامالالن المفالالالاجا لرااسالالس الو يالالالات المتحالالالدة لالال
 شالاليس دوض "النالالاتو"  نالالب    و يهالالا  العالميالالسد  ا سالالواقعالالن فالالوزه علالالى المسالالتول الالالدولي وفالالي  ا عالال ن
هاداالس. ساليكون عليالب   شال رهذه المن مس ب يغت ا الحاليالس. لالن تكالون للالرايم ال،الادم ي يالس  هب،ااينوي 

كالالالانون اليالالالانيد كالالالي يوهالالال   نالالالب تحالالالدث  الالال ض حتالالالى قبالالالض  داا ال،سالالالم فالالالي   مالالالورالحالالالديث عالالالن عالالالدة 
ا نت ابات عن مواقفب العامسد ولكن ليم عن السياسس المحددة. سيكون عليب ال،وض هنب سيفحم كض 
موهوع على حالدة عنالدما ساليجلم علالى الكرسالي فالي المكتالن البيهالوي مالن اجالض ات الاذ ال،الرارات التالي 

 لن ت دد اقت اد العالم وس متب.
د  ااالالالن ا مالالالض مالالالن نتالالالااج ا نت ابالالالاتد  كيالالالر مالالالن  يبالالالس  ملالالالب مالالالن عالالالدم  وبامالالالاك الالالالرايم التالالالاركد بالالالارا

الم مالالس طالالواض يمالالاني سالالنوات ) طالالس ال الالحسد ا تفالالاق  هنجازاتالالبانت الالان كلينتالالون. ف الالو قلالالق  ن بعالالض 
"  وبامالا( ستلغى ب ذه الطري،س  و تلك. وفي الم،ابضد يتم الحديث منذ زمالن عالن "نافالذة هيرانالنووي م  
ال،ادمالالس. لالالو تالالم انت الالان كلينتالالون لكالالان سيتشالالاور مع الالا قبالالض ات الالاذ ال،الالرارات  ا شالال رر فالالي التالالي ستسالالتم

 ا شالال رمراعالالاة كلينتالالوند وحيالالث   ي الالاف مالالن  طواتالالبد فالالان  هلالالىالم مالالس. اآلن حيالالث   توجالالد حاجالالس 
 ا نت،اليس لن تهر بب سياسياد وهو سيكون حرا في فعض ما يريد.

لع،د مالؤتمر دولالي علالى مسالتول رفيال  حالوض الموهالوع ا سالراايلي  مياض على ذلك هو المبادرة الفرنسيس
. هالالدف المبالالادرة هالالو ات الالاذ قالالرار حالالوض مبالالادت ا تفالالاق مالال  انت،الالاد ا طالالرافالفلسالالطيني دون مشالالاركس  -

هالالالذه    الالالبحتالمتحالالالدة. وقالالالد  لألمالالالمالتالالالاب   ا مالالالنقالالالرار فالالالي مجلالالالم  هلالالالىالمسالالالتوطناتد وتحويالالالض ذلالالالك 
ح الس التالي  شالي من الا رااليم الحكومالسد بنيالامين نتنيالاهود هالذه هالي المبادرة عمليس  كيالر. وهالذه هالي الل

 مالر ك الذا فالي ال الروف  هلالىمن عالدم اسالت دام "الفيتالو"د وهالو يميالض   وبامااللح س التي   ي شى في ا 
. ومالالن اجالالض منالال   طالالوة  وبامالالاالتالالي نشالالأت.   شالالك  ن ترامالالن سيسالالتنكر ال طالالوةد لكالالن ذلالالك لالالن يالالردع 
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مبالادرةد لاليم ف،الط با سالتعداد لل،الاا ال،يالادة الفلسالالطينيسد  هلالالىن تبالادر ك الذه فالان علالى حكومالس هسالراايض  
 لكن من ال عن ال،وض هن ا مستعدة لذلك.

 و يهالالا  ترامالالن. هن ميولالالب كمالالا يبالالدو هالالي ل الالال  هسالالراايض كدولالالسد   دارة ن تسالالتعد جيالالدا  هسالالراايضعلالالى 
ج الالض  هلالالىتشالالير  ا  يالالرة التالالي قال الالا فالالي السالالنس ا قالالواضل الالال  سياسالالس حكومالالس اليمالالين. ومالال  ذلالالك فالالان 

 كبيرد حيث يمكن التأيير عليب بس ولس. لديب ي،س كبيرة بنفسبد واآلن ستزداد هذه الي،س.
الفلسالطينيد فيمكنالب  ن يفالاجا ب طالوات    -اذا قرر  نب الوحيد ال،الادر علالى حالض ال الراع ا سالراايلي 

م  مواقف حكومس هسالراايض هالو  تناسن الم ال  ا سراايليس. التفكير في  ن الرايم الجديد سيتهامن
ا نحراف عالن ساللوكبد وينشالا "جامعالس ترامالن" لعالدة  هلىسيحتاج هو نفسب  45 مر ساذج. الرايم الال 

من اجض  ن ي ب  طالبا  كير اجت ادا. هكذا ف،ط يمكنالب ا سالتعداد لعال ج المشالك ت التالي لالم   سابي 
ال حي   كير بالنسبس لب هالو الح الوض  مرا يسم  عن ا في السابقد و  يعرف  يارات الحلوض ل ا. 

على المساعدة من قدامى الحزن الجم وري الذين يعرفون المشك ت ويريالدون نجالا  ترامالن. شال م 
(. هنب قالادر ا بيضالرايم ريغان ورايم طاقم البيت  هدارةمن جيمم بيكر مي  )وزير ال ارجيس في 

 هلالى ا شالارةيسالتطي   و يهالا  ليالس وقالد تهالر. ليسالت عم  فكالارهالالرايم المنت الن بالأن بعالض  هقنالاععلالى 
بالدون طالاقم وبالدون مرشالحين لمالضا  ا باليضالبيالت  هلىتحسين. ترامن ي ض  هلىالتي تحتاج  ا فكار

من الالن رايسالالي فالالي  200ا مريكيالالس. يالالدور الحالالديث عالالن  كيالالر مالالن  ا دارة هميالالس فالالي  ا كيالالرالمنا الالن 
الجم الالوريين ال،الالادرين علالالى ت،الالديم التو الاليات مسالالاعدة  حالالد  هلالالىسيهالالطر   يهالالا  د وهنالالا ا ولالالىالمرحلالالس 
 ا شالال امتحالالذيره مالالن ا عتمالالاد الزااالالد علالالى حدسالالب فالالي ا تيالالار  و يهالالا  المناسالالبيند  ا شالال امحالالوض 

 وحسم م يرهم.
ما سينج  في التحديات الدا ليالس وال ارجيالس التالي  هذاطاقم ترامن في الداارتين ا وليين سيكون م،ررا 

 ا  يالركان يمكن الم،ارنالس بينالب وبالين ريغالاند فال  شالك  ن  هذافي العالم. تواجب ال،وة الع مى الوحيدة 
. كالالان ريغالالان ممالالي    طالالااهو الالح   بلرشالالادهجانبالالب قالالام  هلالالىقالالد نجالال  بفهالالض وجالالود طالالاقم م نالالي جيالالد 

للسياسالالس التالالي وهالالع ا رجالالالبد وفعالالالض ذلالالك بم الالارة عاليالالس. والسالالؤاض هالالالو هالالض الي،الالس الزااالالدة لالالدل ترامالالالن 
  ي ر ي ي الف ر يب؟عدم ت،بض  هلىستدفعب 

 
 في الحياة الحقيقية 

بناا علالى ا سالتط عاتد فهالض العالالم كلينتالون كرايسالس بسالبن تجربت الا واتزان الا وبراغماتيت الا وحالذرها. 
 قوالب عن دوض العالمد ومعرفس  ن كلينتون لن   ع،انوقد نب  هذا التفهيض من ال وف من ترامن في 

 رغم الفوارق بين ما.  وباما رةهداتفاجا وستت رف بطري،س تشبب طري،س 
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الماهالالالاليد مالالالال  ترامالالالالن ك،ااالالالد للعالالالالالم الحالالالالر. ل،الالالالد انت الالالالن فالالالالي انت ابالالالالات  ا ربعالالالالاال،الالالد اسالالالالتي،  العالالالالالمد 
ديم،راطيالالالسد وقالالالاض الجم الالالور ا مريكالالالي كلمتالالالب.   يالالالدور الحالالالديث عالالالن انت ابالالالات دا ليالالالس فالالالي الو يالالالات 

. لالذلك فالان الرغبالس هالي  ن يالنج  و   يفشالض تأييرا على كض العالالم ا كيرالمتحدة ف،طد بض ا نت ابات 
 ا ستفزازات. هلىو   ي،وم ب طوات متسرعس  و ينجر 

سيكون على ترامن استغ ض الوقت ال،ليض الذي سيمن  لب كي ييبالت لنفسالب وللو يالات المتحالدة وللعالالم 
ساليتعاطى  ن الش م فعض ما فعالض  ن هالذه هالي الطري،الس الوحيالدة للفالوز. ساليكون عليالب  ن ييبالت  نالب 

 بشكض م تلف تماما في الحياة الح،ي،يس.
 عن "إسرائيل اليوم"

  12/11/2016 ،األيام، رام هللا
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