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*** 

 
 وآخر بمواجهات واستشهاد فلسطيني بتهمة محاولة الطعن عملية إطالق نارجندي بإصابة الضفة:  .1

رام هللا، جنددين: قالددا م ددادر عبر ددة: ًن جندددلاا ًسددرافي لاا أ دديق فدد  عم لددة ً دد   ، القدددا الملت ددة
 نار وقعا بالقرق من  ولكرم، لي ة أما.

ة بعددددد أن تعددددرا   دددد   نددددار مددددن مسدددد لين وأضددددافا الم ددددادر ًن جندددددلاا أ دددديق بجددددرا    ل دددد
( أو مددا لعددـر بددددنبنتسان  عددوزن، ةددرق مدينددة  ددولكرم، مشددير  ًلدد  أن 104ف سدد ينيين، قددرق معبددر  

 سلاراا ًسعاـ و  ا ل مكان وقدما ا سعاـ األول  ل جندي قبل نق ه ل مستش  .
 .ول تا ًل  أن قواا كبير  قاما بعم لاا ت تلش واسعة العتقال المن ذ

وأب ددج جددلش االلددت ل األمددن ال  سدد ين  عمددا أسددماا ننشددا اا أمنلدداا واسددو الن ددا ن فدد  مدينددة  ددولكرم 
 ن.104ومخلماتها ف  أعقاق ً ابة الجندي، ولذر الموا نين من التوجه ًل  من قة بوابة ن

كمددا أ دديق جندددي ًسددرافي  ، مسدداا أمددا، بجددرا  جددراا لجددر خدد ل مواجهدداا عنل ددة اندددلعا عنددد 
 مخلم الج زون، شمال رام هللا.مدخل 

وانددلعا المواجهداا، عقدق ن ددق قدواا االلدت ل لدداجزاا عسدكر اا قدرق المخددلم، فد  أعقداق استشددهاد 
 الشاق معن أبو قرع بلجة تن يذ عم لة  عن شر  رام هللا.

 وأ  ق جنود االلت ل قنابل الغاز وال وا نلو الشبان وال تلة المتجمهر ن ع   مقربة من اللاجز.
 وعقق ذلك اندلعا مواجهاا أم ر خ لها الشبان قواا االلت ل باللجار  وأ ابوا جندلاا بجرا .

 23أع ندددا وزار  ال دددلة، أمدددا، عدددن استشدددهاد الشددداق معدددن نا دددر الددددين أبدددو قدددرع  وفددد  السدددلا ، 
 ل، عامدداا(، مددن ب ددد  المزرعددة القب لددة، شددمال ةربدد  رام هللا، ًعددر ً دد   النددار ع لدده مددن قددواا االلددت

بدددعوم ملاولتدده تن يددذ عم لددة  عددن، بددالقرق فدد  مسددتو نة نعددوفران المقامددة ع دد  أراضدد  ب ددد  سدد واد، 
وذكرا م ادر مل لة ف  س واد: أن اللادعة وقعدا قرابدة السداعة العالعدة ع دراا، الفتدةا  شر  رام هللا.

د، وتقدددلم ا سددعاـ ًلد  أن قددواا االلدت ل منعددا سددلار  ًسدعاـ تابعددة ل ب ددد  مدن االقتددراق مددن الشدهي
ول تا ف  لديث لد ناأللامن، ًلد  قلدام قدواا االلدت ل بالتجداز جعمدان الشدهيد، مدا اقتدرن بتكعيد   له.

 وضو اللواجز العسكر ة ع   مداخل الب د  لبعا الوقا.
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ًع م عبر ة نق ا عن النا ق ب سان جلش االلت ل، نأن م در   عدوفرا( شدهد ملاولدة  وذكرا وسافل 
وأوضلا نأن شاباا و ل ًلد  مل دة البا داا فد   عدوفرا(، ولداول  عدن جندود   لة  عن.تن يذ عم

كدددانوا فددد  مهمدددة لراسدددة لنددداك، ليدددث أ  دددق الجندددود ع لددده الندددار، مدددا أدم ًلددد  مقت ددده، دون أن تقدددو 
 ً اباا ف    ـو الجنودن. 

 4/11/2016األيام، رام هللا، 
 

حول السياسة  "بين عهدين: مرسي والسيسيمصر "السادس من سلسلة  اإلصدار ينشر "الزيتونة" .2
 الخارجية

ًعداد ربلو ملمد الدنان  ناقشا دراسة  درا عن مركز الز تونة ل دراساا واالستشاراا، من 
شراـ وتلر ر د. ملسن ملمد  الح، السلاسلة الخارجلة الم ر ة خ ل الم تر  الممتد  ما بين  وا 

؛ ليث تناولا األداا الم ري تجاا القضلة 2015ولت  نهالة  2011كانون العان / يناير  25
ا سرافي لة، وناقشا السلاسة الخارجلة  –ال  س ينلة، وت وراتها، كما تلدعا عن الع قة الم ر ة 

 الم ر ة مو أبرز الدول العربلة وا س ملة والدوللة.
ضمن س س ة ، ول  ا  دار السادا نلسلاسلة الخارجلةنوتأت  لذا الدراسة الت  تلمل عنوان 
، وتناولا ندراسة مقارنة –م ر بين عهدين: مرس  والسلس  ندراساا  درا تباعاا تلمل عنوان 

األوضاع السلاسلة والدستور ة واألمنلة واالقت ادلة وا ع ملة الت  شهدتها م ر خ ل عهدي 
 الرفلسين.

سة الم ر ة ان ردا   لة من الق و المتوسط، أن مؤسسة الرفا 90وتظهر الدراسة، الواقعة ف  
بتلديد السلاسلة الخارجلة الم ر ة، وتوجهاتها العامة، بما يتناسق مو م  لة نظام اللكم؛ ليث 

 التكرا الرفاسة العديد من الم  اا الت  ترالا ليولة.
فقد اخت  ا  ر قة واستراتيجلة كل من الرفلا ملمد مرس  والرفلا عبد ال تا  السلاس  ف  التعامل 

م   السلاسة الخارجلة، ف لما لاول األول أن لقلم ع قاا مو الدول ال اع ة تقوم ع   مو ًدار  
بينما مبدأ الندلة والتكافؤ، وتعود بالمن عة وال افد  ع   م ر أوالا وع   الدول المستهدفة عانلة، 

 وّظ  العان  لالة االستهداـ والرفا وعدم التعاون الت  اتبعتها الكعير من الدول، خ و اا 
، مو النظام الم ري ف  عهد مرس ، وّظ  السلس  لذا نا س م  التلارنالمتضرر ، من  عود 

 الواقو لتن يذ مخ ط االنق ق بدعم واضح من لذا الدول.
 3/11/2016، رأي اليوم، لندن
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 اإلسرائيلي االحتالل بإنهاء يتمثل المنطقة في والسالم األمن مفتاح: عريقات .3
 مو الخملا، يوم عر قاا،  افق ال  س ينلة التلر ر لمنظمة التن يذلة ال جنة رس أمين التق  أر لا:
 ووفدداا  ألمانلداا، برلمانلداا  ووفددا ف سد ين، دولدة لددم اللابدان ممعدل يرافقده الس م لعم لة اللابان  المبعوث

 .لد  ع   كل ًفر قلا، جنوق من
 الت ددددـر ولز مددددة األوسددددط الشددددر   قددددةمن  فدددد  واالسددددتقرار والسدددد م األمددددن م تددددا ن أن عر قدددداا وأكددددد

قامة عقود خمسة منذ المستمر ا سرافي   االلت ل مستنقو تج ي  من تبدأ وا رلاق  ف س ين دولة وا 
 كافددة النهدداف  الوضددو قضددالا ولددل ،1967 لز ددران مددن الرابددو لدددود ع دد  القدددا بعا ددمتها المسددتق ة
 ن.الع قة ذاا الدوللة الشرعلة لقراراا استناداا  واألسرم  ال جفين قضلة رأسها وع  

 3/11/2016، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
 

 أحمر خط الفلسطيني المواطن الضفة: أمن في المخيمات لجان رؤساء يستقبل عباس .4
 مديندة فد  الرفاسة بمقر الخملا، يوم مساا عباا، ملمود الس  ة ال  س ينلة رفلا هللا: استقبل رام
 .الغربلة الض ة ف  المخلماا لجان رؤساا هللا، رام
 ال  سدد ين  الشددعق لقددو   اسددترداد ع دد  بالعمددل م تزمددة والقلدداد  ف سدد ين دولددة أن ع دد  سددلادته، وأكددد
 .العربلة الس م ومبادر  الدوللة الشرعلة قراراا وفق كام ة
 الشدتاا، أمداكن كدل فد  ال  سد ينيين ال جفدين معاندا  تخ يد  ع د  العمل ضرور  ًل  عباا، وأشار
 .الملل ة الظرـو نتيجة  عبة أوضاعا لعلشون  والذين ولبنان سور ا ف  خا ة
 

 خدمدددة فددد  لددد  ال  سددد ينلة األمدددن قدددواا وأن ألمدددر، خدددط ال  سددد ين  المدددوا ن أمدددن أن ع ددد  وشددددد
 بالمسداا السدما  لمكدن ال ألمر خط المخلماا أمن أن ع   مؤكداا  واألمان، األمن وتوفير الموا ن

 .ع له االعتداا وأ به
 3/11/2016، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 بفلسطين واالعتراف باالعتذار لندن تطالب بلفور" "وعد مئوية في فلسطينية حملة .5

 مناسدبة ف  واسعة لم ة      المتلد  المم كة ف  ال  س ينلة البععة الدجان : تستعد فاتنة - لندن
 الشددددعق ًلدددد  رسددددم  اعتددددذار لتقدددددلم البر  انلددددة اللكومددددة ع دددد  الضددددغط بهدددددـ نب  ددددور وعدددددن مفولددددة
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 و ندداا  اليهددود بموجبدده منلددا الددذي المشددؤوم الوعددد ذلددك عددن التار خلددة مسددؤوليتها وتلمددل ال  سدد ين 
 .ف س ين ف  لهم قوملاا 
 لكومدةال مدن الم  دوقن أن نالللدا ن لدد المتلدد  المم كدة ف  ال  س ين  الس ير أوضح ال دد، لذا ف 

 ،نال  سدد ينلة بالدولددة االعتددراـ مددو عضددولاا  تراب دداا  مربو دداا  االعتددذار لكددون  وأن االعتددذار، البر  انلددة
 باسدمه، جديد وعد وا  دار ًلغافه خ ل من نب  ور وعدن ت للح ًل  البر  ان  الخارجلة وز ر داعلاا 
 .ف س ين بدولة االعتراـ يتضمن ،نجونسون  وعدن

 نًللدداان لسددمونه مددا البر  ددانيين المسددؤولين مددو الماضددلة األربعددة األشددهر مدددم ع دد  بلددث ًندده وقددال
 سلليون  بل ب  ور بمفولة للت  وا لن ًنهم لنا البر  انيون  لقول اآلن، لت : نوقال ب  ور، مفولة ذكرم 

 أي يجبندددا لدددم لكدددن الدددذكرم، ًللددداا لعنددد  مددداذا سدددألنالم. بدددذلك لعنونددده مدددا ت سدددير دون  مدددن الدددذكرم،
( المدال وز در و وجونسدون  ماكددونل سدالمون  سير( الخارجلة وزار  وكيل و كومتن نيل اسأل. مسؤول
 وال متخب ددون  ًنهددم. ًجابددة ع دد  أل ددل ولددم العددرق، السدد راا مج ددا اجتماعدداا فدد  لامونددد في يددق
 لمد ا لكدل العندان فسدن  ق الدذكرم، لدذا ًللداا لدال فد  أنده، أب غدتهم لكن . سل ع ون  ماذا لعرفون 
 ونشددددر والملاضددددراا ا ع ملددددة والتغ لدددداا التظددددالراا تنظددددلم خدددد ل مددددن نف سدددد ين مددددو التضددددامن
 .ال ل  وف  البا اا ع   ًع ناا
 أن ًلد  مشديراا  ال  سد ينلة، الخارجلدة وزراا مدو بالتنسديق تعمدل لنددن فد  ال  س ينلة البععة أن وأوضح
 مددو بالتعدداون  اللم ددة تقددود نم تددا ن ومؤسسددة عشددراوي  لنددان التلر ددر منظمددة باسددم ا ع ملددة النا قددة
. لنددددن فددد  مدنلدددة ومنظمدددة مؤسسدددة 25 مدددو وبالتنسددديق ألمانلدددا، فددد  ال  سددد ينلة والسددد ار  لنددددن بععدددة

 نميتدرون  دلل ة وفد  البا داا ع د  ًع نداا نشدر تشدمل مشدتركة اسدتراتيجلة وضدو تم أنه وأضاـ
 .تضامن ولم ا وملاضراا تظالراا تنظلم ًل  ًضافة االنتشار، واسعة الشعبلة
 بلدان ولسدق. لنددن ف  خ اب  بمهرجان الجاري  الشهر 26 ف  رسملاا  اللم ة تن  ق أن المقرر ومن
 نف سدد ين وضدو  ددللوان شدعار تلددا سدتن  ق اللم دة فدد ن لنددن، فدد  ال  سد ينلة البععددة عدن  دادر
 ع دددد  عامددداا  50و التقسددددلم، خ دددة ع ددد  عامدددداا  70و ب  دددور، وعدددد ع دددد  عدددام مفدددة مددددرورن مناسدددبة فددد 
 .نةز  ل ار ع   أعوام وعشر  اللت ل،ا

 4/11/2016الحياة، لندن، 
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 على دحالن "محسوبين"الفلسطينية تقطع رواتب موظفين  لسلطةا األوسط": "الشرق  .6
ك ا  زبون: ق عا الس  ة ال  س ينلة رواتق موظ ين ملسوبين ع   القلدادي الم  دول فد  -رام هللا

ملمددود  ضدمن المواجهددة المشدتع ة بددين اللركدة ورفلسددهالركدة فددتح ملمدد دلدد ن، فد  ألدددث خ ددو ، 
عباا، من جهة، ودل ن ومنا ر ه داخل اللركة من جهة عانلة، وذلك ع   أبواق المؤتمر السابو 

ول ترا أن نيتخ صن من أتباع دل ن ف  الهيفاا الجديد   ل تح، المقرر عقدا نهالة الشهر اللال ،
 المنتخبة.

تح، مقربددون مددن دلدد ن فدد  ق دداع ةددز ، عمددا و دد وا بدددنجر مةن ق ددو وأع ددن مسددؤولون فدد  لركددة فدد
ومتهمدون نبدالتجنحن والعمدل  رواتق أعداد كبير  من موظ   السد  ة. وقالدا م دادر، ًنهدم بالعشدراا،

ل ددالح دلدد ن وضددد الددرفلا عبدداا، وسدديتبعهم  خددرون. وو دد ا الع قددة بددين عبدداا ودلدد ن ًلدد  
تددخل جهداا عربلدة ل درا م داللة بينهمدا، رفضدها  الماضلة، بعد أسوأ مرال ها ف  األسابلو الق ي ة

عبداا، مع نددا عدن عقددد المدؤتمر السددابو ل لركدة تلددا ً دار نالقددرار ال  سد ين  المسددتقلن، ولدو مددا رد 
 عني ، اتهم فله عباا بأنه ذالق ًل  مؤتمر نًق اف ن. ع له دل ن بهجوم

 د  مواقدو التوا دل االجتمداع ، ورد  خدرون ولاجم موظ ون ق عا رواتبهم، الرفلا عباا أمدا، ع
شاركوا ف  لر   ور عباا ن سه  مدافعين عن القرار، ب  ته ل ال متمردين ع   نرأا الشرعلةن،

 ف  مظالر  سابقة بغز .
وكتق عضو المج ا العوري الدكتور أسامة ال را، ع   نفلسبوكن: نسلاسة ق و الرواتق المقيتة ت دل 

ًال أن تز دد ال دين ب دةن. وقالدا  من لذا؟ ع ا ق و الرواتق ال لمكن لها برأسها من جديد، لم  لة
النافبدة عددن لركددة فدتح نعلمددة الشدديم، ًن ًقدددام عبداا ع دد  ق ددو رواتدق نا خددو  المناضدد ين وابتددزازلم 

ونال ينسجم مو ما تربينا ع له ف  فتح مخرجة األجلال ع   يدد  عبر قوا أ  الهمن، لو أمر نمعيقن
يد لاسر عرفاان. وأضافا: نسلأت  اليوم الذي ستدفعون فله أنتم وسيدكم العمن ةاللا ع   القافد الشه
ن ةدا لناظرا قر قن. فع تكم  النكراا بق و رواتق ا خو  المناض ين، وا 

ولم لعقق أي مسؤول ف  الس  ة أو لركة فتح فورا ع   مسألة ق دو الرواتدق فد  لدذا الوقدا. وجداا 
نتددأز م األزمددةن بددين عبدداا  سددابلو ق ي ددة مددن المددؤتمر السددابو الددذي تسددبق فدد قددرار ق ددو الرواتددق قبددل أ

ودل ن. وقال المتلدث باسم لركة فتح أسامة القواسم : نًن قرار مركز ة فتح بعقد المدؤتمر السدابو 
 تشددر ن األول( اللددال ، لددو ضددرور  فتلاولددة وو نلددة  ل لركدة فدد  التاسددو والعشددر ن مددن شددهر أكتددوبر

 للمالة المشروع الو ن  برمتهن. ع   لد سواا،
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وأضاـ القواسم : نًن المؤتمر لأت  ف  ظل ملاوالا  عاد  الشعق ال  سد ين  ًلد  عهدد الو دالة 
تشددهدا القضددلة ال  سدد ينلة مددن  والتبعلددة، وم ددادر  القددرار الددو ن  ال  سدد ين  المسددتقل، وفدد  ظددل مددا

 ملاوالا ًسرافي لة لت  يتهان.
  4/11/2016الشرق األوسط، لندن، 

 
 غزة سواحل أمام الصيد مناطق توسعة قرار تنفيذ الثانية للمرة توقف االحتالل السلطة: سلطات .7

 تسددعة لعمددق بالو ددول ةددز  ل ددلادي السددما  ا سددرافي   االلددت ل سدد  اا أج ددا العانلددة ل مددر  ةددز :
 دخدول عددد ع د  جديدد  تق ل داا أي ًدخدال عدم ف س ين  مسؤول فله أع ن وقا ف  بلر ة، أملال

 .الملا ر ن الق اع لسكان وس عا بضافو تقل الت  الشالناا
 نالعربد  القددان لدد ت در لاا ف  ال  س ينلة، المدنلة الشؤون  ليفة باسم النا ق المقادمة ملمد وقال
 ةدددز  ل دددلادي المسدددمو  ال ددديد رقعدددة توسدددلو قدددرار ت بيدددق عدددن مجدددددا تراجدددو ا سدددرافي   الجاندددق ًن

 تن يدذ لعددم واضدلا سدببا تقددم لدم ا سدرافي لة السد  اا أن وأوضدح. المقبدل األلدد ًلد  بدداخ ها، العمل
 .اآلن لت  قرارلا
 عدم اللدال ، العدان  تشدر ن/ ندوفمبر م  دو ال ديد رقعدة توسدلو فد  العمدل يبددأ أن الم تدرا مدن وكان
 .المقبل األلد لت  مجددا يؤجل أن قبل ًضافيين، يومين ًل  أجل

 مددن بلر ددة ال ددلادين بو ددول اللددال ، الشددهر نهالددة لتدد  سددتمتد التدد  ل دديدا رقعددة توسددلو وسلسددمح
 ال أن ع د  أملدال، تسدعة عمدق لتد  الق داع، جندوق رفدح مدينة ًل  الق اع، وسط ةز  وادي من قة
 مقت ددر  فيهمددا ال دديد رقعددة سددتبق  ليددث الق دداع، وشددمال ةددز  مدينددة منددا ق ع دد  القددرار لددذا ل بددق
 .بلر ة لالأم ستة ًل  أربعة ع   فقط
 قبالددة ال ددلادين مراكددق  ددوق الرشاشددة أسدد لتها نيددران ا سددرافي لة البلر ددة زوار   أ  قددا أمددا و ددوم
 . يد بمركب  أضرارا وأللقا ةز ، مدينة بلر

  4/11/2016القدس العربي، لندن، 
 

 هللا رام في الجديد المصري  السفير يستقبل هللا الحمد .8
 الم دددري  السددد ير هللا رام فددد  مكتبددده فددد  هللا اللمدددد رامددد   سددد ين ال  الدددوزراا رفدددلا اسدددتقبل: هللا رام

. ف سدد ين فدد  األوضدداع ومسددتجداا الت ددوراا  خددر ع د  وأ  عدده مددراد، سددام  ف سدد ين، لدددم الجديدد
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 كافدة، األ دعد  ع د  الب دين بين العنافلة الع قاا ت و ر سبل الم ري  الس ير مو هللا اللمد وبلث
 فد  ال  سد ينلة القضدلة لددعم المبذولدة الم در ة الجهدود ومعمندا الب ددين ينب األخولة بالع قاا مشيدا
 . الدوللة الملافل كافة

  4/11/2016القدس العربي، لندن، 
 

 تتوقع صدامات مسلحة بين األجهزة األمنية ومسلحين بالضفة "إسرائيل"ال": اموقع "و  .9
ارا ف  الض ة الغربلة بين األجهز  الن ا خباري ا سرافي   ًن االشتباكاا الت  داقال موقو نو 

األمنلة ال  س ينلة ومس لين دفعا الجلش ا سرافي   ًل  تعز ز قواته بالض ة، وذكر مقال ف  
الموقو ن سه أن القناعة السافد  ب سرافيل أن خ ل ة الرفلا ال  س ين  ملمود عباا قد ال لكون 

الن أمير بوخبوط أن تقدير الجلش الموقو نو  وذكر المراسل العسكري  نأكعر اعتداال و  با ل س من.
ا سرافي   يتلدث عن أن المرل ة القادمة ستكون أكعر لساسلة ف  الض ة الغربلة مو توقو اندالع 

 المز د من التوتراا الداخ لة.
وأشار بوخبوط ًل  أن مخلماا ال جفين بالض ة شهدا العديد من ألداث العن  واالشتباكاا 

نها مخلم ال وار  جنوق الض ة( ومخلم جنين  شماال( ومخلم األمعري  ف  الوسط( المس لة، ومن بي
 وب  ة  شماال(، وأس را ال داماا المس لة عن مقتل عدد من ال  س ينيين.

ولقول المراسل العسكري ًن أسباق لذا ال داماا الداملة ل  الخ فاا بين قاد  لركة التلر ر 
 جار ة النعقاد مؤتمرلا السابو  خر الشهر الجاري.ال  س ين   فتح( والتلضيراا ال

 3/11/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

  الخليفة القادم لرئيس السلطة الفلسطينية قد ال يكون أكثر اعتداالا : يسسخاروف .11
قال مراسل الشؤون العربلة ف  موقو نو   ن  ف  لسسخارـو ًن القناعة السافد  ف  ًسرافيل تشير 

القادم لرفلا الس  ة ال  س ينلة قد ال لكون أكعر اعتداال و  با ل س م، وأضاـ أن  ًل  أن الخ ل ة
لديث وز ر الدفاع ا سرافي   أفلغدور ليبرمان عن أن عباا للا شر كا ال ل عل شيفا أكعر من 

 تقو ته ف  الشارع ال  س ين .
عير من الساسة ا سرافي يين لو و رم مراسل الموقو ا سرافي   أن الخ أ الذي لقو فله ليبرمان والك

أنهم ل كرون أن خ ل ة عباا سلكون أكعر اعتداال منه تجاا ًسرافيل، ولضي  لسسخارـو الذي 
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ترب ه   ا وعلقة بأوساط نافذ  ف  القلاد  ال  س ينلة أن فرص تول  القلادي ال تلاوي المعزول 
 عدافه داخل فتح.ملمد دل ن قلاد  الس  ة ال  س ينلة ضفي ة نتيجة تنام  أ 

ولشير الموقو ًل  أن من المرشلين لخ فة عباا يبرز اسم القلادي ال تلاوي المسجون مروان 
 البرةوع ، ونا ر القدو  الذي يتهم ًسرافيل بتسملم خاله الرفلا الرالل لاسر عرفاا.

 3/11/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

 ةمصر الجديدة تجاه غز  رؤيةالحية: نعمل على إنجاح  .11
قددال عضددو المكتددق السلاسدد  للركددة المقاومددة ا سدد ملة نلمدداان، خ يددل الللددة، ًن اللركددة سددتعمل 
 ع   ًنجا  الرؤلة الم ر ة الجديد  والخ واا ا يجابلة الت  يجري التلضير لها تجاا ق اع ةز .
ا دة وأعرق الللة، ف  لوار  ل  ، اليوم الخملا عن أم ه أن تك ل الجهود الم در ة بالنجدا ، خ

وأنها تأت  فد  ً دار التخ يد  مدن و دأ  الل دار الم دروا ع د  سدكان ق داع ةدز  ع د  ال دعيدين 
 االقت ادي ولركة األفراد.

وأضاـ أن الوفد ال  س ين  من النخق ورجال األعمال الذي سيتوجه ًلد  القدالر  قر بداا سدللمل معده 
له أن لكون معبر رفدح معبدراا تجار داا وعّبر عن ت اؤ  رؤلة للاجاا ةز  ومت  باا الق اعاا المتعدد .

 ل بضافو واألفراد، ف  ظل التوجه اللال  لتخ ي  الل ار عن ةز .
وبّين الللة أن ال قاا األخير الذي عقد بين رفلا المكتق السلاس  خالد مشعل ونافبه ًسماعيل لنلة 

نهاا االنقسام.مو الرفلا ملمود عباا ف  الدولة لم للقق أي اخترا  لقلق  باتجاا الم الل  ة وا 
وأوضح أن عبداا تمسدك ببرنامجده السلاسد  العقدلم وتنكدر لكدل مدا تدم التوقلدو ع لده مدن ات اقلداا فد  
القالر  والشا ئ، مشددداا ع د  أن برنامجده و دل ًلد   ر دق مسددود، وال لمكدن البنداا ع لده لخ دواا 

 تجاا الم اللة.
 3/11/2016موقع حركة حماس، غزة، 

 

 على الحركة الوطنية وتعزيز وحدتها الداخلية ينعكس إيجاباا  فتح مجدالني: استنهاض .12

شدددد عضددو ال جنددة التن يذلددة لمنظمددة التلر ددر ال  سدد ينلة، أمددين عددام جبهددة النضددال الشددعب  : رام هللا
 ألمد مجدالن ، ع   أن عقد المؤتمر السابو لهذا اللركة لمعل م  لة و نلة ع لا.

ن ًلددد  المدددؤتمرن الدددذي بودددث مسددداا يدددوم الخمدددلا، ع ددد  ت  ز دددون جددداا ذلدددك فددد  لدددديث لبرندددام  نذالبدددو 
 ال  س ينلة، بمشاركة الكاتق باسم برلوم. وا ذاعااف س ين وعدد من ال ضافلاا 
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وقال مجدالن : ًن ال  افل استقب ا قرار ال جندة المركز دة تلديدد موعدد عقدد المدؤتمر السدابو بارتلدا  
اا ع ددد  اللركدددة قبدددل تلديدددد لدددذا الموعدددد، وكندددا كبيدددر نظدددرا لل دددول تدددداعلاا وتددددخ ا وضدددغو 

كددو نيين وشددركاا لدددنفتحن وشددركاا فدد  الدددم و ددنو المسددتقبل ال  سدد ين  الواعددد، وشددركاا فدد  المسددير  
النضداللة نتخدـو مددن أن تدؤعر بعدا الضددغو اا واللمد ا التدد  لاولدا النيدل مددن الدرفلا ملمددود 

 ل لذا ال تر .عباا ومن اللركة ع   ًمكانلة عقد لذا المؤتمر خ 
وأضدداـ: رةددم مددا للدددث، كنددا ع دد  عقددة بددأن لددذا اللركددة الرافددد  سددتلدد موق هددا وسددـو تتجدداوز كددل 

 المعلقاا أمام عقد مؤتمرلا السابو.
وأردـ مجددالن : مددؤتمر فددتح لددو ضدرور  و نلددة واألمددر ال يخددص لركدة فددتح فقددط، ونلددن ندددرك أن 

أن ينعكا ًيجابا ع   اللركة الو نلة، وأن ضع  استنهاا فتح وتعز ز ولدتها الداخ لة من شأنه 
 اللركة وتراجو دورلا يجعل أ رافا أخرم تعبئ ال راغ، ول  ال تما ل لركة الو نلة ب  ة.

 3/11/2016، )وفا( ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية
 

 هذه العاصمة أو تلكلقرار الوطني وال تكونوا دمية بيد لعودوا أن حين لمتجن   ل تنارسال :قيادي بفتح .13

شدد عضو المج ا االستشاري للركة فتح ألمد عبد الرلمن، ع   أن عقدد المدؤتمر السدابو : رام هللا
لهذا اللركة لمعل م  لة و نلة ع لا. جاا ذلك ف  لديث لبرنام  نذالبون ًلد  المدؤتمرن الدذي بودث 

ال  سدد ينلة، بمشدداركة  عددااوا ذا مسدداا يددوم الخمددلا، ع دد  ت  ز ددون ف سدد ين وعدددد مددن ال ضددافلاا 
 الكاتق باسم برلوم.

شدد ألمد عبدد الدرلمن ع د  أن لركدة فدتح تسدير ع د  عهدد الشدهداا والمناضد ين والشدرفاا، والقداد  و 
وتددابو: فددتح تددؤمن بددأن اسددتق للة  العظددام الددذين ضددلوا مددن أجددل ف سدد ين، واسددتق للة القددرار الددو ن .

نسدددان، ومدددن لندددا فددد ن لدددذا اللركدددة ضدددد التددددخل فددد  القدددرار ت دددق فددد  تلقيدددق اسدددتق ل األرا وا 
 شؤونها الداخ لة ونأقول ل جملو ارفعوا أيدلكم عن منظمة التلر ر وعن لركة فتحن.

وقال: المال قد لشدتري ضدعاـ الن دوا ولكدن لدن لشدتري دمااندا، ألنهدا للسدا ل بلدو، ونشددد ع د  أن 
 اللقلقة بذاتها. القرار الو ن  المستقل للا افتراا ع   اللقلقة، بل لو

وأضاـ: فتح ال تجد أي مبرر قوم  أو ًس م  أو شيوع  لسمح أللة دولة لت را ًرادتها ع ينا أو 
 تتدخل ف  شؤوننا.

وردا ع   سدؤال لدول الوضدو ال دعق فد  ق داع ةدز  نتيجدة اسدتمرار االنقسدام، أجداق عبدد الدرلمن: 
مدؤتمر السدابو سيتضدمن برنامجدا ل م داللة نقول للركة لماا ًن الباق م تدو  لخخدو  والشدراكة، وال

 الو نلة، ولن تح   لة جديد ، وقرار المؤتمر السابو نالولد  أوال، والولد  أوال، والولد  أوالن.



 
 
 
 

 

 13 ص             4098 العدد:        4/11/2016 الجمعة التاريخ: 

                                    

وقال عبد الرلمن: نوجه رسالة ًل  المتجنلين نعودوا ًل  القرار الدو ن  المسدتقل، وال تكوندوا أدا  أو 
 األلرص ع   عاف تكم وع لكم أكعر من أي نظام عرب ن. دملة بيد لذا العا مة أو ت ك فنلن

 3/11/2016، )وفا( ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية
 

 وتطوير االنتفاضة للخالص من االحتالل عبر التحرر من اتفاق أوسلو حمايةليدعو  أبو مدللة .14

، الددكتور سدمير أبدو مدل دة دعا عضو ال جنة المركز ة ل جبهة الدلمقرا لة لتلر ر ف س ين: ملمد وتد
ًل  لمالة وت و ر االنت اضة الشعبلة الشام ة ل خ ص من االلت ل عبر التلرر من ات دا  أوسد و، 
نهدداا االنقسددام واسددتعاد  الولددد  الو نلددة وت بيددق قددراراا المج ددا المركددزي ال  سدد ين  وفدد  مقدددمتها  وا 

ار ا وم لقاتدددده وت عيددددل المقا عددددة وقدددد  التنسدددديق السلاسدددد  واألمندددد ، ووقدددد  العمددددل ببروتوكددددول بدددد
 االقت ادلة ل لت ل.

مافددة سددنة ع دد  -القددوم  ال  سدد ين  الرابددو  األمددنو الددق د. أبددو مدل ددة خدد ل ك مددة لدده فدد  مددؤتمر 
، الددذي تعقددددا أكادلملددة ا دار  والسلاسدددة ل دراسددداا -سددالكا بلكدددو ووعددد ب  دددور.. ف سدد ين ًلددد  أيدددن؟

اللمالددددة الدوللددددة ل شددددعق ال  سدددد ين  وأرضدددده تلددددا االلددددت ل، الع لددددا بغددددز ، األمددددم المتلددددد  ب ددددرا 
ا سرافي   ع   أساا قراراا الشرعلة الدوللدة  -وب  دار قرار دول  للل قضالا ال راع ال  س ين  

 وبرعالة الدول الخما دافمة العضولة.
ال  وكشددد  د. أبدددو مدل دددة أن الم دددالح ال فولدددة والشخ دددلة لددددم لركتددد  فدددتح ولمددداا، والتمو دددل المددد

العربددد  وا ق لمددد  والددددول  ل رفددد  االنقسدددام، لدددو الدددذي لقددد  عافقددداا أمدددام تن يدددذ ات اقددداا الم ددداللة 
الو نلددة. الفتدداا ًلدد  أن الل ددول والملا  ددة العنافلددة فدد  سلاسددة لاقتسددام كعكددة السدد  ةل، بعيددداا عددن 

 االت اقاا ال  س ينلة الموقعة من قبل الجملو بما فيها  رفا االنقسام، ست شل.
 3/11/2016، 48عرب 

 
 نشاطات ضد الجيش والمستوطنين ممارسةفلسطينياا بتهمة  23االحتالل يعتقل  .15

شّنا قواا االلت ل ا سرافي  ، لم دة اقتلامداا ومددالماا واسدعة لمندازل : خ دون مظ وم - رام هللا
وا ناددا بيددنهم م 23ال  سدد ينيين فدد  مخت دد  أنلدداا الضدد ة الغربلددة والقدددا الملت تددي ن؛ قبددل أن تعتقددل 

ف سدددد ينلاا ممددددن و دددد هم بددددد  23وذكددددر تقر ددددر لجددددلش االلددددت ل، أن قواتدددده اعتق ددددا  أسددددرم ملددددرر ن.
 نالم  وبينن؛ بدعوم ممارسة عدد منهم نشا اا ضد الجلش والمستو نين.

 3/11/2016، قدس برس
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 ئيليتغييرات في قيادة الجيش اإلسراو لقائد األركان  جديدتعيين نائب ليبرمان يصادق على  .16
القدا الملت ة:  اد  وز ر الجلش ا سرافي   أفلغدور ليبرمان، أما، ع   تو لة قافد األركان 

 ةادي  يزنكوا ب لداث تغييراا ع   الهرم القلادي ل جلش.
وقالا  لل ة نيدلعوا ألرونوان: ًن من أبرز التغييراا تعيين قافد المن قة الشماللة اللال  

ا ليفة األركان، خ  اا ل نافق اللال  نلافير ةوالنن، وأشارا ًل  أن نأفي  كوخاف ن نافباا لرفل
 كوخاف  عمل سابقاا رفلساا لشعبة االستخباراا نأمانن، وكذلك قافداا ل واا المظ يين وفرقة ةز .

كما  اد  ليبرمان ع   تعيين نعملكام نوركينن الذي كان ف  من ق نافق رفلا شعبة التخ لط 
سنواا منذ تولله لذا  4اا لس   الجو خ  اا ل قافد اللال  نأمير  لشلن، الذي ينه  بالجلش قافداا جديد

 المن ق.
وعّين قافد ال ي ق ال والذي نأمير أبو العافلةن قافداا لشعبة التخ لط ف  الجلش، فلما سلعين قافد 

كوخاف  الذي شغل الجبهة الداخ لة اللال  نيوؤال ستر كن قافداا ل من قة الشماللة بالجلش، وسيخ   
 لذا المن ق ف  العامين الماضيين.

ف  لين سلعين نتمير يدع ن قافداا ل جبهة الداخ لة بدالا من القافد السابق نيوؤال ستر كن، با ضافة 
لتعيين قافد جديد لقلاد  العمق ف  الجلش، ولو الجنرال نمون  كاتان، لللل مكان الجنرال اللال  

 .2017ييناا الجديد  سار ة الم عول خ ل العام وست بح التع نتال روسون.
 4/11/2016األيام، رام هللا، 

 
 سعدي: سحب االحتالل إقامة عائلة الشهيد بهاء عليان إجراء انتقاميالنائب أسامة  .17

أسامة سعدي، س  اا االلت ل  سرافي   الق النافق العرب  ف  الكنلسا ا : القدا الملت ة
مة الملام  ملمد ع لان وزوجته، والدي  الشهيد بهاا، بلجة تن يذا بالعدول عن قرار سلق ًقا
 عم لة فدافلة بالقدا الملت ة. 

رسالة عاج ة ًل  وز ر الداخ لة، م البا ًلاا بالتراجو عن  -وفق بلان  ادر عنه-ووجه سعدي 
ا أن لذا ا جراا ناالنتقام ن لعد انتهاكا للقو  ا نسان األساس لة، وانتهاكا سلق ا قامة، مؤكدا

 الت اقلة جني  الرابعة ف  التعامل مو موا ن  المنا ق الواقعة تلا االلت ل.
 3/11/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 وزيرة العدل اإلسرائيليةأزمة بين رئيسة المحكمة العليا و  .18
كمة الع لا وخا ة ا سرافي لة أيي يا شاكيد، بأزمة بينها وبين المل عدلتسببا وز ر  ال: ب ل ضالر

رفلستها، القاضلة مر ام ناؤور، بعدما  رلا شاكيد، مؤخرا، مشروع قانون لمنو قضا  الملكمة 
 الع لا اللسم ف  لولة أربعة قضا  جدد سلعينون ف  الملكمة الع لا ف  األشهر المقب ة.
ا  الملكمة الع لا وبععا ناؤور يوم الخملا، رسالة شديد  ال هجة ًل  شاكيد، أع نا فيها أنها وقض

 لن يجروا ملادعاا مو الوز ر  لول تعيين قضا . 
لسرافيل "وذكرا ناؤور ف  رسالتها أن مشروع القانون المذكور قدمه أعضاا كنلسا من لزق 

بعد النشر ف  وسافل ا ع م عن أنك تؤ دين مشروع القانون، لم ل در عنك أي "، لكن "بيتينو
. وقالا ناؤور ف  رسالتها ًنه كانا من الجدير "من توقيا  رلهتل ظ للال مشروع القانون أو 

وضو مشروع القانون ف  التوقيا اللال  لشكل ف  لذا "بأن تتلدث شاكيد معها مسبقا، وأن 
، ولعن  مشروع القانون أنه ًذا لم لعبر قسم من أعضاا "مسدا ع   ال اولة وضو "الظرـو

ال عبة الدستور ة ستتغير بليث لكون با مكان تعيينهم  ال جنة لتعيين مرشلين معينين ف ن قواعد
 وأضافا ناؤور أن القضا  ال لعتزمون التدخل ف  عم لة سن مشروع القانون. ."بأة بلة عادلة

 3/11/2016، 48عرب 
 

 المحكمة العليا تصادق على تأجيل إخالء البؤرة االستيطانية "عامونا" .19
رافي لة  با  يوم الخملا، ع   تأجيل ًخ ا البؤر   ادقا الملكمة الع لا ا س: ب ل ضالر

 عامونا."االستل انلة العشوافلة 
وكانا الملكمة ن سها قد قررا قبل عامين ًخ ا لذا البؤر  االستل انلة كونها مقامة ف  أراا 

 خ ل شهر كانون األول/دلسمبر المقبل. "عامونا"بم كلة ف س ينلة خا ة. وتعين ًخ ا 
ألمن العام ا سرافي    الشاباك( تقر ر ًل  الملكمة، جاا فله أن ًخ ا لذا البؤر  وقدم جهاز ا

 االستل انلة بالقو  سلشكل خ را ع   أمن المن قة.  
 3/11/2016، 48عرب 

 
 العنصرية لمنع زواج يهوديات من عرب "حماله"معية جتمول  الحكومة اإلسرائيلية .21

العن ر ة،  "لم ا"، مؤخرا، الميزانلة المخ  ة لجمعلة رفعا اللكومة ا سرافي لة: لاشم لمدان
والت  تعمل ع   منو ان هار فتلاا يهودلاا ف  المجتمو العرب  من خ ل الزواج من شبان 
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ًنقاذ "عرق، األمر الذي ينعكا ف  منح الجمعلة الشرعلة، ولسمح لها بتوسلو نشا ها تلا شعار 
 ."ينال تلاا اليهودلاا من براعن ا سماعي ي

سنواا من التعاون، بدون  10، اليوم الجمعة، أنه بعد "لآرتا"وبين تقر ر نشرته  لل ة 
 ."لم ا"م يون شلكل لجمعلة  1.3مناق اا، خ  ا اللكومة، قبل بضعة شهور، ميزانلة 

 3/11/2016، 48عرب 
 

 اإلسرائيليلجيش ل جديداا  باتت عدواا  والقواعدحرائق المعسكرات  :مراقب الدولة .21
أم مراقق الدولة ف  ًسرافيل يوس  شابيرا أن اللرافق باتا عدوا جديدا لجلش االلت ل ال لقل ر 

 خ را عن المس لين ال  س ينيين.
وجااا لذا الت ر لاا ضمن تقر ر ل لل ة نًسرافيل اليومن تناول عجز جلش االلت ل عن 

 ً  اا اللرافق بالسرعة الكافلة.
ف  ًسرافيل يوس  شابيرا ععر ع   ًخ اقاا عديد  ف  مجال  وقالا ال لل ة ًن مراقق الدولة

نه قال ًنها ال تقل خ را عن المس لين ال  س ينيين.  ً  اا اللرافق، وا 
ولسق ال لل ة، فقد أوضح شابيرا أن لناك فجو  واسعة بين لجم الظالر  المق قة وا مكانلاا 

 المتالة لمعالجتها.
شهدا قواعد  2015و 2013الجلش ا سرافي  ، ف نه بين عام   ولسق المع لاا الرقملة الت  وفرلا

 لر قا. 1321الجلش ا سرافي   نلو 
و ؤعر لذا الكم من اللرافق ع   المهام العسكر ة المنا ة بالجلش ف  الظرـو ال بلعلة ولاالا 

 سرافي لة.ال وارئ، وتتزامن اللرافق مو ارت اع مستوم ً    القذاف  ال اروخلة باتجاا المدن ا 
وأوردا ال لل ة أن مراقق الدولة أجرم جولة ميدانلة، واكتش  عغراا بمخازن التس لح وةلاق 
ًعاقة عمل رجال  ا جراااا األمنلة ال زمة ل وقالة من اللرافق؛ مما قد يؤدي ًل  اندالعها، أو 

 ا   اا.
سافل الكافلة الت  تمكنه من وجاا ف  تقر ر ل مراقق العام أن س   الجو ا سرافي   ال لم ك الو 

 اكتشاـ اللرافق، سواا ف  المبان  األرضلة أو ال وابق الع ولة ف  المعسكراا التابعة ل جلش.
 كما ذكر التقر ر أن س   البر ألضا ال لمت ك ا مكانلاا الكافلة الت  تجع ه لكتش  اللرافق مبكرا.

 2012 وجست  ف  جلش االلت ل أعّد عام وقالا مراس ة ال لل ة لل خ شوفال ًن قسم الدعم ال
 3.8م لار شلكل  الدوالر لساوي  1.7خ ة متكام ة ل تغ ق ع   ظالر  اللرافق، بك  ة تقدير ة ب غا 
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لكن نافق رفلا األركان قرر لينها أال تز د تك  ة الخ ة ع   مفت  م يون شلكل فقط  شلك ا(.
 ل سنواا الخما القادمة.

 3/11/2016 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 : تمييز عنصري إسرائيلي ضد العرب واإلثيوبيين"معاريف" .22
قال الكاتق ا سرافي   ب لل ة معار   ران أدللسا ًن العرق المقلمين ب سرافيل يتعرضون لسلاسة 

من  %20تمييز واضلة، خا ة من قبل الشر ة والقضاا ا سرافي يين، رةم أنهم لشك ون نسبة 
 ذلك ألضا مو تمييز  خر ضد اليهود القادمين من ًعيوبلا.سكان الدولة، و تزامن 

ما يز د ع   سبعين لالة قتل، ومفاا  2000وأضاـ أن الوسط العرب  ف  ًسرافيل شهد منذ عام 
 من ألداث العن ، بيد أن الجهاا الرسملة تتعامل مو لذا اللوادث وفق سلاسة عن ر ة تمييز ة.

 ل ًجراااا بيروقرا لة تناسق سلاسة اللمين المت ـر وأشار ًل  أن لذا التمييز يتم من خ
اللاكمة ف  ًسرافيل، ف  ظل وجود قناعة سافد  بأن لناك يدا متسال ة من قبل الشر ة ف  الضغط 
ع   الزناد تجاا العرق، مقابل اليد العقي ة من قبل القضاا تجالهم، خا ة عند نظر الملاكم 

 لعرق ع   أيدي الجنود ا سرافي يين.ا سرافي لة م  اا مقتل الموا نين ا
وأوضح أن العن ر ة الت  يتسم بها النظام السلاس  ف  ًسرافيل ترم ألضا أن اليهود القادمين من 

ممن يوجد ف  السجون ا سرافي لة الت   %40ًعيوبلا متهمون قبل أن تعبا برااتهم، مشيرا ًل  أن 
 من السكان. %1رةم أن نسبتهم ال تز د ع    تضم األلداث ال غار لم من اليهود ا عيوبيين،

وذلق أدللسا ًل  أن المظالر العن ر ة ا سرافي لة تبدأ ف  الجهاز القضاف  والمؤسسة الشر لة، 
و وال ًل  وسافل ا ع م، الفتا ًل  أن االلتجاجاا الت  نظمها يهود ًعيوبلا أجبرا وزار  القضاا 

 همتها معالجة المشاكل الناجمة عن السلاسة العن ر ة تجالهم.ف  ًسرافيل ع   تعيين دافر  جديد  م
 3/11/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 استيطانية في "غيلو" ومنطقة صناعية على أراضي صفا وبيت سيرا وحدة 181إقرار بناء  .23

لغربلة  ادقا ال جنة المل لة ل تنظلم والبناا ا سرافي لة ف  ب دلة القدا ا مندوبو ناأللامن، وكاالا:
ولد  استل انلة جديد  ف  مستو نة نةي ون المقامة ع   األراض  ال  س ينلة جنوب   181ع   بناا 

 القدا الشرقلة الملت ة.
 وتأت  لذا الم ادقة كآخر خ و  قبل الشروع ال ع   ف  عم لة البناا.
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بسبق استمرارلا ف   ولأت  القرار ع   الرةم من االنتقاداا الدوللة اللاد  الت  وجها ًل  ًسرافيل
 النشا اا االستل انلة ع   األراض  ال  س ينلة الملت ة.

من جهة أخرم، أع نا س  اا االلت ل بدا سر ان مخ ط  قامة من قة  ناعلة كبير  ع   
أراض  قر ت    ا وبيا سيرا، ةرب  ملافظة رام هللا، قبل اللاجز العسكري ا سرافي   المؤدي ًل  

 نن.مستو نة نمودلعي
وقال مدير دافر  الخرافط ف  جمعلة الدراساا العربلة خ يل الت كج  لدناأللامن: ًن الس  اا 

 310ا سرافي لة أع نا بدا سر ان مخ ط ًقامة المدينة ال ناعلة االستل انلة ع   أرا مسالتها 
 .1991دونماا من أراض    ا وبيا سيرا كانا تما م ادرتها ف  العام 

 ل  أن المن قة ال ناعلة االستل انلة مرتب ة بالمستو ناا القر بة.وأشار الت كج  ً
 4/11/2016األيام، رام هللا، 

 
 ألحد التدخل في شؤون عبادة المسلمين يحقالقدس: ال  مفتي .24

 س د اا االلتد ل تشدرع بداتخاذ ًجراااا تستهدـ ًسكاا األذان ف  مساجد القدا
الدلار ال  س ينلة الشيم ملمد لسين، ف  ت ر ح لدناأللامن، أكد م ت  القدا و  أرناؤوط:عبد الرؤـو 

أنه ال للق لرفلا ب دلة االلت ل ف  مدينة القدا وال لغيرا التدخل ف  شؤون عباد  المس مينن 
 مشدداا ع   أن األذان من شعافر ا س م.

فلا ب دلة وقال الشيم لسين رداا ع   تقار ر  لافلة ًسرافي لة لول الموضوع: للا من لق ر 
االلت ل وال ةيرا التدخل ف  عباد  المس مين، فاألذان شعير  من شعافر ا س م مرتب ة بأوقاا 

وأضاـ: أي تدخل ف  العباداا لو تدخل مرفوا واعتداا  ال   ، وال    من أركان ا س م.
 كانا.ع   ممارسة المس مين لعبادتهم الت  يجق أن تتم بكل لر ة ودون تدخل من أي جهة 

من جهته، قال رفلا الهيفة ا س ملة الع لا الشيم عكرمة  بري: نسيبق   وا األذان مرت عاا 
فو  مآذن األق   والمساجد األخرم ف  ف س ين، لذا األذان الذي أول من رفعه ف  جنباا 
األق   ال لاب  الج يل ب ل بن ربا   رض  هللا عنه( مؤذن الرسول ملمد      هللا ع له 

 وتابو الشيم  بري: نَمن  يدع  أنه ينزع  من رفو األذان ع له أن يرللن.  م(.وس
 4/11/2016األيام، رام هللا، 
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 الغربية في الضفةمواطناا  24تعتقل  قوات االحتالل .25
موا ناا من عد  ملافظاا ف  الض ة،  24اعتق ا قواا االلت ل ال ي ة قبل الماضلة وفجر أما، 

يا، وعمانلة من عاف ة والد  جرم اعتقالهم من مخلم األمعري بملافظة رام بينهم  لاف  من س  
 هللا والبير .

وبين نادي األسير أن تسعة موا نين جرم اعتقالهم من ملافظة رام هللا والبير  بينهم عاف ة كام ة من 
 مخلم األمعري.  

شقلقين من ملافظة ق قي لة كذلك جرم اعتقال  ومن ملافظة الخ يل، اعتقل االلت ل تسعة موا نين.
قل تو عقل ع عة موا نين من قر ة الشيم سعد بملافظة القدا. ومن ملافظة س  يا ا فلما اعتو  ولما.

 ن ملافظة  ولكرم.م اكما اعتق ا قواا االلت ل موا ن ال لاف ، خالد معال .
 4/11/2016األيام، رام هللا، 

 
 ئع الواردة إلى غزةتتراجع عن تقليص عدد شاحنات البضا "إسرائيل" .26

تراجو الجانق ا سرافي   عن تق لص عدد الشالناا الملم ة بالبضافو الوارد  ًل  ق اع  لامد جاد:
ةز ، عبر معبر كرم أبو سالم، ك جراا م اجئ اتخذا ف  نهالة األسبوع الماض ، عندما عمد  نذاك 

شالنة، وذلك بعد أن قام،  340ًل  خ ا عدد الشالناا الت  سمح ب دخالها ل ق اع ف  لينه ًل  
 شالنة ملم ة بالبضافو المخت  ة. 70الخملا الماض ، ب لغاا ًدخال 

وبّين رفلا ليفة المعابر واللدود نظم  مهنا أنه للا لناك أي تغيير ف  عدد الشالناا المدخ ة 
الشالناا  لق اع ةز  عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، مشدداا بقوله: نال يوجد أي تق لص ف  عدد

 المدخ ة ًل  ةز  عبر كرم أبو سالم، وما زلنا نعمل وفق البرنام  ال بلع ن.
وأشار مهنا ف  ت ر ح  لاف   در عنه، أما، ًل  توا ل الجهاا ذاا الع قة لدم الس  ة 
مو المسؤولين ا سرافي يين عن المعابر لإلبقاا ع   انسلاق دخول البضافو والس و المخت  ة ًل  

 ز  دون تق لص.ق اع ة
 4/11/2016األيام، رام هللا، 

 
 بلدية االحتالل تحاول منع األذان بالقدس المحتلة .27

قال موقو نكول ًسرافيلن، العبري، ًن ب دلة االلت ل شرعا بخ واا من شأنها منو األذان عبر 
 المآذن بمدينة القدا الملت ة.



 
 
 
 

 

 20 ص             4098 العدد:        4/11/2016 الجمعة التاريخ: 

                                    

ؤول  الب دلة بب ور  خ ة بالتعاون مو وأوضح الموقو أن رفلا الب دلة نير بركاا، أوعز ًل  مس
شر ة االلت ل ل تعامل مو قضلة نالضجي ن الناجم عن مكبراا ال وا ف  مساجد المدينة ف  

 أوقاا األذان ل   واا.
وقد بعث بركاا برسالة ًل  قافد شر ة االلت ل بالقدا لعه فيها ع   التعاون مو الب دلة ف  لذا 

 المجال. 
ضمن مساع  ب دلة االلت ل ل تضييق ع   المقدسيين، وملاولة فرا وقافو وتأت  لذا الخ و  

 ع   المدينة الت  تلضن أول  القب تين وعالث اللرمين.
 3/11/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 رجال أعمال من غزة يشاركون بمؤتمر اقتصادي بمصر األحد المقبل .28

ال  س ينيين ف  ق اع ةز ، أسامة كليل، ًنه من  قال رفلا اتلاد المقاولين:   ل النبله –ةز  
المتوقو أن لغادر وفد من تجار ورجال أعمال ةز  ل مشاركة ف  مؤتمر اقت ادي ف  جمهور ة 

 م ر العربلة لعقد األسبوع القادم.
وأوضح كليل خ ل لديعه لمراسل نالمركز ال  س ين  لإلع من، أنه وجها دعو  لرجال األعمال 

مؤتمر ينظمه المركز القوم  لدراساا الشر  األوسط، نيناقش االقت اد ال  س ين   ل مشاركة ف 
 وتنميته وتعز ز الع قاا االقت ادلة بين م ر وق اع ةز ن.

اقت ادلا، سلكون يوم األلد القادم، ع   أن تكون  35وبين أن س ر رجال األعمال البالج عددلم 
ؤتمر سيناقش  للة تخ ي  الل ار عن الق اع، والعمل ع   العود  نهالة األسبوع، مشيراا ًل  أن الم

 ًدخال مواد البناا.
وسلعقد المؤتمر تلا عنوان نالت اعل ا يجاب  بين ق اعاا المجتمو الم ري ال  س ين /  فا  

 ف س ينلة ورؤم م ر ةن، بمشاركة اقت اديين من الجانبين ال  س ين  والم ري.
 3/11/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 إصابة فتاة بالرأس والعشرات بحاالت االختناق خالل مواجهات جنوب نابلس .29

أ يق، ظهر يوم الخملا، فتا  بقنب ة  وا بالرأا، والعشراا بلاالا االختنا   ن:وفان –ناب ا 
 ال بن المخت  ة، جنوق ناب ا. خ ل مواجهاا بين قواا االلت ل و  بة مدرسة الساولة/

ن أالرسملة،  األنباااالستل ان شمال الض ة الغربلة ةسان دة ا لوكالة  وأفاد مسؤول م  
المواجهاا اندلعا عقق خروج   بة المدارا مو قواا االلت ل، أ  ق ع   ًعرلا الجنود قنابل 
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عاما( بقنب ة  وا  15الغاز المسيل ل دموع وال وتلة، ما أدم ًل  ً ابة ال البة أر   بسام ربلو  
 ع   ًعرلا لمستش   رفيدلا بالمدينة، والعشراا بلاالا اختنا .بالرأا، نق ا 

 وأضاـ أن قواا االلت ل اعتق ا اعنين من ال  بة أعناا المواجهاا.
 3/11/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 مخيم خان الشيح بالبراميل المتفجرة استهداف  .31

لة ق  ا بعد منت   ال يل منا ق أن  افراا لرب ، أما،أفاد نالمر د السوري للقو  ا نسانن
 الجلش السوري العنل ة بين  ف  ب د  خان الشلح بالغو ة الغربلة لتعود  بالا وتتجدد االشتباكاا

وال  افل المعارضة ونجبهة فتح الشامن من جهة أخرم ف  مزارع  ،من جهة لهوالمس لين الموالين 
 البولضة ومللط ب د  خان الشلح.

عارضةن ًل  ت عيد قواا النظام أما ق  ها بالبراميل المت جر  ع   أ راـ وأشارا نشبكة شام الم
المدنيين خ و ا بعد أن ضّيق  مخلم خان الشلح وملل ه ف  ً ار سعله لتضييق الل ار ع  

ع يهم بسل رته ع   كتيبة ال وار م ال ا  ة بين المخلم وب د  زاكلة. وأكد ناش ون أن مروللاا 
ليث أدم ، بأكعر من ستين برمل  مت جرا لت  ظهر أما النظام أم را مللط المخلم وأ رافه

ةاراا جولة  5اللربلة  افرااسقوط لذا البراميل للدوث أضرار مادلة كبير  جدا. كذلك شنا ال 
 اروخ نأرا  30ع   مللط المخلم ف  لين استهدفا قواا النظام المزارع الملل ة بالمخلم بنلو 

 وال وار م بلسق الشبكة. أران وبعدد كبير من قذاف  المدفعلة 
 4/11/2016الشرق األوسط، لندن، 

 
 تقديم ردهم بشأن طلب تأجيل إخالئهاأصحاب أراضي "عامونا" الحق بتمنح  "العليا اإلسرائيلية" .31

قررا ما تسم  نملكمة العدل الع لان ا سرافي لة،  با  يوم الخملا، منح العوافل ال  س ينلة الت  
 االدعاااللق ف  تقدلم ردلم بشأن   ق  نعامونانأعبتا م كيتها لخراض  المقامة ع يها مستو نة 

 أشهر.العام ا سرافي   تأجيل ًخ فها لمد  سبعة 
ًع م عبر ة، ف ن الملكمة قررا منح العوافل ال  س ينلة مد  أربعة ألام ل رد ع    وبلسق وسافل 

 ا سرافي  . االدعااال  ق الذي قدمه 
العام ا سرافي   قدم   ق تأجيل ا خ ا بعد ات ا  بين قلاداا االفت ـ اللكوم   االدعااوكان 

 ن ف  الكنلسا يتلح تنظلم وشرعنة المستو ناا.اللال  بتقدلم ال  ق للين تمر ر قانو 
 3/11/2016القدس، القدس، 
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 االعتقال اإلداري  عن الطعام بعد وعود بعدم تجديد إضرابهميعلقون  أسرى  ثالثةقراقع:  .32
 األسرم  ًنعلس  قراقو مساا يوم الخملا،  األسرم قال وز ر شؤون  :ع   سمودي -رام هللا 

شم ة و م عق منا ر ،  أبوااللت ل ولم : لسن ربالعة ومجد المضربين عن ال عام ف  سجون 
 . ا داري عن ال عام بعد وعود بعدم تجديد اعتقالهم  ًضرابهمع قوا 

ن اجتماعا عقد بين المعتق ين المضربين وممع   مخابراا االلت ل بالتنسيق ًوقال قراقو لد نلقدان، 
 له بلث م البهم المتمع ة بعدم تجديد اعتقالهم مو ممعل األسرم ف  سجن النقق باسل البزر ، تم خ

 عنهم.ا داري وا فراج 
نا دار  وافقا ووعدا بعدم تجديد اعتقالهم ا داري وا     سرالهم بعد انتهاا فتر   مضل ا أن:

 اعتقالهم ا داري اللاللة، وع   ًعر االت ا  ع ق األسرم الع عة ًضرابهمن.
لخسرم ف  معركة اللر ة وضد سلاسة االعتقال ا داري الت   اا جديدلذا انت ار  أنواعتبر قراقو 

 تت  ق وق ة جمالير ة ودعم دول  واسو الن ا  لوق  ومنو استخدامه.
 3/11/2016القدس، القدس، 

 
 2002سنة  بجراحه خالل اجتياح نابلس استشهاد شاب متأثراا  .33

بجرو  أ يق بها  شمال ناب ا، متأعراا وم الخملا، شاق من قر ة برقه ، ياستشهد ن:وفان –ناب ا 
 .2002خ ل االجتلا  ا سرافي   عام 

وقال مسؤول م   االستل ان شمال الض ة الغربلة ةسان دة ا لوكالة نوفان ًن الشاق رافد فؤاد 
عاما( استشهد متأعرا بجرو  أ يق بها عقق االجتلا  ا سرافي   لمدينة ناب ا عام 38لجة  

2002. 
وكان أ يق بشظالا ف  اليد والرأا وتعرا  ،شهيد لجة لو ألد أفراد األمن الو ن ن الأوأضاـ 

 ل غاز السام، األمر الذي أفقدا القدر  ع   اللركة والك م.
 3/11/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 تقرير إسرائيلي يرصد انتهاكات االحتالل بحق أطفال يعانون من إعاقة سمعية .34

ل  مؤسسة لقو   –مس كن،  مركز ل دفاع عن لرّ ة التنقل–قالا جمعلة نچلشاا ن:وفان –ز  ة
لموا نين ف  ق اع اًنسان ًسرافي لة(، يوم الخملا: ًن التقييداا الت  ت رضها ًسرافيل ع   تنقل 

ًعاقة سمعلة ع   ع جاا من شأنها أن تغير للاتهم  ةز ، تضر ب مكانلة ل ول أ  ال ذوي 
 هم من السمو.وتمكن
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وأضافا الجمعلة ف  تقر ر لهه تلا عنوان نسمو انتقاف ن، أن لذا ف ل ًضاف  من تأعير سلاسة 
 ال  ل ا سرافي لة ع   عمل مؤسساا المجتمو المدن  ف  ةز .

وتعمل مؤسساا مجتمو مدن  ف  ق اع ةز ، كجمعلة أ  النا ل  م، جمعلة األمل ومركز بسمة 
  مساعد  األ  ال ذوي ا عاقة. جزا لام من عم ها يتضمن دعم ومساند  ل سمعلاا والتخا ق، ع 

ًعاقاا سمعلة الذين خضعوا لعم لاا زرع جهاز سمع    لكترون   قوقعة(.ًأل  ال ذوي 
ولقول موظ و الجمعلاا وفق التقر ر، ًنهم لست عبون بتوفير لذا الخدمة الضرور ة، بسبق 

ول ع   تدر باا مهنلة ضرور ة ف  المجال خارج ق اع تقييداا ع   تنق هم، تمنعهم من الل 
 ةز .

، نشرذمة مجتمون، لعرا التلدلاا الجمعلة مؤخراا وأشار التقر ر العبري ًل  أن التقر ر الذي نشرته 
الت  تواجه عشراا مؤسساا المجتمو المدن  ف  ةز  نتيجة ل تقييداا الم روضة ع   التنقل، والت  

ق اع ةز ، الض ة الغربلة وبقلة العالم، وتز د من  عوبة تلقيق ألداـ تعمق ال  ل القافم بين 
 المؤسساا، ول  تعز ز وت و ر المجتمو ف  ةز  وف  األراض  ال  س ينلة بشكل عام.
 3/11/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
في  قون العمل جزئياا شرعون في "العصيان اإلداري" ويعلموظفو األونروا في الضفة وغزة ي   .35

 المدارس
شرع موظ و األونروا ف  الض ة الغربلة وق اع ةز ، ف  تن يذ أول  خ واا نالع لان ا دارين ضد 
لذا المنظمة الدوللة، وأضرق العام ون ف  ق اع التع لم عن العمل ف  كافة المنشآا لمد  ساعتين، 

ن، وعدم ل ولهم ع   لقوقهم الوظل لة لسلاسة تق لص الخدماا المقدمة لق اعاا ال جفي رفضاا 
 بشكل كامل.

ضمن خ ة االتلاداا الهادفة ف  لال عدم تراجو  ،يوم أما ،وجاا التوق  عن العمل الجزف 
  مرل ة نالع لان ا دارين. ومن المقرر أن تشهد فاألونروا عن سلاسة تق لص الخدماا ل دخول 

ًضراباا  ، ة بال لة والخدماا االجتماعلةوالمتمع ،خونروالباق  ق اعاا العمل التابعة 
 والتجاجاا مماع ة ف  األلام المقب ة، وذلك وفق قراراا اتلاداا الموظ ين ف  الض ة وةز .

 4/11/2016، لندن، القدس العربي
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 المطران حنا يدعو إعالم الغرب لتغطية معاناة الفلسطينيين بنزاهة .36
ا سلاد  الم ران ع ا هللا لنا أن االلت ل ا سرافي   أكد رفلا أساق ة سبس لة ل روم األرعوذوك

 لو ا رلاق اللقلق ، ودعا ا ع م الغرب  لتغ لة معانا  ال  س ينيين بنزالة.
 أكادلملةجاا ذلك خ ل استقباله أما وفدين أجنيين منهما وفد لقوق  من البراز ل ضم شخ لاا 

ًع ميون ًل اليون و  وا ت  األراض  ال  س ينلة. ًل باعا ورجال دين، والعان  
ونبه ًل  أن بعا وسافل ا ع م المغرضة ف  بعا الدول الغربلة ت ور ال  س ينيين كأنهم 

ينادون بعقافة الموا والقتل وا رلاقن. وتابو نلسنا كذلك، فنلن لم نكن ف  يوم من األلام  ًرلابيون 
ال بل نلن ضللة ا رلاق  ،والمجرمينولم نكن ف  يوم من األلام جماعة من القت ة  ،ًرلابيين

والعن  والعن ر ة الممارسة بلق شعبنا ال  س ين ، نلن شعق للق الللا  ولعشق اللر ة والكرامة 
 وف  سبي ها لقدم التضللاا الجسامن. 

 4/11/2016، لندن، القدس العربي
 

 دسوحدة استيطانية جديدة شرق الق 270: االحتالل يخخطط إلقامة "مسرى ميديا" .37
، ا سرافي  وضعا س  اا االلت ل : تلر ر ًيهاق العلس ، من خ دون مظ وم -القدا الملت ة 

ال مساا األخير  ع   مخ ط استل ان  جديد سلوقام شر  مدينة القدا الملت ة، ضمن مخ  اتها 
 ل لي ولة دون ًمكانلة استعاد  شر  القدا الملت ة.
القدا واألق  ، بأن المخ ط الذي تشـر ع له ما وأفاد مركز نمسرم ميدلان المختص بشؤون 

دونماا شرق   15لشمل بناا مجمو استل ان  ع   مسالة  ا سرافي لةتسم  بد ندافر  التخ لطن 
 ولد  استل انلة. 270القدا، تضم 

ول ا النظر ًل  أن االلت ل سلوقلم المخ ط الجديد ع   أراٍا تابعة لعاف ة درولش ف  القدا، 
 ع يها. واالستل امستو نة نجي ون المقامة جنوق ةرق المدينة، بعد م ادرتها  وضمها ًل 

 3/11/2016، قدس برس
 

 السيسي ونظامه عليها "إسرائيلخ "شكرت  مواقف: "21"عربي  .38

السلس ، وأع نا عن  عبد ال تا قدما  لل ة نتالمز أـو ًسرافيلن الشكر لقافد االنق ق : القالر 
خ ة مشجعين م ر ين ل عتداا ع   المدرق ا سرافي   ل ر ق ةانا، أفرام  ًلباط س  اا االنق ق

جرانا، أعناا مبارا  م ر وةانا ف  ت  لاا كأا العالم ل قار  ا فر قلة با سكندر ة  شماال(، يوم 
 تشر ن العان / نوفمبر القادم. 13
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تل أبيق مرارا له، وأ  ق  وتقدلم ال لل ة ا سرافي لة الشكر ل سلس  لم لكن األول؛ ليث قدمته
ن، 21مسؤولون ومل  ون ًسرافي يون و  ا من الغزل تجاله، ف  مواق  متعدد ، تر دلا نعرب  

 ف  التقر ر التال :
 

كري  كر شخ  شخ
ًعر مشاركة وز ر خارجلة م ر، سامح شكري، ف  جناز  الرفلا ا سرافي   الرالل شلمون بير ز، 

 8ناز  ف  لالة لزن تام، قدما الس ار  ا سرافي لة بالقالر ، ف  الذي أظهرته لق اا م ور  من الج
 تشر ن األول/ أكتوبر الماض ، الشكر له ولكل الم ر ين الذين شاركوا ف  الجناز .

 
 جهد مشكور للسيسي

 ق/ أةس ا الماض ، امتد  وز ر الداخ لة ا سرافي   أر له درع  السلس ، ونق ا عنه  21وف  
له: نًن السلس  شدد اللراسة ع   اللدود مو ًسرافيل، وأقام سلاجا أمنلا ع    لل ة معار   قو 

اللدود الجنوبلة، و بذل جهودا واسعة لمنو اخترا  المتس  ين األفارقةن. كما أشاد بقتل األمن 
 خر ن، وأكد أنه نبعد جهود السلس  لم يدخل ًسرافيل  70الم ري عشراا من المتس  ين، واعتقال 

 س   فقطن.مت 18سوم 
 

 السيسي وتغيير صورة اليهود
، الشكر ل ممع ة الم ر ة منة 2015تموز/ يونيو  18ووّجها الس ار  ا سرافي لة ف  القالر ، ف  

ش ب ، ع   مس سل نلار  اليهودن، وأعنا ع   تشخل ها لدور ال تا  اليهودلة، وقالا ًن المس سل 
 بأكم ه لمعل اليهود ب بلعتهم اللقلقلة.

، الت  تلدعا 2015ن ا سرافي لة بالمس سل، واعتبرا أن مس س ا رمضان 24الت  ا قنا  ن ي كما
 عن اليهود، لم ا  ور  ًيجابلة بخ ـ السنواا السابقة، وأرجعا ال ضل ف  ذلك ًل  السلس .

وقالا مراس ة القنا  ًن السلس  له ال ضل ف  التلول الضخم ل دراما الم ر ة ل الح اليهود، 
 ة أنه عند ترشله ل نتخاباا الرفاسلة لم يخ  أنه ابن لار  اليهود.خا 
 

 يوم تاريخي لـ"إسرائيل"
، بعد أن  وا 2015تشر ن األول/ أكتوبر  30وقدما نًسرافيلن الشكر لس  اا االنق ق ف  

مندوق م ر ل الح منح نًسرافيلن العضولة الكام ة ف  لجنة االستخداماا الس ملة ل  ضاا 
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وو  ا  لل ة نمعار  ن ت و ا االنق ق ل الح نًسرافيلن بدنالسابقة    ف  األمم المتلد .الخارج
 األول  من نوعهان، واعتبرا أن نما لدث لو يوم تار خ ن.

كما وجه وز ر الدفاع ا سرافي  ، أفلغدور ليبرمان، الشكر لقافد االنق ق ووز ر خارجيته سامح 
ودعمها ل  وز برفاسة ال جنة القانونلة ف  األمم المتلد ، ف   شكري لت و ا م ر ل الح نًسرافيلن

لز ران/ يونيو الماض ، ول  المر  األول  الت  تتول  فيها نًسرافيلن رفاسة والد  من ال جان  14
 .1949الدافمة السا ل منظمة الدوللة منذ انضمامها لها عام 

بلة ل ت و ا ل الح نًسرافيلن لرفاسة وأشادا نًسرافيلن بدور االنق ق ف  ًقناع أربو دول عر 
 ال جنة، ع   عكا رةبة المجموعة العربلة وا س ملة ف  األمم المتلد .

 
 كنز استراتيجي ومعجزة لـ"إسرائيل"

، انق ق السلس  2015تموز/ يونيو  9وو   المسؤول األمن  ا سرافي  ، عاموا ج عاد، ف  
ن، وو  ه بدنالكنز االستراتيج   سرافيلن، ولو ع   الرفلا ملمد مرس  بدنمعجز   سرافيل

الم   ح الذي استخدمه الوز ر ا سرافي   بنلامين بن ًللعازر ف  و   الرفلا المخ وع لسن  
 مبارك.

وقال ج عاد: نلم لكن لنا وال ف  أكعر األل م وردلة أن نتوقو أن يهق جنرال و خ  نا و خ ص 
وأضاـ، متلدعا عن السلس : نرجل أفعال ف  كل ما يتع ق  المن قة من لكم ا خوان المس مينن.

باللرق ع   ا س ميينن، مؤكدا أن ن عود السلس  أب ل سينار و الرعق الذي فزعا منه تل 
 أبيق، من أن لقدم ا خوان ع   ًلغاا ات اقلة كامق دل يدن.

الغربلة، انق ق السلس  كما و   اللاخام يوفيل بن نون، ألد قاد  المستو نين اليهود ف  الض ة 
بأنه نألم معجز  ل  ا لشعق ًسرافيل ف  العقود األخير ن. وأكد أن رفلا الوزراا ا سرافي   

 بنلامين نتنلالو يوا ل جهودا ف  ًقناع قاد  الدول األوروبلة بت بلو ع قاتهم مو السلس .
 

 إسرائيل شريكة وصديقة
، 2016أوفير فاينتر، الشكر ل سلس ، ف  تموز/ يونيو  وقدم البالث ا سرافي   ف  جامعة تل أبيق،

بسبق ما ألدعه من تغيير ف  المنال  التع لملة ف  م ر، وقال ًن ب دا تشعر باالرتلا  ل منال  
الجديد  الت  جع ا من نًسرافيلن شر كة و دلقة، وتق يل اللديث عن لرق العرق ونًسرافيلن 

لديث عن     الدين األيوب  ملرر القدا من أيدي وقضلة ف س ين، كما أشار ًل  ش ق أي 
 ال  يبيين ف  المنه  الدراس .
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وامتد  فاينتر السلس ؛ قاف : نًنه لم لعد مهتما بهذا ال راع، ورةبته بدا واضلة بعدم ت در 
 ال راع أولولاا السلاسة الم ر ة الخارجلةن.

 4/10/2016، "21موقع "عربي 
 

 على أوضاع الغزيين العاملين بالمدارس الخاصة تغيير الالتربية األردنية: وزارة  .39
أكدا وزار  التربلة والتع لم أنه ال تغيير ع   أوضاع أبناا  : ابر ن ال علماا و الا مظهر –جرش

ق اع ةز  العام ين ف  المدارا الخا ة ممن لديهم عقود عمل سابقة، وللم ون جواز س ر أردنلا 
 ين ف  المدارا الخا ة من لذا ال فة والذين يرةبون ف  تجديد عقود و  با الوزار  من العام مؤقتا.

 عم هم ف  ت ك المدارا أو االنتقال ًل  مدارا خا ة أخرم التقدم باألورا  العبوتلة ال زمة لذلك.
وأكدا الوزار  التزامها بقرار وزار  العمل الذي لشير ًل  أن مهنة التع لم من المهن المغ قة، الت  ال 

تعيين ةير األردنيين فيها ًال بعد التأكد من عدم وجود مخزون لدم ديوان الخدمة المدنلة ف   يجوز
 تخ  اتهم، مؤكد  أنه لم ل در من قب ها أي بلان يتع ق بغير ذلك.

من جانبهم أكد مع مون من أبناا مخلم ةز  ف  جرش أن مدير ة التع لم الخاص ف  وزار  التربلة 
عقودلم مو مدارسهم يوم أما لت  يتسن  لهم الل ول ع   ت ار ح عمل وافقا ع   معام تهم و 
 ف  ق اع التع لم الخاص.

 4/11/2016، الغد، عم ان
 

 الخيار الوحيد السترداد الحق الفلسطينيهي : المقاومة اإلسالمي"العمل " .41
ال ر  ع   موق ه الداعم  سناد الشعق ال  س ين  بشت   ا س م لزق جبهة العمل  : أكدعمان

المتالة، باعتبار أن عن ر المقاومة ل  القو  الرفلسلة الت  تمت كها األمة ف  مواجهة الملت ين 
وعد ب  ور وما تضمنه من ًنشاا و ن قوم  ل يهود ف   أن ًل ألرضها والمدنسين لمقدساتها، الفتا 

العلش بأمان ف س ين كان، بدالة المآس  ل شعق ال  س ين  وضلاع ألراضله وم ادر  للقه ف  
 كسافر شعوق األرا.

( لوعد ب  ور المشؤوم بما لها من دالالا مؤلمة، لتؤكد أن الشعق رةم 99الذكرم الد  أن ًل ول ا 
لذا السنواا العجاـ الت  مرا ع له وذا  خ لها الدمار والل ار والتشر د، أنه لم ولن يتنازل عن 

 ته، وان خلار المقاومة لو الخلار الوليد لقه المشروع ف  الملافظة ع   أرضه ومقدساته ولر 
 السترداد لذا اللق المغت ق.

 3/11/2016، ، عم انالدستور
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 مع غزة قل لتظاهره تضامناا استمرار حبس سعودي أنهى مدته.. اعتخ  .41
نددا منظمة نليومن رايتا ووتشن الخملا، باستمرار لبا موا ن سعودي كان : أ ـ ق -دب 

سنواا بسبق تظالرا ضد الغاراا ا سرافي لة ع   ةز ، وذلك رةم  قد لكم ع له بالسجن عمان 
وكان ل ترا أن لغادر خالد العمير السجن ف  الخاما من تشر ن األول/  انتهاا مد  عقوبته.

 أكتوبر، بلسق ما جاا ف  بلان ل منظمة الت  تتخذ من نيو ورك مقرا.
، بتهمة 2009ا ف  كانون العان / يناير وبلسق المنظمة، ف ن العمير كان ضمن مجموعة تم توقل ه

التظالر التجاجا ع   اللرق ا سرافي لة ع   ق اع ةز . وال تعتـر المم كة السعودلة باللق ف  
  التظالر.

العمير قبل نلو شهر ًضرابا عن ال عام ل تنديد باستمرار لبسه، بلسق نليومن رايتا ووتشن  أوبد
 الت  دعا ًل  ا فراج ال وري عنه.

 3/10/2016، "21موقع "عربي 
 

 مسؤول إسرائيلي في زيارة رسمية لدولة اإلمارات: القناة اإلسرائيلية الثانية .42
قالا القنا  ا سرافي لة العانلة ًن دان  دانون؛ الس ير ا سرافي   ف  األمم المتلد ، زار دولة : لندن

 ضافلة ف  األمم المتلد .ا ماراا العربلة خ ل األلام الماضلة ب  ته رفلا ال جنة الق
وقالا القنا  ًن الز ار  تما بشكل سري وخضعا للراسة مشدد  وفقا لمسماا الوظل   كدنس ير 

وشارك ف   ًسرافيل ف  ليفة األمم المتلد ن، بلسق نمدار نيوزن، المتخ ص ف  الشأن ا سرافي  .
 مكتوم.ال قاا بلسق القنا  رفلا اللكومة ا ماراتلة، ملمد بن راشد  ل 

ونق ا القنا  عن خارجلة دولة االلت ل أن الز ار  ل  دليل ع   مز د من الع قاا الداففة مو الدول 
 المعتدلة ف  المن قة، كما قالا.

 3/10/2016، "21موقع "عربي 
 

 تركيا تدين المخططات االستيطانية الجديدة في القدس .43
ولد  استل انلة  181وم الخملا، قرار ًسرافيل ًنشاا استنكرا وزار  الخارجلة التركلة الي وفا:-هللارام 

 جديد  ع   لساق األراض  ال  س ينلة ف  القدا الشرقلة.
 181وجاا ف  بلان  ادر عن الخارجلة التركلة جاا فله: نًننا ننّدد بموافقة ًسرافيل ع   ًنشاا 

 ولد  سكنلة جديد  ب ر  ةير شرعلة ف  أراض  القدا الشرقلة الملت ةن.
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أضافا الخارجلة التركلة: ًّن لذا الخ واا الت  توقدم ع يها ًسرافيل والت  ت لق الضرر بالجهود و 
 المبذولة لتلقيق الس م وتنتهك لقو  ال  س ينيين، نأمر ةير مقبول ع   ا    ن.
ة ولد  استل انل 181وجاا لذا البلان ردا ع   م ادقة ب دلة االلت ل ف  مدينة القدا، ع   ًقامة 

 جديد ، ف  مستو نة نةي ون، جنوب  القدا الشرقلة الملت ة.
 3/11/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 الشارقة: فلسطين تفوز بجائزة اتصاالت لكتاب الطفل عن فئتي أفضل إخراج وأفضل رسوم .44

ز  كّرم لاكم الشارقة الشيم س  ان بن ملمد القاسم ، ال افز ن من دولة ف س ين بجاف :الشارقة
ات االا لكتاق ال  ل ف  دورتها العامنة، عن ففتّ  أفضل ًخراج وأفضل رسوم، خ ل ل ل افتتا  

 من معرا الشارقة الدول  ل كتاق، الذي أقلم ف  مركز ًكسبو الشارقة. 35الدور  
ول د كتاق نبولقشن، تألي  ورسوم لارا باملة، وال ادر عن ورشة ف س ين ل كتابة/ مؤسسة داللة 

أل  درلم، أما جافز  أفضل رسوم، البالج قلمتها  100س ين جافز  أفضل ًخراج، البالج قلمتها ف  ف 
أل  درلم، ف از بها كتاق نبركة األسف ة الزرقاان، تألي  مالا أبو الللاا، ورسوم لسان 100

 منا ر ، وال ادر عن ورشة ف س ين ل كتابة/ مؤسسة داللة ف  ف س ين.
 3/11/2016، ات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلوم

 
 غزة إعمارمليون دوالر إلعادة  1.46األونروا توزع  .45

م يون دوالر أميرك   1.46، اليوم الخملا، عن توز و ما يز د عن ”األونروا“أع نا وكالة  :ةز 
ًعمار ةز  وا     األضرار الت  للقا بها. األلامخ ل   المقب ة  عاد  
دوالر ألعمال  464,200خ  ا م يون دوالر  عاد  ا عمار، و ًنها، ف  بلان األونرواوقالا 

عاف ة الجفة من مخت   منا ق ق اع  6,500ً  لاا األضرار البالغة، وست ل المبالج للوال  
 ةز .
التزامها بدعم العاف ا المتضرر ، ما يت  ق تمول  جديدا لموا  ة العمل ببرنام   وأكدا 

 يواا.المساعداا النقدلة لإل
 3/11/2016، ، عم انالدستور
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 من زيارة لألغوار أمريكياا  دبلوماسياا  جيش االحتالل يمنع وفداا  .46
أن قواا  ا لكترون ا سرافي لة ع   موقعها « لآرتا»كش ا  لل ة «: القدا العرب » –رام هللا 

مدينة القدا الملت ة االلت ل ا سرافي   منعا دب وماسيين أمر كيين من العام ين ف  القن  لة ف  
 شمال األةوار ل قاا عدد من عاف ا البدو ال  س ينيين ف  المن قة.  ًل من الو ول 

ا ضم دب وماسيين اعنين وعددا كبيرا من اللراا و ل  األةوار ل قاا  ًل وبلسق الموقو ف ن وفدا
اللرا المرافق ات اال  العاف ا ال  س ينلة البدولة ف  ب د  العوجا شمال مدينة أر لا، عندما ت ق 

شمال األةوار بذر عة أنها من قة  ًل لات لا من جلش االلت ل أب غهم فله بقرار منعهم من الو ول 
 نار و جري فيها تدر ق عسكري. ً   

ول  المن قة الت  لدم فيها جنود  األةواروكان الوفد الدب وماس  ينوي ز ار  خ ة لماد شمال 
 س ينيين قبل فتر  وجيز  وتم بناا بؤر  استل انلة مكانها عبار  عن خلمة االلت ل خلما ل بدو ال 

 كبير  تم رب ها بخط ل ملاا وجار العمل ع   توسلعها.
 4/11/2016، القدس العربي، لندن

 
 "إسرائيل"والصدام بين روسيا و : الروس يخراقبوننا ويتنصتون علينا بدق ة  اإلسرائيليالتلفزيون  .47

  مسألة وقت
قال الجنرال ف  االلتلاط، لعقـو عميدرور، الرفلا السابق لمج ا األمن  أندراوا: زلير-ر النا 

بتل أبيق،  االستراتيجلةل دراساا ” الساداا-بلغن“القومّ  ا سرافي ّ ، ف  بلٍث جديٍد، نشرا مركز 
ا تل أبيق مو ًّن روسلا خ فاا ألمر كا ال تترك ل  افها، وشّدّد ع   أّن اآلللة الت  توّ  ا ًليه

موسكو بشأن نشاط س   الجّو ا سرافي ّ  ف  األجواا السورّ ة للسا تلال اا، وال لت  ات ا  
 التنسيق، بل  ترتيباا تقنلًّا بهدـ منو وقوع لوادث.

وأما قال مول ل الشؤون العسكرّ ة ف  موقو القنا  العانلة العبرّ ة، نير دفوري، نق ا عن م ادر 
ة رفلعة، قال ًّن لناك جزعا ف  أوساط الجلش بسبق تعاظم الوجود الروسّ  ف  الشر  أمنّلة ًسرافي لّ 

األوسط، ليث يؤعر لذا الوجود مو األس لة النوعلة الموجود  ع    ابو عمل س   الجو والبلر 
 ل جلش ا سرافي ّ .

اعتادا ع   أن  لكونا  وتابو قاف ا، نق ا عن الم ادر عينها، ًّن س لا البلر والجّو ا سرافي يين
فرسان السماا والبلر، ول يران و وبلران أين ومت  لشااان، من دون أّي تهديٍد لقلقّ ، وبلرّ ٍة عمٍل 

 كام ٍة.
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وأردـ أّن ولداا الجلش ا سرافي ّ  تقوم ب  عاٍا لجمو المع وماا وشّن لجماٍا ع   قوافل 
لار مقابل سوالل بعيد ، لجمو مع وماا من دون أس لة، وع   مخازن األس لة ةير التق يدّلة، وا ب

 عافٍق وعم لاا سرّ ٍة كعيرٍ .
ولكن استدرك قاف ا ًّن األمر لم لعود كذلك. وأّن الجلش ا سرافي ّ  يوتابو بق ٍق كبيٍر تلّركاا لام ة 

، الفتاا ًل  أّن الروا باتوا يوراقبون الل ركة ا سرافي ّلة ال افراا الوليد  لروسلا، األدميرال كوزنيتسـو
 ف  المن قة، با ضافة ًل  أمر كا.

وأوضح أّنه ف  المؤسسة األمنّلة ا سرافي ّلة لوّقرون بأّن الروا ع   ع ٍم بأّي لركٍة ل افرٍ  أو  زورٍ  
ًسرافي  ٍّ ف  المن قة، وأّنه ال يوجد سبيل ل تم ص من الراداراا الروسّلة، ولم اآلن يجمعون عن 

ا استخباراتلة بكملاا كبير ، وبكّل الوسافل مراقبة، راداراا وتن ا، بلسق ًسرافيل مع وما
، فأشارا 300ود أا  400أّما فلما يتعّ ق بمنظوماا ال وار م أرا جو المت وّر ، أا  م ادرا.

ّد من لرّ ة س ل  لجّو والبلرّ ة، وأّن لذا  الم ادر األمنّلة ف  تل أبيق ًل  أّنها خ ير  ل غالة وتلو
واقو يرفو أكعر من أّي وقٍا فرص المواجهة، ف  السماا أو  البلر، بين الق و ا سرافي لة ال

 والروسّلة، بلسق تعبيرا.
ونقل المول ل عن م دٍر أمن ٍّ م ّ ٍو ف  تل أبيق قوله ًّن القاعد  اآلن ل  أّن روسلا للسا عدواا: 

االمتناع عن االلتكاك معنا، قال نلن نلاول االمتناع عن االلتكاك مو الروا، ولم للاولون “
 المسؤول ا سرافي ّ  الرفلو.

ولّذرا الم ادر ف  تل أبيق من أّن الروا سلقومون باعتراا أّي ش ا ةير موشّخص من قب هم 
لعمل ضّدلم وضّد النظام السورّي. وأضافا أّنه ًذا كان لناك ألد ما لمكنه أن  يختبئ وراا 

 أن  ل كر مرتين.تكنولوجّلٍة تم  لٍة، فاألجدر 
ن من أمٍر، ف ّن ًسرافيل، ربّما ل مّر  األول  منذ عقوٍد  و  ٍة، باتا تخش  كعيراا من تواجد  مهما لكو

جديدٍ ، وتوّقر بأّن وضو روسلا ف  الشر  األوسط تغّير بشكٍل م لوٍظ ف  -قّوٍ  عسكرّ ٍة قدلمةٍ 
 السنواا األخير .

 4/11/2016، ، لندنرأي اليوم
 

 متهم بالتعاون مع حماس تنتزع اعترافات تحت التعذيب من بريطاني "إسرائيل" ":هآرتس" .48
قال يوتام بيرةر مراسل  لل ة لآرتا ًن الملكمة الع لا ا سرافي لة أ درا قرارا با فراج عن 
موا ن بر  ان  اتهم بارتكاق مخال اا أمنلة، ألن اعترافاته انتزعا تلا الضغط، ليث قال المتهم 

 فاته انتزعا بوسافل مؤلمة.ًن اعترا



 
 
 
 

 

 32 ص             4098 العدد:        4/11/2016 الجمعة التاريخ: 

                                    

عاما( من مواليد لبنان، ولعلش ف  49وأضاـ أن اللديث يدور عن فايز ملمود ألمد شراري  
نب  ع   اللدود  عاما، دخل ًسرافيل ف  شهر سبتمبر/أي ول الماض  عبر معبر أل 23بر  انلا منذ 

يل، بتهمة ات اله مو تنظلم معاٍد مو األردن، واعتقل بعدلا بأربعة ألام لين كان يهم بمغادر  ًسراف
دخال أموال لجهاا معادلة. جراا تدر باا عسكر ة وا   وا 

وقد جرم التلقيق معه من قبل جهاز األمن ا سرافي   العام الشاباك، واعتـر منذ اعتقاله أنه ع   
ات ال مو عنا ر من لركة لماا، لكن عزر فيل لل   القاض  العسكري ا سرافي   أكد أن 

يذافه بوسافل مؤلمة، وقال ًن المتهم تعرا لضغوط قاسلة، اعترا فاته انتزعا تلا تهديدا وا 
 وانتهكا لقوقه األساسلة، ولم لقدم اعترافاته ب ور  لر  وعن ًرادته.

وقال القاض  ًن الدالفل الت  عرضها الشاباك كافلة  دانة المتهم، خا ة من خ ل لات ه 
رافا نابعا من ًرادته اللر  تماما، ولذلك ال لمكن قبول الشخ  ، لكن ذلك يجق أن لكون اعت

 اعترافاته ألنها ال تساوي شيفا.
جهاز الشاباك ن   ممارسة لذا الضغوط ع   المعتقل، واستأن  ع   قرار الملكمة بمنو ا فراج 
عن المتهم، ف  لين قالا النلابة العسكر ة ًن الملققين ععروا ف  لات ه الشخ   ع   رسافل 

تسآق تعبا توا  ه مو لماا وتؤكد  د  التهم الموجهة ًلله، ومنها أنه خاا تدر باا عسكر ة وا
 ف  الخارج، وأدخل أمواال معه ًل  ًسرافيل ل ل ع يها ف  األردن.

وأضاـ أن الفلة االتهام الموجهة ًلله تضمنا خمسة اتهاماا، بينها أنه لدم ز ارته لبنان التق  
لماا المسؤول عن تلو ل األموال من الخارج ًل  الض ة الغربلة،  مو لامد لراز عضو قلاد 

ووافق شراري أن لكون وسل ا بين المسؤول ف  لماا وناش   اللركة ف  األراض  ال  س ينلة، 
 أل  دوالر( وأجهز  ات ال الس كلة. 56 ل ال خمسين أل  يورو  لوال  

 3/11/2016الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 اإلسرائيليين بسالم علىور ومرت ذكرى وعد بلف .49

فايز أبو شمالة د.  
قبل و ول قلاد  الس  ة ال  س ينلة من الخارج ًل  الض ة لغربلة وةز  بالس مة، كانا األراض  
الملت ة عور  وةضق ف  ذكرم وعد ب  ور، وكانا المخابراا ا سرافي لة والجلش لأخذون 

 وارئ، تلسباا ل مواجهاا والمظالراا الت  تعم كل االلتلا اا، ولستن رون القواا، ولع نون لالة ال
بقعة من األرا ال  س ينلة، كانا الذكرم ف  كل عاٍم تقول ل غا ق لن يدوم اةت ابك، وكان 

 الشعق ل رخ ف  وجه القاتل: سينت ر ش ل دمنا ع   ر ا ك.
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ليهود، ولم مرا أما ذكرم وعد ب  ور بأمن وس م ع   الجلش ا سرافي   وع   المستو نين ا
تتلرك أي فعاللة ميدانلة ضد االلت ل، وضد وعد ب  ور الذي كان مشفوماا ف ار مألوفاا، مرا 
ًة   شارع، ودون لجر  غير ع   دور ة ًسرافي لة؛ يذكر العالم بأن  الذكرم دون مظالر ، ودون 

 وعد ب  ور لعن  تشر د شعٍق، وتمز ق وشاِ  األمِن ألمٍة  منا بلقها.
م وعد ب  ور دون أي لراك ميدان  لرفلا الس  ة، الذي لم لك   ن سه لت  عناا ك مة مرا ذكر 

 غير  ًل  شعق كبير، شعق يواجه االةت اق لخرا وال رد والقتل والسجن والل ار والقمو 
والذبح بهمٍة عاللٍة، وتلٍد عنيد، لم يتلدث ملمود عباا بلـر والد ف  الذكرم، ةاق عن 

ما العاشقين اللالم، وترك الشعق ال  س ين  يتساال عن السبق الكامن المشهد، وةر  ف   
خ   م البته لبر  انلا باالعتذار ل شعق ال  س ين  عن وعد ب  ور! فكي  تعتذر بر  انلا عن وعٍد 
لم لغضق له   ل  غير ع   أرا الض ة الغربلة؟ كي  ت د  بر  انلا أن ملمود عباا 

ار قبل شهر ن، ول  لم تر ال   ة ال  س ينلة الت  تعودا أن ت رخ  اد  ف  م البته لها باالعتذ
 ف  وجه العالم بلقٍد مرعٍق: لسقط، ولسقط وعد ب  ور؟

وكانا المأسا  ف  لغة الشجق البالتة الت   درا عن المؤسساا الرسملة ال  س ينلة، والت  
افلاا ال لغير من الواقو  لا من نومها لتقوم بواجبها الوظل  ، فه  تعـر أن الشجق عبر ال ض

شيفاا، فالشجق لوعد ب  ور لو زخرفة ل ظلة لواقو سلاس  قبلح، ال تسمو فله ًال قرع كؤوا 
االنت اراا الت  للققها ا سرافي يون ول  اؤلم، ولم لعم ون ع   األرِا، ولع نون ب سان وز ر 

من خ ل تسيير خط ق اراٍا  الموا  ِا نًسرافيل كاتان عن الضم العم   ل ض ة الغربلِة، وذلك
 يربط بين المستو ناِا اليهودلة ف  الض ة الغربلِة وبين دولة  ًسرافيل(.

 م لظة نقدلة: 
لوال رجال المقاومة ال  س ينلة الذين أرعبوا جلش  ًسرافيل(، ولعم ون ليل نهار، لوال لؤالا ال ناديد 

 مة جوفاا، وخاللة من الدسم السلاس ، وال األب ال؛ لكانا ك مة خالد مشعل ف  ذكرم وعد ب  ور، ك
 سلما لين قال: الس م ال ل نعه ًال األقولاا، وللا مجرد الت اوا.

 3/11/2016، الين أون فلسطين 
 

 تنشيط الذاكرة مع مئوية تصريح بلفور .51
 عبد الستار قاسم

افة عام. ب  ور لكون قد مر ع   ت ر ح ب  ور المشؤوم م 2017ف  العان  من تشر ن العان /نوفمبر 
، ولو الذي وجه رسالة باسم اللكومة البر  انلة ل عري ال رنس  1917لو وز ر خارجلة بر  انلا عام 
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روتشي د أخبرا فيها أن لكومة بر  انلا ستعمل ع   ًنشاا و ن قوم  ل يهود ف  ف س ين. لقد 
ود أن الو ن القوم  الخاص فرلا المنظمة ال هيونلة العالملة بهذا الت ر ح، وألقن العديد من اليه

بهم سيتلقق وستكون لهم دولتهم الخا ة بهم. أما العرق ف م لع موا عن الرسالة ًال بعد قلام العور  
الب ش لة ف  روسلا، والت  كش ا مخ  اا الل  اا بشأن المشر  العرب . كان لظن العرق أن من 

شر  العرب ، لكن العور  الب ش لة فاجأتهم أسمولا بال دلقة بر  انلا ستقلم لهم مم كة متلد  ف  الم
 بات اقلة سالكا بلكو الت  جزأا ب د الشام والعرا  وبالتآمر ع   ف س ين وشعبها.

كان ال  س ينيون لليون ذكرم ت ر ح ب  ور كل عام، وكانوا يتلدعون عن المناسبة بمرار  وألم، 
ة والنضال لت  تلر ر كامل التراق وكانوا لغ ظون األلمان بأنهم سلستمرون ف   ر ق المقاوم

ال  س ين . لكن الَقَسم لم ل مد، وما أن قاما الس  ة ال  س ينلة لت  خبا أضواا ًللاا الذكرم، 
وقّ ا أعداد الناا الت  تلاول بث الوع  بجرافم ب  ور وبر  انلا ضد العرق وال  س ينيين. ولذا أمر 

بالكلان ال هيون ، ومن ل عل ذلك لقبل ت ر ح  من ق  ألن منظمة التلر ر ال  س ينلة اعترفا
ب  ور و ؤ دا و عن  ع له بخا ة أن ب  ور قد نص ع   ضرور  الترام اللقو  المدنلة والدينلة 
ل  واف  ةير اليهودلة ف  ف س ين. ولم تتوق  المنظمة عند االعتراـ بالكلان ال هيون ، بل 

أمنلة تدافو عن األمن ال هيون  ع   لساق  أخذا تتعاون مو ال هاينة أمنلا، وأقاما أجهز 
 األمن ال  س ين ، وانضما الس  ة ال  س ينلة ًل  كل القوم الت  ت لق المقاومة ال  س ينلة.

سرافيل تلقق  1948قاما ًسرافيل واعترفا بها األمم المتلد ، وبدأا مرل ة البناا. ومنذ عام  وا 
ت   المجاالا. لقد ركزا ع   الزراعة بدالة، و ورا التقدم ت و اآلخر وا نجازاا الكبير  ف  مخ

أساليبها الزراعلة ووساف ها ًل  أن أ بلا ع   قمة الدول المت ور  ف  الهندسة الوراعلة. وتعمدا 
التركيز ع   ال ناعة لت بح دولة  ناعلة تنشد الدول مساعدتها ف  الت نلو والت و ر. وأع ا 

مامها ًل  أن  ورا القنب ة النوولة وأ بلا دولة نوولة رادعة. المجال العسكري جزاا كبيرا من الت
واست اعا ع   وجه السرعة أن تلقيق انت اراا عسكر ة ع   العرق، وتمكنا من لز مة ع عة 

 جيوش عربلة مجتمعة لتلتل مز دا من األراض  العربلة.
ة والزمجراا ال ارةة، ومن ذلك اللين ولت  اآلن ونلن العرق نواجه ًسرافيل بالخ اباا الرنان

والت ر لاا الخاللة من الملتوم. لقد لددنا وتوعدنا، ووعدنا شعوبنا بانت اراا مؤزر ، ولم نل د 
ًال الخيبة والهزافم. لقد انت را ًسرافيل ع ينا بسهولة ولم لكن ب مكاننا أن ن عل ًال تلو ل لزافمنا 

اندمجوا معها بع قاا  يبة ع   كافة ًل  انت اراا كاذبة. اعتـر ال  س ينيون ب سرافيل، و 
المستولاا، وأخذوا ينسقون معها أمنلا ع   لساق الشعق ال  س ين . شعق المقاومة تلول ع   يد 
قلاد  منظمة التلر ر ًل  شعق لقاوم المقاومة. ولم لكن لال العرق أفضل. لقد ذلبا األنظمة 
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 هاينة متنازلين بذلك عن الموق  المولد، العربلة ًل  مدر د ضمن م اوضاا عنافلة مباشر  مو ال
وعن الشعاراا الت  أ  قولا دج  وكذبا، وانته  أة ق العرق ًل  ًقامة ع قاا  يبة مو ال هاينة 
ع   لساق شعق ف س ين. لقد سفم جمهور األمة العربلة كذق ودجل اللكام، ولم لكن اليوم الذي 

 ينبعق فله العرب  الجديد بعيدا.
 س ين  والعرب  سوم المقاومة الت  نهضا ف  لبنان وف س ين. انت را المقاومة لم لسع  ال 

، وأنها بذلك الهزافم العربلة المتكرر ، وانبعق الجندي العرب  2006ال بنانلة ع   ال هاينة عام 
الجديد الذي لأب  أن لأتله الر اص من خ  ه، وأجبر ال هاينة ع   البلث عن أساليق قتاللة 

و نظر ة أمنلة جديد  تتناسق مو المع لاا الميدانلة الجديد . وربما ظنا ًسرافيل جديد  ووض
بقو  المقاومة  2008/2009ومعها العرق أن مهمتها العسكر ة ف  ةز  ستكون سه ة، ف وجفا عام 

ال  س ينلة واستعدادلا ل لرق. لقد فش ا ًسرافيل ف  تلقيق أي ًنجاز عسكري ف  ةز ، وفش ا 
، ولر ا ع   قتل الناا وتهدلم بيوتهم. ألقنا ًسرافيل أن زمن انت اراتها قد 2014و 2012عام  

 انته ، وأن عهد لزافم العرق قد ول .
أما النافذ  العانلة الت  لمكن أن يتن ا من خ لها ال  س ينيون فسلاسلة. ما زال لناك مجال أمام 

عالملا، لكن دون تلقيق لر ة  ال  س ينيين  للا  لزافم ب سرافيل ع   المستوم السلاس 
ال  س ينيين وانتزاع لقوقهم. ومن جم ة النشا اا الت  ولدا مو الذكرم المفولة لت ر ح ب  ور ما 
لقوم به ف س ينيون وبر  انيون ف  بر  انلا اآلن. لقومون اآلن بجمو تواقلو بر  انيين عسالم 

ًل  فتح لوار لول القضلة ال  س ينلة.  يجمعون مافة أل  توقلو ليدفعوا مج ا النواق البر  ان 
ولم يتوجهون ألضا ًل  الشعق ال  س ين  لجمو م يين التواقلو. نشا اا من لذا القبيل ال بد أن 
تعمر ألنها ترفو من درجة وع  األوروبيين بالقضلة ال  س ينلة، وبالتال  لمكن أن تدفو اللكوماا 

  أو دعم الكلان ال هيون . األمل ال لغيق، وفقط لتخ ي  مغاالتها ف  معادا  الشعق ال  س ين
 أ لاق ا راد  ال  بة لم الذين ل نعونه ول رون ع   استرداد لقوقهم.

 3/11/2016، "21موقع "عربي 
 

 ترامب-المعضالت األميركية في الشرق األوسط كما ظهرت في مناظرات هيالري  .51
 عوديد عيران 

ل ري ك ينتون ودونالد ترامق، ركزا المناظر  الرفاسلة من بين ع ث مناظراا ت  ز ونلة جمعا ل
ع   قضالا السلاسة الخارجلة ل واللاا المتلد ، وع    2016تشر ن األول  9العانلة الت  جرا ف  

 رأسها اللرق ف  سور ة  أي عندما لم لكن التراشق بالك م موجهاا التهاماا شخ لة(. 
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شكل الفا المعض ا الت  واجهتها الواللاا المتلد  منذ وكش  النقاش بين المرشلين الرفاسيين ب
 خر مر  نشرا فيها قو  عسكر ة أميركلة ع   ن ا  واسو ول تر   و  ة من الزمن، أي ًبان لرب  

 أفغانستان والعرا . 
ق ق الرفلا أوباما رأسا ع    2009منذ مستهل فتر  واليته ف  البيا األبلا الت  بدأا ف  العام 

ة س  ه، جورج بوش االبن، الذي عزز التدخل العسكري ف  أفغانستان وشن لرق عقق سلاس
 االجتلا  األميرك  ل عرا . 

لقد ق ص الرفلا أوباما تدر جلا الوجود العسكري األميرك  ف  أفغانستان والعرا ، ومنذ بدالة نالربلو 
: الواللاا المتلد  تسع  ، بعث برسالة واضلة جدا ًل  العالم أجمو2010العرب ن ف  أواخر العام 

ألي ةرا  خر ةير  -وبالتأكيد ال تر د ًرسال قواا بر ة  -الجتناق استخدام قواا عسكر ة كبير 
برام  التدر ق ومهماا استشار ة. وبضغط من االتلاد األوروب  جرم استخدام  افراا س   الجو 

 األميرك  لشن ةاراا ف  ليبلا. 
ط، ًن لم لكن ف  المدم البعيد، مشابهة ل نتاف  الملققة ف  العرا  وكانا النتاف  ف  المدم المتوس

: ت  لة النظامين وقافديهما، ولّل الجلشين الو نيين، وت كك الدولتين ًل  ولداا 2003بعد اجتلا  
مستق ة، وسل ر  تنظلم نالدولة ا س ملةن ع   أجزاا من الب دين. وال واف  المتعدد  الت  كانا 

القانون والنظام العام أو  ًعاد أشكال األ وا  الخانقة ل دكتاتور ين، لم تقدر ع   م جومة بشت  
 السلاد  المركز ة.         

ًن ًلجام الواللاا المتلد  عن استخدام قو  عسكر ة ضخمة جزفلاا ألسباق أيديولوجلة قد استرع  
ال عبون ما لعنله ذلك بالنسبة  انتباا ال عبين الجديدين القدلمين ف  الشر  األوسط. و درك لؤالا

ل ت وراا ف  ب دانهم، معل التخ   عن الرفلا لسن  مبارك بسبق س وكه الس  وي واالستعداد 
لقبول جماعة ا خوان المس مين ف  م ر؛ والوعد الذي ق عه الرفلا أوباما بخط ألمر أمام أس لة 

مو قبول الوسا ة الروسلة الت  ةير تق يدلة ف  سور ة والذي ما لبث أن تلول ًل  خط زلري 
أفضا ًل  ات ا  لول ت كلك الترسانة الكلماولة لسور ة بدال من ت بيق الخلار العسكري األميرك ؛ 
وااللجام األميرك  عن أن توضح بشكل لازم ومقنو أن خلار استخدام القو  لوضو لد لبرنام  

الجلش الم ري السل ر  ع   اللكم  ًيران النووي العسكري ال يزال موضوعا ع   ال اولة. انتزع
من جماعة ا خوان المس مين، ومو أن ًيران اض را ل قبول بقيود ع   برنامجها النووي ًال أنها 
بقيا قادر  ع   تخ يق اليورانيوم، وسـو ل وي النسلان لذا القيود مو مرور الزمن. وف  ةضون 

عقبة أمام لل ف  سور ة ع   كرس  الرفاسة  ذلك، لافظ بشار األسد الذي اعتبرته الواللاا المتلد 
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ب ضل المساعد  السلاسلة واالقت ادلة والعسكر ة  يران وروسلا، ولو يوا ل ذبح موا نله مدعلا 
 أنه للارق تنظلم نالدولة ا س ملةن. لذا لو ًرث الشر  األوسط الذي يورعه الرفلا أوباما لخ  ه.            

نتون وترامق لول لولة العدو، ولول كل لة التو ل ًل  قرار بشأن اللل خ ل المناظر ، اخت   ك ي
ف  سور ة والعرا ، ولول الدور الذي ينبغ  ع   الواللاا المتلد  أن ت عبه  يجاد لل ألزمة 
ال جفين الهاربين من القتال الدافر ف  لذا الدول. وبينما شددا ك ينتون ع   الدور المس ا الذي 

  سور ة وتلدعا عن ضرور  ممارسة ضغط ع   موسكو لوضعها مجددا ع   تمارسه روسلا ف
سكة التعاون ال لللة، لدد ترامق تنظلم نالدولة ا س ملةن وا س م الرادلكال  ع   أنهما المشك ة 

 الرفلسة. 
والتباين بين المرشلين الرفاسيين أيديولوج  بعمق وللا مجرد تباينا تكتلكلا، ولو ين وي ع   

علاا بعيد  المدم، ان  قا من فرضلة أن السلاساا العامة الت  عبر عنها ك  المرشلين تدا 
ستدخل ليز الت بيق فور دخولها ]ك ينتون[ أو دخوله ]ترامق[ ًل  البيا األبلا. وألمح ترامق بقو  

 ًل  أن لز مة تنظلم نالدولة ا س ملةن ك ّلةا لشرعن االست اد  من األسد وروسلا. 
ك ينتون ع   نق ة رفلسة: أنها تعارا ب  رار استخدام قو  عسكر ة أميركلة ع   األرا،  وشددا

وأنها ت ضل تقدلم مساعد  أل راـ مل لة واستهداـ قاد ، معل أبو بكر البغدادي زعلم تنظلم نالدولة 
انق تركلا، ا س ملةن. لكن اقترا  ك ينتون بتس لح األكراد، ع   سبيل المعال، جوبه بنقد فوري من ج

وسيؤدي تن يذ لذا االقترا  ال ملالة ًل  أزمة بين الدولتين ألنه سل ض  ًل  م البة كردلة ف  
المستقبل بالتعولا ع   شكل اعتراـ برةباا ان  اللة كردلة. ومن ةير الواضح اآلن لل وكي  

لدولة ا س ملةن لمكن ًنهاا التدخل الترك  ف  شمال سور ة الذي قد ي لق ضررا بمجهود ملاربة نا
 ونظام األسد. 

وف  الواقو، ًن مقترلاا ]لل ري[ ك ينتون ل  عبار  عن تبنٍّ كامل ل سلاساا األميركلة اللاللة 
الهادفة ًل  عدم نشر جنود أميركيين ع   األرا، مو استعدادلا التخاذ خ واا عم نلة ًضافلة 

ن فو  سور ة، والستخدام قواا خا ة ضد األسد وضد تدخل روسلا، و قامة من قة لظر ل  يرا
لتن يذ عم لاا  غير  وسر عة. لكن ال يزال ع يها أن تشر  لماذا تعتقد أن لذا المقاربة ستنجح ف  
المستقبل بعد فش ها ف  الماض . أما عرا ترامق لموق ه فهو تبسل   ل غالة وسهل فهمه بالنسبة 

س وق الذي اتبعه ر غان ف  عمانينلاا القرن ل ناخق األميرك  العادي، وال يخت   كعيرا عن األ
الشرن الت  التق ها جورج بوش  ًمبرا ور ةالماض ، عندما أ  ق ع   االتلاد السوفلات  تسملة ن

 بعد أكعر من عقد من الزمن عندما و   ع ث دول نمارقةن بد نملور الشرن.  االبن
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عد  األسد ع   ملاربة نالدولة لو المغزم من مسا ولم لشر  ترامق، ع   سبيل المعال، ما
ا س ملةن، أو ماذا سلل ل ًذا رفا كل من األسد وروسلا لعق األدوار الت  لعتزم ًسنادلا لهما. 

 ومن لنا، فشل ترامق ف  تقدلم بديل واضح عن  ر  ك ينتون.  
ًن و   ترامق نالدولة ا س ملةن كخ  ة النذالة وجذر جملو مشك ا الشر  األوسط، 

ابقته بين لذا التنظلم وا س م الرادلكال ، لشلذ ال ر  بينه وبين ك ينتون لول المسألة وم 
األخ قلة واأليديولوجلة العملقة المتع قة بكل لة التعامل مو المذبلة الجماعلة ف  سور ة وم يين 

ة لقبول ال جفين والنازلين السور ين. وبذلك يتمكن ترامق من تضمين موق ه العام معارضة جارف
مهاجر ن والجفين، وخا ة من من قة الشر  األوسط، ولم من لشتبه ف  أنهم لمع ون تهديدا أمنلا. 
وألد اتهاماا ترامق لك ينتون المدعمة جيدا باألسانيد يتع ق بهذا المسألة: لقد اقترلا]ك ينتون[ ز اد  

مح أل ا 65عدد ال جفين المسمو  بدخولهم ل واللاا المتلد  ًل   أل ا منذ م  و العام  13بدخول   سو
 اللال  ولت  اآلن(. 

لكن لت  لو ل ل تغّير ف  ميزان القوم السلاس  ف  الكونغرا لم  لة الدلمقرا يين، ف نه لن 
لمنو االلتكاك بين اللزبين مستقب ، ألن الموق  الشعبوي لترامق لق   ذانا  اةلة ف  مخت   

 أنلاا الب د.
نلة لم ت ر  التساؤل الرفلس  الذي لكمن وراا توجساا الواللاا المتلد  ًزاا لذا المناظر  الت  ز و 

ـٍ  زاا الموارد الت  ستكون مستعد  لتوظل ها تو   ًل  تلقيق ألدا سلاستها الشر  أوس لة، وا 
والملافظة ع   م الح. ًن ال مولاا الساملة لجورج بوش ا بن وألوباما، الراملة ًل  تدعلم 

مقرا   وت و ر لوار بين العقافاا والدلاناا، تهشما ع   أرا الواقو ا ق لم  مجتمو مدن  دل
 لت  قبل نالربلو العرب ن. وتبعا لذلك، ف ن خ ل ة أوباما سلكت   بقافمة ألداـ قد تشمل التال :

 .منو انتشار الس   النووي ف  المن قة وان  قا منها1
 لمن قة بمساعد  شركاا ًق لميين وةيرلم.منو ت دير ا رلاق ا س م  المتشدد من ا2
.مساعد  أنظمة  دلقة ف  المن قة، وال سلما تقدلم مساعداا ماللة، فض  عن معداا عسكر ة 3

 الذات  االكت ااوتدر ق م مم لتأمين 
.المشاركة ف  ملاوالا لتشكيل وضمان استقرار للك لاا سلاسلة ف  أجزاا من المن قة تمر لاللاا 4

 د  من الت ككبمرالل متعد
.المشاركة ف  الجهد الدول  لتأمين ل ول لمشك ة ال جفين، وال سلما من خ ل تقدلم مساعد  ماللة 5

 لتو ينهم ف  أماكن تواجدلم اللاللة أو ف  دول مستعد  لقبولهم.
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تت ابق األلداـ المدرجة ف  لذا القافمة مو الخ وط العر ضة الت  عرضتها ك ينتون ف  
ع   األرجح سلكرر ترامق أساسا ما كررا مراراا عن دور الواللاا المتلد  ف  المجهود المناظراا. و 

العسكري لهز مة الدولة ا س ملة. وبينما تميل ك ينتون ًل  قبول وجود عسكري ملدود، لشمل قواا 
خا ة وتقدلم مشور  عسكر ة وتدر ق، تجنق ترامق الت ر  ال ر ح ًل  لذا المسألة، و بدو أنه 

ضل أن لقوم  خرون بهذا العمل ولدله الق يل من التل ظ لول أساليق لؤالا. وبالنسبة ل شأن ل 
ا يران ، تنوي ك ينتون ًبقاا السلاسة العامة ع   لالها، بينما ترامق قابل ل نجراـ ف  سلاسة 

 است زاز ة معد  لتمكينه من العود  عن االت ا  أو ًب ال أجزاا منه.
ضة لمقاربة ك ينتون ع   ما يبدو األفكار الت  اقترلتها مرارا ف  ال تر  األخير  وتشمل الخ وط العر 

من عهد أوباما، ع ما أن الغالة الرفلسلة منها ل  وضو لد ل تآكل ا ق لم . ولذا لعن  جزفلا وق  
ت كك كلاناا دولتلة أخرم، ومنو جماعاا ًرلابلة ًس ملة من تلقيق نجالاا أخرم ع   األرا، 

ر جلا تق لص ليز انتشار ا رلابيين تو   ًل  ت  لة معاق هم ا ق لملة. و نبغ  تلقيق جملو وتد
لذا األمور مو مراعا  المبدأ الرفلس : عدم نشر ولداا مقات ة أميركلة ع   األرا، واالنتقال ًل  

مق فلمكن عم لاا تت  ق وجودا ق ير األمد فقط، واستخدام ال يران. أما الخ وط التوجيهلة لترا
( ول ترا أن تن ذ بالتزامن مو تشديد السلاسة Fortress Americaتسميتها نأميركا الق عة ن  

األميركلة للال الراةبين ف  الهجر  ًل  الواللاا المتلد ، ومو الموافقة ع   أخذ عدد ملدود جدا 
يذ لذا السلاسة ال من الجف  من قة الشر  األوسط ف  ً ار برنام  دول  الستلعاق ال جفين. وتن 

يت  ق تعدل  جولر ا ف  موارد الواللاا المتلد  المر ود   دار  شؤون األمة، األمر الذي سـو 
 لسهل ع   ا دار  األميركلة القادمة مواجهة ضغوط تتع ق بالموازنة العامة.   

عن دول والسلاسة الشر  أوس لة ل رفلا األميرك  القادم ستضع  ع   نلو شبه مؤكد الدفاع 
المن قة ألن الواللاا المتلد  لن تعود بلاجة ًل  لمالة م ادر ال اقة ف  الشر  األوسط. وقد 
أشارا ك ينتون ف  المناظر  الت  ز ونلة ًل  تلقق استق ل الواللاا المتلد  ف  مجال ال اقة. ولكذا، 

ع    اقة م درلا روسلا  -اللابان وأوروبا –وع   الرةم من اعتماد بعا ل  اا الواللاا المتلد  
ومن قة الشر  األوسط، لن لست لو لؤالا االعتماد ع   التزام أميرك  ت قاف  بلمالة م ادرلم 

 اللاللة من ال اقة.
ًن ملاوالا مقارنة لذا السلاسة، ف  لال ن ذا وعندما تن ذ، بأزمنة ماضلة، معل فتر  ما بين 

ا مغ و ة، جزفلاا بسبق  عوبة مقارنة لقق شديد  اللربين العالميتين األول  والعانلة ل  ملاوال
العسكر ة الدفاعلة والهجوملة. ومن ال عق تجالل أعر عوامل -التباين لجهة القدراا التكنولوجلة 
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[، أو التغييراا الجذر ة ف  2001أي ول ] 11قولة وسابقة، معل الهجوم ع   بيرل لاربر أو ألداث 
 ف  السلاسة العامة.الرأي العام األميرك  وتبعا لذلك 

ألة استراتيجلا ستختارلا الواللاا المتلد  ال بد أن تتأعر كعيرا بالتعاون مو دول وكلاناا شبه دولتلة 
ف  الشر  األوسط، ع   الرةم من أن لذا المبدأ سلض ر واشن ن ل ختلار بين الم الح والقلم. 

قة الشر  األوسط، كع ا اللكومة قمو ف  تركلا، ل ل ة الواللاا المتلد  ف  ل   الناتو وف  من 
المعارضة، وتنسق الواللاا المتلد  س وكا مشابها لهذا الس وك ًل  النظام الم ري. والخ ـ بين 

ال  س ين  أعا  قدر  -ا دار  األميركلة واللكومة ا سرافي لة لول  ر قة لل النزاع ا سرافي  
عين ع   ا دار  األميركلة القادمة أن تواجه لذا الدولتين ع   التعاون ف  قضالا ًق لملة. وسيت

 المقيداا وا كرالاا وستجد من الضروري تلديد أولولاا المسافل الت  ينبغ  التركيز ع يها. 
 "مباط عال"

 4/11/2016األيام، رام هللا، 
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