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*** 

 
ونتخيل  تهامحاربل ناما بوسع مل كل  ًا ونعمركب اً خطر  أصبحت لـ"يديعوت": األنفاق ضابط إسرائيلي .1

 ةبأي مواجهة قادم أسوأ السناريوهات
حدد ر بدداجي  اديت ا حددتال اي ددرائيلي مددن  دناريوها   دديئة تتتلدد  جاألن ددا  التددي : القدد  المحتلددة

 أل عددق ،اتدد   األن ددا و،ددال هدد ه  تتدددها حر ددة سحمددا س عددي ، دداي اددزي  تحبدديرا. أل  حددر  مق لددة 
 هاوم م تق   على الق اي 

ج ددد  مدددا  و دددت  مدددن  اددد   إن الاددديت يتمددد  اي دددرائيليةو،دددال البددداجي ل"دددحي ة سيدددديتو   حرندددو س 
محاربددة األن ددا   ونتأيدد    ددو  ال ددناريوها   وهندداك مرادددز تدددري  اديدددي وتقنيددا  حدي ددة و دداعا  
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و بددا   إن حر ددة حمددا  ت ددتتد جشدد     يددر أل  موااهددة مق لددة راددم  نهددا مددا زالدد   تدددري   ويلددة 
علددى تدددميرنا راددم  ن ايددر متنيددة جالت"ددتيد امن  ولددم يم ددن تااهدد  حقيقددة  ن عدددونا مددا زل م"ددمم 

 الردي لدينا ما زال ،ويا. 
وتو،د  البداجي اي درائيلي  ن ت ددتأدم حمدا   د  ،وتهددا عدي    موااهدة مق لددة   مدا  نهدا  تبدداع  

 من هاماتها ال"اروأية عن ما ،ام  ج  أال الموااهة األأيري 
،تدددا.  ن تبدددداع  و ددددد  حمدددا  ت دددتى لم اائتندددا عدددي الحددددر  القادمدددة  وت دددت   ،ددددراتها  املدددة  متو 

س   تدد  حمددا  واناحهددا الت دد ر   تائدد   : و وبدد  الهامددا  لحمددا  مددرتين  و  ا ددة عمددا مبددى 
  حيد  ،امد   تن يد  عمليدا  2014الق ام   نها ندا. ،ويا. أال الحر  األأير علدى ادزي "دي  التدام 

"ددداجة  أددددرين  إبدددداعة لبددددر  عمدددد  إ ددددر  ائي  نوعيدددة  د  لمقتدددد  التشددددرا  مددددن انددددون ا حددددتال وا 
أ دددر   "دددجح  األن دددا   نجال"دددواريق محليدددة ال"دددن  و"دددل  مشدددار  القدددد  وتددد  ا يددد  س  م  ددددا. 

  والم"اعد وتشدت ها وأيدارا  ايادا  وال دت  GPSمر   جتد تزويدها جالماء والدهرباء وتدنولوايا 
، دداي  جشددج ة متقدددي   تتلددم عمقهددا وتشددتجاتها إ  القيددادي الت دد رية لحر ددة حمددا  التددي ت ددي ر علددى

 وش لة نواي لايت و،وا  أا"ة  2006ازي من  التام 
 6/11/2016الرأي، عمان، 

 
 "اإلنتربول"وفد فلسطين يصل أندونيسيا لبحث العضوية في  .2

؛ للمشدار ة عدي ااتمداي  ندوني دياو"  وعد عل  يني  م اء يوم ال     إلى مدينة جالي عي : رام هللا
  ا نتربول ال    يتقد جتد اد ا  نين

ونقلدد  و الددة سوعدداس عددن رئددي  إداري األمددم المتحدددي والمنفمددا  المتأ""ددة عددي وزاري الأارايددة عمددر 
عددوهللا هللا   ن الوعددد الدد   يبددم مم لددين عددن وزارتددي الأارايددة والداأليددة   ددياتم  مدد  الماموعددا  

ة؛ للتجاحد  التي تنتمي إليها دولة عل  ين جما عيها الماموعا  التربية وايرها من الماموعا  المهم  
عدددي  ي يدددة متالادددة القدددرار األأيدددر ايدددر الم دددرر للاندددة التن ي يدددة لانتربدددول  والمتتلددد   تشددد ي  لاندددة 

 للتبوية  د  من وب   لجا  التبوية على  اندي ا اتماي 
و با   ن هناك  مور.ا إارائية  تجح   ويتلن عنها وعن الأ وا  القادمة عي حين   من  ها إلدى  ند  

 ال ل  على األاندي عإن   يحفى جالتأييد الدام  لق ول عبوية دولة عل  ين عي حال وب  
ونج دد  عددوهللا هللا إلددى  ن سإ ددرائي  ت"دداري  ددواحين الهددواء  وتحدداول ادعدداء ن"ددر وهمددي  وهددي تدددرك 

 تماما  ن دولة عل  ين م توعية للشروط  وتتمت  جالدعم الداعي للح"ول على عبوية ا نتربولس 
 5/11/2016، ي لإلعالمالمركز الفلسطين
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 ان: عريقات يبحث مع جودة آخر المستجدات اإلقليمية والدوليةعم   .3
وعددا : جحدد   مددين  ددر اللانددة التن ي يددة لمنفمددة التحريددر "ددائ  عريقددا   مدد  نائدد  رئددي    -عمددان

الددوزراء  وزيددر الأارايددة األردنددي نا"ددر اددودي عددي مقددر وزاري الأارايددة عددي التا"ددمة عمددان  امدد   
  تادا  على ال احتين اي،ليمية والدولية  أر الم

ونق  عريقدا  تقددير وشد ر الدرئي  محمدود عجدا  والقيدادي والشدت  ال ل د يني لموا،د  الملدك ع ددهللا 
ال اني الداعمة للقبية ال ل  ينية وللشت  ال ل  يني عي  اعدة المادا    وأا"دة حمايدة المقد دا  

عاي عنهدا  جاعتجدار الملدك هدو "داح  الو"داية الهاشدمية اي امية والم يحية عدي مديندة القدد  والدد
 على ه ه المقد ا  وأا"ة الم اد األ،"ى المجارك 

 مددا نقدد  عريقددا  الشدد ر علددى الاهددود الد يددري التددي ي دد لها الملددك ع ددد هللا ال دداني للح ددا  علددى أيددار 
  1967ج  مدن حزيدران الدولتين وتا يد إ،امة دولة عل  ين الم تقلة جتا"متها القد  على حدود الرا

 ما ،دم عريقا  ش ره للوزير اودي على اهود الد لوما دية الد يدري الداعمدة للحقدو  ال ل د ينية والتدي 
 ان  أرها القرارا  التاريأية عي اليون  و  ومنفمة التتاون اي دامي وحر دة عددم ا نحيداز  و اعدة 

 الم   ا  والمنفما  الدولية والقارية واي،ليمية 
انجددد   ددددد ادددودي علدددى عمددد  ومتاندددة التا،دددا  األردنيدددة ال ل ددد ينية  وعلدددى التن دددي  والتتددداون مدددن ا

 الم تمر  ين الاان ين على  اعة األ"تدي 
 6/11/2016األيام، رام هللا، 

 
 مال فلسطين هو ثروتها البشرية المؤهلة علميًا ومعرفيًا في الوطن وخارجه رأسالمالكي:  .4

وزيددر الأارايددة ال ل دد ينية  ريدداهللا المددالدي  عددي حدددي  ل"ددحي ة الحيدداي  : ،ددالعاتنددة الدددااني -لنددن 
مددددال عل دددد ين هددددو  روتهددددا الجشددددرية الم هلددددة علميددددا. ومترعيددددا. عددددي الددددو ن وأارادددد    ر  اللندنيددددة  ن 

أ"و"دددا. عدددي مادددا   ال ددد  والزراعدددة والتتلددديم وتدنولوايدددا المتلومدددا  وال ا،دددة وال يئدددة  علدددم    يدددتم 
ءا  وتوفي ها عي مشاري  تتاون تنموية ل ائدي الدول ال"ديقة  أ"و"دا. عدي   ديا ا ت مار ه ه الد ا

) ي ددداأ تأ  ددد  تحددد  « الو الدددة ال ل ددد ينية للتتددداون الددددولي"  و بدددا   ن و عريقيدددا و مير دددا الاتينيدددة
  لتددون الد راي التن ي يدة لدوزاري الأارايدة  و وبد  وزيدر الأارايدة «التبامن من أال التنمية"شتار 

إنااز  ندك متلومدا  بدأم يبدم "   ن الأ وي األولى  ان  «الحياي"ل ل  يني  رياهللا المالدي  لد ا
الد اءا  ال ل  ينية المتأ""ة  مدن مهند دين و دداديميين و  جداء ومتلمدين مدن  مدادن مأتل دة مدن 

مندا   ما لدينا عي األرابدي ال ل د ينية ومدن عل د ينيي الدداأ  ) إلىل نان و ورية واألردن  إباعة 
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أ  لا ددتتانة  هددم عنددد الحااددة عددي تن يدد  مشدداري  تتدداون   ددم  ددد نا جالتوا"دد  مدد  الدددول ال"ددديقة 48الددد
 « حول التالم  أ"و"ا. عي  عريقيا و  يا و مير ا الاتينية

و  تت لددد  هددد ه ال دددرامي والمشددداري  التنمويدددة موازندددا  بدددأمة  و  يدددأتي تمويلهدددا مدددن موازندددة ال دددل ة 
مدددن ال"دددنادي  اين دددانية   و الددددول المانحدددة   و الق ددداي الأدددا  ال ل ددد يني  و،دددال ال ل ددد ينية  ددد  

 لدد  دو ر عقددي  لدددن مددردوده هائدد  ادددا.  امن  و، تنددا  15 حيانددا.  ت لددف  ل ددة المشددروي  لدد  "المددالدي: 
نجح  ات ا،ا. م  ال نك اي امي للتنمية جمليون ون"  المليون دو ر لي  ي ه ه المشاري  األولية  و 

 « مايين دو ر لل نوا  الأم  المق لة 10عي الح"ول على 
التم ددين ا ،ت"دداد  لل ل دد ينيين  ودعددم الأ ددرا   إلددى ن هدد ه المشدداري  وال ددرامي تهددد   إلددىو شددار 

المواودي عي المأيما  ال ل  ينية  أ"و"ا. عي ل نان و ورية واألردن  وتتزيز الشرادا  م  الدول 
 ار  والأ را   وا نتشار على الم توى الشت ي عي ه ه الدول ال"ديقة وتجادل المت
م  نهاية التام  ن ون مواودين عي عشر دول بمن إم اندا  محددودي  لي د  "وأتم المالدي ،ائا.: 

 « لدينا  موال  لدن لدينا   اءا   وه ا ازء من التم  ال   ا م  وعاء عل  ين له ه الدول
 6/11/2016الحياة، لندن، 

 
 يبحث مع مستشار الدولة الصيني تعزيز التعاون في عدة مجاالت   الفلسطيني التعليم العالي وفد .5

التقددى وعددد التتلدديم التددالي ال ل دد يني الزائددر لل"ددين  اليددوم  جم تشددار الدولددة ال"دديني لشدد ون  :رام هللا
ال دددرامي التتلددديم التدددالي   د ايدددو ايدددان اد دددين؛ لا ددداي علدددى التاربدددة ال"دددينية عدددي مادددال تحددددي  

التتليميدة والتأ دديي جق دداي التتلديم التددالي  الدد   ،امد  جدد  الح ومددة ال"دينية جالتتدداون مدد  الاامتددا  
 والق اي الأا  لل ير نحو عالمية التتليم التالي والتااري ايلدترونية 

 مددا ا لدد  الوعددد علددى التاربددة ال"ددينية عددي ماددال ال ددرامي المشددتر ة مدد  اامتددا  عالميددة  والمن دد ي 
و عدر  الو يد  الم داعد لشد ون التتلديم التدالي  رئدي   روط "ينية  همها  نها تتواع  وأدمة ال لدد جش

الوعد ال ل  يني الزائر د   نور ز ريا عن ا دتتداد الوعدد والد   يبدم ر  داء اامتدا  وعمدداء  ليدا  
 وم   ا  تتليمية مأتل ة  للتتاون المشترك عي مأتل  ماا   التتليم التالي 

  شددد الم تشدار ال"ديني علدى  هميدة التقيديم الم دتمر لهد ه ال درامي جمدا يبدمن ا دتمرارها لتل يدة  دوره
 احتيااا  ال لد  م ديا. ا تتداد جاده للتتاون م  الاامتا  ال ل  ينية  

وعي  يا  مت"   ،ام الوعد ال ل  يني  زياري اامتة زواياني والتي تتت ر  ال   عبد  اامتدة علدى 
 والأام ة على م توى التالم عي التأ""ا  الهند ية  م توى ال"ين

 5/11/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 العين السخنةمؤتمر السلطة الفلسطينية تهدد رجال أعمال بسبب  .6
هددد  ال دل ة ال ل د ينية عدي رام هللا  رادال األعمدال والشأ"ديا  مدن ، داي ادزي الد   : محمد وتد

ين ال أنة' ال انية عي م"ر  ع ر اهاز المأا را  ال ل  ينية التامة  تلقوا دعوا  لحبور ندوي 'الت
إ  هددتهم جق      ت هيا   و ت"اري   و تتاما  م     تاار  و راد   عمدال إ ا ل دى     حدد 

 منهم دعوي م"ر للندوي ا ،ت"ادية القادمة 
 ر وعددد م ددون مددن نحددو و اندد  ال ددل ا  الم"ددرية ،ددد ،ددرر  ج ددت  مت ددر رعدد  ال ددر   ادددا األحددد  ل دد

شأ"ددية مددن ، دداي اددزي  و دديتاد إاددا  المت ددر جتددد م ددادري الوعددد  و ددي ت  مددري  أددرى لتددودتهم  120
 الأمي  المق   

واعتددت  المت ددر أ"ي"ددا ليت ددنى للوعدددد المر ددادر المشددار ة عددي نددددوي المر ددز القددومي لدرا ددا  الشدددر  
 ' جال وي  األو ي  والمقرر عقدها ا  نين جمنتا  'التين ال أنة

 5/11/2016، 48عرب 
 

 الرباعية فشلت فشاًل ذريعًا ولدينا قرار بعدم التعامل معهاو عطلت عملية السالم  : "إسرائيل"األحمد .7
عيمددا يتر،دد  شددت نا انتقدداد المدد تمر ال دداج  لحر ددة عددت  عددي التا دد  والتشددرين  :محمددد م ددالمة - رام هللا

ا ددئلة   يددري عددن ماهيددة المدد تمر واهميتدد  والقبددايا التددي  مددن الاددار  جمقددر الرئا ددة عددي رام هللا  تدددور
تت"دددر ادددول  عمالدد   ومددن يحدد  لدد  المشددار ة عددي  عمالدد    دد لك مددا هددي  أددر ت ددورا  الم"ددالحة 
أا"ة جتد اللقاء ا أير  ين الدرئي  محمدود عجدا  وأالدد مشدت  وا دماعي  هنيدة عدي ، در  سالحيداي 

عبو اللانة المر زية وم دوهللا التا،دا  الو نيدة عدي حر دة الاديديس حمل  ه ه األ ئلة وايرها إلى 
 عت  عزام األحمد 

   عيما يتتل  جم تمر عت  ال اج   ،ال ا حمد إن ،رار عقد الم تمر ،رار مهم  أا"ة عي ه ه المرحلة
 1300وعددن عدددد اعبدداء المدد تمر ال دداج   ،ددال األحمددد: سان المدد تمر حا ددم و ددي ون عدددد اعبددائ  

ى ان ه ا التدد   يتني ان المشار ين هم عقي من نأجة عت   عام   ي دتحقون  ن عبو  مشيرا ال
ي وندوا عدي المدد تمر  ولددن   يواددد مد تمر ي ددت ي  ا دتيتا  الاميد   واندد  وعد  النفددام الدداألي عددإن 

 التم ي  ي ون لأل،اليم والمر ي والت  ر وايرها من األ ر الحر ية الر مية 
 ر  ينا،ت التاربة التي أابها شت نا جانشاء ال ل ة الو نية وات ا  ساو لوس  و،ال األحمد ان الم تم

  و نددا  رى  ندد  يادد   ن 1999و بددا : نحددن امن عددي ح ددم  اتددي  والم ددروهللا اندد  انتهددى مندد  عددام 
ل ،رار ، ول عل  ين دولة عبو.ا ج" ة مرا،  الى حقيقدة علدى  ننهي الح م ال اتي  ون  ر  ي  نحو 

 األرهللاس 
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ع لدد  عمليددة ال ددام  و،ددال إن اللانددة الرباعيددة  إ ددرائي م دديري الم اوبددا    دددد األحمددد  ن وحددول 
 عشل  عشا.  ريتا.  ولدينا ،رار جتدم التتام  متها  سعأعبا ها و، وا عاازين  مام األمم المتحديس 

رويي عدي و شار عبو اللانة المر زية  إلى  ن هناك محاو   عديدي للتدأ  عي ش ون الحر دة  والتد
  عدن أاعدا  داأدد  اللاندة المر زيددة ونحدو نقاشددا  اي ددرائيليةال"دحاعة ال"د راء  والدددوائر ال"د راء 
 ار  جشأن ألي ة الرئي  ا و مازن 

مدا زالد   ايشداعا وتاج : اتحد ى إ ا  ن ا عي اللانة المر زيدة نا،شدنا مدن هدو ألي دة ا دو مدازن  ولددن 
  ونحدن  اتندا األأدرى وجتدهللا الاهدا   واألمير ي اي رائيلي موايعا ايعامترو ج من جتهللا و ائ  
 لم ننا،ت  لك   ا ا.س 

وبأ"ددو  ت ددورا  ملدد  الم"ددالحة  ،ددال األحمددد إن لقدداء الددرئي  عجددا  مدد  األأددوي أالددد مشدد   
وا ماعي  هنية عي ، ر  ااء ج ل  من حما   موبحا.: ات"   دي األ  علدي  ر دة  ونقد  ر دالة 

 عيها لقاء الرئي  محمود عجا   ال    ان عي زياري لق رس من أالد مش   ي ل  
ل اللقددداء إلددى دعدددوي  ريمدددة و أ رتددد مددازن     دددو: ات"دددل  جددالرئي  و بددا    وواعددد  علددى اللقددداء  تحددو 

لل رعين من وزير أارايدة ، در  وحبدر األ  هنيدة واأل  مشدت  و د لك "دائ  عريقدا  الد    دان 
 مازن    ويراع  الرئي  

القريجددة  عحر ددة عددت  لددديها م تمرهددا  وراددم  لددك نحددن  األيدداميددتم عقددد لقدداءا  أددال  ن شددك  وتدداج : 
  2009  وو،تتها عت  عي 4/5/2011ااهزون للقاء  ناء على الو يقة التي تم تو،يتها عي 

 5/11/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 "إسرائيل"عملية السالم مع تريد الحوار الداخلي الفلسطيني لخدمة هناك جهات بالمنطقة  الهندي: .8
دعدددا القيددداد  عددي حر دددة الاهددداد اي دددامي محمددد الهندددد   إلدددى  ددددء حددوار و ندددي عدددور  وعددددم : اددزي

تت يل   سألن الوب    يحتم     ت وي   والتتل  جأوهام اديددي لدن يدأتي ج ائدديس  وانتقدد اهدا  لدم 
 ية ال ام م  إ رائي س ي مها عي المن قة ستريد الحوار الداألي ال ل  يني لأدمة عمل

و الدد  الهنددد   عددي  رنددامي ال"ددالون ال"ددح ي  الدد   ينفمدد  منتدددى ايعاميددين ال ل دد ينيين ج ددزي  
اليددوم ال دد    رئددي  ال ددل ة محمددود عجددا   ن يت نددي ا نت ابددة ويدددعمها  أ ددوي  ولددى  تليهددا إنهدداء 

لي  لدي     أيار  و  دي   ومدا  ات ا،ية  و لو  وا عادي  ناء منفمة التحرير  موبحا  س ن الم اوهللا
 ت رح  ال ل ة يأتي من جا      الو، س 
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و شدد  القيدداد  ال ل دد يني  عددي اللقدداء الدد   حبددره مرا دد  سالمر ددز ال ل دد يني ل عددامس   ن  حر تدد  
ج"دد عقدد ورشدا  عمد  ونقاشدا  أدال األ د وي الادار  حدول مجدادري األمدين التدام للاهداد رمبدان 

 حر ت  تلق  ردودا إياا ية عديدي حول المجادري شل   موبحا.  ن  
و وب  القياد  عي الاهاد   ن  الم اوهللا ال ل  يني يلهد  ألد  حد  الددولتين  لددن مدا هدو وا،د   ن  

أ مددن م دداحة البدد ة ال ربيددة  ومددا األرابدددي %60هندداك دولددة اديدددي للم ددتو نين علددى  د ددر مدددن )
 ي المح وجة لل ل  ينيين لي  لهم عليها     ياد

و شار إلى  ن  الدول األوروبية لم تتد  ا  تأ ير وجات  عاازي عن تقديم    حلول للمن قة  مبدي ا.: 
سإ ا لددم يتدددارك الددد  ال ل دد يني  لددك  عددإن  الأ دداري  ددتدون مبدداع ة لدد ا  اندد  مجددادري األمددين التددام 

 ن توفد  أدمدة. وتاج : سنحن نريد الوحددي مدن  اد  تتزيدز "دمود الشدت   ولدي  مدن  اد   للاهادس 
 لما ي مى جال ام من  ا  ت" ية القبية ال ل  ينيةس 

ونوه الهندد   إلدى  ن  مجدادري  مدين عدام الاهداد أراد  مدن  نهدا دعدوي ل عدام إلدى المنا،شدة والتدداول 
 ين ال "ائ   و با : سنحن ج"دد عقد ورشا  عم  يندتي عند  مد تمر عدي الدداأ  والشدتا   لندرى 

 لو يقة تدون مح   د ر إاماي و نيس   ي  يم ن  ن يت ور
 وتاج : سنحن حري"ين  ن ي ون على المجادري  د ر إاماي وتواع  عل  يني وا  راءها جامراء والر ىس 

لددد  رئدددي  ال دددل ة الم ددد ولية عدددي ال دايدددة عدددن ال ددددء  و شدددار القيددداد  عدددي الاهددداد  إلدددى  ن  حر تددد  حم 
 القاهري يا   ن نشري جالحوار عي  وتن ي هس  جالحوار  ومبى يقول: سما تم ا ت ا  علي  عي

وو"  الهند   منفمة التحرير جالبتي ة سما لم تحتو  على حما  والاهادس  وتر ي تهدا مدن ناحيدة 
الهياد  والتم ي  وال رنامي ال يا ي   تت   الوا،  المواود  سربما  ان  تنا   ال تينا  عدي القدرن 

المن قة يت ور جش   مت داري  مبدي ا.: س د  مدن   ي دتاي  لمدا  و شار إلى  ن  الوا،  عي المابيس 
 يحد  عي المن قة  و  يتااوزه الزمنس 

وعيما يتتل  جانت ابة القد    وب  القياد  ال ل  يني   ن  ا نت ابة تواا  يد  قيلدة مدن ا حدتال 
يحدد   ن  ال دل ة  و اهزي ال ل ة جالب ة  وهدي مقموعدة جشد  ب مجاشدر مدن  دا ال درعين  و،دال: سمدا

تقددم أدددما  ماانيددة لاحددتال وعد  ات ددا   و ددلو  لدددن ا حددتال   يلتدزم  هدد ه ا ت ا،يددةس  داعيددا. إلددى 
 بروري إنهاء ه ه ا ت ا،ية الماح ة جح  الشت  ال ل  يني 

ودعدددا الهندددد   إلدددى تتمددديم إلدددى انت ابدددة  و،دددال: س  نريدددد  ن تتحدددول  نت ابدددة ع"دددائلية   ددد  نددددعو 
 راط ال "ائ  جش     ير عيهاس  نأ

 5/11/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 أبو النجا: ترتيبات لضمان وصول أعضاء مؤتمر فتح من غزة إلى رام هللا .9
،دددال إ دددراهيم   دددو النادددا عبدددو ،يدددادي حر دددة عدددت  عدددي ، ددداي ادددزي إن اللاندددة التحبددديرية  ح دددن ا دددر:

علدددى الترتيجدددا  الااريدددة لبدددمان مشدددار ة  عبددداء للمددد تمر ال ددداج  للحر دددة تبددد  اللم دددا  األأيدددري 
الم تمر من ، اي ازي عي ال ا  الم تمر للتام ال اج  ال    يتقد عي التا   والتشرين من الشدهر 

وتو،    و الناا عي حدي  لد ساأليامس  ن تتلن اللاندة التحبديرية عدن التددد  الاار  عي مدينة رام هللا 
ر جتددددد إنهددداء  اعددددة الترتيجدددا  الم لوجدددة  منوهددددا. إلدددى  ن اللانددددة واأل دددماء التدددي  تشددددارك عدددي المددد تم

 التحبرية  ت لف  اعة األعباء وت ل  منهم ا  تتداد لل  ر 
وندددوه إلدددى  ن الدددرئي  محمدددود عجدددا   ادددرى ا ت"دددا   الازمدددة مدددن  اددد  ت دددهي  و"دددول  عبددداء 

ي  ي ون مي را. ولن تدوااههم الم تمر إلى رام هللا من  اعة المنا    م  دا.  ن   ر  عباء ، اي از 
    عقجا  ت  ر  واء من سحما س  و ،وا  ا حتال المتمر زي على حااز إيرز 

اددراء ا نتأاجددا  الازمددة عددي األ،دداليم واألمددادن و دديتم تحديددد عدددد  و،ددال: ستددم إعددداد مددا هددو م لددو  وا 
اللاان ال يا ية وايعامية  األعباء والد اءا    عتا. إلى األعباء ال ين شار وا عي منا،شة تقارير

 والمالية والنفام 
التددد النهدائي للد ين  يشدار ون عدي المد تمر ال داج  مدن ، داي ادزي ايدر متلدوم حتدى   نو شار إلى  

و،ال: ساللانة التحبديرية هدي التدي تحددد عددد  د  م وندا   امن و يتم ايعان عنهم أال يومين 
و عباء المال  ال ور  وا  تشار  ولاان األ،اليم و منداء  الم وبيا   واء  عباء اللانة المر زية

  ر الم ات  الحر ية  م  دا.  ن المر ز  يحدد  عباء الم وبيا  الازمة 
وردا. على ا دعداءا  التدي يدتم تدداولها  ن عقدد المد تمر ال داج  عدي هد ا الو،د   ديهدد م دتق   حر دة 

م  دا  ن عقد الم تمر ال اج  من ااد  م دتق   حر دة عت    دى   و الناا ا ت راج  من ه ا الحدي   
عدددت  ولدددي  تهديددددا. لهدددا  و بدددا  إن المددد تمرا  الحر يدددة   تهددددد م"دددير الحر دددة  ددد  هدددي راعتدددة لددد  

 و  تنهاهللا وا،  الحر ة على  اعة ال"تد 
 6/11/2016األيام، رام هللا، 

 
 تح حضور المؤتمر السابعمن ف أعضاءً ألردن حول منع  ُنسبت إليهعباس زكي ينفي تصريحات  .11

ن ددى عبددو اللاندددة المر زيددة لحر ددة عدددت  عجددا  ز دددي مددا تداولتدد  جتدددهللا "دد حا  التوا"ددد   :رام هللا
 من حر ة عت  حبور الم تمر ال اج    عباءا اتماعي على ل ان  جالت"ري   ن األردن يمن  
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لدد  جتبددها ا ددم  و،ددال ز ددي عددي ات"ددال هددات ي مدد  سالحيدداي الاديددديس  ن ال"دد حا  التددي نشددر  وحم
مدن حر دة  ألعبداء األردنل   ها  حي  تحد   عن احتمالية من   عا،ةهي " حا  مش وه   و  

 عت  المشار ة عي الم تمر ال اج  
 5/11/2016، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 من "الحراك الشعبي" في مخيم شاتيال  يستقبل وفداً ممثل حماس في لبنان  .11

مددا س عددي ل نددان علددي  ر ددة  مدد  وعددد مددن الحددراك الشددت ي عددي مأدديم جحدد  مم دد  حر ددة سح:  يددرو 
 شاتيا األوباي ال يا ية واين انية وا اتماعية واألمنية عي المأيم 

و،دددم الوعددد  جح دد   يددان لم تدد  حمددا   شددرحا. م "ددا. عددن متاندداي  هددالي المأدديم  م ددال ين حر ددة 
ا اتماعيددة واألمنيددة التددي يتدداني منهددا حمددا    دد ل المزيددد مددن الاهددد مددن  ادد  متالاددة المشدد ا  

  هالي المأيم  أ"و"ا. مش لة المأدرا  وايا  المراتية األمنية الموحدي وال اعلة 
ورح  مم   حر ة حما  جالوعدد  مشديدا. جمأديم شداتيا و  نائد  األج دال الد ين ،ددموا الشدهداء عدي  د  

 تودي مراح  ال وري ال ل  ينية المتا"ري على  ري  التحرير وال
و دد  ر ة دعم حر ة حما  الحراك الشت ي عي مأديم شداتيا  مشديدا.  اهدوده عدي م اعحدة المأددرا  
وال وبى عي المأيم  مت را. عن ا تتداد الحر دة ل د ل  د  مدا ت دت ي  مدن  اد  المحاعفدة علدى  مدن 

ال ل ددد ينية وموااهدددة  عدددة المأددددرا  ومروايهدددا  جالتتددداون والتن دددي  مددد  ال "دددائ   وا دددتقرارهالمأددديم 
 وم   ا  الماتم  المحلي  ع ر ت تي  وت وير اللاان الشت ية واألمنية للقيام  دورها عي المأيم 

وشدد  ر ة علدى  ن المأيمدا  ال ل د ينية عدي ل ندان   تدزال عدي دائدري ا  دتهدا   والمحاعفدة عليهدا 
جاعتجارهددا ترمددز لقبددية وتحييدددها عددن ال"ددراعا  الداأليددة والم ه يددة هددي  ولويددة لدددى حر ددة حمددا   

 الاائين ال ل  ينيين ومح ا  نبالية على  ري  التودي إلى عل  ين 
 5/11/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 القناة الثانية: هدم منازل منفذي العمليات فشلت بتحقيق أهدافها .12

اومين ال ل دد ينيين    ددر  القندداي الت ريددة ال انيددة عددي تقريددر لهددا حددول هدددم منددازل المقدد: القددد  المحتلددة
 جأن تلك ال يا ية    ت  عشلها وعدم ادواها عي و،  األعمال المقاومة بد  هدا  "هيونية 

و،ال  القناي إن ت"ريحا  عائا  عدد من ال ل د ينيين الد ين هددم  مندازلهم تشدير إلدى  ن  يا دة 
   د  علدى الت د   دتزيد هدم المنازل لدن تد  ر عديهم  ولدن تاتلهدم ينددمون  ولدن ت نديهم عدن المقاومدة

و شار التقرير إلى  ن  يا ة هدم مندازل المقداومين ال ل د ينيين متوا"دلة  من مقاومة و ره ا حتال 
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منز .  666  دم ر ما   يق  عن 2000  وأال اند ي ا نت ابة ال انية عي عام 1967من  حر  عام 
   و"د  2005ال انية إلى  ن  عدي عدام ون  ه  القناي  لمقاومين عل  ينيين عي ابون أم   نوا  

لانة  رئا ة  ود  شاني )المدير التام لدوزاري حدر  ا حدتالأ  و،د  هد ا ايادراء  ج د   شد وك عدي 
 ادوى ه ه ال يا ة  ولمأال تها القانون الدولي 

وعقدد  الانددرال ال ددا   عددي ادديت ا حددتال  يونددا عوادد   جددأن هدددم منددازل من دد   التمليددا    يشدد   
 ا لمن  ين  أرين  مبي .ا: سلو  ان هدم المنازل رادع.ا لما اندلت  ا نت ابة ال ل  ينية ال انيةس رادع. 

ددا "ددهيونيا. لهدددم مزيددد مددن المنددازل ال ل دد ينية التددي تتددود  ونقلدد  عددن م"ددادر ع ريددة جددأن هندداك تواه.
 نيين لتائا  المقاومين ال ين ن  وا عمليا  بد  هدا  إ رائيلية   هد  ردي ال ل  ي

و عاد   وعق.ا لم  ولين  منيين "هاينة  جأن  يا ة هدم المنازل    تد  عتاليتهدا  و د  إلدى انأ داهللا 
 عي التمليا  ال ل  ينية وأا"ة عمليا  ال تن  وا  ة ال  ادين 

أ  2015و بداع   ند  مندد   ددء ا نت ابدة األأيددري )انت ابدة القدد  واندددلت  عدي تشدرين  ول/  دتددوبر 
منددز . مهددددي  40منددز . عددي البدد ة ال ربيددة والقددد  المحتلتددي ن  و ن هندداك  26ي ددرائيلي هدددم الادديت ا

و نهدد  القندداي الت ريددة ال انيددة تقريرهددا  جددالقول إن سالدد من مقا دد  الددردي عددي هدد ه القبددية  دديجقي  جالهدددم 
اس   عتة. إلى  ن ه ه ال يا ة القائمة من   دنوا     تد   التحد   مام ح ومة ا حتال اي رائيلي ،ائم.

 عشلها     على النقيهللا من  لك عإنها ت د  إلى مزيد من التمليا  
 5/11/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 طالب وسائل اإلعالم بتحر ي الدقةت فتح .13
 الدد  المتحددد  جا ددم حر ددة عددت    ددام  القوا ددمي  اليددوم ال دد    و ددائ  ايعددام المأتل ددة  :رام هللا

ر والمتلوما  المتتلقة عدي الشدأن ال ل د يني وأا"دة المتتلقدة جشد ون حر دة عدت  إ  جتدم  أ  األأجا
 من م"ادرها الر مية 

ل"دا،ها  و،ال القوا مي عي ت"ري  "ح ي  إن  لوحظ عي امونة األأيري ازديادا عي ع ر دة األأجدار وا 
ر زيددة عددت   جقيدادا  حر ددة عدت   ومحدداو   ل دت  "دد حا  ع در التوا"دد  ا اتمداعي ألعبدداء مدن م

"دار الموا،  الدا جة   هد  إ اري ال ل لة عي ال احة ال ل  ينية   و اي اءي لجتهللا الدول التربيدة  وا 
 الشقيقة   ما ح"  م  المناب  عجا  ز ي م أرا 

و وب  القوا مي  ن  دا  "د حا  مدزوري جا دم عبدو اللاندة المر زيدة لحر دة عدت  عجدا  ز دي تدم 
"دددار الموا،دد   و أنهددا إنشدداءها مددن ، دد  ماموعددا  ه اج ددة  أا،يددا وو نيددا  وتقددوم   دد   ددمومها وا 
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"ادري من  شأ"يا  ل ا لزم التنوي  وال ل  من و ائ  ايعام جبروري  أ  الحي ة والح ر عي نقد  
 األأجار عن ،يادي حر ة عت  ومتحد يها الر ميين  أا"ة عي ه ه األو،ا  الد،يقة والح ا ة 

 5/11/2016، ، رام هللاالحياة الجديدة
 

 رابين جدل سياسي في "إسرائيل" حول دوافع اغتيال .14
،ال رئي  ا ئتا  الح ومي  داعيد  يتان إن ااتيال رئي  الح ومة اي رائيلية األ     : محمد وتد

  "ااتيا   يا يا"يت حا  را ين  لم ي ن  دواع   يا ية  وعلي    يم ن اعتجار مقت  را ين 
 21التي  ،يم  عي مدينة حولون جال  رى  "ال    ال قاعي"ن أال ندوي ااء  ت"ريحا   يتا

  اتيال را ين 
  عمير  يرت   انتقادا  شديدي اللهاة إلى رئي  "المت  ر ال"هيوني"من اانج   وا  النائ  عن 

ا ئتا  الح ومي  وو"  ت"ريحاتها جالأ يري ادا  و  دى مأاوع  من  ن م   ه ه الت"ريحا  
 للم الجة جمن  الت و عن القات  تمهد 

  يت حا  هرت وغ  انتقادا  شديدي اللهاة لرئي  "المت  ر ال"هيوني"من اانج  وا  رئي  و 
 اتيال را ين   21جالدلمة التي  لقاها أال مرا يم إحياء ال  رى الد  الح ومة   نيامين نتنياهو 

نتهى عهد الم اوبا  حول ا"ت وغ: والتي  ،يم  م اء يوم ال     عي ت    ي   حي  ،ال هر 
ن ان  و زعيم    لتبو جالدني    و لوزير إإم انية تش ي  ح ومة وحدي و نية  لن ن م  أل  

  "جالح ومة ا  تمرار عي التحريهللا والدراهية
عي ه ا الم اء يتادد األم   "المو،   ات  ت نت   النائجة ت ي ي ل ني  التي ،ال  أال المرا يم: 

إلى هنا لمن  ا اتيال ال يا ي الم تق لي  ما من شك  ن مقت  را ين  ان لدواع   يا ية  ،دمنا 
وعلي  ،دمنا لمن  الاريمة القادمة   ون الد ير من الشأ"يا   ه ه المرحلة واه  إليها " ة 

ون م لما  ان جال ا    ل ا تامتنا هنا لنقول ج"و  اير ،ا   للتأوي   عي إ رائي  لن تد "الأائن"
  "دولة يتم  ها إ،"اء "حاعيين  ،باي  بجاط جالايت ج    موا،   و رائهم ال يا ية
 5/11/2016، 48عرب 

 
 تنفيذ أو محاولة الطعن  إطالق النار على فلسطينيات بادعاءبيطلب عدم اإلسراع االحتالل  .15

عي  وزي الايت اي رائيلي على بجا   وانوده عي الب ة ال ربية المحتلة : جال باهر
األ  وعين المابيين  عيلما إرشاديا ي ل  من القوا  عدم اي راي إلى إ ا  النار على عل  ينيا  
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جادعاء  نهن ن  ن  و يتتزمن تن ي  عمليا   تن  وشدد الايت  تتليمات  الاديدي على  ن ،ت  
نما يشا  على تن ي  المزيد من التمليا    ال ل  ينيا    يردي وا 

يوم الامتة   ن ال يلم  شار إلى ات اي فاهري تن ي  عمليا   تن   دور ريشون'و  ر  "حي ة 'ما
 جأيد  عل  ينيا   

و باع  الدتاجة التي فهر  جال يلم ايرشاد  لانود ا حتال  ن 'النتائي التي   لج  عيها اراء 
ل  يني  وعلى تحييد )   إعدامأ من  ا  التمليا  هي مح زا  لانتقام مت"اعدي لدى الامهور ال 

بوء  لك   مة  همية للتشديد على  ن تحييد من  ي التملية من أال ر"دها م جقا  وال ي ري عليها 
وا  ا دع  الحااة يم ن ا تأدام نفام اعتقال مشتج  )إ ا  نار جالهواء  م على األرا أ  هو 

 الم ب  على تحييدها عورا  إ ا  نار' 
ن  ي عملية دون ،تلها يقل  من    عمليا  محتملين ويتاندون و با  تتليما  الايت  ن 'تحييد م

 جتد مو  من  ي عملية من  ا  ا تهدا  ،واتنا' 
 4/11/2016، 48عرب 

 
 يتفوق على "هناك مستقبل" في أي انتخابات مقبلة "الليكود"استطالع:  .16

لى امي  األحزا   فهر ا ت اي إ رائيلي اديد  الليلة المابية   ن حز  اللي ود   زال يت و  ع
 األأرى  عي حال  اري  انتأاجا  عي ال تري القليلة المق لة 

وااء ا  ت اي عي  عقا  ما نشرت  القناي الت رية التاشري عن  ن رئي  الوزراء  نيامين نتنياهو 
 هدد حل اءه عي الح ومة جحلها  وال ها  إلى انتأاجا  مج ري عي حال تم إل اء هيئة ال   التام 

ح"دها  30مقتدا من  "   26قا لا ت اي ال   نشره مو،  سوا س؛ عإن حز  اللي ود  يح"د ووع
مقتدا  د   21عي ا نتأاجا  األأيري  عي حين  ن حز  سهناك م تق  س  زعامة يائير ل يد  يح"د 

  2015ح"دها عي ا نتأاجا  التي ار  عي شهر   ار  11من 
 ان  24مقتدا من  "   13ن حزبي التم  و اديما إلى و ي"  ائتا  المت  ر ال"هيوني م

مقتدا يليها ال ي   13ح"دها عي ا نتأاجا  األأيري  عيما  تجقى القائمة التربية المشتر ة عند 
  ان ح"دها م جقا  8مقتدا مقارنة.  د  12اليهود   د 

 5/11/2016القدس، القدس، 
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 وميوعد بلفور: من مركز ثقافي إلى وطن ق :هآرتس .17
عاما على وعد  ل ور المش وم  وعد من   يملك لمن   ي تح    99عي   رى مرور : هاشم حمدان

عيها   ل   درا ة اديدي األبواء  "و ن ،ومي لليهود"ال   من   رهللا عل  ين التاريأية ي،امة 
 اليهود  على المرا ا  التي ار  ، ي  "دور الوعد  ين الح ومة ال ري انية وبين عدد من الزعماء

عي عل  ين  ان ا،ا  "و ن ،ومي لليهود"ويتب  من المرا ا   ن   ان  هناك متاربة ي،امة 
من  ن اليهودية هي دين ولي   ،ومية  و ن ال ي  الو ني لليهود  هو حي  يقيم  إباعة إلى 

ن تح يرا  من ار المن قة إلى "راعا  نتياة إ،امة  يان اري  عن المن قة على ح ا  ال  ا
 األ"ليين 

وجح   الدرا ة  عإن  لو  ان األمر منو ا جتبو ال رلمان ال ري اني  عيلي  ماانو   لدان ن  
إن ح ومة "اح  الاالة تنفر جتين الت   إلى إ،امة مر ز  قاعي يهود  "وعد  ل ور  التالي: 

  "و ن ،ومي"   د  من "عي عل  ين
 ين  ل  منهم ال ري انيون إ داء ر يهم عي م ودي ويتب   ن ماانو   ان  حد الزعماء اليهود ال

  ولدن 1917الت"ري / الوعد ،     ا ي  من نشره عي ال اني من تشرين ال اني/ نوعم ر عام 
ماانو   وأاعا لجتهللا  "د،ائ  اليهود عي  ري انيا  لم ي ن "هيوينا متحم ا  عي  ،  تقدير  

 عي عل  ين حي   ان يرى  يت  الو ني عي  ري انيا  ولي  
عن جتهللا المرا ا  الم يري  ين ماانو  وبين الح ومة  "هآرت "و ش  تقرير نشرت  "حي ة 

اي رائيلية عي القد    "الم تجة الو نية"ال ري انية جشأن م ودي وعد  ل ور  والتي يحت ظ  ها عي 
   ه ا األ  وي  د  حوز  عميئور او عاد ادتشاعها مادد

ك لماانو  عي موا،   المتادية لل"هيونية  وهو  يا ي  ري اني يهود  وت ين  ن   ان هناك شري
 أشى  ن ي ون اعترابي متأأرا  د ر من الازم   "و ت   يبا   يدعى إدوين  "موئي  مونتااو

  "ولدني  عتقد   وزير يهود  عي الح ومة   ن  من حقي  ن يتاح لي للتت ير عن موا،  متميزي
ا ر من  اليهود و نا ،وميا عي عل  ين  و ولها الأشية من ،يام دول وشرح  حقا عي ر الت  مأ

 التالم ج رد اليهود ال ين يتيشون عي  رابيها و ح  حقو،هم   ريتة واود و ن لهم  
إن عائلتي  على   ي  "  وشرح  لك جقول  "  يواد  مة يهودية"وشدد مونتاعو على  ن  جالن جة ل  

نيا من   ايال  لي  لها    عا،ا  م     عائلة يهودية عي     لد الم ال  التي تتيت عي  ري ا
  ولتوبي  ما يق"ده   ت   ن " أر  جا ت ناء حقيقة  نهم ينتمون  إلى حد ما  إلى ن   الدين

  عهما "م يحي عرن ي"و "م يحي إناليز  "اليهود ال ين يتيشون عي مو،تين مأتل ين ي ونون م   
 لي  لهما ن   القومية  يتتنقان ن   الدين  ولدن
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وح ر مونتااو  يبا من الم"ير ال    يوااه  التر  ال ين يتيشون عي عل  ين م  تحوي  
 عترهللا  ن م زى القرار هو  ن يألي الم لمون "عل  ين إلى و ني ،ومي لليهود  و ت  

 ل  ين والم يحيون م انهم ل"ال  اليهود ال ين  يح"لون على ت بي   ويتمتتون جتا،ة أا"ة ج
 ن   الش   ال   ترتجي عي  إنالترا جايناليز وعرن ا جال رن يين  و يتحول الم لمون عي عل  ين 

  "إلى  اان   جالبجي م لما  يتحول اليهود إلى  اان  عي    دول التام جا ت ناء عل  ين
 5/11/2016، 48عرب 

 
 الشمالية بحراسة االحتالل عملية بناء بؤرة استيطانية جديدة في األغوار يكثفون مستوطنون  .18

م تو نا.   م   و أنهم ي اجقون الزمن عي  ناء   ري ا تي انية اديدي  30 دا نحو  محمد جا :
عي من قة األاوار الشمالية  تح  حماية ،وا  ا حتال التي  ،دم  عي  "ألة حمد"على  رابي 

لك جالرام من إعان إ رائي   ن و،   ا   على هدم م ادن ال ل  ينيين عي المن قة المااوري  و 
  "اير ،انونية"ه ه ال  ري 

وبد    عمال  ناء ال  ري ا  تي انية  من ،   عشري م تو نين ن" وا الأيام عي  لك الم ان  
 ومنتوا الموا نين من التنق  

ة ووا  أ ير ا  تي ان عي األاوار الشمالية  عار  دراامة  نداء للم   ا  اين انية والحقو،ي
والتأ ي  من متاناتهم  حي  يب ر األ  ال  "الحمة"ألأ  دورها عي الو،و  م   هالي أربة 

 والن اء والشيو  للم ي  عي التراء  دون  ن ت م  ،وا  ا حتال   ناء    أيمة ت ويهم 
 6/11/2016األيام، رام هللا، 

 
 بيت أمر: عشرات اإلصابات في مواجهات مع قوات االحتالل .19

 "ي  عشرا  ال ل  ينيين جحا   اأتنا  جال از الم ي  للدموي  عار : و ا   -نهاشم حمدا
يوم ال     أال موااها  م  ،وا  ا حتال اي رائيلية عي  لدي  ي   مر شمال الألي  عي 

 الب ة ال ربية 
و عاد الناشي عي  ي   مر  محمد عوهللا  جأن موااها  اندلت  و ي ال لدي عق  أل  وم"ادري 

ا  ا حتال "وري الشهيد أالد  حمد عليان  ال   ارتقى عي ال ا ين من الشهر المابي وما ،و 
 زال  ال ل ا  اي رائيلية تحتاز ا مان   عن     م اد ال لدي الد ير وتدني ها جأ،دامهم 

 ن انود ا حتال   لقوا ،نا   ال از الم ي  للدموي "و  ال ل  ينيين  ما  دى ي"اجة  و با 
 التشرا  جحا   اأتنا  
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و شار إلى  ن الانود ا،تحموا منزل عائلة الشهيد عي من قة الجقتة  وعتشوه وا تاوبوا والده  
  عي ألة التين  و لموا الشهيد وعلم عل  ين   ما ا،تحموا منزل محمد  ام  زعا،ي و"ادروا "ور

 نال  يو    وهو   ير محرر  جااا لمرااتة مأا راتهم عي مر ز تحقي  'عت يون' ادا األحد 
 5/11/2016، 48عرب 

 
 "الخط األخضر"تقرير: نتنياهو يتمسك باالستيطان ومخطط إللغاء  .21

تي ا حتال  ش  تقرير عل  يني ر مي متأ"  جش ون ا  تي ان وا نتهادا  اي رائيلية   
إلى إل اء سالأي األأبرس  من أال إ،امة مشاري  على اان ي   تم إ،رارها عي مشروي  اي رائيلي

 التي "اد  عليها  رلمان ا حتال األربتاء المابي  اي رائيليةالموازنة التامة 
الموازنة  ال      ن يومعي  يان  ومقاومة ا  تي انس  األرهللاو با  سالم ت  الو ني للدعاي عن 
الهادعة إلى تدمير عر  ،يام دولة عل  ينية م تقلة  اي رائيليةتدش    لك عن  يا ة الح ومة 

 ال ل  ينية المحتلة ج"وري ممنهاة  األرابيعلى 
و دد الم ت   ن مأ  ا  ا  تي ان والتهويد ت ارع  أال األيام األأيري  أا"ة جتد  ن  علن 

 310مشروي المن قة ال"ناعية والتي  تقام على م احة تزيد عن الحادم الت  ر  عن  دء  ريان 
 دونما  من  رابي ،ريتي س" اس وس ي   يراس الوا،تتين على اان ي سالأي األأبرس  هد  إزالت  
 35و شار الم ت  إلى  ن الايت اي رائيلي دهم تامتا  عل  ينية عي األاوار وهدم  يوتا وحفائر 

م نى عي التامتا  ال  انية  780لي  حي  هدم سايت ا حتال سمري من  م ل  التام الحا
 م نى  و لك جادعاء ال ناء اير المرأ   453ال ل  ينية جاألاوار  وعي التام المابي هدم 

  واألرابي المحتلة عام 1948وسالأي األأبرس أي وهمي ي "   ين األرابي المحتلة عام 
التي  عق   الحر  التي أابها التر  م   1949ة عام   و،د حددت  األمم المتحدي جتد هدن1967

  وتم  عيها تحديد سالأي األأبرس  حد عا"  سيحفر تحريك    ،وا  ع  رية 1948سإ رائي س عام 
 على  رعي س 

 5/11/2016السبيل، عم ان، 
 
 اإلعالن عن تأسيس التجمع الدولي للمهندسين الفلسطينيين  .21

ة ا  ن ول التر ية  عن تأ ي  سالتام  الدولي للمهند ين   عي مدين2016-11-5 رعلن ال    
ال ل  ينيينس  وال    دد  ن  هيئة تن يقية لتم  المهند ين ال ل  ينيين عي الشتا  والداأ  لارتقاء 

  اودي عملهم 
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و،ال التام  عي  يان  الأتامي  إن  ااء نتياة سال يا  شج  التام للتم  النقا ي وتهميت الق اي 
 ي ال   تتيش  ال احة الو نية ال ل  ينية من  عدي  نوا س المهن

وشدد على  ن  ي تى إلى تقديم الأدما  المأتل ة للمهند  ال ل  يني لت هي  تن ي  المشاري  عي 
 شتى ماا   الحياي لأدمة ماتمت  وللتأ ي  من متانات  وتنمية ،درات  

ا  ن التام  يتم  على إيااد     للتوا"  وال تش يك  ين التام  والم   ا  الدولية لدعم م  د.
 الماتم  ال ل  يني عي شتى الماا   

و شار ال يان الأتامي إلى  ن التام  الدولي يتم  على دعم وتتزيز "مود ال ا،م الهند ي عي 
عل  ين والشتا  وتوعير عر  التم  لهم   ما يهد  إلى تتزيز حبور المر ي ال ل  ينية بمن 

 الدولي  م   ا  التام 
و عاد جأن  سا م نقا ي عل  يني    ي تى ألن ي ون  ديا. عن  حد     هو راعد للتم  النقا ي 
ال ل  يني عيما يأدم المهند   على ،اعدي  ن ال احة م توحة للامي  لأدمة عل  ين  و ن الوحدي 

 ال ل  ينية هي على  لم  ولويا  التام س 
مهند  عل  يني من مأتل   300 ن ول  د ر من يشار إلى  ن  ،د شارك عي م تمر إ 

التأ""ا  و اعة  لدان الشتا   وشددوا على  نهم حري"ون على تامي  وتوحيد ، اي المهند ين 
ا للتم  النقا ي ال ل  يني أا"ة والح  ال ل  يني  ا من  عمدي ال ي  ال ل  يني  وراعد. سلي ون عمود.

 جش   عامس 
 5/11/2016، فلسطين أون الين

 
 سلطة االحتالل تسرق مياه الضفة وتمنحها للمستوطنين منظمة حقوقية:  .22

اال ية عل  ينية عي   ن  عن "حقو  الموا ن عي إ رائي " ش   منفمة : حمد رمبان رام هللا دد 
مداداتها وبأها و وء نوعيتها  أا"ة. عي ع"   الب ة ال ربية تتاني من نق  عي المياه وا 

 ال"ي  
من   ان  %70  ن  وب الدولية ال    " وتشا"لى ما ااء عي تقرير منفمة و شار  المنفمة إ

الب ة ال ربية وأ"و"ا. ال ين يق نون عي من قة )جأ    تواد لديهم شج ة مياه  و ن  يتم تزويد 
 ال ل  ينيين  أم  الدمية المو"ى  ها من ،   منفمة ال"حة التالمية من المياه 

عقد منت   ل ا  ا حتال عي ال نوا  األأيري  ال ل  ينيين من وجح   المنفمة اي رائيلية  
 ألاراهللا  أرى منا    وا اا الو"ول إلى المياه ج    إاا  منا   وا تة ألاراهللا ا  تي ان  

 ع  رية  و ا  تياء عليها من ،   الم تو نين 
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"ول على المياه  األمر المنفمة إلى  ن التائا  ال ل  ينية تدع  مجالف جاهفة مقا   الح و شار 
ال   يأل  تداعيا  أ يري على األوباي المتيشية لل  ان والحقو  األ ا ية  و   يما الح  عي 
ال"حة والح  عي     الرز  )عي ف  حااتهم للمياه ألاراهللا الزراعة وتربية الماشيةأ والح  عي 

 الحياي والح  عي التيت ج رامة 
 6/11/2016المستقبل، بيروت، 

 
 في اعتداء للمستوطنين في رام هللا فلسطينيين أربعةبة إصا .23

 "ي   ربتة موا نين  ا نان منهم جحال أ يري  نتياة اعتداء الم تو نين عليهم عي ،رية الاانية 
 ار  رام هللا عي الب ة ال ربية 

و عاد  م"ادر عي منفمة الهال األحمر ال ل  يني جأن  وا،مها نقل   ربتة موا نين  "ي وا 
 اروح ما  ين متو  ة وأ يري  نتياة اعتداء الم تو نين عليهم جالبر  الم رح   ناء ،يامهم 

 جق    مار الزيتون 
 6/11/2016الحياة، لندن، 

 
 مؤتمر اقتصادي بمصر ينعش اآلمال بانفراجة قريبة لغزة .24

ا،ت"اديين   ع ر مت ر رع  ال ر  انو  ، اي ازي وعد من اادر الجارحة :محمود   و عواد -ازي 
وراال  عمال للمشار ة عي م تمر دعا إلي  المر ز القومي لدرا ا  الشر  األو ي عي التين ال أنة 

 على  اح  أليي ال وي  عي الجحر األحمر 
ويتت ر ه ا الم تمر ال اني ال   يرعاه المر ز القومي عي ابون   ا ي  جمن قة التين ال أنة  جتد 

لي ير الادل حينها   "يا   يا ية و تا  وم ق ين و"حاعيين ن  ان ،د ا تبا  م تمرا لشأ
حول  هدا   اك الم تمر ال    دد عي أتام  عمال  على شرعية الرئي  محمود عجا  جتد 
ا تهاما  التي   لقتها عت   ن الم تمر يش   ا اء. ل"ال  القياد  الم "ول من الحر ة محمد 

 دحان 
شأ"ية من ازي  40ن نحو إوعد ال ل  يني للم تمر ا ،ت"اد  و،ال   امة  حي  المتحد  جا م ال

 تشارك عي الم تمر ال    ت تمر  عمال  لمدي  ا ة  يام  ويشارك عي  ا،ت"اديون وراال  عمال 
  يبا من م"ر 
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و وب   حي  عي حدي  لد سالقد س   ن الوعد ال ل  يني  ي رح  رب   ورا  عم  حول وا،  
  ت ويره وعملية التوا"   ين راال األعمال والمقاولين ال ل  ينيين م  ا ،ت"اد عي ازي و ليا

 إأوانهم الم"ريين 
و با  سدعوي الم تمر تلتقي م  إرادي راال األعمال ج زي والتي هدعها  ر  امي  األ وا  للتأ ي  

شاري  عن الق اي أا"ة. عي ف  حالة تبيي  الأنا  الشديد من ،   ا حتال اي رائيلي على الم
 ا ،ت"ادية ومنها مل  إعادي ايعمارس 

وجشأن إم انية إنشاء من قة حري  ين ، اي ازي وم"ر   وب   حي   ن الوعد  ي رح ر ية إ،امة 
من قة "ناعية لتل ية ا حتيااا  المتزايدي للق اي جاتااه مت لجا  إعادي ايعمار والتنمية  مشيرا 

تمر حول الدم الد ير ال   ت ت يد من  إ رائي  و م من إلى  ن   يتم تقديم درا ا  أال الم  
 المم ن  ن ت ت يد م"ر عي حال تم إنشاء م   ه ه المن قة 

 5/11/2016القدس، القدس، 
 
 اقتصادي لتعزيز المنتج المحلي الفلسطيني مشروع"سوق السبت"..  .25

وزارا  ال ل  ينية    لق  التديد من الم   ا  وال: تحرير ألدون مفلوم  من محمد منى -انين 
مجادري ا،ت"ادية شمل   رب  مدن جالب ة ال ربية المحتلة  يتم أالها تن ي  مشاري   هد  تنمية 

 ودعم الق اي الأا  لا،ت"اد ال ل  يني المحلي 
و عاد سمنتدى التنمية ا ،ت"ادية المحليةس  )المشر  على المشاري  جا شتراك م  و ا   تتاون 

 تى لتتزيز الحوار ا اتماعي  للو"ول إلى تنمية ا،ت"ادية عتالة تأدم األولويا  دوليةأ  جأن  ي
 ا ،ت"ادية والتنمية وا اتماعية عي    مدينة 

و،ال  من قة المنتدى ا ،ت"اد  عي مدينة انين  إيمان   و الر   إن المشاري  تتم حالي.ا عي مدن؛ 
  وجا  وبي  لحم   و و،لقيلية  انين

ا تح  م مى س و  ال   س  وال    و شار  إلى  ن المنتدى عي مدينة انين    ل  مشروع.ا اديد.
يهد  جش   رئي  إلى تتزيز ،يمة المنتي الو ني المحلي ودعم ترويي المنتاا  المحلية ومنتاا  

 المشاري  ال" يري والمتو  ة 
عدي منا    و وبح  عي حدي  لد س،د   ر س   ن س و  ال   س  عجاري عن  و  متنق  عي

 جمدينة انين  وي تمر على مدار ت تة  شهر 
م ينة  ن "ناعا  ا ائية ج اعة  نواعها  ومشاري  زراعية  حرعية  ون وية   تشارك عي ه ا ال و  
ال   يرقام        عي    شهر  وعي  مادن حيوية مأتل ة ي ت ي  الم تهلك الو"ول لها ج   
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شاري  تأتي للتأديد على  هميتها عي تحريك عالة ا ،ت"اد و وبح    و الر   ن ه ه الم  هولة 
 المحلي وت وير القدري اينتااية والت ويقية لها 

  5/11/2016، قدس برس
 
  لمغادرة "وفد اقتصادي" استثنائياً  رفحمصر تقرر فتح معبر  .26

ري وعدددد ،دددرر  ال دددل ا  الم"دددرية  يدددوم ال ددد    عدددت  مت دددر رعددد  اددددا األحدددد  ا دددت نائيا؛ لم ددداد: ادددزي
مددن راددال األعمددال وتاددار اددزيأ إلددى م"ددر  علددى  ن يتدداد عتحدد  الأمددي   100ا،ت"داد  ) د ددر مددن 

و،ددال النددا   جا ددم وزاري الداأليددة إيدداد ال ددزم  عددي ت"ددري  "ددح ي مقتبدد   إن: سالااندد   لتددودتهم 
الم"دددر   دددي ت  مت دددر رعددد  اددددا األحدددد  ل ددد ر رادددال األعمدددار والتادددار عقدددي  للمشدددار ة عدددي مددد تمر 
ا،ت"اد  جم"ر  و يتاد عتحة يوم الأمي  لتودتهم  و  متلومدا  اديددي  أ"دو   د ر الحدا   

 اين انيةس 
و دددان رئدددي  اتحددداد المقددداولين ال ل ددد ينيين عدددي ، ددداي ادددزي    دددامة  حيددد    شددد  لمرا ددد  سالمر دددز 

عي م تمر  ال ل  يني ل عامس عن م ادري وعد من تاار وراال  عمال من ازي ادا. األحد؛ للمشار ة
 ا،ت"اد  عي امهورية م"ر التربية يتقد أال األ  وي الحالي 

و وب   حي  أال حدي د  لمرا دلنا   ند  واهد  دعدوي لرادال األعمدال للمشدار ة عدي مد تمر ينفمد   
المر دددز القدددومي لدرا دددا  الشدددر  األو دددي  سيندددا،ت ا ،ت"ددداد ال ل ددد يني وتنميتددد   وتتزيدددز التا،دددا  

 ر و، اي ازيس ا ،ت"ادية  ين م"
ا،ت"داديا   دي ون يدوم األحدد  علدى  ن تددون التدودي  35وبين  ن   ر راال األعمال الجالف عدددهم  

نهاية األ  وي  مشيرا. إلى  ن الم تمر  ينا،ت  لية تأ ي  الح"ار عن الق اي  والتم  على إدأال 
 مواد ال ناء 

 5/11/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 في القدس اإلسرائيليةللتصدي للمخططات  : الملك لم يدخر جهداً ألردنياألعيان امجلس  .27

لددم يتددوان يومددا عددن تقددديم الدددعم  األردن  نعي"دد  ال ددايز  األعيددان،ددال رئددي  مالدد    تددرا: - عمددان
 إ،امددةوأا"ددة الشددت  ال ل دد يني الشددقي  عددي متر تدد  مددن اادد   واي ددامية متدد  التربيددة  واي ددناد

الملددك ع دددهللا ال دداني لددم و وحمايددة المقد ددا    األهدد يددة مقد ددات  وتتزيددز "ددمود دولتدد  الم ددتقلة وحما
الهادعدة  اي درائيليةيدأر اهدا وعلى  اعة الم تويا  التربية والدولية مدن ااد  الت"دد  للمأ  دا  

 ال اء الهوية التربية عي القد   إلى
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عدري اندو  "شدائر  ندي ،دي  و با  ال ايز عي  لمت  أال رعايتد  امد  ال د   ح د  اعتتداح مقدر ع
جحبددددور نائدددد  رئددددي  الددددوزراء الددددد تور اددددواد التندددداني اندددد  وعددددي الشددددهر المابددددي ناحدددد  « عمددددان

عددم وادود    "يقبدي  دد  "اليون د و  "التي يقودها االت  جا ت"دار ،رار مدن  األردنيةالد لوما ية 
هدد ا القددرار انت"ددارا  و،ددد شدد  « "ددلة لليهددود عددي الم دداد األ،"ددى المجددارك والحددرم القد ددي الشددري 

المتوا"دلة عدي  األردنللو"اية الهاشمية على المقد ا  عي مدينة القدد  المحتلدة وانت"دارا لم داعي 
 « هو للم لمين عقي األ،"ىالم اد "جأن  األردنيت  ي  الم هوم 

 6/11/2016الدستور، عمان، 
 

 سيناريو بدء المواجهة وتوقيتهامسار حرب لبنان الثالثة ونتائجها سيحددهما : اإلسرائيليةالصحافة  .28
التدداج  ل"ددحي ة  "وا  ند "  ددر مرحلد  الشدد ون الت د ري ة عددي مو،دد  : ح دن موا ددي -القدد  المحتلددة 

ونتائاهددددا   دددديت م « حددددز  هللا"رون  ددددن يشددددا    ن  م ددددار الحددددر  ال ال ددددة مدددد   "يددددديتو   حرونددددو "
 تحديدهما إلى حدب    يرب   يناريو  دء الموااهة وتو،يتها 

 ى عددي تحليدد  نشددره  ن الادديت اي ددرائيلي  يبدد ر إلددى موااهددة  ددا  مشدداد  رئي ددية  األولددى: ور 
تلق ي الا هة الداألي ة المدني ة والت  ري ة  جما عيها الموا،  الحيوية لدولة إ رائي   ،" .ا "داروأي.ا مدن 

"ارو    ت د   1200 التيار ال قي  و د ر د، ة. من المابي  و تتتر هللا الا هة الداألية يومي.ا لنحو
 إلى دمارب وأ ائر جشرية   يري  حتى ينا  الايت عي إأماد عمليا  اي ا  

ددة لددد تادداوز الحدددود واحددتال م ددتو نا   وأ دد  « حددز  هللا«والمشدد لة ال انيددة: محاولددة ،ددوا  أا" 
ت رهائن و،    ر  الموا"دا  الرئي دية عدي الشدمال  وترمدي هد ه التمليدا  إلدى إربداك أ دي الادي

وعلى نحو   ا ي   الهاوم ال ر   إلى داأ  األرابدي الل نانيدة  وتحقيد  اناداز علدى م دتوى الدوعي  
  1948لم يرحقَّ  من  التام 

دددددا المشددددد لة ال ال دددددة  عتتم ددددد   نيدددددران "ددددداروأية و،ددددد ائ  هددددداون م   دددددة ،"ددددديري المددددددى  ت دددددتهد    م 
 حد  تت ير المرحل  الم تو نا  اي رائيلي ة القريجة من الحدود م  ل نان  على 

ادددار  جتمددد  عدددي الم دددتنق  ال دددور    وعلدددى الدددرام مدددن « حدددز  هللا"ونقددد  عدددن م"دددادر ع ددد رية إن  
ت دتتد مند   د در  دنة  « حدز  هللا"م"لحت  القوي ة جا متناي عن الموااهة م  إ رائي   إ    ن ،يدادي 

ا   لحر  ل نان ال ال ة   ما لو  نها  تندل  اد.
د  علددى  ن  هدد  ا ا  ددتتداد يهددد  إلددى ردي إ ددرائي  عددن البددربا  الموبددتي ة التددي يقددوم  تن يدد ها وشددد 

  وهددو مددا «حددز  هللا"الادديت مددن عتددري إلددى  أددرى  مددن اادد  إحجدداط عمليددا ب إرها ي ددةب وتتددافم ،دددرا  
 ير ل  علي  الايت المتر ة  ين الحرو  
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ى  ددول ال ددياج الحدددود  مدد  و دددد المرحلدد  يشددا  علددى  ن دد  لمدد  علددى نحددو مجاشددر أددال تاوالدد  علدد
ل ندددان   مدددا  ن  القدددادي الت ددد ريين عدددي ،يدددادي المن قدددة الشدددمالي ة  ي دددتتدون جشددد  ب م   ددد ب لدددردب  هادددوميب  
،.ددا  ودعدداعيب    عتددا. إلددى  ن دد  مندد  عتددري لي دد   ويلددة.   عددد   ،يددادي المن قددة  تحدددي .ا شدداما. وا  ددداعي.ا وأا 

 للأ ي الهاومية والدعاعية  
لى  ن  القائد المرنتهية و يت  عي اللواء الشمالي   الانرال  عي   وأاعي  تم  تتيين  ،    ي ام عددي يرشار إ

 نائجا. للقائد الت ام لهيئة األر ان عي الايت اي رائيلي  
وجح   ايعام اي رائيلي   عإن  ه ه التر،ي ة ت ت  الجا  على م"دراعي   مدام الاندرال  وأداعي  الد   

دددا ،يدددادي الاددديت  ولددددن  شددد    ددداجق.  ا من"ددد  ،ائدددد شدددتجة ا  دددتأجارا  الت ددد ري ة ) مدددانأ  لتول يددد   حق.
المرحللين لم يت ر ،وا    من ،ري ب و  من جتيدب إلى عا،ة ه ه التر،ي ة م  حر  ل ندان ال ال دة  هد ا إ ا 

  ان  هناك عا،ة 
دا مر دو  . عدن حدر  ل ندان   عامو  هارئي   ن"هآرت "مرحل  الش ون الت  ري ة عي "حي ة  شر تحقيق.

ا متو   .ا  و    ير.ا"ال ال ة  وااء تح  عنوان:    "حز  هللا لي  تنفيم.ا  إنم ا ايش.
"حي   ن  حز  هللا   يملك ال ائرا  والدج اجا   لدن ،درات  الت  ري ة األأرى التدي "و ت  المرحل : 

ددن    يددر.ا    تق دد  أ ددوري.  ويرم ددن اعتجدداره  دد اتح   ددا مرتو   عددي حددر  ل نددان ال ال ددة  لددن "  مبددي ا. "ايش.
  "يح م  اح الاو  اي رائيلي  المتر ة      يلاأ إلى ا اتياح ال ر   
دددا زميلتددد  عدددي ال"دددحي ة  ايلدددي  دددوهن  عقدددد ر    ن  حدددر  تمدددوز  د   الا هدددة  2006 م  هدددي التدددي حدددد 

   اند  األولدى عدي تداريق إ درائي   التدي الداألي ة   احة حر ب   عتدة. عدي الو،د  عيند  إلدى  ن  الحدر 
ا لد لك  دن مر دتتد. ا لدم ي ر دا  ن   حدد. ل عيها الا هة الداألي ة إلدى ا هدة حدر ب ج د   متندى الدلمدة  علم. تتحو 

 ال يناريو 
 6/11/2016المستقبل، بيروت، 
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ااتمددداي تشددداور  عقدددده م تددد  منفمدددة التتددداون اي دددامي وو دددا   األمدددم المتحددددي ألددد  و دددا  : 
التاملة عي عل  ين  إلى  هميدة ا دتمرار التن دي  والتشداور عيمدا يتتلد  جاألوبداي ال يا دية والتنمويدة 

 عي القد  
    هميدددة التن دددي  مدددا  دددين«التتددداون اي دددامي"و ددددد ا اتمددداي  الددد   دعدددا لددد  م تددد  تم يددد  منفمدددة 

الم   دددا  الدوليدددة التاملدددة عدددي عل ددد ين ينهددداء ا حدددتال  ودعدددم ال رندددامي ال ل ددد يني عيمدددا يتتلددد  
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جالقدددد  عدددي الم دددتوى ال يا دددي والتنمدددو   إبددداعة إلدددى التددددأا  المم ندددة مدددن ، ددد  األمدددم المتحددددي 
 « ةاي رائيلي"ومنفمة التتاون اي امي دعما. ل رامي التنمية عي القد   وموااهة اياراءا  

إنندددا جادرندددا لتقدددد "لددددى عل ددد ين ال ددد ير  حمدددد الرويبدددي  « التتددداون اي دددامي"و،دددال مم ددد  منفمدددة 
ا اتمددداي ت ددداعا. مددد  الأ دددة التشدددرية لمنفمدددة التتددداون اي دددامي عيمدددا يتتلددد  ج ل ددد ين والتددددأا  

لقمتدي اادرتدا  المم نة من أال المنفمة و اهزتها المأتل ة  تن يد ا. لقدرارا  القمدم اي دامية  أا"دة
وا  دد ن ول أددال التددام الحددالي  و"دددور تقريددر األمددم المتحدددي حددول التدددأا  المم نددة عددي مدددينتي 

 « القد  والألي 
 ردنا عقد ه ا ا اتماي للتشاور  ين م تد  تم يد  منفمدة التتداون اي دامي عدي عل د ين "و با   

احيدددة  انيدددة   أ"دددو  التددددأا  مدددن ناحيدددة  وو دددا   األمدددم المتحددددي التاملدددة عدددي عل ددد ين مدددن ن
المم نة عي مدينة القد   وبهد  تن ي  التا،ة جما يأدم دعم "مود  ه  القد  الشدري   ومتاجتدة 

  لحقو  اين ان ال ل  يني عي القد « اي رائيلية"ا نتهادا  
 6/11/2016، الخليج، الشارقة
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عددد   الهيئددة الم ربيددة لن"ددري ،بددايا األمددة  ا تبدداعة المملدددة الم ربيددة مم لددين عددن دولددة : الربدداط 
ا حدتال عددي مد تمر  ددو  الأدا  جالمنددا   ورعدد  التلدم ال"ددهيوني عدي مدينددة مدرادت  تز يددة لاددرائم 

 ال"هاينة الوحشية التي ترتد  جح  الشت  ال ل  يني 
الددد  الهيئدددة علدددى ل دددان عبدددو م ت هدددا المر دددز  محمدددد ايدري دددي عدددي ت"دددري  أدددا  لددددسالمر ز و،

ال ل  يني ل عامس إننا نرعهللا جش   ،ا   رع  التلم ال"هيوني على  رهللا الم ر   سوجالبدجي عدي 
عا"مة المراج ين المااهدين وال ج ا،ين للتبدامن مد  عل د ين الادرح ال دائر عدي ا دم األمدة التربيدة 

ا لمشدداعر مايددين الم اربددة الدد ين  اميةس واي دد ووعدد  ايدري ددي؛ عددإن هدد ا الأ ددوي تتددد ا ددت زاز.ا اديددد.
ع دددروا عدددي منا دددجا    يدددري عدددن ارتجدددا هم التددداريأي جدددأرهللا ومقد دددا  عل ددد ين  وحددد هم الشدددديد لدددد  

شدم  ال ل  ينيين الد ين يقددمون "دور.ا مشدر،ة وج دو   ،د   نفيرهدا لموااهدة ا حدتال ال"دهيوني ال ا
وت دداءل عبددو الم تدد  المر ددز  للهيئددة عددن ا تبدداعة الم ددر  لاحددتال ال"ددهيوني عددي  وعدد  ،ولدد  

م تمر المنا   وهم ال ين اات" وا األرهللا ال ل  ينية  و،تلوا األ  ال والشيو  والن اء  ودمدروا ادزي  
لوها ل ان   يدر  وعد  ،ولد    رهللا  وشددد علدى  ن هيئتد  لدن ت د   عدن حبدور ال"دهاينة إلدى وحو 

 الم ر   ولن ت م  لمن هدم حاري وجا  الم اربة  ن يدن   رهللا الم ر   وع  تت يره 
 6/11/2016المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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 حل مشاكل غزة قبل التفكير في إقامة مشاريع ضخمة إلىمالدينوف يدعو  .31
دينددو    ن ،ددال من دد  األمددم المتحدددي الأددا  لتمليددة ال ددام عددي الشددر  األو ددي  ني ددو   ما: اددزي

 « عقدوا األم   وه ا ما يات  األمر  د ر أ وري. وت ارا. "ال ل  ينيين عي ، اي ازي 
، د  الت  يدر عدي )إ،امدةأ مشداري  بدأمة عدي ، داي "ونقل  اي اعة اي درائيلية عدن ماديندو  ،ولد : 

   اددددزي  يادددد  حدددد  المشدددداد  الحقيقيددددة والحابددددري المتم لددددة عددددي الددددنق  عددددي الميدددداه ال"ددددالحة للشددددر 
عدي المئدة مدن عددد ال د ان  و د در مدن  45التي ت"  ن د تها الدى نحدو « واألرابي الزراعية والج الة

 عي المئة عي " و  الن اء  65
إ ا  نددتم تريدددون حقددا. إعددادي "و،ددال مادينددو  مواهددا. حدي دد  الددى الح ومددة والم دد ولين اي ددرائيليين: 

لتااري و د ر من  لك   ن اعوري؟ هونف  ونف؟ ، اي ازي الى وب    يتي  يا  ت وير ا ،ت"اد وا
 ددد ان ادددزي عقددددوا األمددد   وهددد ا مدددا ياتددد  األمدددر  د دددر أ دددوري "وشددددد علدددى  ن  « ادددزي  دددتدون ادددزي

من ناحية إ رائي  و، اي ازي  يدر ون  ن حربا. اديدي لي   مدن "و عر  عن اعتقاده جأن   « وت ارا
 « التتام  م  ازي امن ،   عوا  األوانم"لحة     ر   لدن لتان   األأ ار من األعب  

مينداء  إلدىالوفدائ  واألمد   د در مدن حدااتهم  إلىو با  مادينو   ن   ان ، اي ازي يحتااون 
من المهم واود م ار وميناء عي ازي  لدن    ريد  ن يحول  لك اهتمامنا عدن حد  "وم ار  وتاج : 

 « القبايا الحقيقية التي نوااهها اليوم
 6/11/2016لندن، الحياة، 
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عدددي ل ندددان  ح دددم « األوندددروا -و الددة ادددو  وتشددد ي  الاائدددين ال ل دد ينيين "ت قدددد مددددير عدددام ر: "ددو 
شددهوان المأيمددا  ال ل دد ينية عددي من قددة "ددور  عددي إ ددار الاددو   التددي يقددوم  هددا  والتقددى ال "ددائ  

  ددو  ددامر مو ددى  « حر ددة الاهدداد اي ددامي"  تددا القيدداد  عددي ال ل دد ينية  عددي مأدديم الرشدديدية حيدد
« األونددددروا"وم دددد ولياتها  وتتبددددمن ماحفددددا  حددددول عمدددد  « األونددددروا"مدددد  ري تتمحددددور حددددول دور 

 ومت لجا    ناء الشت  ال ل  يني عي ل نان جش   عام 
ري المرحلدددة مدددن اهتددد    عدددر  شدددهوان عدددن ارتياحددد  للقددداء ال "دددائ   وشدددرح أدددال اللقددداء أ دددوا  إدا

  دامة  دتد  « التنفديم الشدت ي النا"در  "وزار شهوان  مين عدام  و  يتة التحديا  و وباي الو الة 
بدروري إيداء "األوبداي التامدة لاائدين ال ل د ينيين  و ددد  دتد "عي م تج   عدي "ديدا  وتدم تدداول 

  «الاائين اهتماما.  د ر  والتم  على زيادي الأدما  التي توعرها الو الة
 6/11/2016، المستقبل، بيروت
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 .. أساس الداء ومكمن البالء"أوسلو" .33
 هيئة التحرير

 األانددددي  عددن  دد   تراادد  القبددية ال ل دد ينية  علددى األ دددئلة دد  الدد ين ي ددألون  ويلحددون عددي  إلددى
لي تشدد وا وبدددون ”     و ددلو“ وزمددن مددا جتددد ”    و ددلو“زمددن مددا ، دد   إلددىالتربيددة والدوليددة حح نحدديلهم 

للدداء  وم مدن الدجاء    ونشدير وج درعة   األد درهد ه  هدي ال د   ” ا و دلو“عي الرمد   ان  البر 
جاننددا “  د  الد ين حدداولوا ويحداولون الددعاي عددن الت  يد   مقتددين جالقيددادي ال ل د ينية  وترديدد    ن إلدى

 ”   ل نا عل  ينيين  د ر من ال ل  ينيين
لددن ت ددترعورت    حح ألن عل دد ين والقددد  ، لددة  عأنهددا ددة  مددن ي ددتتر  هدد ه التجدداءي الر   نلهدد  ء نقددول 

    و   عهي ملك لامة  لها  ه ا األولىالتر  والم لمين 
يت"ددر    ن ددان  أل و انيددا: عل دد ين ملددك للشددت  التربددي ال ل دد يني علددى وادد  الح"ددر  و  يحدد  

  حددددداي ددددوهللا   هدددد ا الحدددد   عهددددو حدددد  امدددداعي وعددددرد     ي ددددقي جالتقددددادم  والشددددت  ال ل دددد يني لددددم
  األ د جالتنازل عن ه ا الح   جاألحرى جالت"ر    و 

 ومنها:”  و لو“ الحقائ  والمت يا  التي تدش  أ وري  إلى ل شاريونتود 
اعترع  ،يادي   ناد ر  ار ة تحي  جالشت  ال ل  يني وجالقبية ال ل  ينية  جتد   و لوتتت ر ات ا،ية 

  وهو تنازل وت ريي التاريأيةجالمائة من ارهللا عل  ين  78ى المنفمة وال ل ة جالتدو ال"هيوني عل
مرتجددة الأيانددة التفمددى  واعتددرا  جالتدددوان ال"ددهيوني  والروايددة ال"ددهيونية  الم نيددة علددى  إلددىي"دد  

 الق …والأراعا  واأل ا يرالد   والتزوير 
 : ، ام ا ة  إلىه ه وحدي الشت  ال ل  يني    واز ت  ” ا و لو“برب  
تتاملهددا  عقددي مدد  الشددت  ال ل دد يني عددي البدد ة ال ربيددة و، دداي اددزي  جدداألحرى ر اعتراعهددا   و وا،ت"دد

المحاد ا  النهائية  والاائون اليوم ي لدف عديددهم  د در  إلىمش لة الاائين   ال المحتلين  جتد  ن 
  ن  يقجبدون علدى امدر التدودي  جتدد األرهللاريداح   ربتدةمن أم ة مايين عل  يني  منتشرون عي 

 و  ندا هموهدم مدن عادر ال دورا   لهدا  و دانوا ” مدن   و دن لد     رامدة لد “ هر تهم المتاناي وال ربدة 
    و  يزالون ح   ال ورا  ال ل  ينية  و ح ادهم

  عل دد ينيو الددداأ   الدد ين رعتددوا رايددة عل دد ين األوعيدداء  األ ددرار  هلندداعهددم  واألأيددرالق ددم ال الدد    مددا
 ددماء ياعددا  وحي دا  وع ددا  وبئددر ال دج   هدد  ء الد ين و،دد  نددوا هم د،يقدة حددداد عددي  التربيدة الأ ا،ددة عدي

  ايرهدا يلمادزري   در ،ا دم  وهد  ء رعبدوا المشدار ة عدي اندازي  60 ني   ا ات"ا  عي ال  رى 
وهددم المراج ددون عتددا عددي  يدد  المقددد   شددمتون  ي ددر   عددي الو،دد  الدد   شددارك عيهددا رئددي  ال ددل ة 

    لما تترهللا للأ ر لأل،"ىمقد   ين رون  ي  ال و دنا 
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"اعري ال دء  ه ا الت  يد   لنشدهد ال بدائيا  التدي    لق للت  ي  م  التدو         و لولقد مهد  
  و،دد   يد عل د ين  والوعدود التربيدة تدزور تد      ال  تزال تشر  دماء  و يديهمت تبي  ال"هاينة 

هيونية تت    عي التوا"م التربيدة  والمم ليدا  والملحقدا  مربي لهوهم وع  هم  والوعود ال"  "جح 
 عي متفم التوا"م  وتح  م ميا  شتى 

مددن  و عراتهدداالقبددية مددن جتدددها النبددالي  وشددوه   اعددة القدديم النبددالية الد احيددة    عرادد ”  و ددلو“
الدد    تن رهددا للد دداح الم ددل   و علندد علددى را  المقاومددة   متانيهددا الن يلدد   وا لقدد  ر"ددا  ال دددر

   دددددي  عدددددن “  اعددددة الشدددددرائ  الدوليددددة  وا ددددت دلت  جمهزلدددددة الم اوبددددا     وشددددتار ع  دددددي      ،رتدددد 
دولدددة  إ ددرائي   نوجالتن ددي  ا مندددي الدد   يتندددي ج"ددري  التجددداري  ”   الم اوبدددا  إ الم اوبددا     

 ال ل  ينية وشرد  شت ها  األرهللاااري    ولي   دولة عدوي  احتل  
 ا  وعي الت ا"ي  ايب

عمقدددد  ا نق ددددام ال ل دددد يني  ددددين عددددت  وحمددددا   وعمقدددد  ا نق ددددام  ددددين ان"ددددار المقاومددددة ”  و ددددلو“
  وي"دجحون   يد  جقة من ال ما ري والمنت تين والتماء ال ين يم دون عدي تد   و عرز والمتا رلين  

 إلددىلددة المحت األرهللا   و،ددد تحولدد   اي ددرائيليةعددي التوا"ددم التربيددة  لت ددوي  الجبددائ  والمنتواددا  
  و  وا ر لت"دير المنتواا  ال"هيونية الى التالم  ل  

دولدددة   إ،امدددةورعدددهللا ا لتدددزام ”  و دددلو“ ل دددى  ال"دددهيونيالتددددو   نالتايجدددة ال ريجدددة   الم ار،دددا ومدددن 
شدارون  ايرهدا يو،دام ”  حح   مواعيدد مقد دة“   جتدد  ن اعلدن را دين حينهدا 1998عل  ينية عي عدام 

  التددي ان ددح  منهددا ادديت التدددو  ودمددر المقا تددة  وااتددال الددرئي  األرابددي جتددد  لددك جدداحتال  اعددة
 عرعا  جال م عن  ري  عمائ  

القبايا الرئي ة  تأاي التدو ا ت     ري الدعر وار ال ل  ينية  ونتني مواعقة القيادي ال ل  ينية على 
دي ا  دتي ان وتهويدد القدد   ليتم   وتيري مت"اعدي علدى زيدا” القد   الاائين  ا  تي ان  المياه“

 200حددوالي  1993 ددان عددام   نالدد  م ددتو ن  جتددد  650اد ددر مددن  إلددىعددارت   عدددد الم ددتو نين 
 ال  م تو ن 

اللحمة ال ل  ينية ووب  حد لانق ام  ال    يعاديبروري و نية ”  و لو“ل اء إ  "ج  جاأت"ار  
ال"داري  مدن أدال  إلىالقبية  وا عادي ينية  ي"ج  من ال وا   عي الحياي ال يا ية ال ل   نيوشك 
ا عتجار لل ند،ية وللمقاومة     ي  وحيد للت"د  لل  ر ة والتدوان ال"دهيوني الد   عدا   د   إعادي

 األوبدداي  عددي فدد  األ ددد الحدددود ويهدددد  ت"دد ية القبددية  والح ددم علددى الشددت  ال ل دد يني جددالن ي 
 ما  ال"هي  التربيحح  ن   وي   حح جتد والتي تن ر  لي   وي  … التربية المتردية

 6/11/2016، الدستور، عم ان
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سرائيل والفضيحة... أي: نحن! سيونيسكو" .34  وا 
 نهلة الشهال
،ددرار األوني دد و األأيددر عددي شددأن الم دداد األ،"ددى إياددا ي جالتأديددد  و مددين عددي  دديا  متر ددة الدددعاي 

نفدر عدن الق"دور الاحد  اليدوم  تتريد  عن الح  ال ل  يني  وه ا تقدير من المهم ت  يت   ج هللا ال
هد ا الحدد  وتحديددد م رداتد    مددا جالتشددويها  وا نق اعددا  التدي تتتريدد   عهددو ادزء مددن عنا"ددر ن ددي 

حددول الم ددألة ال ل دد ينية  التددي ت"ددوغ الأيددال والمشدداعر والمح ددزا  والقناعددا   و م ددال  « الروايددة"
 دو ن لهد ا الشدت   اند    ا دية عدي تحقيد   عالرواية ال"هيونية عن اليهودية  شدت  وعدن إ درائي 

الهد   وعي حم  مئا   لو  الجشر على ال تي الي  والدعاي عن   وواود الروايدة لدي  شدر ا.  اعيدا. 
 )جالمتنى التاريأيأ منا جة « لحفة"ولدن  برور   تباعر هنا م  

تتدديا   هد ا عيمدا الحد   والرواية ن  ها لم تولد م تملة و   ان  عي    و،   ا تدة جدا إبداعا   و
ددة التحددرر الددو ني اين دداني  و تلددك  ال ل دد يني وج دد  التتري ددا    ددواء منهددا تلددك التددي تتو دد  محاا 
األأرى المرتدزي الى ت ريرا  دينية الدق    هد ا الحد  ينتمدي  ر دو  الدى الوا،د   لددن وجمدا  ند   د لك  

   نهددا واحدددي مددن   ددرز ا ددتهداعا  الروايددة ي تددرهللا  ن روايتدد  م  دددي وبديهيددة و  حااددة لتتزيزهددا  لددو 
ن ارها  وبه ا المتنى  وعلدى هد ا ال"دتيد  األ ا دي والادوهر    ال"هيونية التي تشت   على ن يها وا 

وهد ا مدا ي لد  «   رهللا جدا شدت  لشدت  جدا  رهللا"هناك تنا   تناحر   ين الروايتين  دد  مد  أراعدة 
 ز  ونها مارد مت ى ا تتمار  المتقدي التي تتااو « أ"و"يتها"إ رائي   د 

هدد ا الدددام يقددال جمنا ددجة ردود ال تدد  التربيددة علددى ،ددرار األوني دد و  اك  و ولهددا ا  ددتهزاء جالم   ددة 
وت"دد  التدميدة المتح مددة جالتقد  التربددي «  ال ر دري"الدوليدة علددى اعتجدار  نهددا   تملدك مددا تقدمد  ايددر 

ربما على   دا   ن   «      تقدم و  ت أر"و ن  ها ) ما هو  ائد اليومأ  إلى اعتجار  ن األوني  
 الق   « عي  وجاه«و« م   جتب "ايوت لها و  ،درا  ا  رية  و ن القرار المنتزي 

والقرار  د لك منا دجة لتتدود التآمريدة )المتح مدة هدي األأدرى جالتقد  التربدي  مدا هدو  دائد اليدومأ إلدى 
  عليد  األوني د و إنمدا  دان أ دة مدد ري  دي يتداح ي درائي  الفهور جأ هى حللها  عتتت ر  ن ما  ،دم

من   يدام علدى المددأ  ال ربدي للمديندة  وهدو مامد  « وا  القد "الرد  وب  حار األ ا  لمشروي 
  عهدو ي دتق   الواعددين مدن اهدة «ال واجدة الاديددي للقدد "هائ  من المجاني والحددائ   ي دمون   حياندا. 

 راددا. و د ددر مح ددة موا"ددا  عددي  24دونمددا.  ويبددم  211ى م دداحة تدد    يدد   ويقددوم المشددروي علدد
الجاد لمأتل   نواي الق ارا   وعنداد  ومراددز تااريدة وترعيهيدة و قاعيدة     تدل دة إاماليدة ت"د  الدى 

  ليون دو ر  وجمشار ة  لمانيةح 5 2
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عددي "م ي ددن حتددى   و ندد  لددم يولددد الجارحددة ولدد«مشددروي القددد  الد ددرى "اددزء مددن « وادد  القددد " مددا  ن 
  عو،ددائ    تتنددي الم ددتن رين المشدد    ين   دد  هددم يزيدددون  ندد  مندد  اتأدد  ،ددرار «الدددرج جانتفددار الحاددة

   مددا يبددي ون  حيانددا.حأ اددرى  دد ا و يدد   م تر ددلين عددي تتددداد ا عتددداءا  «المشدد وم"األوني دد و )
شد يهاتها تقد  ، د  ،درار التي تح"د   د  يدوم مد اك   رهدان علدى المد امري  متنا دين  نهدا  اند  هدي و 

األوني دد و  وج دددهللا النفدددر عنددد  وعدددن  دددواهح  مدددا يتنا دددون مدددا "دددرح جددد  وزيدددر الموا"دددا  ي دددرائي  
 ددات   عددي تمددوز )يوليددوأ ال ائدد    أ"ددو  الشددروي جبددم  ربدد  م ددتو نا    ددرى محي ددة جالقددد  

ها وانوبها     إليها على م توى القوانين التي ت    عليها  وهي وا،تة من اهة شر  القد  وشمال
للقدد  جاتاداه  ريحدا واألردن    « ال واجدة الشدر،ية"عي الب ة ال ربية   متالي   دومديم )وهد ه يريددونها 

وما جتدهحأ واوت إتزيون  ولدرئي  ال لديدة اي درائيلية عدي القدد   نيدر  ر دا   مشداري   عيدد انتأاجد  
القد  الدى منداع  ع"در  لتد    يد   على   ا ها  ويم ن و مها  انون التفمة  ج اية  ن تتحول 

القددائم حاليددا.  ددين المدددينتين  والدد   ياتدد  األولددى مدينددة للتدداريق وللتجددادي « تق دديم التمدد "عوبددا. عددن 
« الماددون "ويمنحهددا  اجتهددا الهددادح والمحدداعظ )حيدد  المتدددينون اليهددود هددم ملددوك الم ددانأ  عيمددا ي ددم 

 وال"أ  ال انية 
 ة ل ما  مدن التقليدة التربيدة ) مدا هدي  دائدي اليدومأ يم دن م"دادعتها ومقا   ردود ال ت  ه ه  الداش

عددددي  دددد  منا ددددجة وبأ"ددددو   دددد  شدددديء  تفهددددر ردود  عتددددال  أددددرى  جتدددد  الت  يددددا  ال"ددددحاعية 
والتحليلية التربية وت"ريحا  الم  ولين  و حيانا. حتى جتهللا مداأا  لمنابلين من  ا  عل  ين  

م د  جقددرار األوني د و  وتتت ددره    د   ن الم دداد األ،"دى والحددرم المت« الن"ددر"تقدوم علدى ا حت ددال  دد 
الشري  ترا  إ امي أال   و  عا،ة لليهود ج     عي و،  لم يقد  القدرار هد ا   ددا.ح  د  هدو ا تدد  
جاي،رار جأن المديندة القديمدة و د  مدا تحتويد  اددرانها م دان مهدم للدديانا  ال دماوية الد ا    مدا هدي 

وع  ،رار  ا   لألوني  و   ار  "ا. وعي و،  "دوره ابد  «   التالمي ل ن انيةالترا"ازء من 
إ رائي  الشديد   مدا دان القدرار الاديدد  والد   يشدج  حرعيدا. ،درارا.  داجقا. عليد  اتأد  عدي ني دان )  ريد أ 

نون الددولي )وهو التتري  المتتمد عي القا« الاهة المحتلة"ال ائ   الممار ا  التي ترتد ها إ رائي   
ولدددى األمددم المتحددديأ  وعلددى ر  ددها عر،لددة ممار ددة الم ددلمين عجددادتهم عددي الم دداد األ،"ددى  وت ييددر 

لحا  األبرار جأأرى  و  «أ    تد  جدا  الم اربدة"« )جاألأ  عند الحدائي ال ربدي"جتهللا مامح  وا 
را  هيئدة األو،ددا  م الجدا. جايجقداء علدى الوبدد  وعد  التواعد  الد    ددان ،ائمدا. والد   ياتلد  تحدد  إشد

  2000عي األردن وو"ايتها  وهو ما  ان حتى اند ي ا نت ابة ال انية عي 
دددد  متت ددددرين القدددرار  ن ددددر "دددلة اليهددددود  جتدددد "ددددور القددددرار  ولدددول اي ددددرائيليون  تهويددد   ددددا   متتمَّ

روا جالم ددان  وشدد ه  نتانيدداهو  إن ددار "ددلة ال"ددينيين ج ددور ال"ددين والم"ددريين جاألهرامددا   وا ددتن 
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و دان  لدك تاديددا. لتدتيدك «  ا د  الهي د "اميتهم  ن ت تأدم األوني  و الت ميا  التربيدة و  تقدول 
إ رائيلي م تمر   جا   يقوم على إزاحة الموبدوي:  تااهد   ادزاء مند   وت ييدر متندى  ادزاء  أدرى  

دة مد  هد ه المت يدا  الاديددي المدزوري  وجدال ج   ودومدا.  ا دت متدداداي "أدام تهمدة  دم الددأول عدي محاا 
 70وهدد ا  ينمدا تقددول الو،ددائ  إن عددد الم ددتو نين عدي محدديي األ،"ددى ن  د  ،ددد زاد  ن ددجة «  ال دامية

  2009عي المئة من  
وت   « المتحبري"والمرع   ن يتج  امأرون الد جة: ال"حاعة التالمية )وهي االجا. محا ية ي رائي  

أرى لتلك التقلية )إباعة إلى الد  أ  ت ترهللا إم ان وهو ما ي ش  عن  مة  «  نحن" هاأ  و    
تحق  إناازا    رى جبربة  حرية اامبة و هلة    ما   ي تتد   يرا. عن   يتة ال ما  ال ال ة  

 إ  توحدها الأراعةح
 6/11/2016ن، الحياة، لند

 
 غزة بانتظار حرب أخرى  .35

 لوتزه-مايك ميريمان
  ير  أر عدي م دتق   ،ريد   « إ رائيلي"أو  من هاوم يتيت  "د،ائي وزمائي هنا عي ازي عي 

ولديهم    األ جا  التي تاتلهم يتأوعدون مدن ت"دتيد   يدر  أدر  عدالتن  هدو وا،د  يدومي عدي ادزي  
 مو،تا. عي الق اي ال" ير   50 د ر من « إ رائي "وعي شهر  ا   /   وحده  ،"   

جقدددد ائ  « إ ددددرائي "ق"دددد  عل دددد ينيون وحقيقددددة الوبدددد  عددددي اددددزي تتم دددد  عددددي دوري عتدددد  ورد عتدددد : ي
جق"د  ادو   و مددعتي  ونحدن ن دم  هد ه الروايدة عقد   د  حداد  مدن « إ درائي ""اروأية  عتدرد 
إ   نها رواية ازئية  إ  إن حر ة حما   التي تح م ، اي ازي  لي   جالبروري  -ه ا النوي تقريجا. 

نما ماموعا  م لحة " يري  أرى ع  لى أا  م  حما   هي من ي ل  الق ائ   وا 
، ي ددة "دداروأية مددن اددزي  14 اتهددا  لددم ت لدد   د ددر مددن « اي ددرائيلية"ولدددن  مددا  حفدد  ال"ددحاعة 

 أال ال تري من يناير/ انون ال اني وحتى  ا   /   من ه ا التام  « إ رائي "جاتااه 
ية المحتلة  ،ام  وح   تقرير لم ت  األمم المتحدي لتن ي  الش ون اين انية عي األرابي ال ل  ين

عل دد ينيين   مددا  7تددواا. ع دد ريا. عددي اددزي  مددا   دد ر عددن مقتدد   45أددال هدد ا التددام   « إ ددرائي "
 عل  ينيين عي المتو ي ي"ا ون  اروح    وعيا.  5 ان 

 وه ا ازء من متاناي ازي   تت ر  إلي  و ائ  ايعام التالمية الرئي ية 
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ي درهللا ،يدودا. مشدددي لل ايدة علدى حيداي ال دزاويين  جمدا عيهدا « يإ درائيل"وازي تجقى  يبا. تح  ح"ار 
 رعدد  الح"ددار جموادد  ات ددا  و،دد  إ ددا  النددار مدد  « إ ددرائي "تقييددد ال دد ر والتادداري  وبددرام التددزام 

   إ   ن الح"ار   يزال ،ائما. 2014حما  عي 
م ددتمر مندد   دددنين جددأن الح"ددار ال -مدعومددة عددي  لددك مددن الو يدددا  المتحدددي  -« إ ددرائي "وتدددعي 

 «  اي رائيليين"يهد  إلى الب ي على   ان ازي لدي ينت بوا بد حما  ويبمنوا  من 
عتدا.  عهدو عشد  تدام  عهد ا لدم يو،د  التند   ولدم يبدت  حمدا   « إ درائي "وا  ا  ان ه ا هو هد  

الت ييدرا   و  لل ل د ينيين  وعدي حدين  أ د  الح"دار عدي تحقيد « اي رائيليين"ولم يأ  جاألمن   ل
  نها ت تى إليها  عإن تأ ير الح"ار عي ال  ان المدنيين عي ازي م لم « إ رائي "التي تدعي 

  رى    يزال ، م   ير من ، اي « إ رائيلية"وجتد  د ر من  نتين على نهاية  أر عملية ع  رية 
 65  يددزال   2014 لدد  عل دد يني الدد ين نزحددوا أددال هاددوم  100اددزي ماددرد  نقدداهللا  ومددن  ددين ال
مدددن المندددازل التدددي دمدددر   و تتربددد  ألبدددرار   يدددري لدددم يتدددد  % 70 ل دددا. مدددن دون مدددأوى  حيددد  إن 

   تزال تمن  دأول مواد ال ناء إلى ازي  « إ رائي " نا ها  ويتود  لك   ا ا. إلى  ن 
ي دا عنددما وه ا الوا،  المهم االجا. ما ي ي  عن ت"ريحا  ال يا يين وتقارير و ائ  ايعدام عدي  مر 

 ينا،شون الوب  عي ازي 
لى الت ل ا  الت  رية  المتتالية  عإن إ ا  عل  ينيين  ،  من « اي رائيلية"ونفرا. إلى الح"ار  وا 

 ، ي تين "اروأيتين عي المتو ي شهريا.   يم ن اعتجاره ال    الاوهر  للتن   
نهاء التن  « اي رائيليين"وا  ا  ان  الو يا  المتحدي اادي جشأن تحقي  ال ام  ين  وال ل  ينيين  وا 

عدددددي ادددددزي  وبدددددمان األمدددددن للاميددددد   عتندئددددد     دددددد مدددددن  ن تتتدددددر  جدددددأن التنددددد  مدددددازم لاحدددددتال 
 و ن تتم  ينهاء الح"ار « اي رائيلي"

وا  ا لدددم يت يدددر شددديء  عدددإن الهادددوم الت ددد ر  المق ددد  علدددى ادددزي الددد   يتأدددو  منددد   "دددد،ائي الددد ين 
 حتميا. يتيشون هناك  ي ون 

 6/11/2016الخليج، الشارقة، 
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