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 تشريعيفي المجلس الالمحكمة الدستورية تمنح عباس صالحية رفع الحصانة عن أي نائب  .1

علااي أبااو ديااا من المحلمااة الدساالوررة الفلسايينية أصاادر  قاارار  الفلساييني قاا  وزراار العااد  :رام هللا
، بشأن يلب اللفسير الاوارد 3/11/2016، وذلا في جلسلها يوم الخميس 2016( لسنة 3ر رقم )اللفسي

لاااوزرر العاااد  مااان راااايس مجلاااس الس ااااك ا علاااى، راااايس المحلماااة العلياااا السااااب  المسلشاااار ساااامي 
للفسااير نصااو  فااي السااانون ا ساسااي، بناااك علااى قاارار محلمااة الاانس   26/9/2016 فاايصرصااور، 
 (.326/2015في النس  الجزااي رقم ) 1/9/2016 فيالصادر 

 وقد ن  قرار المحلمة الدسلوررة على:
( ماااان السااااانون 1فساااار   53و 51ملاااارر و 47و 47قاااارر  المحلمااااة بشااااأن لفسااااير)ا لنصااااو  المااااواد )

( ماااان الناااااام الااااداخلي للمجلااااس 96، والماااااد  )2005ولعدياللاااان لساااانة  2003ا ساسااااي المعااااد  لساااانة 
 اللشررعي ما يلي:

 إليار المحدد للوالية الزمنية للمجلس اللشررعي أربع سنوا  من لاررخ انلخابن،ا .1
ملاى حاين أداك أع ااك المجلاس  ومد والية أع اك المجلس اللشررعي المنلهية واليلن الزمنياة مققلاا   .2

 اللشررعي الجدد اليمين الدسلوري،
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السارار بساانون لرفاع الحصاانة عان لم يجاوز رايس السلية الوينياة الفلسايينية ساليلن فاي مصادار  .3
أي ع و من أع اك المجلس اللشررعي في غيار أدوار انعسااد جلساا  المجلاس اللشاررعي، واللاي ال 

نمااا للاياار بلاياار الااارو  وفسااا   لمواجهااة أيااة  ثااار ماديااة أو غير)ااا قااد  يخ ااع لساادير)ا لمعيااار ثاباا  واي
جهاة حااال  ال ارور  للمحافااة علاى لياان لمس ا و اع االقلصادية أو االجلماعية فاي الابالد لموا

قاارار النااام فيهااا لرخصاة لشااررع اساالثنااية لعادم انعساااد المجلاس اللشااررعي وعادم قدرلاان علااى  الدولاة واي
الصااادر  2012( لسانة 4االنعسااد، وباللاالي فاان المحلماة الدسالوررة العليااا لارر أن السارار بساانون رقام )

عن ع و المجلس اللشررعي محمد يوسف شاارر دحاالن  المل من رفع الحصانة 3/1/2012بلاررخ 
قااااااد صاااااادر وفسااااااا ل صااااااو   2015( لساااااانة 326ه( بالس ااااااية الجزاايااااااة نساااااا  رقاااااام ))الميعااااااون  ااااااد  

 والصالحيا  المخولة للسيد الرايس بموجب السانون.
 6/11/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ضد جيش االحتالل بالخليل تفجيرا   حبطتصحيفة عبرية: السلطة الفلسطينية  .2

حالا  المعلوماا  االسالخباررة اللاي قادملها السالية الفلسايينية ملاى ساليا  جاي  : لحررر محمد ولد
االحااالال  اإلساااراايلي  ااامن ماااا يسااامى ،اللنساااي  ا مناااي،، حالااا  )اااذه المعلوماااا  دون لنفاااذ عملياااة 

 علوماا  بلفجيار العبااو ، وسابسها أي ااا  سااهم  المأجنااود جاي  االحالال  بالخلياا ، حيا   لفجيرراة  اد  
 اعلسا  أجهز  ا من الفلسيينية الشاب المشلبن باللخييط للعملية اللفجيررة.

، أن السالية الفلسايينية قادم  معلوماا  للجاي  6/11/2016 وأفاد موقع ،واال، اإلسراايلي، يوم ا حد
ساااهم  أ، و 4/11/2016الجمعاااة اإلساااراايلي حاااو  عملياااة اللفجيااار اللاااي لانااا  سااالسع فاااي الخليااا  ياااوم 

 المعلوما  في اعلسا  الشخ  الذي حاو  لنفيذ)ا.
ماان جانباان أرااد موقااع ،وايناا ، اللااابع لصااحيفة ،يااديعو  أحرونااو ،، أن الساالية الفلساايينية أحبياا  

وأو اح أن أجهاز   لام، حي  زرع  العبو  قارب حااجز عسالري بالخليا .12عملية لفجير عبو  لزن 
علسلاا  الشاااب الفلسااييني الااذي لااان ينااوي اساالدرات قااو  لجااي  االحاالال  للملااان ا ماان الفلساايينية ا 

ولفجير العبو  عن بعد بواسية )الف نسا ، فيما أبلا  السلية الفلسايينية جاي  االحالال  الاذي قاام 
 بلفجير العبو .

على  علمادا  وبحسب ما أوردلن وساا  اإلعالم اإلسراايلية، فان الجي  نجح في لفجير العبو  الناسفة ا 
المعلومااا  اللااي حولهااا جهاااز االساالخبارا  الفلسااييني، وبااد  المعلومااا  مقلااد  حااو  الملااان الااذي 

اسالنفار  وعسب المعلوما ، لام   و ع  بن العبو  الناسفة، وزنها وليفية اللحلم بها ولفجير)ا عن بعد.
بو  الناسفة، فيما أخ ع  خبراك الملفجرا  من الشرية والجي ، حي  لم مغالق المنيسة ولفجير الع
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أجهااااز  ا ماااان الفلساااايينية الشاااااب الفلسااااييني المشاااالبن بو ااااع العبااااو  الناساااافة لللحسياااا  وابساااا  علياااان 
عان مصاادر فاي أجهاز  ا مان  ولرجح المعلوما  اللي نشرلها وساا  معاالم مساراايلية، نساال   بالمعلس .

بالسرب من حاجز عسلري بالخلي ، قام الفلسيينية، أن المعلس  بشبهة لح ير وو ع العبو  الناسفة 
بااذلا باللعاااون واللنسااي  مااع شاااب  خاار الااذي لااان ماان المفاارو  أن يفجاار العبااو  الناساافة عاان بعااد، 

 وذلا من خال  ملساك زجاجا  حارقة بالسرب من الملان وجذب الجنود للموقع المسلهد .
 6/11/2016 ،48عرب 

 
 انة النواب مخالف ألبسط القواعد الدستورية وباطلبحر: قرار المحكمة الدستورية بجواز رفع حص .3

، قاااارار المحلمااااة الدساااالوررة 6/11/2016 انلسااااد  الرللااااة البرلمانيااااة لحرلااااة حماااااس، يااااوم ا حااااد: غااااز 
الفلسيينية حو  جاواز رفاع الارايس الفلساييني محماود عبااس حصاانة الناواب فاي المجلاس اللشاررعي 

 الفلسييني، معلبر  أنن ،قرار باي ،.
النااب ا و  لرايس المجلس اللشررعي النااب عن حماس أحمد بحر في بيان صحفي، من قرار  وقا 

االل  بساارار باياا ،.  المحلمااة ،مخااالف  بسااط السواعااد الدساالوررة، و)ااو باياا  لصاادوره عاان محلمااة ش 
وأ ااا  أن )ااذا الساارار ،يحلااات ملااى وقفااة جاااد  ماان لافااة الرلاا  والسااواام البرلمانيااة، لو ااع حااد لاانه  

 الدللالوررة/ الذي يمارسن عباس بح  الشعب الفلسييني ومجلسن اللشررعي،./
وحااذر بحااار ماان ،اسااالمرار الاانه  اللفاااردي الااذي يساااير فياان عبااااس فااي اللعامااا  مااع الس اااايا الوينياااة 

 اللي يمارسها مع جميع معار ين في الرأي والموقف،. اإلقصاكوالدسلوررة، وسياسة 
 6/11/2016 ،القدس، القدس

 
 مقدمة لحل المجلس التشريعي "الفلسطينية قرار "الدستورية :ةخريش .4

أرااد النااااب الثاااني لاارايس المجلااس اللشااررعي، ع ااو المجلااس الثااوري لحرلااة فاالح، حساان  :ولاااال ال
خررشة، رف ن لسرار المحلمة الدسلوررة لخور  رايس السلية محمود عباس، برفع الحصانة عان أي 

وقاا  خررشاة، من )اذا السارار يقلاد أن الهاد   نعسااد المجلاس.ع و مجلاس لشاررعي فاي غيار أدوار ا
 من منشاك )ذه المحلمة )و لعزرز السلية بيد الرايس فسط، ومسدمة لح  المجلس اللشررعي.

 7/11/2016 ،الخليج، الشارقة
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 : الراتب حق قانوني وخطواتنا متواصلة إلصالح الحركةفي غزة كتلة فتح .5
،فالح، البرلمانياة فاي المجلاس اللشاررعي، أن الرالاب حا  لفلان الساانون  أرد  لللة: نسمة حملو -غز  

نساذ)اااااا مااااان ،الشااااارذمة، للموااااااف الحلاااااومي، وأن خيوالهاااااا سللواصااااا  إلصاااااال  الحرلاااااة داخلياااااا   ، واي
، أن 6/11/2016وأرااااد  الرللااااة، خااااال  مااااقلمر صااااحفي عسدلاااان فااااي مدينااااة غااااز ، ا حااااد  و،اللساااازرم،.

قياااع غااز ، دفعااوا ثماان اللاازامهم حرمااانهم ماان اللرقيااا  والعااالوا  المااوافين المسيوعااة روالاابهم فااي 
 والمواصال  والبدال  المخللفة، وحرمانهم من عدد من الحسوق الوايفية اللي ال حصر لها.

وأداناا  النااااب فااي لللااة فاالح البرلمانيااة نعيمااة الشاايخ علااي مااا أسااملن بااا،الجررمة النلااراك اللااي أقاادم  
ذ  فاااي السااالية واللاااي قامااا  باالساااليالك علاااى روالاااب منا ااالين وأسااارر عليهاااا بعااا  الجهاااا  الملنفااا

واعلباار  الشاايخ علااي، سياسااة قيااع الروالااب، بمثابااة ،و ااع  محاارررن ومااوافين مللاازمين بشاارعيلهم،.
الساالين علااى رقاااب الناااس بساابب مااواقفهم اللنايميااة، و رااهاام فااي ا خياااك الساللااة اللااي ياالم ارلرابهااا 

 ة ال لسلند لح  وال لسانون،.لح  ذرااع ومبررا  وا)ي
ألااف  70وقالاا : ،ا جاادر بماان قيااع روالااب مااوافي غااز  أن يلااذلر أن غااز  لااان عاادد موافيهااا نحااو 

ألفاااا .. وبعاااد وفاااا  الرثياااررن ولساعاااد عااادد )ااااا  مااان  50موااااف حلاااومي، والياااوم يبلاااي عااادد)م حاااوالي 
ا موا  اللااي لااوفر  للحلومااة اساالبدالهم بخررجااي قياااع غااز ، أو حلااى االللفااا  باا المااوافين، )اا  لاام  

 نحو شرااح مهمشة أخرر في المجلمع الازي الذي يعاني أغلبية سلانن من ارو  الفسر المدقع،.
واساالدرل : ،ال أحااد ياادرا العالقااة بااين الحلومااة المللفااة باإلنفاااق العااام، واللااي لحصاا  ال اارااب ماان 

للااااي يوجااااد لهااااا  راك مخللفااااة عاااان  راك المااااواينين مساباااا  لسااااديم الخاااادما ، وبااااين الرااااوادر اللنايميااااة ا
وأشار  ملى أن الشأن الفلحاوي شأن داخلي وال صلة لحلومة الحماد هللا  وسياسا  مساولي اللنايم،.

ن جررمة السيو على روالب الموافين نليجاة لمسالهم بشارعية أخاو  لهام ق اوا معاام حياالهم  بن، ،واي
االحلال ، وانلخبوا مان قبا  ماقلمرا  حرلياة  في الرفا  الويني وفي الذود عن وينهم وفي معلسال 

 في مواقعهم، لجع  جررمة السيو على روالبهم م اعفة،، حسب لعبير)ا.
وشدد  على أن حرلة فالح سالبسى ،أربار مان )اقالك، وعصاية علاى الشارذمة واللسازرم، وقابلاة للساماع 

لمشاااروع فاااي أيااار لوجهاااا  الناااار المخللفاااة، و)اااي مر  الشاااهيد ياسااار عرفاااا .. سنواصااا  ن اااالنا ا
 الحرلة حلى نلملن من مصال  واقع )ذه الحرلة العايمة بشهدااها وجرحا)ا ومنا ليها،.

 6/11/2016 ،فلسطين أون الين
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 حكومة الحمد هللا بإعادة صرف أجور ورواتب كل موظف عموميمركز الميزان يطالب  .6
شالاور مان قبا  مجموعاة مان  قاا  مرلاز الميازان لحساوق اإلنساان منان للساى عاد : نسمة حملاو -غز  

أرلاوبر الما اي، عناادما ا و /  لشااررنالماوافين العماوميين أفاادوا بااأنهم لام يللساوا روالاابهم عان شاهر 
لوجهوا ملى البنوا في غز  السالالم روالابهم، ولفااجقوا بعادم لحورا  روالابهم ملاى حساابالهم، فاي حاين 

وبحساب المعلوماا  اللاي جمعهاا مرلاز الميازان  اسللم أقرانهم من الموافين اللابعين للسالية روالابهم.
حاو نأرلاوبر الما اي ا و /  لشاررنلحسوق اإلنسان، فسد بلاي عادد الاذين لام يللساوا روالابهم عان شاهر 

 موافا  يلبعون للسلية الفلسيينية موزعين على واااف مدينة وأجهز  أمنية. 50
أن يلون ،قاد وقاع مان بااب الخياأ الاذي وعبر المرلز عن اسلهجانن، لهذا اإلجراك، وأعرب عن أملن ب

مرلاااز حلوماااة الحماااد هللا باعااااد  صااار  أجاااور وروالاااب لااا  موااااف الويالاااب  يسااالوجب اللصاااحيح،.
عمومي لم يللَ  رالبن احلراما  للسانون الفلسييني، مشاددا علاى  ارور  أن للوقاف )اذه الممارساة اللاي 

 وعة باالنسسام والصراع السياسي. اسلمر  على مدر السنوا  اللسع المنصرمة واللي لان  مدف
 6/11/2016 ،فلسطين أون الين

 
 البيئة الفلسطينية ممنهجة ضد   حربا   تشن   "إسرائيل"سلطة جودة البيئة الفلسطينية:  .7

بممارسة  ،مسرااي ، 6/11/2016 الهم  سلية جود  البياة الفلسيينية يوم ا حد :ولالة ا نا و 
وقال  في بيان أصدرلن بمناسبة ،اليوم الدولي لمنع اسلخدام  فلسيينية.سلسلة اعلداكا  على البياة ال

نوفمبر من ل   /البياة في الحروب والصراعا  المسلحة،، الذي يصاد  السادس من لشررن الثاني
 غير معلن في اسلهدا  ا را ي الفلسيينية وبيالها. عام، من السليا  اإلسراايلية لمارس عدوانا  

لهاار ب نفايالهااا ملااى أرا ااي الدولااة الفلساايينية فااي مخالفااة قانونيااة اللفاقيااة  ،مساارااي ،وذلاار البيااان أن 
 للحد من لحرلا  النفايا  الخير  بين الدو . 1989باز  الدولية، اللي اعلمد  عام 

فاااي ال اافة الاربياااة  ،مساارااي ،ا  اإلسااراايلية وجااادار الفصاا  الااذي لبنيااان عمر وقالاا  الساالية من المسااال
بلاادمير البنيااة اللحليااة  ،مساارااي ،والهاام البيااان  وثااا بيايااا  را ااينا ولاادميرا لللنااوع الحيااوي،.يشاالالن ،لل

 ومصادر المياه والياقة في قياع غز  خال  الحروب اللي شنلها علين في السنوا  الما ية.
لواصاا  حرمااان الشااعب الفلسااييني ماان حساان فااي مياااه نهاار ا ردن  ،مساارااي ،وأشااار  الساالية ملااى أن 

 الثروا  اليبيعية في البحر المي  باعلبار فلسيين دولة شاياية على مياه )ذا البحر.و 
 6/11/2016 ،الجزيرة نت، الدوحة
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 تطلب ضمانات لتوسيع مساحة الصيد قبالة سواحل غزة "إسرائيل""الشؤون المدنية":  .8
 لمسادمااة، يااوم ا حاادقااا  الملحااد  باساام )ياااة الشااقون المدنيااة باااز  محمااد ا :محمااود أبااو عااواد -غااز  

ن السليا  اإلسراايلية ما زال  لقج  لوسيع مسااحة الصايد قبالاة ساواح  قيااع غاز ، م، 6/11/2016
وأو ااح المسادمااة فااي حاادي  لااا،السدس،، أن الجانااب  وليلااب  اامانا  فلساايينية للنفيااذ )ااذه الخيااو .

اللاي سايلم لحدياد)ا منعاا  اإلسراايلي ييلب من الجانب الفلسييني لسيير مرلب مراقباة علاى المنيساة
ا زالاا  عالسااة وال يوجااد أي حاا  فااي ااا  عاادم قاادر  مااملااى أن الس ااية  لحاادو  أيااة اخلراقااا ، مشاايرا  

ولام يسالبعد المسادماة قباو  ،حلوماة ا مار الواقاع، فاي  الير  الفلسييني لاوفير مثا  )اذه ال امانا .
 لحدودية.غز  من لسديم مث  )ذا االللزام بلسيير مرلب في للا المنيسة ا

 6/11/2016 ،القدس، القدس
 

 رهاب كما شرعنت البؤر االستيطانيةاإل : الحكومة اإلسرائيلية تشرعن الفلسطينية الخارجية .9
فاااادي أباااو ساااعدر: قالااا  وزار  الخارجياااة الفلسااايينية منااان وفاااي جررماااة جدياااد  لقلاااد حجااام   –رام هللا 

الفلسااااايينية المحللاااااة وحسيساااااة أن  اسااااالفحا  اإلر)ااااااب اليهاااااودي ومنامالااااان المليرفاااااة فاااااي ا را اااااي
ماان  مر)ابيااا   20ا  )ااي قواعااد انيااالق وحا اانا  لنمااو )ااذا اإلر)اااب ا سااود قااام أرثاار ماان عمر المساال

المسااالوينين المليااارفين المن اااورن لحااا  ماااا يسااامى بمجموعاااا  ،لااادفيع الاااثمن، مسااالحين بالعصاااي 
أثناك في ،الجانية، غرب رام هللا  والس بان الحديدية باالعلداك على مواينين فلسيينيين عز  في قررة

ماانهم بجاارو   4 مصااابةفااي  قيفهاام ثمااار الزرلااون وانهااالوا علاايهم بال اارب المباار  والهمجااي ملسااببين
المشاافى لللسااي العااالت. وقالاا  من )ااذا االعلااداك  ملااىلراوحاا  بااين ملوسااية وخيياار  نسلااوا علااى مثر)ااا 

 قيف الزرلون.لين الفلسيينيون أثناك موسم مليس ا و  الذي يلعر  
لااا  حلوماااة بنياااامين نلنياااا)و المساااقولية الراملاااة والمباشااار  عنهاااا  وأدانااا  الخارجياااة االعلاااداكا  وحم 

 بصفلها المحر  ا و  على قل  الفلسيينيين.
 7/11/2016 ،القدس العربي، لندن

 
 لطةمخطوطات البحر الميت من "إسرائيل" إلى الس نقلبيطالب المندوب الفلسطيني في اليونيسكو  .11

رام هللا: يالب الفلسيينيون في منامة اليونيسلو الدولياة بالعما  علاى نسا  مخيوياا  البحار الميا  
ليهم، وذلا خال  النسا  الاذي أجرلان ا سابوع الما اي حاو  معااد  الممللراا  ا ثرراة م ،مسرااي ،من 

 لصدير)ا بشل  غير قانوني. أوبلدانها ا صلية في حا  سرقلها  ملىوالح اررة 
 ليس  ع وا في اللجنة ولذلا شارل  في أعمالها لمراقب. ،مسرااي ،أن  ملىيشار 
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باعاد  مخيوياا  للااب اللاورا  اللاي عثار عليهاا  ،مسرااي ،وخال  النسا  يالب المندوب الفلسييني 
اساالول  عليهااا بشاال  غياار  ،مساارااي ،الساالية الفلساايينية  ن  ملااىفااي خربااة قمااران فااي البحاار المياا  

 لنساا  ساارا   ،مساارااي ،وقااا  الفلساايينيون من  لااون أعمااا  الحفررااا  جاار  وراك الخااط ا خ اار.قااانوني 
مجمع الحلوماة فاي  ملىمسلنيا  من ملحف رولفلر المجاور  سوار البلد  السديمة في شرقي السدس، 

 السدس المحللة. غربي
 7/11/2016 ،القدس العربي، لندن

  
 يا  جواز السفر الفلسطيني في الدوائر الرسميةالكويت اعتمدت رسم :ر الفلسطينييالسف .11

اعلمااد  دولااة الروراا  رسااميا  جااواز الساافر الفلسااييني فااي الاادواار الرساامية للدولااة، خاصااة  :ولاااال ال
مدار  الهجااار  والجنساااية. وقاااا  سااافير دولاااة فلسااايين لااادر الرورااا ، راماااي يهباااوب، من دولاااة الرورااا  

 لاادواار الرساامية للدولااة، خاصااة مدار  الهجاار  والجنسااية.اعلمااد  رسااميا  جااواز الساافر الفلسااييني فااي ا
وأ اااا  يهباااوب، من وزرااار الداخلياااة الراااورلي الشااايخ أحماااد الحماااود الصااابا  أبلاااان باالعلمااااد وفااا  
لعليماااا  أميااار الااابالد الشااايخ صااابا  ا حماااد الجاااابر الصااابا ، بلساااهي  لااا  ماااا مااان شاااأنن مسااااعد  

السااافير يهباااوب أن وزار  الداخلياااة الرورلياااة مهلماااة جااادا  وأبلاااي وزرااار الداخلياااة الراااورلي  الفلسااايينيين.
باعلماد جواز السفر الفلساييني الاذي يمثا  أحاد أ)ام رماوز دولاة فلسايين خاصاة فاي أعسااب ان امام 

 دولة فلسيين ل مم الملحد .
وأو ااح يهبااوب أن وزراار الداخليااة الرااورلي لل ااف ولياا  الااوزار  للجنسااية والهجاار  اللااواك الشاايخ فيصاا  

 ا حمد بملابعة اعلماد جواز السفر الفلسييني في دواار الهجر  والجنسية اللابعة للوزار . نوا 
 7/11/2016 ،الخليج، الشارقة

 
 قطاع غزةفي كهرباء البل حل أزمة الحمد هللا يبحث مع العمادي س   .12

يااااع غاااز  نااااق  راااايس الاااوزراك راماااي الحماااد هللا ماااع راااايس اللجناااة السيرراااة إلعااااد  معماااار ق :رام هللا
، العدياااد مااان المشااااررع اللاااي لنفاااذ)ا اللجناااة، إلعااااد  6/11/2016 السااافير محماااد العماااادي، ياااوم ا حاااد

وبح  الحمد هللا، مع العمادي في رام هللا، بح ور راايس سالية الياقاة عمار للاناة،  معمار السياع.
عة محياة لولياد سب  ح  أزمة لهرباك قياع غز ، من خاال  لاوفير لمورا  مان الجهاا  المانحاة للوسا

نجااااز مشاااروع خاااط الاااااز الناقااا  لهاااا، ا مااار الاااذي سيساااا)م فاااي رفاااع السااادر   الرهربااااك فاااي السيااااع، واي
 الرهربااية المورد  للسياع.
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  شااهررا للاييااة جاازك لبياار ماان لمليااون شااي 70وأو ااح رااايس الااوزراك أن الحلومااة لاادفع مااا يسااارب  
 لراليف الرهرباك، والوقود المشا  للمحية.

 6/11/2016 ،األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا( وكالة
 

 يستقبل األمين العام لالتحاد العام لعمال فلسطين عباس .13
، بمسار الرااساة فاي مديناة 6/11/2016 اسلسب  رايس دولة فلسيين محمود عباس، ياوم ا حاد :رام هللا

 رام هللا، ا مين العام لاللحاد العام لعما  فلسيين حيدر مبرا)يم.
لسياساااالن الحليماااة ون اااالن للحسيااا   ماااا   لم مبااارا)يم، سااايادلن، درع الحااااد عماااا  فلسااايين لساااديرا  وسااا

 وليلعا  شعبنا بالحررة واالسلسال ، ودعمن الملواص  لسياع العما .
لمااا أ)اادر ا مااين العااام اللحاااد عمااا  فلساايين، الاارايس، النسااخة ا ولااى ماان للاباان ،الااذارر  الوينيااة 

 اللي يلناو  فيها المسير  الوينية ومشارلة النسابا  في الن ا  الويني.نسابيا ون اليا،، 
 6/11/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 قريع يطلع القنصل المصري على آخر التطورات السياسية .14

مااد رااايس داااار  شااقون الساادس أح ،أيلااع ع ااو اللجنااة اللنفيذيااة لمنامااة اللحرراار الفلساايينية :الساادس
، السنص  المصري العام في فلسيين المسلشار خالد ساامي، علاى  خار 6/11/2016 قررع، يوم ا حد

واسالعر  قرراع لادر اسالسبالن المسلشاار ساامي، بح اور السنصا  العاام السااب   الليورا  السياسية.
واسالمرار ، اإلساراايليةوالمخييا   واإلجراكا المسلشار )مام أبو زرد، مجم  ا و اع الفلسيينية، 

اللوسع االسليياني وبناك  ال  الوحدا  االسلييانية في ال فة الاربية ومدينة السدس، بهد  مفشا  
 وعاصملها السدس. 1967مقامة دولة فلسيينية مسلسلة على حدود الرابع من حزرران 

 6/11/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ن المنحة الكويتية في البنوكالحساينة: أموال المستفيدين م .15
مفياد الحسااينة أصاحاب  الفلساييني دعاا وزرار ا شااا  العاماة واإلسالان :عبد الهادي عول  – :غز 

المناااز  الماادمر  لليااا  والمساالفيدين ماان المنحااة الرورليااة اللوجاان لفااروع بنااا فلساايين الساالالم الاادفعا  
،بلااااي مجمااااالي عاااادد  فااااي لصااااررح صااااحفي: ،وقااااا  الحساااااينة الماليااااة المخصصااااة إلعمااااار منااااازلهم. 

ملياون  16موايناا بمبلاي وقادره  547، حي  بلي عدد المسلفيدين مان الدفعاة ا ولاى 1,341المسلفيدين 
 .،مواينا   794ألف دوالر، أما الدفعة الثانية بلي عدد المواينين  685و
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ى دور)م في دعام ومسااند  وشلر الوزرر الحساينة دولة الرور  الشسيسة والصندوق الرورلي لللنمية عل
 ووزار  المالية في )ذه المنحة. لإلعمارأبناك شعبنا الفلسييني، مثمنا جهود الفرر  الويني 

 6/11/2016 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 محلية بالضفة الغربية مجالسجدل واسع حول قرار حل   .16
  الويني الفلسايينية حا   ثمانياة أثار قرار حلومة اللواف: لحررر والك عيد، من يوسف فسين - الخلي 

ملانياااة وجاااود  مجاااالس بلدياااة منلخباااة ولشااالي  أخااارر جدياااد ، جااادال  واساااعا  حاااو  اااارو  اللعياااين، واي
 خالفا  سياسية وراك )ذا السرار، ما دفع بع ها ملى اللوجن للس اك الفلسييني.

الس بلدياة فاي لا  مان  ، ح   ثمانية مج1/11/2016ولان مجلس الوزراك الفلسييني قد أعلن الثالثاك 
 مدينة يولررم، مدينة جنين، مدينة قلسيلية، ييا، مذنا، صوررف، قروي ياصيد، قروي لياسير.

وانلسااد حساان خررشااة، النااااب الثاااني لاارايس المجلااس اللشااررعي، قاارار الحلومااة، معلباارا  أناان يناادرت فااي 
لخبة من المواينين، وال بد مان ميار سياسة اللعيينا ، واإلقصاك غير قانوني،  ن ،)ذه المجالس من

وأ ااا  خررشااة فااي حاادي  لااا،قدس باارس،، أن مقالااة  لايير)ااا عباار صااندوق االنلخابااا ، حسااب قولاان.
المجالس المحلية شل  من أشلا  الخداع في ا  قرار لأجي  االنلخابا  المحلياة لماد  أربعاة شاهور، 

للااي لمللااا النصاااب السااانوني، لراان و،)ااي مااد  زمنيااة قصااير  يملاان لهااذه المجااالس لساايير أعمالهااا، وا
 السرار يألي للعزرز السلية و)و بيد جها  معينة،.

ويشااير ملااى أن قاارار لعيااين لجااان باادال  ماان المجااالس المحليااة المنلخبااة، جاااك بشاال  انلسااااي وبساابب 
لجاذبا  سياسية، و)و مقشر على أن االنلخابا  المحلية لان لجاري، معلبارا  ،أنان لام يلان )نااا قارار 

دي باجرااهااا، باا  لااان بااالون اخلبااار، ولفاجااا  الساالية بااأن حرلااة حماااس سلشااارا، لااذلا لجااأ  جاا
 للسلية الس ااية من أج  ملاااها،.

ماان جانباان، أرااد رااايس بلديااة صااوررف المسااا  محمااد غنيمااا ، أن  قاارار مقالااة المجلااس البلاادي، جاااك 
،فااالح، الرسااامية لالنلخاباااا  لخلفياااا  سياساااية، ولعسااااب لااان بسااابب رف ااان الااادخو  فاااي قااماااة حرلاااة 

قراره خو  االنلخابا  عبر قاامة مسلسلة. وشدد غنيما  في حادي  لاا،قدس بارس،، علاى  المحلية، واي
لة ماان قباا  حرلااة ،فاالح،، دون  رف اان لساارار الحلومااة بلعيااين مجلااس جديااد، رغاام لااولي اللجنااة المشاال 

 لومة بشل  سري حسب قولن.اللشاور مع العااال  والفصاا ، وأنن لم الموافسة عليها من الح
وأشار غنيما  ملى أن المجلس البلادي المنلخاب، حصا  علاى المرلباة ا ولاى فاي أداك الموازناة علاى 
مساالور ال اافة الاربيااة، ولاام يعاااني ماان مشااار  ماليااة أو مداررااة، ملعنااا  عاان اللوجاان بشاالور للمحلمااة 
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للميالباااة بااااللراجع عااان قااارار حااا  العلياااا  اااد راااايس الحلوماااة والناااااب العاااام ووزرااار الحلااام المحلاااي، 
 المجالس المحلية.

ورو ااح ولياا  وزار  الحلاام المحلااي حساان جباااررن فااي حاادي  لولالااة ،قاادس باارس،، أن اعلبااارا  قاارار 
الحلومة بح  المجالس ،قانوني،، ولألي بسبب عدم اللزام الهيااا  المحلياة بااغالق ملاف دياون الميااه 

 ،. .ا صو الموازنة  من والرهرباك، وعدم االللزام با نامة و 
 6/11/2016 وكالة قدس برس،

 
 كلت للهيمنة على السلطة القضائية والتشريعيةش   : المحكمة الدستورية محكمة فتحاويةحماس .17

قااا  د. سااامي أبااو ز)اااري، الناااي  باساام حرلاااة حماااس  من قاارار ماااا يساامى بالمحلمااة الدسااالوررة أن 
صااانة عاان نااواب المجلااس اللشااررعي مرفااو  وباياا  رااايس الساالية لاان الصااالحية الراملااة لرفااع الح

 قانونا .
وأراااد أباااو ز)اااري فاااي لصاااررح صاااحفي، أن حرلاااة حمااااس ال لعلااار  أصاااال  بالمحلماااة الدسااالوررة وال 
قرارالهااا  نهااا عبااار  عاان محلمااة فلحاويااة شاالل  للهيمنااة علااى الساالية الس ااااية واللشااررعية و)ااو مااا 

 ة في ا  )ذه الممارسا  من حرلة فلح.يجع  أي انلخابا  قادمة ليس لها أي قيم
 6/11/2016، غزة ،موقع حركة حماس

 
 : السلطة تحمي االحتالل باعتقالها المقاومينحماس .18

أرد الناي  باسم حرلة حماس، حسام بدران، أن الرشف عان اعلساا  أجهاز  السالية لعادد مان الشابان 
يقلد مصرار السلية على أن لرون  ال العين في زرع عبو  ناسفة بالخلي  قب  يومين )و أمر خيير

 وليال يحمي أمن االحلال  وييعن اهر المساومة.
ويالااب باادران الساالية بوقااف مهزلااة مالحسااة المساااومين، والسااما  لهاام بالاادفاع عاان شااعبهم بعااد فشاالها 

 ومشروعها السياسي في لسديم أي حماية للشعب ولمسدسالن.
ين واللااي لشااف االحاالال  عاان لفاصاايلها صاابا  اليااوم وأشااار ملااى أن العبااو  اللااي أعااد)ا أحااد المساااوم

 دلي  ليور المساومة في ال فة.
ليلاااو مااان  12وشااادد النااااي  باسااام حرلاااة حمااااس علاااى أن لملااان مسااااوم مااان زرع عباااو  ناسااافة بحجااام 

الملفجرا  واللحلم بها عن بعد في ا  اليوق ا مني المفرو  على ال فة بأرملها لهو دلي  على 
 بنا على مواصلة المساومة، وابلرار أساليب جديد  قادر  على مرباا االحلال .مصرار شعبنا وشبا
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ولابع ،شبان المساومة في ال فة ال يزالون يلحدون باملانالهم الملوا عة مناوماة أمان االحالال  مان 
جاااي  ومخاااابرا  يعملاااون ليااا  نهاااار إلفشاااا  أي عمااا  مسااااوم، و)اااذا ماااا يعياااي ا مااا  لشاااعبنا باااأن 

 رون على اسلرداد الحسوق ولنس المحل  عن أر نا،.المساومين قاد
 6/11/2016، غزة ،موقع حركة حماس

 
 فتح تدين االعتداء على القيادي فيصل أبو شهال في غزة .19

وم ا حاااد، االعلاااداك علاااى ياااأدانااا  الهيااااة السيادياااة العلياااا لحرلاااة )فااالح( فاااي قيااااع غاااز ، مسااااك   :غاااز 
 و شهال، وجمعية بنا الدم المرلزي.السيادي النااب عن الحرلة في غز  فيص  أب

وقالاا  الهياااة، فااي بيااان صاادر عنهااا، ،ناادين ونساالنلر االعلااداك الااذي يااا  منااز  فيصاا  أبااو شااهال 
ع و المجلس الثاوري لحرلاة فالح الناااب عان الحرلاة فاي المجلاس اللشاررعي وع او الهيااة السيادياة 

الاسة في سلوا مسلهجن ومدان وخارت عن العليا واللياو  با يدي وال رب والشلاام وا لفاظ غير ال
 عادالنا ولساليدنا وأعرافنا الوينية واالجلماعية،.

وأ ااا  البيااان أن ،حرمااة البيااو  وحرمااة قيااادا  حرلااة فاالح ولوادر)ااا لهااي مسدسااة ولاان نساامح بااأي 
يم مساس بهما،  ن حرلة فلح بفلر)ا ومباداها وقيمها لن لسمح بمث  )ذا السلوا الخارت عن للا الس

 فلان ا جدر بالمعلدين أن يسلروا يرقا بما يلواف  ورلناسب مع قيم حرلة فلح،.
 6/11/201وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

 
 بغزة 2007خالل أحداث  القسام يدفع "الدية" لعائلة قتل ابنها بالخطأ .21

لااة )حماااس(، الديااة لعاالااة دفعاا  للااااب الشااهيد عااز الاادين السسااام الجنااا  العساالري لحر : خااان يااونس
الشهيد صسر مسماعي  عنبر، بعد اللوص  اللفاق صلح ولرا ي، وذلا على خلفية قلا  الشاهيد عان 

 يرر  الخيأ.
وجاااك فااي ورقااة الصاالح اللااي وقعاا  ماان الياارفين، باادفع السسااام الديااة الشاارعية لعاالااة عنباار ومساادار)ا 

نهاك لبعا  عملية السل ، بعد دفع ق ها المسسبعين ألف دينار أردني مساب  اعلرا  العاالة بلحمل ولية واي
 ووقع اليرفان على الصلح بح ور مخالير ووجهاك مصال  يوم الخميس الما ي.، الدية

، وسع  للااب السساام إلبارام الفااق صالح 2007وقل  الشهيد عنبر عن يرر  الخيأ في أحدا  عام 
 مع عااللن حلى لرلل  المساعي بالنجا .

 6/11/2016، ينفلسطين أون ال
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 بتهمة المقاومة بينهم ناشط في حماس الضفة من فلسطينيين أربعة يعتقل االحتالل .21

 فااي اقلحامااا  حملااة شاان   مسااراايلية قااوا  أن العبااري،، 0404، موقااع العيسااى: ذلاار ميهاااب -هللا  رام
 ماانهم ةأربعاا والخلياا ، لحاام بياا  ماادينلي ماان فلساايينيين خمسااة اعلسااا  عاان أساافر  الاربيااة، ال اافة

 .بلهمة مشارللهم بأعما   د الجي  والمسلوينين ،شاباا، الا العامة المخابرا  لجهاز، ميلوبون ،
 أن من بين المعلسلين في الخلي ، ناشيا  في حرلة حماس. ملى العبري، الموقع وأشار

 6/11/2016برس،  قدس
 

 ة طعنها كانت بصدد تنفيذ عملياالحتالل يعتقل فلسطينية من القدس بزعم أن .22

أنهااا اعلسلاا  ساايد  ماان مدينااة الساادس،  أمااس، اإلسااراايليةأعلناا  الشاارية : ولاااال  –الساادس المحللااة 
 قال  منها لان  بصدد لنفيذ عملية يعن.

وصاال  معلومااا  اساالخبارالية للحااد  عاان نيااة اماارأ  مسدسااية، لبلااي ماان ،وأشااار  الشاارية فااي بيااان: 
ة أنهااا عثاار  علااى ساالينلين، أثناااك عمليااة لفلااي  وأو ااح  الشااري .،عامااا، بلنفيااذ عمليااة 36العماار 

ولام لرشاف الشارية عان )وياة المسدساية المعلسلاة، لماا لام لسادم مزرادا  منز  المسدسية، عسب اقلحامان.
 من اللفاصي .

لرااان  ناصااار قاااوس، راااايس ناااادي ا ساااير الفلساااييني )غيااار حلاااومي( فاااي السااادس، قاااا  فاااي لصاااررح 
 ، ولسين بالبلد  السديمة بالمدينة.،بدوي قمر ،صحفي، من السيد  المعلسلة، )ي 

، اعلساا  السايد  بادوي، ،أ)االي ا سارر المسدسايين،من جانبن، اسالنلر أمجاد أباو عصاب، راايس لجناة 
الشاارية اإلسااراايلية ادعاا  عثور)ااا علااى ساالينين بجانااب الساار ن الرااررم فااي منااز  الساايد ، )..( ، وقاا :

سالارين لسالخدم فاي الميابخ، )اذه ليسا  أدلان للنفياذ  )نالا قر ن لررم في ل  بي  فلسييني و)نالاا
 .،االعلسا 

 7/11/2016الرأي، عمان، 
 

 أسير محررعن  اإلفراجلمنع  تقدم اعتراضا   اإلسرائيليةالنيابة العسكرية  .23

 59) ناااا  البرغااوثي ا ساايرعاان  اإلفاارات رف اا  سااليا  االحاالال ، اليااوم، :علااي ساامودي –جنااين 
بحجااة  اعلرا ااا اإلسااراايليةقاادم  النيابااة العامااة  أنمحافاااة رام هللا، بعااد  عامااا (، ماان قررااة لااوبر فااي

شهرا ،  30من المحلمة على اسلانافها  د قرار الحلم الذي ق ى بسجن البرغوثي  عدم صدور قرار
 .ا حراراعلسالن مع العشرا  من المحرررن في صفسة وفاك  معاد عسب 
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 مثاار والممايلاة فاي  اللاأخيرالنياباة لعماد   أنثي لاا،لسدس ،، نافع زوجة البرغاو  ميمانوأفاد  المحرر  
، لمنع مياالق سارا  نااا  مماا يقلاد أن اعلسالان 25/11/2015منذ  االسلانا قدم   أنهاالس ية، رغم 
 اااط فااي المساالسب ،  لااأدا خيياار  لاادر حلومااة االحاالال  اللااي لررااد اساالخدامهم  مبعااادسياسااي ولاان 

 والسوانين. ا عرا قن غير قانوني وانلهاا صارخ لرافة اعلسا  ناا  ورفا أنمقلد  
 6/11/2016القدس، القدس، 

 
 بعد االنتخابات حل الصراع على أساس المفاوضاتواشنطن من  ننتظرنتنياهو:  .24

قا  رايس الوزراك اإلسراايلي بنيامين نلنيا)و، يوم ا حد، أن مسرااي  لنلار من الواليا   :رام هللا
ملمسلة بالمبدأ أن الصراع الفلسييني اإلسراايلي لن يح  مال من خال  مفاو ا   الملحد  أن لبسى

 مباشر  بين اليرفين ولرن بدون شروط مسبسة وبدون قرارا  ل مم الملحد  أو لمناما  دولية أخرر.
وأعرب نلنيا)و في لصررحا  لن خال  جلسة الحلومة اإلسراايلية، عن ثسلن بأن عالقا  مسرااي  مع 

 اليا  الملحد  سلزداد ملانة با  النار عن )وية الفااز في االنلخابا  الرااسية ا ميرليةالو 
 6/11/2016القدس، القدس، 

 

 في انتظار قرار المحكمة العليا "تشريع المستوطنات"مشروع قانون  مناقشةنتنياهو يقرر تأجيل  .25
النسا  في اللجنة الوزاررة للسانون حو   رام هللا: قرر رايس الوزراك اإلسراايلي بنيامين نلنيا)و لأجي 

ا سبوع المسب . ولان يفلر  بالوزراك دراسة  ملىمشروع السانون الجديد للشررع البقر االسلييانية 
الن  الجديد للسانون الذي قدمن نواب من البي  اليهودي والليلود في محاولة لالللفا  على 

 اب .معار ة المسلشار السانوني للحلومة للن  الس
ولم ير  الن  الجديد على ياولة الرنيس  يوم ا ربعاك الما ي بعد قرار رااسة الرنيس  دفعن 
بشل  عاج ، لرن نلنيا)و يلب االنلاار لمد  أسبوع  خر على ا ق . وحسب اللسديرا  يسعى 

د  سبعة نلنيا)و النلاار قرار المحلمة العليا في يلب دولة االحلال  لأجي  )دم مسلوينة عمونة لم
ورل من الن  الجديد صياة لحدد  أشهر قب  العم  على دفع مجراك بدي ، في محاولة لح  ا زمة.

قيام الدولة بمصادر  حسوق اسلخدام ا را ي الفلسيينية الخاصة وليس الملرية ذالها. لما يحدد أن 
بقر  عمونة  السانون سيسري فسط على المسلوينا  اللي لان  الحلومة  العة في مقاملها مث 

ا مر الذي سيمنح المسلوينين فيها افلرا  حسن النية. وحسب السانون فان الفلسيينيين الذين 
 يثبلون ملريلهم ل ر  الخاصة سيحصلون على لعوي  مالي لبير.

 7/11/2016، لندن، قدس العربيال
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 مازن شريك نفسه أبوليبرمان يزعم:  .26
فيادور ليبرمان الرايس الفلسييني بشل  غير مسبوق في ا اإلسراايلي)اجم وزرر الجي   :رام هللا

 االحد، امام ارلان وزارلن ونسللن السنا  لعاشر  االسراايلية. أمسحدي  ادلى بن 
 وقا  ليبرمان ،لسد قام  اسرااي  بما لم لسم بن أي دولة اخرر لسد أخلينا ل  شيك،. لما ادعى.

  مر  يسولون ذلا اسلارب  نني ال اعلم )و وا ا  ،يسولون لي من أبو مازن )و شررا وفي ل
 شررا من أنن شررا نفسن وعااللن فسط،.

 7/11/2016القدس، القدس، 
 

 

 تابعة لصحافيين من اليسار اإلسرائيلي "فيسبوك"راقب حسابات  نتنياهومقرب من نائب  .27
يا)و أمس أنن نأرد نااب مسرب من رايس الوزراك اإلسراايلي بنيامين نل: أ   ب -السدس المحللة 
الخاصة بصحافيين الهموا بانلمااهم ملى اليسار واللسل  ملى )ياة الب  « فيسبوا»راقب حسابا  

 الجديد .
وندد الحاد الصحافيين في مسرااي  والمعار ة بهذه الممارسا ، مشبهة ميا)ا بممارسا  جهاز 

لي »االسلخبارا  السوفيالية ، أو جهاز «شلازي »الشرية السررة في ألمانيا الشرقية المعرو  باسم 
 «.جي بي

الذي يلزعمن نلنيا)و، في مسابلة مع « ليلود»وقا  ديفيد بيلان، مدير االالال ، النااب عن حزب 
لس  مسلعدا   ن يسوم )قالك اليساررون بليبي  أجندلهم في الخدما  العامة مثلما »مذاعة الجي : 

راقبنا رساا  )قالك الصحافيين على موقع »على صفحالهم على فايسبوا. مقلدا : « يسولون 
الجديد  اللي « )ياة الب  العامة»ورف  لشف أسماك الصحافيين الذين لم لوايفهم في «. فايسبوا

 من المفلر  أن لح  ملان سلية الب  العام المسب  اللي لشر  على اإلذاعة والللفزرون العام.
 7/11/2016، لندن، حياةال

 

 تلتزم الحياد في االنتخابات األمريكيةاإلسرائيلية  ماإلعالسائل و الحكومة و  .28
ليس جديدا  أن يرل ز اإلعالم اإلسراايلي لاييلن في ا يام ا خير  على : أسعد للحمي - الناصر 

االنلخابا  الرااسية في الواليا  الملحد ، فيوليها صدار  ا)لمامالن من خال  ميفاد لبار مراسليها 
لة ولخصي  صفحا  لثير  لياى على ساار ا خبار ومحلليها ملى واشنين ل ب  لساررر مللفز  ميو 

من دون السفز عن أ)مية الصو  اليهودي ا ميرلي، منما الجديد )ذه المر  الخاذ سدنة المسلور 
 السياسي دور المحايد غير اآلبن بهوية الفااز.
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س الحلومة اإلسراايلية بنيامين وخالفا  لالنلخابا  ا ميرلية ا خير  قب  أربع سنوا ، حر  راي
نلنيا)و ووزراقه خال  ا شهر ا خير  على عدم اإلدالك بأي لصررح يسب  لأويال ، باسلثناك لأريد 

 نلنيا)و قب  أسبوع بأنن للسى دعو  من ل  من المرشحين لزرار  البي  ا بي  مع لسلمن منصبن.
ن لحاو  وساا  اإلعالم المخللفة لايية الحد  بمو وعو  ية من دون لف ي  مرشح على اآلخر، واي

اليمينية ا وسع انلشارا  والمملولة للبليونير ا ميرلي اليهودي شيلدون « مسرااي  اليوم»لان  صحيفة 
أدلسون الداعمة لنلنيا)و، لاهر في عناورنها ولحلياللها بع  اللعايف مع المرشح الجمهوري 

 دونالد لرامب المدعوم من أدلسون.
 7/11/2016، لندن، حياةال

 

 جديدة بغور األردن استيطانيةبؤرة : "هآرتس" .92

ن عصابة من أ، مسراايليين نسل  صحيفة )آرلس عن ناشيين :بر)وم جرايسي - الناصر 
قامة بقر  اسلييانية في شما  غور ا ردن في ال فة المحللة. وحسب مالمسلوينين شرع  في 

  نحو شهررن عررشة في الموقع، الذي يبعد عن اللسررر فان المسلوينين لانوا قد نصبوا قب
 ليلوملرا .  5مسلوينلين في للا المنيسة، نحو 

زاك صم  الحلومة على اعمالهم شرعوا ا سبوع الما ي في اقامة البقر  االسلييانية الجديد ،  واي
 و)ي الثانية في )ذه المنيسة خال  شهر.  

سليا  االحلال  للوايأ مع عصابا   ولان  الصحيفة ذالها قد لشف  قب  نحو شهر، أن
المسلوينين في اقامة بقر  اسلييانية جديد  شما  غور االردن في ال فة الفلسيينية المحللة. فسد 
زعم  سليا  االحلال  أنها اصدر  امرا بهدم المنشآ  في الملان، مال أن اللحسي  الصحفي مع 

قامة المباني، وبموازا   ناشيي سالم مسراايليين، أرد أن المسلوينين اسلمروا في مد خيوط المياه واي
ذلا، يشنون اعلداكا  على الرعا  الفلسيينيين في الملان، ويسلولون على ارا يهم الخاصة. 

 وحسب لساررر الحسا، فان )ذه البقر  ما لزا  قاامة.

 7/11/2016، الغد، عم ان

 

 والناصرة إسرائيلية في غور األردن عسكريةمناورة  .31
وم ا حد، في لنفيذ ،لمررن عسلري،، يشرع جي  االحلال  اإلسراايلي صبا  : د صسرأحم - غز 

 في منيسة شما  غور ا ردن والناصر .
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وأو ح  مذاعة ،صو  مسرااي ،، أن اللمررن العسلري سيسلمر حلى يوم الخميس السادم، منو)ة  
 المناي ،. ملى أن اللمررن سيشلم  على ،حرلة نشية لسيارا  قوا  ا من في )ذه

وأشار  اإلذاعة، ملى أن ،)ذا اللمررن لم اللخييط لن مسبسا  و)و جزك من خية اللدرربا   
،، مو حة أن الهد  منن )و ،الحفاظ على جهوزرة ولأ)ب قوا  جي  2016العسلررة للعام 

 الدفاع،.
 6/11/2016، 21موقع عربي 

 
 الفلسطينية للمناطق اإلسرائيلي" سقالمن" صفحة مع التعامل من تحذر فلسطينية أمنية دراسة .31

 المناي  في اإلسراايلية الحلومة أعما  منس  أيلسها اللي الصفحة خيور  من أمنية دراسة حذر 
 منها يسو  اللي ،،المنس ، اسم ولحم ، فيسبوا، موقع على مردخاي، يقا  الجنرا  الفلسييني،
 .اسلفسارالهم على والرد الفلسيينية، المناي  سلان مشار  لح  مخصصة

 ا خير  الفلر  خال  منن حماس، لحرلة العسلري  الجنا  من المسرب، ا مني المجد، موقع وقا 
 يقا  الجي  باسم الساب  الملحد  يدير)ا، فيسبوا، االجلماعي اللواص  موقع على صفحة اهر 
 .لن لابع ملخص  وفرر  مردخاي
 الوحد  في اللجنيد  باط أحد، لان مردخاي  الجنرا لون  الصفحة، مع اللعام  من الموقع وحذر
 المجاور  الدو  في، عمالك لجنيد، في مخلصة الوحد  )ذه أن ملى الفلا   ،،504 الصهيونية السررة
 .عام بشل  العالم دو  مخللف وفي خا  بشل  االحلال  لدولة
 الصور  إلعياك سي اللن وحد  أنشية إلبراز مزرفا معالما وجها لمث ، الصفحة أن دراسة، في وذلر

 ،.الصهيوني للجي  الملح ر 
 في وجهوده لالحلال  اإلنساني الدور إلاهار ،،الرذب، باسلخدام لسعى الصفحة )ذه أن ملى وأشار 

 المنشورا  بع  خال  من أنن وأو ح . المجاال  ل  وفي الفلسيينيين للسلان اللسهيال  لسديم
 .اللنسي  وحد  دور من لنلس  اللي لمعلوما وا ا خبار على الصفحة على الساامون  يرد

 7/11/2016العربي، لندن،  القدس
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 هللا غرب رام في الزيتون  قطاف أثناء فلسطينيين على يعتدون  يهود متطرفون  .32
 قيامهم أثناك المسلوينين من مجموعة العلداك فلسيينيين أربعة لعرَّ : سعدر أبو فادي – هللا رام

 عاما 40و 25 بين فحيد  أبو عاالة من و)م ا ربعة نس  ولم. هللا رام من الارب ملى الزرلون  بسيف
 أصيب بينما صعب، و ع من ويعاني رأسن في أصيب أحد)م أن لبين حي  هللا رام مسلشفى ملى

 .يفيفة بجرا  اآلخرون 
 لم أنن أو المالسة أرا يهم في المدمر  ا شجار من الرثير وجدوا منهم قرر  عد  من فلسيينيون  وقا 
 . المسلوينين قب  من أشجار)م قيف

 وقا . الزرلون  محصو  جني خال  الفلسيينيين على المسلوينين اعلداكا  عام ل  في وللررر 
ن المنيسة، في يوجد ال االحلال  جي  من فلسيينيون   المسلوينين اعلداكا  يلجا)  فانن وجد واي

 لابعة  نها ا را ي )ذه غالبية ملى وصو ال الفلسيينية ا من لسوا  يملن ال نفسن الوق  وفي
 .اإلسراايلية ا منية للمسقولية لخ ع اللي، ت، للمناي 

 7/11/2016العربي، لندن،  القدس

 
 آبائهم؟ قبور نبش لبنان فلسطينيو يكرر لماذا .33

 حلى و بااهم قبور أجداد)م ملرر  وبصور  لبنان في الفلسيينيون  الالجاون  ينب  العيس: أبو جهاد
 .ال يسة ذالها السبر بمساحة الجدد أموالهم دفن من يلملنوا
 من الفلسيينيين بمنع الصارمة السوانين للايير اللبنانية الدولة لدفع فيها المي  حرمة لشفع لم مساحة
ن حلى، المخيما  حدود خارت ا را ي ولملا شراك ح   لردس بعد ،،مولا)م لدفن لان  واي

 .المزرد اسليعاب على قدرلها موعد المخيما  مسابر وارلااظ
 على الملوفى ذوي  ولجبر قيعية، بصور  اللبنانية المسابر في الفلسيينيين دفن اللبنانية السوانين ولمنع
 لزا  ما اللي والمخيما  المسابر أسوار داخ  الجدد الملوفَّين لدفن أقرباان أو أجداده قبور نب  خيار
 .1948 العام في ىا ول اللجوك موجا  منذ مساحلها على

 من زاد ما و)و لبنان، ملى سوررة من الفلسيينيين الالجاين  ال  نزو  مع المشللة حد  ولفاقم 
 أدنى وانعدام الصحية الرعاية سوك بسبب الوفيا  نسب ارلفاع بعد لبير ، بصور  المعانا  حجم

 .الرررم العي  مسوما 
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 بصور  مرلبية بالمسابر اللردس مشللة فان علي، ياسر ن  الجئ شبلة لحررر رايس وبحسب
 عرو ا أن 21عربي لا م يفا ل ر ، أو للبي  سواك اللملا من الفلسييني الالجئ بحرمان رايسية
 .ر ف   جميعا لرنها المسابر للوسعة أر  قيعة من أرثر لشراك وعر   لوفر  عد  مالية
 لأمين عليها يلعين ما لبنان، ل  في فاأوقا لديها من قا  اللي الدينية المرجعيا  جميع عزام والم

 مسقولية جانب ملى جنسيالهم لان  أنى المسلمين مولى لدفن ا وقا  )ذه من الالزمة ا را ي
 .الالجاين ملف عن المسقولة أونروا ولالة

 6/11/2016"، 21موقع "عربي

 

 عباس على فلسطينيين غضب يثير لإلسمنت "معاريف": مصنع .34
  د احلجوا المي  البحر قرب المسيمين الفلسيينيين من عددا أن اإلسراايلية معاررف صحيفة ذلر 
 للسلان  ررا   يسبب قد مسمن  مصنع للشييد سعين بسبب عباس، محمود الفلسيينية السلية رايس
 .والبياة
 بللا المسيمة الرشايد  قبيلة لنايم شهد  ا خير  ا سابيع أن ملداد لارني الصحيفة مراسلة وأفاد 
 ا مرا  انلشار وي اعف بياية، بلارثة يلسبب سو   نن المشروع  د احلجاجا  المنيسة
 .وا يفا  المسنين أوساط في خاصة الجو للو  عن النالجة اللنفسية

 منذ يرلادونها اللي ومراعيهم اليبيعية لحيالهم لهديدا المصنع لشييد في يرون  المحلجين البدو أن لما
 الذي البلدية رايس مقالة الرشايد  عن احلجاجا  أسفر  فسد ذالها، لصحيفةا ووف  .السنين عشرا 
 عسابا   البلد  في الموجود  المدرسة مغالق لم لما لن، بديال   السلية لعي ِّن ولم المحلجين،  من لان
 مسرااي  من ل  في السليا  ملى باللوجن )ددوا الفلسيينية البلد  سلان من المراسلة وقال  .لها
 .المشروع لوقف الفلسيينية السلية على لل اط ردنوا 

 6/11/2016الدوحة،  نت، الجزيرة
 

   الطعام عن المفتوح إضرابهما يعلقان وصنوبر العيساوي  األسيران .35
 العيساوي  سامر ا سيررن أن ا حد، مساك قراقع عيسى والمحرررن ا سرر  شقون  )ياة رايس قا 

 السجون  مصلحة مدار  من وعودا  بعد اليعام، عن المفلو  ام رابهم اليوم علسا قد صنوبر ومنذر
 .لميالبهما باالسلجابة
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 مفلوحا   م رابا   خا ا واللذان الصحراوي، نفحة سجن في السابعان وصنوبر العيساوي  من قراقع، وقا 
 قد لافة، ا سرر  حيا  لمس اللي الميالب من بجملة ميالبين ،25/10/2016 منذ اليعام عن

 .السجون  مدار  مع بنود عد  من الفاق ىمل لوصال
 الدامون  سجن من الفلسيينيا  ا سيرا  جميع بنس  اإلدار  لعهد )و ملين اللوص  لم ما بأن وأو ح

 قررب لونن )شارون، سجن في اللصليحا  من االنلهاك وبعد وق ، أقرب في )شارون  سجن ملى
 المحارم والى من ا سيرا  نس  يلم أن على  اإلدار  وافس  لما اإلسراايلية، العسلررة المحارم من

 .الرملة سجن ملى منزالهن دون  مباشر  بصور 
 قب  من بها اللسدم يلم يلبا  على بناك المر ى ل سرر  أيباك بادخا  ا سيررن، اإلدار  ووعد 
 .فين يسبع الذي السجن إلدار  المرر  ا سير

 6/11/2016هللا،  الجديدة، رام الحياة
 

   شرف دير أراضي من الزيتون  محصول يسرقون  مستوطنون  :نابلس .36
،  مسلوينة مسلويني من ،،وفا،لا دغلس غسان الاربية ال فة شما  االسلييان ملف مسقو  قا 

 سيات داخ  و)ي شر ، دير  )الي اللابعة ا را ي في الزرلون  محصو  سرقوا ،،شمرون  شافي
 .المسلوينة
 أنهم مو حا ساعا ، ولمد  أيام، قب  ثمار)م جني مزارعينلل سمح  االحلال  قوا  أن وأ ا 
 .لامال بسرقلن لفاجأوا أنهم مال المحصو ، لجني اليوم لوجهوا

 7/11/2016هللا،  الجديدة، رام الحياة
 

ل األسيرة الحركة .37  جامعي لقب إلى االعتقال زمن تحو ِّ
 أسير 600 حوالي أن قع،قرا عيسى والمحرررن، ا سرر  شقون  )ياة رايس مجادلة: أرد محمود

 شهاد  على للحصو  المفلوحة السدس بجامعة يللحسون  اإلسراايلي االحلال  معلسال  في فلسييني
 .ا سر زمن على واللالب والفلري  الثسافي اللحدي في ا سرر  سال  اللعليم وأن البلالورروس،

 البلالورروس دراسة أرملوا سرر أ العام )ذا لخرت،ا حد،  يوم مويني، إلذاعة حدي  في قراقع، وقا 
 .المعلسال ، في
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 بالمسلسب ، ولفاق  أم  من مليهم يحملن لما نارا المعلسال  في اللعلم أ)مية على قراقع وشدد
 من االحلال  ومساومة الويني الن ا  من جزك، منن وقا ، جامعية، بأرقام المعلس  أرقام واسلبدا 
 مرادا  لديهم ا سرر، أثبلن ما و)ذا اإلنسان، لبناك مفيد عم  ملى المعلس  في الزمن لحور  خال 
 ،.باللعلم حسهم على للحصو  )االة وقدرا 

 6/11/2016، 48 عرب

 
 للمسجد األقصى االقتحامات يسهل لمبنى يخطط االحتالل .38

 اقلحاما  لسهي  بهد  مبنى للشييد المحللة السدس في اإلسراايلية الشرية  ا)ر: لخيط بال 
 ملى للصعود االنلاار ارو  ولحسين، ا قصى المسجد باحا  ملى المليرفين واليهود ينالمسلوين

 .ا حد يوم اإلسراايلي الجي  مذاعة ذلر  حسبما ،،الهيل  جب 
 شمواي  ،(البراق) المبلى الحااط حاخام للهم، اإلسراايلي اليمين في جها  من اإلذاعة وقال 

 ،.المبنى لرميم يعرق  فانن الهيل ، جب  ملى دالصعو  معار لن بسبب بأنن رابينوفيل 
 في المشارلون  فين ينلار أن )و المبنى )ذا )د  أن يمينية مسراايلية ملرلرونية مواقع وذلر 

 االحلال  شرية قرر  ذلا  وك وعلى المير، أو الشمس لح  يسفوا ال لي ا قصى اقلحاما 
 ،.الجب  ملى مررح بصعود يسمح، جديد مبنى بناك

 6/11/2016، 48 بعر 

 
 السوري  النظام بسجون  سنة اعتقالها بعد فلسطينية فتاة استقبال .39

 سنة اعلسالها بعد خلي ، رامية الفلا  حم ، في الفلسيينيين لالجاين العاادين، مخيم أ)الي اسلسب 
 .السوري  الناام سجون  في لاملة
 اعلسل  اللي خلي  رامية سلسبا ال مقثر  مشا)د يومين، قب  المخيم من ناشيون  بث ن فيديو وأاهر
 .ابنلهم عن اإلفرات بعد هلل، شلرا ساجدين رامية والدا وخر   .ي ذلر سبب دون  الناام حواجز أحد على
 العدد أن مال السوررة، السجون  في الفلسيينيا  المعلسال  أعداد عن دقيسة أرقام ال أنن ملى يشار
 .فلسيينية لصحف وفسا بالعشرا ، ي س در

 6/11/2016ل، عم ان، السبي
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 األسرى  واألطفال مناصرة لألسير دعما مون  كي لبان رسالة يوقعون  فلسطيني تلميذ مليون  نصف .41
 ل يفا  دعما   الملحد ، ل مم موجهة رسالة فلسييني مدرسي للميذ مليون  نصف نحو وقع

 مناصر ، أحمد المسدسي لليف  وخاصة لافة، اإلسراايلي االحلال  سجون  في ا سرر  الفلسيينيين
 السدس في مسراايليين يعن محاولة بحجة االحلال  جنود برصا  مصابلن بعد بن ن ل ِّ  الذي المعلس 

 .عام نحو قب 
 ا مم مسر في مون، لي بان الملحد  ل مم العام ل مين الموجهة الرسالة )ذه لسليم فعالية وسلسام
 اليف  محارمة يوم يصاد  الذي اإلثنين، اليوم منلصف والبير ، هللا رام محافاة في الملحد 
 .مناصر  أحمد المسدسي
 واللعليم اللربية ووزار  الفلسييني ا سير ونادي والمحرررن ا سرر  شقون  )ياة نام  باللزامن
 في  خمة ل امنية فعالية أمس، اهر معلميها، والحاد والمسافر ييا في فلح مقليم مع باللعاون 
 ل سير دعما وعالمية دولية حملة بايالق عليها الساامون  ويالب. اربيةال ال فة جنوب ييا مدينة
 ف اك امنحو)م لليفولة، قل  ا يفا  اعلسا ، شعار لح  مناصر  احمد الساصر اليف  الجررح
 ،.واللعب لللعلم

 7/11/2016العربي، لندن،  القدس
 

 القدس ضم خطوات تسر ع "إسرائيل" .41
 في صناعية منيسة إلقامة مشروعا   الما ي ا سبوع المحللة السدس ينةلمد اإلسراايلية البلدية أعلن 

 الفاص ، )ا خ ر الخط، جانبي على يسام انن المشروع )ذا في الالف  أن على. المدينة  واحي
 الاربية السدس بين حدود أي محو ملى يهد  انن يبدو ما في( الاربية وال فة مسرااي  بين

 .1967 عام لةالمحل والسدس اإلسراايلية،
 ال فة وسط هللا رام ق اك سيرا وبي  صفا قررلي أرا ي على لسام اللي )ذه الصناعية والمنيسة

 اسليياني لوسع مشاررع سلسلة من واحد  ،،موديعين، مسلوينة ملى المقدي العسلري  الحاجز قرب
 . الما ي( أرلوبر) ا و  لشررن في اإلسراايلية السليا  أقرلها السدس في
 المنحدرا  على جديد  اسلييانية وحد  1200 إلقامة البلدية أعلنلن مشروع المشاررع، )ذه بين ومن

 )ذه اإلسراايلية السليا  وصادر . ال فة جنوب جاال بي  مدينة على والميلة للسدس، الجنوبية
 المسلوينا  في سلنية وحد  ألف 58 بناك ملى يهد  الذي، 2020 السدس، مشروع  من ا را ي
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 مث  أخرر  مدن أرا ي على أقيم  مسلوينا  ذلا في بما وحولها، السدس مدينة في أقيم  لليا
 .هللا رام وقرر  ساحور وبي  جاال وبي  لحم بي 
 الحلومة من، االسلييان ومساومة ا را ي عن للدفاع الويني المللب، عن أمس صدر لسررر وقا 

 اسلييانية، وحد  5000 ل م الولجة قررة  يأرا على جديد  مسلوينة مقامة لعلزم اإلسراايلية
 في 10 الربرر  السدس مشروع وربللع. السدس جنوب مسلوينا  بسية مع الخفيف بالسيار وربيها
 مسرااي  لعلبر)ا اللي السدس مدينة في يهودية غالبية لحسي  ملى ويسعى ال فة، مساحة من الماة

 .ا بدية عاصملها
 7/11/2016الحياة، لندن، 

 
 االستيطانية" عمونا" بؤرة إخالء تأجيل على يعترضون  طينيون فلس .42

 ،،عمونا، االسلييانية البقر  عليها أقيم  اللي ا را ي أصحاب الفلسيينيون  حيدر: اعلر  رامي
 الخذلن الذي أشهر، سبعة لمد  االسلييانية البقر  مخالك لأجي  العليا المحلمة قرار على ا حد، يوم

 .اإلسراايلية مةالحلو  ليلب اسلجابة
 وغير مقلم سافر، انلهاا )و  د)م المللَمس ليلب االسلجابة، أن المللمِّسين فع  رد في وجاك
 المللمِّسون  الفلسيينيون، ا را ي أصحاب و)م أال ،،عمونا، لس ية الحسيسيين ال حايا بح  مبرر
 ،.لامَلين عسَدين منذ  را يهم العود  ينلارون  الذين مجلمعهم، وأبناك
 مسلوينة بجانب جديد  لمسلوينة، عمونا، مسلويني نس  إلملانية بالنسبة الفع  رد في وجاك

 فان الدولي، للسانون  مخالف ا أمر ا جديد  مسلوينة منشاك اعلبار على عالو  بأنن ،،راح  شفو ،
 مسلوينة منشاك أن الفع  رد في جاك ذلا، عدا. االقلرا  )ذا يرف ون  أصال  ، عمونا، مسلويني

 لأجي  يلبا  سلسدم الدولة أن يعني مما أشهر، سبعة عن يزرد يويال   وقل ا شا بال سيسلارق  جديد 
 .المسلسب  في أخرر 
 لما المحدد، الوق  في الحلم قرار لنفيذ في بالفع  معنية الدولة لان  لو بأنن المللمِّسون  قا  لما

 داخ  أحياك ملى سواك عمونا مسلويني بنس  مد  منذ بدأ  لان  ب  ا يو ، الح  اخلار 
 ال فة في أخرر  مواقع فالى الدولي، للسانون  مخالف بشل  العم  على مصر  لان  مذا أو مسرااي ،
 .الهيللية مخييالها على المصادقة لم  الاربية

 6/11/2016، 48 عرب
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 أكتوبر/ األول تشرين خالل األسرى  األطفال بحق باهظة إسرائيلية غرامات .43
 المحارم أن الفلسييني، ا سير نادي العيسى:  ذلر ميهاب فسين، لحررر يوسف من – هللا رام

جن أحلاما   فر   اإلسراايلية  في ا يفا  ا سرر  من عدد بح    با)اة مالية وغراما  الفعلي بالس 
 .المنصرم أرلوبر/ ا و  لشررن خال ، عوفر، سجن
 اللي الاراما  من، قولن ا حد، يوم سي،المن لقي  ا سير ا شبا  ا سرر  ممث  عن النادي ونس 

 شيل  ألف 54 ملى مجموعها وص  الما ي، الشهر خال  ا يفا  ا سرر  على االحلال  فر ها
جن  د)م ا حلام لراوح  أسيرا   23 واسلهدف  ،(دوالر ألف 14 نحو)  وثالثة شهر بين الفعلي بالس 

 ،.شهرا   عشر
 6/11/2016برس،  قدس

 
/ األول تشرين خالل الفلسطينية األراضي في اإلعالمية الحريات ضد   ا  نتهاكا 22: مركز "مدى" .44

 أكتوبر
 لشررن شهر بأن فلسيينية، حسوقية معييا  عيد: أفاد  والك مالوم، لحررر خلدون  من - هللا رام
 .الفلسيينية ا را ي في اإلعالمية الحررا   د انلهار ا 22 شهد قد الما ي أرلوبر/ أو 
لشررن  شهر من ا حد، يوم لن بيان في( مدر) اإلعالمية والحررا  لللنمية الفلسييني زالمرل وقا 

ا شهد قد الما ي، ا و / أرلوبر  أنها مبين ا اإلعالمية، الحررا   د االنلهارا  عدد في لراجع 
 (.2016) الجاري  العام ميلع منذ ا دنى
 االعلداكا ،  من منها ا ربر السسم درتين انلهار ا  11 ارلرب اإلسراايلي االحلال  أن وأو ح
 .،،اإلعالمية الحررا  على الخيير 
 أمنية جها  قب  من ارلرب  اإلعالمية، الحررا   د انلهار ا 11 أن الحسوقي، المرلز وأ ا 

 .غز  بسياع 4و الاربية ال فة في 7 فلسيينية 
 قد لان ما نصف عن يس ، ا يالم الشهر في الفلسيينية االنلهارا  عدد بأن مدر، مرلز ولابع
ج   ،.21 حينها االنلهارا  عدد بلي حي  ،2016 سبلمبر/ أيلو  شهر في س 

 6/11/2016برس،  قدس
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 "داعشـ"محكمة إسرائيلية تقضي بسجن ثالثة فلسطينيين بتهمة االنضمام ل .45
لة بلهمة فر   محلمة مسراايلية أمس على ثالثة شبان من فلسيينيي الداخ  السجن لفلرا  ملفاو 

لأييد لنايم ،داع ،. وأصدر  المحلمة أحلاما مخللفة بالسجن الفعلي على الشبان الثالثة بعد 
 ، وفس ا لصفسة أبرم  بين النيابة ومحامي الدفاع عنهم.،داع ،مدانلهم بلأييد لنايم 

يوم  شهرا مع وقف اللنفيذ، لمد  ثال  سنوا  منذ 12وح لم على الملهمين الثالثة أي ا بالسجن 
ميالق سراحهم على أن ال ينفذوا مخالفا  لمس بأمن الدولة، من لان  جراام أو أي مخالفة أخرر 

 . للعل  بالسال 
 7/11/2016القدس العربي، لندن، 

 
   !نابلس في االقتصاد ينهش الفلتان سالح .46

 شيك ال ا،حاله على ليس  نابلس مدينة في االقلصادية دراغمة: الحالة وسوق، بشار حيا  -نابلس 
 من خاصة للمدينة الزااررن أعداد وانخفا  الشرااية، الحرلة  عف من واللذمر الشلور  من أرثر

 في والفللان الفو ى ماا)ر على للس اك حمللها ا منية ا جهز  لواص  فيما الداخ ، فلسيينيي
 في يةسلب ماا)ر أي على الس اك ملى لهد  مققلة مجراكا  )ي يحد  ما أن ولقلد نابلس،
 .االقلصادية واللنمية ا )لي السلم ولهدد ا منية الحالة ل عف المدينة
 في مقخرا ل رر  مصالحهم أن مقلدين االقلصادية الحالة  عف من اللجار من عدد ويشلري

ط حي  ا خ ر، الخط داخ  من للمدينة الزااررن عدد قلة ا   الحرلة الساب  في وجود)م نش 
 .ا خير  ا منية ا حدا  ا  في نابلس ملى السدوم يخشون  اليوم أنهم مال المدينة في االقلصادية

 يررد من )ناا أن نابلس، وصناعة لجار  غرفة مدار  مجلس ع و دويلا ، ياسين اعلبر جهلن من
 في ا حدا  لل خيم لسعى معينة جها  )ناا، قااال جحيما، أصبح  أنها على نابلس لصورر
 . ،ا خرر  الوين محافاا  في ومشار  أحدا  وجود من الرغم على نابلس مدينة

 6/11/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 28 ص             4101 العدد:        7/11/2016 اإلثنين التاريخ: 

                                    

 واإلخوان لحماس السيسي بعداء تنو ِّه إسرائيلية كاتبة .47
 مااع لعاماا  المصااري  الناااام من ليناادا فرساامان رون  السااا)ر  لاادر السااابسة اإلسااراايلية الدبلوماسااية قالاا 

 عاادوا مساارااي  لباادو ال بينمااا ا ساساايان، عاادواه أنهمااا علااى حماااس رلااةوح المساالمين اإلخااوان جماعااة
 .المصري  للناام مرلزرا
 السالية فاي المسالمين اإلخاوان فلار  من، لينادا قالا  الياوم، أحروناو  ياديعو  بصاحيفة لهاا مسا  وفي

 لاولاذ باالده، فاي المادر بعياد  لاييارا  محادا  مان مرساي محماد منع مما جدا قصير  لان ، بامصر
سرااي  مصر عالقة فان  صاعود قبا  ال اباط ذا  )ام عليهاا الحفااظ واصا  من  ن لثيرا للأثر لم واي

 ،.السلية ملى المسلمين اإلخوان
 مسارااي  لاون  ملاى الموقاف )اذا -بيرراز شامعون  الراح  للرايس سياسية مسلشار  و)ي- ليندا وأرجع 

 لباادو لمااا وأمنيااة، وسياسااية اساالراليجية ا حاجاا للبااي السااا)ر  فااي الساارار صاانع دواااار نااار فااي لعلباار،
 لمواصالة مسارااي  مسااعي اسالمرار مسابا  اإلساراايلية، للسياساة انلساادا أقا  الدولياة المحاف  في مصر
 ،.السا)ر  في للناام المسدم ا ميرلي الدعم

 رغياا بصااور  ذرولاان بلااي والسااا)ر  أبيااب لاا  بااين اساالخباري  ولنسااي  أمنااي لعاااون ، وجااود ملااى وأشااار 
 فاي ديفاد لاماب اللفااق مصر لجاوز على مسرااي  وافس  حي  ،1979 عام السالم الفاق منذ مسبوقة
 لشاااللن الااذي اللهديااد ماااع اللعاماا  ماان المصاااري  الجااي  للملااين سااايناك جزراار  شاابن فاااي مااواده بعاا 

 ،.جنوده على اإلسالمية الجماعا 
 اإلسراايلية الصحافة

 6/11/2016الجزيرة.نت، 
 

 الفلسطينية للقضية عادل حل إيجاد عدم سببها المنطقة وتحديات مشاكل: ألردناوزراء  رئيس .48
 بالمنيساة واللحاديا  المشاار  لا ، أن يارر  ا ردن من الملساي )اني الوزراك رايس قا  :(بلرا)- عمان
 الدوليااة الجهااود ل ااافر أ)ميااة مقلاادا   ،،الفلساايينية للس ااية وشااام  عاااد  حاا  ميجاااد عاادم ملااى عااااد 
 .المنيسة في واالسلسرار ا من لعزرز في يسهم وبما الدوللين لح  اسلنادا س يةال لح 
 بااين الثناايااة العالقااا  بحاا  لاام حياا  دودا، أندرراان بولناادا جمهوررااة رااايس اساالسبالن خااال  ذلااا جاااك

 السااوررة ا زمااة بلااداعيا  يلعلاا  مااا خصوصااا ا وسااط، الشاارق  بمنيسااة ا و اااع وليااورا  البلاادين،
 .نا رد على

  7/11/2016الغد، عم ان، 
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 "جايكا" من تقدير جائزة تتسلم" الفلسطينية الشؤون " .49
 الملمياز  بالعالقاا  عاواد أباو ياساين بالولالاة الفلسايينية الشاقون  دااار  عام مدير أشاد :(بلرا)- عمان
 للاااداار  (جايلااا) ولالااة خااال  ماان اليابانيااة الحلومااة لسدماان الااذي والاادعم باليابااان، ا ردن لااربط اللااي

 .الفلسيينيين الالجاين ولمخيما 
 المعيشاية الاارو  لحساين، مشاروع حاو  الولالاة، مان مسدماة لسدير شهاد  لسلمن لدر عواد أبو وأرد

( جايلاا) لسدمان الاذي للدعم ولسديره الجانبين بين اللعاون  بعالقا  اعلزازه أمس،، الفلسيينيين لالجاين
 ثمانية أف   من الولالة مع باللعاون  الداار  لنفذه الذي المشروع )ذا أن ملى مشيرا المخيما ،  بناك

 .العالم في الولالة لنفذ)ا مشروعا 
  7/11/2016الغد، عم ان، 

 
 التعليمية برامجها مواصلة من "أونروا" لتمكين تدعو "الجامعة العربية" .51

 الالجاااااين ولشاااااي  غاثااااةإل الملحااااد  ا ماااام لولالااااة دعمهااااا اساااالمرار العربيااااة الجامعااااة أرااااد : السااااا)ر 
 مساالور  لرفااع اللعلاايم داااار  ذلااا فااي بمااا معهااا، واللنسااي  باللعاااون  واللزامهااا ،"ا ونااروا" الفلساايينيين
 اللاي الرلماة فاي وذلاا الفلسايينيين، الالجااين  بنااك لعليمياة خدمة أف   ولسديم اللعليمية، الخدما 
 وا را ااي فلساايين لشااقون  العربيااة بالجامعااة المساااعد العااام ا مااين علااي، أبااو سااعيد الساافير ألسا)ااا
 عان والمساقولين فلسايين،  بنااك اللربوياة الشاقون  لمجلاس 26 المشلرا االجلماع أمام أمس، المحللة
 .ل ونروا دعمها مواصلة ملى المانحة الدو  علي، أبو ودعا ."ا ونروا" في واللعليم اللربية شقون 

 7/11/2016، الشارقة، جالخلي
 

 بمراكش "إسرائيل" علم رفع بسبب بالمغرب استياء .51
 علام رفاع الماارب فاي، فلسايين أجا  مان الوينية العم  مجموعة، يحيى: وصف  أبو الرباط، الحسن

 اإليااار االلفاقيااة فااي ا ياارا  مااقلمر فااي المشااارلة الاادو  أعااالم  اامن ماارار  مدينااة فااي مساارااي 
 .داره عسر في الماربي للشعب االسلفزازرة بالخيو ، 22 لوب، المناخ لاير بشأن الملحد  لاا مم
 المعيياا  من ويحماان أحمد الليبيع لمنا) ة الماربي المرصد رايس قا  ن ، للجزرر  لصررح وفي

 )او يجاري  ماا أن واعلبار مرار ، في الجمعة أمس أو  منذ يرفر  الصهيوني العلم أن لقلد الملوفر 
 يلحرلااوا أن بالمااربااة يجاادر الااذي اللخرربااي يياانومخ المااارب، فااي الصااهيوني اللالااا ، لجليااا  مان

 ،.السادمة ا جيا  ومصير لمصيره يهلم وال ال مير فين ما  من مال لمواجهلن
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 بمدينااة مساارااي  علاام لرفااع مدانلهااا عاان بااالمارب الساادس  جاا  شااباب رابيااة عب اار  ذالاان، السااياق وفااي
 .مرار 

 6/11/2016الجزيرة.نت، 
 

 إعالميا   صورتها لتجميل "إسرائيل" في مغربيين صحافيين سبعة .52
 نشاااط فااي ماااربيين صااحافيين ساابعة ا ساابوع )ااذا اإلسااراايلية الخارجيااة وزار  حياادر: اساالسبل  رامااي

 وجاود عادم رغام العرباي، العاالم فاي مسارااي  صاور  للجميا  حملاة ميالقهاا بعاد مسابوق، غير ليبيعي
 .والمارب مسرااي  بين رسمية عالقا  أي

 اجلماعاا  سايعسدون ( ورجاالن نسااك خماس) السابعة الصاحافيين من اإلساراايلية الخارجياة وزار  وقال 
 سياساية شاروحا  ورللساون  العلياا، المحلماة في المسلور  رفيعي ومسقولين لنيس  وأع اك وزراك مع

 .غز  قياع مع الحدود على بجولة قيامهم ملى باإل افة وعسلررة
 6/11/2016، 48عرب 

 
 المكان وقداسة التاريخ استحضار.. األقصىالمسجد  في أتراك .53

 فاي أياام، قبا  السادس لمديناة ألمانياا فاي مسيماا لرلياا 330 مان يلراون  وفد جندي: وص  السدس، أسي 
 )ااي ألمانيااة ماادن أربااع فااي اللرليااة المساااجد لجااان يرراا  عاان ن ا ماا  نوعهااا ماان ا ولااى )ااي خيااو 

 .و)انوفر ومونسلر و)امبورغ شلولاار 
 اللرليااة الجمعيااا  من -بألمانيااا مساايم لرلااي و)ااو- سااونوت محمااد الرحلااة ماانام قااا  رااار الز  )ااذه وعاان
 330 لب ااى يااومين وخااال  ا قصااى، للمسااجد بزرااار  للسيااام )ناااا ل لااراا دعااو  وجهاا  بألمانيااا الدينيااة
 .ا لمانية الجنسية يحملون  ألراا بينهم من الدعو  شخصا
 اللوجان مان ا ساساي الهاد  )اي با قصاى الصاال  من قاااال وأ)ميلهاا الزراار   )ادا  سونوت وليرق 
 علاى واللعر  قرب، عن وحولن المسجد داخ  أحدا  من يجري  ما مراقبة ل رور  باإل افة للسدس،
 .وخارجها السدس في اللرلية اللاررخية الدينية المعالم

 6/11/2016الجزيرة.نت، 
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 بتعويضات ةبالمطالب أوروبية توصية: بالضفة المباني هدم .54
 28ا  الاادو  أمااام اللوصااية ا وروبااي االلحاااد فااي ا وسااط الشاارق  شااقون  لجنااة  ااا)ر: قاارر  بااال 

 ماااو   لحلياااة وبنياااة بياااو  )ااادم لسااااك لعوي اااا  بااادفع مسااارااي  ميالباااة بدراساااة االلحااااد فاااي ا ع ااااك
 شاديدا غ ابا ةاللوصاي )اذه أثاار  وقاد. الاربياة ال افة فاي، ت، المنيساة في بناك)ا ا وروبي االلحاد

 .  االلحاد دو  من لعدد احلجاجا  قدم  اللي اإلسراايلية الخارجية وزار  في
 أوروبيااين، واثنااين مسااراايليين اثنااين دبلوماساايين، أربعااة عاان االثنااين، اليااوم،، )ااآرلس، صااحيفة ونسلاا 
 ل ام اللاي االلحاد، في ا وسط الشرق  لجنة أسبوعين قب  عسدلن اجلماع خال  الخذ السرار من قولهم
نماا ملزماة ليسا  اللجناة )ذه قرارا  أن مال. 28ا  االلحاد دو  من ا وسط الشرق  في خبراك  لشال  واي
 وزراك مجلااااس أو ا وروبااااي لاللحاااااد ا منيااااة – السياسااااية اللجنااااة للخااااذ)ا أن يملاااان لساااارارا  أساسااااا

 .فين الخارجية
 مسارااي  لازعم اللاي ،،ت، المنيساة فاي الفلسايينية المبااني )ادم مسارااي  لوقاف باأن ا وروبيون  ويالب
 .ا وروبي االلحاد بلمور  بني  المهدومة المباني من ولثير. قانونية غير بصور  بني  أنها

 7/11/2016، 48 عرب
 

 في تعاملها مع بعض دبلوماسيينا تمادت كثيرا   "إسرائيل"مسؤول أوروبي:  .55
دس،، أن المواجهاة باين مسارااي  وعادد لشاف  مصاادر ميلعاة لاا ،السا :خ ير أبومن محمد  -السدس 

قادماااة بسااابب لعنلهااا المسااالمر وسياسااالها االساالييانية ولجا)لهاااا للسااارارا   ا وروباايماان دو  االلحااااد 
والمواثياا  الدوليااة، ولفسااير)ا المالااوط أو )المللااوي ( للساارارا  والمواثياا  والسااوانين الدوليااة اللااي ال لاابس 

 فيها.
اإلساراايلية،  ا وروبياة  لسااك مالا  ونساا  معما  ليبيعاة العالقاا  وقا  دبلوماسيون أوروبيون، خال

ن لاانوا  وأنهاأن للا العالقا  سلواجن لحديا  لبير  خصوصا ،  قد بادأ  لفساد الرثيار مان الحلفااك، واي
ياااادعمونها ماليااااا  وسياساااايا ، ولراااان ذلااااا لاااايس ل بااااد، ولاااايس رغاااام صاااالفها ولعاملهااااا غياااار الدبلوماسااااي 

ا للسرارا  والمواثي  الدولية ولماديها في اسلهدا  االسلثمارا  والمساعدا  والمانح والسياسي ولجا)له
 اللي لسدم اليبسا  والفاا  المهمشة في المجلمع الفلسييني.

 ااا  الدبلوماسااي الربياار لااا )الساادس(، من مساارااي  لماااد  فااي لعاملهااا مااع عاادد ماان الدبلوماساايين أو 
الفلسيينية المحللة، لذلا لبد  موازنة دوللان خسااار  ا را يي خال  زرارالهم الدوررة ف ا وروبيين

لبير  من خال  اسلهدافها لمنح بسيية قدملها لابع  السارر الفلسايينية والعاااال  البدوياة المسالهدفة 



 
 
 
 

 

 32 ص             4101 العدد:        7/11/2016 اإلثنين التاريخ: 

                                    

، وان البرلمااان والخارجيااة فااي دوللاان قرربااا  ا حماار، مشاايرا ملااى أن ذلااا أشااع  ال ااوك Cفااي مناااي  
 ح حيا  السياسة اإلسراايلية اللي وصفها بالخيير  والملهور .سيلون لها موقف وا 

 7/11/2016القدس، القدس، 
 

 الفلسطينيين للصحافيين ضد االحتالل ممارسات يدين للصحافيين الدولي االتحاد .56
 لحساااااوق  االحااااالال  ساااااليا  انلهااااااا للصاااااحافيين الااااادولي لاللحااااااد اللنفيذياااااة اللجناااااة هللا: أدانااااا  رام

 الممارساا  )ذه أن معلبر  الميدان، في لهم االحلال  جنود ومهاجمة حرللهم حررة دبلسيي الصحافيين
 .الصحفيين ولحسوق  الدولية للمواثي  فا حا خرقا لعد

 بمشااارلة ا حااد، يااوم برولساا ، البلجيليااة العاصاامة فااي لهااا اجلماااع خااال  اللنفيذيااة، اللجنااة وأشاااد 
 فاااي الجماعياااة العمااا  الفاقياااة بلوقياااع الملمثلاااة باااةالنسا بانجاااازا  بلااار أباااو ناصااار الصاااحافيين نسياااب

 الحررااااا  معااااالن علااااى عباااااس محمااااود الاااارايس لوقيااااع فااااي وجهود)ااااا العامااااة اإلعالميااااة المقسسااااا 
 اإلعاااالن علاااى لوقاااع اللاااي ا ولاااى العربياااة الدولاااة )اااي فلسااايين للراااون  العرباااي العاااالم فاااي اإلعالمياااة
 الصاحافيين اعلساا  عادم علاى لان  واللاي العاام بالنااا ماع لفاا)م ماذلر  علاى لوقيعهاا ملى باإل افة

 .الرأي عن اللعبير في وحررلهم المهني عملهم خلفية على
  7/11/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 أثرياء يهود أمريكيون يؤيدون المرشحة للرئاسة هيالري كلينتون  .57

 للمرشااحة يهاود مااررليينأ أثررااك لأييااد عان الصااحافة ملاى خاصااة رسااا  لسااررب لليفلااون: لشاف ميلاي
 . "مسرااي "لا مقرد  مواقف لبنيها بشرط مالية بلبرعا  حمللها ودعم للينلون  )يالري  للرااسة
 مناقشاة لل امن مسرصانة ملرلروناي بررد رسالة "ويليليلس" موقع نشر ا و ، لشررن/أرلوبر 19 ففي
 البيا  موافي لبير منصب شا  نأ سب  والذي لرلينلون  االنلخابية الحملة رايس) بودسلا جون  بين

 ياارد الرساالة، )اذه وفاي. وابنلان( أوباماا للارايس مسلشااارا   حالياا   ويعما  للينلاون، بيا  مدار  فاي ا باي 
. للينلاون  )ايالري  حملاة مقرادي أربار مان اثناين دوافاع حاو  لاشاف بجاواب البنلان ساقا  على بودسلا
 . ""مسرااي " لأييد": بودسلا جواب ولان

 حااااييم مااع لنساا  للينلااون  حملاااة أن الصااحافة ملااى لساارب  أن ساااب  ملرلرونااي بررااد ا رسااا وأاهاار 
 للحملاااة معار ااالها عااان فيهاااا لعبااار لرلينلاااون  رساااالة لساااررب أجااا  مااان لحمللهاااا، ملبااارع أربااار صااابان،

 لنساحب لراي عليهاا وسياساي اقلصاادي  اط ممارسة بهد  "مسرااي " لمسايعة العالمية الفلسيينية
 . المحللة يينيةالفلس ا را ي من
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  د الفلسيينية المسايعة بحملة يلعل  فيما وصبان للينلون  بين وااللفاق اللفا)م لقلد بودسلا ورسالة
 نااام ،2015  ب/أغساايس ففااي. لرلينلااون  االنلخابيااة الحملااة علااى لبياار بمااردود عاااد و)ااذا. "مسارااي "

 . دوالر ماليين 5 جمع المحصلة ولان  للينلون، لحملة اللبرعا  لجمع حفال   صبان
 ال بمااا دعمهااا فااي ساا)ما مذ للينلااون، لحملااة ملبارعين أرباار )مااا وزوجلاان صابان ذلااا، ملااى باإل اافة

 .دوالر ماليين 10 عن يس 
 "لوغ لوب" موقع
  7/11/2016الخليج، الشارقة، 

 
 كتائب القسام ترتقي إلى القمة .58

 د. فايز أبو شمالة  
لساايين، وعشاا  لحاااا  ماان الفخاار واالعلاازاز، وأنااا أقاارأ شااعر  أن شاامس الررامااة ال لفااارق أر  ف

خبر اللوص  ملى الفاق صلح ولراٍ  بين للااب الشاهيد عاز الادين السساام، الجناا  العسالري لحرلاة 
 حماس، لواك خان يونس، وبين أولياك دم المرحوم صسر عنبر.

ها بمسادار ماا لرلراز علاى فما أسعدني بهذا الخبر الذي يقلد أن قو  للااب السسام ال لرمان فاي ساالح
 قو  العد  الذي صار نهجا  لرلااب السسام!

وما أسعدنا لشعب فلسييني ونحن نرر للاااب السساام لحاارب اللجبار واللماايز واللسالط واللربار! فااذا 
بللااب السسام اللي أرعب  مسرااي ، لمد يد)ا الحنونة، ولوقع الفاق صلح مع أسر  بسايية عادياة، ال 

 ر)ا السدر  والسو  لمواجهة للااب السسام!لمللا من أم
للااااب الساساام اللااي أربلاا  أنفاقهااا الهجوميااة وصااواررخها بعيااد  الماادر  لااة الاابي  الصااهيوني، )ااذه 
الرلااااب لخفاا  جنااا  الرحمااة لشااعبها، ولعلاان بلاا  جاارأ  وشااجاعة عاان لحماا  لافااة المساااوليا  عاان 

 دينار أردني دية  ولياك الدم!. مسل  المرحوم صسر عنبر، ب  ولدفع مسدار سبعين ألف
فمااا )ااذه الاارو  السلاليااة اللااي لمسااح بلااف الحنااان علااى جبااين ا جيااا ي ومااا )ااذا الساالوا الااذي يحفزنااا 
علااااى اللساااااق : فااااي أي زماااان لعااااي  للااااااب السسااااامي وماااان أي معاااادن صاااانع )ااااقالك الرجااااا   الااااذين 

 يحرصون على وحد  شعبهم حرصهم على انلزاع النصر من أعدااهمي
 فما أعاملم يا للااب السسام وأنلم للساوون أمام السانون مع أصار فرد في قياع غز !

ما أربرلم يا للااب السسام وأنلم لمدون يدلم الم رجة بدماك الحررة للصافح أسر  ال لمللا مان الساو  
 المسلحة ما يجبرلم على االعلرا  لها بالح  الشرعي!
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لوينياة ليادل  علاى أن الحا انة الشاعبية )اي مصادر الساو  من حر  للااب السسام على المصاالحة ا
ا و  للرلااب، وأن الشعب )و الح ن اآلمن للمساومين، وأن )ذه الجماا)ير علاى اسالعداد  ن لبياع 

 الاالي والرخي  من أج  وشا  لرامة يزرن جبين الشباب والصبايا.
خ حرلاااة حمااااس، ففاااي سااانة مصاااالحة للاااااب السساااام ماااع عاالاااة صاااسر عنبااار ليسااا  ا ولاااى فاااي لاااارر

، اعلرف  حرلة حماس عالنية بأنها أخيأ  بح  المواين )حلم  شالري( مان قرراة )لاوبر( 2005
فااي ال اافة الاربيااة، والااذي قلاا  بلهمااة العمالااة إلساارااي ، فلااان اعلااذار حماااس فااي ذلااا الوقاا  بمثابااة 

خجلا  أن لعلاار  بان ولاادا  حياا  لنفاوس لجرعاا  المارار  ماارلين، مار  عناادما فساد  ولااد)ا، ومار  عناادما 
لهاااا، بعاااد أن الهااام بالعمالاااة إلسااارااي ، والهااام بخياناااة دينااان، وقومااان، ووينااان، وربااان، فماااا أصاااعب )اااذه 

 ا وصا  مذا أيلس  على شررف النفس!
لعوي اا  معنوياا  يفاوق الدياة الشارعية،  ”حلما  شالري “لسد مث  اعلرا  حماس بخيأاا مسلا  الماواين 

بمااا جمعاا ،  ن مساالسب  أساار  بأرملاان قااد نهاا  ماان الح ااي  ملااى باا  يعاااد  لاا  خاازاان ا ر  
السمااة، ومااان الشااا ملاااى اليسااين، ومااان الخااو  ملاااى ا مااان، وماان الحااازن ملااى الفااار ، وماان الحساااد ملاااى 
المحبة، ومان السلا  علاى المسالسب  ملاى الثساة باالنفس، ومان اللناافر ملاى اللوحاد، فلياف حاا  مان رو ع 

 و  في نفسن: أنا مالوم!!.بالمو ، وفارق الحيا ، و)و يس
)ذه )ي حرلة حماس اللي ننلار منها المزراد مان المصاالحة المجلمعياة، للشال  بهاذه السالوا  ياة   

لر  اللنايما  الفلسيينية للنحو يرر  الررامة نفسن الذي سار  علين حرلة حمااس، ليعما  الجمياع 
 من الفلسييني.على لسوية ق ايا الدم اللي للسد نارا  ال لحرق مال ثوب ا 

رحما هللا يا صسر عنبر، يا صديسي في سجن غز ، سالا  روحاا عنواناا  للوحاد  الوينياة، لماا أبا  
 سيرلا الذالية أن لرون عنوانا  لالنسسام والفرقة.

 6/11/2016، رأي اليوم، لندن
 

 نتنياهو التسوية مع العرب دون الفلسطينيين؟ يسوق كيف  .59
 د. صالح النعامي 

الوزراك الصهيوني بنيامين نلنياا)و علاى لردياده ماقخرا يعناي بشال  وا اح وصاررح أن ما دأب رايس 
أنامة الحلم في العالم العربي لايي ليرفن ولسبا  مواقاف حلوماة اليماين الاديني المليار  بزعاملان، 
من الصراع. نلنيا)و ففي أرثر من مناسابة قاا  نلنياا)و ماقخرا من لحسيا  الساالم فاي المنيساة يليلاب 

ماااع العاااالم العرباااي اللاااي يبشااار بهاااا « اللساااوية»ة عربياااة مساااراايلية لسااالثني الفلسااايينيين. أي أن لساااوي
نلنا)و، ال لليارق لمحااور المساألة الفلسايينية، مثا  ق اايا: الالجااين، السادس ومصاير أر  محللاة 
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« اللساوية»وغير)ا. ورذ)ب نلنيا)و في صالفلن ملى أبعد حاد مملان عنادما يادعي مجاددا باأن لحسيا  
ماع الفلسايينيين. لران عنادما ييار  الساقا : ماا )اي أرلاان « لساوية»مع العالم العربي لفيلة بلحسيا  

اللسااوية بااين العااالم العربااي والريااان الصااهيوني، أي مااا الااذي لحصاا  علياان الاادو  العربيااة ومااا الااذي 
 لحص  علين مسرااي  لنلات )ذه اللسوية...فأن نلنيا)و يصم  وال يسدم لفاصي .

ع ال يصاام   ن لاايس لدياان لفاصااي ، باا   ناان ال يررااد أن يحاارت شاارلاكه العاارب عناادما يلشااف باااليب
 عن يابع المساي ة في اللسوية اللي يلحد  عنها، واللي لبرر لجاوز الس ية الفلسيينية.

لرن ما يصم  عنن نلنيا)و يلشفن وبشل  فظ أسلاذه وزرر الخارجية والحارب ا ساب  موشاين أرناس، 
ن ودفاااع بااان ملاااى عاااالم السياساااية، وذلاااا فاااي مساااا  نشاااره ا ربعااااك الما اااي فاااي صاااحيف الاااذي ارلشاااف

 «.)ارلس»
فحسب مني  أرنس، فان ما سلحص  علين حلومة اليمين الملير  لنلات اللسوية مع العالم العربي 
)و م فاك شرعية على موقفها من الس ية الفلسيينية، بمعنى لسليم الدو  العربية بلواص  االحلال  

، ملاى جاناب اسالفاد  مسارااي  مان حارب الادو  1967ل را ي الفلسايينية والعربياة اللاي احللا  عاام 
العربية  د حرلا  اإلسالم الجهادي والسياسي. وفي مساب  ذلا، فان مسرااي  لسدم ثالثة أشلا  من 

لواجان أزماة المساعد  لهذه الدو ، حسب يبيعة اللحدي الذي يواجهن ناام الحلم فيها. فهناا أنامة 
شاااارعية، ممااااا يلاااازم مساااارااي  باللجنااااد للااااأمين شاااارعية دوليااااة لهااااا ماااان خااااال  لنااااايم حمااااال  سياسااااية 
ودبلوماسااية ساايما فااي الااارب، لمااا )ااو الحااا  بالنساابة لناااام السيسااي. باااليبع )ناااا أنماااط مساااعد  

أن  أخارر أشاار مليهااا مساقولون صااهاينة  خارون. فعلااى سابي  المثااا ، لشاف مسااقو  أمناي صااهيوني
السيسي سمح لساال  اليياران اإلساراايلي بلنفياذ غاارا  فاي قلاب سايناك  اد الحرلاا  الجهادياة، ملاى 
جانب لثافة اللنساي  واللعااون ا مناي باين الجاانبين. و)نااا أناماة ال لواجان أزماة شارعية فاي الوقا  

لهديدا  أمنية الحالي، لرن مسرااي  لعد  مانة بسااها ا )م. وحسب أرنس، فأن )ناا دو  للعر  ل
 مقليمية للعاون مسرااي  معها.

لرن عند ممعان النار، فاننا نجد أن ما يفلر  أن لحص  علين ا نامة العربية  من اللسوية اللي 
يلحد  عنها نلنا)و ويشر  جذور)ا أرنس لعد في الواقع ملاسب إلسارااي . فمان الوا اح أن اسالسرار 

لها يعااد فااي النهايااة مصاالحة مساالراليجية للريااان الصااهيوني، أنامااة الحلاام اللااي لساالنفر مساارااي  لخاادم
علااى اعلبااار أناان فااي حااا  سااسي  )ااذه ا نامااة فااان ساايح  محلهااا أنامااة لرااون مشاالالية وقااد لشاال  
لهديااادا للرياااان الصاااهيوني. فاااي الوقااا  ذالااان فاااان مسااااعد  مسااارااي  ل ناماااة فاااي مواجهاااة الحرلاااا  

ساي يصاب فاي النهاياة لمصالحة مسارااي  أي اا. فعلاى سابي  اإلسالمية الجهادية أو ذا  اللوجان السيا
اإلسااراايلي أناان فااي حااا  لاام ياالملن ناااام السيسااي ماان « مرلااز أبحااا  ا ماان السااومي»المثااا  يجاازم 
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فان مسرااي  سلرون وجهلن ا خرر. بمعنى أن اسلثمار الجي  المصري « والية سيناك»احلواك لنايم 
ي الواقااع وبشاال  غياار مباشاار اساالثمارا لصااالح مساارااي ، )ااذا الجهااود فااي مواجهااة )ااذا اللنااايم يعااد فاا
 حسب الفهم اإلسلراليجي اإلسراايلي.

بااااليبع، فاااان للميحاااا  نلنياااا)و الملرااارر  ل ااافي مصاااداقية عااان اللسااارربا  اللاااي لزخااار بهاااا وسااااا  
ية ال لسيم اإلعالم اإلسراايلية والاربية حو  لثافة اللعاون ا مني واالسلخباري بين مسرااي  ودو  عرب

عالقاااا  دبلوماسااااية معهااااا باإل ااااافة للااادو  اللااااي لساااايم مثاااا  )اااذه العالقااااا . وقااااد ليرقاااا  لساااارربا  
ملى الرثير من خفايا االلصاال  الساررة. ماع العلام أن وزرار الحارب الصاهيوني أفياادور « ويلليلس»

مواصاالة «  شاابع ولاام يعااد ييياا»ليبرمااان قااد ف ااح المسااقولين العاارب، الااذي يللساايهم، حياا  قااا  أناان 
 اللساكا  السررة مع لبار المسقولين العرب.

بللما  أخرر، فان نلنيا)و يسو  أن أنامة الحلم العربية لدعي لشبثها بالمبادر  العربية من باب دفع 
وأن )ذه ا نامة غير جااد  فاي اللمساا بهاا، حيا  أن لا  ماا يعناي )اذه ا ناماة «  رربة لالمية»

 ع الريان الصهيوني فسط. )و خدمة مصالحها المشلرلة م
 6/11/2016، السبيل، عم ان

 
 التغييرات القيادية العسكرية اإلسرائيلية ت مليالتحو الت اإلقليمية  .61

 حلمي موسى  
يمر الجاي  اإلساراايلي بمرحلاة لاييارا  جو)رراة لبيار  بسابب ماا يجاري مان لحاوال  فاي العاالم وفاي  

عييناا  الجدياد  اللاي لرسام صاور  )يااة ا رلاان المسبلاة اإلقليم. وقد اهر )اذا اللاييار بو او  فاي الل
فااي الساانوا  السادمااة. ولااان جليااا علااى وجاان الخصااو  لعيااين الجناارا  أفيااف لوخااافي ناابااا لاارايس 

 أرلان الجي  ما اعلبره الرثيرون لأ)يال لن للولي )ذا المنصب بعد عامين لسرربا.
لمخاير اللي لواجهها الدولة العبررة. ولاان الجاي  ولنبع اللاييرا  في الجي  اإلسراايلي من لايير ا

قد بني في ا ساس على قاعد  أنن جي  لدولة صاير  لعي  في محايط معااد يحااو  مبادلهاا. ولاذلا 
اهر  ناررا  ال ربا  االسلباقية ونس  المعرلة ملى أر  العدو واللرليز على البعاد االسالخباري. 

اللااي لسااوم علااى منااع العاادو ماان اماالالا « عسيااد  بياااين»  ولرافاا  مااع ذلااا الحسااا اهااور ناررااا  مثاا
 سال  نووي.

بارام الفاقياا   ولرن الو ع اإلقليمي لاير من أساسان بعاد مبارام معا)ادا  الصالح ماع الادو  العربياة واي
أوسلو مع الفلسيينيين. فسد انلهى، وباللدرر ، خير الجياو  العربياة وبارز ماا اعلبار خيار المساوماة 

ساارااي  خيار السااور اللاي لملااا مسادرا  دولااة. ولناار مساارااي  الياوم ملااى )اذه السااور، و)او مااا أساملن م
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فاي سايناك « داعا »في قياع غز  وحلى « حماس«في الشما  و« حزب هللا»ممثلة بشل  أساسي با 
 وسوررا بوصفها الخير الصاعد.

دي  عان الخيار الناووي ورجري اللرليز على )ذه السور بعد فلر  انلسالية أرثر  فيها مسارااي  مان الحا
اإليرانااااي ورفعاااا  خاللهااااا ميااااران ملااااى مرلبااااة الخياااار ا و  علااااى الدولااااة العبررااااة. وجاااار  فااااي السياااااد  
اإلسراايلية جداال  يورلة حو  ما مذا لان الخيار الناووي اإليراناي يشال  خيارا وجودياا مباشارا علاى 

بنياامين نلنياا)و لللهورا  واللر)ياب  مسرااي  أم ال. وفي الاالاب، ورغام ميا  راايس الحلوماة اإلساراايلية
من )ذا الخير، )ناا من رأر أنن ليس خيرا وجوديا. وقد أ عف االلفاق النووي اإليراني مع الدو  
الاربية حج  مسراا  في )ذا المجا  ولسررباا اخلفاى أو يلااد الحادي  عان )اذا الخيار. و)ناا بارز مان 

ساومااة فااي الشااما  والجنااوب. ورغاام أن أحاادا فااي جديااد مااا يعلباار الخياار ا رباار حاليااا و)ااو وجااود الم
مسرااي  ال يزعم بأن وجود المساوماة يشال  بحاد ذالان خيارا وجودياا مال أن )اذا الوجاود مازع  ومللاف 
من ل  النواحي. فهو يبسي على الصراع ويحو  دون لحسي  )د  مسرااي  بالليبيع. و)و أي ا يمنع 

ع عاااان جااااو)ره ولحورلاااان ملااااى صااااراع بااااين معلاااادلين لحسياااا  غايااااة مسااااراايلية )امااااة و)ااااي حاااار  الصاااارا 
 ومليرفين في المنيسة وربما أي ا بين سنة وشيعة.

ورلعاااب دورا )اماااا علاااى )اااذا الصاااعيد ميماااان ا غلبياااة السااااحسة مااان الجمهاااور العرباااي باااأن المساوماااة 
صاالة ولرليز)ااا علااى العاادو اإلسااراايلي يااوفر أساسااا صااالحا لللايياار فااي مااوازرن السااور الحسااا ويمثاا  بو 
 يملن االعلماد عليها في معرفة اليرر . وربما أن )ذا بين أشد ما يخيف مسرااي  من المساومة.

وفي ل  حا  مان الوا اح أن لوجان الجاي  اإلساراايلي الجدياد )او نحاو )يااة أرلاان شاابة مان ناحياة 
ن نوعااا وملخصصاة مان ناحيااة أخارر. ولسرربااا فاان الساالحين االساالراليجيين، الجاوي والبحااري، يمللراا

ماان االساالسال   ساابابهما الخاصاااة مااا جعاا  اللرلياااز علااى قااوا  المشاااا . والحااظ معلسااون أن الساااوا  
المدرعة اللي لعب  في الما ي أدوارا حاسمة في الحروب لم لعاد لملاا السيماة اللاي لانا  لهاا. و)اذا 

علاى السادرا   قاد ملى اللرليز على الوحدا  الخاصة عموماا وعلاى الوحادا  اللاي لعلماد بشال  لبيار
 السلالية المسلند  ملى معييا  اسلخباررة ولرنولوجية مميز .

ولاااان اللناااافس حاااادا فاااي الما اااي باااين  اااباط المااادرعا  و اااباط المالياااين قبااا  أن يااادخ   اااباط 
الروماناااادو »بوصاااافها وحااااد  النخبااااة ا )اااام فااااي الجااااي  اإلسااااراايلي وبعااااد)ا وحااااد  « ساااايير  ملرااااا »

 صراعين لللنافس بين وحدا  لثير  أخرر.ثم فلح الباب على م« البحري 
 اااربة »عموماااا ورغااام اللبررااارا  الجو)رراااة لللعييناااا  لااام يااانس معلساااون مساااراايليون اإلشاااار  ملاااى أنهاااا 

للسررر مراقب الدولة بشأن الحرب ا خير  على غز  واللي أاهر  الرثير من موا ع الخل  « اسلباقية
نمااا لااذلا فاا ي اللحلياا  االساالراليجي. وقااد مااس ذلااا أداك المساالورين لاايس فسااط فااي ا داك العمليااالي واي
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السياسي والعسلري مع اللرليز على السياد  العليا وعلاى االسالخبارا . ولهاذا السابب ثماة أ)مياة لبيار  
 للوقي  اإلعالن عن اللعيينا  الجديد ، والمراد منها اللأثير في الصياة النهااية للسررر مراقب الدولة.

لاااان الساااب  الجناارا  بناااي غااانلس وراااايس االساالخبارا  فااي عهاااده، أفيااف لوخاااافي فالهااام رااايس ا ر 
باللسصير في لسديم لحلي  اسلراليجي صااب للسياد  السياساية يبعاد اللهماة والمساقولية عان اإلخفاقاا  
عاان السياااد  السياسااية ويحملهااا للسياااد  العساالررة. وربمااا أن )ااذا، أرثاار ماان غيااره، )ااو مااا دفااع رااايس 

الحالي لإلقدام على خيوا  يراد منها اللو يح بأن الهام قااد الجي  السااب  )او فاي الواقاع  ا رلان
 الهام للجي  بحلم مبدأ اللواص .

وعمومااا فااان الجااي  اإلسااراايلي رغبااة مناان فااي الحفاااظ علااى حصاالن ماان الرعلااة السوميااة وماان الهيبااة 
ولااااة بانلساااااده. ويعماااا  الجااااي  يسااااف بشااااد  فااااي مواجهااااة االلهامااااا  و)ااااو ال يساااامح حلااااى لمراقااااب الد

اإلسراايلي وف  مبدأ محاولة انلساد نفسن من ناحية ومعالجة أموره قب  أن ي ير للخ وع النلسادا  
 جها  من خارجن.

وأيااا يلاان الحااا  فااان لايياار اللهدياادا  والمخاااير المحييااة وغياااب خياار وحااد  الصااف العربااي جااراك 
علااى احلمااا  مخاااير اللجررااب. وحاليااا يجااري اللرليااز  االنسساااما  الحاااد  للهااا لجعاا  مساارااي  أقاادر

على و ع قيادا  شابة بهاد  لأ)يلهاا للمسالسب  علاى أما  أن لراون أقادر علاى معالجاة المسالجدا  
 برقية مخللفة عن رقية أصحاب الخبر  السدامى.

 7/11/2016السفير، بيروت، 
 

 والتنازع الغربيةالضفة  .61
 أ.د. يوسف رزقة

أن العنف الملزايد في ال فة الاربية ماا )او مال اسالعداد لماا سايحد  مان صاراع يرر بع  المراقبين 
 على السلية بعد رحي  عباس، ويسولون منَّ ،ا سوأ لم يأ  بعد،.

حدث  اشلبارا  بين مسلحين ينلمون لفلح، وعناصر من ا جهز  ا منية، واندلع   بالية،في مخيم 
 ومخيم ا معري بالسرب من رام هللا. اشلبارا  ملشابهة لسرربا في مخيم جنين 

وفي لشخي  للمسلحين في مخيم بالياة يساو  جهااد حارب أحاد الماذيعين المسيماين فاي المخايم:، )ام 
ثالثااة أنااواع ماان المساالحين: مساالحون لااابعون لحرلااة فاالح، م َمولااون ماان قباا  عاادد ماان قيااادا  الحرلااة 

اللاااي لعمااا  بلجاااار  المخااادرا  والساااال .  ورااادينون باااالوالك لهااام، ومسااالحون مااان العصاااابا  اإلجرامياااة
 والحلام.ومسلحون لابعون للسلية الفلسيينية، يمولهم الجهاز ا مني 
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مناان الصااراع علااى  السااررع:ماان يلااابع حااا  المخيمااا ، واالشاالبارا ، يلساااك : لماااذا اآلني! والجااواب 
والمناماة لارر نفساها فج  الشخصايا  الربيار  فاي فالح  للحرلة،خالفة عباس، وعلى المقلمر السابع 

صااااحبة حااا  فاااي الماااقلمر، وفاااي خالفاااة عبااااس، ومااان ثماااة لشااالري )اااذه الشخصااايا  الربيااار  والكا  
 الشباب بالما  ليلون لها قو  مساند  على ا ر ي!

ال يوجد سال  خارت ميار شباب حرلة فلح. السالية والعادو يباشاران فاورا نازع ساال  حمااس وغير)اا 
ساااال  فااالح فالعااادو يلااارا )اااذا الساااال  ورراقبااان  نااان يلجااان نحاااو الاااداخ  مااان الفصااااا  المساوماااة، أماااا 

ر الصراع بين أيرا  فلح،  ن فين م عافا لهاا،  الفلسييني ل سف، ودولة العدو سلرون سعيد  بلفج 
 وروفر فرصة  ن لفر  حلومة العدو رقرلها. 

) الناااب جهااد يملياة( من حين )اجم  أجهز  السالية اجلمااع ا معاري، بلهماة الاوالك لادحالن، قاا  
 االجلماع لان لنشييين من الحرلة يشعرون باللهمي  في فلر  ما قب  المقلمر السابعي!

 3000شااخ ، ماان مجمااوع  1300أنااا أصاادق مااا يسولاان يمليااة  ن عاادد ماان سيح اارون المااقلمر 
. شاااخ  لاااان مااان المفلااار  أن يح اااروا الماااقلمر، ويشاااارلوا فاااي أعمالااان وفاااي انلخاباااا  السياااادا 

 فاللهمي  واإلقصاك واردان، والمل ررون يشعرون بهما، وربحثون عن ح ي!
عباس قرر أنن ال ح ور البلة  ي من مقردي دحالن، سواك من غز  أو من ال فة، ولسلي  العدد 

 ملى ألف وثالثمااة يساعد عباس وجماعلن على لحسي  ما يرردون قب  بدك أعما  المقلمر. 
ماازع  لثياارا، والخااال  علااى ماان يخلااف عباااس فااي مناصاابن أي ااا غياار  الخااال  علااى المااقلمر غياار

ماازع ، وقااد يلااون ماان ا مااور اليبيعيااة، ولراان أن يلحااو  الخااال  السياسااي ملااى اشاالبارا  مساالحة، 
ومن ثمة فللان أمني، يسل  ا خ أخاه، )ذا )و المزع  حساي! ، ولسد عانينا منن لثيرا في غز  قبا  أن 

 . يرفعن هللا عنا بسدرلن
)م يسولون ا سوأ لم ياأ  بعاد، وأناا أدعاو هللا أن يرفاع الموجاود والساادم، وأال  يررناا ساوكا فاي أ)لناا فاي 
ال افة، فااال يوجااد شاايك مهاام يساالح  الصااراع البلااة، حلاى خالفااة عباااس ليساا  شااياا مهمااا فااي  ااوك 

 الصراع مع العدو المحل .
 6/11/2016، فلسطين أون الين

 
 جيش اإلسرائيلي يزرع الرعب في قلوب الفلسطينييناالقتحامات الليلية: ال .62

 جدعون ليفي
بمااااذا لوصاااف الشااارية اللاااي لخياااف قوالهاااا لااا  ليلاااة سااالانا  مااان أسااار)مي لياااف لوصاااف االعلسااااال  
الجماعية دون أمر من المحلمةي بماذا يملن لسمية اللفليشا  الفاة في المناز  في منلصف الليا ، 
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لسااوا ي مااذا ن ساامي )اذه االعماا  اللااي يساوم بهااا الجاي  وحاارس بع اها دون أي )اد  اثناااك لادررب ا
ل  ليلةي ليف ن سمي الدولة اللي يعملون باسمها ديمسرايياةي الوحياد  فاي الشارق « الشاباا«الحدود و

الايلم االحالال  االساراايلي فاي  –االوسطي )  لاذلرون أناماة أميرلاا الاللينياة وللزعزعاون مان لرلياا 
 لة، على بعد ساعة سفر من منازلرم.ال فة، ليلة وراك لي

اعلسلا  قوالناا الليلاة ميلاوبين »ما قام بعملان فاي الليا  بلفااخر: « لورلر»ينشر الجي  ل  صبا  في 
«. مشبو)ين باالر)اب الشعبي واالخال  بالناام والعناف. ولام نسلهام الاى اللحسيا  فاي االجهاز  االمنياة

ياة واحد  دون ذلر أسماك المخياوفين. مثا  صاياد شعبي واخال  بالناام، الص« ار)اب»ميلوبون، 
معالسال   23يعر  في ل  صبا  غناامن اللي اصياد)ا في اللي ، )ذا )و حا  الجي  االساراايلي. 

في االسابيع اللي سابس   11و 10في االسبوع الذي سبسن،  14في ليلة واحد  في االسبوع الما ي، 
، «ار)ااااب شاااعبي»لاااذي فعلاااوهي مااان يهااالمي جمااايعهم ذلاااا. ال لوجاااد ليلاااة بااادون خياااف. مااان )ااامي ماااا ا

 «.قوا  ا من»جميعهم في أيدي 
فااااي )ااااذه الليلااااة أغلساااا  قوالنااااا شااااسة ساااالنية ومخزنااااا فااااي نااااابلس لاااام اساااالخدامها للح ااااير العبااااوا  »

، لرااان ماان يااادق  فاااي «أ»ناااابلس )ااي منيساااة  –عباااوا ي شااسة، مخااازني باااأي صااالحية «. االر)ابيااة
عثاااار  قوالنااااا علااااى  ال  الشااااوار  اللااااي « حلمااااار علصاااايون »فااااي  خااااال  عماااا  قوالنااااا»اللفاصااااي . 

قوالنا اعلسل  في »واحيانا: «. اسلخدم  في لمور  العمليا  االر)ابية. ولم نس  ا دلة للسوا  االمنية
م خااال بالناااام مشاابو)ا بمشااارللن باعمااا  عنااف  ااد قوالنااا قباا  شااهررن، حياا  قااام « حلمااار افاارايم»

لسل  على سيار ، )  يجب أن «. الى اللحسي  ون س  الى أيدي السوا  االمنيةبلسل  سيار . ولم أخذه 
 ن حا أم نبليي

ال يوجد أي شيك م احا فاي )اذا العما  بالنسابة لمان يعار  يابعان. منان يجعا  مااا   ال  النااس 
يعيشون في حالة رعب ملواصلة. ا والد يبولون في أسار)م، اآلبااك يخاافون مغماا  عياونهم. الجناود 

خلون الاى المنااز  عاان يررا  لفجيار البوابااا . وقبا  أن لفهام ماا يحااد  يلاون عشارا  المساالحين، ياد
واحيانااا الملثمااين اي ااا، فااي بيلااا، فااي غاار  النااوم وغاار  االوالد والمااراحي . )لااذا يباادأ الرااابوس، 

 اللفلي  واالعلسا  دون اعياك أي لفسير أو أمر ق ااي.
لشاارع دون الساما  لهام بلبادي  مالبساهم. واحياناا يسوماون ب ارب أحيانا يلم مخارات أبنااك البيا  الاى ا

ا ب أمااام أبناااان. وفااي احيااان لثياار  يحيمااون ا ثااا ، ولاا  ذلااا مصااحوب باال)انااة والزعرنااة. وفااي 
الخارت اي ا يرشون الااز على الجياران. )اذه لجرباة صاادمة لرا  انساان. ولايس )نااا أي فلساييني 

ايلي يملناان لخيلهااا. ذا  ماار  ق ااي  اللياا  فااي مخاايم جنااين لالجاااين، لاام يماار بهااا. وال يوجااد أي اساارا
وعناادما اقلرباا  قااوا  الجااي  االسااراايلي ماان البياا  الااذي لناا  فياان لفااا  روحااي لسرربااا. وفااي نهايااة 
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االمر لام يادخلوا البيا ، لران لحااا  الرعاب )اذه لان أنساا)ا. )لاذا فساط يبادأ الراابوس. بعاد ذلاا يالم 
د ومعصوب العينين الاى اللحسيا  الاذي ال يملان معرفاة نهايلان. وقاد يسالمر و)و مسي« الميلوب»أخذ 

ذلا السابيع ويشم  اال)انة واللعذيب، واحيانا دون أساس. حوالي مليون فلسييني لم اعلسالهم خال  
 سنوا  االحلال . حوالي مليون.

 4المام الملحاد ، منان باين قال ، االسبوع الما ي، بنااك علاى لسررار ا« معا  »ولالة ا نباك الفلسيينية 
اقلحاماا لا  ليلاة.  14اقلحاما ليليا من قب  الجي  االسراايلي، حوالي  178لشررن االو  حد   17و

االفراد الذي لن يمنعان أي اقلحاام. فلاا  لرراد الماو  لان يالم « ار)اب»)ذه االيام )اداة نسبيا باسلثناك 
 ن على لنفيذ عملية اخرر يااسة.اعلسالها في اللي . والرعب الليلي قد يشجع اآلخرر

سااواك بساابب جهلهاام أو  –لاا  ليلااة وأناالم ناااامون. وبعااد ذلااا )ناااا اسااراايليون يلجاارقون علااى السااو  
 بأن االحلال  قد انلهى. أو على ا ق ، النسا  فين يثير المل  لديهم. –وقاحلهم 

 "هآرتس"

 7/11/2016، األيام، رام هللا
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