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 اليوميات الفلسطينية
 2017 رأكتوب/ األول تشرين

 1/10/2017 ،األحد

  هاااتر رساايم المكتااا السياسااح لسركااة سمااام  سااماايل هنيااة رساايم الساال ة ال لساا ينية مسمااود
وجاااارل  اااا ل  غااااز    ااااا  الساااات بال السكومااااة ال لساااا ينية  ااااح  الترتيباااااتابااااامث سياااا  نا شااااا 

 ،الاا ي يسااود الساااسة ال لساا ينية  ااح هاا   األو اااات ، اسااتاراا المناااي ابيجااابح الوااااداالتصااال
ال لساا ينح  ااح   امااة  الشااااواسااتامارها  ااح اسااتااد  الوسااد  الو نيااة وصااوالأ  لاا  تس ياا  أهاادار 

  1دولته وااصمتها ال دم
 نل    ا  غز ، بروح  يجابية، واا ادو  " اهبون   ننارامح السمد هللا  ال لس ينح  ال رسيم الوزراء 

 صاا سة االن ساااع، لياااود الااو ن موسااداأ  ل ياااع باادورنا  ااح داااع جهااود المصااالسة، و ااح  الااازع الاا  ا
ال ضاايا  وأشار رسيم الوزراء  ل  أن السكومة ستسهع بشكل تدريجح،  ح سال   بشابه ومؤسساته" 

  تن ياا  ات ا ااات المصااالسة بااين سركتااح  اات  وسمااام أماااع التااح و  اات  ااح الساااب  ااس اااأ  ،الاال ااة
ان تشكيل ا   لجان، وهح: لجنة الماابر، ولجنة الوزارات والموظ ين، واللجناة  هللاالسمد  وأالن
  2لتتول  است ع   ا  غز ث األمنية

  البازع أن األجهاز  األمنياة "أنهات كال  جراءاتهاا  اح   اا  غاز   يااد أالن النا   باسع وزار  دا لياة
ال  اا   و اال البازع  ن الاوزار  "ات ا ت  ح   ار   تها األمنية لتاممين  ادوع سكوماة التوا ا "  لا  

  3ومنع أي ماو ات" ،كل ابجراءات التح من شمنها  نجاح مهمة سكومة التوا    ح   ا  غز 
  الن اااا ااان وجااود   ااة ل صاال وااازل ال لساا ينيين ااان ال اادم المستلااة مااااريركشاا ت صااسي ة، 

، بإياااز مان بنياامين Anat Berko اضاو الكنيسات مان سازا الليكاود اناات بااركو يهااأشار ت ال
، ابااار بناااء جاادار  اصاال ياااازل بال اادم %95تصاال  لاا   و لاال لضاامان أغلبيااة يهودياااة نتنياااهو،

التاااااح ت  ااااا  لهاااااا السكوماااااة  ،التجمااااااات واألسيااااااء الساااااكنية ال لسااااا ينية اااااان "ال ااااادم الكبااااارل"
  4ابسراسيلية

  بااااالمركز األول  ااااح  د ورؤل شااااساد مسمااااد سمي اااالبنااااان  لاااا   جسااااان ال لساااا ينيان ال البااااان ال اااااز
  5المساب ة الاالمية للسساا الا لح، والتح أ يمت  ح دولة تايلند

 وكااان  ااح اساات بال الو ااد رساايم المكتااا السياسااح لسمااام  زيااار   لاا    ااا  غااز  و ااد أمنااح مصااري باادأ 
بيااات ساااانون  ن المساااؤولين المصاااريين وصااالوا ال  اااا  ابااار سااااجز   ساااماايل هنياااة، و الااات السركاااة

ع سكومااة الو ااا  الااو نح مسااؤولياتها لمتاباااة ملاار ترتيبااات المصااالسة ال لساا ينية، وتساال   ث( يريااز)
  6كا ة  ح ال  ا  دون أي ااس 
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  ااان مالومااات  يمااا يتالاا  بتجنيااد الجاسااوم المصااري  زامياار تساا حرساايم الموساااد األسااب  كشاار
لت اساه بماروان مير ان اا، كشر ز أن آر جحو ح سوار مع مو ع   " سراسيل"أشرر مروان لصال  

وأضااار  اااد  ماارات  ااح أوروبااا، "سياا  كاناات  رستنااا بنجاسنااا  ااح تجنيااد امياال كهاا ا ال توصاار" 
مان  ا ل ا  ااه الا    اة ، 1973ه الموسااد لتو يات انادال  سارا هاو مان نب اأن مروان  زمير

  7، ال  جبهتح الجوالن والسويمةالسرا التح بدأها الجيشان  ح مصر وسوري
  كال اليهاود الا ين ،  ح  تاع مساير  الااشار مان مسارعسزا هللا سسن نصر هللااع لالا األمينداا ،

ستا  ال يكوناوا "ا منهاا، و  لا   لسا ين المستلاة  لا  متادرتهاا، والااود   لا  البلادان التاح جااؤ  واجااؤ 
سرباااأ  ااح هاا    و ااوداأ  ااح أي ساارا تم اا هع  ليهااا سكومااة نتنياااهو السم اااء، ألن نتنياااهو   ا شاان  

ولاان يكااون لهااع أي مكااان آماان   ااح  ،ة  ااد ال يكااون لاادل هااؤالء و اات ستاا  لمتااادر   لساا ينالمن  اا
  8 لس ين المستلة"

 2/10/2017 ،اإلثنين

 سح المصارية،  ن   بح سح  ة  ل ل اء مع  ضاسي ، ال رسيم السل ة ال لس ينية مسمود ابام
ناه لان التاد ل  اح الشاؤون الدا  ،باساتاناء لمصار ،كان أليالسل ة لن تسم   لياة لل لسا ينيين، واه

ناه لان يسام  أن  ،يكون  ح غز  أي س ح وص ه با"غير الشراح" بابشار   لا  سا ح الم اوماة، واه
 ال  ناه الا  غيار اجلاة مان أمار   اح ر اع و  يكون  ح ال  ا  نمو ج وتجربة سزا هللا  ح لبنان 

نمااا تااتمكن السكومااة بشااكل "سي :ابااام و ااال غااز   ابجااراءات الا ابيااة األ ياار  التااح ات اا ها ضااد  
  9مستاجل" ش  كامل من الماابر واألجهز  األمنية والوزارات سنر ع  جراءاتنا األ ير ، وأنا م  

  بيات ساانون سكومة ال لس ينية رامح السمد هللا،   ل مؤتمر صس ح ا د   ح مابر ال ال رسيم
"،  اح غاز  ابتاداء مان الياوعمهماتهاا   ن "السكوماة بادأت بممارساة غاز ،  ور وصوله   اا  ( يريز)
نهاء تداايات االن ساع المؤلمة،  ،غز  "جاءت من أجل تس ي  المصالسة  ل أن اود  السكومة و  واه

لين ل  الجميع للوسد "  وتاهد بمن تامل السكوماة الا  "تاو ير الم وماات ألبنااء غاز  الا ين ااانوا 
ح الت  يار مان مااناا  غاز  وأن تب ا    ل السنوات الماضية"، مشادداأ الا  أن "أولوياتناا الياوع ها

نهاء داسماأ سامية الهوية ال لس ينية"غز   ، م الباأ المتجمع الدولح "باالن را   ح املية بناء غز  واه
  10األزمات"

  ال لس ينية  ل  ا د ل اء  اوري وشاامل لكا اة ال اول الو نياة وابسا مية، بهادر  اليساردات  ول
التاح  ،وأبادت ال اول اليساارية صالسة بين سركتح  ت  وسمام تسريع   وات ت بي  ت اهمات الم

تضااع الجبهتااين الشااابية والديمو را يااة وساازا الشاااا و اادا وسركااة المبااادر  الو نيااة ال لساا ينية، 
ترسيبها بالت ورات األ ير  التح  تست الباا الستسنار جهود المصالسة، دااية  ل  تاجيل الامل 
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غااز ث بمااا  ااح  لاال تراجااع الساال ة ااان  جراءاتهااا الا ابيااة التااح الاا  ت  ياار ماانااا  أهااالح   ااا  
  11 الت رواتا الموظ ين السكوميين وم صصات الكهرباء

 ليبرماااان بضااارا  لاااا التجمااااات الساااكنية بساااال مواجهاااة  أ يجااادور ابساااراسيلح د ا هااادد وزيااار الااا
  12"سراسيل لا"مست بلية للجيش ابسراسيلح مع أي تنظيمات وسركات وص ها با"الماادية" 

  وباضاها ما اد  اأ " نناا نن ا  مساات وآالر الاملياات سانوي: موسااد يوساح كاوهينجهاز الرسيم  ال ،
"الم اا ر  واداا  تركياز الموسااد لنشاا ه ضاد   وجريساة  اح  لاا دول الاادو، وهاح الادول الهادر" 

اسة التركياااز الااا  السااا  لااا  المتجااادد  مااان جاناااا  ياااران"، وتواجااادها الاساااكري  اااح ساااورية،  ضاااا ة
صااانااة الصاااواريم لاااديهما،  وضاااد   ،سركتاااح سماااام وسااازا هللا  صوصااااأ و اللبنانياااة وال لسااا ينية، 

  13تنظيع دااش وك لل ضد  
 3/10/2017 ،الثالثاء

 أن تا ها  لا  أبااد  هاو  ال رسيم المكتا السياسح لسركة سمام  سماايل هنية  ن  رار السركاة
وساااول  ضاااية  أجااال أن تااانج  المصاااالسة وت اااديع أي امااان مااان  ،ن  اااة مااان أجااال  نهااااء االن سااااع

يجاا أن  ،الس ح،  ال هنياة  ن سا ح السكوماة والشار ة وأجهاز  األمان ها ا بالتمكياد سا ح واساد
شاااابنا أن يمتلااال  وأكاااد هنياااة أناااه  المااا هناااال اسااات ل  ماان سااا    ي ضااع ل ااارار السكوماااة والدولااة 

ابتداتاااه سركاااة  جدياااداأ  يم شااايساأ وأن ي ااااوع هااا ا االسااات ل بكااال أشاااكال الم اوماااة، وهااا ا لااا ،سااا سه
أن سمااام لااع تلجاام للمصااالسة تساات الضاات  أو ماان مو اار ضااار، مبيناااأ أن  كااد هنيااةوأ سمااام 

و اح سايا  استشااار ال  ار الكبيار الاداهع الا   ،واساتراتيجية رار المصالسة جاء  ح   ار رؤية 
  14ال لس ينية ال ضية

  و اال رسيساها بااد سال  اللجناة ابدارياة ،غاز     ااسكومة ال لس ينية أول اجتما  لها  ح الأنهت ،
ن الشاااااا ، وشاااادد الاااا  أالت ااااا  ال اااااهر  و  اااااأ  رامااااح السمااااد هللا  ن كاااال ال ضااااايا الاال ااااة سااااتسل  

 بايااداأ  هرت ااح بوسدتاايساامو  يهااا الاا  الجااراح، و لكااح ي، مهمااةاليااوع أماااع لسظااة تاري يااة  ال لساا ينح
يس اا  ت لاااات شااابنا "مصاالسة الو نيااة الاليااا، بمااا ا التل اايااان التجا بااات وال اا ر واالن ساااع، و 

ال لساا ينح  ااح   ااا  غااز ، و ااح كاال شاابر ماان أرضاانا، يساادونا األماال، باامن تتااوا ر جميااع الاواماال 
ع صاا سياتها كاملاااة، بالمضااامون ال بالشاااكل، والظاارور لتمكاااين سكوماااة الو ااا  الاااو نح مااان تسااال  

ر المسمااااود الوضااااع  ااااح   ااااا  غااااز  باسااااع السكومااااة يوساااا النااااا  وصاااار و   "وبال ااااال ال بااااال ول
  15ال  أن السكومة  ررت تشكيل ا   لجان لمتاباة جميع المل ات الاال ة مؤكداأ  ،بالممساوي

 ر ااع ل ة   ااواتال لساا ينيسكومااة الااادع ات ااا  ااان اسااتترابها ماان  باااا ال صاااسل ال لساا ينيةب اارت ا
"كان من الم ترا  وزي برهوع  نه  سمام و ال النا   باسع سركة ان   ا  غز   ابيةالا ابجراءات 

ال  سكومة الو ا  ال لس ينية   ل اجتمااها األسابواح  اح غاز  ات اا   ارارات مساؤولة و ورياة ت مام 
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للجبهاااة  اااال اضاااو المكتاااا السياساااح و  مااناااا  الشااااا ال لسااا ينح  اااح   اااا  غاااز  و ضاااايا  ابنساااانية" 
  ااا  غااز  لمااا باااد اجتمااا   بجااراءات ضااد  الشااابية لتسرياار  لساا ين كايااد التااول  ن تمجياال ر ااع ا

ماع تصاريسات سااب ة للسكوماة والارسيم اباام بمناه  سركتح  ت  وسمام بال ااهر ، يتناا ا امليااأ 
اضااو اللجنااة المركزيااة للجبهااة   ااالو اللجنااة ابداريااة   ساايتع ر ااع ابجااراءات ااان غااز  بمجاارد ساال  

لا وبااات هااح التااح تااازز ماان الم اااور  را يااة  اا ل أبااو ظري ااة  ن تمجياال السكومااة لر ااع او الديم
  16الموا ن ال لس ينح من ادع جدية األ رار  ح تس ي  المصالسة لوالمسا ير لد

 اا ل  ال لساا ينحرسااالة مسااجلة وجههااا للشاااا   ااح السيسااح،ال تاااح  ابااد المصااري  ااال الاارسيم 
الااداع  ن مصاار سريصااة الاا  ت ااديع جميااع أشااكال ، غااز  ااح   ااا  ال لساا ينية السكومااة اجتمااا  
ن هنال  رصاة ساانسة لتس يا   ال لس ينح،للشاا  ويجاا التاااون لتمكياد  ،المن  اة  اح "السا ع"واه

أن لدياااااه  يمانااااااأ كاااااام أ بااااامن  السيساااااحوأضاااااار  نساااااو السااااا ع  ال لسااااا ينحصاااااد  توجاااااه الشااااااا 
بااداع  ال لساا ينحهااا دا اال البياات يجااا أن يااتع سل   ال لساا ينحاال ت  ااات بااين مكونااات المجتمااع 

  17ه ا الشمن  حمع ادع  بول تد ل أي  ول  ارجية  ،د  من األش اء الاراومسان
  باال ول  ن  ، ا ل ل ااء  اح غاز  ،الم ابرات المصرية  الد  اوزي  يااد  سركاة سماام وزير ا ا

"نسن بانتظاركع  ح األياع الم بلة  اح  :و ال  وزي التاريم سيسجل أنكع وسدتع الشاا ال لس ينح 
  18 تماع المصالسة"، أي كدين أنكع ست الونهاال اهر ، ونسن متم

 ا سكوماة الببادء  Mouloud Jawish Ihsanogluمولاود جااويش أوغلاو ال ارجياة التركاح  وزيارا رس 
ماان "وجااود مكاسااد أوغلااو ر وساا    ال لساا ينية املهااا  ااح   ااا  غااز ، ووصاا ها بااا"ال  و  التاري يااة" 

تتيياار الساال ة ال لساا ينية، وتنصاايا  تسااال تجااا   لساا ينث سياا  تاماال باااا دول المن  ااة الاا 
  19دم  تاباة لها ال  رأسها"

  و اااال  ناااه سااايكون الااا  أي ، ال لسااا ينيةر اااا رسااايم الاااوزراء بنياااامين نتنيااااهو جهاااود المصاااالسة
 و  اع كال الا  اات ماع  ياران  سمام، سركةمست بلية ت كيل الجناح الاسكري لسكومة  لس ينية 

نتو ع من كل من يتساد  اان الاملياة السالمية " :الليكود زالس  ل جلسة  اصة  ،و ال نتنياهو
بالدولة اليهودية، ولن ن بل بمصالسات مزي ة يتصال   يهاا  االاتراربإسراسيل، وبال بع  االاترار

  20"الجانا ال لس ينح ال  سساا وجودنا
  وتير  االيااةا"بااأدوماايع  هماالياامسااتامر  باادء ت ااوير  بنيااامين نتنياااهوابسااراسيلح رساايم الااوزراء أالاان ،"

: "سااانبنح هناااا آالر الوسااادات الساااكنية  سااان يع مناااا    مساااتامر للزيارتاااه أانااااء  اااح  ،نتنيااااهو  اااالو 
ها ا المكاان  ،صنااية وسنضير  ل  المدينة   ع األرا ال زمة من أجل ت ويرها بوتير  متسااراة

ليع الكبارل الا ي سيسام   اانون أورشاوشادد نتنيااهو الا  أناه ياداع "  "من دولة  سراسيل سيكون جزءاأ 
  21ألورشليع وللمدن المتا مة لها بالت ور ال  أصاد  اديد   ه   هح بشرل كبير  وهامة"
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 ناه ال الاباري ا ل م ابلاة أجراهاا مااه مو اع واال  ،ابساراسيلح أ يجادور ليبرماان د ا  ال وزير ال  ،
أنااه  الاا  ليبرماااند شاادو   ال لساا ينيين مااعيااارر   ااة أو مبااادر  أمريكيااة السااتسنار الم اوضااات 

األ صا  الا ي بابمكاان التوصال  لياه هاو ات اا  مرسلاح  ويال  "ينبتح أن نكاون واضاسين، والساد  
ممكنااة   اا  ماان  اا ل تسااوية   ليميااة  يناألمااد"  وأضااار أنااه "بالنساابة لااح، التسااوية مااع ال لساا يني

لان يانج ، وال أمال لاه وال ضاية بيننا وبين ال لسا ينيين،  ها ا  اناسياأ  شاملة  وسماارا بشد  ات ا اأ 
نما ماع الااالع الارباح ،ليست  ضية تسوية مع ال لس ينيين ها ا يشامل أشاار ليبرماان  لا  أن "  و "واه

  22ا اة مركبات: الدول الاربية، ارا  سراسيل وال لس ينيين"
  ااا ل   ، اح  ارار لهاا ،تسظار ن مسكماة االسات ل الالياا أكش ت ال ناا  الابرياة السااباة الن ااا اان

ال اارار جاااء  ااح أا اااا  ا لاا  أن هاا  النظاار أ  ااال ال اادم  ااح ساااسات المسااجد األ صاا ، ول تاات
  23  ال بالكر   ح باسات المسجداألالتمام ت دمت به منظمات يهودية، اشتكت  يه من لاا 

 وهادمت مسااكنها للمار  ماية من الشر ة،  رياة الارا ياا، ا تسمت اآلليات والجرا ات ابسراسيلية بس
  24ال  التوالح 119 اال
  ين  اح ساورية لسا ينيال مان ال جساين 3,594مجمواة الامل من أجل  لس ينيح سورية أن  ت كر 

أاناااء مساااوالت ال اارار ماان   ااح استشااهدوا بساابا ال صاار والسصااار واالشااتباكات والتااا يا والتاار 
  25نسو  105نهع بي، سالة اات ال وا ت اء  سري 1,639بابضا ة  ل   امرأ ، 462بينهع ، السرا
 4/10/2017 ،األربعاء

  رويترز له مع ح م ابلة  ،دس ن مسمد ال Reuters: " ه ا شرر لنا أنناا    نجسناا  اح أن تكاون
مسماود  رسيم اال  ناه مساتاد للمصاالسة ماع الاو  ،  الت اهمات باين سركاة سماام ومصار"هنال ه 
 ماازن وو تمااا يرياد نساان جاااهزون" الكاار   اح ملاااا أبااو " ، مشاايراأ  لا  أنلتوسيااد سركاة  اات اباام 

ال اارأ أماااع مااا أ لاا  اليااه  ضااية ال اارن أو صاا  ة ال اارن هااو "وبالم اباال شاادد دساا ن الاا  أن 
  "مااان المساااتو نات  اااح الضااا ة وال ااادم وا اااااأ  و ااارا أماااراأ  ،ألن نتنيااااهو ال يرياااد سااا ماأ  ،صااا ر

وأصااااب  ماااان  ،دمهنااااال تهويااااد شااااامل للضاااا ة التربيااااة ولاااايم   اااا  لل اااا: "وأضااااار دساااا ن  اااااس أ 
   26الدولتين    وبالتالح ال يوجد أ   سياسح" المستسيل تن ي  سل  

  رامااح السمااد هللا أن سكومتااه أااادت كا ااة ال  اا  ماان أجاال تساالع  ال لساا ينيةسكومااة الأكااد رساايم
 اااااح م الياااااد السكاااااع  اااااح   اااااا  غاااااز ، لكنهاااااا تنتظااااار اجتماااااا  و ااااادي سماااااام و ااااات   اااااح ال ااااااهر  

10/10/201727. 
 شاركة جدياد  ستساتامر  اح املياات  أننح ابير ااود  الن ااا اان ي  لسال تصاد الكش ت وزير  ا

صاسي ة  اح تصاري   ااأ ب ،و الات ااود  ج استيا ات س ل التاز ال بياح "غز  ماارين" ااست ر 
ن الشركة ستبدأ امليات االست راج   ل الااع السالح   ا لاع تواجههاا أي اواسا  و ياود  " ال دم:
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 لاا  أن  ماام شااركات كاناات تنااوي االسااتامار  ااح الس اال لكنهااا انسااسبت بساابا  مشااير أ  "، سااراسيلية
  28ابسراسيليةال يود 

  ،سمااام، أن سركتاااه ماضااية بكااال  راد  نسااو المصاااالسة سركاااة  ال ياااادي  ااحأكااد صااا ح البردوياال
أن سمااام ستشااارل  ااح سكومااة الوسااد  الو نيااة الم بلااة باااد داااو  ال اااهر  ، و ال لساا ينيةالو نيااة 
  29"لن تتادر المشهد السياسح"ال  أن السركة  مشدداأ  ل لل،

    مشير المصري،  اح سادي  ماع  ادم بارم، أي ا  اة للمصاالسة  ، ح سركة سمام ال يادين
أسماار، وسمااام سااتب   رأم سربااة الم اومااة، وهااح  بساا ح الم اومااة، و ااال: "ساا ح الم اومااة  اا   

: "سماام     ااس أ  وأضاار ومشارو  الم اوماة"  نما انصار ت مان الاداسر  السكومياة لتت ارد ل ااداد 
ولايم الا  سسااا شاابها،  االس و  والاوابات التاح تشاكل  ،تتنازل اليوع  نما تتنازل لصال  شابها

ابر  الااوري لشااابنا سااتب    يارنااا االساتراتيجح، واناادما نلت ااح مااع  ات   نمااا نلت ااح الاا  ال واسااع 
  30لواي ة الو ا  الو نح" اداأ المشتركة التح  ررتها مؤسسات السركة واستن

  سرسااور، مسااا ظ شاامال ساايناء، باادء تن ياا  المرسلااة الاالاااة بااإ  ء المبااانح  ال تاااح اباادأالاان اللااواء
 ،تاارم 500ماان الساادود الدوليااة ماع   ااا  غااز  ولمسااا ة  واسااد والمنشاتت الوا اااة الاا  باااد كيلاومتر

زال   31سدود بين مصر و  ا  غز ال  ال ب امة المن  ة الاازلة الم رر  اأ ، و لل تمهيدتهاواه
  أردوغاااان،  اااح ماااؤتمر صاااس ح ا اااا اجتماااا  متلااا  ماااع نظيااار  التركاااح رجاااا  ياااا  الااارسيمأكاااد

، أن "هنااال  جماااااأ دولياااأ، باسااتاناء  سااراسيل، الاا  ر ااا ان صااال كردسااتان  هااران  ااح ابيرانااح
الع سااول  سااراسيلد اناادما الااارا "، متساااس أ: "مااا هاا ا االساات تاء الاا ي ال تاتاارر بااه دولااة  ااح الااا

  32     سند  انونياأ له" يصدر  رار كه ا ا ا التباس  مع الموساد 
 تلاة وراع هللا سأصدر ممال االتساد األوروبح ورؤسااء باااات دول االتسااد األوروباح  اح ال ادم الم

وا ااد   ، رامااح السمااد هللا  لاا  غااز ال لساا ينح ترسيااا باا هاا رساايم الاوزراء الروا  يااه ااان اب اا ،اأ بيانا
يجابياااة ن وا  ااااللكامااال سكومتاااه هناااال  و  اجتمااااااأ  أن   لااا  تشاااير ،هااا ا ال ااارار هاااو  شاااار  مهماااة واه

أالان االتسااد األوروباح ت اديع  كماا السل ة ال لس ينية جاهز  ومساتاد  لتاولح مساؤولياتها  اح غاز  
لشاااهر لصاااال  د ااااات الرواتاااا وم صصاااات الت اااااد ملياااون دوالر(  23.5 )نساااوملياااون ياااورو  20

  33ألر موظر سكومح  لس ينح ومت ااد  ح الض ة التربية 56سو نل 2017 سبتمبر /أيلول
 5/10/2017 ،الخميس

  أن المكتاااا ، ل ااادم الارباااحللوكاااالتح  ااادم بااارم واألناضاااول و  اااح سركاااة سماااام  مصاااادرأكااادت
   الاااااروري، ناسبااااأ الالسياساااح للسركاااة انت اااا  اااح اجتماااااه  اااح الااصااامة المصااارية ال ااااهر ، صااا

لرسيم المكتا السياسح،  ضا ة  ل  تكلير ادد من أاضاء المكتا السياسح بدار  مل ات مهمة 
 ليال و ، "الا  اات الدولياة"ومركزية  ح السركة، أبرزهع موس  أبو مرزو ، ال ي تول   دار  ملار 
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انت اااا   ااح بيااان صااس ح، ،أالناات سمااام ،9/10/2017و ااح  ملاار ابااا ع  ااان مسااؤوالأ  السيااة
  34وري ناسباأ لرسيم المكتا السياسح للسركةالاار 

  اان تايااين وانت ااا صااال   ابااا ن  ن  يلاح باان دهااناليمنااح  ابساراسيلح الااد ا وزيار  ناسااا اال
 ابرهابياااة"السركاااة "لااارسيم المكتااا السياساااح لسركاااة سمااام ياكااام س ي ااة  الااااروري ليكاااون ناسباااأ 

  35بالوضع السياسح غير مانية بتس ي  الس ع وال الت دع وأنها ،سمام
 لسركااة  اات  راع هللا، أامااال الاادور  الاانيااة للمجلاام الاااوري ال لساا ينية  ااح باادأت  ااح م اار الرساسااة، 

أن المصاااالسة  ابااااموأكاااد  سركاااة لمسماااود اباااام، وأاضااااء اللجناااة المركزياااة ل رسيمالااابسضاااور 
ياة المشارو  الاو نح نسا  لتس ي ها بكل السبل الممكنة، و لل لسما"الو نية هح أولوية  لس ينية 

لاااا  أن كاااال ا ابااااامدد شااااو   "ال لساااا ينح، وتس ياااا  آمااااال وت لاااااات شااااابنا بالسريااااة واالساااات  ل
صاااااسبة الواليااااة الاااا   ال لساااا ينية،سكومااااة التماااار اباااار  أنالمساااااادات التااااح ساااات دع لتااااز  يجااااا 

وار االسااتجابة للااداو  المصاارية للساا مركزيااة  اات  كمااا  ااررت  1967المستلااة  ال لساا ينية األراضااح
رسال و دها  ل  ال اهر  يوع الا ااء  10/10/2017بين  ت  وسمام واه

36  
  باإدراج األمريكاح ال  تجديد ال ارار اأ تا يب ح بيان لها  ح  لس ين،  الت سركة الجهاد ابس مح 

منا  سانوات  بال تاع   الا   اسماة الم لاوبين،  ناه "لايم جدياداأ  اباد هللارمضاان  األمين الاااع للسركاة
 ابرهااايتكرر كل ااع ت ريباأ، ما يدلل الا  أن أمريكاا تسات دع سال تها وأ راهاا ل دماة  ويلة، و 

  37"ابسراسيلحال ي تت يه  ح كل الاالع و ح م دمته ابرهاا 
  أسار أشار ابسراسيلح ح بناء الموانئ  ال بيرأاد Asaf Ashar ، نز اهاو برو يساور  اح جامااة نياو أولياو

، لبناااء ميناااء دا لااح  ااح غااز ، "ي اادع جديااداأ  م   اااأ  ،University of New Orleans األمريكيااة
وي ترح تسويل مابر كرع أبو سالع من مابر للبضاسع  ل   بممن  سراسيل"  دون أن يمم   غز    ا 

 تجارياااأ  ا لااح مااع من  ااة صاانااية مرتب ااة بااه، تصااب  الاا  الماادل البايااد مركاازاأ غااز ،  لاا  ميناااء د
  38للتشتيل ومصدراأ 

 ن دراغماااة، اااارر الشاامالية، األغااوار  ااح ابساااراسيلية واالنتهاكااات االسااتي ان شااؤون  بياار  ااال  
  ااح البناااء ومنااع لو اار    اااراأ  350 األ ياار ، الااا   الساانوات  اا ل أصاادرت االساات ل ساال ات

 لألغناااع وسظااسر وبركساات و يااع لمنشاتت البنااء و اار شاملت ثاألغاوار من  اة مان مت ر اة سااءأن
  39 لس ينية ملكية  ات أراضح ال  م امة ومساكن

 6/10/2017 ،الجمعة

  الا يااد  يتساايل ترجمااان جاايش االساات ل ابسااراسيلح  ااح اسااد الامليااات  ااال Itzik Turjeman ااح  ،
  ن "الناام امومااأ  ،14/10/2017 اح  شرت الا  مو اع الصاسي ة، ونيدياوت أسرونوت م ابلة مع

سااباة أياااع  ااح  ،سااااة يومياااأ  24ولكاان  سااع الامليااات ياماال الاا  ماادار  ،ال يالمااون ااان نشااا نا

http://www.uno.edu/registrar/catalog/1718catalog/faculty/faculty_emeriti.aspx
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ال سع المسؤول ان الماركة بين السروا  نسن نتسد  ان مسات الامليات  األسبو ،  نسن املياأ 
 أ ارل"   اح مكاان ماا، أو أماوراأ  ت جياراأ  ها   الاملياات ماا أ  التح ن  نا  ح الااع األ ير، و اد تكاون

و اااح سااايا  التهديااادات األمنياااة مااان وجهاااة نظااار االسااات ل،  اااال ترجماااان  ن لبناااان يشاااكل مصااادر 
  40التهديد المركزي، لكن التهديد أو ال  ر األكار وا اية يمتح بال ات من   ا  غز 

  الياوع الساابع، أن ماع ساوار   ح ،واء تو ي  أبو نايعغز ، الل  ح الدا لحأكد مدير ااع  ول األمن
  41لاازلة بين سيناء وغز  بشكل كاملانتهت من بناء المن  ة ا وزار  الدا لية بتز 

  ن   اات  وسمااام أماااع مصااالسة   واال الابااري،  ااح سركااة  اات  جبرياال الرجااوا، لمو ااع ال يااادي   ااال 
ألغااراا الساارا   اأ ية التااح ساات وع لاان تينشاائ جيشاا لاا  أن الدولااة ال لساا ينالنظاار  اأ تاري ي ااة ، ال تاا

اال الت ااا   وأشااار  لاا  أن رساايم الااوزراء ابسااراسيلح، بنيااامين نتنياااهو، ييهاادر  رصااةأ تاري يااةأ للتوص 
  42س ع مع الاالع الاربح، ألنه ييريد االست اظ بمنصبه، ال  سد  تابير 

 شاارو  المصااالسة ال لساا ينية صاااد  كاال ماان المجلاام الاااوري واللجنااة المركزيااة لسركااة  اات  الاا  
  43اع   واتهاود

 ااان ابسااراسيلح السصااار لر ااع مسااددات  مسااة غااز  ااان السصااار لر ااع الشااابية اللجنااة وضااات 
 الممار تشاتيل  اح ث تتماالال  اا   ح مهامها ال لس ينية التوا   سكومة تسلع ا ا و لل   ا ،ال

 وتشااتيل البسااري، ال ااو  جاريااة، ور ااعالت الماااابر و اات  التربيااة، والضاا ة غااز    ااا  بااين اآلماان
ااد  البسري، الميناء   44الم ار بناء واه

    ااال وزياار ال ارجيااة المصااري سااام  شااكري،  ن أي  ضااايا واتهامااات منظااور   ااح ال ضاااء بساا  
ماان ياباات أن ، سااوار مااع صااسي ة األهااراع  ااح وأضااار،  ال ضاااسحسركااة سمااام سااتم   مجراهااا 

  45باأل ل يجا أن يل   كل الا اا يالمصر أامال تصيا الشاا   حتور ه 
 لية مؤل ة من ا ااة أشا اأ يشاتبه  ك كت اللبنانح أنها شابة المالومات  ح األمن الااع  أالنت 

 ، بااال را ماان الااصاامة بيااروت،باارج البراجنااةمن  ااة  ااح ارتبا هااا بالااادو ابسااراسيلح، تنشاا  بااين 
  46،  ح مسا ظة جبل لبنانودير  وبل

 7/10/2017 ،السبت

 ااح   ااا  غااز ،  لياال السيااة، أن ماان ي كاار  ااح   شااال المصااالسة  أكااد ناسااا رساايم سركااة سمااام 
 ااا ل الماااؤتمر السااانوي  ،السياااة شاااددو  ويضاااع الااااارات أمامهاااا  بااال الااا هاا  لااا  ال ااااهر  م  ااائ 

لاا  أن ساا ح الم اومااة  ااارج أي ات ااا ، اسياسااية"،  اسااتراتيجيةالسااادم بانااوان " لساا ين   رؤل 
وبي ن السية أنه من ال  م أن  لس ح الم اومة وس ح األجهز  األمنية   بياياأ   أ وسمام تريد  ص

 د!47لتسميع األجواء ،نضع س ح الم اومة  ح أي ات ا   ادع، متساس أ: لما ا ناود اليوع  ليه
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   لواء الااامودي، وسركاة الم اوماة الشاابية  اح  لسا ين، أن سا ح  –أكدت كتاسا شهداء األ ص
 ااارج كاال الن اشاااات والسااوارات ال لساا ينية أو الدوليااة، وهاااو ساا ح ك لتااه كا ااة ال اااوانين  الم اومااة

  48االست ل ابسراسيلح الدوليةث ألنه شرر الشاا ودراه السصين ضد  
 أركنسااو  واليااة ساااكع ماااه أجراهااا تل زيونيااة م ابلااة  اا ل ترامااا، دونالااد األمريكااح، أشااار الاارسيم

  لا  ،TBNتاح باح أن  شابكة الا  هاكاابح برناام   اح ،Mike Huckabeeهاكاابح  مايال السااب 
 وشادد الا  أناه  ال لسا ينح وابساراسيلح الجانبين بين "الس ع" بس ل   ة ال  تامل  دارته أن
 كاان   ا اماا وبساؤاله " ال ادم  لا  السا ار  ن ال  ح أ كر أن ست   بل  رصة  لل أا ح" أن يدير 
  49"البايد غير المست بل  ح  رار بات ا  سن وع" :تراما  ال ار ،الس  لن ل زمنياأ    اراأ  وضع  د
  كرت مصادر مسلياة وأمنياة  لسا ينية بتاز  أن األجهاز  األمنياة اات لات أربااة مان  ااد  ماا ياارر 

باسااع وزار  الدا ليااة ال لساا ينية  ااح غااز ،  ياااد البياازع، باامن  المتسااد أ اااد و باسااع "الساال ية الجهاديااة"، 
  50أسد ال اد  الم لوبينة اات لت المداو نور ايس  األجهز  األمني

  ن لاات صااسي ة هااترتم، ااان موظاار ر يااع المسااتول  ااح وزار  ال ارجيااة ابسااراسيلية  ولااه  ن الاادول
بااين رساايم اللجنااة ابداريااة  بلوماساايةيرار  ااح أا اااا اتصاااالت دالاربيااة  ااررت سااسا مشاااريع  اا

 هكوهين اسيلح  ح المنظمة، كرمل شامار ابسر ، والس يMichael Worbs لليونسكو، مايكل ووربم
Carmel Shama Hacohen وأضااار الموظااار  ، والسااا ير األردنااح  ااح اليونسااكو، مكااارع  يسااح

بلوماسااية اااد  دول غربيااة، الاا  رأسااها الواليااات يابسااراسيلح أنااه شاااركت  ااح هاا   االتصاااالت الد
 ااح هاا   االتصاااالت  كااان ضااالااأ ، رينب تغاايسااون اجح ال اااأ، مريكااالمتسااد ، وأن المباااو  األ

  51بشكل ش صح
 سالاااة 150 ااان يزياااد مااا ساااجلت  نهااا التربيااة الضااا ة  ااح السياسااايين المات لااين أهاااالح لجنااة  الاات 

 السااسة الا  الدا لياة للمصاالسة التسضيرات بدء من  الض ة،  ح األمنية األجهز  ارتكبتها انتهال
 ظااال    اااح كا اااة، السياسااايين المات لاااين اااان  راجبااااب ،لهاااا بياااان  اااح اللجناااة، و البااات  ال لسااا ينية
  52ال اهر   ح المرت بة ول اءاتها المصالسة، أجواء ان السدي 

 ال اادم انت اضااة اناادال  مناا  أوجاادت ةابسااراسيلي ساال ات أن للدراسااات  لساا ين أساارل مركااز أكااد 
 وتسديااااداأ  االجتمااااااح، التواصاااال موا ااااع الاااا  الكتابااااة بينهااااا ال لساااا ينيين، الات ااااال جديااااد   راسااااع

 بينهااا ،"االساات ل الاا  التسااريا" ال ل يااة تلاال الاا  اات ااال سالااة 450 المركااز ورصااد   يساابولال
  53وأ  ال نساء

 8/10/2017 ،األحد

 بال  هااا و اد السركاة  ة  اح   اا  غاز  صااسل ال لسا ينيالماع  اأ ل ااء تشااوري ا دت سركة سمام 
وأكاد رسايم السركاة  اح  لمصالسة ال لسا ينية  ل  ال اهر  لل اء و د سركة  ت  واستكمال مجريات ا
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الاا  جديااة السركااة  ااح مساااايها بنجاااز جميااع مل ااات ،  اا ل الل اااء ،  ااا  غااز  يسياا  الساانوار
  54"لن ناود  ل  االن ساع بمي سال من األسوال"المصالسة  ح ال اهر ، مرد اأ: 

  ر بال اااهر   اااح  ن مس ااة الساااوا موسااا  أبااو مااارزو  المكتاااا السياسااح لسركاااة سمااام اضااو ااال
 ااح تتريااد  لااه  ،وأشااار أبااو ماارزو  التو اااات الشااابية الكبياار    ااح ظاال    صوصاااأ منتهاا  األهميااة 
وأن  ، لا  أن نجااح ها   المس اة مرهاون بياد الارسيم ال لسا ينح مسماود اباام ،ابر مو ع تاويتر

  55اليه ت ديع ما ت تضيه السالة
 ادع  األمريكيةابدار  ل لس ينية صاسا اري ات  الا أمين سر اللجنة التن ي ية لمنظمة التسرير ا

  56"ن ن ل الس ار  سيهدع كل الجهود الرامية لتس ي  الس عأل" ،األمريكية  ل  ال دم ن ل الس ار 
 شاار  م اايع المتاازي وساا    ااا   ال لسا ينية للم اومااة مو ااااأ   صا ت مد ايااة االساات ل ابساراسيلح

وزاااع متسااد  باسااع جاايش االساات ل أن  ن و ااو   صااابات غ ااادون أن يبل اا ،، مااا أدل لتاادمير غااز 
  57س ح المد اية  صر المو ع رداأ ال  مساولة        ي ة صارو ية من ال  ا 

  ماااع مصااار وابماااارات ودول  واساااكرياأ  أمنيااااأ  مااااارير ابساااراسيلية أن هناااال تااونااااأ أ اااادت صاااسي ة
 لال التاااون تاو ير مالوماات اسات باراتية ا، ويشامل أمريكاأ رل مايار  للجادل  اح آسايا واه ري ياا أو 

وا ااد صاا  ات ساا ح، لكاان تاال أبيااا تمنااع نشاار مالومااات ااان  ،والمشاااركة  ااح امليااات اسااكرية
  58 لل

 وو اااد مااان البرلماااان( التر اااة الاانياااة)م سااانات باااين مستشاااارين برلماااانيين  شاااهد البرلماااان المترباااح ،
سضاار  لاا  الربااا  للمشاااركة  ااح المناااظر  ، امياار بياارتم سااراسيلح يترأسااه وزياار الااد ا  الساااب ، 

، ماااا أدل  لااا  ر ااااع المتوساااا يةوالجماياااة البرلمانياااة  ،الدولياااة، التاااح ينظمهاااا مجلاااام المستشاااارين
أن "الشااا المترباح مااا  ، اح بياان لهاا، منظماة الامال الو نياة مان أجال  لسا ينوأكادت  الجلساة 
  59يع الصهيونح"لت بر ان ر ضه الم ل  ومواجهته لكل أشاكال ومظاهر ا تئ ياب  

 9/10/2017 ،اإلثنين

  اد ع ت رياراأ للسكوماة  نادار أرغماانالابرية الااشار   ن رسايم جهااز الشاابال ابساراسيلح  ال نا  الت 
 ن سماام تازداد  او   اح   اح ت ريار أرغماان   االو  ابسراسيلية، ان وضع سركاة سماام  اح لبناان 
تسصاال الاا  داااع ماان  يااران،  السركااة  ااد اأ أنامااا ز ، جنااوا لبنااان، وت ااوي ا  اتهااا مااع ساازا هللا

  60سراسيل  ح شمال الب د"ب جديداأ  ب لل هح تشكل تهديداأ "و
  أن  ، لسا ين اح ساوار ماع صاسي ة  ،وكيل وزار  الدا لية  ح   ا  غز  اللواء تو ي  أبو ناايعأكد

ابار السادود املياة التسالل والتهرياا  أنهاتباين مصار و  اا  غاز   لضاب  السادوداألمنياة ال  ة 
 لاا  أن الدا ليااة شاارات بالمرسلااة الاانيااة ماان امليااة  ووصاالت لنساابة "صاا ر"، مشاايراأ  ،بشااكل كاماال

  61التممين ممالة بتممين مسا ظة ر   بكاملها
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  لس ينية وله  نه "لن ت وع دولة يل سأوري أر  ابسراسيلحالابري ان وزير الزرااة  0404ن ل مو ع  
وأشاار  لم  ا  يساتهدر ر اع اادد المساتو نين بالضا ة لملياون نظار ال اأ  ح الض ة التربياة"، ال تا

الاا   اأ ااماا أرباااينصاادرت  ا ل است ااال بمناساابة ماارور ياال سأر  لاا  أن تصااريسات  المو اع الابااري
  62الم امة شر ح  ل يلية ،مرونو   كارنح شمستامر  نشاء 

  البريااااة  اااح جاااايش االساااات ل الجناااارال كااااوبح باااارال ال ااااواتأالااان  اسااااد Kobi Barak   أن "صااااور
 ا ل السارا ال ادماة تكمان  اح  ل ااء ال ابا الا  م ااتلح  " ساراسيل"االنتصار" التاح تبسا  انهاا 

 اااح ساااوار ماااع صاااسي ة  ،باااارال ووصااار الاااادو، و اااتلهع، ماااع اسااات داع كاا اااة نارياااة هاسلاااة للااارد  
بمناه  من يات د بمن السرا ال ادمة الا  أي جبهاة كانات ساتكون نظي اة وتكنولوجياة   ا  ،ماارير

أناه  اح ساال  صا ت تال أبياا  اح الياوع األ يار للسارا  اإن  لال ياناح "أنناا لاع  م  ئ، موضاساأ 
  63ننجز المهمة الم لوبة منا باد"

 مكالماة هات ياة ماع رسايم السكوماة ابساراسيلية  ا ل ، تيريازا مااي لت رسيساة السكوماة البري انياة ا
لناووي المو ااع بااين  يااران وبااين الاادول الاظماا   ن ب دهااا تاااارا  لتاااء االت ااا  ابنياامين نتنياااهو، 

  64ماي  نها تات د أن االت ا   و أهمية مصيرية ال  األمن  ح الشر  األوس  تو ال الست 
 10/10/2017 ،الثالثاء

    وشدد " سراسيل"بنيامين نتنياهو من أي م ا ر وجودية  د تواجه  السكومة ابسراسيلية رسيمر س ،
لة ال  أهبة االستاداد للتهديدات التح تهدد وجودها، ليتسن  باد ا اة ال  ضرور  أن تكون الدو 

 Hasmonean نيي كر نتنياهو أن مملكاة السشامونو   "لدولةا"ال مسةا ود االست ال بيوع االست  ل ال
والوصاول  لا   ،سور تنج  ه   المر  " سراسيل"، وأنه يامل ال  ضمان أن ااماأ  امانين استمرت

و باال كاال شااحء  نتنيااهو: "الاا  كاال ماان يتساد  ااان امليااة ساا ع أن يتساد  أوالأ و ااال   ااااع مساة
ااان ضاارور  االاتاارار بدولااة  سااراسيل، ودولااة الشاااا اليهااودي، ونساان لساانا مهتمااين بالمصااالسة 

  65الوهمية، التح تتصال   يها ال صاسل ال لس ينية مع باضها الباا ال  سساا وجودنا"
 ن السرا الم بلة  اح الجبهاة الشامالية لاا" سراسيل" لان  ليبرمان  يجدورأ  ابسراسيلح د ا  ال وزير ال

نما ستشمل سورية أيضاأ  ،سزا هللا  ح لبنان     تكون ضد    نه "لن تكاون هناال  و ال ليبرمان  واه
 ااح جبهااة واسااد  باااد اآلن، ال  ااح الشاامال وال  ااح الجنااوا )  ااا  غااز (، والساارا الم بلااة  ساارا  

  66ستدور  ح جبهتين"
 الجلساة األولاا  للساوار الاو نح ال لسا ينح  اح ال ااهر  براايااة  وسركاة  ات ، سماام تتمات سركاة ا

لل يااد  المصارية لراايتهاا جهاود   اح بياان صاس ح، بالشاكر واالمتناان ،وت دمت السركتان مصرية 
تماع   67المصالسة  نهاء االن ساع واه
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  باإ    اياار نااري الا  االنتساارياة  ساراسيلية أ ادمت الاباري  ن جند اب باري 0404 مو ع ال ،
  68الاسكرية Hatsur ال  رأسها  ح  ااد  ستسور

 اضو الهيسة ابس مية المسيسية لنصر  الم دسات، راااح كنيساة ال تاين  ،مانويل مسلع األا  ال
  اولاااة الااا  ي ااات  أن أو للن ااااش اأ  اضاااا يكاااون أن يجاااا ال الم اوماااة سااا ح  ن   ، اااح غاااز  سااااب اأ 

 الاااود  ساا    وأولهااا ،س و نااا كاال ستساا    يااه التااداول وجاارل ال اولااة]الاا    وضااع  ااإن" ،البساا 
   اباه ،نات الرساالة باا  ااأ تصري   ح ،مسلع ووجه " لنا أمل آ ر وسنس    لس ين، وتسرير
 سياتناا وساتكون السا ع،  ضاتينا  الا  للم اوضاين، الم ااوع سا ح سالع   ا: "و ت  سمام لسركتح
  69"الري  مها  ح كلها  لس ينو  و رارنا واست  لنا

 اصاااة مااا كر   اااوري،  لياااام الامياااد اللبنانياااة، الش صاااية األساااوال لمديرياااة الاااااع المااادير أصااادر  
 الاازواج وااااس  لتن ياا  ابجااراءات تبسااي  الاا  تاانأ ،سااورية ماان ال ااادمين ال لساا ينيين بااال جسين
  70للبنانيةا األراضح ال  والجارية السوريين لل لس ينيين الااسد  والوالد 

 دوالر( ملياااون 11.15 )نساااو ياااورو م ياااين 9.5ع االتسااااد األوروباااح الااا  تبااار   ضاااا ح ب يماااة و  ااا 
  71استجابة للنداء للمسااد   ح جسر هو  الاجز المالح ،للموازنة البرامجية لوكالة األونروا

  ال لياالينااة مدمدرسااة  اارا  أن الماات مااؤ راأ  هااا ن لهااا،  ااح بيااان ،ال ارجيااة البلجيكيااةوزار   الاات 
" تسااامية اليهاااا "الس ااااأ  أ لااا ، 2013و 2012 سااانتح كانااات مولااات بلجيكاااا بناءهاااا  اااح ال لسااا ينية،

ان د  ن وزيري ال ارجية والتااون والتنمياة يااأوأضا ت  بروكسل   ب دمدرسة دالل المتربح، دون 
ملياون  3.3 يمة تالي  مشرواين جاريين ب "تع   نهأ مشير   ل ه ا التتيير  ح التسمية غير م بول، 

  72لبناء مدارم  لس ينية" دوالر( مليون 3.88)نسو  يورو
 11/10/2017 ،األربعاء

 ااان  نجاااز ساال ته لااا"  ة ااجلااة" ال لساا ينية كشاار ظااا ر ملسااع، ال اااسع بمامااال ساال ة ال ا ااة ،
 مان ال يااع بمهامهاا ال لس ينيةسكومة السال تمكنت  ح لتسسين  مدادات الكهرباء  ح   ا  غز ، 

اوا ، جاامي 450و 400دون اواساا   وأوضاا  أن استياجااات الكهرباااء  ااح   ااا  غااز  ت اادر مااا بااين 
  73%70سو ناوا ، باجز يبلغ جمي 147سول  وأنه ال يتو ر منها سالياأ 

 الشر  األوس ،  ت  وم وا الا  ات الاربية بالسركة، ابام زكح، لاسركة  ال اضو اللجنة المركزية ل 
اااان سماااام أو أي  صااايل آ ااار، غيااار وارد بالنسااابة للسااال ة ال لسااا ينية   ن مبااادأ ناااز  السااا ح 

نسن نرل السا ح ضارور  والم اوماة واجبااأ، ولكنناا نساا   لا  أن يكاون  ارار اسات دامه "وأضار: 
  74"بموجا  رار جمااح و نح، وأن يصدر من )رأم واسد وليم من رأسين(

  داون سااااارجااا السااااب ابساااراسيلح وزيااار الدا لياااة  اااال Gideon Sa'ar، ناااه لصاااسي ة مااااارير  ،
ؤيد من  ال لس ينيين  اح ي هأن  كر ساارو  كح يرش  ن سه لمنصا رسيم السكومة  أصب  جاهزاأ 
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م تل اة مااع أو باادون    ويمكاان أن يكاون لسكااع  اتاح أشااكال  المسات بل صاا سية سكاع كهاا   أو تلال"
ة أمار واساد واضا : ال يمكان ا  ة باألردن، ومن   ل تااون ا تصادي ماين مع  ساراسيل  واما

أن تكااااون هنااااال دولااااة  لساااا ينية مااااع كاااال الس ااااو  التااااح تماااان  لدولااااة ساااايادية  ااااح أرا  سااااراسيل 
  75التربية"

  الاا ين  ،ساا ع اآلن ابسااراسيلية ما يااات جديااد  ت يااد باامن ااادد المسااتو نين اليهااودالنشاارت سركااة
  76مستو ناأ  185,172يايشون  ح مستامرات مت ر ة  ارج الكتل االستي انية، بلغ 

 ن  ، ااال رساايم وسااد  الدراسااات والتواياا   ااح هيسااة شااؤون األساارل والمسااررين ابااد الناصاار  روانااة 
 71ن أ  رواناااة   وأضاااارانت اضاااة ال ااادممااانهع  ااا ل  6ال، بااااد االات ااا استشاااهدوا  لسااا ينياأ  212

جاراء  7تاماد، ونتيجاة ابهماال ال باح الم 59استشهدوا بسبا التاا يا ال اساح والمميات، و مات  أ 
  77باد اات الهع جراء  تلهع امداأ  74 صابتهع برصاصات  اتلة وهع دا ل المات ل، و

  مشارو   ارار ألول مار   ،وبابجماا  ،202 اح دورتاه ر اع اليونساكو تبن  المجلم التن ي ي لمنظماة
  78لم، م دع من رسيم المجلم التن ي ي، ييب ح بند ال دم ال  جدول أامال المجأاواعمن  اد  

  دار  ترامااا ال تشااتر  و اار أو تجميااد   ن هياا ر ناااورت األمريكيااةالمتسداااة باسااع ال ارجيااة  الاات 
 بينهمااا  "الساا ع"ماان أجاال تس ياا   " سااراسيل"االسااتي ان السااتسنار الم اوضااات بااين ال لساا ينيين و

بالضارور ،  وأضا ت ناورت  ن ابدار  تي ر بامن الم الباة السااب ة بتجمياد االساتي ان لاع تكان مامار 
  79 ح الماضح "الس ع"د ال  د ع آ ا  ولع تساا

  الاربيااااة لس ااااو  ابنسااااان  ااااح بري انيااااا ت ريااااراأ يرصااااد الجااااراسع المرتكبااااة بساااا    المنظمااااةأصاااادرت 
المااوا نين ال لساا ينيين ماان  باال أجهااز  أماان الساال ة ال لساا ينية و ااوات االساات ل ابسااراسيلح  ااح 

لت ريااار أن التاااااون األمناااح مااان  بااال أجهاااز  أمااان السااال ة ا  كااارو   2017 سااانةالرباااع الاالااا  مااان 
 2017 سانةوبينت المنظماة أناه  اح الرباع الاالا  مان   ال لس ينية مع  وات االست ل جريمة سرا
ول تات  موا نااأ مان بااا مناا   ال ادم والضا ة  261 امت األجهز  األمنية ال لسا ينية باات اال 

من سجون االسات ل و ا ا الجامااات كاانوا الشاريسة  ل  أن األسرل المسررون  النظر المنظمة
، اأ  لس يني 15و كر الت رير  ياع  وات االست ل ب تل   األكبر باالستهدار باالات ال أو االستدااء

  80امرأ  42 اصراأ و 329 لس ينياأ، بينهع  802,1اات ال و 
 12/10/2017 ،الخميس

  التوصال  لا  ات اا  باين سركتاح  أنه تع  هنية أالن رسيم المكتا السياسح لسركة سمام  سماايل
، رسامياأ  الساركتينع و ادا و  او   "رااية مصارية كريماةا"ب مام  ح سوارات المصالسة بال اهر  ت  وس

أكااد ناسااا و   ااح ال اااهر ، الاا  ات ااا  المصااالسة، بسضااور وزياار الم ااابرات المصاارية  الااد  ااوزي 
 صااااال  الااااااروري أن السااااركتين ، اااااهر  لاااا  ال هاورساااايم و ااااد ،المكتااااا السياسااااح لسمااااام رساااايم



 اليوميات ال لس ينية  ___________________________________________________________ 

 14 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                    

، مبيناأ أنهاع لاع يا ادوا ات ا اات 2011  ح سنةملتزمتان بات ا يات المصالسة التح و ات  ح ال اهر  
الا  تمكاين السكوماة بالامال بكامال صا سيتها  تز وباي ن الاااروري أن ساوارات ال ااهر  رك ا جديد  

"االت اا   ت  للمصاالسة اازاع األسماد،  ناه تاع  و اح ها ا السايا ،  اال رسايم و اد  ا   ح الض ة وغاز 
الكاماال الاا  م هااوع تمكااين السكومااة واااود  الشااراية ال لساا ينية، سكومااة الو ااا  الااو نح لتاماال 
بشكل  بياح و   ص سياتها و   ال انون األساسح واألنظمة المامولة  ح المؤسساات والاوزارات 

 بشرار الكامل ال   دار  الماابر كا ة" والهيسات كا ة ب  استاناء،  ح   ا  غز ، ك لل ا

 ح:الال  الت نسركتيبين الت ا  الا و د نأ  
ماان  جااراءات تمكاااين سكومااة الو ااا  الااو نح مااان ممارسااة مهامهااا بشااكل كامااال  االنتهاااء  1

أ صاا   وال ياااع بمسااؤولياتها  ااح  دار  ال  ااا  كمااا الضاا ة التربيااة و اا  النظاااع وال ااانون بسااد  
1/12/2017  

 از اللجنة ال انونية/ ابدارية المشكلة من  بل سكومة الو ا  الاو نح بيجااد سال  سراة  نج  2
كساد أ صا ،  2018 برايار  ]شبا   لموضو  موظ ح ال  ا  لمهامها،  بل األول من شهر

 ]أااا    مااع مشاااركة  بااراء ومت صصااين وم لاااين ماان   ااا  غااز  للجنااة الماا كور  االيااه
 مرار اساات ع المااوظ ين لاارواتبهع التااح تااد ع لهااع سالياااأ  اح املهااا، وت ااوع السكومااة الاا  اساات

،  اااور تمكاااين 2017ناااو مبر ]تشااارين الااااانح  مااان راتاااا شاااهر   ااا ل امااال اللجناااة ااتبااااراأ 
 السكومة من ال ياع بص سياتها ابدارية والمالية بما  ح  لل التسصيل والجباية 

ماااابر   ااا  غااز ، بمااا  ااح  لكا ااة "الو ااا  الااو نح"االنتهاااء ماان  جااراءات اساات ع سكومااة   3
أ صا    لل تمكين أ  ع السل ة ال لس ينية من  دار  تلل الماابر بشكل كامال، و لال بساد  

  1/11/2017يوع 
توجه  يادات األجهز  األمنية الرسمية الااملة  ح دولة  لس ين  ل    ا  غز  لبسا  سابل   4

 وآليات  ااد  بناء األجهز  األمنية مع  وي اال تصاأ 
لت ياايع  2017ديساامبر ]كااانون األول  جتمااا  بال اااهر   اا ل األساابو  األول ماان شااهر ا ااد ا  5

 االت ا  اليها كا ة   نجاز   ح ال ضايا التح تع   ما تع  
لكا ااة ال صاااسل ال لساا ينية المو اااة بال اااهر  الاا  ات ا يااة  14/11/2017ا ااد اجتمااا  يااوع   6

جميع بناود المصاالسة الاوارد   اح  ، و لل لبس 4/5/2011 ح  "الو ا  الو نح ال لس ينح"
  81االت ا  الم كور

 سركة سمام اشترا  السكوماة ابساراسيلية أربااة م الاا لل باول بات اا  المصاالسة ال لسا ينية  رأت
 ية  اادسااراسيلابوكاناات السكومااة  المو ااع  ااح مصاار، "تااد ل سااا ر"  ااح الشاامن ال لساا ينح الاادا لح 

وبشاارو   ،باالت ا يااات الدوليااة االلتاازاعتشاامل ،  ينيةل بااول بالمصااالسة ال لساالاااد  شاارو   توضااا
كمااا  سمااام  الموجااود  بسااوز ونااز  األساالسة  ،" سراسيلا"الرباايااة الدوليااة والاا  رأسااها االاتاارار باا

كمااا  وهشاااع الساايد  ،أ راهاااع منتيسااتوو  ،ولاادنجهاادار و  ،اب راج ال ااوري ااان شاااؤول آرونباا ت الباا
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  ااا   أي املياااة مااان أراضااااح مااان ساااا ينية سماااام السااال ة ال لتمناااع أن ضااارور  الااا  شاااددت 
  82  ا استلمت السل ة ال لس ينية المسؤولية ان ال  ا  ،السل ة

  و ااال بيااان  رسبات وزار  ال ارجيااة التركيااة بات ااا  المصااالسة ال لساا ينية بااين سركتااح  اات  وسمااام
مان أجال الت ادع "تركيا ستواصل داع األشا اء ال لسا ينيين جماياهع،  :صادر ان ال ارجية التركية

  83بنجاح  ح مسير  المصالسة الو نية التح نراها ضرور  من أجل س ع واست رار المن  ة"
  متهمة ه   المؤسسة بمنها "ماادية بسراسيل" منظمة اليونسكوانسسابها من  واشن نأالنت ، 

بااة بص ة  ن الواليات المتسد  ستشكل " هي ر ناورت األمريكيةالمتسداة باسع ال ارجية و الت 
 ن وزار  ال ارجية أبلتت المدير  الاامة  ناورت تو ال مسل بااتها  ح الوكالة  مرا ا" لتسل  

أن "ه ا ال رار لع  ،وأضا ت  ح بيان  ب رارها االنسساا Irena Bokova يرينا بوكو ا  للمنظمة
 ، ح يونيسكو يت   باالست  ار، بل ياكم  ل  الواليات المتسد  من متم رات الد ع المتزايد 

ومن جهته،   سراسيل"  ومواصلة انسياز يونيسكو ضد   ، ص سات أساسية  ح الوكالة  ل والساجة 
و ال: "ه ا هو  رار شجا  وأ   ح ألن منظمة اليونسكو  ،ا نتنياهو ب رار االنسساارس  

لوزار   نتنياهووأواز  من الس اظ ال  التاريم هح  امت بتشويهه"  وبدالأ  ،أصبست مسرح اب 
  84من اليونسكو بالتوازي مع الواليات المتسد  " سراسيل"ال ارجية بتسضير انسساا 

 13/10/2017 ،الجمعة

 صاااسي ة اااح ل ااااء  ااااأ ب ،ناساااا رسااايم المكتاااا السياساااح لسركاااة سماااام صاااال  الاااااروري  اااال 
 التسادي األول الاا يهاو أصابست س ي اة، وتمكااين سكوماة الو اا  الااو نح  المصااالسةبامن  ،ال ادم
" ن لجنااة م تصااة ماان ضاابا   ااح األجهااز  األمنيااة ال لساا ينية ماان راع هللا  وأضااار   نجاااز يجااا 

وضااابا  مااان   اااا  غاااز  ساااياملون الااا  وضاااع وت اااديع تصاااور وترتياااا الوضاااع النهااااسح لألجهاااز  
 ووسيااداأ  شااراياأ  تكااون منظمااة التسرياار ممااا أ  أنماان االت ااا   اأ جاازءن أن وبااي   األمنيااة ال لساا ينية" 

مااع اسااتيااا المنظمااة لكاال ال صاااسل بماان  يهااا سمااام ت زماااأ  ه،ال لساا ينح بكا ااة  صاااسلللشاااا 
  85والجهاد

 الناسااا ماان سركااة سمااام  ااح المجلاام التشاارياح  ،الساال ات ابسااراسيلية ااان مسمااد ال اال أ رجاات
  86ال لس ينح

  87 ين ح  لس ل نتربولللمكتا الو نح  ن ان تايين الا يد مسمود ص ح الدين مديراأ ابا  
 دسا ن،ماع  ياادات مان التياار الا ي ي اود  مسماد  ،برساسة يسي  السنوار ،الت   و د سركة سمام 

  88لبس  سبل داع المصالسة ال لس ينية المشهراوي،برساسة سمير 
  اح الكنيسات ابساراسيلح، أسماد  الموساد الاربح، رسيم لجنة ال دم  ح ال اسمة الاربية  الناسا ال 

  اااان صااا  ة ال ااارن ال يتو ااار،  ال أناااه ستااا  هااا   اللسظاااة لاااع ي ااارح الااا  ال يباااح: " ن السااادي
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ي"  وأكااد ال يبااح أن رساايم الااوزراء ابسااراسيلح بنيااامين نتنياااهو لاايم ال لساا ينيين أي ااارا جااد  
: "لن ن بل بمي تبادل سكانح،   وأضار  اس أ مع ال لس ينيين "ات ا  س ع"مانياأ بالتوصل  ل  أي 
اأ  ا اااأ،  انسن ساكان األرا األصاليين، ونسان ناايش الا  أرضانا، وال ه ا األمر مر وا ر ضا

  89يمكن م ايضتنا أو مبادلتنا بالمستو نين   ،  هؤالء سر وا األراضح ال لس ينية"
  الاا   داااا وزياار التالاايع ابسااراسيلح ن تااالح بينياات  لاا    ااع الا  ااات مااع الساال ة ال لساا ينية، رداأ

الاباري ااان بينيات  ولااه " ن  0404ون ال مو ااع  تااح  ات  وسمااام تو ياع ات اا  المصااالسة باين سرك
  90" رهابيةالتااون مع أبو مازن هو تااون مع سمام    وال لس ينيون ا تاروا   امة سكومة 

  أكااادت اااا   واااااس  الااا  أن الب ريركياااة األراو كساااية اليونانياااة تسااات  يااااد  الب ريااارل ايو يلاااوم
 ااااح من  ااااة دوار السااااااة  ااااح يا ااااا، وتشاااامل اشاااارات  (2ع 6,000) باااااات سااااتة دونمااااات الاالاااا 

 اااح  يساااارية، تشااامل  (2ألااار ع 430) دونمااااأ  430ملياااون دوالر   ااا ، و 5.1السوانيااات، م ابااال مبلاااغ 
كمااا كشاا ت الوااااس   أجاازاء كبياار  ماان السدي ااة األاريااة والماادرج الرومااانح، م اباال مليااون دوالر   اا  

 اأ كبيار  اأ تجاري اأ ش ة ومركز  240سو ناليها  مبنح  (، 2ألر ع 27) دونماأ  27ان أن الب ريركية باات 
المارو اااة بمنهاااا ملجااام  "،جااازر الاااا راء" اااح لشاااركة مساااجلة  ، اااح ساااح غ ااااات أورانااايع  اااح ال ااادم

  91دوالر م يين 3.3للشركات المتهربة من الضراسا، و لل م ابل 
   23استشاهد أنه  د له، ير ت ر ،  ح (أوتشا) مكتا األمع المتسد  لتنسي  الشؤون ابنسانية ب ي ن 

منا  بداياة  ، ساراسيلياأ، بيانهع تسااة مان أ اراد األمان والجايش 14و ،، بينهع ستة أ  ال لس ينياأ 
2017سنة 

92  
 14/10/2017 ،السبت

  المكتاااا السياساااح لسركاااة سماااام  ليااال السياااة أن ل ااااءات ال ااااهر  األ يااار  باااين  ااات   اضاااوأكاااد
ومااة الو ااا  بمسااؤولياتها  ااح   ااا  غااز ، ال تاااأ وسمااام جاااءت ماان أجاال وضااع األساام ل ياااع سك

وبشمن ر ع ابجراءات الا ابية التح  رضتها السل ة الا    ل  أنه ال يوجد ما ياي  املها النظر 
 ن مساؤولية ال  اا  كاملاة ت اع الا   ، ح ل اء متل ز ال   ضاسية األ ص  ،  ا  غز   ال السية

  93اات  سكومة رامح السمد هللا
  أن السكوماة شاكلت لجناة  دارياة و نياة، ال لسا ينيةسكوماة الالمتساد  باساع  ،شاماويأكد  اار  ر ،

المل ات الاال ة بناء الا  ماا جارل  اح  ستستلع المؤسسات والماابر واألمن، كما ستامل ال  سل  
  94ال اهر ، وال  ال انون األساسح ال لس ينح

  نااه باااد تو يااع ات ا يااة المصااالسة  ،ينةم يااد السسااا ال لساا ينحالاامااة وابسااكان  األشااتال ااال وزياار 
وزراء  أجراهااابار اتصااالت بامار غز ، بين سركتح  ت  وسمام تل   واوداأ من جهات مانسة 



 2017 أكتوبر/ األول تشرين _____________________________________________________

  17       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

مااا دماار  االساات ل  ااح   اماااربالاماال السااريع السااتكمال امليااة  ااااد   ،ومسااؤولون ماان هاا   الاادول
  95  ا  غز 

  واتهمهااا بتسااريا مالومااات ابسااراسيلية هو الشاار ةبنيااامين نتنيااا ابسااراسيلحهاااجع رساايم الااوزراء ،
  96الابري بشمن التس ي  ماه  ح  ضايا  ساد يشتبه بتور ه  يها ل ا ع"غير د ي ة" 

  داا المؤتمر الشابح ل لس ينيح ال ارج  ل  ضارور  أن ترتكاز المصاالسة ال لسا ينية الا  تسريار
وشاااادد  الاااااود  ل جسااااين  يااااة تس ياااا  ساااا   المشاااارو   ااااح م اومااااة االساااات ل، وأولو  والساااا   الااااو ن، 

، الاااا  "ضاااارور  الاماااال بجااااراء انت ابااااات ديم را يااااة للمجلاااام الااااو نح لااااه  ااااح بيااااان "،المااااؤتمر"
مليااون  لساا ينح  ااح الاادا ل وال ااارج، بناااء الاا  المياااا  الااو نح  ااح  13ال لساا ينح، تشاامل الااا 

  97  ار منظمة التسرير ال لس ينية"
 ة منظمااة اليونسااكو ال رنسااية أودري أزوالي الاات المرشااسة ال اااسز  برساساا Audrey Azoulay نهااا  ،

ساااراسيل لاضاااوية المنظماااة"   اااح  وانت ااادت أزوالي، "واا اااة بالنجااااح  اااح  اااااد  الوالياااات المتساااد  واه
ال رارين األمريكاح وابساراسيلح باالنساساا مان المنظماة،  تصريسات لصسي ة ماارير ابسراسيلية،

  98ونامل بص سها بدل تركها" ،ات يجا أن نشارل ونؤيد المنظمة اسلة  نه " ح ه   اللسظ
 صاارح رساايم الااوزراء البري ااانح األسااب  تااونح بلياار Tony Blair وغياار  ماان زاماااء الاااالع ،بمنااه، 

 برضاو هع للضاتو  ابساراسيلية التاح أدت  لا  م ا ااة سركاة سماام ال ااسز  باالنت اباات  أ  موا
وأجباارتهع الاا  م ا اااة سمااام بشااكل  ااوري،  ت الاايهع ضااتو اأ مارساا " سااراسيلوأضااار بلياار أن "

2006  ح سنةو لل باد  وزها  ح االنت ابات ال لس ينية 
99  

 15/10/2017 ،األحد

 ااح تتريااد  لااه اباار صاا سته  ،موساا  أبااو ماارزو   الااا اضااو المكتااا السياسااح لسركااة سمااام 
المجتمااع  ، ا اااة سماامبم واأ  ام عباامنه تا يبااأ الاا  تصاريسات تااونح بليار ،الرسامية الا  تااويتر

 نساانية التاح  والساروا الا  ،ماالجاة آااار السصاار الظاالعبالدولح بإلتاء الشارو  الا  سماام، و 
   100ها االست ل ال    ا  غز شن  

  اجتمااا  للجنااة المركزيااة لسركااة  اات   ااح راع هللاابااام،  اا ل مسمااود  رساايم الساال ة ال لساا ينيةأكااد، 
ة  ضااااايالياااااة يجاااااا تس ي هاااااا لمواجهاااااة التساااااديات التاااااح تساااااد  بالااااا  أن المصاااااالسة ضااااارور  و ن

 ااااح  نهاااااء االن ساااااع وتازيااااز الجبهااااة  ال لساااا ينح شااااااال، وتس ي اااااأ آلمااااال وت لاااااات ال لساااا ينية
نهااء االسات ل ،الدا لية، وتس ي  الوسد  الو نية من أجل  نجااز المشارو  الاو نح واه اماة  ،واه

، وااصاامتها 1967 ساانةراضااح ال لساا ينية المستلااة الدولااة ال لساا ينية المساات لة الاا  كا ااة األ
  101"الشر ية ال دم"
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 ن ات ااا  المصااالسة المو ااع بااين  ، ااال النااا   باسااع سركااة  اات   ااح   ااا  غااز   ااايز أبااو اي ااة 
سركتااه وسركااة سمااام، هااو ات ااا  جزسااح ولاايم شااام أ، وساايتع اسااتكمال االت ااا  الاا  الكاياار ماان 

االت اا  الا  جادول زمناح لامال  ، بادما تاع  2017ديسمبر ول/ كانون األالمواضيع األ رل، بداية 
  102السكومة، و لل   ل زيار  أ رل لمصر

   م تشها الااع،  ها وضد  ابسراسيلية ال  تهجمات رسيم السكومة بنيامين نتنياهو ضد   الشر ةت رد
غايتهااا وأن  ،، وأالناات  ن أ ااوال نتنياااهو ال أسااام لهااا ماان الصااسةRoni Alsheikh رونااح ألشاايم
  103نتنياهو التس ي   ح شبهات  ساد ضد   لتشويش مجر 

  ن ات ااا  المصااالسة مااع سركااة  اات  ال يتضاامن بنااداأ  سساان يوساار  ااح سركااة سمااام ال يااادي  ااال 
  104أهدار  سراسيلية بو ر هجمات السركة  ح الض ة التربية ضد  

 هاادر منهااا ت ويااع مر وضااة، وأن ال الاا    ااا  غااز  أكااد ت سركااة الجهاااد ابساا مح أن الا وبااات
 را ياة و كاد  اضاو المكتاا السياساح للجبهاة الديمكماا أمشرو  الم اومة  ح غز  واستهدار رأسها  

شاار الماوا ن باماار المصاالسة رغاع ال مبارر لهاا، وال تي  ال  غاز    ل أبو ظري ة، أن "الا وبات
 ا اا  سااول ر اهااا" ااادع وجااود مو اار جاااد ماان سكومااة التو   لاا السااوارات الجاريااة بال اااهر ، وتشااير 

ال ياااااد  الاامااااة أنااااور رجااااا، اسااااتمرار  - المركاااازي  ااااح الجبهااااة الشااااابية ابااااا عوصاااار مسااااؤول و 
أماين  كماا أكادساكان ال  اا "   التح ترتكاا ضاد   وابباد با"جراسع السرا  ال    ا  غز  الا وبات

سات  ياادات تسالر  اول الم اوماة  اح دمشا   الاد اباد المجياد أن اساتمرار الا وباات وتصاري سر  
  105المصالسة "ال مان  لها سول مساولة ت ريبها واالص داع بالجهد المصري" السل ة ضد  

  ابسااراسيلية الاا    امااة لجنااة تس ياا  برلمانيااة ل سااأ نشاا اء واماال الجمايااات  السكومااةصاااد ت
  106والتماير ال  املها هادول بتمويلالودور  ها،ومصادر تمويل ،المناهضة ل ست ل ابسراسيلح

  مو اع جاولا أجار  ،للارأي است   كشر   Goal  أن الادياد مان ال ا ا ،ه صاسي ة ماااريرتنشار و 
لبساا  ااان لبساابا الصاااوبات الماليااة و  " سااراسيل"ويرغبااون بمتااادر   ،ي كاارون بااالهجر  ابسااراسيليين
 لا  أنهاع ي كارون  اح االنت اال  ،من ال  ا ممن شملهع االست    %58أشار   د  بديل أ ضل 

كاانوا متمكادين  %24 هعبيانوكان من   أوروبا بسال تو رت ظرور امل وظرور امل ج ابة ل  
  107سور ي سصون  مكانية الهجر  ومتادر  الب د %34من أنهع سور يهاجرون الب د، و

 16/10/2017 ،اإلثنين

  الاارسيم مسمااود ابااام و  ااع الاا   اارار  أنأالاان اضااو اللجنااة المركزيااة لسركااة  اات  سسااين الشاايم
 ح تصريسات  ،وأكد الشيم باا التجنيد  ح   ا  غز ث باتجا   ااد  هيكلة المؤسسة األمنية   ت 

  108ه لتز أن جزءاأ من  اد  األجهز  األمنية بالض ة سيتوج   ،لتل زيون  لس ين
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 ااح م اار الرساسااة بااراع هللا لهااا اجتمااا  ،  اا ل أكاادت اللجنااة التن ي يااة لمنظمااة التسرياار ال لساا ينية 
تمكاااين  و صوصاااأ ت ااا  المصااالسة بااين سركتااح  اات  وسمااام، دامهااا ال ،مااود ابااامبرساسااة مس

سكومة التوا   الو نح من ممارسة ص سياتها ومسؤولياتها  اح   اا  غاز ، و ا  الجادول الزمناح 
  109المسدد

  م يااااد السساااااينة ان اااا   اماااال لجنااااة اساااات ع  ال لساااا ينحالاامااااة وابسااااكان  األشااااتالأالاااان وزياااار
  110الماابر

 لمتسااد  باسااع سركااة سمااام  ااوزي برهااوع أن "ااادع اسااتجابة رساايم الساال ة مسمااود اباااام ا رأل
 اح  ،رألكماا  أهلنا  اح غاز  غيار مبارر"  للم الا الشابية والو نية بإلتاء  جراءاته التاس ية ضد  

ر واضاا  لمت لبااات المصااالسة أن ااادع اسااتجابة ابااام "تنك اا ، يساابولالتتريااد  الاا  سسااابه الاا  
  وشدد ال  أن ال  ابام أن "يتسمل مسؤولية ت اا ع أزماات الناام وماانااتهع"  اح واستس ا اتها"

  111ال  ا 
  ال رسيم السكومة ابسراسيلية بنيامين نتنياهو  ن سكومته ال تاترر بات ا  المصالسة المبرع بين 

 لاا  أن سكومتااه لاان تاماال الاا  ار لااة ت بياا  النظاار سركتااح  اات  وسمااام ولاان تلتاازع بااه، ول اات 
لااان ت  اااع االتصااااالت ماااع السااال ة  " ساااراسيل"أوضااا  بااامن و   المصاااالسة الااا  أرا الوا اااع، ات اااا

  112ال لس ينية
 لااننااه  ساازا الاماال ابسااراسيلح آ ااح غباااي،  ااح م ابلااة مااع ال نااا  ابسااراسيلية الاانيااة،   ااال رساايم 

ن ياتع "  ا كنات تصانع السا ع،  لماا ا يجاا أ ، موضساأ:"ات ا  س ع"ات  ح   ار امر ي لح المست
  113اب  ءد"

 هللا  ن األماان الااااع اللبنااانح أل اا  ال اابا الاا  ا اااة أشاا اأ  لساازاالتااابع   ااال ابااا ع السربااح
وكمااال أجااود  ،وكاارع كاارع  درياام ،، هااع ابااام مصاا    ساا مة" سااراسيل"ل شااتبا  بتااااملهع مااع 

  114سسن
 بسااراسيلح وأصااابت الجااوي تصاادت لل يااران ا هأن  ااوات د اااا ، ااح بيااان لااه ،أالان الجاايش السااوري

ماان  اسراتهااا التااح  الاات  ن النيااران   صااابة أي   " سااراسيل" ساادل  اسراتااه  ااح شااكل مباشاار  ون اات 
  115السورية أ  متها

  ساانةمنا   األولاا وسااد  اساتي انية  ااح مديناة ال ليال المستلااة، للمار   31الاا  بنااء  " ساراسيل"وا  ات 
2002

116  
 17/10/2017 ،الثالثاء

 المجلااام الاااوزاري بياااان صاااادر اااان  اااح  زراء ابساااراسيلح بنياااامين نتنيااااهو،رسااايم الاااو  أالااان دياااوان
" ن السكوماااة ابساااراسيلية لااان تجاااري ، (كابينااات)ابساااراسيلح المصاااتر للشاااؤون السياساااية واألمنياااة 
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م اوضاااات ماااع سكوماااة  لسااا ينية تشاااارل  يهاااا سماااام، وهاااح منظماااة  رهابياااة تاااداو  لااا  تااادمير 
نااااات  ياااااع سماااااام بااااااالاترار يواشاااااتر  الكاب  زماااااة لاااا لل"  سااااراسيل،  الماااااا لاااااع تلااااا الشااااارو  ال

ناز  سا ح سماام، واهاااد  الجناود والمادنيين ، و لشرو  الربااية الدولية و  اأ  "ابرهاا"ونب   "، سراسيلا"ب
بمااا  ااح  ابسااراسيليين المستجاازين  ااح غااز ، وماان  السااي ر  الكاملااة للساال ة ال لساا ينية الاا    ااا  غااز 

، وأن تواصااال الساال ة ماااا  الااات انااه " سباااا  البنياااة التستياااة األسااالسة هريااا لاال المااااابر، ومناااع ت
ا  اااات سماااام باااإيران، وأن تكاااون ابمااادادات ابنساااانية لتاااز  ابااار  و  اااعلسماااام"  اااح الضااا ة، 

  117و   آليات واضسة ومسدد  ،    "السل ة الشراية"
  الااا  الشااارو  التاااح  داأ رديناااة، ر  أباااونبيااال  السااال ة ال لسااا ينية الرسااامح باساااع رساساااة الناااا   اااال

وضاااااتها السكومااااة ابسااااراسيلية ب صااااوأ المصااااالسة ال لساااا ينية،  ن المصااااالسة الو نيااااة هااااح 
  118مصلسة  لس ينية اليا

  سا ينية، امار الجبهة الشابية لتسرير  لسا ين  اح اللجناة التن ي ياة لمنظماة التسريار ال ل ممالأكد
لل صااسل بر اع  ماود اباام ر اا  لبااأ رسيم مسأن الا، أون اليان  لسا ينشساد ،  ح تصاريسات ل

  119الا وبات الم روضة ال    ا  غز ، و لل   ل اجتما  اللجنة التن ي ية للمنظمة  ح راع هللا
  بااوزير الااد ا  الروسااح ساايرغح شااويتو ال اادمرساايم الااوزراء بنيااامين نتنياااهو  ااح  الت اا Sergey 

Shoyguو  نه يجاا الا   ياران أن تادرل بامن و ال نتنياه وزير الد ا  أ يجدور ليبرمان  ، بسضر
  120ة ح سوري لتموضع اسكرياأ با لهالن تسم   " سراسيل"
  ااان األسااير  المساميااة شااايرين الايساااوي ماان بلااد  الايساااوية  ابساااراسيلحاالساات ل  ساا اتأ رجاات

  121دا ل سجون االست ل شهراأ  43جنوا مدينة ال دم المستلة، باد 
 رونالاد الودر  ا ل اسات بالهسيساح، أكاد الارسيم المصاري اباد ال تااح ال Ronald Lauder رسايم ،

أن سرأ ب د  ال  تس ي  المصالسة ال لس ينية، واود   ،اليهودي الاالمح،  ح ال اهر  المؤتمر
السل ة الشراية  ل  تاولح مساؤولياتها  اح   اا  غاز ، يامتح ا تنااااأ منهاا بمهمياة تلال ال  او   اح 

  122بين الجانبين ال لس ينح وابسراسيلحد ع مسااح  سياء الم اوضات 
 18/10/2017 ،األربعاء

  المااؤتمر البرلمااانح الاادولح ،  اا لماارزو  التااانعالكااويتح تصاادل رساايم مجلاام األمااة the Inter-

Parliamentary Union Conference لااارسيم و اااد الكنيسااات  ، اااح ساااانت ب رسااابورد الروساااية
ووص هع  ابسراسيلية لس ينيين المات لين  ح السجون لدل سدي  األ ير ان النواا ال ابسراسيلح،
أن كا ع مماال البرلماان المتتصاا ين با  الياه الماال الماارور "  ا لاع تسات    مؤكاداأ  ،بابرهابيين

تسمال س اسبال وت ارج مان  أناليل " :ابسراسيلحمندوا لسدياه ل وأضار موجهاأ   ا ال ما شست" 
  نا اارج اآلن ماان ال ااااة     البرلمانااات الشااري ة بالاااالع رأياات رد  ال ااال ماان كاال أنال ااااة باااد 
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 ابسااراسيلحمااا  كاار  رساايم الو ااد  أنوأكااد ، "األ  اااليااا  اتاال  ،كاناات لااديل  ر  ماان كرامااة يااا مستاال
 ،وا ا مدا لة التانع ومدا  ت و ود اربية اد  الدولة"   رهااوهو  ابرهاا أنوا  أ  ر"يمال 

  123ال ااةمن  ابسراسيلحانسسا الو د 
  "اتهاااع مرا اااا  لسااا ين الاااداسع لااادل األماااع المتساااد  ريااااا منصاااور مجلااام األمااان الااادولح باااا"الشلل

 اااح اب ااااد  التاااح  ااادمها  ااا ل الجلساااة الدورياااة  منصاااور، و اااال  " سراسيلا"انااادما يتالااا  األمااار بااا
وأرضاانا  لمجلام األماان الاادولح سااول ال ضاية ال لساا ينية: "ل ااد  منااا بادورنا،  ن  ااااد  توسيااد شااابنا

  124ونظامنا السياسح من بين أولوياتنا الو نية الاليا"
  األجهاااز  األمنياااة  باساااعاللاااواء اااادنان الضاااميري، الم اااوا السياساااح الاااااع والناااا   الرسااامح  اااال

 6,145 يسبول: "المؤسسة األمنية  ررت  سالة ال ح تصريسات له ال  ص سته ال   ،ال لس ينية
الشمالية والجنوبية  ل  الت ااد، وست ت  باا التجنيد لشبابنا  من اناصرها  ح المسا ظات ضاب اأ 

  125لتصويا ال لل  ح الهرع ابداري للمؤسسة األمنية" ،سواء  ح الض ة وال  ا  ال  سد  
 المكتا السياسح لسركاة سماام موسا  أباو مارزو ،  اح ساوار ماع الارباح الجدياد، أن  اضو أكد

 اات  مانيااة بر ااع الا وبااات  سركااة االن ساااع، ماتبااراأ أن سمااام ات اا ت  ااراراأ ال اااود  انااه بإنهاااء 
ولن يكاون كا لل،  ،أن س ح الم اومة لع يكن م روساأ ال   اولة السوار ال  أبو مرزو وشدد 

الن أباو مارزو  أن أ المشرو  بم اومة االست ل  كما  اأ ال  أن السركة لن تتنازل ان الس   ؤكدم
ح ترياادها  ويااة  ااادر  الاا   دار  الشاامن ال لساا ينح ب ري ااة سركتااه ستشااارل  ااح سكومااة الوسااد ، التاا

  126صسيسة
 ب اارا أي شاارو  الاا  الشاااا ال لساا ينح، "ولاان  " سراسيلا" الاات سركااة سمااام  نهااا لاان تساام  لاا

 ،السركاة الاا  لسااان المتساد  باساامها سااازع  اسااع  الااتو  نسام  بت ريااا  يارنااا نساو المصااالسة" 
ري ابسااراسيلح المصااتر، مساولااة ياسسااة لت ريااا جهااود  ااح بيااان صااس ح، " اارارات المجلاام الااوزا

  127المصالسة ال لس ينية، التح ت دمت   وات كبير  بال تر  األ ير "
  ابساراسيلح أ يجادور ليبرماان أن "الاوتير  السالياة  اح السانة األ يار  لاملياات البنااء   د االأكد وزير

 جااء  احو  " 2000من  ااع  تجد لها ماي أ والتوسع  ح المستو نات  ح الض ة التربية المستلة، ال 
، وامليات البناء تتواصل  اح 2017ل  نه "ومن  بداية الااع الجاري ا  ن ليبرمان صسي ة ماارير 

م    بناء  ضا ح،  اح ها   المرسلاة أو تلال،  7,500وسد  سكنية"، وأن "هنال نسو  3,000نسو 
  128من التن ي "

  أصاادرها مركااز ابااد هللا السااورانح للدراسااات والتواياا   ،يةااان األغااوار الشاامالس اااس   ور ااةكشاا ت
 ا ل ال تار  منشام ،  719، وبيتااأ  350، اان  يااع  اوات االسات ل بهادع نساو التسريارالتابع لمنظمة 

منشام  منا   18بياوت، و 4بينماا هادمت  ،2016 سانةمنشم   اح  100و اأ بيت 41، بينها 2017–2009
2017سنة بداية 
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  ر  رارلاد األوروبح  ح  لس ين رااالتس ممالأارا Ralph Tarraf  ان استاداد منظمته لاداع
 ،  اا لو ااال  اارار جهااود المصااالسة بااين سركتااح سمااام و اات  تساات  ياااد  الساال ة ال لساا ينية 

غااياااة زيارتاااه وساااور  ،"و  ناااا ماااع غاااز   اااح الماضاااح :  اااا  غاااز  لت  اااد مشااااريع أوروبياااة تنموياااة واه
  130 مهالح غز  لهع الس  بمست بل أ ضل" نستمر  ح الو ور  ل  جانبه،

 ا ل أيلاول/ سابتمبر  كليااأ  مادمراأ  مساكناأ  54االنتهااء مان  اااد   اماار   ناه تاع   ألونارواا وكالة  الت 
مليااون دوالر  2.91صاار ت  هااان الاات  و  وسااد  سااكنية  112أامااال ابصاا سات  ااح تم اات ، و 2017

 دوالراأ  372,569و باااااد  اباماااار، دوالراأ  2,536,116 كمسااااادات ل ياااواء، سيااا  تضااامن المبلاااغ:
  131ألامال ابص سات

  اضااو اللجنااة التن ي يااة لمنظمااة التسرياار ال لساا ينية أسمااد مجاادالنح  ن  ياااع شاار ة االساات ل  ااال
 ااح شااوار  وأز ااة وسااارات  تهااابتجرببنشاار منظومااة "تنصاات"  ااح مدينااة ال اادم، والتااح ساايتع الباادء 

  132الوا ع ور ، واستكمال لمشرو  التهويد و را سياسة األمر ال دم كا ة، أمر  ح غاية ال 
 19/10/2017 ،الخميس

  اااال رسااايم سركاااة سماااام  اااح   اااا  غاااز  يسيااا  السااانوار: "ال أساااد لاااه ال ااادر  الااا  انتااازا  ااترا ناااا 
 ااترا نا بإسراسيل ول ت، والياوع نتساد  اان متا  سنمسا   ساراسيل مان الوجاود"  ومسملةباالست ل، 

ل ااء جمااه باا"ن ا شابابية"، اان  اساد كتاساا ال سااع مسماد الضاير  ولاه  ناه  خالل ار، ن ل السانو و 
شااابنا وم دساااتنا،  إنناا سنكساار جيشاه كسااراأ ال ت اوع لااه باااد   "  ا  كار الااادو بارتكااا سما ااة ضاد  

 نناا نسات يع ضارا  ساراسيل  ا ل  مام د ااس  بماا  ، اسمة"  وتابع السنوار: "أ اول مان مو اع  او 
مان السا ح ماا  2016و 2015يوماأ )من صواريم("  وأالن أنه "د ال  اح ااامح  51    ل أ ل نا

ي ااو  مااا د اال  اا ل اشاار ساانوات"، مضااي اأ أنااه سااتتس    نجااازات كبياار    ا  كاار أبااو مااازن باامن 
ن    اال السانوار ، يماا ي اأ ملار ماوظ ح غاز و يدير الاملية السياسية استناداأ  لا  ها ا السا ح 

لباات ماان سمااام جلااا أمااوال ماان   اار لتت يااة المااوظ ين  اا ل المرسلااة االنت اليااة،  اات   سركااة 
الااااايهع بااااامن "ا  تناااااا ماااااع   ااااار ليسااااات جياااااد ، وال  رياااااون غيااااار راضاااااين اااااان بااااااا  لكناااااه رد  
  133  واتنا"

 زكريااا  ،ر ااا اضااو اللجنااة التن ي يااة لمنظمااة التسرياار ال لساا ينية، رساايم داساار  شااؤون ال جسااين
 ا ن السكومة البري انية االست ال بال كرل المسوية لواد بل ور وداوتها  ،ح ح بيان صس  األغا،

  134مسؤولين  سراسيليين لسضور االست ال
 مالماااأ  150 نهااا أصاادرت  ااراراأ بشااكل تااوا  ح بإااااد   ال لساا ينية  الاات وزار  التربيااة والتالاايع الاااالح

  135ادد المالمينالاجز الساصل  ح  مستنك اأ للامل  ح مدارم   ا  غز  لسد  
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  ن ،روساايا اليااوعمو ااع   ااح م ابلااة مااع ،ملاار المصااالسة  ااح سركااة  اات  ااازاع األسمااد مسااؤول ااال  
وتسااد  األسمااد ااان المساااوالت  وال يساا  ألسااد التااد ل  يااه  ،ساا ح سركااة سمااام شاامن  لساا ينح

  136ابسراسيلية ب شال المصالسة
   للجيش السوري  ح رير دمش   صر مو ااأ أ ادت وساسل  ا ع  سراسيلية بمن الجيش ابسراسيلح

الاا    ي اااة هااااون  الجنااوبح الترباااح، ممااا أدل بصاااابة ا ااااة جنااود أسااادهع  ااح سالاااة سرجاااة، رداأ 
Mortar Shell 137أ ل ت من الجانا السوري وس  ت  ح هضبة الجوالن المستلة  

 سكومة الوسد  " نه يجا ال   رينب تغيسون اج "املية الس عا"ال اأ ل األمريكحالمباو    ال
 لاه، بيان ،  حرينب تغ   وأضار" سراسيلا"وأن تاترر ب ،أن تتاهد نب  الانر "ال لس ينية الاتيد 

أن الواليات المتسد  تؤكد من جديد أهمية الت يد بمبادئ اللجنة الربااية  وشدد ال  أنه "  ا كانت 
  138ه   المت لبات األساسية"سمام مانية بمي دور  ح سكومة  لس ينية،  يجا اليها أن ت بل 

 20/10/2017 ،الجمعة

  ، ساح أن أن شابكة المكتا السياسح لسركة سمام،  ح م ابلاة ماع اضوأكد موس  أبو مرزو ،
أن  ضية تسليع أسلسة سمام للسل ة ال لس ينية لع ت رح ال  ماسد  الم اوضات ماع سركاة  ات  

 يوجد متهماون مسساوبون الا  سماام و ال أبو مرزو   نه ال    ل م اوضات ات ا  المصالسة
  139مرسل   ك ع   هح  كرها  ح مجملها واالتهامات التح تع   ،أماع المساكع المصرية

 برساسة ناسا رسيم المكتا السياسح للسركة صال  الااروري،  لا   هاران  ،و د من سمام وصل
 د،  ل  جانا الااروري، ويضع الو  ،  ح زيار  تستمر أياماأ المستول لل اء مسؤولين  يرانيين ر ياح

  140و الد ال اهوع ،وسامح أبو زهري ،وزاهر جبارين ،وأسامة سمدان ،ومسمد نصر ،ازت الرش 
  ،أكد الرسيم ال لس ينح مسمود ابام "مواصلة الك اح السلمح" لتس ي  أهدار الشاا ال لسا ينح

د باادء أامااال المااؤتمر اناا ، ااح رسااالة ت هااا الساا ير ال لساا ينح لاادل الواليااات المتسااد  سساااع زملاا 
الا ي يا اد اجتمااااأ  اح  ،)كاوب ل(المؤسسات ال لس ينية للكااريبح وأمريكاا ال تينياة تساد الالرابع 
  141ااصمة نيكاراغوا، ماناغوا

  اااال رسااايم سركاااة سماااام  اااح ال اااارج مااااهر صااا ح  ن سركتاااه "لااان تكاااون ال ااارر الااا ي ي شااال 
،  اال صا ح  ن السركاة "كانات أ امات  اح ةيوسول وجود سمام  ح سور  المصالسة ال لس ينية" 

الدولااة الشااحء الكاياار، ولكاان اناادما  ةأاااواع،  اادع   لهااا الشاااا السااوري، وسااوري 10مااد   ةسااوري
 والسا    ،والاادل ، ونسن ال ننساز  ال للس   ةوجدنا أن سنا  ح مو ع ال نسسد اليه  رجنا من سوري

  142مع الشاوا" داسماأ 
 ماان دولااة  سااراسيل  لاا  األبااد"  ساايب   جاازءاأ "نتنياااهو أن غااور األردن  رساايم الااوزراء بنيااامين أالاان 

" ن  الا  االساتي ان  اح غاور األردن، اامااأ   مساين اح س ال أ ايع بمناسابة مارور  ،و ال نتنيااهو
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الد ا  الشر ح لنا يبدأ من ه ا المكان، واه ا لاع نكان نسان هناا،  اإن  هاران وسماام سايكونان      
  143لل"هنا، ولن نسم  بسدو   

  اح الوالياات المتساد : "بالنسابة  لا   "زيارتاه الرااوياة" ا ل  ،المارونح بشاار  الراااح الب ريرل ال 
ال ين لجموا  ل  لبنان من سورية، وهع أكار من مليون ونصر المليون، ومع ال لس ينيين أصبسوا 

 ،وسياسااياأ  ،وا تصااادياأ  ،كبيااراأ الاا  لبنااان باال   ااراأ ديموغرا ياااأ  نصاار الشاااا اللبنااانح، باااتوا ابساااأ 
وأمنياااأ"  ورأل أن "اااودتهع أصاابست واجبااة  لاا  األماااكن اآلمنااة  ااح سااورية، ماان دون أن  ،وا ا ياااأ 

  144نت ل  ان تضامننا ابنسانح ماهع، واالجتمااح مع  ضيتهع"
 سراسيلح، ر ا الكشر اان اسامه، لوكالاة الصاسا ة ال رنساية  ن المساؤول السااودي   ال مسؤول 

هااااو ولااااح الاهااااد األمياااار مسمااااد باااان  2017 ساااابتمبر /أيلااااول  ااااح شااااهر سااااراأ  " سااااراسيل" الاااا ي زار
  145سلمان

 ااح  ساادل جلسااات الملت اا  التاسااع لااا"رواد  ،داااا الم كاار ابساا مح التونسااح ابااد ال تاااح مااورو 
الشباا  ،بيت الم دم"، ال ي ان ل   ح مدينة  س نبول، بانوان "م ومات ومت لبات التسرير"

لارباااح وابسااا مح، لتسااا ير المنظماااات الدولياااة مااان أجااال ال ضاااية ال لسااا ينية،  اااح الااااالمين ا
  146"" ضية س    بااتبارها

  مان  %85ابسصاء ال لس ينح ا  اوا  ن "االست ل ابسراسيلح يستتل أكار مان  رسيم الت
ماان مساااسة األراضااح   اا ،  %15مساااسة  لساا ين التاري يااة،    لااع يتباا   لل لساا ينيين سااول نسااو 

و يماا يتالا  باالموا ع  من  جمالح السكان  ح  لسا ين التاري ياة"  %48تت نسبة ال لس ينيين وبل
االستامارية وال وااد الاسكرية ابسراسيلية  ح الض ة التربية،   اد أوضاست ااوا أن ااددها بلاغ 

بة تشاك ل نساو   مساتامراأ  617,291ي  نهاا  ثبؤر  استامارية 119و ،مستامر  150مو ااأ، منها  413
 لسا ينح، وبلتات  اح  100مساتامراأ م ابال كال  21المستامرين  لا  ال لسا ينيين  اح الضا ة نساو 

  147 لس ينح 100مستامراأ م ابل كل  69نسو  ]شر ح ال دم  مسا ظة ال دم
 21/10/2017 ،السبت

  ااد  ناساا رساايم المكتاا السياسااح لسركاة سمااام صاال  الاااروري وجااود و اد برساسااته مان السركااة
ون لاات  نااا   اصاامة ابيرانيااة  هااران ر ضاااأ املياااأ لل لااا ابسااراسيلح ب  ااع الا  ااات ماهااا  ااح الا

، ولكان ناه يجاا تارل ال   اات جانبااأ أالميادين ان الااروري  وله، "لدينا موا  نا ال اصة، ونات د 
داع  ناه مااأ لا   النظار ول ات بشمن الم اومة  ح مواجهة الكيان الصهيونح لن نتنازل اان مو  ناا" 

  148"لنا مشروااأ  ، ونرل  لل س اأ أيديناس سنا سيب    ح "هنال است ل  إن 
  سماام  سركاة ن " ياوآر مرد ااي ح المنا   ال لس ينية  ابسراسيلية منس  امليات السكومة ال

سااتد ع امناااأ باهظاااأ السااتمرار ا  اتهااا مااع النظاااع ابيرانااح"  وأضااار أن " اااد  سمااام الاا ين زاروا 
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التاااح تواصااال التساااريا الااا  دولاااة  ، هاااران ال يكل اااون أن ساااهع بإ  ااااء زيااااراتهع  ياااران ويااازورون
ن "سمام ماا تازال تتل ا  دامااأ ماليااأ واساكرياأ   ، اس أ  مرد اي وتابع  سراسيل  ح شكل انصري" 

  149وهح ال ت وع بإ  اء  لل بل ال  الاكم" ،من  يران
 هو ياارون بلااوعاااي ن رساايم السكومااة ابسااراسيلية بنيااامين نتنيااا Yaron Blum لملاار  جديااداأ  ، منساا اأ

 :ااان بلااوع  ولااه  ااح أول تصااري  لااه ا ااا تايينااه الابااري ون اال مو ااع واال الم  ااودين ابسااراسيليين 
  150وأنا سم وع به   المهمة ست   نجازها" ،يجا  لا كل سجر لتس ي   لل"
 نظااااع الدراساااات االساااتراتيجية  اااح مجماااع تشااا يأ مصااالسة ال مركااازرسااايم  أشاااادExpediency 

Discernment Council of the System واليتح أكبر  ح  يران الح Ali Akbar Velayati،  ا ل 
 ،سمام برساسة ناسا رسيم مكتبها السياسح صال  الااروري،  اح  هارانسركة من  است باله و داأ 

  151بر ا سمام الت لح ان س ح الم اومة
  التااح ضااربها  هيوسااتن  ااح واليااة تكسااام، ضاااسيةح لااا ماان السااكان  ااح مدينااة ديكينسااون،  اا ي

، و لل مان أجال " سراسيل"، تابسة نمو ج يتاهدون بموجبه بادع م ا اة Harvey اباصار هار ح
ضاامان السصااول الاا  مسااااد  ماان صااندو  تبراااات بهاادر  ااااد   امااار المبااانح والمصااال   ااح 

سااري الم ااول  اح  د أصاب  ماؤ راأ و د أضير ه ا ال لا  ل  النمو ج بسبا  انون جديا المدينة 
  152" سراسيل"تكسام، وال ي يمنع السل ات من الامل أو االستامار مع شركات ت ا ع 

 22/10/2017 ،األحد

  سركة سمام  ح   ا  غز  يسي  السنوار بمن ما تنا لتاه بااا وسااسل اباا ع  رسيمأ اد مكتا
أو أنهاا  ،مصاالسة الو نياة ال لسا ينيةان سدي  السنوار مع األ ر الشابابية بامن   ار تااارا ال
 ااح الا  ااة بااين  أو أن هنااال تااوتراأ  ،مسااتاء  ماان الت ااارا  ااح الا  ااة بااين سمااام ومصاار الشاا ي ة

  153السركة و  ر، أمر اار  ان الصسة تماماأ 
 مااع رؤساااء غااادي آيزنكااوت األركااان الاامااة للجاايش ابسااراسيلح  هيسااةللماار  األولاا  رساايم  يشااارل

أو  24آي    و ااال مو ااع" سااراسيل"ل اربيااة ليساات لااديها ا  ااات دبلوماسااية مااع أركااان جيااوش دو 
I24  ،سايجتماون  " سراسيل"ن رؤساء جيوش الساودية، وابمارات، واألردن، ومصر، و ابسراسيلح

مااع دول غربيااة وماان سلاار شاامال األ لسااح، وأسااتراليا وغيرهااا،  ااح اجتمااا  ل اااد  هيسااة األركااان 
  154يا د  ح واشن ن الكبير والدولح ال ي

 ازياز دويال  لا  ا اد وت ايال المجلام، لتجااوز أي  لال ال لس ينح  داا رسيم المجلم التشرياح
"رسايم السال ة مسماود اباام لا اد دور   دويل وداا  ح المنظومة السياسية وال انونية ال لس ينية 

   155ار امله ومهامه" ارسة للمجلم، تكون بماابة  ت  بوابة التساع المجلم لدورات الس ة  ح   
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  ممياازاأ   ااال ناسااا رساايم المكتااا السياسااح لسركااة سمااام صااال  الااااروري  ن  هااران ت اادع داماااأ 
أن ا  اة سركتاه باإيران "تتااا   الا   للم اومة ال لسا ينية  اح مواجهاة الكياان الصاهيونح، مؤكاداأ 

أن ر اع وتيار  الاداع  ، هاران،  اح م ابلاة ماع  ناا  الااالع من ،وأضار الااروري المستويات كا ة" 
  156ولون ابيرانيونؤ ابيرانح هو الملر األبرز ال ي يبساه و د سمام والمس

  الاح أكبار واليتاح أن  ياران ترياد أن تابات للكياان  ابيرانية للشؤون الدولية شدد مستشار  اسد الاور
ابسا مح ا  اة  الصهيونح أن الا  ات بين  يران والم اومة ال لس ينية المتمالة بسمام والجهاد

: "نسان  ااس أ  وتاابع بااد ياوع  ، بل  ن داع  يران للم اوماة سايزداد يومااأ لن تن  ع م ل اأ  استراتيجية
 وشاااباأ   اسااداأ  ،ن ت اار بااداع الم اومااة ال لساا ينية وسركااة سمااام، والجمهوريااة ابساا مية  ااح  يااران

هاع  اح وأضاار أن سا مح" دامت وستداع الم اومة  اح  لسا ين والا  رأساها سماام والجهااد اب
واا ون بمن سمام أمينة ال  س و  الشاا ال لس ينح، وهح ك لل ال يمكن أن تت ل  ان   يران

  157الاوابت ال لس ينية والم اومة وس سها
  ناااه يساااتسيل تس يااا  أي تساااوية سياساااية ماااع موشااايه يالاااون السااااب  ابساااراسيلح وزيااار الاااد ا   اااال 

مؤكااداأ الاا  ضاارور  الاماال الاا  تازيااز  وا ر ووجهااات النظاار،ال لساا ينيين، بساابا ال ااوار  بااالم
شديد  ب  ء المستامرات ال تهماارض  وشدد يالون ال  المشرو  االستي انح  ح الض ة التربية

  158 ل  تو ين مليون مستو ن  ضا ح امن الض ة، ودا
  ساد الصنااات اح بسيسو، أمين صندو  االتساد الااع للصنااات ال لس ينية، ورسيم اتالن وض  أ

ال شااابية  اااح غاااز ، أن  سااااسر الصااانااات ال شااابية واألااااا   اااح   اااا  غاااز ، منااا  بااادء االن سااااع 
وأوضاا  أنااه كااان ياماال  ااح  مليااون دوالر  120والسصااار الاا ي  اارا الاا  ال  ااا ، بلتاات نسااو 

   159اامل    لر ألر اامل،  ال أن الادد ت لأ ووصل أل 11مجال الصنااات ال شبية نسو 
 أساااايراأ وأسااااير   540ير مركااااز األساااارل للدراسااااات  ااااح غااااز  رأ اااات سمدونااااة أن مااااا ي ااااارا أالااان مااااد

  160من مجمو  األسرل، ياانون من أمراا الايون الم تل ة %8.3 لس ينية، أي 
 23/10/2017 ،اإلثنين

   تصريسات رسيم سركة سمام  رينب تغيسون اج ال اأ لاملية الس ع األمريكحانت د المباو
و اااال  يسيااا  السااانوار التاااح  اااال  يهاااا  ن السركاااة "ستمسااا   ساااراسيل اااان الوجاااود"  اااح   اااا  غاااز  

،  ا ل ل ااء ا اد  ماع أرباع ش صايات مان   اا  غاز   اح  ناد  الملال داود  اح ال ادم رينب تغ
 المستلة،  ن تصريسات السنوار "تيايد ت جير المو ر، وتن ح وجود أي تتيير لادل سركاة سماام" 

لمصااالسة، ولاادينا اسااتاداد لاادامها سياسااياأ ومالياااأ"، ماتبااراأ اااود  الساال ة : "نااداع ارينب تغااو ااال 
  161  ا  غز  "يت   مع الرؤية األمريكية  ح التاا ح مع  ضايا الشر  األوس "  ل ال لس ينية 
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  ا تتاح الدور  الشتوية للكنيست، مو ر سكومته   ح ،ابسراسيلح بنيامين نتنياهو الوزراءكرر رسيم
وأضااار   " ساراسيل"مصاالسة ال لسا ينية، مااع توجياه رسااسل تهديااد لكال مان يهاادد أمان المااارا لل
سكومااااة  ونساااان مساااتادون للت اااااوا الااا  الساااا ع ماااع ،نمااااد يااادنا لصاااانع السااا ع": نتنيااااهو  ااااس أ 

 المااااا لااااع تسااااتند هاااا    لاااا  سركااااة سمااااام التااااح تسااااتمر  ااااح داوتهااااا لتاااادمير دولااااة  ، لساااا ينية
  162" سراسيل

   ن جهااات  ا ميااة وأ را اااأ  ،سركااة سماااملناسااا رساايم المكتااا السياسااح  ،يالاااارور  ااال صااال  
 اربية تساول ضارا الا  اة باين السركاة ودولاة   ار مان  ا ل اتهاماات للدوساة بمنهاا ت ار ضاد  

أن   ار تاداع المصاالسة  ، اح ل ااء  ااأ ماع الجزيار  ،وأضار الااروري المصالسة ال لس ينية 
وبشامن ا  اة سماام  غيرها  عن  نجازها، سواء كان  ح مصر أال لس ينية بتا النظر ان مكا

 اح الارأي باين  هاران والسركاة، لكناه أضاار  مع  يران،  اال الاااروري  ن هناال ا ت  اات وتباينااأ 
أن ال اار ين تجاااوزا هاا   ال   ااات الاا   ااااد  داااع ال ضااية ال لساا ينية والتمساال ب يااار الم اومااة 

 ااا  موا اار بشاامن الصاارااات اب ليميااة وال   ااات بااين دول وساا سها، دون ال لااا ماان سمااام ات
  163المن  ة

  أو  24م ابلاة ماع  ضااسية  ارانم فال  السيساح، الارسيم المصاري اباد ال تااح  الFrance 24 يماا  ،
ن الهادر مان ات اا  المصاالسة "تهيساة المنااي ومناع اشاتاال  يتال  بمسار المصالسة ال لسا ينية، 

  164نراها مواتية ب امة الدولتين ابسراسيلية وال لس ينية"  ا  غز ، وتهيسة ل رصة 
  لجنااة السااوار اللبنااانح ال لساا ينح سساان منيمنااة أن السكومااة اللبنانيااة تمضااح باتجااا   رساايمكشاار

و اااال  وضاااع سياساااة لتاااو ير الساااد األدنااا  مااان مت لباااات الاااايش ل جساااين ال لسااا ينيين  اااح لبناااان 
ان تجمع ال ول السياساية  صادراأ  لبنانياأ  نانح ال لس ينح توا  اأ منيمنة: "أنجزنا  ح لجنة السوار اللب

ب رارهاااا ماان مجلااام  اللبنانيااة يضاامن رؤياااة وواي ااة موساااد  ل ضااية ال جسااين ال لسااا ينيين، تمهيااداأ 
  165الوزراء"

  منتادل سياساة "الساودية الساب  األمير تركح ال يصل  ح مؤتمر نظمه  االست بارات رسيمشارل
 Center for a New Americanومركاز األمان األمريكاح الجدياد  "Israel Policy Forum  ساراسيل

Security رسايم جهااز الموسااد ،  اح والياة نيوياورل، بسضاور "مركز  اد  من أجل أمن  سراسيل"و
 ،  ضاااا ة  لااا   ساااراسيليين آ ااارين، بيااانهع جنااارال مت اااااد Efraim Halevyاألساااب    ريااااع هلي اااح 
بسااابا الااااداء  " ساااراسيل"أن تكاااون بااا د   اااد د لااات  اااح صااا  ة سااارية ماااع  واساااتباد تركاااح ال يصااال

المشترل بيران، لكنه أكد أن استمرار ال ضية ال لس ينية يضيع ال  المن  ة  رصة تاااون كبيار  
وأشااااد هلي اااح بجهااااود السااااودية  اااح ت ريااااا وجهاااات النظااار ابسااااراسيلية "   سااااراسيل"باااين الاااارا و

  166الاربية
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  السكوماة األلمانياة شاتي ن زايبارت باساع النا   ال Steffen Seibert  ن ألمانياا سات دع دامااأ ماليااأ 
 " ساراسيل"للمسااد   ح تمويل ص  ة تشاتري  دوالر( مليون 636)نسو  مليون يورو 540يصل  ل  

، أو ماا ياوازي نساو الا  Thyssenkrupp بموجبها اا   غواصاات مان صانع شاركة تيسان غاروا
  167  ةال يمة الم در  للص

 24/10/2017 ،الثالثاء

  نرياد :  ح م ابلة  اصة مع وساسل ابا ع الصينية ،مسمود ابام ةال لس يني السل ة رسيم ال"
مااان المصاااالسة ال لسااا ينية الوساااد ، وأن ال يتاااد ل أساااد  اااح شاااؤوننا الدا لياااة ألنناااا ال نتاااد ل  اااح 

 ن  اا ل الساال ة ال لساا ينية" شااؤون أسااد، ونريااد أي دولااة  ااح الاااالع ت اادع مسااااد  أن يااتع  لاال ماا
 ،وبند يااة وساا ح واسااد ،و ااانون واسااد ،"يجااا أن تكااون هنااال ساال ة واسااد   اااس أ: وأضااار ابااام

بسي  ال تكون هنال ميلشيات وغيرها، وأن نكاون ماال باا ح دول الااالع، وال نرياد أن نم ا  نماا ج 
  168امل اليه"وه ا ما ن صد به من المصالسة وما ن ،الميلشيات ألنها غير ناجسة

 لمجلام: لجلساة  ح ا ل ا تتاا ،الناسا األول لرسيم المجلم التشرياح ال لس ينح ، ال أسمد بسر
" نااه ال ساابيل بنهاااء االسااتي ان  ال بالم اومااة و اصااة المساالسة، ألن م اومااة االسااتي ان ضاارور  

بزالااة هاا ا  وواجااا و نااح ودينااح وأ   ااح الاا  ال لساا ينيين جميااااأ أن ياملااوا صاا اأ واسااداأ  وساا   
  169اود  ال جسين ال لس ينيين  ل  مدنهع و راهع" وت بي  س    ،السر ان االستي انح

  ل ل اء جماه مع الن ابات المهنية بتز ،  ،سركة سمام  ح   ا  غز  يسي  السنوار رسيم ال  
و ااح رد  الاا  شاارو    ن سمااام لاان تساام  ل ن ساااع أن يسااتمر، وسااتنهيه ولااو ماان  اارر  واسااد 

سااات ل ساااول المصااااالسة، أكاااد الساااانوار أن شااارو  االسااات ل مر وضااااة بالكامااال، وال يمكاااان أن اال
نسااان جااااهزون أن "أو أي اابااات مااان اوابتنااااث  ااااس أ:  ،أو نتناااازل اااان سااا سنا ،" سراسيل"اناتااارر بااا

  170"، أما أماع الادو لن نتنازلألباد سد   ودا لياأ  نتنازل و نياأ 
  الااالع بضارور   "تاا  اأ كبيراأ" مع ت لااات األكاراد، م البااأ  سراسيل"" أالن بنيامين نتنياهو أن لدل

 Rehavamرسباااع زسي اح  األساب  وكشار نتنيااهو أن وزيار الساياسة االهتمااع باممنهع ومسات بلهع 

Ze'evi سااتينيات   بااانكردسااتان الااارا   ااح مهمااة ساارية   لاا توجااه  ،2001 ساانة ااح  الاا ي اغتياال
   171ابسراسيلحلجيش ا أ امه مستش   ميدانح  امة ال رن الماضح، وأشرر ال  

  ااااح  بيااااة، تمريناااااأ و واألردنيااااة، واألور  ،وابسااااراسيلية ،ماااان الااااد ا  الماااادنح ال لساااا ينية  ااااوا عباااادأت 
  172لمواجهة السراس  " سراسيل"
  ااااح أساااادا   2017 تلااااوا بال  اااام مناااا  بدايااااة   سااااراسيلياأ  جناااادياأ  11 سااااراسيلية أن   سصاااااسيةأظهاااارت 

 ح  ملسوظاأ  وبسسا ابسصاسية،  إن هنال ارت اااأ  لبيتها و ات دا ل  وااد اسكرية م تل ة، غا
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جنااود   اا   ااح  4، و2015 ساانة ااح  6، و10 لاا   2016 ساانةااادد ال تلاا  الاا ين وصاال اااددهع  ااح 
  173لمو ع ال نا  الابرية الساباة و  اأ ، و لل 2014 سنة

  ماادي: "زيارتناا الياوع مهماة  اح ها ا الو ات، رسيم اللجنة ال  رية بااد   امار غاز  مسماد الا ال
 لنؤكااد أن   ااار ت ااار ماااع المصاااالسة ال لسااا ينية، ساااواء تمااات  اااح ال ااااهر  أو الريااااا أو غيرهاااا" 

الا  أرا الوا اع،  : "جاءنا  لا من الرسيم ال لس ينح أن تامال   ار  اليااأ  اس أ  وتابع الامادي
  174نا ال  ال ور وجسنا لل  ا  بناء ال   لبه"لتممين بناء م ار لسكومة الو ا  بتز ، ونسن وا  

 سو الاح ال جسين ال لس ينيين  ح لبنان يايشون نإن  دبور أشرر ح  ح لبنان لس ينالس ير  ال ال
نسااان مااان  لكترونيااة باناااوان " سملاااة  جمايااة مسااار  ااا     اا لدباااور،  ال  ااار، و ااال تساات  اا   
:  اح لبناان ية لسا ينالسا ار  الوبالتاااون ماع  ناان، اح لب بالشراكة مع السا ار  السويسارية ، لس ين"

 –"أتالمااون كااع هااو الااادد المتب ااح ماان ال لساا ينيين  ااح لبنااان اليااوع، اسااملوا لجنااة السااوار اللبنااانح 
ماان الااادد المتب ااح، ال لساا ينيون ركبااوا البساار والكاياار  ساات اجؤون أنكااعنااا متمكااد ماان أال لساا ينح و 
  175"األسمالمنهع أكلته 

 25/10/2017 ،األربعاء

  اا ل م ابلااة مااع صااسي ة  ،رساايم المكتااا السياسااح  ااح سركااة سمااام صااال  الااااروري ناسااا ااال 
 ، اااح سالاااة سااارا ة: "ساااوري، مضاااي اأ ةن سماااام ليسااات لاااديها ا  اااات ماااع ساااوري شااار  ابيرانياااة، 

  176وأن ياود األمن والس ع" ،ونممل أن تنتهح ه   السرا  ح أسر  و ت
  آالر من اناصر األمان  اح  سباةنه سيتع  سالة أماجد السلو  ل لس ينيةا الت ااد هيسةأكد رسيم

صااااا ح أداءتسساااااين    اااااارالت اااااااد، و لااااال  اااااح   لااااا غاااااز ،   اااااا  و  التربياااااة الضااااا ة  األجهاااااز  واه
  177األمنية

 وأكااد   الاااانحابااد هللا  األردن ملاالبرساايم المكتااا السياسااح لسركااة سمااام  سااماايل هنيااة  اتصاال
مان جانباه، أكاد الملال اباد هللا و  ماؤامرات و روساات الاو ن الباديل هنية ال  ر ا سمام لكل 

اااا أمااااع التساااديات الراهناااة   صوصااااأ الااا  مواصااالة األردن موا  اااه باااداع كااال ال لسااا ينيين  ه وتوج 
  178بالتهنسة للشاا ال لس ينح ال  ه ا ابنجاز بتس ي  المصالسة

 نسااو مليااون شاايكل ) 800مر  ااال رساايم سكومااة االساات ل بنيااامين نتنياااهو  ن سكومتااه ستسااتا
ساانة مليااون دوالر( لت ااوير البناا  التستيااة  ااح مسااتامرات الضاا ة التربيااة المستلااة، باادءاأ ماان  230

2018
179  

  باااد انت ااادات  اولاات  ،اساات الته سااس  مول ااو  المستشااار ال اااأ لاارسيم الااوزراء ابسااراسيلحأالاان
  180 بياة مهمته
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  انية  ااح مسااتامر  نااور تساايون الم امااة الاا  وسااد  اسااتي 176ال اادم الاا    امااة  بلديااةصاااد ت 
 ليااال الت كجاااح، مااادير داسااار  ال اااراس   اااح جماياااة و اااال  ال ااادم شااار ح أراضاااح جبااال المكبااار  اااح 

وأ  اأ باين االاتباار وجاود  ،وسد  استي انية 602"المشرو  باألسام يشمل  ن الدراسات الاربية، 
ر ااادد الوساادات االسااتي انية لتصااب   هاا ا ال اارار سيضاااا ،وسااد  اسااتي انية  ااح المسااتو نة 91

  181أكبر مستو نة  ح دا ل سح  لس ينح  ح ال دم الشر ية"
  بال كرل المسوية لواد بل ور بكل   ار"  ستماأ  سنست لالبري انية تيريزا ماي " السكومة الت رسيسة 

 House of جااااء  لااال  اااح ماااارا ردهاااا الااا  أساااسلة الناااواا  اااح مجلااام الاماااوع البري اااانح

Commons،  "وأاربااات مااااي اااان امتنانهاااا  سيااا   الااات "ن ت ااار لااادورنا  اااح تمسااايم دولاااة  ساااراسيل
، وت اااور تلااال الا  اااات  اااح المجاااال التجااااري والمجااااالت " ساااراسيل"ب اماااة ب دهاااا ا  اااات ماااع 

  182األ رل
  اااال شاااادي ااماااان، مساااؤول اباااا ع  اااح االتسااااد األوروباااح،  ن  ااات  مابااار ر ااا  باااين الجاااانبين 

، مااع وجااود بااااة ل تساااد م يمااة 2005الت ااا   صااري  ااح   ااا  غااز ، ساايجري و  اااأ ال لساا ينح والم
  183بشكل داسع هنال

 ي الياااا ،وأساااتراليا ،وألمانياااا ،و رنساااا ،وضاااع مساااؤولون سااااب ون  اااح أجهاااز  األمااان  اااح بري انياااا  ،واه
سااابانيا  "ل ساااراسي"، يسااا رون  ياااه مااان مواجهاااات اساااكرية   يااار  باااين والوالياااات المتساااد ، ت رياااراأ  ،واه

وبسسااا المسااؤولين الاسااكريين الساااب ين،  ااإن ساازا هللا  اااع   وساازا هللا، يتو ااع أن تسصاال  ريباااأ 
ألر صاروي  ح م ازن الس ح ال اصة به من  الادوان ال  لبناان  اح صاير  100بت زين نسو 

2006
184. 

 26/10/2017 ،الخميس

   ااان الت كياار  ااح   ااال اضااو المكتااا السياسااح لسركااة سمااام موساا  أبااو ماارزو   نااه يجااا الكاار
والساااح لتكاماال البرنااام  وصااوالأ  لاا  تس ياا  أهاادار  ،أو تسجاايع هاا ا الاانه  ،نااز  ساا ح الم اومااة

 وداا أبو مرزو   ياد  سركة  ت   ل  السير  ادماأ  اح المصاالسة  مشتركة توا  نا اليها  لس ينياأ 
وأولهاا  نهااء الا وباات  ل  أنه ما زال هناال ماا هاو م لاوا مان  ات  والسال ة ال لسا ينية،د اشد  و 

أبو مرزو   ل  أن الملر األمنح من أكار المل ات الشاسكةث  أشارو  التح  رضت ال    ا  غز  
لوجااود مؤسسااتين أمنيتااين  ااح الضاا ة التربيااة و  ااا  غااز  بهياكاال  يهااا تمااايز وا يااد  أمنيااة  نظااراأ 

 وسيكون لها دور مسوري  ياه  ،بمول م تل ة، مشيراأ  ل  أن مصر ستتابع سير الامل بالملر أوالأ 
ما االسااااات ل و اااااال  ن شااااار  النجااااااح  اااااح هااااا ا الملااااار اااااادع تاااااد ل األ ااااارار ال ارجياااااة ال ساااااي  

  185واألمريكان
  كااع 160أالناات كتاسااا ال ساااع ااان ت ويرهااا صااواريم مسليااة الصاانع يصاال مااداها  لاا  أكااار ماان  

انتها من الصواريم مسلية ما  الت  نه "ت ور ترس ابلكترونحوارضت كتاسا ال ساع ال  مو اها 
2001 سنةالصنع"، و لل  ح  كرل     ها أول صاروي  ح 

186  



 2017 أكتوبر/ األول تشرين _____________________________________________________

  31       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

 الساااال ة  أن ون ال ارجيااااة والمتتااااربين  ااااح الساااال ة ال لساااا ينية رياااااا المااااالكحؤ أالاااان وزياااار الشاااا
ونااادد الماااالكح،  اااح  ست اضاااح بري انياااا الااا   ل ياااة ازمهاااا  سيااااء مسوياااة وااااد بل اااور  ال لسااا ينية

ال لساا ينية الرساامية، بمااا وصاا ه "تمااادي السكومااة البري انيااة بابصاارار الاا   تصااريسات ل  ااااة
  187من االستجابة للم الا ال لس ينية باالات ار انه" بدالأ  ،االست ال بمسوية واد بل ور

  وصر أمين سر المجلم الاوري  ح سركة  ات  ماجاد ال تياانح "سا ح الم اوماة بالم ادم الا ي لاع
أن يكاااون هناااال بااا ء  نا يااااأ  ،"وسااالماأ  لكنناااا نرياااد مرجاياااة موساااد  سربااااأ  ن ااارح تجرياااد  أو تجريماااه،

  188بت بي  ت اهمات المصالسة التح ات   ال  جداولها الزمنية مع سركة سمام
 نجسااات  يهااااا الم اومااااة  ،وصاااا تها بااااالكبير  ،كشااا ت ال نااااا  الاانيااااة ابساااراسيلية ااااان امليااااة تنصااات

وأوضااست  ت ل المنتشاار  الاا  الساادود مااع غااز  ال لساا ينية  ااح   ااا  غااز  الاا   ااوات جاايش االساا
 ةساااول ا تااارا  الم اوماااة تااارددات موجاااة ال سااالكح التاباااا ال ناااا  أن جااايش االسااات ل  ااات  تس ي ااااأ 

  189للجيش
  ليكر از الاا الجودو ابسراسيلح تال  Tal Flicker بب ولة غراند سا ع Grand Slam  أباو ظباح

ال ابة  كما  ازت أيضاأ  ،66 سة وزن تست ل، بماراتيةا، الم امة  ح الااصمة 2017 سنةللجودو ل
ويشارل  ح الب ولاة   52بالميدالية البرونزية ل سة وزن تست  Gili Cohen ابسراسيلية جيلح كوهين

اشاتر  الا  الباااة ابساراسيلية باادع  اد ظباح الرياضاح  مجلام أباووكاان  ، ساراسيليينالابين  ةست  
ر  ن  ااوز تااابسااراسيلية ميااري ري والرياضااة  الاات وزياار  الا ا ااةا وماان جانبهاا هع تر ااع شاااارات دولاا

 أي يماات  ااحضاامن مساااب ات رياضااية  ،ال رياا  الرياضااح ابسااراسيلح بميداليااة  هبيااة وأ اارل برونزيااة
ومنااات ر ااع  ية،سااراسيلاب" الاا  البااااة هااو  صاابع باااين أبااو ظبااح التااح  رضاات "تاتيماااأ  ،ابمااارات

 اح أباو ظباح انتصاار  " ساراسيل"ن  اوز رياضايين مان  ر تاريو الت  المها وأداء نشيدها ال ومح 
  190اليها أيضاأ 

  ساراسيل"أن  الم رر ال اأ لألمع المتسد  المانح باألراضح ال لسا ينية المستلاة مايكال لينالأكد " 
انتهكاات ال ااوانين الدوليااة ال اصااة بامليااات االساات ل، والتااح تاانأ الاا  ضاارور  ااادع التااماال مااع 

و كاار  وااادع ادااااء السااياد  اليهااا  ، ااح ملكيتهااا ا اااة تساات السااي ر  الاا  أنهااا أراا  األراضااح الو 
سااانة  اااح  دار  األراضاااح ال لسااا ينية المستلاااة  " سراسيلا"لينااال أن  لااال كاااان نمااا  التاامااال الاابااات لااا

و ااال ليناال  نااه يوصااح المجتمااع الاادولح بااتبااار  الاا  ماادل الساانوات ال مسااين الماضااية  1967
  191املية غير شراية 1967المستلة سنة اسيلح لألراضح ال لس ينية االست ل ابسر 

  و ااد ماان المتضااامنين البري ااانيين الاا ين ساااروا الاا  األ ااداع أكااار ماان  ية لساا يناألراضااح الوصاال
ورساااالة  لااا  سكوماااة  ،يومااااأ مااان بري انياااا  لااا  ال ااادم، تندياااداأ بوااااد بل اااور  اااح  كااارا  المسوياااة 135

لاا  المجتمااع الااد ماادير  سااع  ،ليااام دااايم ل ساات ل ابسااراسيلح  وكشاار  ولح، ور ضاااأ ب دهااع، واه
السياسة والمار ة  ح مؤسسة أمانة األراضح الم دسة  اح بيات لساع التاح نظمات الرسلاة، أن الو اد 
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ي الياو  ،سويسراو  ،متضامناأ سار من لندن ابر  رنسا ستينالمكون من   ح  اع   ،وتركيا ،واليونان ،اه
   192 ل   لس ين أكملوا المشح باتجا  مابر الكرامة وصوالأ و  ،انال اسر   ل  ام  

 27/10/2017 ،الجمعة

  ماان مساولااة اغتيااال   ااح   ااا  غااز ، تو ياا  أبااو نااايع، ماادير ااااع  ااول األماان الاادا لح اللااواءنجااا
 اشااالة،  اااار تاااارا سااايارته لت جيااار بم ااايع النصااايرات وسااا  مديناااة غاااز ، أدل بصاااابته بجااااراح 

 يااااد البااازع  ن  ال لسااا ينح  اااح غاااز  اساااع وزار  الدا لياااة واألمااان الاااو نحالناااا   ب و اااال متوسااا ة 
  193األجهز  األمنية باشرت ال  ال ور تس ي اتها لمار ة م بسات الساد  والوصول للجنا 

 تو ي  أبو نايع، مدير اااع  اول  اللواء ن مساولة استهدار  ، ال النا   باسع سمام  وزي برهوع
 امال جباان ال يرتكباه  ال أااداء الشااا ال لسا ينح وأااداء الاو ن   ، ح   ا  غز  األمن الدا لح

 ح تصري  صس ح،  ل  أن مساولة اغتياال أباو ناايع اساتهدار ألمان غاز  واسات رارها  ،ه برهوعونب  
 اال اضاو المكتاا السياساح لسركاة سماام سسااع و  ومصالسه الو نية  الشاا ال لس ينحووسد  

  194ام أ جباناأ، تهدر  ل  زازاة األمن واالست رار  ح ال  ا  اد  بدران  ن مساولة االغتيال تي 
 تو يا   اللواءناسا أمين سر المجلم الاوري لسركة  ت ، مساولة اغتيال  ،دان  ايز أبو اي ة

نهااا تاامتح  ااح ساايا   لاا    و ااال ، ااح   ااا  غااز  أبااو نااايع، ماادير ااااع  ااول األماان الاادا لح
وأكااد أبااو اي ااة أن  اات  تاار ا بشااكل   دار المصااالسةاألورا  الاا  الساااسة ال لساا ينية السااته

 لاا  أن المتضااررين ماان المصااالسة هااع ماان ي  ااون   ااا ع كا ااة أساااليا االغتيااال السياسااح، مشاايراأ 
اضاو اللجناة المركزياة ل ات  أسماد سلام مساولاة اغتياال كماا اساتنكر   لر ه   المساولة ال اشلة 

  195أبو نايع
 صات المالية ال زمة أ ادت مصادر  ا مية ابرية بمن ال سكومة ابسراسيلية  امت بتسويل الم ص 

اأ للمتادينين اليهاود،  اح  ع اشر  آالر وسد  سكنية تي ص  لمشرو  ببناء سح استي انح جديد يض 
  196والتح تي د ر باشرات م يين الدوالرات ،من  ة م ار ال دم ) لنديا( ومسي ه

  االتسااااد لااان يتاااد ل  يماااا أساااما  "النااازا " ابساااراسيلح أن ( ال ي اااا)أالااان االتسااااد الااادولح لكااار  ال ااادع
: "بالنظر  ل  أن الوضاع النهااسح ألراضاح ابلكترونح ي ا الوجاء  ح بيان ال  مو ع  ال لس ينح 

الض ة التربية هو مصادر  لا  سال ات ال اانون الاااع الادولح الم تصاة، يوا ا  مجلام  ي اا، الا  
وأ اليه  ح نظامه األساسح، أن يظل مسايداأ  يما يتال  للمبدأ الااع المنص أنه يجا اليه و  اأ 
وأشار  ل  أن مجلام ال ي اا " ارر االمتناا  اان  ارا أي ا وباات أو تادابير  بالمساسل السياسية" 

أ رل ال  االتساد ابسراسيلح أو االتساد ال لس ينح، ويالن أن المساملة متل اة ولان تكاون موضاع 
  197ار ال انونح أو الوا اح"مزيد من المنا شة ست  يتتير اب 
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 28/10/2017 ،السبت

  صاارار  الاا  تس ياا   ، ااح   ااا  غااز  ماادير ااااع  ااول األماان الاادا لح ،أبااو نااايع تو ياا أكااد اللااواء 
نهاااء االن ساااع   ن  ، ااح أول تصااري  لااه ا ااا مساولااة االغتيااال ال اشاالة ،و ااال أبااو نااايع الوسااد  واه

، وسااتتس ع كاال مساااوالتهع الاا  صاا ر   صاارار "أهاادار ماان ن اا وا هاا ا الاماال ال ساايم لاان تتس اا 
نهاء االن ساع"   198الشاا ال لس ينح ال  الوسد  واه

  رسيم المكتااا السياسااح لسركااة باا اتصاالاللجنااة المركزيااة لسركااة  اات  ااازاع األسمااد  نااه  اضااو ااال
سمام  سماايل هنية بتكلير من الرسيم مسماود اباام، ل  ا   الا  ت اصايل مساولاة اغتياال 

وأوضاا  األسمااد أنااه أكااد  اا ل االتصااال أن هاا   المساولااة ال اشاالة تهاادر  ياا  أبااو نااايع تو  اللااواء
ااااااااار  ال وضااااااا  وتاااااااوتير األجاااااااواء وتا يااااااال ات اااااااا   ل لااااااا  األورا   اااااااح السااااااااسة ال لسااااااا ينية، واه

  199المصالسة
  تراجات المندوبة األمريكية لدل األمع المتسد  نيكح هالح ان اتهاماتها الساب ة ل  ر بداع سركة

رم،  ن   اار  اادمت   اا  الااداع جمكتااوا الاا  است سااار ماان الكااون  ااح رد   ،لحا الاات هااو  ام سماا
السياسااح لسمااام ماان  اا ل وجااود  يااادات سمااام الاا  أراضاايها بهاادر   ااع ال رياا  الاا  ن ااو  

لتاهااداتها  ااح مااؤتمر  وأضااا ت أن   اار  اادمت مساااادات ل  ااا  غااز  تن ياا اأ   يااران الاا  السركااة 
لح أن تلااال المسااااادات اوأوضاااست هااا  2014 سااانة ي ا اااد  اااح ال ااااهر    اااا ، الاااال اااااد   اماااار 

أن التراجاع  اح مو  هاا  هاالحوأكادت  تركزت  ح مجال ابسكان والرااياة الصاسية لساكان ال  اا  
  200األ ير جاء ألنه ال يتو ر أي دليل لدل السكومة األمريكية ال  اتهاماتها الساب ة

 ة ت ضح ب صل أسيااء  اح ان زسير ألكين  اسيلية ح السكومة ابسر  وزير شؤون ال دم كشر  
هاا   األسياااء كلهااا هااح و ال اادم   غربااح ال اادم المستلااة الوا اااة وراء جاادار ال صاال الانصااري ااان

أسياااء  لساا ينية يسااكنها  لساا ينيون بمكانااة "م يمااون"، وت ضااح ال  ااة ب صاال هاا   األسياااء ااان 
ن  ألكاين  و اال ة، واساد  أو أكاار بدارتهاا من  ة ن و  بلدية ال دم واه اماة سال ة مسلياة، أي بلديا

را ح" باااين اليهاااود والاااارا، بسيااا  تكاااون األغلبياااة وجالهااادر مااان هااا   ال  اااو  هاااو "التاااوازن الاااديم
  201، من اليهودشر حالتربح والبش يها الكبرل من سكان ال دم، 

 29/10/2017 ،األحد

 وأالن أماع الو د أناه لان  ح راع هللا  سراسيلياأ  و داأ  مسمود ابام است بل رسيم السل ة ال لس ينية ،
ن  اااح السكوماااة المزماااع تشاااكيلها  اااح أا ااااا ات اااا  المصاااالسة باااين  ااات  وسماااام، وزراء مااان يااااي  

 اااااان بشااااكل واضااااا  والنااااح، سسااااابما ن اااال أاضااااااء الو ااااد " ساااااراسيل"سمااااام ال ياتر اااااون بوجااااود 
  202ابام
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  زراء ساااازا الليكااااود،  رجاااااء  اااا ل جلسااااة لااااو  ،رساااايم الااااوزراء ابسااااراسيلح بنيااااامين نتنياااااهو لااااا
التصويت ال  ما ايرر با" انون ال دم الكبرل"، ال ي كان ي ترا أن يارضاه صااسا المشارو  

، الاا  اللجنااة الوزاريااة للتشااريع  و ااال وزياار االساات بارات والمواصاا ت ابسااراسيلح يسااراسيل كاااتم
يسات سااول جااوهر ال ااانون، نتنياااهو م سااراأ  لبااه: "سل اؤنااا األمريكيااون توجهااوا  لينااا و لبااوا توضاا

وكما تااونوا مانا الينا نسن اليوع أن نتااون ماهع   من الم ياد التساد  والتنساي ، ستا  لاو كاان 
  203السدي  سول  ضية دا لية كه  "

  أالاان وزياار الااد ا  ابسااراسيلح أ يجاادور ليبرمااان أنااه أواااز للجهااات ال ضاااسية  ااح وزارتااه، بدراسااة
ن تسببوا  ح  صابة  ساراسيليين بجاروح   يار ، ولايم   ا  مان تساببوا  مكانية هدع منازل  لس ينيي

مان أكاار  ااد  ورأل ليبرمان أن "سياسة هدع منازل ال لس ينيين من  ي الامليات، تي  ب تل  سراسيليين 
  204األدوات نجااة  ح ماركة ال ضاء ال  ابرهاا"

  د الرمااوز ابسااراسيلية  ااح االت ااا  الاا  وجااو  أنااه تااع   ابلكترونااح كاار مو ااع ياادياوت أسرونااوت
، مان  ا ل ل ااء شاارل  ياه  اح الادورات الم بلاة مباريات غراند س ع التح تجري  ح أبو ظبح

، ورساايم اتساااد الجااود  ابسااراسيلح Marius Wieser ، ماااريوم واياازراتساااد الجااودو الاااالمح رساايم
وا، وسااكرتير ااااع ، ورسايم اتساااد الجااودو ابمااراتح مسمااد باان االاMoshe Ponte موشايه بااونتح

 ن مشاركة ال ابين ابسراسيليين  ح الدورات  بونتحو ال  اتساد الجودو ابماراتح ناصر التميمح 
  205الم بلة تست الرموز ال ومية ابسراسيلية بات وشيكاأ 

  سضاور س ال اشااء رسامح ت يماه السكوماة  البري اانح، الاماال، رسيم سازا كوربن محجير ر ا
  206بال كرل المسوية لصدور واد بل ورالبري انية ل ست ال 

  و اارت األونااروا  اارأ  2017 ساانةاألونااروا أنااه  ااح األشااهر التساااة األولاا  ماان لوكالااة  ت رياار كاار
مليااون دوالر  ااح  12.4  اارأ الاماال، وهااو مااا ضاام   يجاااد اباار برنااام   اأ مساات يد 16,515اماال لااا 
  207غز   ا  ا تصاد 

 30/10/2017 ،اإلثنين

  ح  صر  ،آ رين ال  األ ل 14 ابةصاه و   لس ينيين، 7استشهاد  ال لس ينية الصسة أالنت وزار 
الجناح الاسكري  ،سرايا ال دموأالنت  شر   ان يونم جنوا   ا  غز   استهدر ن  اأ   سراسيلح

وأكااادت  ن ااا  لاالسااات ل ل  صااار اااح استشاااهاد  مساااة مااان اناصااارها لسركاااة الجهااااد ابسااا مح، 
 ، وأن جمياع  ياارات الارد ساتكون م توساة الشاهداء لان تا ها هادراأ   ح بيان لها، أن دمااء ،السرايا

امليااة لهااا، استشااهاد انصاارين ماان الكتاسااا  اا ل "بيااان   ااح ،كتاسااا ال ساااع ماان جهتهااا، أالناات
ابن اااا  التاااح ن ااا ها مجاهااادو ال سااااع ب اااوانهع  اااح سااارايا ال ااادم الااا ين كاااانوا مستجااازين  اااح الن ااا  

  208المستهدر شر   انيونم"
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 اااح   اااا  غاااز  ال لسااا ينح شاااااالركاااة  ااات  الجريماااة ابساااراسيلية التاااح اساااتهد ت أبنااااء س دانااات ، 
صابة  7وأس رت ان استشهاد   ح بياان صادر انهاا، أن ها    ،وأكدت  ت  آ رين  14موا نين واه

  209ه   الجراسع من المساكمة وولن ي لت مرتكب ،الدماء الزكية لن ت ها هدراأ 
  يجاادور ليبرمااان  ن الجاايش ابسااراسيلح اساات دع "تكنولوجيااا مت ااور  ابسااراسيلح أ د ا وزياار الاا ااال 

سااراسيل"  ولااع يكشاار ليبرمااان ااان  بياااة هاا    للكشاار ااان الن اا  أساا ل الساادود بااين   ااا  غااز  واه
التكنولوجيا المت ور   و ال ليبرمان  ن تدمير الن   جاء "نتيجة الرت اا  مساتول الاملياات وتس يا  

 أالاان ليبرمااان أنكمااا لنااا التااماال بشااكل أ ضاال مااع تهديااد األن ااا "  ت اادع تكنولااوجح كبياار يتااي  
 Ronen Manelis ليمينان مايالمتساد  بلساان الجايش رونا و ال ليست مانية بالتصايد  " سراسيل"

ن  تل ناش ين  ياديين ) ح الجهاد ابس مح( لع يكن م   اأ مسب اأ، " نما نتيجة مرا   ة للاملية  
ليساات نسااو التصااايد، وأن تاادمير الن اا   ااح الو اات  " سااراسيل"ر أن وجهااة وغياار متو اااة"  وأضااا

  210الاتبارات املياتية" السالح "تع  
  الت ااا  رسااايم الاااوزراء ال لساااا ينح راماااح السماااد هللا، ومساااؤولون كبااااار  اااح السااال ة، وزيااار  الماليااااة

اهااا  اادماأ، ويشاامل مبااادرات ا تصااادية وكي يااة د  يااه  واابسااراسيلح موشاايه كسلااون  ااح راع هللا، تناااول
سراسيليون   211 لل   امة منا   صنااية مشتركة يامل  يها  لس ينيون واه

 األدنااا   الااا  ا تاااراح  اااانون ر اااع الساااد   ،صااااد  الكنيسااات، بابجماااا ، وباااال راءتين الاانياااة والاالااااة
دوالر  1,498)نساااو  شااايكل 5,300 لااا   دوالر أمريكاااح( 1,413)نساااو  آالر شااايكل 5لألجاااور مااان 

اضاااو كنيسااات،  اااإن الزيااااد  تصاااب  ساااارية  59وبسساااا ال اااانون، الااا ي صاااوت الياااه   أمريكاااح(
2018 سنة، وتد ع للامال  ح م لع 2017 ديسمبر الم اول مع م لع كانون األول/

212  
  رنبااليع تلالسكومااة األسااترالية مااالكو  رساايموصاال Malcolm Turnbull ااح زيااار   ، لاا  تاال أبيااا 

رنبال  ناه سايبس  يتو اال ااون األمنح والا  ات الد ااياة  وتهدر  ل  ت وير الت ،تستتر  يومين
والا  ااات الد اايااة،  واالسااتراتيجحمااع كبااار المسااؤولين ابسااراسيليين ساابل "تازيااز التااااون األمنااح 
  213وسننا ش سبل تن ي  مشاريع لسماية المنا   الممهولة بالسكان"

 لهناديأالنات منظماة ال  ساين الهندياة التابااة للسازا الشايواح ا Communist Party of India ،
واليااة هنديااة  21أسااد أكباار اتسااادات الماازاراين والامااال  ااح   ااا  الزرااااة، والتااح تمااال أكااار ماان 

االساتامارات  وساساالم ا ااة ملياون مازار ، انضامامها وتمييادها لسركاة  16وتضع  اح اضاويتها 
  214و را الا وبات )بح دي أم(

  للساال ة ال لساا ينية  دوالر( مليااون 23.2)نسااو  مليااون يااورو 20ع األوروبااح ااان ت اادي االتسااادأالاان
ته  ح الم صصات االجتمااية لألسر ال لسا ينية ال  يار   اح الضا ة التربياة اامهس ضمن برنام  
  215و  ا  غز 
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 31/10/2017 ،الثالثاء

  تاراا وأن اال  ،س ح الم اومة شر نا"أكد رسيم المكتا السياسح لسركة سمام  سماايل هنية أن
 ،و ااال هنيااة الساال ة ال لساا ينية  لاا  و اار التنسااي  األمنااح  ، دااياااأ "منااه  يانااة ل لساا ين واألمااة

مكاناتهااااا ،الم اوماااة وسااا سها" ااا ل مشااااركته  اااح مراسااااع تشاااييع شاااهداء ن ااا   ااااانيونم،  ن   ،واه
و ا ااا هنيااة  ياااد  سركااة الجهااااد   "أسماار غياار مسااموح المساااام بااه وموراهااا  اا    ،ومكتسااباتها

سماام و صااسل شاابنا أ ادر الا  "لا  أن ا مشادداأ والهادع بالهادع"،  ،"الدع بالادع: س مح بال ولاب
دارته مع االست ل ابسراسيلح   216"تنظيع الصرا  واه

  رسمياأ أ ساع الجباية  ح ماابر   ا  غز ،  يماا سايتع تسالمها للمااابر  ال لس ينيةسكومة التسلمت
سكومة الوأ اد النا   باسع هيسة الماابر هشاع ادوان أن   1/11/2017 األربااء يوعبشكل  رسمح 

  217مكاتا الجباية التاباة للماابر  ح   ا  غز  ،ومن   ل بنل  لس ين ،تسلمت
 لسا ينية مشاتركة بساات  ا ل  - السياا  أن لجناة بري انياة صاسي ةكشر مسؤولون  لس ينيون ل 

  الااادور البري ااانح  و ااال وزياار ال ارجياااة األشااهر األ ياار  م الااا  لسااا ينية "بااااد  التااوازن"  لاا
ال لساا ينح رياااا المااالكح  ن الجانااا ال لساا ينح  الااا بري انيااا  اا ل هاا   االجتمااااات بت ااديع 
االات ار  ل  الشاا ال لس ينح، وتاويضه مالياأ، واالاترار بدولة  لس ين، لكن األ يار  ر ضات 

الجاناا  ااد  المسوية لوااد بل اور، األمار الا ي اال تراسات الا اة، وأصرت ال  االست ال بال كرل 
جسا اأ غير مبررين"   218ال لس ينح "صل اأ واه

  سكوماااة الصاااينية الااا  بااادء تزوياااد الأالااان وزيااار التربياااة والتالااايع الااااالح صااابري صااايدع مصااااد ة
  219مدرسة  لس ينية بنظاع ال ا ة الشمسية ضمن مشرو  "نورنا" عشرين

 اااح  ساااراسيلساااة ااتيادياااة، الااا  تجاااريع كااال مااان ير اااع الاااع "صاااو ت البرلماااان الارا اااح،  ااا ل جل  "
  220األوسا  الجماهيرية  ح الارا 

 رسيم السكومة ابسراسيلية بنياامين نتنيااهو  اح مع  رنبليت علرسيم السكومة األسترالية مالكو  شارل
  الاا  اساات ل مدينااة بساار الساابع ماان  باال الجاايش األسااترالح ااااعاست ااال نظااع بمناساابة ماارور مسااة 

ناه لاو لاع تسا   السال ة الاامانياة لظال أ، و "دولاة  ساراسيل"أتاح   امة  ه ا السد أن  رنبليتادا  و 
  221وأضار أن  لل كان "  و  ال   ري    امة  سراسيل" تصري  بل ور "كلمات  ارغة" 
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