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 اليوميات الفلسطينية
 2017 بتمبرس/ أيلول

 1/9/2017 ،الجمعة

  أبناااام أمتناااا وشاااحبنا الللسااايينم  لااا  تو ياااد "دعاااا ر ااايل المتلااال التشاااريحم باحناباااة أ ماااد ب ااار
خالل خيبة عياد اضحا    ام ساا ة  ،ب ر ودعا ."الصلوف من أتل  نهام اال تالل احسرا يلم

نادعوكا "ووتا  رساالة  لا  السالية  ام راا   ياال  يهاا   .غزة،  ل  مصال ة  قيقاةقياع السرايا ب
وأن  ، م يوا الحيد أن تتوتهوا لو دة أبنام شحبنا وأن تتركوا التنسيق اضمنم وأال تال قاوا المقاوماة

 .1"وأال تال قوا المرح  وأبنام الشحب  م أرزاي  ،تلكوا ال صار
  والمستد اضيص  يتحرحاان لهتماة تهويدياة القدل "يال ملتم لبنان الشيخ عبد اللييف دريان  ن

المسالمين "بياروت،   ام ام خيباة عياد اضحا    ،دعاا درياانو . "ماحسارا يلشرسة من يبال الحادو 
ال كرامااااة للحاااارب  أناعلمااااوا "  ، ويااااال"وهاااام يحااااية  لساااايين اضساسااااية لاااا  عاااادا تاااار  يحاااايتها 

 . 2"رض  لسيين م تلةأوالمسلمين ما دامت 
 2/9/2017 ،السبت

  ماااان   29/8/2017 اااام  م ااااا خ الخلياااال كاماااال  ميااااد ياااارار سااااليات اال ااااتالل احساااارا يلموصااااف
 .3"1967بأن  اضخير منذ عاا "المستوينين  م المدينة سلية  دارة شؤونها 

  زعماات القناااة الحبريااة الحاشاارة   باااي يااوات اال ااتالل احساارا يلم لحمليااة يحاان ياارب أ ااد ال ااواتز
ويالاات القناااة، عباار مويحهااا احلكتروناام اليااوا،  ن يااوات ماان   .الحسااكرية احساارا يلية غرباام راا 

القرياااب مااان  ،مااان عمرهاااا، يااارب  ااااتز  شااامون يا ساااتينالتااايع اعتقلااات سااايدة  لسااايينية  ااام ال
 .4عقب تقدمها باتتاه التنود وهم ت مل "سكينًا"، موديحين حمرةمست
 3/9/2017 ،األحد

  ملياااون  17ن اااو ملياااون شااايكل   60يااادرها  علااا  تخصاااين موازناااة احسااارا يليةصااااديت ال كوماااة
ت ات اساا ، ة تديدة شمال شارق راا  حمر دوالر( بهدف است ناف أعمال البن  الت تية حيامة مست

 .5اعمونعمي اي حسكان مستوينم البؤرة االستييانية 
 المتتمااا الاادولم الت رياار الللساايينية صااا ب عريقااات يالااب أمااين ساار اللتنااة التنليذيااة لمنخمااة، 

وعل  رأس  الواليات المت دة اضمريكية واالت اد اضوروبم وروسيا واضما المت دة، بالت ر  الحاتل 
بااالتراتا اللااوري عاان القاارار الحسااكري  " ساارا يل"واللااوري التخاااذ  تاارامات عمليااة وملموسااة حلاازاا 

ماان ها الحنصااري الااذي اتخذتاا  بشااأن تشااكيل متلاال  دارة شااؤون المسااتوينين  اام مدينااة الخلياال و 
 .6"سلية  دارة شؤونها البلدية"
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   االسااتييان  اام  يمحاات يااوات اال ااتالل احساارا يلم مساايرة نخمهااا عشاارات الشاابان الللساايينيين حااد
علاا  ياارار سااليات اال ااتالل السااماي للمسااتوينين  اام  ا تتاتاااً ، البلاادة القديمااة ماان مدينااة الخلياال

 .7المدينة بتشكيل متلل حدارة شؤونها
 4/9/2017 ،اإلثنين

  ن ،  الحليااا احساالميةعكرماة صاابري، خيياب المساتد اضيصا  المبااار  ور ايل الهي اة  الشايخياال
 المقدساايين يقبحااون علاا  التماار نتيتااة المحاناااة التاام ياليونهااا ماان انتهاكااات اال ااتالل الخالمااة.

الشهدام والتر ا   ها ن عيد اضح   يمر عل  الللسيينيين  م خروف صحبة؛  لي ويال صبري
وأشار صبري  ل  أن المدينة المقدسة م اصرة ومحزولة عن سا ر المناايق الللسايينية  سر،،واض

الدينياة مان الصاالة واضحاا م،  أن  اكتُلم باأدام الشاحا ر النخر  ل  الم تلة وال  ر ة للحيد، ال تاً 
 .8ن  ر ة الحيد لن تكتمل  ال بزوال اال تاللأ مشددًا عل 

  يا عن محلومات تديادة، لاا تكان محرو اة عناد  عاالن الار يل رتاب يياب لسيين  م ترك سلارةأعلنت 
، عاااان ماااان   ملااااة التااااواز الللساااايينم تأشاااايرات دخااااول 2017 اااام نهايااااة سب/ أغساااايل أردوغاااان 
 احلكترونيااةالسالير الللساايينم  ام أنقاارة،  ن يارار ماان  التأشايرات  ،ويااال  ا اد مصاايل   لكترونياة.

نمااا ل يينملاان يكااون لتميااا  اااملم التااواز الللساا  واضوروبيااة  الشاانتن ، اااملم اللياازا اضمريكيااةوا 
Schengen9(، والبرييانية واحيرلندية، أو من محها  يامات  م تل  الدول. 

  الللسااااايينية المساااااتقلة ل قاااااوق احنساااااان "دياااااوان المخاااااالا" تهااااااز اضمااااان الوياااااا م  الهي اااااةيالبااااات
ين والصاا ليين، وباااح راف اللااوري عاان بااالتويف عاان اسااتدعام المااواين،  اام بيااان لهااا، الللساايينم

 ر اايل متلاال  دارة  ذاعااة منباار ال ريااة بمدينااة الخلياال أيماان القواساامم، ور اايل تتمااا شااباب حااد  
 .10االستييان  م م ا خة الخليل عيس  عمرو

  منحاات سااليات اال ااتالل الم اميااة  اادو، البرغااويم، زوتااة القيااادي  اام  ركااة  اات  اضسااير مااروان
لموياف اضسار،  هاابسابب دعم، ، ب تاة المناا اضمنام2019 سانةزوتها  تا   البرغويم، من زيارة

 .11ليسبو الكتبت عبر  سابها عل  عن اليحاا، ب سب ما   م اححراب
  تأ ي ااااااي منااااادلبليلل كوماااااة احسااااارا يلية والنا اااااب الحااااااا  القحاااااا م المستشااااااروا ااااق Avichai 

Mandelblit  شاابهات "للت قياق محاا   ام  زشااتاينت يو االعلا  يلااب الشارية اسااتدعام وزيار اليايااة
 ساااتةز اا تتاااب الشااارية احسااارا يلية . كماااا ياماااتتتحلاااق بقحاااية صااالقة اللواصاااات اضلمانياااة " سااااد

مساااؤولين علااا  خللياااة الت قيقاااات  ااام القحاااية ذاتهاااا، بيااانها مقرباااون مااان ر ااايل الاااوزرام بنياااامين 
 .12نتنياهو، ويادة عسكريون سابقون

  شهاد اضسير التري  را د الصاال مؤون اضسر، والما ررين، استر يل هي ة ش ،يرايا عيس أعلن 
بترو ا  ال رتاة التام  ، مااتأيراً  ام القادل "هداسا عين كاارا" م يسا الحناية الماكيلة  ام مستشل  
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اااال  .6/8/2017أصاااايب باااااها لااااا خة اعتقالاااا   اااام  المسااااؤولية عاااان استشااااهاد  " ساااارا يل"يرايااااا و م 
 .13الق الرصان ال م عند اعتقال  من مسا ة صلرالصال م، واتهمها بإعدام  بإي

 5/9/2017 ،الثالثاء

 عا لة شماسنة من منزلها  م ُكب اني ة أا هارون  ام  ام  يات اال تالل احسرا يلم بالقوةيردت سل
ة القاادل الم تلااة، بحاااد صاادور ياارار باالساااتيالم علياا ، لصااال  تمحياااات ناااالشاايخ تااراي وسااي مدي

 .14استييانية متير ة
   ر يل المكتب السياسم ل ركة  مال  م يياع غزة ي ي  السنوار،  م مكتبا  بمديناة غازةالتق، 

وتياارق الساانوار لعوحاااع  .Peter Maurer ر اايل اللتنااة الدوليااة للصااليب اض ماار بيتاار ماااورير
علاا   اات  الساانوار وأكااد  وبااي ن محاناااة اضساار، الللساايينيين.الللساايينم،  شااحبللاحنساانية الصااحبة 

 .15ؤسسات أماا الصليب اض مر للتأكد من تيبيق محايير القانون الدولم احنسانمتميا الم
 ،لقاامات مااا  لقيااع غاازة، خاالل زيارتاا  ،ر ايل اللتنااة الدولياة للصااليب اض مار بيتاار مااورير أتار

وأكااااديميين تاااامحيين، وذلاااا  لالياااالع علاااا   ،و قااااوييين ،وصااايادين ،وماااازارعين ،أهاااالم اضسااار،
 .16القياع الوحا احنسانم  م

 ساااان يوسااااف   ن اضساااار،  اااام سااااتون  ،يااااال النا ااااب  اااام المتلاااال التشااااريحم، اضسااااير الم اااارر 
، تلاااا  "و ااااام اض اااارار"علاااا  غاااارار صاااالقة  "مشاااار ة"اال ااااتالل احساااارا يلم يااااأملون بصاااالقة تبااااادل 

مااان يبااال المؤسساااة الرسااامية  اً واحااا  اً تقصاااير  هناااا  وشااادد علااا  أن محصااامها مااان يياااد الساااتان.
 .17م الحلة تتاه يحية اعتقال النوابم تميلها السلية  الللسيينية الت

  للسايينم المدير مكتاب مساؤول تهااز اضمان الوياا م عن اعتقال  الشابا  احسرا يلمكشف تهاز
 ليسابو  حاد  البتهماة الت اريض عبار  ،17/8/2017،  ام تالل ناتم السوييمحابي ال  م تنين
 .18احسرا يليين

  ن المو ااادة الحربياااة لييبااام، ر ااايل لتناااة القااادل  ااام القا ماااةأ ماااد ا ااام الكنيسااات  النا ااابياااال  ،
  ل الم اوالت البا سة التم تشن ها ال كومة احسرا يلية المتير  ة، لكسر  رادة المقدسيين، مصيرها "

 أنيتاب  48االدعاام بوتاود ملكياة لليهاود علا  البيات يبال نكباة   ن" ياا اًل  وتابا ."اللشل والزوال
وسلبت  ، ات المنازل  م القدل اللربية تابحة ضص ابها الللسيينيين يبل النكبةم  نيقابل بالقول 
 .19"وما زالوا يمتلكون أورايًا يبوتية ويابو بهذه المنازل ،منها بحدها

 ااااول أعااااداد الحاااا ايا والمحتقلااااين  متموعااااة الحماااال ماااان أتاااال  لساااايينيم سااااورية تقريااااراً  أصاااادرت 
وو ااق التقرياار  ااإن  صاايلة  .2011 ساانةسااورية ث  اام  اادامنااذ باادم اضالم اصاارين الللساايينيين و 

بياانها  ،3,571الحاا ايا الللساايينيين الااذين تمكناات متموعااة الحماال ماان تااوييقها وصاالت  لاا  
والت ة  لسايينيين يحاوا  ام ساورية نتيتاة  الت اً  198وأشارت متموعة الحمل  ل  أن   امرأة. 462
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أمااا المحتقلااون  اام سااتون  مااو  الم اصاار.نقاان اللااذام والرعايااة اليبيااة، أغلاابها ماان مخاايا الير 
 .20نسام 103بينها  ،633,1النخاا من الللسيينيين  وصل عددها  ل  

  تسح   ل   ححاف ال حور المسي م  ام  " سرا يل" ن  رؤسام الكنا ل المسي ية  م القدليال
لوحااا انتهاكااات  ساارا يل ل"عاان يلقهااا بشااأن  ،ر رؤسااام الكنااا ل،  اام بيااان مشااتر المدينااة. وعب اا

 .21"الراهن  الستاتيكو( الذي ي كا الموايا المقدسة ويحمن  قوق الكنا ل وامتيازاتها
  ويالبااات ، قويياااة دولياااة السااالية الللسااايينية العتقاااال ماااواينين  ااام يحاااايا رأي منخمااااتانتقااادت 

 Office of the Highملوحية اضما المت دة السامية ل قوق احنساان وذكرت  باح راف عنها  ورًا.

Commissioner for Human Rights (OHCHR)، اام  ريااة التحبياار   ن ال ااق  "  لهااا  اام بيااان 
ماان الحهااد الاادولم الخااان بااال قوق المدنيااة والسياسااية، وهاام محاهاادة ملزمااة  19مكلااول بموتااب المااادة 

الحلااو الدوليااة بيانااًا  أصاادرت منخمااةكمااا  ."2014ل قااوق احنسااان صااديت عليهااا  لساايين يوعااًا  اام 
اعتقااال أ ااد ماادا حم  قااوق احنسااان الللساايينيين النتقاااده السااليات الللساايينية علاا  " ياا   عااد ت

 .22"الليسبو  بميابة هتوا مشين عل   رية التحبير
 بروناااو لاااومير  أكاااد وزيااار االيتصااااد اللرنسااامBruno Le Maire   أن  رنساااا تناااوي احبقاااام علااا

، علا  الاارغا 2017 ساانةكانات علياا   ام ، كمااا 2018 سانةمسااعداتها المقدمااة للسالية الللساايينية ل
 .23من القيود  م الميزانية الوينية

 القاحااية  سااتير  يااوت احساارا يلية تحيااين القحاااة لتنااة انتخباات Esther Hayut  ر يسااة للم كمااة
 أواخربا. وساتبدأ  ياوت بمزاولاة مهامهاا Miriam Naor للقاحية مريا نااؤور خللاً  احسرا يليةالحليا 

 .24أعواا ة، وستتول  ر اسة الم كمة الحليا لمدة ست2017أكتوبر  تشرين اضول/
  حااادلوزيااارة الو وزيااار الاااد اع، و شاااديد اللهتاااة  لااا  ر ااايل ال كوماااة،  خيابااااً  منخماااة بتسااايلاأرسااالت ،

،  ذرت  يا  مان أن الهادا الُمخياي لتتمحاات احسرا يليين ر يل احدارة المدنيةو ، اضركانر يل و و 
تنليذه  اإنها يت ملاون المساؤولية الشخصاية  وأن   ذا ما تا   ،وخان اض مر هم تريمة  رب سوسيا

 .25عن تنليذه
 6/9/2017 ،األربعاء

  ن البناام االساتييانم عريقاات يال أماين سار اللتناة التنليذياة لمنخماة الت ريار الللسايينية صاا ب 
 .2016 سانةمقارناة ماا  %85بنسابة  2017سانة احسرا يلم  م اضراحم الللسيينية ارتلا منذ بداياة 

 4,909خياااة لبناااام  56ير ااات ماااا ال يقااال عااان  " سااارا يل"أن  ، ااام بياااان صااا لم ،وذكااار عريقاااات
 2017 أغسيل يناير وسب/ /ميانالو دات استييانية بين كانون 

26. 
  ركتااا  لااان تتااادخل  ااام الشاااؤون الحربياااة  أنالزهاااار علااا  القياااادي  ااام  ركاااة  ماااال م ماااود شااادد 

. "ن ان أو ياام لمان وياف  لا  تانبناا وسااعدنا" ت  ال تن رف بوصلتها التهادية، وياال  الداخلية 
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هناااا  أنخماااة ت ااايي بللسااايين ال تسااااعد  أن ،ة المياااادينيخاااالل لقاااام ماااا  حاااا  ،وأحااااف الزهاااار
بحض الزعمام الحرب والر يل م مود عبال يراهنون عل  وأن  ،الللسيينيين وتحتقل من يساعدها

 .27بوت  المقاومةخروف أهل غز ة 
 عل   صل  ل ركة  ت ، وبإتماع اللتنة المركزية ،م مود عبال الللسيينية صادق ر يل السلية

وناواب  ام المتلال التشاريحم ممان يناصارون القياادي ياادة مان بيانها  ؛من يياادات  ات  نها يااً  35
ة ويشااامل يااارار اللصااال ياااردها مااان وخاااا لها  ااام الخدمااا الملصاااول مااان ال ركاااة م ماااد د اااالن.

للام صلاتها التشريحية ومهامها التنخيمية ،الحسكرية والمدنية   .28وا 
  ييحاااة ساااالي مااان  30 نااا  تااارت مصاااادرة أ يخااااي أدرعااام  باساااا التااايع احسااارا يلم الناااايقياااال

 ماال   ام المحركاة حاد  "  أحااف ياا الً و  .بنادق هوا ياة  ام راا  سبا مختلف اضنواع، بما  يها 
وسيارتين من تمحية خيرية  م الخليل، استحملت  دوالر[ 4,218]ن و  سالف دينار 3تمت مصادرة 

2017منذ بداية  ييحة سالي 250ويال أدرعم  ن  ترت مصادرة  ."لتمويل نشايات  رهابية
29. 

  بتساال يل سااموتريتل   اازب البياات اليهااوديعاان  الكنيساات عحااويااداBezalel Smotrich  ًايترا ااا 
ت دث  يها و  يول . ، عل   د  "ينية الللسيينية  ل  اضبدتقحم عل  التيلحات الو "خية  كومية ل

عن مقتري حيامة سلية  كومية تتول  عملياة تقاديا تحويحاات حاخمة لت لياز الحارب علا  الهتارة 
الساالية الللساايينية، و اارض القااانون احساارا يلم   اال  ". وتااام  اام بنااود الخيااة  الحاالة اللربيااةماان 

ادة االسااتييان ومحاااعلة عاادد السااكان اليهااود  اام يهااودا علاا  كا ااة منااايق يهااودا والسااامرة، وزياا
 .30"القحام عل  أي أمل لقياا دولة  لسيينية"، داعيًا  ل  "والسامرة بيالية أححاف عل  اضيل

  اض ماارر اايل اللتنااة الدوليااة للصااليب  ، خااالل لقا اا  مااابنيااامين نتنياااهو احساارا يلم الااوزرام ر اايليااال 
"ن اان نتحاماال مااا ًا عاان اضساار، احساارا يليين لااد،  ركااة  مااال  مت اادي ، اام القاادل بيتاار ماااورير
، ا تتااز تيتاام تناديين دون تااو ير محلوماات عاان مصايرهما. ولاايل أيال أهميااة ت تماالو شاية ال 

ون ان يلبناا محلوماات  ،وأنت يلبت بزيارتهماا ،من ذل ، لدينا  سرا يليان بري ان م تتزان  م غزة
 .31"ر ض اليلبات عن مصيرهما، ولكن تا  

  أ حاال  مااا الحااالا الحرباام لااا تكاان يوماااً  " ساارا يل"نتنياااهو  ن عاليااات  بنيااامينيااال ر اايل الااوزرام
مااا الاادول الساانية المحتدلااة  اام  " ساارا يل" اام عاليااة  "االنلااراف"اد باااشااأو  ،ممااا هاام علياا  اليااوا  اااالً 

دول بهاا بشااكل  لاا  مر لاة اعتاراف الاابحاد أياار نتنيااهو باأن هااذه الحالياات لااا تصال  التام المنيقاة،
خاااالل  لااال ر اااا نخاااب بمناسااابة عياااد رأل السااانة  ،وياااال نتنيااااهو لدبلوماسااايين  سااارا يليين علنااام.
بيارق عادة "والبلدان الحربية يا ا  " سرا يل" ن التحاون بين  دية  م وزارة الخارتية  م القدل،اليهو 

 .32"وعل  مستويات مختللة
  احتااراماتالشاايخ را ااد صااالي  تاا  انتهااام يااررت م كمااة الصاال   اام مدينااة  يلااا تمديااد اعتقااال 

الت اريض "ه نسابت لا   يهاا تهاا وتام القرار بحد أن يدمت النيابة ال  ة اتهاا حاد   القانونية ب ق .
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شابان مان مديناة يالياة  قاها عقب عملية القدل التام نلاذهاعل  الحنف واحرهاب  م تصري ات أل
ن اام مر اااض اً زال م تتااز  مااا ن اا   ة، اام الم كماا ،ويااال الشاايخ را ااد صااالي ."أا الل ااا ماادير  ، وا 

 .33"من تهات عليا، وال يمكن نقل  هنا  يراراً "الستن التق  ب ، وأخبره أن  
 7/9/2017 ،الخميس

  ماان اضتااوام اللبنانيااة تاايع السااوري أن يااا رة تابحااة لتاايع اال ااتالل احساارا يلم يصاالت الأعلاان
ة، ماا أد،  لا  مقتال عنصارين ياف  ام رياف  ماامويحًا عسكريًا تابحاًا لا ، باالقرب مان مديناة مصا

 " سارا يل"دور ليبرمان  ل  مسؤولية تاحسرا يلم أ ي د اعَلم   وزير الو  ، وويوع خسا ر مادية.اينين
عن الهتوا، ويال  ام تصاري ات نقلتهاا القنااة الحاشارة احسارا يلية  " سارا يل مساتحدة لكال سايناريو 

منا وتود ممر شايحم مان  ياران  لا  دمشاق... لان تسام  ل مشم م الشرق اضوسي. وستلحل كل 
 .34ضي تهة كانت بتحدي الخيوي ال مرام"

  ااام ماااؤتمر صااا لم عقاااده  ااام القااادل  ،بيتااار ماااوريريااال ر ااايل اللتناااة الدولياااة للصاااليب اض مااار 
 قدانا   ام  ؛ماا صاحقنم خاالل زياارتم للازة وللحالة اللربياة  قادان اضمال لاد، الناال" ،  نالم تلة
 .35"و قدان   م الحلة بسبب المستوينات واالستييان ،بب اضوحاع احنسانية الصحبةغزة بس

  يالاااب المتلااال التشاااريحم الللسااايينم المتتماااا الااادولم بحااارورة الت ااار  الساااريا والحاتااال لنتااادة
، عل  يد 2017سب/ أغسيل مستمرة منذ نهاية لمتازر  هاتحرح مسلمم الروهينلا  م بورما بحد

 اام ويلاااة تحاااامنية النا اااب اضول لااار يل المتلاال التشاااريحم،  ،أ ماااد ب اار دشاادو  .ميانماااارتاايع 
عملياة  باادة تماعياة "أن ماا ي صال  ام بورماا  ييااع غازة،نخمها أعحام المتلال التشاريحم  ام 
 .36"للمسلمين ت ت سما وبصر الحالا

  ة  اام  ركااة  اات  م مااود الحااالول  ن ماان  المسااتوينين ساالية  دارة البلاادة القديماا ر اايليااال نا ااب
الخليل م اولة من نتنياهو الستيمار المناخ السا د للرض المزيد من الويا ا علا  اضرض، مشاددًا 

 .37احسرا يلمعل  أن الباب الللسيينم مللق أماا اال تالل 
  ماا ُتسام  باا"اللتنة الوزارياة لخاالل التلساة اضولا   ،نتنياهو نبنياميال كومة احسرا يلية  ر يليال

 .38"البالد"من اض ارية  ل  خارف  التئألف  20يرد ن و   ن  تا  المتسللين"،  لمحالتة خاهرة
  السااالية لإل صاااام الللسااايينم باااأن عااادد اضمياااين  ااام أراحااام المركااازيأ اااادت محيياااات التهااااز 

أن التهااز وذكر  .%3.1 بنسبة ، أي أكير عاماً  15 م الل ة الحمرية  اً ألل 90 و نالللسيينية بلغ 
الماحااية،  يااث أشااارت  عاماااً  19حاا ة ياارأت علاا  محاادالت اضميااة خااالل الااا هنااا  ت ااوالت وا

. وياال التهااز %13.9، التام بللات 1997 سانةالبيانات  ل  انخلاض كبيار  ام محادل اضمياة مناذ 
ماان أياال المحاادالت  اام الحااالا،  يااث بلااغ محاادل  د  حااتُ  يةللساايينالساالية الن محاادالت اضميااة  اام  
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وبلااغ محاادل اضميااة ، 2016 ساانة اام  %24.8 ااأكير  اام الاادول الحربيااة  عاماااً  15اضميااة بااين أ ااراد 
 .39،  سب بيانات محهد اليونسكو لإل صام%13.8 أكير  عاماً  15بين أ راد  عالمياً 

  ًُيسام لتارميا كنايل يهاودي  يال مويا أن سر تم احسرا يلم  ن ال كومة المصرية بدأت مشروعا 
بكللاة مالياة تقادر بمالياين  ، ام مديناة احساكندريةميالدية  1354 م سنة بناؤه  تا  و  ،"النبم  لياهو"
 .40أن المدينة ال تحا سو، يمانية يهود  قي محخمها من المسنين من رغاعل  الالدوالرات، 

 8/9/2017 ،الجمعة

  ن ال صار احسرا يلم حاد   ،ر يل اللتنة الشحبية لمواتهة ال صار ،تمال الخحري النا بيال  
 ن  ، اام تصااري  صاا لم ،ويااال الخحااري .الخيياارة يصاايب كاال منااا م ال ياااة رهيياااع غاازة ب يااا

، %60 اللقر، ومحدالت البيالة بين الشباب تتااوزت الاا من سكان القياع يحيشون ت ت خي   80%
 .41النسبتان اضعل  عالمياً هما و 
  ،ينم ،  ن  ركتا  ال تحتارف باالمتلل الاوينم الللساي ماال القيادي  م  ركاةيال م مود الزهار

ن تشاااكيل لتناااة تنليذياااة تديااادة مااان دون مشااااركة  ماااال ساااتكون  . ودعاااا لحقاااد " اشااالة"ال اااالم، وا 
ر اايل . وأحاااف أن تلاااخر 2011 ساانةتلسااة تدياادة للمتلاال و ااق االتلاااق الااذي أباارا  اام القاااهرة 

مااان  "مر لاااة شااااذة"بنياااامين نتنيااااهو بإياماااة عالياااات ماااا دول عربياااة، يميااال ال كوماااة احسااارا يلية 
 .42تاريخ اضمة الحربية واحسالمية مرا ل

  يالباات اللصااا ل الللساايينية المتتمااا الاادولم بالتاادخل الحاتاال لويااف تاارا ا احبااادة التاام يرتكبهااا
للتاارا ا  يالااب ر اايل المكتااب السياساام ل ركااة  مااال  سااماعيل هنيااة بوحااا  ااد   قااد  .تاايع ميانمااار

التهااد احساالمم،  دعات  ركاةكما  نبها.الللسيينم  ل  تا شحبالويوف  التم ترتكب ب قها، مؤكداً 
 المااذاب  حااد  "دانات  ركااة  اات  . باادورها الروهينلاااالحاالمين الحرباام واحسااالمم  لاا   ماياة مساالمم 

 .43"المسلمين  م ميانمار
  لا  التراتاا عان خيواتهماا اضخيارة مان أتال  دعت  ركاة التهااد احساالمم  ركتام  ماال و ات 

ندعو  خواننا  م  مال لس ب الذرا ا "  التهاد خالد البيعم ويال القيادي   ت قيق المصال ة.
 ."وكاسااتتابة لميلااب القااو، والنخااب الوينيااة  اام  لساايين ،اللتنااة احداريااة كبااادرة  ساان نيااة ب اال  
الحااااودة عاااان احتاااارامات الحقابيااااة "علاااا   يع  ركااااة  اااات  والاااار يل م مااااود عبااااالالااااب  ااااث  كمااااا 

 .44تتاه تهود ت قيق المصال ة "ن نية من ير هاأبنام يياع غزة كبادرة  س الملروحة ب ق  
 أبلااغ م ااامم سااارة نتنياااهو  احساارا يلم  ن النا ااب الحااااالحاادل احساارا يلية وزارة يااال بيااان لااSara 

Netanyahu  بساابب اتهامهااا بسااوم اسااتخداا اضمااوال الحامااةأناا  ياادرل  مكااان تقااديمها للم اكمااة، 
سااامة اال تمااان  اام يحااية يلااب وتبااات اال ت"بساابب  صااولها علاا  منااا ا شخصااية عباار و  يااال وا 
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يحاااا يمينااة لماا دب خاصااة، أنلقاات عليهااا ماان ميزانيااة مكتااب ر اايل ال كومااة، وبللاات ييمتهااا ن ااو 
 .45"ألف دوالر،  م مقري  يامة الزوتين الرسمم والخان 102ل، أي ن و كألف شي 359

   برعاية و متتمحية، مبادرة ب ،ةشاب وشابة  لسيينيم تم  لل ز اف ل الللسيينية أييا  م مدينة ر
 .46 ركة  مال

 لااادخول  تااااف غااازة الحا ااادين مااان "اساااتينا ياً "محبااار ر ااا  ال ااادودي،   ت ااات الساااليات المصااارية ،
ارة الداخلياة بلازة،  ام ويالات هي اة المحاابر وال ادود، التابحاة لاوز  ؛ بحد أدام  ريحة ال ا..السحودية

اف د حااااة وا اااادة، ولاااان يساااام  بحااااودة  اااا 500ساااايكون  اااات  المحباااار  قااااي لحااااودة "  بيااااان صاااا لم
 .47"الللسيينيين الحالقين  م التانب المصري

 بقاوة  خاالم عا لاة شماسانة مان بيتهاا   اد اضوروبم  م القادل وراا  شتبت بحيات دول االت
  اام اضول  أنا  لا  ةر يشام ،5/9/2017القادل  اام شاريم  ام  ام الشايخ تاراي الللساايينم  ام 

 .48وااالشيخ تراي منذ يمانية أع
 9/9/2017 ،السبت

  ر يل المكتب السياسم ل ركة  مال  ساماعيل هنياة ور ايل المكتاب السياسام لل ركاة  ام وصل
الحاصمة المصارية القااهرة، علا  رأل و اد ر ياا مان يياادات ال ركاة   ل يياع غزة ي ي  السنوار 

ويرا اق  لقحاايا. م الداخل والخارف، حترام م اديات ما مسؤولين مصريين  م شأن الحديد مان ا
، ونا ااب القا ااد  السياساام خلياال ال يااة ورو اام مشااته عحااوا المكتااب، الساانوار  لاا هنيااة،  حااا ة 

المكتب السياسم  عحوكتا ب القساا مروان عيس . وسينحا  ل  الو د من ييادات الخارف الحاا ل
 .49لل ركة موس  أبو مرزوق

  بقارار مان ر ايل السالية لللسايينماالللسيينية مخصصات مؤسسة نادي اضساير  السليةأويلت ،
 .50م مود عبال، دون تقديا أسباب لذل 

  يال عحو اللتنة التنليذية لمنخمة الت رير الللسيينية واصل أباو يوساف  ن ماا يادور  اول خياة
، تادعو  لا   ياماة  كاا ية سيتا تقديمها للتانبين الللسيينم واحسرا يلم، يريبااً أمريكخريية يريق 
تتحاامن،  ن الخيااةأ وأحاااف أبااو يوسااف ."الاادولتين  اال  "ساايينيين، مقاباال نسااف ذاتاام م اادود لللل

 .51"احيليمم ال ل  "للللسيينيين،  م  يار  "التسهيالت االيتصادية"، تقديا أيحاً 
  المتميلاااة بتقلاااين  اضونااارواب اااث اتتمااااع عقاااد  ااام مديناااة يلقيلياااة سااابل الااارد علااا  سياساااة وكالاااة

ويارر المتتمحاون تشاكيل لتناة  .مستشل  الوكالاة خصوصاً  قياع الص م،خدماتها المقدمة  م ال
، وأكاادوا مقايحااة ماادير عمليااات اضونااروا دوليااةوكالااة الالحعااداد برنااام.  حاليااات للتصاادي لقاارارات 

وأتمحااوا علاا  حاارورة توتياا  رسااا ل للملااوض الحاااا لعمااا المت اادة  اام منيقااة  بالحاالة اللربيااة.
 .52ها عل  سياسة اضونروا  م الحلةالشرق اضوسي، يحربون  يها عن ا تتات



 2017 سبتمبر/ أيلول _________________________________________________________

  9       واالستشارات مركز الزيتونة للدراسات               

  ام متنادات تحرحان للت ارع التنسام  أن متندة وا دة من بين كل ست   سرا يلية أخهرت دراسة 
مان المساتيلحة سراؤهان  %60أن أخهرت الدراسة و  أينام خدمتهن الحسكرية  م التيع احسرا يلم.
 .53شهدت و داتهن الحسكرية عمليات ت رع تنسم

  البلااادة   ااامخااااهر  لسااايينم مساااي م خاااارف البيريركياااة اليونانياااة اضريوذكساااية مت م تاااا  اااونتتماااا
، ميااالبين باسااتقالت  التهاماا  ببيااا اليالااث ييو يلااول، ا تتاتااًا علاا  البيرياار  القديمااة  اام القاادل

 .54ور ا بححها ال تات تندد بالبيرير  وتتهم  بحدا اضمانة ،أراض تابحة للكنيسة لإلسرا يليين
 10/9/2017 ،األحد

 ن "الوحااا  اام يياااع غاازة بقولاا   نااداف أرغمااان احساارا يلم الشااابا تهاااز  ر اايل وصااف ر اايل 
،  لاا  تانااب عمليااات تحاااخا  اام القااوة اً المنخومااة السااا دة  اام القياااع، هاام منخومااة مسااتقرة أمنياا

ماااان أن غادعاا  أر و  ."محاالل"هاااو هاادوم  اً ن الهاادوم السااا د  اليااوياااال   ،"وبنا هااا ماان يباال  مااال
، وأن "سااتيمر مااوارد كبياارة  اام اسااتحدادها للمحركااة القادمااة علاا   ساااب ر اهيااة المااواين مااال ت"
ال ركة مستحدة من اآلن لمواتهة عسكرية،  يما تواصل تحزيز عالياتها االستراتيتية ما الم اور "

الوحااا اضمناام  اام الحاالة اللربيااة  ن  أرغمااانويااال  ."الشاايحم، وتقااوا ببنااام مركااز لهااا  اام لبنااان
ماان  ،2017ساانة هتااوا  لساايينم منااذ بدايااة م تاام   باااي أكياار ماان  وادعاا  أناا  تااا   ،"هشاااً "أصااب  

 .55بينها م اوالت خيف  سرا يليين
  ركاااة  ماااال لأكاااد القياااادي  ااام  ركاااة  ماااال أساااامة  مااادان أن زياااارة ر ااايل المكتاااب السياسااام 

ات تيااادة  ساااماعيل هنياااة  لااا  القااااهرة، هااام تااازم مااان سياساااات ال ركاااة السااااعية  لااا   ياماااة عاليااا
 .56ومتوازنة ما م ييها الحربم واحسالمم

   وزرام  ام ال كوماة وأعحاام  حاد   الذعااً  هتومااً موشاي  يحلاون الساابق  اإلسراايلي وزير الد اع  شن
أيااادينا "وياااال يحلاااون  . " سااارا يل" ااام ماااؤتمر ُعقإاااد  ااام   اااد، المااادن المركزياااة  ااام  ، ااازب الليكاااود

 يُااتإال انتقاماااً  اللااذين Henkinومااا، وبقتاال الاازوتين هنكااين ُمليخااة باادمام عا لااة الدوابشااة  اام يريااة د
 .57"عل  ما  دث  م دوما

  ة عمي اااي التدياادة ياارب نااابللمسااتحمر السااابحة احساارا يلية عاان الباادم بحمليااة بنااام  القناااةكشاالت، 
2017سنة  خالؤها بداية  والتم ستخصن لمستوينم بؤرة عمونا التم تا  

58. 
  ماان السااليات المصاارية للسااماي  أنهااا تنتخاار وعااداً  "مين  اام التزا اارتمحيااة الحلمااام المساال"أعلناات

، محرباة 2017منتصاف سب/ أغسايل  بدخول يا لة مسااعدات لقيااع غازة، م تتازة بالقااهرة، مناذ
 .59عن تخو ها من تحرض م تويات القا لة من اضدوية واضتهزة اليبية للتلف

  تماااع المناادوبين الاادا مين الت حاايري التتماااع الحامااة لتامحااة الاادول الحربيااة ات اضمانااةُعقااد بمقاار
وزرام الخارتيااة الحاارب  اام دورتهاااا نصااف الساانوية الحاديااة. ووا اااق متلاال التامحااة علاا  مقتاااري 
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 ،ور اساة المتلال الاوزاري  تيباوتم( ، لسيينم بتشكيل لتنة خماساية تحاا ر اساة القماة  اضردن(
وذلا   ،بياة الححاو  ام متلال اضمان  مصار(والدولاة الحر  ،واضمين الحاا للتامحة ،ودولة  لسيين

2020–2019نيل عحوية غير دا مة  م متلل اضمن للحامين  " سرا يل"للتصدي لم اولة 
60
. 

 مأساوية نتيتة اساتمرار  اً يال وزير الخارتية الروسم سيرغم ال روف  ن يياع غزة يشهد أوحاع
صاااا لم خااااالل زيااااارة  خااااالل مااااؤتمر ،وأحاااااف ال ااااروف الملااااروض علياااا . احساااارا يلمال صااااار 
 ماااااال و ااااات  لت ريااااا  ملاااااف المصاااااال ة  تااااام ااااااول التوساااااي باااااين  ركتموساااااكو أن الساااااحودية، 
 .61وتيبيق اتلايياتها ،الللسيينية

 11/9/2017 ،اإلثنين

  ريقياااة احسااارا يلية التااام كانااات مقاااررة  ااام تشااارين اضول للاااام القماااة اح وتوغاااو " سااارا يل"أعلنااات / 
ويااال . Faure Gnassingbé ناسااينتبمت  يلااب ر يسااها  ااور  اام توغااو، بنااام علاا 2017أكتااوبر 

ناااايق باساااا الخارتياااة احسااارا يلية  ن "نتنيااااهو اساااتتاب ليلاااب تناساااينتبم، بإرتاااام موعاااد القماااة 
ويااال تناسااينتبم  ن نتاااي  احساارا يلية  لاا  موعااد يتااري االتلاااق علياا  بااين البلاادين". - ريقيااة اح

 ريقية احسرا يلية، تار، ت ات أن  رتام القمة احويبدو أن لها".  القمة يتيلب " عدادًا تديًا وواسحاً 
 .62 ريقية""التوغل احسرا يلم  م الدول اح  ريقية، حد  ا  حلوي  لسيينية وعربية و 

 رتحاة  يال عحو اللتنة المركزية ل ركة  ت  عزاا اض مد  ن "يرار انحقاد المتلال الاوينم ياا ا، وال
"ن ان نقتاري الموعاد علا  اللتناة التنليذياة كونهاا  تمر، ياال اض ماد و ول موعاد انحقااد الماؤ  عن ".

 .63ترسل ايترا ها للر يل بحد عودت  من اضما المت دة" ،صا بة يرار
   المكتب السياسم ل ركة  مال  سماعيل هنية، وعدد من أعحام المكتب  م الاداخل  ر يلالتق

 ام تصاري  صا لم،  ،وأكاد الو اد د  اوزي.ر ايل المخاابرات الحاماة المصارية الاوزير خالا ،والخاارف
وعاادا الساااماي باسااتخداا ييااااع غاازة باااأي صااورة مااان  ، اارن  ماااال علاا  أمااان واسااتقرار مصااار

الصااور للمسااال بااأمن مصاار. وأكااد الو ااد علاا  اسااتحداده لحقااد تلسااات  ااوار مااا  ركااة  اات   اام 
اللتنااة احداريااة  ل ل اال  حبااراا اتلاااق وت ديااد سليااات تنليااذه، مؤكاادًا علاا  اسااتحداد  مااا القاااهرة  ااوراً 

ترام االنتخابات ، وراً   .64وتمكين  كومة الو اق الوينم من ممارسة مهامها وا 
  ماان دخااول   لاا  سااالا ايتصااادي مااا الللساايينيين باادالً يلاات شاااكيد أي ةاحساارا يلي حاادلالوزياارة دعاات

ب"  اام خااالل مااؤتمر "مكا  ااة احرهااا ،ويالاات شاااكيد المتتمااا الاادولم  اام عمليااة سياسااية  اشاالة.
أربااااااب الحمااااال  ودعاااااتكبيااااارة لتياااااوير االيتصااااااد الللسااااايينم.  يتاااااب أن نباااااذل تهاااااوداً  ،هرتساااااليا

 .65من اض ارية المتسللين احسرا يليين لتشليل الللسيينيين الذين يملكون تصاري  عمل بدالً 
   المتقدماة حت الصين اتلايًا لتوريد تكنولوتياا الياياة الخحارام الصاديقة للبي اة والتقنياات الزراعياة وي

 .66مليون دوالر، ب سب ما أعلنت  وزارة المالية احسرا يلية 300، بقيمة " سرا يل"من 
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  ايت ااا عملياة ماا  حاماللت  لسيناريوهات عدة  ت اكمتدريبات سرا يلم اح التيعاحعالن عن  نهام
لية مساال ين لمنااايق  ساارا يلية م اذيااة لل اادود، وعمليااة  خااالم مسااتحمرات وتحاارض منااايق  ساارا ي

 .67لوابل من الصواريخ
  اال ااتالل احساارا يلم تاادارًا ونلااذت أعمااال تترياافل  اام مقباارة الشااهدام المالصااقة  ساالياتهاادمت

 .68المالصقة لسور القدل التاريخم من تهة باب اضسااباي ،لمقبرة اليوسلية
 يااارة علاا  ز  اً تخاااهر اآلالف ماان اضرتنتينيااين  اام الحاصاامة اضرتنتينيااة، بااوينل سيااريل، ا تتاتاا

ر يل ال كومية احسرا يلية بنيامين نتنياهو، الذي وصل  ل  اضرتنتين،  م بداية تولة  م أمريكا 
 Hitler وعلق الناشيون ال تات عل  تدران الحاصمة، شبهوا  يها نتنياهو بهتلر الالتينية.

69. 
  عازل عل  ال دود  سرا يلية بأول منايصة أعلنتها هي ة التمار  اضمريكية لبنام تدار  شركة ازت

، اللااارع اضمريكااام Elta North Americaُأدرتااات شاااركة  لتاااا ناااورث أمريكاااا  قاااد  ماااا المكساااي .
، علاا  القا ماة القصايرة للشااركات Israel Aerospace Industries " سارا يل  يروسابيل  نداسااتريز"لاا

 .70المرش ة لتنليذ مشروع بنام التدار
 12/9/2017 ،الثالثاء

 سياسم ب ركة  مال  ساا بدران أن  ركت  أبدت مرونة وتهوزية واستحدادًا أكد عحو المكتب ال
خااالل اللقااامات التاريااة مااا المسااؤولين المصااريين بالقاااهرة لتقااديا كاال مااا يلاازا ماان  وواحاا اً  كااامالً 

وأعرب عن أمل  بأن ترد السلية الللسيينية و ركة  ت  ويياداتها بإيتابية  أتل  نتاي المصال ة.
 .71رونة  مالتتناسب ما م

 علاا  البيااان الااذي أصاادرت   ركااة  رداً  ، اات  ماتااد اللتيااانم ركااة يااال أمااين ساار المتلاال اليااوري ل
والباادم  اام  ااوار  ،وتمكااين  كومااة الو اااق الااوينم ،اللتنااة احداريااة ها ل اال  د مااال  ااول اسااتحدا

ل يحلمااون "لااا نيلااا علاا    ااو، البيااان، ولكاان اضخااوة  اام  مااا يااا اًل   اام القاااهرة،  ااوري مااا  اات 
 .72أن مسيرة ال وارات يالت والشحب الللسيينم ينتخر" تيداً 

   ر المسااؤول احعالمام  اام  ركاة  مااال بلبناان رأ اات مارة ماان نواياا عدوانيااة  سارا يلية، عززتهااا  اذ
، مؤكااادًا تمسااا   ركتااا  بمشاااروع المقاوماااة الم تلاااةتهديااادات اال اااتالل ومنااااورات شااامال  لسااايين 

 .73 م  لسيين ولبنان والد اع عن اضرض واحنسان
 ن الحالة اللربياة  خاالل كلماة متللازة مساتلة لا ،  ،ر ايل الاوزرام احسارا يلم ،يال بنياامين نتنيااهو

"يباال   نتنياااهو ويااال  اام الحاايع بهااا. ناا  لااد، سااكانها ال ااق  ا  و  ،مياال أي منيقااة تقااا  اام " ساارا يل"
ات يويلاة وأتياال عاشات  ام سنوات يليلة كانت هذه اضرض مهتورة، ومنذ عودتنا  ليهاا بحاد سانو 

 .74المنل ، عادت أرض  سرا يل لتزدهر"
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 اضمااين الحااااا 148 اام يااراراتها الختاميااة عقااب اختتاااا الاادورة  ،كل ااف وزرام الخارتيااة الحاارب ،
للتامحة الحربية أ مد أبو الليي بإترام المشاورات الالزماة ماا الادول اضعحاام لتشاكيل لتناة 

2020–2019لشلل مقحد غير دا ا  م متلل اضمن لحامم  "يل سرا "وزارية بشأن ر ض ترشي  
75. 

  ن المصااارف احساارا يلية الكباار، غياار ملَزمااة  لهااا،  اام تقرياار، منخمااة هيااومن رايااتل ووتااعيالاات 
بموتااب القااانون الم لاام بتموياال المسااتحمرات غياار الشاارعية، وتااأمين الخاادمات التاام تساااعد علاا  

حها  م الح وذكرت المنخماة أنا   لة اللربية الم تلة، بحكل ما تد عم.دعمها وال لاخ عليها وتوس 
ويالباات المنخمااة  ماان خااالل هااذه اضعمااال، تنتهاا  هااذه المصااارف مسااؤولياتها القانونيااة الدوليااة.

 .76المصارف احسرا يلية  يقاف أعمالها المتصلة باالستييان
 ام  عتازاً  سانةال هتواتا  هاذ ةياالوكالاة الدول اضوناروا بييار كرينباول أنوكالة كشف الملوض الحاا ل 

ودعاا  "لن يكون لديها أي أموال بنهاياة هاذا الشاهر". ما يحنم أن  ،مليون دوالر 126ميزانيتها يبلغ 
 ااام كلمتااا  أمااااا التلساااة اال تتا ياااة لمتلااال وزرام الخارتياااة الحااارب  ااام القااااهرة، الااادول  ،كرينباااول

 .77دورها ال يويالحربية  ل  دعا الوكالة بقوة لتتمكن من الم ا خة عل  
  بالشركات احسرا يلية الحاملة  ام  "يا مة سودام"أصدر متلل  قوق احنسان التابا لعما المت دة

 القا ماة،احسرا يلية  الخارتيةتلقت وزارة و وهحبة التوالن.  ،القدل بما  يها شريمالحلة اللربية، 
ساارا يلية تحماال  اام المنااايق الم ت وزارة الااوب سااب  .1967ساانة  لااةو يهااا أساامام شااركات أمريكيااة وا 
، Tefa'e ييلااااعو ، Hapoalim  الشااركات احسااارا يلية التااام ساااتيالها الحقوباااات هااام بنااا  هبوعااااليا

لبيااات محرخاااوتو ، Bezeq Benoomi بياااز  بينلو اااوممو ، Bezeq بياااز و ، Leumi بنااا  لي اااوممو   ا 
Elbit Marochet ، كوكا كوالو Coca Cola ،أ ريقيا  سارا يل"و Afrika Israel" ، ي دي بام سوIDP ،

يتيدو  وساتيال الحقوباات كاذل  شاركات  وغيرهاا. Netfim ونيلايا ،McCorrot مكاوروتو ، Egid ا 
يااااااااار بااااااااام  ن بااااااااام، TripAdvisor أمريكياااااااااة، منهاااااااااا ترياااااااااب أد اااااااااايزور وكااااااااااتربيالر ، Airbnb وا 

Caterpillar...78. 
 ن المتبااارعين ك لاااون سااا ب االمتياااازات الحاااريبية مااا  يااادرل وزيااار المالياااة احسااارا يلم موشاااي

  م، وذل  بواسية تلحيل "يانون المقايحة" التم صاديت علي  الكنيست ةلمنخمة الحلو الدولي
2011 سنة

79. 
 13/9/2017 ،األربعاء

  ًماان يااابقين  اام  اام رأل الحااامود  اام  مكوناااً  هاادمت البلديااة احساارا يلية  اام القاادل مبناا  سااكنيا
تنسايق الشاؤون احنساانية اضماا المت ادة لب وياال مكتا ، بداعم البناام غيار المارخن.لشريم القد

و تا   2017سانة  م شريم القادل مناذ بداياة  منزالً  112،  ن البلدية هدمت ل   م تقرير ،(أوتشا 
 .80 لسيينياً  179، ما أد،  ل  تهتير 2017نهاية أغسيل/ سب 
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 التأكياااد علااا  ، خاااالل اتتماعهاااا  ااام راا   ،تاااددت اللتناااة التنليذياااة لمنخماااة الت ريااار الللسااايينية
أو الدولااة  ،شاامل مااا يساام  الدولااة ذات ال اادود المؤيتااةت التاام ،ر حااها الميلااق لل لااول االنتقاليااة

كماا  وماا يسام  الت ساينات احنساانية. ،أو ال كا الذاتم الموسا، وكذل  ال ال احيليمام ،بنخامين
حب الللساايينم  اام  يامااة الشاا أكاادت "التنليذيااة" تمسااكها بالقااانون الاادولم، والشاارعية الدوليااة، و ااق  
تميا يحاايا الوحاا  ، وب ل  1967دولة  لسيين المستقلة وعاصمتها "القدل الشريية" عل   دود 

كأسااال و يااد لتسااوية سياسااية للصااراع  ،الاادا ا، علاا  أسااال ياارارات الشاارعية الدوليااة ذات الحاليااة
 .81من خالل مؤتمر دولم كامل الصال يات ،احسرا يلم –الللسيينم والحربم 

 بس ب  يامة أربحة  2006 سنةاحسرا يلم من  علقت الم كمة الحليا احسرا يلية يرار وزير الداخلية
بلالبية ستة يحاة  ،وأللت الم كمة الحليا نواب  م المتلل التشريحم الللسيينم. ،مقدسيين

 .82 ية س ب احيامةالمقابل يالية يحاة، القرار، من باب أن  لا يكن لد، الوزير ص
 نتاز يال ت  ركة  مال  نها يدمت للقيادة المصرية رؤيتها الخاصة بإنهام االنقساا الللسيينم، وا 

المت ااادث الرسااامم باساااا ال ركاااة، لوكالاااة اضناحاااول، أن  ،وأوحااا   اااازا ياساااا ملاااف المصاااال ة.
وأحااف    ركة  ت  م ماود عباال. ر يل نتاز المصال ة يتحلق بقرار من الر يل الللسيينم، و 

 .83يل عبال التقاي هذه اللرصة حنهام االنقساا وت قيق المصال ة""عل  الر 
  االت اااد القااومم  اازبصااادق National Union  احساارا يلم، خااالل مااؤتمر نخماا  ال اازب ليااري

 وياااري اضبرتهاياااد كخياااة سياساااية رسااامية لل ااازب. ،علااا  خياااة الترانسااالير للللسااايينيين برنامتااا ،
ويااد صااادق ال اازب علاا   .ال اازب تهن ااة مسااتلة لمااؤتمروبحااث ر اايل ال كومااة بنيااامين نتنياااهو ب

، وأيلاااق عليهاااا اساااا "خياااة Bezalel Smotrich الخياااة التااام أعااادها النا اااب بتسااال يل ساااموتريتل
التخلم عن يمو اتها القومياة أو  –  سرا يلنن عل  "يري خيارين أماا عرب أرض ؛ وتال سا"

مااان يصااار علااا  اختياااار الخياااار اليالاااث، و" ،تلقااام المسااااعدة والهتااارة  لااا    اااد، الااادول الحربياااة"
 .84مواصلة أعمال الحنف، يتا محالتت  بحزا من يبل يوات اضمن بقوة حخمة كما نلحل اليوا"

  و اااادة  1,400ن  كومتاااا  وا قاااات علاااا  بنااااام  احساااارا يلم،  د اعوزياااار الاااا ،ليبرمااااان دورتااااأ ييااااال
خيااااب لااا   ااام  لااال  خاااالل ،وأوحااا  ليبرماااان .2017سااانة اساااتييانية خاااالل النصاااف اضول مااان 

بااأن  سالف و اادة اسااتييانية أخاار،، متلاااخراً  عشررا ل اازب " ساارا يل بيتنااا"، أناا  يااتا التسااويق لبنااام 
  .85ال كومة ال الية هم أكير  كومة عملت من أتل االستييان

 14/9/2017 ،الخميس

  ًن الحاارا ب بتنليااذ تهدياادها بخصااا أمااوال ماا أبللاات " ساارا يل" الساالية الللساايينية أنهااا سااتقوا يريبااا
 اام رسااالة و  للساالية الللساايينية بهاادف تلييااة تكاااليف  مااداد يياااع غاازة بالكهربااام. تتمحهاااالتاام 
 اااام المنااااايق  احساااارا يلية سااااق عمليااااات ال كومااااةمنعليهااااا "تااااايمز أوف  ساااارا يل"، أبلااااغ  تايلحاااا
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 خااراً أناا  ن ،وزياار الشااؤون المدنيااة  اام الساالية الللساايينية  سااين الشاايخ يااوسف مردخااايالللساايينية 
 .86الكهربام بيريقة أو بأخر،  مدادات استحادةالعتبارات  نسانية خييرة يتب 

  ن و اااد  لسااايين وا اااق علااا  تأتيااال التصاااويت علااا   الللسااايينية الخارتياااة والملتاااربين وزارةيالااات 
، بحاد مراتحاة World Tourism Organization الحالمياة السايا ةمنخماة يلب االنحماا لححاوية 

نية علا  مقتااري اضماين الحاااا لمنخماة الساايا ة الحالمياة، الااذي يوبال باالرتياااي، ماان القياادة الللساايي
يباال الاادول المناصاارة لدولااة  لساايين، علاا  أسااال اال تلاااخ ب قهااا،  اام  عااادة تلحياال اليلااب  اام 

 .87االتتماع القادا للتمحية الحمومية لمنخمة السيا ة الحالمية
 مان الاوارد تماماًا أن ناذهب "د الابيع لاا"دنيا الاوين"  يال القيادي  ام  ركاة التهااد احساالمم خالا

ماان غياار الممكاان أن يبقاا  كاال شاامم ساااكنًا  اام شاادد علاا  أناا  ، و "(2 لاا  عمليااة  كساار الصاامت 
التهاااد احسااالمم كمااا بااادرت "يياااع غاازة، وأن تبقاا  اضمااور محيلااة  اام الحاالة والقياااع، لااذل  

، ممكن أن تلتأ مرة أخار،  لا  [2014م سنة ]  سابقًا  م تنليذ عملية كسر الصمت ما اال تالل
الخاااروف الراهناااة، وهاااذا اضمااار تُقااادره القياااادة السياساااية لل ركاااة، وكاااذل  و اااق  االشاااتبا   ااام خااال  
 .88"متيلبات المر لة

 وذلا   ،عقدت لتنة المصال ة المتتمحية، مهرتان صل  وينم حامن المصاال ة الللسايينية
و حر المهرتان يادة من مختلف   م يياع غزة. 2007–2006سقيوا خالل أ داث  شهيداً  14 لا

 ألاف 50بقيماة  شايكاً  14 اللصا ل والقو، الوينية واحسالمية،  يث تر، تسليا عوا ل الشهدام الاا
 .89بدعا  ماراتمدوالر لكل عا لة شهيد، 

  الااااار يل ماااااا  ،ا اااام مساااااتهل زياااااارة لكولومبيااااا ،نتنيااااااهو بنياااااامين ر ااااايل الاااااوزرام احسااااارا يلم التقاااا
نتنياااهو تياارق  لاا  ،  ن  اام تصااري  مكتااوب ،يااال مكتااب ر اايل الااوزرام احساارا يلمو  ،ولااومبمالك

عالياات  أوتادَ "هذا التهدياد  ال ديث عما وصل  بالخير الذي يميل  "احسالا المتيرف". وأحاف 
تلا   لهاا، حاد    يويااً  بال  ليلااً  تديدة بين  سرا يل والدول الحربية التم لا تحد تحتبار  سارا يل عادواً 
ر نتنيااهو مان أن  اذ  و شام". و  القو، التم تسح   ل   عادة البشرية من مستقبل بااهر  لا  مااضل 

 .90" يران ترسل أذرعها احرهابية  ل  كل مكان بما  م ذ   ل  أمريكا الالتينية"
  حاادلالنلتااالم بينياات، وزياارة  ،ر اايل كتلااة البياات اليهااوديوزياار التربيااة والتحلاايا احساارا يلم، أعلاان 

وكتاب الاوزيران  .يلت شاكيد أنهما "وححا برنامتًا يانونياًا يهادف  لا   كماال دساتوري"أي ةسرا يلياح
 اام تلسااير ايتاااراي القااانون أن "البرنااام. يشااامل اللقاارتين النايصااتين  ااام الدسااتور احسااارا يلم، 
 يانون أسال القومية، الذي يشكل القيا الدساتورية، وهاو  ام اليرياق للمصاادية عليا ، وياانون
أسال التشريا، الذي سايكمل التازم المتحلاق بالنخااا  ام الدساتور احسارا يلم، وسيحااف  لا  

 .91أسال  الكنيست، ال كومة والقحام" يوانين
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  خيااة تدياادة لتقااديا  ااوا ز غااادي سيزنكااوت وحااا ر اايل هي ااة اضركااان الحامااة للتاايع احساارا يلم
، بحااد التراتااا الااذي سااتل  اام الساانوات االنحااماا للو اادات القتاليااة علاا تدياادة للتنااود لتشااتيحها 

وأشااار  لاا  أن هااذه ال ااوا ز ستسااتهدف  بأعااداد المنحاامين  ليهااا. (2017–2015  الياليااة اضخياارة
Golani ميل لوام توالنم ،باضسال التنود المقاتلين

92. 
 عنا  بشاروي مقيادة  اح اراف ن الشيخ يار ض مبادأ ، م امم الشيخ را د صالي ،يال عمر خمايسم

االلتقااااام  أوومنااااا ماااان الت اااادث لإلعااااالا  ،عاااان بيتاااا  وتقييااااد  ركتاااا  أو  بحاااااد ،ل منزلاااامماااان  ااااب
زيارة أن خالل  ل  أن الشيخ صالي أكد ل  ،  م تصري  لوكالة شهاب ،خمايسم وأشار بتمهوره.

تمديااد الحاازل االنلاارادي لماادة شااهر ياباال  أناا  تااا   خااروف االعتقااال مااا زالاات صااحبة ومهينااة، محاايلاً 
السااتماع لال  ااة االتهاااا  اام الملااف اضسااال أماااا ياحاام م كمااة ات ديااد تلسااة  ا تااا  للتتديااد، كماا

24/9/2017الصل   م  يلا يوا 
93. 

  العتااادام تسااادي مااان  ،ر ااايل أساااايلة سبساايية للاااروا اضرياااوذكل ،   ناااا عيااااالمياااران تحاارض
ان يسير من يرف متموعة من المستوينين اليهود  م القدل. ويد ويا االعتدام بينما كان المير 
 .94دير  بل المسي  باتتاه يريق اآلالا، بحد استقبال و د أسترالم زار المدينة المقدسة

  95عل  التوالم 118أعادت سليات اال تالل احسرا يلم هدا يرية الحراييب للمرة الا. 
   ن اتلاياات أوسالو منيات أبار يل لتنة الخارتية واضمن  م الكنيست احسارا يلم س ام ديختار ي صر

وباااأن احرهاااب الللسااايينم باااات يهاادد " سااارا يل" الياااوا أكياار مماااا كاااان الوحااا عليااا  يبااال  ،باللشاال
1993 سنةتوييحها  م 

96. 
 15/9/2017 ،الجمعة

  مااال أن المسااؤولين المصااريين ير ااوا  اام المبا يااات التاريااة  اام القاااهرة مااا و ااد   ركااةأكاادت 
ويال النايق باسا  مال عبد اللييف  .ال ركة، ملف صلقة تبادل أسر، ما اال تالل احسرا يلم

القانوع   ن  باللحل عرض المسؤولون المصريون "عل  ال ركة موحوع صلقة تبادل"  م اللقامات 
 .97اأن  ركت  أبدت شرويها وير ت ما لديه اضخيرة، مبيناً 

  ماا لشؤون اضسر،  م السالية الللسايينية أشارف الحترمام،  ام ماؤتمر تيبيحام  السابقيال الوزير
عامااااًا علاااا  اتلاااااق أوساااالو بمشاااااركة حااااباي  اااام تاااايع  24اال اااتالل ُعقااااد بالقاااادل بمناساااابة ماااارور 

وأحاف الحترمم  "أن  عنادما كاان وزيارًا لشاؤون  اال تالل، " ن رواتب اضسر، تشتا عل  الحنف".
بااد ا   اضساار، لااا يكاان يلتاازا بقااوانين ساانتها  ركااة  مااال عقااب  وزهااا باالنتخابااات التشااريحية، تساام

وتابا  "لا ألتزا بهذه القوانين ضن ذل  يشتا عل  الحنف، وهاو  مبالغ مالية ضسر منلذي الحمليات".
لا أرغب با ... ود اا الرواتاب لعسار، الللسايينيين مان يبال ال كوماة الللسايينية هام مياراث مان  ما

 .98ير"منخمة الت رير منذ تأسيسها  م الخارف، وبالتالم لا يكن بمقدوري منا هذا بشكل كب
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  القااااهرة  ااام زياااارة لمصااار   لااا اللتناااة المركزياااة ل ركاااة  ااات   أعحااااميالياااة مااان  يحااااوصااال و اااد
 .99و سين الشيخ ،ورو م  توي ، مدمن عزاا اض ويحا الو د كالً  تستلرق يومين.

  2017سنة  لسيينيًا منذ ميلا  19يال تقرير صادر عن مكتب أوتشا  ن يوات اال تالل يتلت ،
مبانل  أمر هدا وويف بنام حد   25أصدرت سليات اال تالل ما ال يقل عن و  أيلال. 6بينها 

 أن  ل  النخر وللت التقرير سكنية وتتارية  م أربحة تتمحات سكانية تقا  م المنيقة ف كذل .
،  يث ُسم  11/9/2017–29/8محبر ر   ُ ت  لمدة يالية أياا و م اتتاه وا د، خالل اللترة 

المحبر يد ُ ت  تز يًا للترة لا ، مشيرًا  ل  أن ًا بالحودة  ل  يياع غزة اتًا  لسييني 055,2 لا
2017 سنةيومًا خالل  26تتتاوز 

100. 

 16/9/2017 ،السبت

  يا اااا  ااام التخااااهرة التاام دعااات  ليهاااا اللحالياااات السياساااية   اام 1948 لسااايينيم شااار  الم اااات مااان
 1948 لسايينيم سارا يلم الملاري ماا والهي ات الناشية بالمدينة، ر حًا لحناف شارية اال اتالل اح

 .101و م يا ا خاصة ،عامة
  سم ت السليات المصرية بإدخال عدة شا نات من الوياود المصاري الاالزا لتشاليل م ياة تولياد

 دخال عادة شاا نات  الكهربام الو يدة  م يياع غزة عبر محبر ر   البري. ويالت مصادر  ن  تا  
 .102حعادة تشليلها ،الكهربامألف لتر ويود لم ية توليد  600ت مل 

  دناايل رول السااابقاضمريكاام  بلوماسااميالديااال Dennis Ross  ن   ااداث انياليااة  اام التهااود 
يتويف عل  مبادرة الساحودية بتيبياا عالياتهاا  الهاد ة لتسوية الصراع احسرا يلم الللسيينم سلمياً 

لساااحودية القيااااا بهاااا تتميااال وأحااااف رول أن الخياااوة اضولااا  التااام يتوتاااب علااا  ا ." سااارا يل"ماااا 
 .103بوتوب " رسال و د رسمم بشكل علنم لزيارة  سرا يل"

 17/9/2017 ،األحد

   للقادوا  الللسايينية اللتناة احدارياة  ام ييااع غازة، داعياًة  كوماة الو ااق أعلنت  ركاة  ماال  ال
 لم،  ن هاذا  ام بياان صا ،ويالات ال ركاة  ل  يياع غزة؛ لممارسة مهامها والقياا بواتباتها  اورًا.

والتام  ،احعالن يأتم استتابة للتهود المصارية الكريماة، بقياادة تهااز المخاابرات الحاماة المصارية
نهاام االنقسااا. وأحاا ت  تامت تحبيرًا عن ال رن المصري عل  ت قياق المصاال ة الللسايينية وا 

وبينات ال ركاة   ن ذل  يأتم  رصًا علا  ت قياق أمال شاحبنا الللسايينم، بت قياق الو ادة الوينياة.
كمااا أباادت اسااتحدادها لتلبيااة الاادعوة المصاارية لل ااوار مااا ، موا قتهااا علاا   تاارام االنتخابااات الحامااة

ومل قاتهااا، وتشااكيل  كومااة و اادة وينيااة  اام  2011 ركااة  اات ،  ااول سليااات تنليااذ اتلاااق القاااهرة 
 .104كا ة ،2011 يار  وار تشار   ي  اللصا ل الللسيينية المويحة عل  اتلاق 
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 مارزوق  شاادت  بالتهاد الها ال الاذي يبذلا  تهااز  أبوالمكتب السياسم ل ركة  مال موس   عحوكد أ
 اام مقابلااة مااا  ،ماارزوق النقاااب أبااو كشاافو  المخااابرات المصاارية السااتحادة الو اادة الوينيااة الللساايينية.

 أن وهاام ،كياار ماان مسااؤول عرباامأعليهااا  يلااا ال ركااةَ أعاان محلومااة باللااة اضهميااة  ،"القاادل"صاا يلة 
 .105ر ح  ،  يث تا  عل  المصال ة الوينية الللسيينية لا يحد يا ماً  احسرا يلم - اضمريكمالليتو 

  باااالتهود المصااارية المبذولاااة مااان أتااال  نهاااام االنقسااااا  الللسااايينية الو ااااق الاااوينم  كوماااةر بااات
، " ن وياال المت اادث الرسامم باساا ال كومااة يوساف الم مااود الللسايينم وت قياق الو اادة الوينياة.

وشدد علا  اساتحداد ال كوماة  اللتنة احدارية خيوة  م االتتاه الص ي ". يرار  ركة  مال ب ل  
 .106للتوت   ل  يياع غزة وت مل كا ة المسؤوليات

   بحد اتتماع  م القاهرة ما المخابرات احداريةاللتنة  ر بت  ركة  ت  بخيوة  ركة  مال ب ل ،
هاو  اآلنب   ما سنقوا أنالنايق باسا  ت  منير التاغوب "كد أو  ساعات.يمانم المصرية استمر ل

 ركاااة  ماااال ستسااام  ل كوماااة الو ااااق الاااوينم  أنرأيناااا   نالتااارو ي وانتخاااار الخياااوات القادماااة، 
ستسام  ل كوماة الو ااق  وأنهااوالم ااكا،  واضمنبممارسة تميا مهامها وخاصة المتحلقة بالشرية 

 قي بدم. موخليها، سننتخر  ما يتحلقستقتصر عل   أو اضرض،عل   بممارسة كل مهامها  حلياً 
 .107هنا  نوايا صادية للحودة للو دة الوينية" أنونترو، ونتأكد 

  المقاومة الللسيينية  رن  ركة  مال عل   نهام االنقساا وساحيها لتقاديا كال ماا   صا ليمنت
 كال التهاود لاذل . أمكن  ام سابيل  تمااا المصاال ة كحارورة وينياة وشارعية يتاب ت قيقهاا وباذل

ودعوتهاا ل كوماة الو ااق  ، ماال للتناة احدارياة ب ال   ،غازة ييااع عقب اتتمااع لهاا  ام ،ور بت
 تاارام االنتخابااات، داعيااًة يياادة  اات  والاار يل الللساايينم اللتقاااي  الاوينم لممارسااة مهامهااا  ااورًا ياا  

 .108ت عملية لت قيق ذل والتوت  اللحلم بنوايا صادية وبخيوا ،والتتاوب محها ،هذه المبادرة
  ن " كومااة اال ااتالل احساارا يلم تحاازل كا ااة القاار،  ،وم ا خهااا عاادنان ال سااينم القاادليااال وزياار 

 ،وبيات  كساا ،الم يية بالقدل، وتحمل علا  خنقهاا وتهتيار الماواينين منهاا، وخاصاة بيات  نيناا
اساتراتيتية لتحزياز  ال ساينم  نا  "مان الحاروري وحااوياال  والولتة وغيرها من القر، المقدساية".

 ، ل  نياة اال اتالل "عمال شابكة مان اضنلااق لتساهيل  ركاة المساتحمرين صمود المواينين"، مشيراً 
 .109وتسهيل تهويد القدل واضرض الللسيينية الم تلة"

 عان تشاكيل  ،صاال  الازق أعلن عحو المتلل اليوري ل ركة  ت ، ر يل لتنة الالت ين  ام ال ركاة
خاااالل  ،وياااال الاازق ة للمخيماااات وتتمحااات الالت اااين  اام الاااوين والشااتات.لتنااة تنساايق علياااا مو ااد

 الالت ااين،  ن ياارار تشااكيل اللتنااة تااام  اام خاال  أياار المخيمااات و للتااان اتتماعاات متواصاالة عقاادت 
 .110لتصلية يحية الالت ين استمرار مؤامرة تصلية أعمال وخدمات وكالة اضونروا، تمهيداً 

  الااد اع"  اام الكنيسااات احساارا يلم ماان انحاااداا ياادرة التاايع علااا   ااذ رت "لتنااة الشااؤون الخارتياااة و
يالات القنااة اليانياة  ام التللزياون  ،وأصدرت اللتنة تقريراً  خوض  رب أو مواتهة عسكرية تديدة.
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وب ساب القنااة  مان  ،  ن  "ي اذ ر مان أن التايع غيار مساتحد بماا  يا  الكلاياة لل ارب".عن  الحبري
 .111لت  با"شديد اللهتة"  ل  الكنيست لمنايشة   واهالمتويا ر ا التقرير الذي وص

  وذكر  احبراهيمم  م مدينة الخليل، بمناسبة اضعياد اليهودية. المستدسالف مستوين  ياليةايت ا
 . 112ب راسة مشددةالمستد ن دخول المستوينين للصالة  م الحبري أن التيع أم   0404مويا 

   خليلة المقايحة الحربية الملروحة عل  " سارا يل"  ام الشيخ  مد بن عيس  سل  الب ريندان مل
 اام لااول أنتلااول، يااا اًل  ناا  يمكاان  Wiesenthal Center  لاال تاار،  اام مركااز شاامحون  يزنتااال

وحااا  مااادير أو ، هاااذه التلاصااايل أكااادها مااادير مركاااز شااامحون  يزنتاااال لماااواينم باااالده زياااارة " سااارا يل".
 مركاز  ام لاول أنتلاولالياا بها مدير  سنةال هبقة هذمركز أن هذا التيور تر،  م أعقاب زيارة مسال

 لاا   Marvin Hierوشااريك   اام المركااز مااار ين هياار  Abraham Cooper ال اخاااا أبراهاااا كااوبر
كماااا أن هاااذه التصاااري ات يالهاااا الملااا  علااا  مسااااما ال اخااااا كاااوبر  الحاصااامة الب رينياااة المناماااة.

 .113وي ا ابن  خالل  عل   عالن يدين "أعمال الحنف والكراهية الدينية" ،خالل  لل تبرع
   للتاايع احيراناام اللااوام عبااد الاار يا الموسااوي  التدياادر القا ااد  ااذAbdul Rahim Al-Musawi 
 ساب  ،بتسوية مدينتم  يلا وتل أبيب باضرض  ام  اال ارتكابهاا أي  ماياة تتااه  ياران " سرا يل"

 .114أخر، عاماً  25لن ييول أكير من  " سرا يل"أن عمر  تحبيره، مؤكداً 
  يناااايناحيااااوا ماااان  و ااااد برلمااااانم أوروباااام يحتاااازا زيااااارة اضراحاااام الللساااايينية،  " ساااارا يل"ر حاااات 

، لاليااااالع علاااا  أوحاااااع الللساااايينيين وسااااكان مدينااااة القاااادل والمحتقلااااين بالسااااتون 18/9/2017
" داخال البرلماان Left Unity المو ادتكتال "اليساار دان و  احسارا يلية، تصااري  لادخول ييااع غازة.

 .115مسرا يلاحقرار ال، ل اضوروبم،  م بيان 
 يال ساتد تاويد Sajid Javid،  ،كومت  لن   نوزير شؤون المتتمحات وال كا الم لم البرييانم 

الحبرياة،  اإن  Kan و سب يناة كاان ن ميل هذا لن ي صل أبدًا.ا  تُقدا أي اعتذار عن وعد بللور و 
ونقلات عنا  يولا   ،World Jewish Congress ويد تامت خالل المؤتمر اليهودي الحاالممأيوال تا

"البحض ييالبنا باالعتذار عن وعد بللور، ذل  لن ي دث. ميل هذا االعتذار يحنم االعتاذار عان 
 .116وتود  سرا يل وتقويض  قها  م الوتود"

 18/9/2017 ،اإلثنين

 بالر يل المصري عبد اللتاي السيسم  م نيويور  نتنياهو التق  ر يل الوزرام احسرا يلم بنيامين، 
ر وعب ااا .همااااأول لقاااام رسااامم بينكااا ،التمحياااة الحاماااة لعماااا المت ااادة ااام  علااا  هاااامع مشااااركتهما

 والللسايينيين والمنيقاة".  سارا يلالمساعدة  ام المباادرات لت قياق الساالا باين  بت السيسم "عن رغ
ن  متلا ل من   م نيويور ، ويال خالل اللقام  أمريكيينيهود التق  السيسم ما متموعة يادة كما 

 .117 لسيينم  سرا يلم "سالا" م التوسي التلاق ترامب   دارةمبادرات 



 2017 سبتمبر/ أيلول _________________________________________________________

  19       واالستشارات مركز الزيتونة للدراسات               

 لماا يشااع،  ، وخال ااً " سارا يل"م مود عبال  ن التنسيق اضمنام ماا  ةالللسييني السلية يال ر يل
. وياال  ن التنسايق اضمنام ال عالياة 14/7/2017منذ أ داث المساتد اضيصا   ام  ا يزال متمداً م

لاا  بت ركاااات المساااؤولين الللسااايينيين، ضن التنساايق  ااام هاااذه المساااا ل تااابا للتنسااايق  ااام الشاااؤون 
 عباالو ساا  أسال تديادة.  لا المدنية. وأكد أن التنسيق لن يحود  ل  ساابق عهاده يبال التوصال 

علاا  ويلهااا، بااالقول  ن أساار موحااوع مخصصااات أساار الشااهدام واضساار، التاام يياال  ناا  ساايحمل 
الت ااااريض احساااارا يلم والحاااالوي  ماااان رغابااااالالشاااهدام واضساااار، سيتساااالمون مخصصاااااتها كاملااااة 

وأعلن عبال محارحت  الميلقة للتيبيا الحربم ما " سرا يل" ما داا يتنايض ما مبادرة  اضمريكية.
 .118السياسية""ال لول االيتصادية واضمنية يبل مشددًا عل  ر ح  السالا الحربية، 

  وكشالت مصاادر  لسايينية  .ونهاا مأنهت اللتنة احدارية ال كومية  م غزة مهامهاا بشاكل رسامم
النقااااب عاان أن اللتنااة احداريااة عقااادت اتتماعهااا اضخياارة مااا وكاااالم  ،ياادل باارلوكالااة ميلحااة ل

وياماات بتسااليمها مهاااا عملهااا بشااكل كاماال، علاا  أن يكااون كاال وكياال ملااوض  ،الااوزارات  اام غاازة
 .119ومكلف بإدارة شؤون وزارت  بشكل كامل

 ة ر ايل السالي ماخالل اتصال هاتلم ، أكد ر يل المكتب السياسم ل ركة  مال  سماعيل هنية
عازا ال ركاة علا  المحام يادمًا  ام خياوات  نهاام االنقسااا بكال  رادة  ،م ماود عباالالللسيينية 

صااارار؛ بهااادف تو ياااد  الت اااديات الم يياااة بالقحاااية شاااحب الللسااايينم  ااام مواتهاااة المخااااير و الوا 
 .120الللسيينية

  باسا  ركة  مال  وزي برهوا ر يل السلية م ماود عباال بالساماي  اورًا ل كوماة  النايقيالب
 اام  ،ودعااا برهااوا ال مااد   بت ماال مهامهااا ومسااؤولياتها كا ااة  اام غاازة دون تحيياال أو تسااويف.

ترامات  الحقابياة حاد  اتخاذ خيوة عاتلة بإللام تميا ير " ل   عبال ،تصري  ص لم أهلناا  ارات  وا 
 .121"ها للتنة احدارية م القياع، خاصًة بحد استتابة  مال للتهود المصرية و ل  

 نسامة، 8,743,000وصال  لا   " سارا يل"عادد الساكان  ام  ن احسرا يلية المركزي ح صام ادا رة  يالت 
احسارا يلية  اإن عادد اليهاود . وب ساب المحيياات 2016سانة عان  أللااً  156أي بزياادة وصالت  لا  

ماان عاادد السااكان،  اام  ااين وصاال عاادد الحاارب  لاا   %74.6، يشااكلون ماليااين 6.523وصاال  لاا  
ماان عاادد  %20.9يشااكلون مااا نساابت  و  ،لقاادل والتااوالنشااريم ابمااا  اام ذلاا  سااكان ، مليااون 1.824

 .122من عدد السكان %5.4كا"سخرين"، يشكلون  أللاً  396تصنيف  السكان. وتا  
 ام نيوياور  اضمريكياةخاالل لقا ا  رؤساام التالياات اليهودياة  ،اضردنام عباد   الياانم مل أكد ال ، 

اا حاارورة ياام   بهاادف  عااادة الحاليااات  ،23/7/2017 اام  انملااف  ااادث الساالارة احساارا يلية  اام عم 
 .123نصابها  ل بين البلدين 
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  ياعادة للاد اع التاوي  ام  هامو ، " سارا يل"أيامت الواليات المت دة ياعدة عسكرية دا مة رسمية  ام
احساارا يلية القا مااة  التويااة Mashabimالقاعاادة داخاال ياعاادة مشااابيا وتوتااد يلااب صاا رام النقااب. 

 .124ويروشاا اباللحل غربم بلدتم ديمون
  ،از الخاري. زكرياا الحصاار، مان يساا الهندساة المحمارياة بكلياة الهندساة بالتامحاة احساالمية بلازة 

قة دولية نخمتها هي ة أرض  لسيين  م الحاصمة البرييانية لندن بر اساة بالمركز اليانم  م مساب
وكاناات المسااابقة  ااول أ حاال تصااميا حعااادة  عمااار القاار، الللساايينية الماادمرة  ساالمان أبااو سااتة.

وتشااكلت لتنااة  ، ويااد اختااار الحصااار  عااادة تصااميا وتخياايي يريااة الينيااورة ب يلااا.1949–1947
يرلندا، ومن دول عربية ت كيا المسابقة من خبرام من   .125 نتلترا، وألمانيا، وا 

 19/9/2017 ،الثالثاء

  وهاا الً  حاخماً  ال ركاة باذلت تهاداً "أكد ر يل المكتاب السياسام ل ركاة  ماال  ساماعيل هنياة أن 
وت ركت  م كل االتتاهات من أتل التخليف عن أهلناا  ام غازة عبار بواباة المصاال ة؛  توتهات 

يينية داخليااة وخارتيااة ماان أتاال أن تلاات  يلاارة  اام هااذا التاادار لمصاار، وت ركاات باتتاهااات  لساا
خالل مؤتمر صا لم عقاده أمااا محبار ر ا   اور عودتا   لا   ،ويال هنية ."وكسر  لقات ال صار

  ن زياارة و اد ال ركاة لمصار كانات مو قاة ومهماة وذات نتاا . كبيارة. ،يياع غازة بحاد زياارة مصار
 .126ةي  تانب ملف المصال ة خمسة مللات أخر، ر يسوذكر هنية أن زيارة و د  مال تناولت  ل

  اساتحداد ال كوماة لتسالا مساؤولياتها  ام  خاالل تلسات  اضسابوعية، الللسيينم، الوزرام متللأكد"
يياع غزة، وأن لديها الخيي التاهزة والخيوات الحملية لتسلا كا ة منا م ال ياة  م ييااع غازة، 

  سارا يل أهلنا  م يياع غازة والتخلياف مان محانااتها، ميالبااً  وبما يمكنها من القياا بواتباتها تتاه
 .127من عشر سنوات" أكيربر ا  صارها الملروض عل  يياع غزة منذ 

  ،سر تم ر يل المكتب السياسم ل ركة  مال، خالل مقابلة عل  يناةعحو أكد موس  أبو مرزوق RT 
ن  ركتاا  يلباات المساااعدة ماان أ  لاا  موسااكو، تاا  اام زيار   مااال عاان المواحاايا التاام نايشااها و ااد

وتقااديا المساااعدات احنسااانية، واحسااهاا  اام المصااال ة  ،ال صااار عاان يياااع غاازة روساايا  اام  اا   
 .128الللسيينية

  1948 لساايينيم أعلاان تهاااز الشااابا  احساارا يلم عاان اعتقااال خليااة عناصاارها ماان سااكان القاادل و ،
شااابا   ااإن عناصاار الخليااة يمانيااة وب سااب بيااان ال أهااداف  ساارا يلية. باازعا تخيييهااا لهتمااات حااد  
ساالوان تنااوب المسااتد اضيصاا ، مشاايرًة  لاا  أنهااا خييااوا لحمليااات  اام أشااخان كااانوا يحملااون  اام 

وأشاار  لا   وخييوا لشرام أسال ة وماواد متلتارة. ، يالق نار تتاه سيارات ومنايق سكنية  سرا يلية
وادع  الشابا  أن  ، ويدع  م مد  روخ.وهو ي مل الهوية احسرا يلية ،اعتقال مسؤول الخلية أن  تا  

 .129كانوا سيمولون نشايات  الحسكرية ، روخ كان عل  اتصال بحناصر من يياع غزة ولبنان
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 درعاام أن التاايع احساارا يلم اعتاارض يااا رة بااال أأ يخاااي  احساارا يلم النااايق باسااا التاايع أعلاان
ويقااوا  اازب   بتلحيلهااا،  ييااار "بحااد محاينتهااا تنيلااق ماان ميااار دمشااق، وهاام ماان  نتاااف  يراناام

وتمكنااا ماان  سااقايها بصاااروخ ماان يااراز باااتريوت بحااد أن تتاااوزت المنيقااة منزوعااة السااالي  اام 
 . 130التوالن الم خور  يها أي ت ر  عسكري"

   تلريااغ خاازان اضمونيااا  أعلناات وزارة  مايااة البي ااة احساارا يلية أناا  تاااAmmonia  ًاام  يلااا نها يااا  ،
انتهاام عمال ز ياف ألكاين وأعلان وزيار  ماياة البي اة   لة أو اضمونياا اللازياة.سوام من اضمونيا الساا

 .131خزان اضمونيا  م خلي.  يلا
  أسايرات  10أسيرة يقبحن  م ستون اال اتالل، بيانهن  58يالت هي ة شؤون اضسر، والم ررين  ن

 .132ياصرات
 اا "لاادينا  اام مصاار تتربااة  اللتاااي السيساام كلمااة  لاا  الشااحب احساارا يلم  عبااد المصااري الاار يل  وت 

ويمكن أن نكرر تل  التتربة الرا حة، وأن يكون أمن  ،سنة 40را حة وعخيمة  م السالا محكا منذ 
وأحاااف السيساام،  اام كلمتاا  أماااا التمحيااة  المااواين احساارا يلم تنبااًا  لاا  تنااب مااا الللساايينم".

ية وال تتااردوا ون اان محكااا الحامااة لعمااا المت اادة، أناا  "يتااب علاايكا الويااوف خلااف يياااداتكا السياساا
 لا   " ريصاون علا  أمان الماواين احسارا يلم تنبااً   تميحًا من أتل  نتاي تتربة السالا"، مؤكداً 

 .133تنب ما الللسيينم. وأناشد الرأي الحاا احسرا يلم الويوف خلف ييادات  السياسية"
 حياة الحاماة لعماا المت ادة، دولاة ييار الشايخ تمايا بان  ماد سل ياانم، خاالل كلمتا  أمااا التم أمير تدد

ا تازال تقاف ما " بأنهاا سارا يلواتهااا "مناشدت  لا"اضشقام الللسيينيين حتماا المصال ة وتو يد المواياف"، 
يتادو  ا اًل أماا ت قيق السالا الدا ا والحادل، وتواصل نهتها المتحنت   .134 قا ق عل  اضرض ا 

  ناا  يتحااين علاا  المتتمااا الاادولم الحماال ماان  رينبالتغاايسااون ات "عملية السااالاا"المو ااد اضمريكاام لاايااال 
  "لقااد  ااان الوياات يااا الً  رينبالتغاا وأحاااف أتاال  عااادة السااييرة علاا  يياااع غاازة للساالية الللساايينية.

أن محانااة ساكان المو اد اضمريكام وزعاا  والبدم  م تليير الوحا هنا ". ،لويف مرايبة الوحا  م غزة
 .135ميا اضيراف المحنية لمساعدة الشحب الللسيينم وعزل  مال د تغزة لن تنتهم  ال عندما تت  

  ولام  ،خالل مناسبة  حرها الشايخ ناصار بان  ماد سل خليلاةأن  ذكرت ص يلة تيروزاليا بوست
 اام لااول أنتلااول، عز اات أوركسااترا الب اارين الوينيااة  عهااد الب اارين،  اام مركااز شاامحون  يزنتااال

 .hHatikva"136 النشيد الوينم احسرا يلم "هتكلاه
 20/9/2017 ،األربعاء

  للتمحيااة  72أماااا اتتماااع الاادورة  لاا م مااود عبااال،  اام خياااب  يةللساايينالة الساالي ر اايلشاادد
علا  أن "اساتمرار اال اتالل ضرحام دولاة  لسايين يحتبار وصامة عاار  ام  ،الحامة لعماا المت ادة
اعتر نااا بدولااة  ساارا يل    "لقاادعبااالويااال  ".، و اام تبااين المتتمااا الاادولم يانياااً تبااين  ساارا يل أوالً 
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، لكن استمرار ر ض ال كومة احسرا يلية االعتراف بهذه ال دود يتحل من 1967عل   دود الحاا 
 علا  أن " ال   عباالوشادد  موحا تسااؤل". 1993االعتراف المتبادل الذي ويحناه  م أوسلو عاا 

أو الب ااث  اام  لااول الاادولتين اليااوا  اام خياار"، "ويااد نتااد أنلساانا محاايرين  لاا  اتخاااذ خيااوات، 
بديلااة لكاام ن ااا خ علاا  وتودنااا الااوينم، و اام ذات الوياات ُنبقاام اآل اااق ملتو ااة لت قيااق السااالا 

ويااال  " ماان  قنااا  اام هااذه ال ااال أن ننخاار  اام الباادا ل التاام تصااون لنااا  قوينااا وت ماام  واضماان".
 .137أرحنا وشحبنا، من تكريل نخاا اضبرتهايد"

  ام مقار سالارة دولاة  لسايين  ام بياروت،  اتتماعااً  ام لبناان   صا ل منخمة الت رير ييادةعقدت 
بر اساااة أماااين سااار  ركاااة  ااات  و صاااا ل منخماااة الت ريااار  ااام لبناااان  ت ااام أباااو الحاااردات و حاااور 

، "أهمياااة وأولوياااة الحمااال الللسااايينم المو اااد لهاااا  ااام بياااان ،مساااؤولم اللصاااا ل. وأكاااد المتتمحاااون
خيمات، وأهمية التحاون الكامل ما أشقا نا اللبناانيين داخل الم واالستقراروتدعيا اضمن  ،والمشتر 

 .138عل  كا ة المستويات السياسية واضمنية بما يخدا المصل ة الوينية للشحبين الشقيقين"
 توسااايا نخااااا مااان  تاااراخين  مااال الساااالي"  أردان تلحااااد احسااارا يلم الاااداخلم اضمااان وزيااار يااارر"

رعة الاارد علاا  الحمليااات احرهابيااة"، كمااا تااام  اام لإلساارا يليين، باادعو، أن ذلاا  يشااكل "حاامانًا لساا
ويشمل القرار خريتم الو دات القتالية  م تيع اال تالل، عل   .احسرا يلية الخارتيةلوزارة بيان 

وياااال أردان  " ن هاااذه السياساااة تحااازز يااادرتنا علااا    بااااي  الااارغا مااان انتهاااام خااادمتها الحساااكرية.
علاا  االسااتتابة  لاا  ساايناريوهات، والاارد علاا  هتمااات ويااال أردان  ن يااراره سيساااعد  الهتمااات".

 .139"عمليات  رهابية م تملة"و
  ازب   أخيار  د   ن تيشا  يحاغاادي سيزنكاوت ر يل هي ة اضركان الحامة للتيع احسرا يلم يال 

وشااادد  عااادو لااا ، وأن التبهاااة الشااامالية أكيااار خياااورة مااان غيرهاااا ماااا ارتلااااع ا تمااااالت المواتهاااة.
ث ميااول مااا صاا يلة يااديحوت أ رونااوت، أن  ساان نصاار   ساايكون هااد ًا  اام  اادي ،سيزنكااوت

 .140ر يسيًا لالغتيال  م أي مواتهة مقبلة عل  تبهة لبنان
 "و"الحاامير" ل قااوق  ،ياادمت أربااا منخمااات  لساايينية ُتحناا  ب قااوق احنسااان، هاام مؤسسااة "ال ااق

"بالغهااااااا  ؛حنساااااااناحنسااااااان، والمركااااااز الللساااااايينم ل قااااااوق احنسااااااان، ومركااااااز المياااااازان ل قااااااوق ا
 ل  المدعية الحاماة للم كماة التنا ياة الدولياة، تاام  يا  أن "مساؤولين مادنيين  ،الموحوعم" الرابا

احنساانية  ام  وعسكريين  سرا يليين ر يحم المستو، أيدموا عل  ارتكااب تارا ا  ارب، وتارا ا حاد  
 .141الحلة اللربية الم تلة، بما  يها القدل الشريية"

 21/9/2017 ،الخميس

  دولاة،  29أدرف متلل  قوق احنسان التابا لعما المت دة " سرا يل" حامن القا ماة الساودام التام تحاا
 .142ناشيم  قوق احنسان الذين يتحاونون ما اضما المت دة بسبب انتهاتها سياسات انتقاا حد  
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  م المباادرة دولاة  ساالمية وعربياة،  سابما تاام  ا 50المصري عبد اللتااي السيسام  ن " الر يليال
 اام  ااال  الحربيااة، ساايكون لهااا تبااادل دبلوماساام مااا  ساارا يل، وسااتكون هنااا   اادود ملتو ااة يبحاااً 

"لقد أبللت الر يل اضمريكم دونالد ترامب أن لديا   رصاة  يا اًل  وأحاف المنشود". الوصول لل ل  
 .143اب"عن كونها   د، أكبر ذرا ا احره يحية القرن،  هذه هم يحية القرن  حالً  ل ل  

  المكتب السياسم ل ركة  مال موس  أبو مرزوق  ن  لمل  ماسة روساية للحاب دور  عحويال
أنشاي  اام ملااف المصاال ة، مشاايرًا  لاا  أن  ركتا  تنتخاار " تاارامات مقابلاة" ماان القيااادة الللساايينية 
لد ا المصال ة وال وار. وشدد علا  أن موحاوع ساالي المقاوماة "لان يكاون ميرو اًا علا  ياولاة 

ال ركااة "مسااتحدة لتقاسااا المسااؤولية عاان ياارار ال اارب  أنوار" و"ال يمكاان الحبااث باا "، لكناا  أكااد ال اا
 .144وبما يخدا المصل ة الوينية ،والسالا  م شكل  يتابم" ما القيادة الللسيينية

   ام مصاار بحااد سلساالة  الدا مااة احيامااة  ذن صال القيااادي  اام  ركاة  مااال رو اام مشااته  علا 
وبحاد  ،المصاال ة  نتاازلمخابرات المصارية بقياادات  ماال حامن ملاف المشاورات التم تمحت ا

مكتااب   يامااة صاال مشااته  علاا  موا قااة المصااريين علاا  و   اام يياااع غاازة. احداريااةاللتنااة   اال  
 .145صلير للتنسيق واالرتباي  م القاهرة

  ال تملا  أن القياادة احسارا يلية غاادي سيزنكاوت ر ايل هي اة اضركاان الحاماة للتايع احسارا يلم أكاد
 لااا  أن تااايع اال اااتالل ربماااا  أي محلوماااات تديااادة عااان تنودهاااا اضسااار،  ااام ييااااع غااازة، مشااايراً 

يزنكوت  ن ييادة التيع تبذل سيال و  يحير  ل  المخايرة بتنود سخرين لإلسراع باستحادة التنود.
 .146بحدة مسارات بهذا الخصون لل صول عل  محلومات أمنية واستخبارية تهوداً 

 نية رساامية عااودة  لاا  اضردن بحاادما ُأبحاادت ماان الواليااات المت اادة حخلا هااا  دانتهااا وصاالت الللساايي
 .147، وستنها لد، سليات اال تالل احسرا يلم1970 م سنة  م تلتير ويا  م القدل 

  صاااديت "اللتااان اللوا يااة"  اام بلديااة اال ااتالل  اام القاادل علاا  مخيااي حيامااة شاابكة ماان اضنلاااق
 ،ن تسااهيالت لبنيااة ت تيااة  يويااة تاارتبي بمشاااريا اسااتييانية مسااتقبلية ااول المدينااة، هاام عبااارة عاا

وتسهل  ركة انتقال المستوينين من مستحمرات شارق المديناة وشامالها  ام محاليا  أدومايا، ونيلام 
وبسااالات ز يااااف  لااا  مركاااز المدينااااة، "بذريحاااة تخلياااف االزد اااااا الماااروري شااارق القاااادل  ،يحقاااوب
 .148وشمالها"

  علا  هاامع اتتماعاات متلال  قاوق  ة لا  ام كلما ،هي ة شاؤون اضسار، ر يل ،يراياعيس  يال
داخاال اال ااتالل احساارا يلم وا أساايرًا استشااهد 71ن  ، احنسااان  اام مقاار اضمااا المت اادة  اام تنيااف

، باححاا ة  لا  م اات سخارين تسابب التحاذيب لهاا بإعاياات 1967 سانةترام ممارسة التحاذيب مناذ 
 345بلااااغ  2015 / أكتااااوبرولاضم الللساااايينيين منااااذ تشاااارين عاااادد الشااااهداأشااااار  لاااا  أن و . تساااادية
شاهيدًا  183امارأة و تااة، و ساب تقاارير  قويياة مويقاة  قاد أعادا  32يلااًل، و 83مان بيانها  ،شاهيداً 

عل  يد تنود اال تالل خالل مخاهرات وأ داث رشاق  تاارة،  حاا ًة  لا   صاابة الم اات بتارويل 
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تيمانااًا لشااهدام  لساايينيين  يمااا  251 ااتالل مااا ياازال ي تتااز كمااا كشااف النقاااب عاان أن  اال بليلااةل.
م  مقابر اضرياا الحسكري ة احسرا يلية  .149ات القرن الماحميبححها منذ ستين ،ُيس 

  أكد الر يل اللبنانم ميشال عون عل  ال اتة المل ة لتنخيا عودة الالت ين والناز ين  ل  ويانها
وأحاااااف  "ال شاااا  أن تريمااااة ياااارد  ها اضولاااا .بحااااد أن اسااااتقر الوحااااا  اااام محخااااا أماااااكن سااااكن

اللبناانيين عبار  الللسيينيين من أرحها وتهتيرها ال يمكن أن تص   بتريمة أخر، ترتكاب ب اق  
الحودة عليها". وتاابا  "لايل تحييال   رض التويين عليها، كما ب ق الللسيينيين عبر  نكار  ق  

للتاويين،   لا  نازع صالة الالتائ تمهياداً   ال خيوة عل  هذه اليريق، تهدف اونرو اضدور مؤسسة 
والقارار  ام هاذا الشاأن يحاود لناا  ،وهو ما لن يسم  ب  لبنان، ال لالتئ أو لنازي، مهما كان الايمن

 .150وليل لليرنا"
  مااً ها" أدت دوراً  " سرا يل"اعترف عحو لتنة الشؤون الخارتية بالبرلمان المصري عماد تاد بأن "

 ام مقاال لا ، عان أن ر ايل  ،وكشاف .30/6/2013ب المصاري  ام  م دعا ما وصل  بيورة الشاح
لااادعا ماااا تااار،  ااام  ياااةمريكلوالياااات المت ااادة اضل بنياااامين نتنيااااهو أرسااال و اااوداً  مسااارا يلاحوزرام الااا

رل، تكبيرة عل  أعحام  م الكون أن تل  الو ود احسرا يلية مارست حلوياً  ، مؤكداً 30/6/2013
 .151وعية" تتاه اض داث  م مصرمن أتل تبنم رؤ، زعا أنها "موح

 22/9/2017 ،الجمعة

  من البرلمانيين اضوروبيين من لتناة الصاداية الللسايينية اضوروبياة  عدديالبThe Palestinian-

European Friendship Committee  بساابب تماديهااا  ااام  " ساارا يل"بتحليااق اتلاييااة الشااراكة مااا
م  ام بيانا   "نحبار عان تحاامننا المخلان ماا الشاحب ويال الو اد النيااب انتهاكات  قوق احنسان.

الللساايينم، ونحااال  المسااتمر منااذ عقااود ماان أتاال ال ريااة والحدالااة والمساااواة، ون اان ناادعا ال ااق 
 .152بارتهايد احسرا يلم"الللسيينم  م تقرير المصير ونحارض نخاا اال تالل واالستحمار واض

  عباادالتشااريحمالمتلاال   ااملااة السياسااية ل ركااة  اات ، ر اايل الكت اليااوري المتلااليااال عحااو ،   
القياااع، لتنليااذ   ااموصاال يياااع غاازة، ساايقيا بشااكل شااب  دا ااا  يالااذ المصااري، ،  ن الو ااد  عبااد

داريين سيحمل عل  ترتيب اضتوام  يأن الو د الذ المصال ة، موح اً  يتكون من أعحام أمنيين وا 
، ويرتاب   ال ماد رامام الللسايينمل الاوزرام ، بقيادة ر ايل متلاالوينمالستقبال  كومة الو اق 

زالة الحقبات   مما  مال   .153تقوض المصال ة التمغزة كيلية تسليا الوزارات وا 
  النمسااااوية، مااان خاااالل الوكالاااة النمسااااوية للتنمياااة ال كوماااةيااادمت Austrian Development 

Agency ًلاااة اضوناااروا لااادعا برناااام. ملياااون دوالر( لوكا 1.8ن اااو ملياااون ياااورو   1.5بقيماااة  ، تبرعاااا
 .154الوكالة الص م  م اضرض الللسيينية الم تلة
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 ام كلماة لا  أمااا التمحياة الحاماة لعماا المت ادة،  ن ، وزير الخارتية الساحودي عاادل التبيار يال 
ع ن التبيااار أن النااازا وباااي   ."القااادل الشاااريية"الريااااض متمساااكة بدولاااة  لسااايينية مساااتقلة عاصااامتها 

 .155وال يوتد مبرر الستمراره ،الحربم احسرا يلم أيول نزاع  م الويت ال احر
  دعاات اللتنااة و التيااورات المتحلقااة بالوحااا  اام يياااع غاازة،  ل ركااة  اات ، المركزيااة اللتنااةنايشاات

والباادم  اام عمليااة  ،يياااع غاازة  اام خيااوة أولاا  لتقياايا الوحااا  لاا  كومااة الو اااق الااوينم للااذهاب 
وأبادت مركزياة  ات  اساتحدادها لمزياد مان  رساة الصاال يات  ام كال المتااالت.تمكين  قيقياة ومما

 .156ال وارات بهدف التوصل لرؤية تلصيلية لتنليذ اتلاق المصال ة واستحادة الو دة
 ن تترباة  ياران لصااروخ باليساتم تدياد يمكان أن  احسارا يلم،  لاد اعدور ليبرماان، وزيار اتايال أ ي

 ام  ،ليبرماان لاياو  لمختلاف دول الحاالا والسالا الحاالمم. تهدياداً  ي مل رؤول  ربية ونووياة يشاكل
 .157للواليات المت دة و للا ها ن هذه الخيوة استلزازية وتميل ت دياً   ليسبو ،التلريدة عبر 

  لعيلاال  اعتقاالتهااكشف مدير مركز اضسر، للدراسات رأ ت  مدونة أن دولة اال تالل حااعلت مان
 يلاااالً  120وأشاااار  مدوناااة  لااا  أن ساااليات اال اااتالل تحتقااال ماااا محدلااا  . 18الللسااايينيين دون سااان 

 يلاالً  150يونياو، و / ام  زياران يلاالً  75 ن اون التقارير ساتلت اعتقاال  شهريًا،  يث   لسيينياً 
2017 أغسيل سب/ م  يلالً  135يوليو، و / م تموز

158. 
  ل  عدا نسيان الت م  لسيينالمتتما الدولم اضونروا بيير كرينبول وكالة الملوض الحاا لدعا ، 

كرينباول   وياالالذين يال  نها شهدوا ن و سبحة عقود من الخلا بدون تساوية سياساية  تا  اآلن. 
" ن متتمااا الالت ااين ال ياار، أي مسااتقبل سياساام. ال توتااد عمليااة سياسااية م ااددة ذات مصاادايية 

سرا يل.  ن  متتماا يواتا  أيحاًا ع لوحا  د   راييال كبيارة، ويياودًا، وأشاكااًل للصراع بين  لسيين وا 
واحغاااالق بأشاااكال متحاااددة تشاااكل  ،واال اااتالل ،والصاااراع ،ض أيحاااًا للحنااافمااان االساااتبحاد، ويحااار  

 .159 ياتها  م كل بحد يمكن تخيل "
 24/9/2017 ،األحد

  ًاام راا   بر اسااة م مااود عبااال. عقاادت اللتنااة التنليذيااة لمنخمااة الت رياار الللساايينية اتتماعااا  
بت مال مساؤولياتها كاملاة و اق القاانون ودون   لا  المباشارة  اوراً  الللسايينية لتنة ال كومةالودعت 

عرايياال، كمااا تاادعو اللتنااة التنليذيااة كا ااة الاادول الشااقيقة والصااديقة  لاا  تحزيااز مساااعداتها لقياااع 
ا كما  كوماة الو ااق الاوينم باعتبارهاا التهاة الشارعية الو يادة.  لا غزة، وتوتي  هاذه المسااعدات 

باعتبااااره تريماااة  ااارب وملاااف التيهيااار الحريااام والتميياااز  ،ياااررت اللتناااة   الاااة ملاااف االساااتييان
للت  ت قياق يحاا م  ام تارا ا  ،الم كمة التنا ية الدولية بدعوة مستحتلة  ل  ،واللصل الحنصري

1967الللسيينية الم تلة بحدوان  اضراحم"  م  سرا يلال رب التم ترتكبها "
160. 
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 و اادة  11,700  يامااة أيارت"  ساارا يلن "أ مقاومااة التادار واالسااتييان وليااد عساافهي اة  ر اايل أكاد
مااان خاااالل  أخااار،و ااادات اساااتييانية   ياماااة  لااا ، لكنهاااا تساااح  2017سااانة اساااتييانية مناااذ بداياااة 
وياال عسااف  ن ال كوماة احسارا يلية  الرتاوع  ليهاا. دون تحمرابإياماة المساتسما ها للمستوينين 

هنااااا   أن  لاااا  شااااهر الماحااااية، مشاااايراً أخااااالل السااااتة  حمرةمساااات 122ا لاااا مخييااااات هيكليااااة أياااارت
 .161ات المقامة عليهاحمر المست تخن القدل والخليل لحا   أخر،مخييات 

 ر ايل تتحلاق باإترامات  ،أو يارارات ، ركة  مال خلو بيان مركزياة  ات  مان أي مواياف استلربت
الملتااارض  للاؤهاااا بمتااارد  عاااالن والتااام ماان  ،ييااااع غااازة حااد   الساالية الللسااايينية م ماااود عباااال

نهاااام االنقسااااا.   ماااال مااان القااااهرة خيواتهاااا الوينياااة والمساااؤولة المتحلقاااة بمترياااات المصاااال ة وا 
ر يل عبااال باتخاااذ ياارارات  يتابيااة ومسااؤولة بإللااام الاا ركااة  ااوزي برهااوا الويالااب النااايق باسااا 

ال سايما أن هاذه احتارامات  ،رراً مبا هذه احترامات كا ة، مؤكدًا أنا  لاا يحاد أي تحييال أو تساويف
 .162تسببت بحرر كبير  م  ياة النال ومصال ها

 ن الوحاا اضمنام القاا ا  الحباري،مويا أن سر تم ، لدور ليبرمانتوزير الد اع احسرا يلم أ ي يال 
يتيلاااب توتيااا  ت اااذير  لااا  الااادول المتااااورة لهاااا مااان ملباااة ت اااديها. وزعاااا أن  " سرا يلا"الم ااايي بااا

 " سارا يل"خاحت ما  مال  م غزة يالث  روب  م اضعواا اضخيرة، لكن النتيتاة أن  " سرا يل"
باتت محيرة لخوض  رب تديدة كل عامين، وربما يستمر هذا الوحا  م غزة  ن لا يتا  نتاز 

"بالنسابة للتناود اضسار، لاد،  ماال  ام غازة  اإن   ياا الً  ليبرماانوخاتا  مر لة ال سا ما  مال.
لياااوا خيااااران،  ماااا الااذهاب ال اااتالل القيااااع، أو االساااتتابة لميالاااب  ماااال، وأي  ساارا يل لاااديها ا

 .163من الويت" خيارات أخر، تتيلب مزيداً 
  ام كلماة لا  بحاد  ،احساالمية  ام الاداخل الللسايينم الم تال الشايخ را اد صاالي ال ركةيال ر يل 

 .164ام تنقل   م الستنأين م  ن اال تالل يحايب  من خالل وحا ييود ياليية  ،تلسة لم اكمت 
  الهيكاالنشاارتها مااا تساام  "منخمااات تباال    صااا يةأخهاارت Temple Mount organizations" 

، ةالمنصارم ةاليهوديا السانةايت موا المستد اضيص  خاالل  اً مستوين 22,552اليمنية المتير ة أن 
، والاذي سابقتها التام ةاليهوديا بالسانةمقارناة  %60، بزيادة تصال  لا  20/9/2017 م  تانتهالتم 

094,14وصل  ي  عدد المقت مين  ل  
165. 

  أكاااد وزيااار الخارتياااة اللبنانياااة تباااران باسااايل أن "ياااانون  عاااادة التنساااية  ااات  اليرياااق لسلسااالة مااان
، 1921احترامات سنحمل عليها لنحيم كل لبنانم أصيل ومسات ق هويتا  اللبنانياة، أكاان ماا يبال 

 مان أا   الللسايينيينلبنان بالتويين   م  شارة  ل  الالت ين  أو كان ابنًا ضا لبنانية من دون تهديد
 ااام التلساااة اال تتا ياااة لماااؤتمر  ،وشااادد باسااايل لبنانياااة(، أو كاااان صاااا ب خااادمات تليلاااة للبناااان".

ال، علاا  "أننااا ساانحمل علاا  ناازع التنسااية عاان كاال أتنباام غياار تاااليايااة االغترابيااة  اام الل  ي
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 عياااامه  ياهاااا، وسااانبق  نواتااا  موتاااات اللتاااوم  مسااات ق لهاااا، يحااات خاااروف التقصاااير السياسااام
 . 166"نوالنزوي التم تتتاي هويتنا الوينية لن ميها من التويي

 25/9/2017 ،اإلثنين

 راماام ال مااد   المتتمااا الاادولم بالحماال التاااد والمسااؤول حنقاااذ  الللساايينم يالااب ر اايل الااوزرام
اال ااتالل احساارا يلم و ااق تاادول زمناام والااد ا باتتاااه عمليااة سياسااية تااادة تنهاام  ،الاادولتين  اال  

سياسام  م دد، ويال  "لن نقبال بأنصااف ال لاول، وال ب لاول أمنياة أو ايتصاادية متازأة،  نماا ب ال  
علاا   ،ن شااحبنا ماان الحاايع ب ريااة وكرامااة علاا  أرض دولتاا  المسااتقلة كاملااة الساايادةمتااوازن يمك اا
 .167وعاصمتها القدل الشريية" ،1967 دود عاا 

 كما احسرا يلمالتيبيا ما اال تالل  أشكال ي  كا ة  دانت بياناً  احسالممالتهاد  ركة  أصدرت ،
 .168مقايحة اال تالل حنهام ذرت من دعوات بحض الحرب 

  ًبحااد  ،ياارر التاايع احساارا يلم تحليااق عماال يااا رات ماان دون ييااار، ماان نااوع راكااب الساامام، مؤيتااا
 .169تكرار سقويها

 شاهرين؛ غحون  م" انت روا" احسرا يلم اال تالل يوات من تنودستة  بأن الحبري 0404 مويا أ اد 
 .170اال تالل تيع صلوف  م االنت ار  االت لتصاعد النخر ال تاً  مقاتلون، تنود بينها

   أكااد الشاايخ عكرمااة صاابري، ملتاام القاادل السااابق وخييااب المسااتد اضيصاا  ال ااالم، أن الاادعوة للاات
لتريماة التيبياا ماا  شرعياً  سالي ذو  دين، ويحيم غيامً  باب زيارة المستد اضيص  لعشقام الحرب

 .171 ل  أن  يدعو المسلمين غير الحرب لزيارة اضيص  ودعا المقدسيين اال تالل احسرا يلم، مشيراً 
 ااق الخااان لعمااا المت اادة لاا نيكااوالي مالدينااوف  ن  "عملية السااالا  اام الشاارق اضوساايا"يااال المنس 

 تم  ت  و مال يميل " رصة أخيارة" حنهاام االنقسااا "ياد ال تتكارر".اتلاق القاهرة اضخير بين  رك
 ،واتهااا مالدينااوف بمواصاالة بنااام المسااتحمرات "بااوتيرة مرتلحااة". " ساارا يل"اتهااا مالدينااوف وبالمقااال 
 كومة نتنياهو باساتخداا خيااب ت ريحام لادعا  ملاة المساتحمرات  ،متلل اضمن  ل  م تقرير 
 ام القادل  2017 سابتمبر /أيلاول إلىيونياو  /لمستحمرات تركز من  زيرانبنام ا  نويال  التديدة.

سانة عن  %30و دة تديدة، بزيادة يدرها  3,200الشريية بشكل أساسم، ما مخييات لما يقارب 
القاادل، مااا تساابب شااريم بنااام، يلاايها  اام  344تاادمير  ناا  بشااكل عاااا تااا   ويااال مالدينااوف  .2016

 .172شخن 500بنزوي أكير من 
 26/9/2017 ،ثاءالثال 

 ةباصاا  تنادي و ارسامأ أمان  سارا يليين و قتال ب ،مان بيات ساوري ، للسيينم نمر تملالشاب ال ياا 
التام تقاا باين  ،ة هاار أدارحمر  م عملياة  ياالق ناار علا  بواباة تابحاة لمسات يستشهد أنيبل  رابا،

 .173المدينةأبو غوع عل  أيراف غربم  يريتم بد و ويينة شمال غرب القدل الم تلة، ويرية
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  ن  بنام عل  توتيهاات مان الار يل، ياررت ال كوماة  رامم ال مد   الللسيينم الوزرامر يل يال 
للقااانون  وت ماال مسااؤولياتها و قاااً  ،لتساالا مهامهااا 2/10/2017ينااين التوتاا   لاا  يياااع غاازة يااوا اح

 .174اضساسم والقوانين النا ذة
 احيليا الكردي شمالم الحراق أصرت عل   تارام ن  دارة   يال الر يل التركم رتب ييب أردوغان

ت ذيرات؛  االستلتام باضسال بايل و قًا للدستور الحرايم، ولاا الكل  من رغابالاستلتام االنلصال 
  "يااا  دارة شاامالم يااا الً  وتااابا أردوغااان  ساارا يل"."أو منخمااة دوليااة سااو،  ،يلااَق دعمااًا ماان أي بلااد

يل و اادها، هااؤالم  مسااؤولو احيلاايا( ال يحر ااون السياسااة وال الحااراق ماااذا سااتتنون ماان دعااا  ساارا 
لااااا ولاااان تكونااااوا  .يحر ااااون كيااااف تكااااون الدولااااة، ويحتقاااادون أنهااااا سيصااااب ون دولااااة  قااااي بااااالكالا..

 .175أساسًا"
 27/9/2017 ،األربعاء

  عحاااو المكتاااب السياساام ل ركاااة  ماااال،  ن  ركتاا  لااان تقبااال بمنايشاااة ماارزوقيااال موسااا  أباااو ،
 ام  ،ها الحسكري"، خالل تلسات التلاوض ماا  ركاة  ات . وذكار أباو مارزوقيحية "سالي تنا 

 اااوار ماااا وكالاااة اضناحاااول،  ن هاااذه القحاااية لاااا تياااري علااا  ياولاااة منايشاااات و اااد ال ركاااة ماااا 
، وال "هذا الملف غير ميروي للنقااع، ال ساابقاً  المسؤولين المصريين خالل اللترة الماحية. ويال 

المقاومة موتود ل ماية الشحب الللسيينم، وال يحقل أن تلقم المقاومة "سالي  ". وأحاف مستقبالً 
وذكاار أبااو ماارزوق أن نتنياااهو يلااب  زالاات أرحااها م تلااة وشااحبها مشاارد". الللساايينية سااال ها وال

ماان روساايا ومصاار وتركيااا ويياار وغيرهااا ماان اضيااراف، التاادخل بلاارض  بااراا صاالقة تبااادل أساار، 
 " سارا يل"أكاد أن  ماال لان تقبال بلات  هاذا الملاف يبال   اراف  تديدة ما  ركت . لكن أباو مارزوق

 ركااة  ر اايليااال نا ااب كمااا صاالقة التبااادل السااابقة، الااذين أعااادت ا تتااازها.   اام محتقلااينالعاان 
 ن ساالي المقاومااة  ،خاالل مقابلااة تللزيونياة عباار ينااة التزياارة ، ماال  اام ييااع غاازة خليال ال يااة
ن  لا ييري   .176يومًا للنقاع، ولن نقبل أن ييري عل  ياولة الملاوحاتخارف كل المحادالت وا 

  علاا  اسااتحداد تاااا السااتقبال الااوزرام  اام يياااع غاازة "أبااو نحاايا  ن وزارة الداخليااة  تو يااقيااال اللااوام
 لااا  أن ترتيباااات وزارة الداخلياااة تااازم مااان الترتيباااات  واللتاااان المختللاااة ب كوماااة ال ماااد  ، مشااايراً 

 .177لقادا للتوا ق الللسيينمالحامة الستقبال الوحا ا
  خالل ا تلال أييا لاذكر، مارور خمساين  ة م كلم ر يل ال كومة احسرا يلية بنيامين نتنياهو،يال

"لقاد أتيناا باساتييان  ااخر  لا   وغور اضردن  ،والتوالن ،الحلة اللربيةعامًا عل  االستييان  م 
يا  وشادد نتنيااهو علا   ."وب كماة ومياابرة بصاورة مساؤولة ،يهودا والساامرة ون ان ن اا خ عليا  ونقو 

التالم أياول يبال كال شامم ب  ،االستييان مها لكا أيها اضصديام اضعزام بقدر ما هو مها لم" أن
يبال ذكار نتنيااهو أنا  "و ". !وبشكل واح   لن تتا  زالة أي مستوينات  ام أرض  سارا يل مساتقبالً 



 2017 سبتمبر/ أيلول _________________________________________________________

  29       واالستشارات مركز الزيتونة للدراسات               

لاا ننال ساالمًا، بال نلناا  ليهاود أو الحارب.كل شامم  نهاا ليسات اليرياق ح االل ساالا.  لان نشارد ا
 .178" رهابًا وصواريخ!  لن نرتكب ذل  الخيأ متدداً 

  يساااون ات "عملية الساااالاا"المو اااد اضمريكااام لاااب ر ااايل ال كوماااة احسااارا يلية بنياااامين نتنيااااهو التقااا
هاااار أدار،  مساااتحمرة وياااري نتنيااااهو خاااالل اللقاااام ر اااض الللسااايينيين حداناااة عملياااة ،رينبالتغااا

وانحاااماا  ،والمناشااادة الللسااايينية لم اكماااة  سااارا يليين  ااام الم كماااة التنا ياااة الدولياااة  ااام الهااااي
الاذي " INTERPOL احنترباول"التمحياة الحاماة للمنخماة الحالمياة للشارية السلية الللسايينية  لا  

ل اااق وياااال نتنيااااهو  ن ممارساااات القياااادة الللسااايينية ت ." سااارا يل"يخاااالف االتلايياااات المويحاااة ماااا 
بلوماساية الللسايينية لان تمار مارور يوأكد علا  أن ال ارب الد ،باللرن لت قيق السالا كبيراً  حرراً 
 .179الكراا

 يتال، تارام  411ن أ دهما برتبة حابي من الكتيبة ين  سرا يلييالحبرية أن تندي اليانية ذكرت القناة
ث  لاااا  يااااوا اض ااااد وأويااااف تاااايع اال ااااتالل التاااادريب عقااااب ال اااااد انقااااالب مدرعااااة  اااام التااااوالن.

 .180، للويوف عل  خروف انقالبها1/10/2017
 االسااات ناف الاااذي يدمااا   رياااق م اااامم الاااد اع عااان ر ااايل  ر حااات م كماااة اال اااتالل  ااام  يلاااا

وياال الشايخ  ال ركة احسالمية الشيخ را د صالي،  ت  االنتهام من احترامات القحا ية ب ق .
كال الخاروف الصاحبة التام أمار  بهاا، واحا  ن مارغا بال ن  "صالي عند دخول  ياعة الم كمة  

لم أننم  م مويف ال تنازل  ي  عن أي سية مان القارسن الكاريا وال عان  اديث نباوي شاريف، وال 
تنااازل عاان  تاار ماان اضيصاا ، وال تنااازل عاان أي يواباات  سااالمية، عربيااة و لساايينية، ال تنااازل 

 .181" ت  نلق    تحال 
  تت التمحيااااة الحامااااة التاااام  ،انحااااماا دولااااة  لساااايين  لاااا  عحااااوية المنخمااااة علاااا  إلنتربااااوللصااااو 

التمحيااة الحامااة لإلنتربااول  اام خااالل اتتماااع بتصااويت تتاااوز اليليااين ، بلااداً  192 ت تحاااأصااب 
ويااااال وكيااال وزارة الخارتياااة الللسااايينية تيساااير تاااارادات  ن  .86 ااام دورتهاااا السااانوية الاااا  ،ينتااابي

دولاااة عااان  34وامتنااااع  ،24، ومحارحاااة دولاااة 75  لسااايين  اااازت بححاااوية المنخماااة بتصاااويت
 .182التصويت

   شااركة  150ر ملااوض اضمااا المت اادة السااامم ل قااوق احنسااان اضمياار زيااد باان رعااد باان ال سااين  ااذ
ات احسااارا يلية، بأنااا  "علااا  وشااا   دراتهاااا علااا  القا ماااة حمر وعالمياااة تحمااال داخااال المسااات  سااارا يلية

 .183السودام للمنخمة"
 28/9/2017 ،الخميس

 خالل لقام عقدت   مال  ،المكتب السياسم ل ركة  مال  م يياع غزة ي ي  السنوار يال ر يل
شااابابية   ن "يااارار المصاااال ة اساااتراتيتم ال رتحاااة عنااا ، وسنواصااال تقاااديا  نخاااببمديناااة غااازة ماااا 
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وأكاد أن  ويال السنوار  ن  مال لن تبق  بحد اآلن ير ًا  م االنقساا،التنازالت من أتل  نتازه". 
كساار "مهااددًا بااا ،ساام  ضي أ ااد أو أي ياارف  لااا يساام ها( بااا" عاية مشااوار المصااال ة" ركتاا  لاان ت

 مال تذهب  ل  ". وأحاف أن "عنق كل من ال يريد المصال ة، سوام كان من  مال أو غيرها
المصال ة وهم يوية تدًا، وال ركاة بنات يوتهاا لايل مان أتال  كاا غازة، بال مان أتال  لاا شاحبنا 

وار أن  ركتااا  ساااتقدا تناااازالت كبيااارة تااادًا حنتااااي المصاااال ة الللسااايينية، أكاااد السااانو  ."باااالت رير
موح ًا  ل  أن كل تنازل صااعق سايكون أكبار مان يبلا ؛ " تا  يت قاق أ اد الخياارين   ماا  نهاام 

وهاااو أيااال شااامم أو المصاااال ة الوينياااة وهاااو اض حااال،  تااا  نتلااار  لترتياااب مشاااروعنا  ،االنقسااااا
  "شاحار اساتكمال مشاروع الت ريار يلزما  ياوة وو ادة وينياة، ولان رالسانوا ويال الوينم الت رري".
 .184سالي المقاومة وال عملية تيويره" نسم  ض د أن يمل  

 ااااام م ماااااود عباااااال الحملياااااة التااااام نلاااااذها الشاااااهيد نمااااار التمااااال  الللسااااايينية السااااالية دان ر ااااايل 
نبياال أبااو ردينااة وأكااد النااايق الرساامم باسااا الر اسااة  ة هااار أدار.حمر علاا  ماادخل مساات 26/9/2017

 اام تصااري  حذاعااة "صااوت  لساايين"، أن مويااف الاار يل الاادا ا هااو " دانااة كاال أعمااال الحنااف بمااا 
دانة أية عمليات عنف أيًا كان مصدرها" ، يها هذه الحملية  .185وا 

  التااام وصااالت مااان ييااااع غااازة،  خصوصااااً و شااارعت مؤسساااات دولياااة، بتوزياااا المسااااعدات الخيرياااة
لااا  بااانلالدع، مااان المتاااازر البشاااحة التااام ترتكاااب ب قهاااا علااا  أيااادي لمسااالمم الروهينلاااا اللاااارين  

 .186سليات بالدها
  قلاااوا ودخلاااوا مااان اضيلاااال الاااذين اعتُ  %95والم اااررين الللسااايينية  ن " اضسااار،يالااات هي اااة شاااؤون

ساااتن عاااو ر احسااارا يلم  ااام اضشاااهر اضخيااارة تحرحاااوا للحااارب الشاااديد والمباااري علااا  ياااد التناااود 
ياااااد أصااااايب بكااااادمات  ااااام عياااااونها نتيتاااااة الحااااارب باضيااااادي وأعقااااااب  والم ققاااااين، وأن محخمهاااااا

 .187البنادق"
 ت تااازم مااان حمران المسااات  الحباااريلموياااا واال  ديلياااد  ريااادمانالسااالير اضمريكااام  ااام تااال أبياااب  ياااال
تسااوية مسااتقبلية "ساات تلخ  ساارا يل بتاازم كبياار ماان الحاالة اللربيااة،   اامناا  يااا اًل   وتااابا ." ساارا يل"

 قااي  %2أن " سارا يل تسايير علا   زاعمااً  ،غيار ميلوباة لل لااخ علاا  أمنهاا"لكنهاا ساتحيد مناايق 
علاا  كااالا  رياادمان  هيااذر نااورت اضمريكيااةالمت ديااة باسااا الخارتياة وعلقات . "اللربيااة مان الحاالة

 .188اضمريكية م السياسة  اً تليير  د  تح أن ال يتب  مال خات  ن ةل يا
 29/9/2017 ،الجمعة

 ،الللسيينية ما ر يل ال كومة سم ل ركة  مال  سماعيل هنية اتصاالً ر يل المكتب السيا أتر 
أن  مال تريد تيبيق المصال ة، وتمكين ال كوماة مان الحمال  ام غازة،   ي  ، أكدال مد   مرام
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وأنهااا أعياات أواماار لكا ااة المااوخلين المختصااين بتسااهيل مهمااة الو ااد ال كااومم الزا اار للاازة بشااأن 
 .189تسلا  دارة الوزارات

 ناا  ياارر تتميااد خيااة "توساايا" أبنيااامين نتنياااهو وزرام  اام  كومتاا  ب احساارا يلملااغ ر اايل الااوزرام أب
 .190مدينة يلقيلية  ت   شحار سخر

  الحامة للمؤتمر الشحبم لللسيينيم الخاارف  ام بياروت مان الادعوات المشابوهة لحقاد  اضمانة ذرت
وعقاادت اضمانااة الحامااة للماااؤتمر  المتلاال الااوينم الللساايينم ت اات  ااراب اال اااتالل احساارا يلم.

اتتماعًا مشتركًا ما ر اسة الهي ة الحامة للمؤتمر  ام بياروت، لتقيايا المساار الحااا للماؤتمر وب اث 
اضوحاع والتيورات السياسية التم تمر بها القحاية  خصوصاً النقاي المدرتة عل  تدول أعمالها 

ماا دولاة اال اتالل، وتكاريل وتاوده كاأمر  ودعت اضمانة الحاماة  لا  مقاوماة التيبياا الللسيينية.
وأ ااارار الحاااالا للوياااوف  ااام وتااا  ذلااا   واحساااالميةودعااات التمااااهير الحربياااة  ،واياااا  ااام المنيقاااة

تهاحها  .191ومواتهتها وا 
  زاميار تسالمكشف ر ايل الموسااد اضسابق Zvi Zamir صا يلة " سارا يل الياوا"،  ام مقابلاة أتراهاا ماا 

، عن تقديا مسؤول مصري مها 1973هودي، والذي تزامن ما  رب الي الللرانبمناسبة  لول يوا 
 .192سهمت  م تلير مصير ال ربأ"محلومة ذهبية"، للموساد احسرا يلم، 

  ر ااايل ال كوماااة بنياااامين نتنيااااهو،   لااا برساااالة  اضمريكااامرل ت ااام الكاااون يهوديااااً  عحاااواً  18بحاااث
التهاود تمال بو ادة الشاحب اليهاودي  ذروه  يها من أن يرارات  اضخيرة  ام موحاوع  اا ي الباراق و 

 وتااام  اام الرسااالة، التاام كتبهااا أعحااام. اضمريكيااةالتاليااة اليهوديااة  أوساااي اام  " ساارا يل"ومكانااة 
نهااااا كااااداعمين ياااادمام أ، Democratic Party رل، وتماااايحها ماااان ال اااازب الااااديمويرايمتالكااااون
 اضريوذكسيةالتيارات غير  ة حد  سلو  ال كوم  زامعن "يلقها الحميق"  احعراب، بودها " سرا يلا"ل

 .193" سرا يل" م 
 30/9/2017 ،السبت

  أكد ر يل المكتب السياسم ل ركة  مال  ساماعيل هنياة أن المصاال ة  رادة ويارار تشامل الحالة
أتااوام  قيقيااة للمصااال ة واالنتقااال ماان الوايااا الااراهن الم كااوا   يتاااد رصاا  علاا   وغاازة، مشاادداً 

 ام رساالة وتههاا للشاحب الللسايينم  ،وياال هنياة قساا  ل  وايا مختلاف.بأيقال السنين ومرارة االن
والتصااادي لمشااااريا  ،بشاااأن المصاااال ة،  نناااا ذاهباااون للمصاااال ة للتلااار  للمللاااات الوينياااة الكبااار،

عادة االعتبار للقحية الللسيينية ،و ماية خيار المقاومة ،التصلية  .194وا 
  نلذت  2017قاب أن  خالل أيلول/ سبتمبر عن مويا االنتلاحة الن توييقم صادر تقريركشف

 عبوات ناسلة. 9عملية رشق  تارة، وتلتير  12وعملية توزعت ما بين عمليتم  يالق نار،  23
نقيااة  286 ماان  اديااة  لقااام زتاتااات  اريااة وأكااواع متلتاارة،  اام أكياار 41مويااا أكياار ماان الوويااق 
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صاابة  ، سارا يليين 3ن مقتال وأسلرت الحمليات الللسايينية عا مواتهة ما يوات اال تالل. وا 
صابة  لسيينيين 5استشهاد و ، سخرين 15  .195 لسيينياً  76، وا 

 ن الوحاا الماا م  ام  ،يال مميلون عان مؤسساات  كومياة  لسايينية وأخار، أهلياة م لياة ودولياة 
 .196%98 و نيياع غزة "كاريم"؛  يث وصلت نسبة التلو ث  ي  

 ااام تنخااايا  ز الموسااااد احسااارا يلم لحاااب دوراً اهااان ت الااار يل التركااام رتاااب يياااب أردوغاااان  ياااال 
 " سارا يل"الحاراييين أعاالا  اضكارادوبحادما انتقاد ر اا  كردستان الحراق.  يليااالستلتام  ول استقالل 

ماا  مشاتركاً  تاريخااً  احدارةلهاذه   ن  أمراً هذا ييبت "يال أردوغان  ،خالل ا تلالها بنتيتة االستلتام
الحراييين خالل خياب متللاز  اضكرادالقادة  ويال أردوغان مخايباً  ."بيد داً نهما يسيران ي الموساد. 

 .197"هل تدركون ما تقومون ب ؟ و دها  سرا يل تدعمكا"  لقاه  م أرحروا  م شرق تركياأ
  مليااون دوالر  49أعلناات وكالااة اضونااروا  صااولها علاا  تحهاادات دوليااة بتبرعااات ماليااة ياادرت بمبلااغ

 اام بيااان صاا لم  " ن الحديااد ماان  ،ويااال مكتااب الوكالااة  اام بيااروت .ينيينالللساايلالت ااين  دعماااً 
 ام نيوياور  تحهادوا بتقاديا  احساالممالمندوبين المشاركين  م اتتماع استحا ت  منخماة الماؤتمر 

ملياون دوالر  126.5تبرعات  حا ية تحمل عل  تقليل عتز الموازناة الاذي تحاانم منا  الوكالاة مان 
 .198دوالر"مليون  5.77ليصل  ل  
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