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 السنوار يلتقي رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر .1
رئرريس المك ررس السياسرك لحركررف حمرراس فررك   ررا  ، أن 5/9/2017موقععع حركععة حمععاس، غععزة، ذكرر 

غررزي يحيررس السرراوار، ال  ررس الررر يرروي التبترراء، فررك مك بررا بمدياررف غررزي رئرريس ال  اررف الدوليررف ل  رر يس 
 األحمر بي ر ماورير.

الساوار لألوضا  اإلاساايف ال عبف فك ال دس والضفف وغزي والش ات، إضرافف  إلرس ممارسرات  و  رق 
 االح بل المخالفف ل  ااون الدولك ضد شعباا.

 وبّين معاااي األسرى الف س يايين داخل س ون االح بل وحرماالي من زياري ذويلي.
اتن الم دسررف ل مسرر مين والمسرريحيين، واسرر عرا اا لاتررات االحرر بل بحرري الم دسرريين، واسرر لدا  األمرر

 إضافف إلس االس ي ان وم ادري األراضك والمم  تات.
كما اا ش الساوار مع ماورير األوضا  اإلاساايف فك غزي واس مرار الح ار اإلسرائي ك ل عاي الحادي 

ير وأتد ع س ف ح  ميع المؤسسات أمراي ال ر يس األحمرر ل   ترد مرن   بيري معراي عشر ع س ال والك.
 ال ااون الدولك اإلاسااك.

أ ررررى خرربل زيار ررا ل ررراءات مررع أهرررالك ، مرراورير، أن 5/9/2017الجزيعععرة نععت، الدوحعععة، و رراء فررك 
األسرررى ومررزارعين و رريادين وح ررو يين وأترراديميين  ررامعيين، وذلررو لب ررب  ع ررس الوضررع اإلاسررااك 

 فك ال  ا .
حادترات  يردي بشر ن عردي  ضرايا، مرن بيالرا وع س ل ائا بالسراوار  رال مراورير ل  رحفيين إارا أ ررى م

 الوضع اإلاسااك فك غزي وال ااون الدولك اإلاسااك.
و ابع "أريد أن أؤكد لسكان غزي ول س  ات هاا أن ال  اف الدوليف ل  ر يس األحمرر س سر مر فرك   رديي 

 أفضل ما لديلا لدعي الذين يعااون أتتر من الوضع".
ر فررك غررزي سررلير ز رروت إن زيرراري رئرريس ال  اررف  رر  ك لب ررب  و الررت الم حدتررف باسرري ال رر يس األحمرر

سرائيل، ول اء مسؤولين إسرائي يين وف س يايين.  ع س األوضا  اإلاساايف فك األراضك الف س يايف وا 
ولف ررت إلررس أن مرراورير سرري   ك مسرراء التبترراء الرررئيس الف سرر ياك محمررود عبرراس فررك مدياررف راي  ، 

ع ن ا ررائل ل اءا ررا وماا شررا ا مررع السرر  ات وممت ررك الم  مررع المررداك وأوضررحت أن رئرريس ال  اررف سرري
 خبل مؤ مر  حفك.
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 يستقبل رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر عباس .2
محمود عباس، مساء اليوي التبتاء، بم ر الرئاسف فك مدياف  الس  ف الف س يايفاس  بل رئيس : راي  

  يس األحمر بي ر ماورير.راي  ، رئيس ال  اف الدوليف ل  
، الضيف، ع س آخر مس  دات األوضا  فك األراضك الف س يايف، ومعاااي الشعس عباسوأ  ع 

 الف س ياك  راء االح بل.
ع س أن ال ااس الف س ياك م  زي ب اع السبي ال ائي ع س مبدأ حل الدول ين إلالاء  عباسوأتد 

يايف المس   ف وعا م لا ال دس الشر يف ع س حدود عاي وا  امف الدولف الف س  اإلسرائي كاالح بل 
1967. 
، إلس الخ ر التبير الذي يشك ا االس ي ان ع س مس  بل العم يف السياسيف، باع باره عباسوأشار 

 مخالف ل  ااون الدولك ولتل  رارات الشرعيف الدوليف.
خ ك، و وحيد ش ري الو ن، ع س   ميي ال يادي الف س يايف ع س إالاء االا ساي الدا عباسوشدد 

ع س أساس  ياي حركف حماس بإلغاء ال  اف اإلداريف ال ك  امت ب شكي لا فك   ا  غزي، و مكين 
 حكومف الوفاق الو اك ع س ال ياي بملاملا كام ف فك غزي، وال حضير إل راء االا خابات العامف.

حول ال لود ال ك   وي بلا  ، لشرح من رئيس ال  اف الدوليف ل   يس األحمر،عباسو د اس مع 
الماامف الدوليف ل  بيي ال ااون الدولك اإلاسااك فك األراضك الف س يايف، وم ابع لا الحتيتف ل  بيي 

 ا فا يات  ايف األربع.
 5/9/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ظومة االحتالللملكية األرض دليل أنه جزء من من القضاءالخارجية: تزوير وزارة  .3

دواما  876أداات وزاري الخار يف والمغ ربين،  رار المحاتي اإلسرائي يف  تبيت الم تيف لاحو : راي  
 من أراضك الموا اين الف س يايين الوا عف  اوس بيت لحي، ل مس و اين.

هك  يلإسرائورأت الخار يف أن ال رار دليل  ديد ع س أن ما  سمس مااومف ال ضاء والمحاتي فك 
 زء ال ي  زأ من مااومف االح بل ال ك  مارس أبشع أشكال االا لاتات وال رائي بحي الشعس 
الف س ياك وأرضا ومم  تا ا، و ر تس أفاع الخرو ات ل  ااون الدولك وال ااون الدولك اإلاسااك 

اادا إلس  وي وا فا يات  ايف، و  وي فك ذات الو ت ب زوير م تيف األراضك والح ائي ال اريخيف اس 
 مبادئ  ااوايف.  ااون، أواالح بل "وب    ا"، بعيدا عن أي 
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و البت الماامات الح و يف واإلاساايف المخ  ف بم ابعف  فا يل ومببسات هذه ال ريمف و وتي لا، 
 المحاتي الدوليف المخ  ف. إلس و ئف لرفعلا 

 5/9/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف انتهاكات االحتالل في األرض الفلسطينيةالفلسطينية الحكومة  .4
االح بليف ال ك  اإل راءات البت حكومف الوفاق الو اك ب دخل دولك عا ل لو ف كافف : راي  

 افذها الحكومف اإلسرائي يف، وبا ت  اذر بمخا ر شديدي ع س م مل األوضا  فك األراضك 
 س يايف، وع س اال فا يات المو عف.الف 

و ال الم حدث الرسمك باسي الحكومف يوسف المحمود: إن  شكيل ما يسمس "م  س إلداري شؤون 
المس و اين" فك مدياف الخ يل، ب رار حكومك إسرائي ك، يع بر "ساب ف خ يري، ويشكل مساسا سافرا 

 باال فا ات المو عف".
حكومف اإلسرائي يف ضد مدياف الخ يل العربيف الف س يايف، يادرج وأضا  المحمود "أن ما   وي با ال

ضمن أهواء   و الحكومف فك  رسيخ االح بل، و"أسرلف" األراضك الف س يايف، وفرا مخ  ات 
حبل مس و اين غرباء مكاالي.   ل ير الموا اين عن ديارهي، وأرا آبائلي، وأ دادهي، وا 

 5/9/2017، ة )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطيني
 

 يأملون بصفقة تبادل جديدة تنهي معاناتهم األسرى يوسف:  حسن النائب .5
 ال الاائس فك الم  س ال شريعك، األسير المحرر حسن يوسف: : أحمد الم ري  -راي   / غزي 

إن األسرى فك س ون االح بل اإلسرائي ك ي م ون ب ف ف  بادل "مشرفف" ع س غرار  ف ف "وفاء 
 رار"،  فو مع ملي من  يد الس ان.األح

ا من  بل المؤسسف الرسميف الف س يايف ال ك  مت لا الس  ف فك الضفف  وشدد ع س أن    ير ا واضح 
  اه  ضيف اع  ال الاواس، خا ف وأالا  س  يع اال  ال بالمؤسسات الدوليف ال ااوايف وذات العب ف 

  ون دون أي  لمف أو مسوغ  ااواك.ل ضغط با  اه و ف اع  ال الاواس وز لي فك الس
و الس الاائس فك الم  س ال شريعك، الشعس الف س ياك و واه الحيف وكل المؤسسات المعايف 
ا ع س  الرسميف والشعبيف بدعي األسرى، وعدي  ركلي ل مف سائغف أماي  فرد االح بل و ضيي ا، مشدد 

 ن ا ر لي وا بف وخذالالي خيااف للي.أن األسرى  دموا كل ما يم يا ع يلي الو ن والع يدي وأ
 5/9/2017، فلسطين أون الين
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 ضابط أمن فلسطيني بتهمة التحريض عبر "فيسبوك" اعتقالالشاباك يكشف عن  .6
كشف  لاز األمن العاي اإلسرائي ك "الشاباو"، اليوي التبتاء، عن اع  ال ضابط أمن  :الخ يل

 ال حريا عبر فيسبوو ضد اإلسرائي يين.ف س ياك يعمل فك  لاز األمن الو ائك ب لمف 
عاما( من سكان ب دي بيت عوا  33وبحسس بيان ل شاباو، فإن المع  ل هو  بل اا ك السوي ك )

 اوس الخ يل، و ي اع  الا فك السابع عشر من آس الماضك. مشيرا إلس أاا يعمل مديرا لمك س 
 مسؤول  لاز األمن الو ائك فك  اين.

ع  ل اشر عبر  فح ا ع س فيسبوو مح وى  حريضك ي ضمن دعوي مباشري ل  ياي و ال البيان أن الم
 باشا ات عايفف ضد اإلسرائي يين، وأبدى  عا فا ودعما لمافذي العم يات. 

 5/9/2017، القدس، القدس
 

 خبير إسرائيلي: حماس تخشى عدم التزام السيسي بوعوده .7
ات الم روفري لردى إسررائيل  فيرد بو رود مخراو  فرك  ال التا س اإلسرائي ك يواك برن ماراحيي إن المع ير

  ا  غزي من عدي ال زاي م ر ب علدا لا األخيري مع حركرف حمراس و خفيرف الح رار، حيرث مرا زال 
 معبر رفح مغ  ا والارو  المعيشيف  عبف، وخا ف مع اا لاء عيد األضحس.

دروا ال  را  مرؤخرا عبرر معبرر وا ل التا س بمو ع "ايوز ون" اإلخباري إفادات لح راج ف سر يايين غرا
رفح، حيث  حدتوا عن سوء المعام ف الم ريف ب ف يشلي واس  وابلي ب ري ف ملياف، رغري إ ربق زعريي 
حمرراس فررك غررزي يحيررس السرراوار   ررريحات م فائ ررف بشرر ن فرر ح م و ررع ل معبررر الررذي ف رر ح  ي ررف السرراف 

 يوما ف ط. 17الماضيف 
سر خبارات العسركريف، إن إسررائيل  ردرو أن  فراؤل السراوار ال و ال بن مااحيي، الضابط السابي فك اال

يعاك عدي    ا من م ر، حيث  را عت كميات الو ود ال ادمف عبرر م رر ل وليرد التلربراء، ولري  عرد 
التميات   ل بو يري ما امف بسبس ال و ر األماك فك سيااء، فك و ت   وي الس  ف الف سر يايف ال رك 

 ل" ع بات ماليف. دفع تمن الو ود "باف عا
وأضا  التا س اإلسرائي ك أن سكان غزي م خوفون من حالف "الضبابيف" ال رك راف رت  فاهمرات حمراس 
مع م ر حول ف ح معبر رفح، حيث لري يحردد موعرد لف حرا، بيامرا   زايرد  ائمرف الما اررين ل سرفر كرل 

 يوي ولي ي سمح إال ل زء يسير بمغادري ال  ا .
ر لدى إسرائيل من مع ومات يفيرد بر ن هاراو حالرف مرن ال  ري    راح غرزي بر ن وزعي التا س أن ما ي وف

 ع وبات الس  ف الف س يايف ضدهي س   دد ع س اا لاء إ ازي عيد األضحس.
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وذكر بن مااحيي أن حماس ع مت مؤخرا بو ود اا سامات داخل دوائر  اع ال ررار فرك ال راهري حرول 
لم رررريف ال  رررؤمن بال فررراهي معلرررا و سرررعس لوضرررعلا فرررك ال عامرررل مرررع الحركرررف، فررربعا أ لرررزي األمرررن ا

اخ بار  ويل المدى  بل  افيذ ال فاهمات، فرك حرين يضرغط رئريس السر  ف الف سر يايف محمرود عبراس 
 بشدي ع س م ر لباسحاس من ال فاهمات.

وخ ي بال ول إن ااراي الررئيس الم رري عبرد الف راح السيسرك لرن يسرار  لفر ح معبرر رفرح ب روري دائمرف 
وعرروده التتيررري لحمرراس، فال رراهري  ا اررر مررن حمرراس ال يرراي ب فعررال ع ررس األرا ذات بعررد أماررك  رغرري

 إلتبات  دق اواياها   اه م ر.
 5/9/2017الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 الوطني سياسة عدمية تفتقر للبصيرة السياسية المجلسجبهة النضال: مقاطعة دورة  .8

  غررزي، وأمررين سررر هيئررف العمررل الررو اك محمررود حررذر سرركر ير  بلررف الاضررال الشررعبك فررك   ررا: غررزي
الررزق، مررن مخررا ر م ا عررف بعررا ال رروى مررن ف ررائل ماامررف ال حريررر الف سرر يايف، ل  سررف الم  ررس 
الو اك ال ادي، مشيرا إلرس عدميرف هرذا الرالل وعردي فعالي را فرك ال ر تير إي ابرا  ع رس الوا رع الف سر ياك، 

ي يكرن أبرردا  عب ررا  اا عررا  ل  ررويس مررا يمكررن أن يكررون حيرث أترردت ال  ربررف ال اريخيررف أن هررذا الررالل لرر
 خ ب  فك مسيري العمل الو اك.

يرروي التبترراء، إن ال برراين فررك الموا ررف ال ي ررس أن ي ررل إلررس مرح ررف الم ا عررف  و ررال الررزق فررك بيرران
ن الالل األ وس هرو ال عبيرر عرن المو رف داخرل  اعرف الم  رس  وبال الك ال  يعف مع رفاق الدرس، وا 

 اك ملما كان ال باين شاسعا.الو 
وأضا : "احن  ميعا كاا ا ماس ع د   سف لم  س و اك  وحيردي ما خرس كمرا  واف ارا فرك ا فا يرات 
الم الحف، ولتن  ميعاا يردرو مر زق الم رالحف الرراهن و مرود ال حررو إلا ازهرا ومخرا ر ال حركرات 

 الرذيوالو ن، إضافف للذا الخ ر  المشبوهف بع د مؤ مرات هاا وهااو  دعك  متيل شعباا فك الش ات
 .با ت مؤشرا ا واضحف با ل هذا االا ساي األسود الاف ال يضرس مشروعاا الو اك

 5/9/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 مخيم عين الحلوة وتمنع العنف تنقذحماس تدعو لخطة  .9
إي راد خ رف إا اذيرف لمخريي عرين الح روي  دعا المسؤول اإلعبمك لحركف حماس رأفرت مرري إلرس: بيروت

  ماع ال  وء ل عاف و وفر ح وال لتل األزمات ال ك  لدد الف س يايين وال بااايين.
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و ال مري فك   رريحات لرا يروي التبتراء: إن "الحركرف   مسرو بمبردأ األمرن واالسر  رار فرك مخريي عرين 
 بالف س يايين وال بااايين".الح وي، وبضروري ماع اس خداي المخيمات فك أي مشاريع  ضر 

كمررا عبررر عررن رفررا حمرراس اسرر خداي العاررف مررن أي  ررر  ملمررا كرران شرر اا ومو عررا، كمررا و رررفا 
 سياسف ال خريس واالغ ياالت وال  وء إلس السبح لفرا اآلراء.

 وعن الحل فك المخيي، أشار مّري، فك   ريحا ا ال ك اشر لا  حيفف "الالار" ال بااايف اليوي التبتاء،
إلررس "أن أول خ رروي فررك حررل أزمررف مخرريي عررين الح رروي وبررا ك األزمررات الف سرر يايف فررك لبارران  تررون مررن 
خررربل ال فررراهي الف سررر ياك الرررداخ ك، والعمرررل المشررر رو و غ يرررس الم رررالح الف سررر يايف ال بااايرررف الع يرررا 

ن واسررر  راره، الم مت رررف بالمحافارررف ع رررس األمرررن والعب رررات المشررر ركف، واح رررراي الف سررر يايين سررريادي لبارررا
 وال زاي لباان رفا ال و ين ودعي حي العودي وماح الب ئين الف س يايين ح و لي األساسيف".

ي اد حرل ل م  روبين  وأتد مري ع س "ضروري إخراج  ميع الم  وبين ال بااايين من مخيي عين الح وي وا 
عرردي ح ررول  رروالت  الف سرر يايين كررك ااررز  أي مبرررر السرر خداي العاررف أو ال ررو ير األماررك، واضررمن
 عاف  ديدي، وعدي الو ول إلس  داي لباااك ف س ياك مرير ال أحد يرغس فيا".

وأضرررا  مرررري: "إاارررا بحا رررف إلرررس ح رررول شررر اعف ومسرررؤولف وحكيمرررف  مارررع  ررروالت عارررف  ديررردي داخرررل 
يررا، الم  مررع الف سرر ياك أو بررين الف سرر يايين وال بارراايين بمررا يحفررس الم ررالح الف سرر يايف ال بااايررف الع 

 ويماع دخول  لات  خريبيف ع س خط األزمات"، ع س حد  عبيره.
 5/9/2017المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 الحياة الطبيعية في المخيم واستئناف نشر القوة المشتركة في حي الطيري تحديات عين الحلوة:  .11

سياسك واألماك ال باااك يعود الوضع فك مخيي عين الح وي الس وا لف االه ماي ال:  يدا رررررر رأفت اعيي
والف سررر ياك والررردولك ع رررس مسرررارات عررردي: أوللرررا بررردء وم ابعرررف  افيرررذ م رررررات ا فررراق ال يرررادي السياسررريف 

وال ك  رى ال و ل اليلا بمبادري « وتي ف م دليون »ل ف ائل وال وى الو ايف واإلسبميف أو ما ع ر  بر
وذيررول أحررداث آس الماضررك وماررع  ترارهررا  مررن الاائررس بليررف الحريررري فررك مررا ي ع رري بمعال ررف  ررداعيات
 شركيل ل ارف أمايرف ع رس  رعيد ما  رف  ريدا »و تبيت األمن فك المخيي عبر خ وات ميداايف  شرمل 

ل  وا ررل مررع الدولررف ال بااايررف وغرفررف عم يررات لم ابعررف األحررداث ال ارئررف وال  ررورات فررك المخرريي ول اررف 
ودعي ال روي المشر ركف فرك ال  ردي ب روي لترل المخ رين مخ  ف لم ابعف م ف الم  وبين ل دولف ال بااايف 

برر من المخرريي واشررر هررذه ال رروي فررك حررك ال يررري مدعومررف مررن  رروات األمررن الررو اك الف سرر ياك وا عررادي 
األمرررن واألمررران والحيررراي ال بيعيرررف الرررس المخررريي وب سرررمف  رررراح األهرررالك الم ضرررررين عبرررر إعرررادي  ررررميي 

 «. الماازل والمحال الم ضرري
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 ادر م  عف أن ي  دي م ف الم  وبين خ و ا ، هذه المسارات لتواا ليست المري األولس و و عت م
ف سررر يايف لم ابعرررف هرررذا  -ال ررك ي ررررح فيلرررا وباع برررار أن اال فرراق ع رررس  شررركيل ل ارررف مشرر ركف لبااايرررف 

 الم ف سيا  ل با الس آليات عم يف لمعال ف هذا الم ف.
ي ال يررادي السياسرريف الف سرر يايف  حررديين أساسرريين: األول والررس  ااررس هررذا الم ررف  رررى الم ررادر أن أمررا

فررك — رردعملا  رروات األمررن الررو اك—اشررر ال رروي المشرر ركف فررك حررك ال يررري و عزيزهررا وا  رربق يرردها
مبح ف و و يف كل من يعبث ب من المخيي أو يلدد أمن ال وار ال باااك. واألمر الترااك، العمرل ع رس 

ل بيعيررف فررك المخرريي خ و ررا  أن األواررروا حررددت السررابع مررن الحيرراي ا اسرر ئاا  رروفير كررل م ومررات 
ال رراري موعرردا  لبرردء العرراي الدراسررك فررك مدارسررلا بمررا فيلررا   ررو ال ررك فررك مخرريي عررين الح رروي، ومررن ترري 
ب بيعررف الحررال العمررل بسرررعف ع ررس إزالررف آتررار األحررداث األخيررري والبرردء ب عمررال ال رررميي وا عررادي البارراء 

 لك الذين اض روا ل ازوح من ال يري بفعل  ضرر بيو لي  زئيا  أو ك يا .والعودي ال دري يف لألها
 6/9/2017المستقبل، بيروت، 

 
 اإلسرائيلية  للمحكمة العليا رئيسةانتخاب القاضية حيوت  .11

اا خبت ل اف  عيين ال ضاي يروي التبتراء، ال اضريف إسر ير حيروت رئيسرف ل محكمرف الع يرا : ببل ضاهر
 26  اضيف مريي ااؤور، ال ك خر ت إلس ال  اعد. وس بدأ حيوت بمزاولف ملاملا فك اإلسرائي يف خ فا ل

  شرين األول/أت وبر الم بل، وس  ولس رئاسف المحكمف الع يا لمدي ست ساوات. 
واا خبررررت حيرررروت لرئاسررررف المحكمررررف الع يررررا بإ مررررا  أعضرررراء ل اررررف  عيررررين ال ضرررراي، وبمو ررررس  ري ررررف 

ر ال اضررك  رراحس سرراوات الخدمررف األتبررر مررن بررين  ضرراي المحكمررف "سرريايوري ك"، ال ررك   ضررك باخ يررا
الع يررا، وذلررو رغرري محاولررف وزيررري ال ضرراء، أيي يررت شرراتيد، إلغرراء هررذه ال ري ررف، لتررن  سررما مررن أعضرراء 

 ال  اف عارا محاولف شاتيد كما ام اع  ضاي فك المحكمف الع يا عن  رشيح أافسلي ل ما س.
 5/9/2017، 48عرب 

 
 الرد على مطلب إجراء تحقيق مع نتنياهو مندلبليت يرفض .12

مررع اسرر مرار ال ارراهرات أمرراي ماررزل المس شررار ال ضررائك ل حكومررف اإلسرررائي يف، رفررا : هاشرري حمرردان
أفيحاي مادلب يت، يروي التبتراء، االسر  ابف لم  رس التشرف عرن وضرع ال ح ي رات ال اريرف فرك " ضريف 

شرر ن  رردي إلررس المحكمررف الع يررا. كمررا رفررا الرررد الغوا ررات"، وذلررو فررك إ ررار رده ع ررس ال مرراس بلررذا ال
ع س م  س آخر فك االل ماس وهو إ رراء  ح يري مرع رئريس الحكومرف بايرامين ا ايراهو، وذلرو بادعراء 

 أن هذه الم البف    ك فك إ ار حم ف لممارسف الضغوط ع س س  ات إافاذ ال ااون.
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ا أن "سرر  ات إافرراذ ال ررااون ال  سرر  يع وادعررت الايابررف العامررف فررك ردهررا الررذي  رردي إلررس المحكمررف الع يرر
 التشف فك كل لحاف مع اي عن األدلف ال ك  معت، والخ وات ال ك  افذها أو  خ ط ل افيذها".

كمررا ادعررت أن عم يررف التشررف مررن شرر الا أن  مررس ب رردري السرر  ات ع ررس ال يرراي بالرردور الم  ررس ع ررس 
 عا  لا، بل وعر  ف ال ياي بذلو أحيااا.

 5/9/2017، 48عرب 
 

 القدس غربي  المستولى عليها  المنازلالطيبي: لدينا مئات  .13
ال دس:  ال الاائس د. أحمد ال يبك، رئيس ل اف ال دس فك ال ائمف المش ركف، إن "المحراوالت البائسرف 

 الفشل والزوال". إلسال ك  شّالا الحكومف اإلسرائي يف الم  ّرفف، لتسر إرادي الم دسيين، م يرها 
مري احن أماي  ّوات اح بل   وي عاروةي برإخبء مارزل عائ رف شماسراف مرن مازللرا الرذي وأضا ، "هذه ال
ل رررالح مسررر و اين، وا رررل مرررا ي رررال فرررك هرررذا اارررا  ترررريس لسياسرررف ال مييرررز  1964 سررركاا مارررذ العررراي 

العا ري البغيضف ال ك  ا ل لا الحكومف اإلسرائي يف، فك ال ردس الشرر يف خا رف، ال رك لرن  ترون إال 
الدولررف الف سرر يايف الع يرردي، وعا ررم لا ال رردس الشررريف، فررب االحرر بل برراق، وال مسرر و اا ا   ررزءا مررن

ال ك  غ  س األرا الف س يايف، والبيوت من سكاالا وأ حابلا، وكل ممارسات االح بل وا  راءا ا 
 زوال". إلسل لويد ال دس وخاي أباائلا م يرها 

مئررات  إني ابررل بررال ول  أني ررس  48البيررت  بررل اكبررف  االدعرراء بو ررود م تيررف ل يلررود ع ررس إنو ررابع، "
الماررازل فررك ال رردس الغربيررف  ابعررف أل ررحابلا الف سرر يايين  بررل الاكبررف وسرر بت مررالي بعرردها ومررا زالرروا 

 يم  تون أورا ا  تبو يف و) ابو( بلذه الماازل".
 6/9/2017األيام، رام هللا، 

 
 ت اإلنسانية الدوليةعلق منح تأشيرات عمل لموظفي المنظمات "إسرائيل" .14

ع  ت إسرائيل ماح   شيرات عمل ل عام ين األ ااس ال دد فك الماامرات اإلاسراايف الدوليرف،  :الاا ري
 فك خ وي  د  عر ل ماح المساعدات ل ف س يايين.

وبحسرررس هرررذه الماامرررات، لررري يررر مكن عشررررات العرررام ين ال ررردد فرررك ماامرررات إغاترررف دوليرررف برررارزي مرررن 
 عمل أو  عرضوا ل   خير فك األشلر األخيري.الح ول ع س   شيرات 

و رررزعي سررر  ات االحررر بل اإلسررررائي ك أن المسررر لف بيرو را يرررف، ولتالرررا لررري  عترررر ع رررس حرررل دائررري للرررذه 
 ال ضيف المس مري ماذ أتتر من عاي.
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و ال مواف كبير فك م ال اإلغاتف، إن "الوضع  رد ي  رعد ل ع يرل العم يرات اإلاسراايف"، فيمرا زعري 
 ك وزاري الرفاه اإلسرائي يف أن "هذا ادعاء كاذس".مسؤول ف

 5/9/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 المتطرفين يدعو للتمرد على الحكومة اإلسرائيلية المستوطنين جيل جديد من "هآرتس":  .15
«  ردفيع الرتمن»إن  لاز الشاباو ات شف مؤخرا  خبيرا  ديردي مرن  ماعرات « هآر س» الت  حيفف 
 «.ف يف ال بل»ن ف يف المس و اين وما عرفوا ساب ا  بر المكواف م

وذكرت ال حيفف أن هاالو  يب   ديدا  مرن ال ماعرات الم  رفرف فرك  رفو  المسر و اين ومرن ذات 
. وي رول 2015الاواي ال ك افذت عم يف إحراق عائ ف دوابشف فك  ريف دوما  اوبك ااب س  ريف العراي 

ا مك ل  يار الم  ر  والرذي يردعو ل  مررد ع رس الحكومرف اإلسررائي يف الشاباو إن الم موعات ال ديدي  
اال لامررات « يا مررار بررن  بيررر»و شرركيل اارراي حكرري م تررك دياررك، فررك حررين افررس محررامك المسرر و اين 

 ررائب  إن الشرراباو يضررخي األمررور كعاد ررا وأن الحررديث ال يرردور عررن  يررل  ديررد مررن  ماعررات  رردفيع 
خ ي عااوين فارغف ل  حريا ع س المس و اين. واع  ل الشاباو مؤخرا   التمن م لما  الشاباو بمحاولف

عددا  من أفرراد هرذه الم موعرف بعضرلي فرك االع  رال اإلداري وآخررون فرك السر ن ال ارائك أو اإل امرف 
 ال بريف وذلو بعد ورود مع ومات عن اي لي ال ياي بعم يات  ديدي ضد الف س يايين.

 6/9/2017، الدستور، عم ان
 

 تواصل بيع السالح لميانمار يةسرائيلاإل الدفاعوزارة هآرتس": " .16
رفضرررت وزاري الررردفا  اإلسررررائي يف و رررف بيرررع السررربح ل ااررراي فرررك دولرررف : األااضرررول –ال ررردس المح  رررف 

مياامار، ع س الرغي من ال رائي المر تبف ضد المس مين هااو، بحسس م ال اشرر ا  رحيفف إسررائي يف 
 اليوي.

ر س" ع ررس مو علررا اإللت رواررك، اليرروي التبترراء، م رراال ل تا ررس  ررون بررراون  رراء واشرررت  ررحيفف "هررآ
فيرررا:" ع رررس الررررغي ممرررا هرررو معررررو  عرررن  وا رررل ال ررررائي فرررإن الحكومرررف اإلسررررائي يف   رررر ع رررس بيرررع 

وحمرررل الم رررال عاررروان:" مرررع   ررراعد العارررف، إسررررائيل  وا رررل بيرررع السررربح  السررربح ل ااررراي هاررراو".
 لمياامار".

 5/9/2017، وحةالشرق، الد
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 في كواليس األمم المتحدة "حزب هللا"تل أبيب: روسيا دافعت عن  .17
أفررادت م ررادر فررك وزاري الخار يررف اإلسرررائي يف أن بر يررف سررريف و رر  لا مررن األمرري الم حرردي، : الاا ررري

، وذلررو خررربل «حررزس  » شررير إلررس أن روسرريا  حركررت فررك كررواليس الماامرررف الدوليررف، ل رردفا  عررن 
ال ررك أ راهررا م  ررس األمررن الرردولك، األسرربو  الماضررك، بشرر ن   ديررد ال فررويا ل رروات حفررس  الا اشررات

 السبي الدولك فك  اوس لباان.
وبحسرس الخار يررف اإلسرررائي يف، ف ررد  رري خرربل المفاوضررات حررول اررو ال رررار، إخررراج مررواد ماررا، سررعت 

ك ااريي ي روي « حرزس  »شرري إلرس إسرائيل والواليات الم حدي إلس إدرا لا، وفك م دم لا، اإلشاري المبا
 . 1701باشاط عسكري محاور فك  اوس لباان، ويخرق بذلو ال رار 

وبحسررس المسرررؤولين اإلسرررائي يين، ف رررد أعرررس الديب وماسررريون الررروس خررربل الا رراش، عرررن معارضررر لي 
 فرررإن روسررريا سررر عارا« حرررزس  »لب  رررراح األميركرررك، وأوضرررحوا أارررا إذا  ضرررمن ال ررررار أي ذكرررر لرررر

اررررو الرسررررالف ال ررررك و رررر ت إلررررس وزاري « هررررآر س»وا  ررررت  ررررحيفف  ال رررررار، و سرررر خدي ح لررررا بررررالفي و.
اسري حرزس   فرك  إلرسأن الروس أبدوا عدي المواف رف ع رس اإلشراري »الخار يف اإلسرائي يف، و اء فيلا: 

 «.  ال رار
 6/9/2017المستقبل، بيروت، 

 
 بشأن تقديمه رشوة لنتنياهو مالرجل أع تاستجوب"يديعوت": الشرطة اإلسرائيلية  .18

اس  وبت الشر ف اإلسرائي يف، ر رل األعمرال اإلسررائي ك وأحرد كبرار ما  رك  : ر مف خا ف -راي   
 هوليود، أراون مي  شان، ب لمف   ديي رشوي لرئيس الوزراء اإلسرائي ك بايامين ا اياهو.

سرربو  الماضررك فررك لارردن حررول وبحسررس مو ررع يررديعوت أحروارروت، فررإّن اسرر  واس مي  شرران  رررى األ
م ابرل  سرليل خردمات لر رال  رشراوي " الم لي فيرا ا ايراهو ب   رك 1000ال ح ي ات ال اريف فك الم ف "

وأشار المو ع إلس أّن المع ومات  شير إلس أّن هااو شربلات  ويرف لردى الشرر ف بر ن مي  شران  أعمال.
 فك األياي ال ادمف.  ّدي رشوي لا اياهو وسي ي إ راء مزيد من ال ح ي ات معا

 6/9/2017القدس، القدس، 
 

 يكشف عن آخر برامجه التكنولوجية العسكرية اإلسرائيليجيش ال .19
ال  ررل ال تاولو يررف ال ررك  تماتياررااإلسرررائي يف، يرروي التبترراء، آخررر  دفا عرضررت وزاري الرر: هاشرري حمرردان

ليرف وبارس  ح يرف  تاولو يرف". ي ري   ويرها فرك ال رااعات األمايرف و"دائرري دراسرف و  روير وسرائل   ا
 وي وي ال يش اإلسرائي ك بفح لا مؤخرا.
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و بين أن  زءا من هذه المشاريع يع بر "برامل  تاولو يف مس  ب يف ال  زال  يد ال  وير"، فك حين أن 
 زءا آخرر، مترل "التراميرا ال رائري )المسرّيري( م   رف الارار"،  خضرع ل  رارس عمبايرف مرن  برل وحردات 

 ال يش.
كان  د اشر فك السابي، أن سربح ال روات البريرف ي رري   ررب ين ع رس  فعيرل  رائرات مسرّيري )بردون و 

 يار(، األول  ائري مسّيري عمبايف بح ي كاميرا  ائري ل  وي بملمرات ه وميرف، و رائري أخررى مسرّيري 
  عمل ع س مساعدي ال وات المو ودي ع س األرا فك ا ل الع اد.

ريف ل حيفف "هآر س"، فإن وزاري األمن اشرت اليوي أشر ف م وري  وتي هذه وبحسس المراس ف العسك
ال رررائرات المسرررّيري خررربل ال  ربرررف. ويالرررر فيلرررا التررراميرا ال رررائري ال رررك    ررري الارررار، والمعررردي أساسرررا 

 ل  او.
كما  ي  وتيي مشروعين ل رائرات مسريري لا رل الع راد، األولرس مروحيرف  رغيري مسريري  رادري ع رس حمرل 

كي وغرامررررا، وهررررك مررررن إا رررراج "ال ررررااعات ال ويررررف"، والتاايررررف كرررراميرا  ررررائري ذات محرررررو ه ررررين  180
(Hybrid ادري ع س حمل  )كي وغراما، وهك من إا اج شركف "إيروااو يكس". 90 

وعرضررت وزاري األمررن أيضررا، اليرروي، مشرررو  الدبابررف المسرر  ب يف. والحررديث هاررا عررن دبابررف   مررع بررين 
ف، ال  ررزال  يررد ال  رروير، وبررين  تاولو يررا يف رررا أن   عررل الدبابررف شرربحا، بشرركل  تاولو يرا غيررر  ائمرر
 "، بحيث ال يمكن ل رادار أن ي    لا.35مماتل ل ائري "أ  

وبحسس المشرو  المس  ب ك، فإن  دريع الدبابف سيكون "شفافا"، بمعاس أن أفراد ال ا ي الذين ي  سون 
 ال ك  حيط بالدبابف بدون الحا ف ل خروج مالا.فك داخ لا يس  يعون مشاهدي كل البيئف 

وأشررار ال  ريررر إلررس أاررا مررن المخ ررط أن  حمررل الدبابررف وسررائل دفاعيررف ممات ررف لررر"مع ف الررريح" الررذي 
يسرر خدي اليرروي، والررذي يحمررك الدبابررف مررن ال ررواريخ المضررادي ل رردبابات، كمررا يمكررن اسرر خداملا لحمايررف 

 .المركبات األخرى من ال واريخ المضادي
وا ررل عررن رئرريس "دائررري دراسررف و  رروير وسررائل   اليررف وباررس  ح يررف  تاولو يررف"، دااررك غولررد،  ولررا إن 
اللررد  هررو  رروفير الحمايررف ل حيررز بمررا يكفررك لحمايررف ال اف ررف. كمررا أشررار إلررس أن ال رريش برردأ فررك إ ررراء 

 ال  ارس ع يلا.
ل  ررروي بملمررررات سررررريف.  وأضرررا  ال  ريررررر أن األ لرررزي األمايررررف  عمرررل ع ررررس   رررروير "غوا رررف مسرررر   ف"

وبحسس غولد، فرإن   ويرهرا يع برر فريردا مرن اوعرا فرك العرالي. كمرا ي رري العمرل ع رس   روير  لراز 
 غوو غير م هول آخر كك ي وي بعم يات  مشيط بحريف.

 5/9/2017، 48عرب 
 



 
 
 
 

 

 15 ص             4394 العدد:             9/6/2017 األربعاء التاريخ: 

                                    

 
 عائالت بالطرد ستاالحتالل يواصل االستيطان بالشيخ جراح ويخطر  .21

 بل اإلسرائي ك ست عائبت ف س يايف إخ ارات إخبء من ماازللا س مت س  ات االح: محمد و د
فك حك الشيخ  راح بال دس المح  ف، ي  ك ذلو بعد إخبء عائ ف شماساف و ردها من مازللا ل الح 

 المس و اين.
و خ ط  ماعات اس ي اايف إل امف عشرات المساتن االس ي اايف ع س أا اا الماازل الف س يايف 

عائ ف يلوديف  400من سكاالا الف س يايين، حيث كشف عن مخ ط إسرائي ك ل و ين  حال  فريغلا
 فك الحك خبل خمس ساوات.

وبحسس بيان  ادر عن ل اف حك الشيخ  راح، فإن دائري ما يسمس بر"حارس أمبو الغائبين" س مت 
 يوما. 30خبل عيد األضحس ست عائبت م دسيف  رارات إخبء من ماازللا فك الحك بغضون 

 6/9/2017 ،48عرب 
 

 واحد تمهيدا لتركيز البدو بالنقب عاممنزال في  1158هدم  .21
مازال عربيا فك  1158هدمت الس  ات اإلسرائي يف فك العاي الماضك :  اسي بكري  ،رأفت أبو عايش

 .5/9/2017 الا س، وف ا ل  رير أ دره ما دى ال عايش فك الا س يوي التبتاء
سف هدي البيوت فك الا س واس خداي الدولف للا ك داي إلحباط ومبح ف السكان وشرح ال  رير عن سيا

العرس البدو فك الا س، وأن هذا الالل حسس اس خداي الدولف لا مس مر والدولف معايف فيا الس مرارها 
فك اس تمار ميزاايات ضخمف ال ك ي ي  حوي لا إلس عدي أ ساي مالا ما  سمس "الس  ف ل و ين 

 وحدات يوآ ،  معيات م  رفف متل "ريغيفيي" و"أور".البدو"، 
من البيوت كاات مبااك سكايف من الح ر، ال فيح )الزياكو( والخشس،  472وبين ال  رير أن 

 وحاائر األغااي والخياي والمخازن و عدادها أتبر أيضا.
 5/9/2017، 48عرب 

 
 االحتالل يغلق مطبعة ويستولي على معداتها في رام هللا .22

، يوي التبتاء، م بعف فك مدياف راي  ، واس ولت ع س اإلسرائي يفأغ  ت  وات االح بل :  راي 
 معدا لا.

وذكرت م ادر مح يف أن  وات االح بل اس ولت ع س  ابعات وأ لزي حاسوس  بل أن  غ ي 
 م بعف "الاور" ال ك   ع فك عماري الا مف وسط مدياف راي  .
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 اشورات ع س محال   اريف  ماع أ حابلا من  داول وبيع ألعاس "الخرز".وع ي  اود االح بل م
وا  حي عدد كبير من  اود االح بل ماا ي مخ  فف فك راي  ، حيث اادلعت موا لات فك شار  

 خبللا  اود االح بل وابب من الر او و اابل الغاز. أ  يالشرايط،  وأيومخيي األمعري  اإلرسال
 5/9/2017القدس، القدس، 

 
 في بيت لحم لمصلحة المستوطنين دونما   876االحتالل يصادر  .23

تبيت الم تيف لمئات  أ دمت ما يسمس وزاري "العدل" "اإلسرائي يف"، يوي التبتاء، ع س : بيت لحي
الدوامات الزراعيف باسي شركف ل مس و اين  اوس بيت لحي،  اوبك الضفف المح  ف، فك محاولف 

 ع س األرا الف س يايف.لشرعاف االس يبء 
و ال ممتل هيئف م اومف ال دار واالس ي ان فك بيت لحي حسن بري يف: إن وزاري االح بل تّب ت 

دواما زراعيا فك ما  ف "الحبي ف" من أراٍا  ريبف من مس و اف "ع  يون" )الم امف عاوي  876م تيف 
ود لمس و اين، رغي و ود  ضيف بين ع س األراضك الف س يايف(  اوبا باسي شركف "ع يواا" ال ك  ع

 عاما، وبلذا أعد  ابو ) ليواك( للا رسميا. 18ال ااس الف س ياك واالح بل ماذ 
وشدد بري يف ع س أن ما  رى "هو  حايل ع س ال ااون، وسر ف واضحف، ضاربين ال ااون بعرا 

المس و اين يح ف ون الحائط، وأن هذا سيس خدي ألغراا اس ي اايف"، الف ا إلس أن م موعات من 
 اآلن فك األراضك المس ولس ع يلا.

 5/9/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 قرار اعتقال إداري في سجون االحتالل خالل أسبوعين 50: نادي األسير .24
أ درت س  ات االح بل اإلسرائي ك، خبل الا ف التااك من آس/ أغس س الماضك، : راي   

 ّي أسرى ف س يايين؛ بيالي سيدي ومحاضر  امعك.أمر اع  ال إداري بح 50
وأفادت  معيف "اادي األسير الف س ياك" الح و يف يوي التبتاء، ب ن االح بل  دد أمر االع  ال 
اإلداري بحّي المحاضر فك  امعف الا اح الو ايف البروفيسور ع اي األش ر من ااب س، وبحي 

 األسيري إحسان دبابسف من الخ يل.
أمر ا  در بحّي أسرى اع   وا  16فك بيان للا، إلس أاا من بين األوامر اإلداريف الّ ادري وأشارت 

 ألول مري أو أعاد االح بل اع  اللي بعد اإلفراج عالي.
 5/9/2017، فلسطين أون الين
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/ أغسطس بحق الحريات اإلعالمية الفلسطينية خالل آب انتهاكا   84: لجنة دعم الصحفيين .25

 المنصرم
اع داء   84وّت ت "ل اف دعي ال حفيين" )غير حكوميف( فك   رير  در عالا يوي التبتاء، :   راي

 بحي الحريات اإلعبميف فك األراضك الف س يايف المح  ف، خبل شلر آس/ أغس س الماضك.
 44( ار تبلا االح بل اإلسرائي ك، و84اع داء  )من أ ل  40وأوضحت ال  اف الف س يايف، أن 

  لات ا ار تب لا  لات ف س يايف فك الضفف الغربيف و  ا  غزي.اا
و الت إن  مع الحريات اإلعبميف فك األراضك الف س يايف، ار فع بو يري عاليف بعد إ دار الس  ف 

 الف س يايف فك الضفف الغربيف المح  ف  ااون "ال رائي اإللت روايف".
 5/9/2017، فلسطين أون الين

 
 الماضي / أغسطسفلسطيني ا خالل آب 450االحتالل اعتقل  .26
ف س ياي ا  450أفاد مركز "أسرى ف س ين" ل دراسات، ب ن  وات االح بل اإلسرائي ك اع   ت : راي   

 خبل آس/ أغس س الماضك؛ بيالي اساء وأ فال.
 فب   65، أن االح بل اع  ل التبتاء وأوضح المركز الح و ك )غير رسمك( فك بيان لا يوي

حاالت اع  ال كاات بحي ف يات  4ف اي وسيدي فك أغس س الماضك، مبيا ا أن  15ف س ياي ا  ا ر ا و
 عام ا. 16لي    اوز أعمارهن الر 

 5/9/2017، فلسطين أون الين
 

 التفكجي: تقطيع أواصر الضفة الغربية باالستيطان الهدف اآلني لالحتالل .27
ير الخرائط ب معيف الدراسات العربيف فك ال دس  ال مد: أحمد الم ري  -ال دس المح  ف / غزي 

المح  ف، د. خ يل ال فك ك: إن    يع أوا ر مدن الضفف الغربيف عبر االس ي ان، يمتل هدف ا آاي ا 
 اس را ي ي ا لس  ات االح بل اإلسرائي ك.

 يد أي وأتد ال فك ك فك حديث لر"ف س ين"، أن    يع الضفف الغربيف لماا ي "أربا "، ي س فك  ع
ح ول مس  ب يف فك م ف الدولف الف س يايف، ويح ي من  لف تاايف سي ري أمايف إسرائي يف ع س 

 الماا ي الف س يايف بكل سلولف ودون أي عااء وكدر.
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االح بل لمس و اف "عميحاي"  اوس ااب س البدي ف لر"عمواا" مؤخر ا، يح ي  إ امفوأشار إلس أن 
ا اس ي ااي ا يف ل شمال  أهدافا م عددي، غير أن األخ ر مالا ما ي ع ي فك كون المس و اف  متل سد 

 غرب ا ح س غور األردن شر  ا. 1948الضفف عن وس لا، حيث يبدأ من حدود األراضك المح  ف ساف 
مس و اف "افيحاي" شمال راي  ، و داوللا  إ امفوحذر ال فك ك من   ديي الروايف اإلسرائي يف بش ن 

ا أن عشرات ع س أالا المس  و اف األولس ال ك   اي ب رار حكومك إسرائي ك ماذ )عشرين عام ا(، مؤكد 
 المس و اات أ يمت فك هذه المدي بخب  ما يسوق االح بل، وي   فا البعا ع س أاا م س مات.

 5/9/2017، فلسطين أون الين
 

 2017 / سبتمبرأيلول 5فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى  .28
 والمع   ين الضحايا أعداد حول   ريرا" سوريف ف س يايك أ ل من العمل موعفم " أ درت

 أي ول/ سب مبر شلر وح س ،2011 العاي السوريف التوري بدء ماذ الببد، فك الف س يايين والمحا رين
2017. 

 و د  اء فك ال  رير الا ائل ال اليف: 
 ( امرأي.462العمل من  وتي لي بيالي ) ( ح ي ف الضحايا الف س يايين الذين  مكات م موعف3571)
 ( امرأي.103( مع  ب  ف س يايا  فك أفر  األمن والمخابرات ال ابعف ل اااي السوري بيالي )1633)

ال يادي العامف ع س مخّيي اليرموو يدخل يوما  –ح ار ال يش الااامك وم موعات ال بلف الشعبيف 
 ( ع س ال والك.1511)
ف س يايف  ضوا ا ي ف ا و ال غذيف والرعايف ال بيف بسبس الح ار غالبي لي فك ( ال ئا  وال ئف 198)

 مخّيي اليرموو.
 ( يوما .1089( يوما  وعن مخّيي اليرموو ماذ )1248اا  ا  المياه عن مخّيي درعا مس مر ماذ أتتر )

مخّيي يخضع ( يوما ، وال1584أهالك مخّيي حادرات فك ح س مماوعون من العودي إلس ماازللي ماذ )
 ( يوما .337لسي ري ال يش الااامك ماذ أتتر من )

، فك حين ي در عدد 2016( ألف ال ئ ف س ياك سوري و  وا إلس أوروبا ح س الايف 85حوالك )
( آال ، 6( ألف، وفك م ر )17( ألف، وفك األردن )31الب ئين الف س يايين فك لباان بحوالك )

 ف س يايك سوري. ( آال ، وفك غزي ألف8وفك  ركيا )

 5/9/2017سورية،  فلسطينيي أجل من العمل مجموعة
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 تحاول إضعاف الحضور المسيحي في القدس "إسرائيل"رؤساء الكنائس المسيحية:  .29
 ال رؤساء التاائس المسيحيف فك ال دس، إن إسرائيل  سعس إلس : عبد الرؤو  أرااؤوط - ال دس

 إضعا  الحضور المسيحك فك المدياف. 
رؤساء التاائس، فك بيان مش رو ا  عت ع يا وكالف األااضول عن    لي بش ن "اا لاتات  وعبر

 إسرائيل ل وضع الراهن )الس ا يكو( الذي يحكي الموا ع الم دسف ويضمن ح وق التاائس وام يازا لا". 
ايف ع س وأضا  البيان:" هذا الوضع الراهن )الس ا يكو(  ع ر  با عالمي ا الحكومات والس  ات الدي

 حد سواء، وأيد ا دائم ا الس  ات المدايف فك ما   اا".
ولفت رؤساء التاائس فك بياالي كذلو إلس و ود مشرو  ال ااون م  رح ياا ش فك التايست 
)البرلمان(، من ش اا أن يحد من ح وق التاائس ع س مم  تا لا، فك إشاري إلس مشرو   ااون 

 التايسف فك ال دس الغربيف وبيعلا لشركات خا ف.  إسرائي ك يسعس لوضع اليد ع س أمبو
و ال رؤساء التاائس فك البيان:" هذه اإل راءات هك اع داءات ع س الح وق ال ك ضمالا دوم ا 

 الوضع الراهن )الس ا يكو(". 
 5/9/2017 لألنباء، األناضول وكالة

 
 آالف وحدة استيطانية في جبال القدس أربعمخطط استيطاني لبناء  .31

ت م ادر إعبميف عبريف الا اس عن أن الم  س ال  ري ل  خ يط والبااء ال ابع لبح بل، كشف
وافي يوي التبتاء، ع س مخ ط اس ي ااك  ديد لبااء آال  الوحدات االس ي اايف ع س ال بل 

 "المحيف" بال دس المح  ف.
سرائي يف  ع بر البااء فك : "إن الس  ات اإلاإللت رواكو الت  حيفف "هآر س" العبريف ع س مو علا 

 هذه الما  ف ضروري بسبس ا و أراضك البااء فك ال دس المح  ف".
آال   4هك ار حيث سي ي بااء حوالك  600وبحسس ال حيفف،  غ ك خ ف البااء مساحف  درها 

 وحدي سكايف اس ي اايف. 

 5/9/2017لإلعالم، غزة،  الفلسطينية الرأي وكالة
 

 االنتخابات ستقرر مصير الجالية العربية اإلسالمية: س بلدية نيويوركالمرشح الفلسطيني لمجل .31
ألف موا ن من  170أي ول/ سب مبر الحالك احو  12ي و ا يوي : عبد الحميد  ياي -ايويورو 
فك حك بروك ين، أتبر أحياء مدياف ايويورو سكااا، وأتتر   مع عربك إسبمك فك  43الما  ف 

بين خمسف مرشحين عن الحزس الديم را ك، فك االا خابات األوليف المدياف، الا خاس واحد من 
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ل ماافسف ع س م عد الما  ف مع مرشح  ملوري فك اا خابات الب ديف فك  شرين التااك/اوفمبر 
2017. 

عربك »من بين المرشحين الديم را يين الخمسف ال س الف س ياك خضر الي يي الذي يفاخر ب اا 
سبي ال وتريف العربيف، وااشط فك ال اليف العربيف والف س يايف فك كافف وراعك كايسف ال« ف س ياك

 المااسبات الو ايف. وب در ما هو معرو  فك التاائس معرو  فك المسا د.
ماذ  راري فك شباط/ فبراير الماضك خوا االا خابات ب ش يع من أ د ائك العرس والف س يايين »

دون أن أ ل ع يا وأ حدث مع الااس وأح ل ع س  خا ف، لي يبي مس د واحد فك بروك ين من
 رس م ر « ال دس العربك»،  ال األس خضر الي يي فك ل اء مع «ال  تيدات بدعي حم  ك االا خابيف
فك بروك ين، ال ك  ان افسو وأات  سير فيلا أاو فك راي   « بيردج»حم  ا االا خابيف فك ما  ف 

 أو ال اهري أو  اعاء.
 ما  بين ال اليات العربيف واإلسبميف ع س دعي حم  ك االا خابيف. الماافسف اآلن هااو إ»وأضا  

 عدت كوالا بين خضر الي يي وخمسف مرشحين من الحزس الديم را ك، بل الماافسف اآلن ع س 
ألف عربك ومس ي يعيشون فك مدياف ايويورو. أؤكد لتي أن هذا الزخي فك  650م ير ومو ع احو 

دعمك إذا فشل ف ن ي رؤ عربك أو مس ي آخر ع س ال  دي لبا خابات. سي ولون إذا كان ر ل 
 «.اإل ما  خضر الي يي  د فشل فكيف لواحد ماا أن يفوز فك إي اا خابات؟

ال دس »شاعات عاا وال لي البا  ف. ف د عرا ع س واشر ال لاياف وأا ار إسرائيل العديد من اإل
رهابك فك توس راهس»عدي  غريدات   ول إاا « العربك «. مس ي م  ر ، ومن أا ار حماس، وا 

و ال إن هااو عددا من أا ار إسرائيل األغاياء  د خ  وا أمواال هائ ف واش روا عددا من الت اس 
 وال حافيين ل شويا سمع ك. 

 6/9/2017ندن، ، لالقدس العربي
 

 الحريري تتابع سبل منع تكرار اشتباكات عين الحلوةبهية  .32
زارت الاائس بليف الحريري  ائد ال يش العماد  وزيف عون فك مك با وبحتت ": الحياي" –بيروت 

 معا األوضا  العامف، ال سيرما فك  يدا والمخيمات.
وف ائل ماامف « ف ح»ااايف فك حركف وأ رت ا  اال  ها فيا  بكل من أمين سر  يادي الساحف ال ب

فك لباان أحمد « حماس»ال حرير الف س يايف ف حك أبو العردات والمسؤول السياسك لحركف 
عبداللادي وا  عت مالما ع س ما  ي من خ وات با  اه  شكيل ل ان مش ركف ف س يايف وبال اسيي 

وال وى الف ررس يايف الو ايف واإلسبميف  مع الدولف ال بااايف  ر مف ل باود ال ك ا ف ت ع يلا الف ائل
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آس  25ال ك  ي ال و ل إليلا بمبادري من الحريري فك « وتي ف م دليون »ضمن ما عر  بر 
)أغس س( الماضك إلالاء  داعيات االش باتات األخيري وماع  ترارها، ال سيما ما ي ع ي مالا ب فعيل 

ا يمس ب من المخيي وال وار وحل م ف آليات العمل الف س ياك المش رو فك ال  دي لتل م
 الم  وبين، و ب غت الحريري من أبو العردات وعبداللادي أن األمور  سير فك شكل إي ابك.

وا   ت الحريري برئيس فر  مخابرات ال يش ال باااك فك ال اوس العميد فوزي حمادي و شاورت 
 معا فك الوضع األماك فك  يدا والمخيي.

 6/9/2017، الحياة، لندن
 

  إقامة مدرسة جديدة في منطقة إدلب بتمويل منظمٍة ُيديرها رجُل أعماٍل إسرائيلي ٍ  .33
اليلودّي، مو ك كلااا، الا اس عن  ياي -كشف ر ل األعمال األمريككّ  زهير أادراوس:-الاا ري

ّد إسرائيل ب  ديي المساعدات ال بّيف فك شرق ح س، وأّتد  لريس  ميع اليلود من هذه المدياف، وشدّ 
ع س أّاا ي وي بشكٍل مس مٍر ب زويد المعارضين بال عاي والدواء ومواد أخرى، بع ٍي وب  ييٍد من 

 الس  ات اإلسرائي ّيف.
( إّاا ي وي وبشكّل يومكٍّ ب مرير مئات NRGاإلسرائي ّك )-عام ا(، ل مو ع اإلخباريّ  48وأضا  كلااا )

ال يش السورّي “السورّيف ولعاا ر -ال والن العربّيف ال رود الغذائّيف لسّكان ال زء الم حرر من هضبف
ر وشّدّد ع س أّن ال رود الغذائّيف   رسل إلس ال ر  السورّي بال اسيي مع ال يش اإلسرائي ّك، ”. الح 

ولتّاا رفا اإلف اح عن ال رق ال ك   س خدي ل مريرها، وبالم  ابل أّتد فك حديتا أّن ال رود   ش رى 
 من إسرائيل.

ا سوريًّا  15 الب ا و 90اليمياّك الا اس عن أّن -( العبريّ NRGسياق عياا، كشف مو ع )فك ال مدرس 
فك مدرسف  ديدي فك ما  ف إدلس أ يمت بالمشاركف  2018 -2017باشروا الساف الدراسيف ال ديدي 
 مال كلااا.األمريكّيف ال ك يديرها ر ل األع –اإلسرائي ّيف ” عماليا“بين ماامف إغاتف سوريف وماامف 

و ابع المو ع اإلسرائي ّك  ائب  إّاا س  اي مدرس ان  ديد ان إضافي ان من هذا ال بيل فك سورّيف 
خبل الساف الدراسيف الحاليف، وذلو فك الما  ف اآلماف المحاذيف ل حدود مع ” عماليا“بمساعدي ماامف 

 إسرائيل.
 مو ع العبرّي إّن مالاج ال ع يي سيكون و ال م در مسؤول فك المدرسف ال ديدي فك ما  ف إدلس ل

مخ  ف ا عن مالاج ال ع يي فك المدارس السورّيف الرسمّيف الذي يشّدد ع س كراهيف إسرائيل، كما أّن 
 ”. بلف الا ري“أْو ” داعش“المدرسف لن  تون ديايف وف ا  ل الل الذي ي بااه  اايي 

 5/9/2017، ، لندنرأي اليوم
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 باإلفراج عن معتقلي الرأي الفلسطينية تطالب السلطةمنظمات دولية ومحلية  .34

اا  دت ماامات ح و يف دوليف ومح يف الس  ف الف س يايف الع  ال موا اين فك : روي رز –راي   
  ضايا رأي و البت باإلفراج عالي فورا .

بمو س إن الحي فك حريف ال عبير مكفول »فك بيان: « المفوضيف الساميف لح وق اإلاسان»وذكرت 
من العلد الدولك الخاو بالح وق المدايف والسياسيف، وهك معاهدي م زمف لح وق اإلاسان  19المادي 

 «.2014 د ت ع يلا ف س ين  وعا  فك 
« إذاعف مابر الحريف»عاما ( رئيس م  س إداري  45واع   ت أ لزي األمن الف س يايف أيمن ال واسمك )

الااشط فك م ال الدفا  عن ح وق اإلاسان اإلتاين،  عاما ( 37األحد الماضك وعيسس عمرو )
 وكبهما من مدياف الخ يل.

يبدو أن عيسس عمرو المدافع عن ح وق اإلاسان اع  ل بعد ماشورات ع س موا ع »و الت المفوضيف 
 «.ال وا ل اال  ماعك  ا  د اع  ال  حافك من  بل الس  ات

مؤ مر  حافك بعد أن  ادرت ال وات اإلسرائي يف  وكان ال واسمك  د اا  د الس  ف الف س يايف فك
معدات إذاع ا وأغ   لا، و الس الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامك الحمد   باالس  الف، 

 م لما إياهما بعدي ال دري ع س حمايف المؤسسات الف س يايف والشعس الف س ياك.
ع  ال أحد مدافعك ح وق اإلاسان الف س يايين ا »بيااا  اع برت فيا « ماامف العفو الدوليف»وأ درت 

 أنوأضافت «. الا  اده الس  ات الف س يايف ع س الفايسبوو بمتابف ه وي مشين ع س حريف ال عبير
اع  ال عيسس عمرو هو أحدث دليل ع س أن الس  ات الف س يايف م ممف ع س موا  ف حم  لا »

 «.ال معيف ضد حريف ال عبير
 زايد حاالت ال و يف واالع  ال »فك بيان عن « س يايف المس   ف لح وق اإلاسانالليئف الف »و حدتت 

 ولي  حدد الليئف عدد المع   ين.«. ع س خ فيف حريف الرأي وال عبير خبل األشلر ال  ي ف الماضيف
إن اع  ال ال واسمك وعمرو من  بل األ لزي »فك بيان « شبكف الماامات األه يف الف س يايف»و الت 
مايف واس مرار  و يفلما يا وي ع س خ وري كبيري و اا ا مع ال  ريحات ال ك ي   لا العديد من األ

 «.المسؤولين فك ال لات الرسميف حول اح راي ال ااون و ون الحريات العامف
 6/9/2017، الحياة، لندن
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 باقية رغم القيود للفلسطينيينفرنسا: مساعداتنا  .35
فراسك برواو لومير، أمس، أن فراسا  اوي اإلب اء ع س مساعدا لا أتد وزير اال   اد ال: أ. .س

، ع س الرغي من ال يود فك 2017، كما كاات ع يا فك عاي 2018الم دمف ل س  ف الف س يايف لعاي 
 الميزاايف الو ايف.

س ذات فراسا  ع زي اإلب اء ع »و ال لومير ل  حفيين، إاا أب غ الوزراء الف س يايين الذين ال  اهي أن 
 «.2018المس وى من المساعدات التاائيف الم دمف لف س ين عاي 

أود أن أشدد أن هذا يشكل م لودا  كبيرا  من  بل فراسا ومن  بل رئيس ال ملوريف فك »وأضا ، 
ولي يوضح الوزير  يمف المساعدات الفراسيف «. ف ري اض ر فيلا فك فراسا إلس خفا اإلافاق العاي

 .2017فك عاي 
األر اي األخيري عن المساعدات الفراسيف المو ودي ع س المو ع اإللت رواك لوزاري الخار يف وبحسس 

 م يون يورو. 40 رابف  2015الفراسيف، فإن فراسا خ  ت فك عاي 
 6/9/2017، الخليج، الشارقة

 
ة:  .36  بالجامعات بتزايٍد استراتيجي ٍ  "إسرائيل"ضد   النشاطاتالواليات المتحد 

 وّ ع الما دى اليلودّي فك الواليات الم حّدي، أْن  زداد و ر فع األحداث  ادراوس:زهير أ-الاا ري
المااهضف لبح بل اإلسرائي ّك فك  امعات عّدي ب مريكيف من  بل ماامات مؤيدي ل ف س يايين. و ال 

شلد أحداث واشا ات مااهضف فك  2015-2014الما دى اليلودي )ضّد االف راء(: إّن العاي 
ف د  2016-2015أمريكّيٍف ضّد سياسف إسرائيل فك األراضك الف س ياّيف المح ّ ف، أّما العاي   امعاتٍ 

ا فك األحداث والاشا ات المااهضف إلسرائيل، خاّ ف  من  بل ماامات مؤيدي  شلد ار فاع ا و زايد 
الو ا  ( ال ك  دعي الاشا ات المااهضف إلسرائيل مما يبرزBDSل ف س يايين ع س رأسلا ماامف )

 الح ي ك إلسرائيل ال ك  ّدعك اإلاسااّيف والديم را ّيف والم حافاف ع س ح وق الفرد.
ولفت ال  رير عياا إلس أّن اشا ات الم ا عف ضّد إسرائيل فك ال امعات األمريكّيف أ بحت فك 

م ع  ف  زايد اس را ي ّك وم  دي من حيث ال ت يو والمااهر، وف  ا ل   رير الذي ر د الاشا ات ال
 بإسرائيل فك مئات ال امعات األمريكّيف.

ا فيما بيالا و اسي  ا ال ي ل عن  BDSووفّ ا ل   رير، فإّن م موعات م ا عف إسرائيل   الر  عاوا ا  يد 
ذلو، كما  عمل ع س  شكيل  حالفات إ  يميف وشبكات   ريف و حالفات سياسيف مع الفعاليات 

ح وق المت يين ومااوئف ل  مييز العا ري، وكذلو    ير  ضي لي اال  ماعيف ال  دميف األخرى، متل 
 وماحلا  يمف ليبراليف أساسيف، والو ول إلس الفضاء الواسع داخل الحري ال امعك. 
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 االس را ي يون عبوي ع س ذلو، فلك شبكف ملايف كبيري وحّري، فيلا المس شارون ال ااوايون، 
غرافيو وغيرهي، والتل يسدي المشوري والدعي من ا ل السياسيون، م ورو موا ع الويس، وم ممو 

 مكافحف الاشاط المااوئ إلسرائيل فك ال امعات، و عزيز ال لود الراميف إلس  عبئف الااش ين.
وكشفت  حيفف )يديعوت أحرواوت( العبرّيف الا اس عن أّن اش اء ماا رين ل  ضيف الف س يايف 

ضري  كان ي  ّدملا عدد من ضباط االح ياط فك  يش أو فوا فك إحدى ال امعات األمريكّيف محا
االح بل، حيث  اموا بالل ا  ضّد الم حدتين وو فوهي بال اود الم رمين كما  اموا بالب ي ع يلي 

إلس  BDSوش ملي مّما دفع إداري ال امعف إلي ا  المحاضري و حويل ال  بف من ماا ري الر 
الرأي األخر، و اي حّراس ال امعف بإخراج ضباط  محاضرات ع ابيف ع س مدار عامين حول   بل

 االح ياط اإلسرائي ّيف و حت حراسٍف مشّدّدٍي من أحد األبواس الخ فّيف.
 هارفارد  امعف فك الح وق  لت يف دعملابو ف ” مي بااو“ع س   ٍف،  امت شركف المحاماي الدوليف 

” ميدل ايست مواي ور“مو ع  يف الف س يايف، وذلو حسسال ض  دعي لماا شف اس ضاف لا بسبس
االع راا الف س ياك ع س حريف ال عبير: حركف “األمريكّك. و ال المو ع إّن ح  ف الا اش كاات حول 

 .بارزون  محامون  فيلاع دت فك ال امعف، وشارو ”   عرا لل ويٍ 
اماٍت وركزت ح  ف الا اش ع س كيفيف  عرا المحاضرين فك ال امعات وال بس إلس الع اس أْو ال ل

 محاوالت إلس ال  ّرق  و يّ . الف س ياكّ  الشعس بح وق  م  الب لي بسبس ل ساميف، معادون  ب اليخا ئٍف 
ي ا  إلسكات إلسرائيل المؤيدي ال ماعات  ما متل الف س يايين، لح وق  الداعمف الا اش ح  ات وا 
مدياف بوس ن فك  امعف اورث أيس رن ب ”ف س ين فك العدالف ا ل من  بس“ م موعف لا  عرضت
 األمريكيف.

 5/9/2017، ، لندنرأي اليوم
 

 الجبير: مستعدون الستمرار األزمة مع الدوحة عامين آخرين .37
ال ضير إذا اس مرت »أع ن وزير الخار يف السعودي، عادل ال بير، أمس التبتاء، أاا : )وكاالت(

 «.ماالشعس ال  ري هو من ي رر من يحك»، مؤكدا  أن «أزمف   ر عامين آخرين
ما   ااه هو أااا لن »ع س   ر، مضيفا  « ح ار»و ال ال بير ل  حفيين فك لادن، إاا ال يو د 

ا عامل مع الدوحف، ولن اسمح للا بدخول أ وائاا، وال يمكن  بول أي دولف  دعي اإلرهاس، و دعي 
ل مع دولف  دعما العم يات اإلرهابيف إعبميا ، الدول ك لا ي س أال   سامح مع اإلرهاس.. ولن ا عام

 «.و  دخل فك شؤون دول أخرى 
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وأضا ، سا رر ما إذا كاات هااو ع وبات أخرى ع س   ر وف ا  ل ارو . و ال ال بير، إن 
 «.بري اايا و فت ع س الحياد فك أزمف   ر ولي  سااد مو ف الدوحف»

 6/8/2017الخليج، الشارقة،  
 

 تحيلقرقاش: الدوحة يائسة بدون محيطها واستبداله مس .38
إن الخ ف ال ك اع مد لا الدب وماسيف »أتد أاور بن محمد  ر اش، وزير الدولف ل شؤون الخار يف، 

ال  ريف غير فاع ف أو مؤتري،  د  ضر السمعف إلس حين، ولتالا ال  خرج   ر من م ز لا، فر ف 
 «.ل دوحف ل   مل والحكمف
شلده أزمف   ر مؤسف وم و ع، ويو د ال  عيد اإلعبمك الذي  »أمس: «  وي ر»و ال  ر اش عبر 

 «.الح ول، هذه بدورها بحا ف إلس مرا عف ش اعف إلسالمشاعر ويؤ  لا، ولتاا ال يدل ال ريي 
ات شفت   ر فك أزم لا أالا يائسف من دون محي لا، واس بدالا مس حيل  غرافيا  »وأضا : 

 «.اغل هذا المحيطوا  ماعيا  و اريخيا ، والخ وي ال اليف ضروري ال عامل مع مش
 6/8/2017الخليج، الشارقة، 

 
 األزمة القطرية حلبريطانيا تدعو إلى  .39

اس  ب ت رئيسف الوزراء  يريزا ماي وزير الخار يف السعودي عادل ال بير، : الرياا، لادن، باريس
لما  ف، عددا  من ال ضايا ال ك  لي الب دين وا»و ال اا ي باسي الحكومف البري اايف إن ال  اء  ااول 

بما فيلا اس مرار عزلف   ر فك ما  ف الخ يل، إذ  ددت رئيسف الوزراء دعو لا األ را  كافف إلس 
ا خاذ خ وات ل لدئف الوضع واس عادي م  س ال عاون الخ ي ك وحد ا فك أ رس فر ف ممكاف، كما 

بدا  وال مكين، . واوهت ب ركيز البراامل ع س ال غيير واإل2030 ااولت المحادتات رؤيف السعوديف 
     ع إلس موا  ف العمل من  رس مع السعوديف فك مشروعلا ال موح هذا. »و الت إن بري اايا 

 6/8/2017الحياة، لندن، 

 

 لألزمة الخليجية خاصافرنسا تعين مبعوثا  .41
 أع ات الخار يف الفراسيف، التبتاء،  عيين سفيرها السابي فك السعوديف،: األااضول -لي س التاب ك 

بر رااد بيسااسياوت، مبعوتا خا ا للا إلس ما  ف الخ يل العربك، لبحث سبل مساهمف باريس فك 
 حل أزمف   ر مع عدد من  يرااا.
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و الت الم حدتف باسي الخار يف الفراسيف، أاييس روما يا إسبااك، اليوي، إن "المس شار الدب وماسك 
ف )الخ يل العربك(، ل  ييي الوضع فيلا، وسبل دعي ل حكومف، بر رااد بيسااسياوت، سيزور  ريبا الما  
 الوسا ف، و خفيف ال و ر بين   ر و يراالا".

 5/8/2017لألنباء، ناضول وكالة األ 

 

 حمد الدولي األكبر في البالد ميناءقطر تفتتح رسميا  .41
دولك اف  ح أمير   ر الشيخ  ميي بن حمد آل تااك، التبتاء، رسميا، ميااء حمد ال: محمد خبي ف

 الشرق األوسط. مواائفك الدولف، وواحدا من أتبر  المواائفك مرح  ا األولس، الذي يعد أتبر 
و ال وزير الموا بت واال  االت ال  ري،  اسي بن سيف الس ي ك، إن الميااء "يح ي أحد 

من ، ب ح يي االت فاء الذا ك ودعي المخزون االس را ي ك ل ببد 2030أهدا  رؤيف   ر الو ايف 
 الس ع الحيويف، والدفع  احو اإلا اج".

وماذ أتتر من شلرين ع س اف  احا الرسمك، باشر الميااء عم ا الفع ك، وساهي، حسس وكالف األاباء 
ال  ريف الرسميف ) اا(، بدور بارز فك   اوز أزمف   ع خ وط المبحف مع دول الح ار، واس  بل 

 ضك.ألف حاويف فك يوليو/ موز الما 49أتتر من 
 5/8/2017لألنباء، ناضول وكالة األ 

 
 المتطرف.. جذور األزمة وآفاق الصدام الفكرحماس وجماعات  .42

 مؤمن بسيسو
فّ رت العم يف ال ف يريف ال ك افذها مؤخرا أحد م  رفك  اايي الدولف اإلسبميف "داعش" فك م موعف 

من األسئ ف الم   ف حول أمايف  ابعف لحركف حماس ع س الحدود الم ريف مع   ا  غزي، وابب 
بواعث وأسباس امو الفكر الم  ر  داخل ال  ا ، وح ي ال لديد الذي يشك ا لحكي حماس، ومدى 
ا اعف المعال ات األمايف البح ف لحمايف األمن واالس  رار الداخ ك، فضب عن مس  بل العب ف بين 

العاا ر الشبابيف إلس مس ا ع واليف سيااء" الذي يحاول  ّر العديد من  -حماس و اايي "داعش 
 ال  ر  داخل ال  ا .
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 البواعث واألسباب
يا  س سببان أساسيان يمكن أن يفسرا الور الفكر الم  ر  فك   ا  غزي، و  وره إلس   سيدات 
عم يف  ع ت من فكري ال  ل وال ف ير االا حاري وسفو الدماء واس لدا  الم درات والماشآت، أمرا 

 ا ر الم  رفف ال ك  ؤمن بالفكر الداعشك الخالو.سلب لدى العا
يابغك االع را  أوال  ب ن معاي العاا ر الم  رفف  د  حّدرت من  فو  الحركات اإلسبميف 
الف س يايف، وأن  ذر المشك ف يكمن فك أساليس ال   ين التامل ال ك مّيزت الاُّا ي ال عبويف فيلا، مما 

لس االاغبق وسوء الان باآلخر، وعدي  بول واس ساغف األفكار  عل هذه العاا ر أ رس ما  تون إ
األخرى أو ح س   ّبل فكري الحوار مع أ حابلا، و عل اار لا إلس اآلخر الو اك محكومف بالريبف 

 والشو ع س الدواي.
تر فوز حركف حماس فك االا خابات ال شريعيف م  ع عاي  ، وما  به من  شكي لا الحكومف 2006وا 

مع حركف ف ح، و وال إلس  2007ايف العاشري مافردي، و رؤسلا لحكومف الوحدي الو ايف عاي الف س ي
األحداث الدمويف  يف العاي افسا بين حماس وف ح وال ك اا لت بسي ري حماس ع س كامل  غرافيف 
  ا  غزي؛ بدأت حماس  وا ا مشك ف  ديدي فك ااري التتير من عاا رها إلس ما ي ف را أن 

من وا بات ومسؤوليات فك إ ار حكملا المافرد ل   ا ، وخ و ا فك م ال   بيي أحكاي  مارسا 
 الشريعف اإلسبميف بشكل كامل، وموا لف مااهر الفساد األخب ك فك الم  مع.

لتن  ع يدات الحالف الف س يايف  حت االح بل، وااعداي م ومات   بيي أحكاي الشريعف اإلسبميف 
دود؛ دفعت بعا العاا ر الشابف الم حمسف والم ع  ف داخل الحركف بشكل كامل وخا ف الح

اكار ال لا الذي رأوا فيا  خاذال عن ا ري الدين، مما ملد ال ريي أماملي  ل خروج عن  فلا، وا 
 لبل حاق بالفكر الم  ر  الذي يع بر  اايي "داعش" حاضا ا الرئيسيف.     

بعا العاا ر الشبابيف داخل ال  ا ، فيكمن فك  أما السبس اآلخر لبروز الفكر الم  ر  لدى
الارو  المعيشيف ال اهري ال ك يعاايلا أهالك   ا  غزي، واا شار مااهر الف ر والب الف وسوء الحال، 

 و فشك مااهر الفساد فك ال ب  ين السياسيف واال   اديف فك الم  مع.
الا  اي العديدة من الشبان لبل حاق بالفكر ف د دفعت الحا ف  الماسف والعوز  الشديد وسيادي  ازعات ا

الم  ر  الذي يرون فيا سبيب لممارسف اللروس إلس األماي، وموا لف الارو  الم رديف ال ك 
يعيشوالا، ومعا بف ال ب ف الحاتمف ال ك يحّم والا المسؤوليف عما آلت إليا أحوال الم  مع من ف ر 

 وفساد.
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 حجم التهديد
لديد الذي  شك ا العاا ر الم  رفف ع س حكي وافوذ حماس فك غزي من األعداد ال  ابع خ وري ال 

الما سبف أو المواليف ل  اايي، أو من  وي الفكر الم  ر  الذي يع ا واا ومدى   تيره فك الم  مع، إذ 
إن أعداد هذه العاا ر ليست كبيري اسبيا، و  در فك  م  لا بمئات يحمل التتير مالي فكر ومبادئ 

 اايي دون أي فعاليف حركيف ميداايف، فضب عن  لافت الح ل الشرعيف واألدلف الع  يف والما  يف ال
 ال ك ياباك ع يلا فكر ال اايي، وااعداي   تيرها فك الم  مع داخل ال  ا .

لتن مكمن الخ وري ي بّدى فك  بيعف الخ ر التبير الذي يمكن أن  شك ا بعا العاا ر 
  اايي، إذا ما  ررت  افيذ عم يات  خريبيف أو اس لدا  أشخاو أو م الح والم موعات ال ابعف ل

 أو ماشآت  ابعف لحكومف حماس وأ لز لا األمايف، أو أيف أهدا  أخرى داخل ال  ا .
ولعل اس حضار ماضك ال لديدات ال ك  حم لا عاا ر هذا ال اايي يابئ بالعديد من العم يات 

ذها ع س مدار الساوات الماضيف، و ي كشفلا من  بل األ لزي األمايف ال خريبيف ال ك حاول هؤالء  افي
ال ابعف لحكومف حماس  بل و وعلا، وال ك كان من الممكن أن  و ع أعدادا كبيري من الضحايا لوال 
ل ف   بعباده، فضب عن بعا العم يات ال ك  ي من خبللا  ف ير عبوات ااسفف فك سيارات 

 إال أن ل ف   حال أيضا دون و و  ضحايا. وبعا الا اط األمايف،
ال ك  حم لا العاا ر الم  رفف ال ابعف لر"داعش"   اه حكي -ال ااس اآلخر من  بيعف ال لديدات 

يكمن فك  و ا هذه العاا ر فك بعا األحيان احو االح بل، بلد  الضغط ع س  -حماس
 رها وو ف مبح  لي أمايا.حماس وأ لز لا األمايف، وا  بارها ع س إ بق سراح عاا 

ف د أ  ي عاا ر ال اايي  واريخ ع س بعا المدن ال اوبيف والماا ي المحاذيف ل  ا  غزي فك 
الداخل الف س ياك المح ل فك ف رات زمايف مخ  فف، وهو ما اس  بع ردود فعل إسرائي يف عسكريف 

العسكري لحماس، وأخرى  ابعف  ميداايف  مت ت فك   ف موا ع ومراتز  ابعف لت ائس ال ساي ال ااح
 لأل لزي األمايف ال ك  ديرها الحركف.

فك -لذا، ف د كتفت هذه األ لزي األمايف  لودها ل ع س ومبح ف عاا ر ال اايي خشيف  ّر حماس 
إلس حرس أو   عيد عسكري مف وح مع االح بل، وماع أي محاوالت  ديدي  -إ ار الفعل ورد الفعل
 ار الداخ ك فك ال  ا .لضرس األمن واالس  ر 

ومع ذلو، فإن العم يف ال ف يريف األخيري ال ك افذها أحد عاا ر "داعش" فك م موعف  ابعف ألحد 
أ لزي حماس األمايف ع س الحدود الم ريف مع ال  ا  مؤخرا، أشع ت الضوء األحمر من  ديد، 

ه العاا ر والم موعات وأعادت إلس الوا لف الشعور بالخ ر وال لديد الذي يمكن أن  شك ا هذ
 الم  رفف داخل الم  مع الغزي خبل المرح ف ال ادمف.
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و د وا لت حماس  عوباٍت  مف  فك محاوال لا  د ين واح واء العاا ر الم  رفف ال ابعف لر"داعش"، 
ف د بذلت الحركف  لودا مضايف فك سبيل إضفاء او  من ال غيير أو المرواف ع س أفكار و ااعات 

 اايي ع س مدار الساوات الماضيف دون  دوى.عاا ر ال 
و ركزت هذه ال لود ع س و ا الخ وو داخل س ون األ لزي األمايف ال ابعف لحماس، وشم ت 
المئات من العاا ر الم  رفف ال ك  ي اع  اللا ع س ف رات زمايف م فاو ف، حيث شك ت الحركف ل اف 

خاضت حوارات فكريف وشرعيف م ولف  -إليلا من كبار الع ماء والدعاي الما مين-ع ميف م خ  ف 
 مع  ادي وعاا ر ال اايي.

ففادت ال  اف أفكارهي و و لا لي وأتب ت زيف وخ    ااعا لي ومبادئلي، وبيات ح ي مخالف لا ألحكاي 
وا وو ومبادئ الشريعف اإلسبميف، و اا ضلا ال اي مع األهدا  العامف والم ا د الت يف ل دين، 

 ل مع م الح الشعس الف س ياك و ضي ا الو ايف.و ضادها التام
وا لوا  عوبات ح ي يف  -الذين خاضوا هذه الحوارات مع عاا ر ال اايي-لتن الع ماء الشرعيين 

فك  حويل  ااعات هذه العاا ر إلس اال  اه اإلي ابك، ا ي ف الت افف الضح ف والفكر الس حك 
حاديث الابويف الشريفف. وكتيرا ما كان هؤالء العاا ر للؤالء، وفلملي المعوج ل ا وو ال رآايف واأل

ي ااهرون باال  اا ، ويوّ عون ع س  علدات بال زاي االاضباط وعدي اإلخبل ب من الم  مع في ي 
 إ بق سراحلي، ومن تّي يعودون إلس ذات  ايعلي الخبيث، وي  ار إلس اع  اللي من  ديد.

ف مليماف ع س سبل موا لف هذه العاا ر وفكرها الم  ر ، وهكذا،  بدو المعال ات األمايف الخال 
ن كان ذلو ال يعاك ضروري عدي عبج ال ذور الح ي يف ال ك أدت إلس امو هذا الفكر الم  ر   وا 

 فك بعا األوساط الشبابيف داخل ال  ا .
 

 مستقبل العالقة
رشحا لمزيد من ال و ر يبدو مس  بل العب ف بين حماس والعاا ر الم  رفف ال ابعف لر"داعش" م

 وال ع يد، وال   وفر أيف مؤشرات ع س  اوح ال رفين احو ال لدئف أو الملاداف خبل المرح ف الم ب ف.
ف د اب درت حماس عدي محاوالت فك السابي ل تريس  يغ  فاهي هادئف مع العاا ر الم  رفف 

يداعلي الس ون،   زملي بال مت والسكون الميدااك، فك م ابل إي ا  الحمبت األما يف لمبح  لي وا 
إال أن هذه العاا ر كاات  ا ا عرى هذه ال فاهمات با راد، و عيد ع  ف ال و ر والمبح ف 

 الميداايف إلس البدايف م ددا.
وال يشك األفي ال ريس ب ي  غّير فك هذه المعادلف، بل إن الحوارات الفكريف ال ك  رت داخل الس ون 

اا ر عن ال مسو بمال لا الفكري الماغ ي، واإل ب  عن غ رسف لي  ا ح فك تاك هذه الع
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ال ااعات ال امدي ال ك  ؤمن بال فسير األحادي لبعا اآليات ال رآايف واألحاديث الابويف الشريفف، 
 الخارج عن روح الا وو والفلي الس يي للا وما وق األهدا  والم ا د الت يف ل دين.

ع "داعش"، فإن األمر ال يا ر  إلس العاا ر الم  رفف وحين ا حدث عن مس  بل العب ف م
المو ودي داخل   ا  غزي، بل يشمل األمر البايف األساسيف ل  اايي المو ودي داخل سيااء ع س 

 األراضك الم ريف.
فك غزي،  اشط األ لزي األمايف ال ابعف لحماس فك م ابعف و ع س ومبح ف عاا ر ال اايي، 

والمرا بف األمايف الدائمف، و ر د كل شاردي وواردي   در عالي،  و ضعلي  حت م لر الفحو
و ضعلي  حت م ر ف الضغط الافسك الم وا ل، بلد  ح زهي عن أي محاولف لإلخبل باألمن، 
أو إ يان أي أعمال عدائيف ضد الم الح والماشآت األمايف أو أيف أهدا  مدايف، بحيث أشغ  لي 

 س ال خريس والمس باألمن واالس  رار محدودي.بحمايف أافسلي و ع ت  در لي ع 
وفك الم ابل، فإن إ راءات أ لزي حماس ع س الحدود الم ريف مع   ا  غزي، واس عداد الحركف 

واليف سيااء" فك إ ار حمايف الحدود  -المع ن لعمل كل ما من ش اا ال  دي لخ ر  اايي "داعش 
لس    ا  غزي، ي عل مالا عدوا للذا ال اايي، الذي مع م ر، وماع  س ل العاا ر الم  رفف من وا 

 يحاول اس   اس و  ايد أتبر عدد ممكن من العاا ر داخل ال  ا .
واليف سيااء" وحماس آخذي فك االاحدار يوما بعد يوي،  -وفك كل األحوال، فإن العب ف بين "داعش 

لعين األمايف المف وحف غير أن ال بضف األمايف الم ريف فك ال عامل مع ال اايي فك سيااء، وا
لر"حماس" ع س عاا ره ال ابعف والمواليف فك غزي،     ان األخ ار وال حديات ال ك يحم لا ال اايي 

 إلس حد كبير.
خ اما..؛ يابغك عدي االت فاء بالمعال ات األمايف لموا لف الفكر الم  ر  داخل غزي، وا خاذ مبادري 

  مع الغزي، عبر إالاء  فّرد حماس بحكملا لغزي وما أدى حّل  ذريف لماع اا شار ال  ر  داخل الم
إليا ذلو من ح ار خااي وارو  معيشيف  اهري، فضب عن  تييف الحركف لال لا السياسك 
 و عبئ لا ال اايميف مع م  ضيات الوا ع السياسك الم غير وم   بات الم  حف الو ايف الف س يايف.

 3/9/2017، الجزيرة نت، الدوحة
 

 إنشاء بلدية للمستوطنين في الخليلمعنى  .43
 عادل شديد
ع س الرغي من أن ا فا يات ما بعد أوس و كاات  د  سمت مدياف الخ يل المح  ف ال ك  ضي حوالك 

من مساحف المدياف ومن عدد  %80ربع م يون ف س ياك إلس  سمين، يشكل األول ما اسب ا حوالك 
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ألمايف والمدايف إلس الس  ف الو ايف الف س يايف فك سكاالا الف س يايين، حيث  ي ا ل ال بحيات ا
بعد اادال  االا فاضف الف س يايف  2002،  بل أن  عيد إسرائيل ا  ياحا واح بلا فك 1997العاي 

التاايف. و ي إب اء ال سي التااك  حت السي ري األمايف اإلسرائي يف التام ف، بح ف و ود مئات 
ا، وهو ال زء الذي يضي أهي معالي المدياف ال اريخيف والديايف المس و اين اليلود الم  رفين في

واال   اديف، وخ و ا الحري اإلبراهيمك الشريف والمح ف المركزيف ل ا ل العاي، وأسواق الخضر 
والماشيف المركزيف، إضافف إلس و ود أتتر من أربعين ألف ف س ياك فيلا. وع س الرغي من ال  سيي 

بلا، إال أالا ب يت وحدي إداريف خدما يف واحدي موحدي، حيث   دي ب ديف الذي أ اس المدياف وضر 
 الخ يل الف س يايف كل خدمات البايف ال ح يف للا، مياه وكلرباء و اايي وشبكف الم اري وغيرها. 

ب غ عدد المس و اين اليلود فك الب دي ال ديمف من مدياف الخ يل مائ ك مس و ن، فك ف ري  و يع 
 و، فيما ي  اوز اليوي تماامائف مس و ن مشبعين بمخزون كبير من الح د والتراهيف ا فا يف أوس

وال  ّر  ضد كل من هو ف س ياك، وما شرين فك عدي بؤر وا اط اس ي اايف، وسط   س المدياف 
الف س يايف المك اف سكااا وعمرااا، حيث يؤمن مئات ال اود اإلسرائي يين حماي لي، فك و ت الذي 

 ات االح بل إ راءات عا ريف ضد الموا اين الف س يايين فك الما  ف افسلا، لحم لي  ر تس س 
ع س مغادري المدياف و لويدها بالتامل، سواء فيما ي ع ي باإلغب ات الم تّرري  ل حري اإلبراهيمك 
الشريف أماي الم  ين المس مين، أو إ راءات ال ف يش الملياف ال ك ي عّرا للا الموا اون 

 س يايون فك أتااء دخوللي ل  بي فك الحري، حيث البوابات اإللت روايف الما وبف ع س بوابا ا، الف
وال يدخل الم  ون الحري إال عبرها، ومن خبل عشرات ال اود اإلسرائي يين ع س مداخل الحري ع س 

س اس شلاد مدار الساعف، والذين يمارسون أبشع الممارسات ال معيف بحي الموا اين، وال ك أدت إل
وا  ابف كتيرين فك األعواي الماضيف، خ و ا بعد إ راءات س  ات االح بل بعد الم زري البشعف 

، وراح 1994ال ك ار تبلا المس و ن باروخ غولدش اين فك الحري اإلبراهيمك فك شلر رمضان العاي 
بدل أن ضحي لا عشرات الم  ين فك أتااء س ودهي فك  بي ف ر   و ال معف الرمضاايف. و 

 عا س الحكومف اإلسرائي يف الم رمين الذين ار تبوا الم زري، عا بت الضحيف، واس غ ت ذلو لفرا 
وا ع  ديد فك الب دي ال ديمف من الخ يل، خ و ا الحري اإلبراهيمك الشريف، ب  سيما، والسماح 

ل ل موا اين، خ و ا ل مس و اين اليلود بال بي فيا، وكذلو بإ راءات   ييد الحركف والمرور وال ا 
بعد إغبق شار  الشلداء فك وسط المدياف، والذي يع بر شريان الحياي فك الب دي ال ديمف، وا غبق 
مئات المحال ال  اريف فيلا، فك و ٍت يسرح فيا المس و اون اليلود ليل الار فك كل أر اء الب دي 

 ال ديمف من الخ يل، بحمايف  وات االح بل للي. 
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األمي الم حدي ل  ربيف والع وي والت افف )يواسكو(، فك يوايو/ حزيران الماضك،  رارا  ي  ا خذت ماامف
بمو با إدراج الب دي ال ديمف من الخ يل والحري اإلبراهيمك ضمن  ائمف موا ع ال راث العالمك 

معارضف اإلسبمك، والذي يؤكد إسبميف المدياف وعروب لا، وبعد فشل إسرائيل والواليات الم حدي فك 
 مرير ال رار. وفك رسالٍف إسرائي يف ل ف س يايين والعرس ول يواسكو أيضا، ومفادها أاكي س خسرون 
كتيرا من ال و ا ل مؤسسات الدوليف المخ  فف، وأاكي س دفعون تماا كبيرا  ّراء  و لكي للذه 

راءات لدعي المؤسسات. هددت إسرائيل ب الا س رد ع س  رار الماامف الدوليف بمزيد من اإل 
االس ي ان اليلودي و عزيزه فك مدياف الخ يل، وهو ما لي ي  خر، حيث أ در وزير ال يش 
اإلسرائي ك، أفيغدور ليبرمان،  بل أياي،  رارا بإاشاء ب ديف خا ف بال يس االس ي ااك اليلودي فك 

اليلود الذين ال  الخ يل، لتك   ّدي كل الخدمات من بايف  ح يف وماء وكلرباء وغيرها ل مس و اين
ي  اوز عددهي ألف مس و ن، األمر الذي يع بر مح ف  ديدي فك مشرو  الف ل العا ري 

 ال لويدي لمدياف الخ يل، وس خلا عن با ك المدياف. 
يلد  ال رار اإلسرائي ك ال ديد بإاشاء ب ديف ل مس و اين اليلود فك   س مدياف الخ يل إلس زيادي 

دياف، ب عزيز االس ي ان اليلودي ودعما فيلا، ل  بح المدياف  ّذابف اإل راءات ال لويديف ل م
ل مس و اين اليلود، خ و ا فك ال ال سليبت الماليف والضرائبيف ال ك   دملا حكومف االح بل 
ل مس و اين اليلود فك الضفف الغربيف بشكل عاي، ولمس و اك الخ يل خ و ا. وفك الم ابل أن 

ن الخ يل مدياف وبيئف  اردي ل ف س يايين، بفعل إ راءات ال اكيل والع وبات   بح الب دي ال ديمف م
ال ماعيف ال ك ي عّرا للا الموا اون الف س يايون، واح ماليف ماع الب ديف االس ي اايف المس حدتف 
 ب ديف الخ يل الشرعيف من أن  وا ل   ديي خدما لا لموا ايلا الف س يايين فك ذلو ال زء من المدياف،
كما يح ل يوميا مع أ  ي ب ديف الخ يل، ح س  بل إاشاء الب ديف اليلوديف ال ديدي، وال ك كان آخرها 
 بل أياي عادما ماعت  وات ال يش رئيس ب ديف الخ يل الما خس،  يسير أبو ساياف، من  ف د المدارس 

ال درات الم واضعف فك الب دي ال ديمف، ل  بح الحياي الف س يايف فيلا كال حيي، مع اإلمكااات و 
والمحدودي ل س  ف الف س يايف، فك موا لف سياسف ال  لير العر ك ال ك    رفلا حكومف االح بل 
بحي الخ يل وموا ايلا، كما أن األتتر أهميف فك هذا ال رار ال ديد أن غرضا  شويا  بيعف 

س وو ن مح ل، ومضمون ال را  وال ضيف الو ايف الف س يايف، و غيير ذلو ك ا من  ضيف شع
يااضل وي الس بال حّرر الو اك واالس  بل، ل  بح  ضيف خبفيف بين م الس ب ديف يلوديف 
وف س يايف ع س  بحياٍت هاا وهااو، وك ن الو ود االس ي ااك اليلودي فك الخ يل أ بح  زءا 

يمكن ال را ع عاا، وما  من ال ركيبف ال غرافيف واإلداريف والسكاايف ل مدياف، وأاا أ بح أمرا وا عا، وال
ع س الف س ياك إال ال عا ك معا وال بول با، اع  ادا من إسرائيل أن ما  شلده الساحف الف س يايف 
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من اا ساي مخٍز ومدّمر، وااشغال األمف العربيف بمشكب لا  د يؤدي لا اح مشروعلا ال لويدي فك 
ه ف بذلو دروسا و  ارس  اريخيف األراضك الف س يايف عامف، وفك مدياف الخ يل خ و ا، م  ا

كتيري أتب ت أن موازين ال وي ال يمكن أن  ب س تاب ف كما هك، وال بد للا من أن   غير فك مرح ف ما، 
 وأاا ال يضيع حي وراءه م الس ملما  ال الزمان، وملما ب غت المعاااي وال ضحيات.

 6/9/2017، العربي الجديد، لندن
 

 لصفقة الكبرى" بين اإلسرائيليين والفلسطينيينترامب بدأ يفهم استحالة "ا .44
 زلمان شوفال

الف س ياك. فلا  –الرئيس  رامس ال ي اازل، ولتن يح مل أن يكون بدأ يع اد وا ع الازا  اإلسرائي ك 
الف س ياك )ح يب ا( و يسون غرياببت،  –هو  لره،  ارد كوشاير، الذي يعد الازا  اإلسرائي ك 

، عادا مؤخرا  من األوسطالمفاوضات الدوليف مع  شديد خاو ع س الشرق  الذي ملم ا العمل ع س
«. الف س يايف –المفاوضات اإلسرائي يف  إل بقلشي ال ريي »إلس ما   اا، كاات معدي  أخرى  ولف 

مت ما ا ل عن كوشاير افسا  بل  –مكان  أيمن ال عس أال اف را بان هذا ال ريي لي يؤِد إلس 
 «.األ لال حل ل ازا ، حاليا ع س »حين من  ال ااا « مغ ي»يث فك حد أسابيعبضعف 

 إداري   س كوشاير ع س مبحا ا هذه اا  ادا من  لات مخ  فف، وع س رأسلا الدوائر الم مات ف مع 
وال حافف اليساريف، ولتن كل خ يئ ا ااا عبر عن   ويي واعد ل وضع بالاسبف ل  وى والمحافل  أوباما

الساب ف ي خذ  وري  اإلداري. فالا د من دوائر األوسطالسياسك فك الشرق  ألعمالاال ك   رر  دول 
الا د غير ال ادق وغير الموضوعك ع س احو خاو، إذ إن االاخراط المكتف لوزير الخار يف 

بمسيري سياسيف  األمايالسابي،  ون كيري، ومساعده التبير، مار ين اياديو، فك المساعك ل دفع إلس 
سرائيل ذات مغزى ب يشكل دليب  ا عا ع س أن  –وفش لما المدوي فك ذلو  –ين الف س يايين وا 

  دير كوشاير الم شائي كان  حيحا. فضب عن ذلو ف و كان فك ذاو الو ت اح مال ح ي ك 
فك المس  بل، ف د كان  أتترل و ول إلس  ياغات اا  اليف معياف كفي ف بان  ؤدي إلس  سويف م زمف 

، وهذه الفر ف أحب لا اإلعبيتات ال ك دارت فك  اوات سريف بعيدا عن عيون وآذان هذا فك المحاد
 الم عس المغرق ل محادتات الرسميف. إلسالتري  إعاديبالذات فريي كيري واياديو، الذي فضل 

ال ريي الم عتر إلسبفا. وبدال من ذلو، ع س  إلسر ال  رامس مح ون فك أالي ال يريدون العودي 
ال ركيز فك هذه المرح ف ع س البحث عن السبل ل حريو  األفضل، من األبياوائر البيت حد  ول د

، فك الموا ف األفيالمسيري وليس المسيري ذا لا، إذ ااا  الما لي ي رأ  غيير ملي ل غايف، ال يبدو فك 
ال ك  رفا كل  اازل عن حي عودي الب ئين، كل حل وسط فك  واألفعالالف س يايف المع اف 
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م رد االع را  بحي  أيواالع را  بإسرائيل كدولف الشعس اليلودي ) األخرى لمواضيع ال وهريف ا
ف س ياك ال  و د  –سبي إسرائي ك  إلسالحسي فك ال ريي  إمكاايفالشعس اليلودي فك دولف( فان 

 حال. أيع س 
ك ذلو الشار  ال ملور الف س ياك وزعمائا، بما ف أوساطوحده لن يبحس بااا ي ري فك  األعمس

ليس »الم ريات فك الحري، رفا لم رد حي إسرائيل فك الو ود.  أع اسالف س ياك فك األردن، فك 
حين يا لك » –، يدعك اليسار ويس  يس وراءه آمين مس شارو المشوري السيئف من اوروبا « حيحا

السائد فك الشرق  حال، ح س لو   اه اا ااا مع مراعاي الوا ع أيع س «. االح بل، ي ح ي السبي
، اإلسبمك، فان ااسحاس إسرائي ك من الضفف الغربيف اآلن معااه ال ا ع هو   س ال  ر  األوسط

داخل دولف  إلس« حزس  «وأمتاللي، أي شيعف ايران و« حماس»، «ال اعدي»، «داعش«سواء الساك لر
 أن أيأسا ع س ع س، ر  األمورعن غير وعك ي  بون  أوآافك الذكر عن وعك  أنإذ  –إسرائيل 

 ي غس إال بعد  ح يي السبي وليس العكس. أناالح بل ال يمكاا 
 إلسومع ذلو، ليس من ش ن إسرائيل أن  ضعف يدي الرئيس  رامس فك مساعيا ال اد ف ل و ول 

   ع  أيضاف س ياك هو  –   عا لسبي إسرائي ك  أنحل ال مود فك الموضو  الف س ياك، إذ 
، أي بدال من محاولف  ح يي «أمسكت بالتتير لي  مسو شيئا»ف أن  ح ري  اعدي إسرائي ك، شري 

 إلس شي ال ريي  أن» سويات اا  اليف يمكالا  إلسالم عذر فك الو ت الحالك، ي س العودي 
، ع س حد  ول الرئيس  رامس. وكما أس فاا،  رامس هو اآلخر اس وعس هذا، وهو ع س ما «المس  بل

عالا فك الماضك، وبدال من ذلو سيحاول  ال ك  حدث« ال ف ف التبرى » إلس يبدو لي يعد يسعس
  سويات عم يف أتتر. إلسالو ول 

 «معاريف»
 6/9/2017، األيام، رام هللا

 
 رسائل جيش الدفاع اإلسرائيلي إلى خصومه .45

 عاموس هرئيل
الواليات أي ول / سب مبر حدث ه وي غريس فك شمال شرق سوريف. رئيس  6 بل عشر ساوات فك 

الم حدي  ورج بوش االبن وعدد من الشخ يات التبيري فك إدار ا وعدد كبير من وسائل اإلعبي 
العالميف ر فع يا كل الم ادر الممكاف باس تااء وسائل اإلعبي اإلسرائي يف المماوعف من اشر  فا يل 

ويف أ ام لا كوريا الشماليف حول الموضو  ر أع اوا الح ا أن  ائرات إسرائي يف  امت بملا مف ماش ي او 
 لاااي األسد.
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المااوري العسكريف التبيري ال ك سي ريلا ال يش اإلسرائي ك فك ال بلف الشماليف ال ك س س مر أسبوعا 
وا ف األسبو  اب داء  من يوي التبتاء  عبر عن عدد من ال غييرات ال ك حدتت فك حدود إسرائيل 

لحين. ال  ف فك سوريف حدث بعد ساف من خيبف األمل ال ك الشماليف فك الع د السابي ماذ ذلو ا
 سبس بلا س وو ال يش اإلسرائي ك فك موا لف حزس   أتااء حرس لباان التاايف. فك   و الف ري 

 كاات إسرائيل ما زالت  رى فك سوريف عدوا ح ي يا.
كام ف   ريبا فك ست  مخ  ف  ماما: ال يش السوري  ي  دميره ب وري 2017الوا ع االس را ي ك فك 

ساوات وا ف الساف من الحرس األه يف. وحزس   هو العدو األساسك ولباان هك ساحف الحرس 
المركزيف ال ك    ي إسرائيل. وسوريف  ع بر ساحف تااويف يمكن أن  شارو فك حرس مس  ب يف مع 

ي يف فك هضبف حزس  . وفك ارو  معياف )متل اشاط إيرااك م عااي ع س الحدود اإلسرائ
 ال والن(، وح س  سريع اادال  الحرس.

ساف. عشيف حرس لباان ألغت هيئف األركان  19هذه المااوري العسكريف هك األولس من اوعلا بعد 
الفرق بذريعف أن الحديث يدور عن  يادي  ديمف ليس للا أيف حا ف اآلن، ف ط من أ ل العودي إلس 

لحرس. فك هذه المااوري سيشارو عشرات آال  ال اود إاشائلا ب وري مس ع  ف حين اا لاء ا
الاااميين واالح ياط، ولتن الملي فيلا هو اخ بار األ ر والوحدات )عشرات األلويف(، السيما  دريس 

 ال ادي ر  ادي وحدات فما فوق.
 اللد  الذي وضع أماي  ائد ال بلف الشماليف فك هذه المااوري، ال واء  مير هايمن، هو االا  ار
ع س حزس  . هذه المري ال ي ي إسما  أ وال عن الحاق ضرر كبير بحزس  ، ردعا أو س س 
إراد ا ال  اليف، ح س  ولف الل مات الم ب ف. هذا   ور إي ابك: من ال يد أن ال يش اإلسرائي ك 
ل ي حدث ب وري واضحف فك الداخل والخارج. ولتن ي س أخذ األمور بال حفس المااسس. من األسل

اإلعبن عن اا  ار فك المااوري عاا فك الحرس، مع أن اال  اه الذي    ور احوه األمور فك 
 االخ بار الح ي ك ي ع ي بدر ف كبيري بالحوار بين هيئف ال يادي العامف والمس وى السياسك.

غير الم  س الوزاري الم غر والحكومف، كما  بين  يدا فك المعارو األخيري ك لا فك لباان وغزي، 
م حمسين ألن يضعوا أماي ال يش أهدافا مف  ف أو  موحف. فك حاالت كتيري اض رت ال يادي 
العامف إلس وضع أهدا  المعركف من خبل  فسير خّبق ل  و يلات العامف  دا ال ك   ل من 
األع س. هذا أحد األسباس ال ك كاات وراء خ فيف  رار رئيس هيئف األركان غادي آيزاكوت لاشر 

 ف اس را ي يف ال يش اإلسرائي ك ر ال ك  اا ش ل مري األولس بشكل ع اك هذه ال ضايا ر  بل سا ين. وتي
فك هذه المري كما يبدو ع س األ ل، سيك ف أعضاء الم  س الوزاري الم غر أافسلي عااء مشاهدي 

 المااوري، بعد غياس معاملي عن مااوري هيئف األركان األخيري  بل ساف   ريبا.
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 يعر  عن  حضيرات ال يش اإلسرائي ك ل مااوري. وي و ع أن يحاول  در اس  اع ا حل حزس  
لغز مخ  ات إسرائيل ومعرفف  درا لا. برغي رسائل ال لدئف ال ك  خرج من إسرائيل و وضح أن 
األمر ي ع ي بمااوري ف ط )ال  يل األسفل ي عس فك المااوري دور لباان(، ومن المع ول أن مس وى 

فعال اال  يمك سير فع فك األياي العشري الم ب ف. إسرائيل  ريد اس غبل المااوري أيضا من أ ل ا ل االا
ساف األخيري، إال أن  حسن  دري ال يش اإلسرائي ك  11رسالف رد : برغي  حسن  دري حزس   فك الر 

ذا أخ   حزس   فك  فكيره ر ال و واالس خبارات الد ي ف وال تاولو يا ومؤخرا ال دريس البري ر أتبر. إ
ب ن إا ازا ا فك الحرس فك سوريف  عده ل ا اح أيضا فك موا لف إسرائيل فلو سيدفع تماا باهاا عن 

 ذلو.
فك خ فيف المااوري  و د  غييرات دراما يكيف فك الوا ع اإل  يمك. الحرس فك سوريف بعيدي عن الاي لا، 

ل ال دخل الروسك واإليرااك وبمساعدي كبيري من حزس  ، لتن اااي األسد  ي إا اذه من اللزيمف بفض
 ال ك أو فت   دي الم مردين، وفك األشلر األخيري أعادت ل اااي السوري ماا ي أساسيف.

المخابرات اإلسرائي يف ما زالت   د  عوبف فك   دير كيفيف   ر  روسيا فك حالف حدوث حرس مع 
ودان فك المعسكر افسا الذي يدعي اااي األسد. ولتن حزس  . سوريف، موسكو وحزس   مو 

 روسيا  ح فس ب ااي مف وحف ووديف  دا مع إسرائيل.
فك و ت الحرس من ش ن روسيا أن  حاول  د إسرائيل عن موا  ف ملا مف حزس  ، لتن فك 

 واليات الم حدي( الو ت عياا ربما روسيا )فك الوا ع الذي يزداد فيا وي عااي ال دخل والافوذ اإل  يمك ل
  س  يع   ديي المخرج السياسك من األزمف.

فك األسابيع األخيري اشرت بيااات الرت ل مري األولس فك آذار الماضك، حول  لود إيران وحزس 
  إل امف م ااع إلا اج ال واريخ الد ي ف فك لباان. إن ا  راس هذه الما و ات الخ ري من الما ل 

ائيل، لتن يبدو أن هااو مبالغف ما فك و ف ا  راس زمن ال لديد. واآلن، إلس المس ل و ي  ي إسر 
ال حذيرات اإلسرائي يف ردعت إيران، وم  وس من إسرائيل االس مرار فك الدمل بين اإلعباات الع ايف 

من أ ل إبعاد  ح يي هذا « من  حت الرادار»والضغط السياسك، وفك حالف الضروري عم يات إحباط 
 ال لديد.

ك مشاتسف من مشاتسات  وي ر ال ك   ري هاا  بح مساء برزت أمس م البف من هامش اليمين ف
بف ح  ح يي بش ن رئيس الموساد الم وفس مئير دغان، الذي  ي االدعاء ب اا ار تس مخالفف خيااف فك 
وت ا  اال ا مع األمريكيين بش ن مخ ط إسرائيل لملا مف الماشآت الاوويف فك إيران.  رار آيزاك

، الذي كاات آخر ملما ا  يادي الما  ف الشماليف،  ي ا خاذه  بل و ت «ضوء دغان» سميف المااوري 
كبير من العا فف الضعيفف ال ديدي. ومع ذلو يو د فك ال رار هديف  يدي لشخو و اك ح ي ك، 
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ل وي الذي  ب ا لم ادر أ ابيف، شارو بشكل اا ع وملي فك  رارات حكومف أولمرت ال ك سب ت ال
 فك سوريف  بل عشر ساوات.

 5/9/2017هآرتس 
 6/9/2017، القدس العربي، لندن
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