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 "إسرائيل"تعاون على مختلف المستويات مع دول عربية ال يوجد بينها وبين هناك نتنياهو:  .1
 اتفاقيات سالم

رئنيس النوزراا ارسنرائيبي بنينامين نهنينالو أعبنن ، أن أ ف ب، عنن 7/9/2017، الحياة، لندننشرت 
ألربعنناا أن لننناا هعاونننام عبننا مخهبننف المسننهويات منني دو  عربيننة ن يورنند بين ننا وبننين  سننرائي  ايننوم 

اهفاقيننات سننمم، مو ننحام أن لننالت انهىننانت هرننرم بىننوره  يننر معبنننة، ولنني أوسنني ن اقننام مننن هبننا 
 الهي أرريت في أي حقبة سابقة من هاريخ  سرائي .

عيد رأس السنة العبرية الرديده في مقر وزاره الخاررية  وراا كمم نهنيالو خم  احهفا  أقيم بمناسبة
ارسرائيبية في مدينة القدس، أشار فيه  لا نراح  سرائي  في هوسنيي عمقاه نا الدولينة، خىوىنام مني 

لا انفراج في العمقات العربية  ارسرائيبية. -دو  أميركا المهينية، وا 
، مشيرام  لا دخو   سرائي   لا «لمحهفا  بنراحنا نحن نشرب األنخاب ونسهبق العيد»وقا  نهنيالو: 

الهعنناون الننالي يحنند  مع ننا أمننر لننم يسنننبق »، معهبنننرام أن «سنناحات رديننده،  لننا كهبننة النندو  العربيننة»
حدوثنننه بالفعننن  فننني هاريخننننا، حهنننا عنننندما كننننا نبنننرم انهفاقينننات مننني الننندو  الهننني أقمننننا مع نننا عمقنننات 

 «.سمم
مخهبفة وعبا مخهبف المسهويات مي الندو  العربينة، لكننه لنيس فني  أن لناا هعاونام ب رق»وأ اف: 

األمور الحاىبة بىوره  ينر معبننة لني أوسني »، قب  أن يو ح أن لالت «مرحبة الظ ور العبني بعد
 «.ن اقام  لا حد كبير من أي حقبة م ت عبا هاريخ دولة  سرائي 

ام، منني أن الفبسنن ينيين ولاسننف الشننديد لننم يعهبننر هغيننرام كبيننر »واعهبننر أن مننا يحنند  منني النندو  العربيننة 
يعدلوا بعد من شنرو  م لبهوىن   لنا هسنوية سياسنية، ولنالت الشنرو   ينر مقبولنة بالنسنبة لقسنم كبينر 



 
 
 
 

 

 5 ص             4395 العدد:             9/7/2017 الخميس التاريخ: 

                                    

ولنني المنره األولنا الهنني يشنير في نا نهنينالو بو ننوح  لنا عمقنات وهعنناون  «.منن الرم نور ارسنرائيبي
 سري مي الدو  العربية.

نهنينالو قنا ،  ن أبنواب دو  العنالم مفهوحنة ، أن بنم   نالر، عنن 6/9/2017، 48عرب وراا في 
أمام  سرائي  من دون الهوىن   لنا اهفناق سنمم مني الفبسن ينيين، زاعمنا أن الراننب الفبسن يني ي ني 

 شرو ا أمام اسهئناف المفاو ات وليس بإمكان  سرائي  قبول ا.
أن الهوى   لنا اهفناق مني الفبسن ينيين، ولنو أمنر واعهبر نهنيالو أن "الفر ية السائده سابقام هق ي ب

كنننا نرينندت ومننا زلنننا نرينندت، سننيفهح أبننواب العننالم أمامنننا، ومنني أن اللننا سيسنناعد بنندون شننا، فننإن أبننواب 
العنننالم هحفنننهح بننندون اللنننا أي نننام، ولكنننن اللنننا ن يقبننن  منننن ألمينننة دراسنننة المسنننارات والعمبينننة السياسنننية 

 واله بيي".
 ينيين لم يعدلوا بعد من شرو  م لبهوى   لا هسوية سياسية مي أن نا  ينر وادعا نهنيالو أن "الفبس

 مقبولة بالنسبة لقسم كبير من الرم ور".
وأردف أنه "ر م اللنا يحند  هغيينر، يعنود  لنا كونننا ننمني قنوهين هأهينان معنام بقنوه ثالثنة. أي نقنوم فني 

-هسنننمح بهنمينننة القنننوه العسنننكرية  الهكنولورينننة الهننني -  نننار سياسنننة محننندده بهنمينننة القنننوه انقهىنننادية 
انسننهخباراهية ارسننرائيبية، ولننالا النندمو يمنننح قننوه سياسننية ممننا يشننك  مف ومننام ردينندا"، وأن اللننا يننأهي 

 عشية رولهه في أميركا المهينية.
وقا  نهنيالو  ن عمقنات  سنرائي ، فني ظن  حكوماهنه األخينره، قوينة مني دو  كثينره فني العنالم، وبين نا 

 هحده ودو  أوروبا وأسهراليا وأفريقيا وآسيا وبين ا أالربيران وكازاخسهان.الونيات الم
وأ اف نهنيالو أنه "أود الكر كهبة دو  أخرم في سنياق دخنو   سنرائي   لنا سناحات ردينده، أن لني 
كهبة الدو  العربية. فالالي يحد  بالفع  مع ا أمر لم يسبق حدوثه في هاريخنا، حهنا عنندما كننا نبنرم 

ات. وبالر م من عدم ببوغ الهعاون بشها ال رق والمسنهويات مرحبنة الظ نور عبننام بعند،  ن أن انهفاقي
األمور الحاىبة بىوره  ير معبنة أوسي ن اقام  لا حد كبينر منن أي حقبنة م نت عبنا هناريخ دولنة 

  سرائي ".
ر فنني المحافنن  وهننابي أن "لننالا هغييننر كبيننر. فالعننالم برمهننه يهغيننر، ولكننن ن يعننني اللننا أنننه حنند  هغيينن

الدولينننة واألمنننم المهحنننده واليونسنننكو بعننند" حيننن  هوارنننه  سنننرائي  انهقنننادات شنننديده بسنننبب سياسنننه ا فننني 
 .1967األرا ي الفبس ينية المحهبة عام 

نهنيننالو قننا  مفنناخرا بزينناره يعهننزم القيننام ب ننا ألمريكننا ، أن 7/9/2017القــدس العربــي، لنــدن، والكننرت 
ولي األولا الهي يزور في نا رئنيس وزراا  سنرائيبي دو  أمريكنا الوسن ا « هاريخية»المهينية ويعهبرلا 
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نفهنا  لنا أن الحبنف مني  «.ونحنن ننهكبم عنن كهبنة لائبنة لنم نزرلنا سنابقام »والرنوبية ولو في منىبه، 
 الونيات المهحده ومي أمريكا الشمالية عمومام أقوم من أي وقت م ا. 

ي أوروبنا ون نور أوروبنا الشنرقية.  ن انن نمق الكبينر النالي كما أننا نقنيم عمقنات مهيننة من»واسه رد 
يشنم  كافنة القننارات   نافة  لننا عودهننا  لننا  فريقينا، يسنالم فنني هوسنيي حرننم المسناعدات الهكنولوريننة 
مما يثير الهمامام بالغام في القناره. ويهمثن  اللنا انن نمق كناللا بنالر ود الكبينره الهني نبنالل ا فني آسنيا، 

ت حقيقية مي الىين وعمقات عبا لالت الدررة الكبيره مي ال ند واليابان في أي وقنت فبم هَقم اهىان
م نا نالينا عننن الندولهين ارسننمميهين أالربيرنان وكازاخسننهان. كن  اللنا قنند هغيخنر بغهننة واحنده خننم  

 «.العامين الما يين
رمني منا بنين المىنالح وأكد أن هغييرا مبموسا  رأ مي روسنيا واعهبنرت هحنونم  نخمام سنواا منن ناحينة ال

انقهىنننادية الثقافينننة أو ب بيعنننة الحنننا  وقننندر ارمكنننان  داره الهوقعنننات وهنسنننيق النواينننا عبنننا المسنننهوم 
وأننننهم هننندركون مننندم حيوينننة اللنننا فننني لنننالت األينننام، فينننهم هو يننند لنننالت العمقنننات »انسنننهراهيري. وهنننابي 

يننرات لائبننة وعبننا هحننو  رننولري  ن الكننمم ينندور عبننا هغ وهعزيزلننا مننن قببنننا ومننن قبنن  روسننيا الاه ننا.
 «.حد  لبهو، ون ننسا أسهراليا الهي وىبنا  لي ا أي ام 

بارشنناره لقنننوه  سننرائي ، م ارمننا منننزاعم مننن شننككوا بننناللا « لننالا اله نننور الدببوماسنني»ويفسننر نهنيننالو 
  الما لم هح  الق ية الفبس ينية. 

 
 بتواطؤ دولي %85تضاعف  االستيطانعريقات:  .2

دعا أمين سر البرنة الهنفيالية لمنظمة الهحرير الفبس ينية، ىائب عريقات، : زبون كفاح -رام هللا
و الب «. لردع انه اكات انحهم  لحقوق شعبنا»دو  العالم  لا اهخاال  ررااات عمبية ومبموسة 

مسؤولياهه »عريقات في رسالة رسمية  لا البعثات الدببوماسية في فبس ين، بهحم  المرهمي الدولي 
نونية والسياسية واألخمقية عن  عما  الحقوق  ير القاببة لبهىرف من الشعب الفبس يني، القا

ومساالة ومحاسبة انحهم  عبا خروقاهه الممن رة لحقوق شعبنا والقانون الدولي، من أر   نقاال 
قامة سمم 1967فرص الهوى   لا ح  سياسي قائم عبا رؤية ح  الدولهين عبا حدود عام  ، وا 

 «.ودائم في فبس ين والمن قة بكامب اعاد  
وحدات  4,909خ ة لبناا  56شمبت الممارسات  ير القانونية األخيره، ما ن يق  عن »وأ اف: 

، والهي همث  ارهفاعام حادام 2017اسهي انية اسهعمارية، بين يناير )كانون الثاني( وأ س س )آب( 
، والهي 2016 انية المىادق عبي ا خم  عام في المائة، مقارنة برميي الوحدات انسهي 85بنسبة 
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ه دف أي ام  لا هوسيي ن اق  م األرا ي الفبس ينية  لا ما هسما )ببدية القدس(، بما يشم  
 «.المنا ق الواقعة في محافظة القدس الشرقية، وكاللا من قة بيت لحم الغربية
ات، ومىادره المساعدات وه رق عريقات  لا عمبيات لدم المناز  وارخما، وهدمير الممهبك

مبنا في العام الحالي، يمبك ا الفبس ينيون  121المقدمة من المرهمي الدولي. ورىد عريقات لدم 
 فبس ينيام عبا األق . 168في العاىمة المحهبة، ما أدم  لا هشريد 

حم»ووىف عريقات اللا بن   ه رير قسري لبفبس ينيين من داخ  القدس الشرقية المحهبة وحول ا، وا 
 «.مسهو نين  سرائيبيين محب م

لم يكن بارمكان القيام ب الت األعما  والممارسات دون هوا ؤ المرهمي الدولي، »واعهبر عريقات أنه 
في الوقت الالي هدفي فيه الحكومة ارسرائيبية بك  ر ودلا من أر  عمبية ه بيي انحهم  واسهعمار 

ف المسهو نات انسهعمارية ارسرائيبية )بما في اللا فبس ين، بما في اللا محاولة الهمييز بين مخهب
ارسرائيبية الهي ن هعهرف ب ا فبس ين وبقية المرهمي « الكه  انسهي انية»اسهخدام مى بح 

 «.الدولي(
  7/9/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 الحمد هللا: إعطاء المستوطنين سلطة إدارية في الخليل خرق للقانون الدولي  .3

حالر رئيس الوزراا رامي الحمد هللا، من خ وره القرار انسرائيبي بهشكي  مربس  داره شؤون : رام هللا
المسهو نين في مدينة الخبي  ومنح م "سب ة  داره شؤون م الببدية"، مشددا عبا أن اللا يعهبر خرقا 

 لبقانون الدولي ارنساني والمواثيق الدولية، ويؤدي  لا هدلور األو اع األمنية.
الحمد هللا خم  اسهقباله، يوم األربعاا، رئيس وأع اا ببدية الخبي ، بح ور وزير الحكم  و الب

المحبي حسين األعرج، ووزير الىحة رواد عواد، مؤسسات المرهمي الدولي بالهحرا العار  نهخاال 
  ررااات عمبية ومبموسة رلزام  سرائي  بوقف انسهي ان، والهراري عن قراراه ا في شرعنهه.

 6/9/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 مستمرون في بذل كافة الجهود لتعزيز صمود أهلنا في مدينة القدس: الفلسطينية الحكومة .4
عبا لسان النا ق ارعممي باسم ا  ارق رشماوي، ارررااات  الفبس ينية أدانت الحكومة: رام هللا

أبناا شعبنا في مدينة القدس والهي كان آخرلا ما قامت به بحق  انحهم الهي هقوم ب ا سب ات 
 في من قة "كبانية أم لارون" 1964باألمس ب رد عائبة شماسنة من منزل ا الالي هسكنه منال العام 

 في حي الشيخ رراح في مدينة القدس.           
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بي ا سب ات وأ اف رشماوي في بيان ىحفي، يوم األربعاا، أنخ لالت ارررااات الهي هقدم ع
بشك  يومي ومهكرر لي ررائم بحق أبناا شعبنا وهراوز لكافة قرارات الشرعية الدولية  انحهم 

 .2334المهعبقة بالق ية الفبس ينية والهي كان آخرلا قرار مربس األمن رقم 
 وأكد النا ق ارعممي أن الحكومة سهواى  كافة الر ود الهي هبالل ا في هعزيز ىمود أبناا شعبنا

 وهحديدام في مدينة القدس وىونم الا قيام الدولة الفبس ينية المسهقبة وعاىمه ا القدس الشرقية.
 6/9/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 االستعمارية وعقليته التوسعية ليس لها حدود  اليمين اإلسرائيلي مخططات": الفلسطينية"الخارجية  .5

 ن هعميق انسهي ان وه رير الفبس ينيين يحفرغ المفاو ات من »الفبس ينية: قالت وزاره الخاررية 
 «.م مون ا، ولالا ما هؤكدت يوميام  ررااات وهدابير انحهم  انسهي انية المهىاعده

هحٍد وقح لرميي الر ود المبالولة رحياا »ووىفت الخاررية لالت ارررااات والممارسات، بأن ا 
أخرم رفشا  الهحرا األميركي الراد نسهئناف المفاو ات، األمر الالي  عمبية السمم، ومحاولة

يسهدعي وقب  فوات األوان، ىحوه أميركية ردراا اآلثار الكارثية لمسهي ان عبا عمبية السمم 
برمه ا، ويه بب موقفام أميركيام وا حام من انسهي ان والهحريض ارسرائيبي العنىري المهواى   د 

 «.الفبس ينيين
وأشارت وزاره الخاررية،  لا هىريحات ومواقف أركان الحكم في  سرائي ، وآخرلا ما ورد في 

البيت »ارعمم العبري، عن خ ة لع و الكنيست المه رف بهسبئي  سموهريهش، من حزب 
آلية حكومية ههولا عمبية هقديم هعوي ات  خمة لهحفيز »، هحد  في ا عن مقهرح رقامة «الي ودي
 «. با ال رره من ي ودا والسامرهالعرب ع

  7/9/2017الشرق األوسط، لندن، 
 

 النائب زيدان وآخرين لساعات بطولكرم  يستجوباالحتالل  .6
اسهروبت قوات انحهم  ارسرائيبي فرر األربعاا، النائب عن كهبة الهغيير : ىفا – ولكرم 

بده دير الغ ون ق اا مدينة وارىمح البرلمانية عبد الرحمن زيدان عقب مدالمة منزله في ب
  ولكرم شما  ال فة الغربية المحهبة.

وأفاد ش ود لمراس  "ىفا" أن عده آليات عسكرية  سرائيبية دالمت الببده فررما واقهحمت منز  النائب 
 زيدان وفهشهه ألكثر من ساعة قب  أن هنقبه  لا ر ة مر ولة وهسهروبه لساعات.
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 نون لوكالة "ىفا"  ن رنود انحهم  أفرروا عن زيدان بعد وبعد ساعات من اعهقاله، قا  موا
اعهقاله والهحقيق معه، وكاللا أفرروا عن الشيخ عمار مناع من  ولكرم، واألسهاال نافال أبو عبيد، 

 واللا بعد اقهيادلما والهحقيق مع ما لساعات.
 6/9/2017، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 

 القدسبما فيها تضخم االستيطان في الضفة  فلسطينية تحذر من حكوميةهيئة  .7
حالر رئيس ليئة الردار وانسهي ان الفبس ينية )حكومية( وليد عساف، مساا : أيسر العيس -رام هللا

األربعاا، من سعي  سرائي  المهواى  له خيم مشروع ا انسهي اني في ال فة الغربية ومدينة 
 القدس المحهبة.

  عبر ال اهف،  ن "الحكومة ارسرائيبية  ربت بعرض الحائ  وقا  عساف في هىريح لانا و 
ك  القوانين الدولية وانهفاقيات، وهسعا عبر المخ  ات انسهي انية لهرسيم الحدود الن ائية 

 لدوله ا".
وأشار المسؤو  الفبس يني  لا أن المسهو نين يواىبون شن حممت لهرليب الفبس ينيين وحرمان م 

  ي م، ويهعمدون حرق األرا ي الزراعية وانسهيما عبي ا.من الوىو   لا أرا
 6/9/2017لألنباء،  األناضولوكالة 

 
 هنية يرحب بجهود قطر لتحقيق المصالحة خالل اتصال مع وزير الخارجية القطري .8

ررم مساا يوم األربعاا اهىا  لاهفي بنين رئنيس المكهنب السياسني لحركنة "حمناس"  سنماعي  لنينة، 
يننة الق ننري محمنند عبنند الننرحمن آ  ثنناني، حينن  هبننادن اله نناني بمناسننبة عينند األ ننحا ووزيننر الخارر

وثمننن لنيننة الر ننود الق ريننة، معبننرام عننن عظننيم الشننكر والهقنندير لمواقننف ق ننر األىننيبة  لننا  المبننارا.
 رانب شعبنا الفبس يني وق يهه العادلة ور ودلا المهواىبة في دعم ألبنا في ق اع  زه.

ا أسما معاني الوفاا لدولة ق ر أميرا وحكومة وشعبا الهي وقفت مي  زه وألب ا فني وردد الهأكيد عب
ورحننب لنيننة بر ننود ق ننر لهحقيننق المىننالحة الو نيننة وكنن  الر ننود الهنني هىننب فنني  أحبننا الظننروف.

 اسهعاده وحده الشعب الفبس يني.
الفبسن يني، مؤكندام  من رانبه، شدد الوزير عبا موقف ق ر الثابت هرنات الق نية الفبسن ينية والشنعب

وأشننار الننوزير عبننا مواىننبة ق ننر ر ودلننا مننن أرنن  هحقيننق  اسننهمرار دعننم ق ننر لق نناع  ننزه وألبننه.
 المىالحة الو نية الفبس ينية.

 6/9/2017موقع حركة حماس، غزة، 
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 ناألمنية في سيناء وعدم جاهزية معبر رفح تعيقان فتحه حتى اآل وضاعاأل الزهار:  .9

في حركة حماس محمود الزلار أن بعض الزعماا العرب والرئيس محمود  قا  القيادي: سما - زه 
 عباس يرالنون عبا خروج أل   زخه بوره المقاومة.

ة المينننننادين ان لنننننناا أنظمنننننة هحننننني  بفبسننننن ين ن هسننننناعد يوأ ننننناف الزلنننننار خنننننم  لقننننناا مننننني ف نننننائ
 الفبس ينيين وهعهق  من يساعدلم.

شنننؤون العربينننة الداخبينننة حهنننا ن هنحنننرف بوىنننبه ا وشننندد الزلنننار عبنننا ان حركهنننه لنننن ههننندخ  فننني ال
 الر ادية، وقا : "نحن أوفياا لمن وقف  لا رانبنا وساعدنا". 

بأنه لن يكون لناا مفاو نات حنو  المو نوع قبن  ابنداا انحنهم  الردينة  رالزلا أكدوحو  انسرم 
 في الهعام  مي لالا المبف.

عنندم رالزيننة معبننر رفننح والو نني األمننني فنني سننيناا  وفيمننا يهعبننق بمعبننر رفننح البننري قننا  الزلننار: " ن
 يعيقان فهح المعبر".

وحنو  العمقنة مني النائننب محمند دحنمن قننا  الزلنار بأننه عننندما رنرم اننقسنام كننان دحنمن رنزا مننن 
فهح، حي  كان رئيسنا لر ناز األمنن الوقنائي، مشنيرام النا أننه منن حنق النناس ان يهخوفنوا وأن هخنوف م 

 يورنند لنندحمن أي قننوه عسننكرية فنني ق نناع  ننزه م ننيفا "ن بنند ان نحننافظ عبننا أنننه ن أكنندو  مشننروع.
واشننار الننا أن المىننالحة المرهمعيننة خ ننوه  انمننن حهننا ن نحننرف البوىننبة عننن موار ننة انحننهم "

  رورية وكبيره لموار ة مشاريي انحهم .
 5/9/2017وكالة سما اإلخبارية، 

 
 غزة على صّد أنفاقها ويؤكد: المقاومة ستجد الحلول الجدار حول قدرةموقع القّسام يقّلل من  .11

، «الرندار ارسنمنهي» زه: أكند هقرينر نشنرت موقني كهائنب القسنام الرنناح العسنكري لحركنة حمناس، أن 
لنن يحند منن قندره المقاومنة « أنفناق المقاومنة»الالي شرعت  سرائي  في  قامهنه حنو  ق ناع  نزه، لمنني 

 الهي سهرد حبون لهراوزت.
بدايننة هقريننرت أن الحبننو  والهرننارب الهنني قامننت ب ننا  سننرائي  عبننا منندار األعننوام الما ننية،  والكننر فنني

هىب سي  الموت عبنا رؤوس الىن اينة »، الهي ن هزا  «أنفاق المقاومة»كانت نهيره ا ىفرا أمام 
، نفهنننا  لنننا ارعنننمن «يب ننن  خبنننف سنننراب النننولم المهكنننرر»وقنننا   ن انحنننهم  ن ينننزا   «.المحهبنننين

الرنننندار »خيننننر عننننن وىننننوله لبحنننن  الرننننالري لبق نننناا عبننننا الظننننالره الهنننني هؤرقننننه منننننال زمننننن، عبننننر األ
المننزود بننأر زه  لكهرونيننة هننزرع فنني أعمنناق األرض وفوق ننا، لبحنند مننن هسننب  األنفنناق  لننا « ارسننمنهي

 الداخ  المحه .
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اللبوا لبقو   نه ولفت موقي القسام الا أن الكثير من ارسرائيبيين شككوا في ردوم بنائه، وأن آخرين 
 «.  مأنة رم ورلم الالي بات يشعر بعدم األمان»من قاده الحكومة ارسرائيبية لن « فرقعة  عممية»

وفي ن اية هقريرت أكد موقي القسام أن ك  محاونت انحهم  لبق اا عبا األنفاق باات بالفش ، وأنه 
انحننهم  يبحنن  عننن حنن  لبق نناا  حهننا يومنننا لننالا، ن يننزا  2000منننال بدايننة انهفا ننة األقىننا عننام 

«. اننندحار المحهنن  الغاىننب عننن فبسنن ين»عبننا ظننالره األنفنناق الهنني ن حنن  رن نناا ورودلننا سننوم 
يشار  لا أن حركة حماس شيدت األنفناق، منن أرن  ىند أي لرمنات  سنرائيبية ردينده  ند الق ناع، 

ف ارسننرائيبي خنم  الحننرب وقالنت  ن نا أعننادت بنناا وهر يننز كافنة قواه ننا العسنكرية الهني  ال ننا القىن
 األخيره.

 7/9/2017، لندن، القدس العربي
 

 قياديًا من فتح بالضفة وغزة 35 يصادق على فصلعباس  .11

رمناع البرننة المركزينة األربعناا ىادق رئيس السب ة محمود عباس مساا ينوم: رام هللا ، وبهىنويت وا 
ادات وننواب فني المربنس الهشنريعي منن قينادات فنهح بال نفة و نزه ن ائينام منن بينن م قين 35عبا فى  

 ممن يناىرون القيادي المفىو  من الحركة محمد دحمن.
لغننناا ىنننفاه م  ويشنننم  قنننرار الفىننن   نننردلم و نننردلم منننن وظنننائف م فننني الخدمنننة العسنننكرية والمدنينننة وا 

 أسماا المفىولين: الهشريعية وم ام م الهنظيمية.
الحمينند  عبنند، الحمينند المىننري عبنند، الةشننمأبننو مارنند ، شننامي الشننامي، ر نناد  مبيننة، ناىننر رمعننة

، منروه المىنري، عنما ينا ي، يحينا شنامية، ابراليم المىندر، ررائي بركة، حامدأبو ىالح ، العيبة
، شننبأبنو محمنود ، خالند الرعبنري، احمند عنايش، زيناد م نر، م نا الشنيخ يوسنف، الشيخ عبني نعيمة

أبننو هوفيننق ، عبنندالحكيم عننوض، الرقنبايمننن ، ايمننن الفننار، اسنامة الفننر، محمننود حسننين، رنون مىننبح
ديمهنري ، عنرامأبنو عيسنا ، لناني سنابا، شنبااأبنو محمند ، بكنرأبنو نرناه ، ىمح العويىني، خوىة
 .سبيمان ابو م بق، اشرف رمعة، ررادأبو عارف ، ليثم الحببي، ديبياني

 6/9/2017، الين أونفلسطين 
 

 المقاومةتمويل من الضفة بحجة  قطعة سالح وأمواالً  30 مصادرةالجيش اإلسرائيلي يعلن  .12

ق عننة سننمح وأمننوانم خننم  حمبننة اسننهمرت  30أعبننن الرننيش ارسننرائيبي، أمننس، أنننه ىننادر  رام هللا:
أسننبوعين. وقننا  النننا ق باسننم الرننيش ارسننرائيبي، أفيخنناي أدرعنني،  نننه  ننمن حمبننة اسننه داف البنيننة 

بنننادق لوائيننة فنني رام هللا،  7في ننا  ق عننة سننمح مننن مخهبننف األنننواع، بمننا 30الهحهيننة، رننرت مىننادره 
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ىنندر أمننر عسننكري سننابق، يحظننر حيازه ننا، فنني أعقنناب هحويب ننا  لننا أسننبحة قاهبننة. وأ نناف النننا ق 
كمننا هننم   ننمق ورشننة لهىنننيي األسننبحة فنني عرابننة )رنننين(، بار ننافة  لننا   ننمق محنن  »ارسننرائيبي: 

 «.لبيي مواد لهىنيي عبوات أنبوبية
آنف ديننار وسنيارهين منن رمعينة  3المعركة  د حماس همنت مىنادره  في»وبحسب هعبير أدرعي: 

 «.خيرية في الخبي ، اسهعمبت لهموي  نشا ات  رلابية
ق عننة سننمح. وهحنناو   سننرائي  رفنني  250وقننا  أدرعنني،  نننه منننال بدايننة العننام الحننالي، رننرت مىننادره 

السننمح الفبسنن يني، أسننعار السننمح فنني ال ننفة الغربيننة، لكنني يننؤدي اللننا  لننا  ننرب ق نناع ىننناعة 
 بحسب  اب  أمني  سرائيبي.

وأدت الحمننمت  نند الهرننار ومخننار  الهىنننيي،  لننا ارهفنناع سننعر األسننبحة فعننم. فببنن  سننعر بندقيننة 
دونر فق . أما السنمح األكثنر ه نورا،  500محبية الىني في اآلونة األخيره، ألفي دونر بعدما كانت 

 فش د ارهفاعا رنونيا.
ألننف  15، الهنني كننان ثمن ننا قبنن  أشنن ر M4لفبسنن ينية وارسننرائيبية  لننا ارهفنناع بندقيننة وهشننير األرقننام ا

ألفننننننننا،  15آنف دونر،  لننننننننا  10الهنننننننني كننننننننان ثمن ننننننننا  M16ألننننننننف دونر، وبندقيننننننننة  22دونر  لننننننننا 
آنف. كمنننا شنننم  اللنننا ارهفاعنننا فننني أسنننعار  8آنف دونر،  لنننا  5والكمشننننيكوف النننالي كنننان سنننعرت 

دونر وأكثننر، لكنن  واحنند بحسننب نوعننه. ويعهقنند ارسننرائيبيون أن حننرب م رنناات المسدسننات بنحننو ألفنني 
شننن ر أ سننن س )آب( اهسنننم بمسنننهوم مننننخفض لبعننننف نهيرنننة النشنننا ات »بنهيرنننة. وقنننا  أدرعننني  ن 

 «.األمنية المكثفة
 7/9/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 تسير بشكل ُمرض  في قطاع غزة  المجتمعية المصالحةقيادي بفتح:  .13

أكند عبنند الحمينند المىننري، القينادي فنني حركننة فننهح بغنزه والمقننرب مننن النائننب : يحيننا اليعقننوبي - نزه 
نننرٍض"، وأن منننا وىننن  منننن فننني  نننزه محمننند دحنننمن، أن وهينننره المىنننالحة المرهمعينننة  هسنننير بشنننك  "مح
 األموا  يكفي لعم  لرنة المىالحة المرهمعية.

ة في العم  الالي سيأخال وقها كبيرا حها وقا  المىري لىحيفة "فبس ين": " ن ما حى  مررد البداي
يننهم  ن نناؤت، نظننرما لحرننم ال ننحايا الكبيننر،  ن أننننا فنني المراحنن  القادمننة يمكننن أن يننهم  بننرام مىننالحة 

 ألكثر من عائبة في ربسة واحده رن اا مشكبه م".
ي نا  ن أنه نوت  لا عدم ورود سنقف زمنني رن ناا المبنف، كمنا يحند  فني بعنض الندو  الهني هحند  ف

انقسننامات، فقنند يأخننال المبننف عننده سنننوات، باعهبننارت يشننم  كنن  الفئننات وسننهحاو  البرنننة رد الحننق لكنن  
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وأشننار  لننا هفننارن البرنننة مننن هقبنن  الننناس لمسننألة العفننو عننن الخىننم، وقبننو  مببنن  "ربننر  ىنناحب.
بفاه ا سنواا ال رر" الالي هقدمه البرنة، منولا  لا أن كثيرا من الموا نين "يهىبون بنا  ببا رن اا م

 2007وأفاد بأن أعداد  حايا الهي خبف ا اننقسام الفبس يني في حزيران/ يونيو  من حماس أو فهح".
وأشنار  لنا عندم ورنود عقبنات أمنام عمن  البرننة حهنا البحظنة، وأن األمنور   نحية. 300هقدر بنحنو 

 هسير بشك  محرٍض وأف   من الهوقعات.
 6/9/2017، فلسطين أون الين

 
 "إسرائيل"مقاطعة بكندية العمالية ال "يونيفر" ب بقرار نقابةفتح ترح .14

«.  سننرائي »، أمننس، بقننرار نقابننة )يننونيفر( العماليننة الكنديننة بمقا عننة «فننهح»رحبننت حركننة : )د.ب.أ(
مفوض العمقات الدولينة في نا روحني فهنوح فني بينان،  ن  عنمن « فهح»وقا  ع و البرنة المركزية  

وهأييدلا لحق الشعب الفبس يني فني هقرينر المىنير ودعم نا لبحنق «  سرائي »النقابة الكندية مقا عة 
يعهبنر ردام  بيعينام عبنا »في الدعوه لمقا عة الكيان وسنحب انسنهثمارات مننه وفنرض العقوبنات عبينه 

 «.انه اكاه ا لبقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية
لمسنناعي انحنهم  فنني العننالم لهرنريم حركننة المقا عننة يمثنن  فشنمم كبيننرام »واعهبنر فهننوح أن قنرار النقابننة 

حهنننا هن ننني «  سنننرائي »ويشنننك  دافعنننام قوينننام، لهعزينننز حراكننننا عبنننا السننناحة الدولينننة لمحاسنننبة ومعاقبنننة
 «.احهمل ا لارض الفبس ينية

يزينند مننن عزله ننا الدوليننة، ويعننزز مننن حركننة »فنني سياسنناه ا وهراوزاه ننا «  سننرائي »وأكنند أن اسننهمرار 
 «.انحهم  في مخهبف أنحاا العالم مقا عة

 7/9/2017الخليج، الشارقة، 
 

 الفلسطينيين اللبنانية بحوار جاد من أجل مقاربة أوضاع الالجئين لدولةاعلي بركة يطالب  .15
نظمت حركة حماس لقاا معايده لبه نئة بعيد األ حا المبارا، واللا بح ور وفد منن عبمناا الندين 

 والبران الشعبية واأللبية، وعدد من فعاليات مخيم البص.وممثبي الفىائ  الفبس ينية 
و الننب ممثنن  حركننة حمنناس فنني لبنننان عبنني بركننة الدولننة الببنانيننة ب ننروره و نني اسننهراهيرية موحننده 
لدعم حق العوده وموار ة مشاريي الهو ين واله رير، داعيام  لا الهمسا بوكالة األونروا كون ا الشالد 

  فبس يني.الدولي عبا نكبة الشعب ال

ورنندد بركننة م البهننه لبدولننة الببنانيننة بحننوار رنناد مننن أرنن  مقاربننة أو نناع المرئننين مننن كنن  روانب ننا 
 السياسية وارنسانية وانرهماعية والقانونية انقهىادية، وأن هقهىر عبا الرانب األمني فق .
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الق ننننية  وشنننندد عبننننا أن ق ننننية المرئننننين الفبسنننن ينيين لنننني ق ننننية سياسننننية بامهينننناز ولنننني رننننولر
 الفبس ينية وأن الح  العاد  ل ا يكون بعوده المرئين  لا ديارلم األىبية في فبس ين.

وأكد بركة حرص حركة حماس عبا المحافظة عبا أمن المخيمات واسهقرارلا وعبا هعزينز العمقنات 
 األخوية بين الشعبين الببناني والفبس يني.

 6/9/2017موقع حركة حماس، غزة، 
 

 ل األسيرة المحررة رسمية عودةترحّ   لمتحدةاالواليات  .16
منننن المقنننرر أن هرحننن  الونينننات المهحنننده األمريكينننة فننني   نننون األسنننبوعين ا: مهابعنننة ىنننف -واشنننن ن 

ننا، بعنند ىنندور قننرار مننن المحكمننة  70المقببننين، األسننيره الفبسنن ينية المحننرر رسننمية عننوده والبالغننة  عامم
 األمريكية بحىول ا عبا الرنسية بشك  " ير قانوني".الفدرالية في ديهرويت مركز ونية ميشيغان 

واه مت المحكمنة األمريكينة عنوده بأن نا لنم هفىنح عنن " دانه نا" بنه م قهن  ارسنرائيبيين عنند هقنديم  بب نا 
لبحىنننو  عبنننا الرنسنننيةص بينمنننا هىنننر عنننوده عبنننا أن اعهراف نننا بقهننن  ارسنننرائيبيين كنننان هحنننت " نننغ  

عوت أحروننوت" العبرينة، أن المحكمنة ألزمنت عنوده بمغنادره الونينات والكر موقي ىحيفة "يدي الهعاليب".
أيبنو  الرناري، ولفنت  لنا أن القنرار رناا بعند محاكمنات  ويبنة  ند عنوده هنارهم به منة  19المهحده حهنا 

واه مننت عننوده وعائشننة عننوده بهنفيننال  .المشنناركة فنني لرمننات " رلابيننة" وهننارهم به مننة هزويرلننا أوراق ال رننره
ممننا أدم  لننا مقهنن   سننرائيبيين  1969محانيننه ي ننودا" فنني قبننب مدينننة القنندس المحهبننة عننام عمبيننة سننوق "

ىننننابة هسننننعة آخننننرين.  1970واعهقب ننننا انحننننهم  ارسننننرائيبي، وحكمننننت عبي ننننا محكمننننة  سننننرائيبية عننننام  وا 
 بالسرن مدم الحياه وق ت حوالي عشر سنوات في األسر قب  أن هخرج  من ىفقة هباد  أسرم.

 6/9/2017فة الفلسطينية، صفا، وكالة الصحا
 

 الخليل بزعم حيازته سّكيناً  مناعتقال طفل  .17
في مدينة الخبين  )رننوب  اربراليمياعهقبت قوات انحهم  ارسرائيبية، المهمركزه قرب المسرد : الخبي 

وأفننننادت الشنننننر ة  يننننوم األربعنننناا،  فننننمم فبسنننن ينيام، بنننندعوم حيازهننننه سننننكينام.عىننننر القنننندس المحهبننننة(، 
عامنام( عنند  16سرائيبية في بيان ل ا، اليوم، أن رنود حرس الحدود اعهقبوا فبس ينيام يبب  من العحمنر )ار

  أحد الحوارز المهوارده قرب المسرد اربراليمي بزعم حيازهه سكخينام.
. وأ افت أن المشهبه بنه منن سنكان مديننة الخبين ، حين  هنم اقهينادت منن قبن  الرننود وهحويبنه لبهحقيقنات

 بيان نحق، قالت الشر ة  ن خبفية الحد  " رلابية معادية"، عبا حد وىف ا. وفي
 6/9/2017، قدس برس
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 يقدم خطة لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية سموتريتشنائب ال .18
البيننننت »ع ننننو الكنيسننننت المه ننننرف بهسننننبئي  سننننموهريهش، مننننن حننننزب : قنننندم كفنننناح زبننننون - رام هللا

، عبنا حند «هق ي عبنا اله بعنات الو نينة الفبسن ينية  لنا األبند»ة خ ة حكوميل، اقهراحا «الي ودي
 قوله.

آلينة حكوميننة ههنولا عمبينة هقنديم هعوي نات  نخمة لهحفينز العننرب »هحند  في نا عنن مقهنرح رقامنة و 
حن  السنب ة الفبسن ينية، وفنرض القنانون »ورناا فني بننود الخ نة: «. عبا ال رره منن ي نودا والسنامره

منننا ق ي ننودا والسننامره، وزينناده انسننهي ان وم نناعفة عنندد السننكان الي ننود فنني ارسننرائيبي عبننا كافننة 
 «.الق اا عبا أي أم  لقيام دولة فبس ينية»، داعيام  لا «ي ودا والسامره بثمثة أ عاف عبا األق 

وهنننننص خ هننننه عبننننا أن هفننننرض  سننننرائي  سنننني ره ا عبننننا كامنننن  ال ننننفة الغربيننننة بكنننن  منننندن ا وقرالننننا 
السب ة الفبس ينية وك  مؤسساه ا، والبدا بمشروع نش  وواسني رندام لمسنهي ان  وأرا ي ا، وأن هفكا

في ك  مكان. وبالمقاب  هشريي الفبس ينيين في ال فة الغربية والموا نين العنرب فني  سنرائي ، عبنا 
 من خم  منح م الحوافز المالية السخية.« ال رره بمحض  راداه م»

يكبف  سرائي  أق  بكثينر منن الحمنمت العسنكرية الهني هشنن ا  ن مشروعا ك الا، س»وقا  سموهريهش: 
نمنننننا ب رنننننره  رادينننننة وبحسنننننب «. بنننننين حنننننين وآخنننننر، كمنننننا أن األمنننننر ن يهعبنننننق بهرانسنننننفير )ه رينننننر( وا 

سننموهريهش، فننإن عبننا حكومننة  سننرائي  أن هخىننص ل ننالا المشننروع الميزانيننة ال ننرورية سنننويا، مننن 
وقت نفسه، ما يبنزم لم ناعفة عندد المسنهو نين فني ال نفة المحفزات لبعرب الرا بين بال رره، وفي ال
 الغربية في المرحبة األولا من المشروع.

كننن  عربننني يف ننن  البقننناا لننننا والهنننناز  عنننن اله بعنننات القومينننة بإقامنننة دولنننة »وأ ننناف سنننموهريهش: 
ائنب واقهنرح الن«. فبس ينية مسهقبة، سيهم منحه حقوقا مدنية واسعة، باسهثناا حق الهىويت لبكنيسنت

عاما ليهم بعد اللنا  30منح العرب المهبقين في البمد، سواا في ال فة الغربية أو في  سرائي ، م بة 
منح م هندريريا الحقنوق المدنينة المنالكوره،  لنا أن يحىنبوا عبنا حنق الهىنويت واننهخناب لبكنيسنت، 

 ولكن بشر  أن يؤدوا الخدمة العسكرية في الريش ارسرائيبي مث  الدروز.
 7/9/2017األوسط، لندن،  الشرق

 
 اللجنة الدولية للصليب األحمر إلعادة رفات جنديين من غزة مساعدةنتنياهو يطلب  .19

)أ ف ب(:  النب رئنيس النوزراا ارسنرائيبي بنينامين نهنينالو البرننة الدولينة لبىنبيب  -القدس المحهبة
نننديين  سننرائيبيين، خننم  األحمننر بالمسنناعده فنني  عنناده منندنيين ن يزالننون محهرننزين فنني  ننزه ورفننات ر

وقننا  نهنيننالو عقننب لقائننه رئننيس البرنننة بيهننر منناورير الننالي يقننوم بزينناره هسننهمر  لقائننه رئننيس المنظمننة.
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نحننننن قبقننننون حيننننا  لننننالت الوحشننننية الهنننني ن يمكننننن “ثمثننننة أيننننام  لننننا  سننننرائي  واألرا نننني الفبسنننن ينية 
رفننات   عنناده“ره عبننا المسنناعده فنني البرنننة الدوليننة لبىننبيب األحمننر قنناد“وقننا  نهنيننالو  ن  ”.هىننديق ا

عادهرنديينا البالين قهم  لؤنا المدنيين العز  والعارزين الالين هحهرزلم حماس خمفا لك  المواثينق  وا 
 ”.الدولية

 6/9/2017، رأي اليوم، لندن
 

 مراسلي الجزيرة ومكاتبهاضد اإلجراءات القضائية  يصدر تعليمات بمواصلة نتنياهو .21
رئنننيس الحكومنننة ارسنننرائيبية، بنينننامين نهنينننالو، ينننوم أمنننس األربعننناا، هعبيمنننات أىننندر : لاشنننم حمننندان

لمكهنننب الىنننحافة الحكنننومي بعننندم السنننماح لمننندير مكهنننب قنننناه "الرزينننره" فننني  سنننرائي ، وليننند العمنننري، 
بالمشنناركة فنني يننوم دراسنني، اليننوم الخمننيس، حننو  حنندود حريننة الهعبيننر، كمننا  بننب مواىننبة  رننرااات 

 لبمد.  مق مكاهب ا في ا
وكهننب فنني ىننفحة مكهننب الىننحافة الحكننومي عبننا موقنني الهواىنن  انرهمنناعي، أن رئننيس الحكومننة 
 بننننب عنننندم السننننماح لبعمننننري بالمشنننناركة فنننني اليننننوم الدراسنننني، كمننننا أنننننه "أىنننندر هعبيمننننات بمواىننننبة 
ارررااات الق ائية لسحب ب اقات الىحافة من كافة مراسبي الرزيره الناشن ين فني النبمد، وا  نمق 

 اهب ا في  سرائي ".مك
 7/9/2017، 48عرب 

 
 كحلون يعاقب "مسرح يافا" عبر خفض الدعم المالي .21

قنننرر وزينننر المالينننة ارسنننرائيبي، موشننني كحبنننون، الشنننروع رسنننميما بمسنننار الهخفنننيض : مريننند الق نننماني
ا عبا اررلاب".  لميزانية "مسرح يافا"، بادعاا اسه افهه ألمسيهين ه منها "هحري م

ثقافة ارسرائيبية، مينري ريغينف، قند بندأت حمبنة الهحنريض عبنا "مسنرح يافنا" قبن  نحنو وكانت وزير ال
شنن رين، م ننددهم بق نني الهموينن  عنننه عبننا خبفيننة اسه ننافة ألمسننية "دفنناهر السننرن" المه ننمنة لقننرااات 
من رسائ  شخىية ألسرم فبسن ينيين فني السنرون ارسنرائيبية، بىنوت نشن اا وفننانين هبقنا بالبغنة 

 واللا ب دف الكشف عن الىعوبات الهي يوار  ا األسرم في المعهقمت. العبرية،
ثم أعبن وزينر المالينة ارسنرائيبية، أواخنر شن ر أب/ أ سن س، أننه يندرس اسنهخدام ىنمحياهه، لوقنف 
 الدعم عن مسرح يافا "بسبب اسه افة ألمسية ه امن مي الشاعره، دارين  ا ور، من قرية الرينة".

 6/9/2017، 48عرب 
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 منزلي بقضية الغواصات األلمانيةلالعتقال المسؤولين إسرائيليين محكمة الصلح تحول  .22
حولت محكمة ىبح انحهم  في "ريشون لهسيون"، ينوم األربعناا، لمعهقنا  المنزلني : الداخ  المحه 

لعشننره أيننام كننم مننن الننوزير السننابق فنني حكومننة انحننهم  اليعيننزر زننندبرغ، وقائنند كهيبننة بحريننة رننيش 
" السننابق شنناي بننروش، والمسهشننار السياسنني لبننوزير "يوفننا  شنن اينهس"، رامنني 13نحنهم  "شننيي يت ا

  اييب واللا في   ار الهحقيقات في ق ية الغواىات.
وكمننا مننددت قا ننية المحكمننة اعهقننا  المسهشننار ارسنننهراهيري "ننناهي مننور" لمننده خمسننة أيننام، بشنننب ة 

 الهوس  لدفي رشوه ونق  أموا  لشخىية عامة.
وكهبت القا ية في قرارلا بشأن مور أن لناا ه ورات  ير قبيبة في الهحقيق هعنزز الشنب ات  ندت، 

 مبيات هحقيق أخرم، ولناا مخاوف عينية من هشويش مررم الهحقيق.عحي  هرري الشر ة 
 6/9/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 انتحار جندي إسرائيلي داخل قاعدة عسكرية .23

قنندم رننندي  سننرائيبي، مسنناا األربعنناا، عبننا اننهحننار بننإ مق النننار عبننا نفسننه داخنن  قاعننده أ :رام هللا
وحسننب مهحنند  عسننكري  سننرائيبي، فننإن الرننندي هننوفي عبننا الفننور وهننم نقنن  رسننالة لعائبهننه.  عسننكرية.

 مشيرا  لا أنه هم فهح هحقيق في ظروف وأسباب انهحارت.
 7/9/2017القدس، القدس،   

 
 نتنياهو قدمت شهادات غير متطابقة مع ما أدلى به الموظفون للشرطة: عائلة "آرتس"ه .24

الكننرت ىننحيفة لننلرهس العبريننة، اليننوم الخمننيس، أن محننامي عائبننة رئننيس  :هررمننة خاىننة - رام هللا
الوزراا ارسرائيبي بنيامين نهنيالو، قدم شن ادات خ ينة لمنوظفين فني مننز  العائبنة  ينر مه ابقنة مني 

 وظفون خم  اسهرواب م لدم الشر ة.ما أدلا به أولئا الم
وبحسننب الىننحيفة، فننإن المحققننين ورنندوا هباينننات كبيننره بننين ارفننادات الخ يننة الهنني قنندمولا موظفننو 
مكهننب ومنننز  نهنيننالو لىننالح زورهننه سنناره، وبننين مننا أدلننوا بننه  لننا الشننر ة الهنني اعهبننرت األمننر مثيننر 

عاا أولئنا المننوظفين، قندموا بيانننات مخهبفننة وقالنت مىننادر لبىنحيفة أنننه حننين هنم اسننهد لبقبنق لبغايننة.
في كثير من الق ايا الرئيسية عمخا هم هقديمه فني األوراق الخ ينة نيابنة عنن م منن قبن  محنامي عائبنة 

 نهنيالو. مشيرهم  لا أن اللا سيعر  من عمبية هوريه نئحة اه ام  د ساره نهنيالو قريبا.
 7/9/2017القدس، القدس،   
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 ات سكانية فلسطينية يمثل جريمة حرببتسيلم: هدم تجمع .25
حنننالخر مركنننز المعبومننات ارسنننرائيبي لحقنننوق ارنسنننان فننني األرا ننني : عبننند النننرؤوف أرنننناؤو  - القنندس

المحهبننة "بهسننيبم"،  فنني رسننائ  ور  ننا  لننا قنناده حكننوميين  سننرائيبيين، مننن أن لنندم هرمعننات سننكانية 
 فبس ينية في ال فة الغربية، يمث  "رريمة حرب". 

نه رسننائ  شنديده الب رننة ب ننالا الشنأن  لننا رئنيس الننوزراا ارسننرائيبي الوقنا   مركننز، ينوم الثمثنناا،  نننه ورخ
بنيننامين نهنيننالو، ووزيننر النندفاع أفيغنندور ليبرمننان ووزيننره العنند  اياليننت شنناكيد، ومسننؤولين  سننرائيبيين 

به منن أن آخرين. وأ اف في هىريح مكهوب أرس  نسنخة مننه لوكالنة األنا نو   ننه حنالخر فني رسنائ
ال نندم المحخ نن  لهرمعننات "سوسننيا وخننان األحمننر"، لنني رريمننة حننرب، وأنننه  الا مننا هننم هنفيننالت، فننإن م 

 يهحمبون المسؤولية الشخىية عن هنفيالت". 
وقا  "بهسيبم"  نه قرر هوريه لنالت الرسنائ  بعند أن قنا  ليبرمنان لبىنحفيين األسنبوع الما ني  ن وزاره 

س ينيهين هم بناؤلما في منا ق "ج"، ون هورد بحوزه ا هنراخيص بنناا الدفاع "هسهعد رخما ببدهين فب
حسب القانون، ولما سوسيا والخان األحمر، ومن المقرر أن ينه ي العم  الهخ ي ي عشية ارخنما 

 خم  ب عة أش ر". 
 يننر وقننا  "بهسننيبم"  ن "لنندم الهرمعننات الفبسنن ينية الكامبننة فنني ال ننفة الغربيننة يحعهبننر عمننمم محفر ننا و 

 ". 1967مسبوق هقريبما منال العام 
وأ نناف:" وفقننا نهفاقيننة رنيننف الرابعننة، الهنني هبهننزم  سننرائي  بهعبيماه ننا، فننإن اله ريننر القسننري لبسننكان 

 داخ  المن قة المححهبة محظور ويحعهبرح رريمة حرب". 
ت محكمننة وهننابي "بهسننيبم"  ن اله ريننر القسننري "مخالفننة مننن بننين المخالفننات الهنني هقنني  ننمن ىننمحيا

 الرنايات الدولية. 
 5/9/2017لألنباء،  األناضولوكالة 

 
 ألف الجئ من أريتريا والسودان يهّددون الديموغرافيا اإلسرائيلية 38تقرير:  .26

كخفننافيش الظننمم، شنرع رئننيس الحكومننة ارسنرائيبية بنيننامين نهانيننالو : أمننا  شنحاده -القندس المحهبننة 
، وسنن  هننن  «المهسنننببين»البرننوا أو كمنننا يسننمون م فننني  سننرائي  ووزيننرت أرييننه درعننني، يمحقننان  نننالبي 

أبينننب، بالريعنننة أن هبنننا الشنننريحة منننن السنننودان وأريهرينننا باهنننت هشنننك  خ نننرام عبنننا أمنننن  سنننرائي  وه ننندد 
 خري ه ا الديمو رافية.

وبرف نن ما قننرار المحكمننة، الننداعم لورننود لننؤنا، ولحقخ ننم فنني البقنناا  المننا رف ننوا المغننادره بننإراده م، 
، «أباره ايند»ت الحكومة ارسنرائيبية حنده حمبنة ممحقنة لنؤنا  لنا الروه العنىنرية، لهىنبح دولنة رفع
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بكننن  منننا هحمبنننه لنننالت الكبمنننة منننن معننننا. فنننالبون األسنننود بنننات مزعرنننام ومقبقنننام لبي نننود سنننكان المركنننز، 
 خىوىام ه  أبيب، ولرئيس الحكومة ووزرائ ا.
 فيمنادرعني ومع منا عيندان كنولين، مندير لنواا هن  أبينب سياره سوداا شبابيك ا معهمة أقبت نهانيالو و 

، فنني رولننة ليبيننة سننرية فنني أحينناا عننده فنني هنن  أبيننب، لم ننمع عبننا منندم «سننب ة ارسننكان»يسننما 
، لهرفني حنده النقناش ارسنرائيبي االثمثناانهشار لؤنا الم اررين. هفاىي  لالا الخبر ىدرت ىنبيحة 

ومعظم ننم منن السنودان وأريهريننا  لنا  سنرائي ، ي ببننون  حنو  مىنير اآلنف ممنن وىننبوا منن أفريقينا،
البروا السياسي أو العمن . لكنن درعني أىنر عبنا الندفاع عنن سياسنة حكومهنه وعنن رولنة الخفنافيش 

الرولة كانت بالغة األلمينة وسناعدهنا عبنا معرفنة مو نوع المهسنببين عنن قنرب، وسهسناعدنا »بقوله: 
 «.كبةفي المعركة الهي نديرلا من أر  ح  المش

 نعم، الحكومة هدير معركة  د أناس لم يرهكبوا رريمة سوم أن لون بشره م سوداا.
، لكنالا عبنر «سكان ه  أبيب يشمئزون من السكان السود النالين يعيشنون بينن م»أما المشكبة ف ي أن 

أكثنننر منننن هننن  أبيبننني. والحكومنننة الهننني دعمنننه م لنننم هنننردد لنننالت العبنننارات لكن نننا، كعاده نننا، رعبنننت منننن 
ال اخهنار ه ديد اه ا األمنية والخ ر عبا خري ه ا الديمو رافية عنوانام هرميبيام ل الا المزاج العنىري. وا 

لنالت « هنظيف»نهانيالو رولهه األخيره سرية، فقد سبق ا برولة عبنية، وس  ه  أبيب، هع د خمل ا بن 
 المدينة من لؤنا المرئين.

قبنن  عننامين وخننم  اللننا اعهقبننت اآلنف، معظم ننم  لقنند بنندأت  سننرائي  هنفيننال سياسننة ال ننرد وانعهقننا 
ممن رف ت قبو   ببات لروئ م ولم همنح م هىاريح عم . واحهرزت ك  من  ب هه في معسنكر 

، فننني ظنننروف ىنننعبة، ن يهننوافر في نننا الحننند األدننننا مننن الظنننروف ارنسنننانية. وفننني أعقننناب «حولننوت»
ية هق نني بنننقب م  لننا دولننة ثالثننة لنني قننرارات اهخننالت فنني  سننرائي  ل ننرد لننؤنا، هننم الهوىنن   لننا هسننو 

رواندا، باعهبار أن ا آمنة ون هعنرض حيناه م لبممحقنة والخ نر. لكنن المحكمنة أقنرت أننه لنم يثبنت أن 
« الدولة»رواندا آمنة، وأن هعامب ا مي  البي البروا ي من ل م اسهمرار ارقامة في ا. وخمفام لم بب 

ف ون المغادره، ألكثر من شن رين. واقهرحنت، فني قرارلنا، حددت المحكمة أنه ن يمكن اعهقا  من ير 
محاولة  قناع الراف ين بالمغادره، والهفكير بهقييد أماكن سكنالم من أر  هخفينف العنبا عبنا سنكان 

 بعض المدن، خىوىام ه  أبيب.
 

 إلغاء توقيع إسرائيل على ميثاق الالجئين
 وحنواليمنن أريهرينا،  27,500ا، منن بينن م ألنف  النب لرنوا منن أفريقين 38 حنواليفي  سنرائي  يورند 

من دو  أفريقية أخرم. باسهثناا لؤنا  نادر  سنرائي  خنم  النىنف  2,600من السودان، و 7,900
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 الننب لرننوا. وفنني العننامين األخيننرين هبننين أن ر بننة لننؤنا  2,100 حننوالياألو  مننن السنننة الحاليننة 
فيما انخف ت ال رره  لا رواندا وأو ندا، وكناللا  كانت في المغادره  لا الدو  الغربية، بخاىة كندا،

 انخفض عدد  البي البروا الالين يعودون  لا أريهريا والسودان.
نهانيننالو مننن ر هننه، يقننود الحمبننة ل ننردلم، فنني محاولننة لكسننب دعننم ببنندات عننده هننرفض ورننودلم بننين 

النننهخبص منننن م، سنننكان ا. وراح يننندعم النننوزراا النننالين أعبننننوا عنننن  نننروره سنننن قنننانون ي نننمن  نننردلم و 
 بالريعة ه ديد الخري ة الديمو رافية.

أما وزير األمن الداخبي، ربعناد أردان، النالي ههحمن  وزارهنه مسنؤوليه  نمان األمنن النداخبي لبسنكان، 
فخننرج بحمبننة دفنناع أخننرم أعبننن في ننا أنننه  زاا هورننه المحكمننة ارسننرائيبية، هه بننب الحارننة دفنني هعنندي  

 لمواىبة ارررااات الحهمية رخراج المهسببين. قانون عار  يوفر لبحكومة آليات
المحامي يحيئي   و مان يقو   ن الخ ر الحقيقني يكمنن فني  يرناد الوسنائ  الهني يمكنن منن خمل نا 

كينننف همكننن مواىنننبة فنننرض »فننرض الموافقنننة عبننا لنننؤنا المهسنننببين، أو بحسننب هعبينننر أحنند الق ننناه 
 «.أنا موافق»األمر عبا المهسب   لا أن يقو  

 7/9/2017حياة، لندن، ال
 

 غزة مفوض األونروا تحمل المسؤولية وحل أزمات تعصف بالجئي تناشداللجان المشتركة لالجئين  .27
 البت البران المشهركة لمرئين الفبس ينيين في ق اع  زه، وكالة األونروا، : أشرف ال ور - زه 

وفقام لبوظيفة الهي أنشئت من بهحم  مسؤولياه ا وهوفير الخدمات المزمة ل م من هشغي  وا  اثة 
أرب ا بقرار أممي، وور ت انهقادات ل الت المنظمة، بسبب  لمال ا خدمات عده أبرزلا الهعبيم 

 والىحة.
وأكدت البران المشهركة لمرئين في بيان ل ا، أنه في ظ  الظروف الىعبة والمعقده الهي يعيش ا 

عبا ق اع  زه، منال أكثر من عشر سنوات الشعب الفبس يني من حىار وا  مق  سرائيبي مهواى  
من  %70األمر الالي أدم  لا ازدياد معدنت الفقر والروع والب الة، مي األخال بعين انعهبار أن 

يرب عبا األونروا أن ههحم  مسؤولياه ا بهوفير الخدمات المزمة ل م »سكان ق اع  زه لم نرئون 
 «.ن أرب ا بقرار أمميمن هشغي  وا  اثة وفقام لبوظيفة الهي أنشئت م

، ونسبة الب الة ما بين %65وأو حت أنه وفقا رحىائيات دولية فإن نسبة الفقر ببغت أكثر من 
 .%65الخريرين الشباب ببغت أكثر من 

 7/9/2017لندن،  ،القدس العربي
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 مع مسلمي بورما وقفة لـ"علماء فلسطين" تضامناً  .28
فرع فبس ين، يوم األربعاا،  -لعالمي لعبماا المسبميننظمت راب ة عبماا فبس ين، وانهحاد ا:  زه

 وقفة احهرارية  د الررائم الهي هرهكب بحق األقبية المسبمة "الرولينغا" في بورما.
وشارا في الوقفة لفيف من العبماا والق اه وأساهاله الرامعات من كبية أىو  الدين والشريعة 

 ا والمخاهير، في مقر الراب ة الرئيس بمدينة  زه.والقانون بالرامعة ارسممية، وعدد من الور ا
فرع فبس ين، مروان أبو  -وهم بيان العبماا رئيس الراب ة ورئيس انهحاد العالمي لعبماا المسبمين

ننا نحن عبماَا فبس ين نهابي  راس، وقا  فيه: " ن ما يررم في بورما أكبر رريمة في لالا القرن، وا 
اننا المسبمين الم   دين في بورما من ررائم بشعة يندم ل ا ربين بغ ب بال  ما يررم هرات  خو 

 البشرية، وي هز ل ا كيان ارنسانية".
وهابي: " ننا ومن قبب  زه المحاىره نعهبر ما يررم من ررائم وىمة عار في ربين العالم المنافق 

ائر يا رعاه الالي يرفي الشعارات ليسوق نفسه عبا أنه حامي حما حقوق ارنسان. ماهت ال م
 الحقوق والواربات، ومسخت القبوب يا دعاه حريات األديان".

وأكد أن عبماا فبس ين ينظرون بخ ر بال   لا لالت النظره الدونية لحياه المسبمين وأ فال م، 
و الب منظمات حقوق ارنسان أن هغير سياسه ا هرات  ونسائ م، وشيوخ م، وشباب م، وررال م.

 ن نفس ا ثوب الهبعية لبي ود أعداا ارنسانية.المسبمين، وأن هخبي ع
كما و الب دو  العالم أن ههعام  مي لؤنا البواليين المررمين عبا أن م مررمو حرب ويقهرفون 

 ررائم  د ارنسانية واله  ير العرقي.
 ووره رسالة  لا عبماا األمة قا  في ا: "اهقوا هللا في دينكم، وقولوا كبمة الحق الهي هر ون ب ا
ربكم، وكونوا لبحكام أمناا ن أرراا، انىروا الدين وألبه، وعد هللا هعالا قادم ن محالة، فماالا أنهم 

 قائبون؟!.
 ودعا رمالير المسبمين  لا أن هكون ل م   بة عارمة نىره رخوان م المسبمين في بورما.

 6/9/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ى انتهاء اإلجراءات ضدهتحصالح  رائدالشيخ  اعتقال تمديد .29
قررت محكمة الىبح في مدينة حيفا ىباح يوم األربعاا همديد اعهقا  الشيخ رائد  :نواف ر وان

 القانونية بحقه. اررراااتىمح حها انه اا 
وراا القرار بعد أن قدمت النيابة نئحة اه ام  دت نسبت له في ا ه م "الهحريض عبا العنف 

 شبان من مدينة أم الفحم". 3قالا عقب عمبية القدس الهي نفاللا واررلاب في هىريحات أل
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 زا  محهرزما في مرحاض. ماوقا  الشيخ رائد ىمح في المحكمة، يوم األربعاا،  نخه 
 وأ اف أنخ مدير السرن الهقا به، وأخبرت أنخ "لناا قرارا من ر ات عبيا، ون يمكن نقبا".

 6/9/2017، 48عرب 
 

 للبروفيسور األشقر رغم تدهور صحته اإلداري تقالاالع االحتالل يجدد .31

رددت سب ات انحهم  ارسرائيبي، يوم األربعاا، انعهقا  ارداري لببروفيسور عىام راشد : ناببس
 عاما(. 57األشقر )

وقا  مكهب  عمم األسرم في بيان له  ن لالا الهرديد لو لبمره الرابعة عبا الهوالي لمده ش رين 
الو ي الىحي الىعب لببروفسور من ر م بالفت المكهب  لا أن الهمديد يأهي ول مهواىبين.

 .أمراض، حي  يعاني من عده األشقر
 6/9/2017لإلعالم، غزة،  الفلسطينية الرأي وكالة

 
 اإلسرائيلية البضائع بمقاطعة للمطالبة الدنماركية فيجي مدينة في مظاهرة .31

 انحهم  ب ائي بمقا عة لبم البة الدنماركية فيري مدينة في مظالره يوم الثمثاا ناش ون نظم
 .ارسرائيبي
 هندد نفهات المهظالرون ورفي المدينة، في الفبس يني الشباب هرمي من بهنظيم المظالره وراات

 .الفبس ينيين هرات العنىرية وممارساه ا"  سرائي " بانه اكات
 حكومة همارس ا الهي ان   اد سياسة عبا احهرارام  انحهم  ب ائي بمقا عة المشاركون و الب

 .الفبس يني الشعب هرات انحهم 
 6/9/2017، غزة، (صفا) الفلسطينية الصحافة وكالة

 
 بمواجهات مع قوات االحتالل في أبو ديس مواطناً  11إصابة  .32

أىيب عشره موا نين بانخهناق وموا ن بحروق خم  موار ات مي قوات انحهم  : القدس
 في ببده أبو ديس، شرق مدينة القدس المحهبة مساا يوم األربعاا.ارسرائيبي 

مىابين بانخهناق، نهيرة  10وقالت رمعية ال م  األحمر الفبس يني  ن  واقم ا عالرت ميدانيا 
اسهنشاق م الغاز المسي  لبدموع، بينما عالرت موا نا أىيب بحروق في موار ات بين عشرات 

 الشبان وقوات انحهم  في ببده أبو ديس.

 6/9/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
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 ألقصىلمسجد ااالستفزازية ل اقتحاماتهممستوطنون يستأنفون ال .33

اسهأنفت مرموعات من المسهو نين، يوم األربعاا، اقهحاماه ا لبمسرد األقىا المحهبة:  لقدسا
 المبارا، من باب المغاربة، بحراسة معززه ومشدده من قوات انحهم .

وهنفال مرموعات المسهو نين رونت اسهفزازية ومشبولة في المسرد المبارا، وههبقا شروحات حو  
مكان األقىا، في الوقت الالي ههوارد فيه أعداد كبيره من الموا نين في أس وره ال يك  المزعوم 

 المسرد.
 6/9/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 طن في التسوية السياسية مع تل أبيبنمن دور واش يائسونالفلسطينيون : استطالع .34

بس يني من الدور األمريكي في عمبية هسود الشارع الف يأسأظ ر اسه مع لبرأي أن حالة : رام هللا
 مب رئاسة الونيات المهحده.االهسوية السياسية، بعد مرور سهة ش ور عبا هولي دونالد هر 

عين اعهبروا من المسه بَ  %79.3وبيخن انسه مع الالي أررات مركز "القدس لإلعمم وانهىا "، أن 
 قالو  نه "راد". %11.9، مقاب  مب " ير راد في الدعوه نسهئناف عمبية السمم"اأن هر 

، أن هرارعما قد حى  في آلية هعام  الونيات المهحده مي عمبية السمم، %42.9ورأم ما نسبهه 
 قالوا  نه لم يحى  هغيير مقارنة باردارات السابقة. %42.8مقاب  
سهي ان، من الفبس ينيين، اسهئناف المفاو ات في حا  دعا ل ا هرامبص شر  وقف ان %54وأيخد 

 أن "عمبية السمم قد ماهت". %35.6، بينما اعهبر %30.6وعارض اللا 
أفادوا بأن عمبية  %19.7 ن عمبية السمم همر بظروف ىعبة ومسهقبب ا  امض، و %39.6وقا  

 السمم مازالت حية ومن الممكن اسهئناف ا.
ن يثقون بأي من  %42.8ح خ السب ة الفبس ينية، بينما أو ح انسه مع أن  %65.5وعارض 

 . الهنظيمات السياسية

قب  حوالي عام،  %33.1، وفق انسه مع، بعد أن كانت %25وقد هرارعت نسبة الثقة في فهح  لا 
، أما حماس، فقد ثبهت نسبة الثقة في ا حي  ببغت في لالا انسه مع 2016هحديدما في هموز 

 .2016في هموز  %14.3، مقاب  14.5%

 6/9/2017قدس برس، 
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 عرقي قومّي ُتمارس بحق فلسطيني الداخل تصنيفمركز عدالة: سياسة  .35

، بأنه قد ورخه رسالة لمسهويات 48أفاد مركز "عدالة" لحقوق األقبية العربية بالداخ  المحه  : رام هللا
سياسة وق ائية في الحكومة ارسرائيبية،  الب في ا بوقف سياسة الهىنيف العرقي القوميخ الهي 

 ا ررا  األمن عبا مداخ  المح خة المركزيخة.يمارس 
وأشار المركز القانوني في بيان له يوم األربعاا،  لا أن الرسالة وحر ت لك  منص وزير أمن انحهم  
الداخبي، ربعاد  ردان، والمسهشار الق ائيخ لبحكومة أفيحاي مندببيت، ولبر ات المسؤولية في 

 .مح خة الباىات المركزيخة في ه  أبيب
وأشار  لا أنه حى  عبا معبومات مفادلا بأن لناا هعبيمات داخبيخة هربر ررا  األمن في 

." بة "هوارد  ير قانونيخ  المح ة المركزيخة الرديده به  أبيب هوقيف الركخاب العرب هحت شح
وأو ح أنه، وبحسب الهعبيمات الهي ىدرت لموظفي شركة "أفيدار" لبحراسة شف يما، يهم احهراز 

 قوفين  لا حين وىو  الشر ة لهولي األمر.المو 
وشدد عبا أن لالت السياسة "مرفو ة مبدئيما، واللا ألنخ ا هسهند  لا اننهماا العرقي القومي كمؤشر 
لزياده الشب ات، وليس  لا مع يات فرديخة الهي يمكن ا أن هظ ر، ولاللا فإن لالت السياسات وما 

."  يهرهخب عن ا هسهند  لا منظوٍر عنىريخ
 6/9/2017قدس برس، 

 
 تقليص المياه عن المناطق الفلسطينية باألغوار سياسةاالحتالل ُيواصل  .36

هواى  سب ات انحهم  ارسرائيبي، هقبيص كميات الميات الهي ه خ ا لبمنا ق : األ وار الشمالية
 يات".الفبس ينية في األ وار الشمالية )شرق القدس المحهبة(، بالرائي مخهبفةص أبرزلا "قبة الم

وأو ح مسؤو  مبف انسهي ان في األ وار، معهز بشارات، يوم األربعاا، أن سب ات انحهم  
وخم  األش ر القبيبة الما ية شرعت بهقبيص كميات الميات الهي ه خ ا لمنا ق "عين البي ا"، 

 "بردن" و"كردن".
كمية الميات بشك   مثاا،، يوم الثوأفاد بشارات خم  حدي  لن "قدس برس"، بأن انحهم  قَبص

 أزمة لكثير من المناز  والمىاني. وأوردوا ح، األمر الالي انعكس بشك  كبير عبا الموا نين، 
ولفت النظر  لا أن "لناا منا ق وأحياا ن هىب ا الميات بشك  كام "، مبينما أن م هواىبوا مي 

ي، "لكن انحهم  برر  رراااهه بقبة الر ات المعنية، والهي قامت بدورلا بمخا بة الرانب ارسرائيب
 الميات".
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ا أن "ممارسات انحهم  هقهىر  رات ارسرائيبيةص مو حم وشكا المسؤو  الفبس يني، بىحة المبرخ
عبا الهرمعات الفبس ينية، فيما ه خ الشركة ارسرائيبية المخهىة بالميات كميات كبيره لبمسهو نات 

 والبؤر انسهي انية بالمن قة".
 6/9/2017برس، قدس 

 
 من "تصفية" الشيخ رائد صالح في سجون االحتالل ُيحذرحقوقي فلسطيني  .37

حالر مدير رمعية "واعد" لاسرم والمحررين الحقوقية، عبد هللا قندي ، من أن يكون اعهقا  :  زه
 الشيخ رائد ىمح من قب  سب ات انحهم  ارسرائيبي مقدمة لهىفيهه وا عدامه في السرن.

ي  في هىريحات لن "قدس برس" يوم األربعاا،  ن ال بة األخيره في المسرد األقىا أثبهت وقا  قند
كيف أن الشيخ رائد ىمح حرا مميين المسبمين هرات المسرد، مما أربر انحهم  عبا الهراري 

في وقفة ه امنية مي الشيخ  األربعاا وكان المئات من الفبس ينيين، قد شاركوا يوم عن  رراااهه.
 ىمحص دعت ل ا رمعية واعد، في مدينة  زه.

و الب الحقوقي الفبس يني، السب ة بال فة الغربية بهشكي  ليئة محامين لبدفاع عن الشيخ رائد 
 ىمح، معهبرما أن الوقفة "أق  شيا ممكن أن يقدمه سكان  زه لبشيخ ىمح".

 6/9/2017قدس برس، 
 

 لسطينيين في "الشبريحا" إخالء منازلهم لهدمهاتبلغ الالجئين الف اللبنانية األمنيةالقوى  .38

الببنانية ألالي هرمي الشبريحا من المرئين الفبس ينيين المه ررين من  األمنيةأببغت القوم : بيروت
ساعة هحت  ائبة الممحقة القانونية، واللا  48منازل م في م بة أقىالا   خماب روره  األوهوسهراد

 عبا أنقاض لالت المناز . راداألوهوسهمن أر  لدم ا وبناا 
 كما و حبب من األلالي الاللاب  لا ببدية العباسية من أر  الهوقيي عبا الهعويض.

سيؤدي  لا نكبة رديده هح  عبا المرئين الفبس ينيين في هرمي الشبريحا،  األوهوسهراديالكر أن 
، 48لنكبة عام الن خىوىام أن ن مأوم ل الت العائمت سوم منازل م الهي يعيشون في ا منال ا

والهعويض الالي فر هه ببدية العباسية  ير كاف لشراا منز  في ظ  ارهفاع أسعار المناز ، وعدم 
 ورود قانون لهمبا الفبس يني في لبنان.

نسمة يعمبون في الزراعة، وسالموا في ه وير  6000عامما،  50ويقيم في الهرمي المقام منال نحو 
ا   باسم "الشبريحا".المن قة، والالي يحعرف أي م

 6/9/2017قدس برس، 
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صابة  11 هدم: "قدس برس" .39  الماضي / أغسطسبالقدس في آب مواطناً  111منشأة فلسطينية وا 
بعمبيات المقاومة  مبموسام  رىدت وكالة "قدس برس"  نهرناشيونا ، انخفا ام : القدس المحهبة

 مدينة القدس المحهبة.الفبس ينية  د ألداف  سرائيبية خم  ش ر آب/ أ س س الما ي، ب
 ىابات بحروق أو رراا انعهداا عبي م  4فبس ينيما، من بين م  111"قدس برس"  ىابة  ووثقت

 ىابة بالرىاص  18 ىابة رراا اسهنشاق الغاز السام، و 89بال رب من قب  الرنود، و
 الم ا ي.

ورندي بالحراره أو  سرائيبيين ما بين مسهو ن  6وهمكخن الشبان الفبس ينيون من  ىابة نحو 
 الزرارات الحارقة خم  الموار ات الهي اندلعت في هبا المنا ق خم  الش ر الما ي.

منشأه فبس ينيةص سكنية  11ولدمت سب ات انحهم  في القدسص خم  آب/ أ س س الما ي، 
العيزرية، وهرارية وزراعية، واللا في رب  المكبر، بيت حنينا، العيساوية، سبوان، رب  البابا شرق 

 الواقي قرب مقبره اليوسفية في القدس.” سوق الرمعة“  افة  لا سور 
فبس ينيما من القدس و واحي ا، من بين م  160واعهقبت قوات انحهم  خم  الش ر الما ي، نحو 

 عامما. 12سبي فبس ينيات )ما بين سيخده وفهاه(، وثمثة أ فا  دون سن الن 
 6/9/2017قدس برس، 

 
 أحمر األقصى خطاً  والمسجدالقدس  دّ يع ألردناعطية:  .41

عمان: أكد النائب األو  لرئيس مربس النواب خميس ع ية في كبمة خم  ان مق أعما  المنهدم 
، أن "السمم في العالم  ندونيسياالبرلماني العالمي حو  الهنمية المسهدامة أمس بمدينة بالي في 

لي رن اا انحهم  ارسرائيبي لفبس ين، ف و آخر احهم   راده حقيقية من المرهمي الدو   لايحهاج 
 يرح ". أنعبا وره األرض ويرب 

خ ا احمر، ويدين ممارسات انحهم   األقىايعهبر القدس والمسرد  األردنوأعاد الهأكيد عبا أن "
الا أن والمسيحية في القدس"، مشيرا ب الا الىدد  ارسمميةفي انعهداا عبا المقدسات  ارسرائيبي

 "رعاية رمله المبا لبمقدسات ارسممية والمسيحية في القدس سالمت في حمايه ا من اله ويد".

و الب ع ية المشاركين بالمنهدم بإىدار قرار يدين اننه اكات ارسرائيبية لبمسرد األقىا 
والرافض الداعم ألل  القدس،  ارندونيسيةوالحكومة  ارندونيسيالمبارا، مشيدا بموقف الشعب 

 لمنه اكات ارسرائيبية لبمقدسات. ".

 7/9/2017الغد، عّمان، 
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 السوري في ريف حماة ومقتل جنديين للجيشموقعًا  تقصفطائرة إسرائيلية  .41
ريش السوري، اليوم الخميس، أنخ  ائره هابعة لريش انحهم  الأعبن : عبد الرحمن خ ر

لقرب من مدينة مىياف في ريف حماه، ما أدم  لا ارسرائيبي قىفت موقعام عسكريام هابعام له، با
 مقه  عنىرين اثنين.

وأو ح الريش في بيان ىادر عنه ىباح اليوم أنخ "ال ائره أ بقت عده ىواريخ، عند الساعة 
فررا بالهوقيت المحبي من األرواا الببنانية، عبا موقي عسكري، قرب مدينة مىياف، في  2:42

 مقه  عنىرين اثنين، ووقوع خسائر مادية". ريف حماه الغربي، ما أدم  لا
وحالخر البيان "من الهداعيات الخ يره لمث  لالت األعما  العدوانية عبا أمن واسهقرار المن قة"، مشيرام 
  لا أنخ ا "هأهي في سياق الدعم ارسرائيبي لهنظيم )داعش( اررلابي و يرت من الهنظيمات اررلابية".

بية مواقي لبنظام السوري بشك  مسهمر، ما يوقي قهبا وررحا في وهسه دف ال ائرات ارسرائي
وامهنعت مهحدثة باسم ريش انحهم  ارسرائيبي  ىفوف قواهه، دون ردخ يالكر عبا هبا العمبيات.

 عن مناقشة هقارير بشأن هوريه  ربة لسورية، قائبة  ن الريش ن يعبق عبا العمبيات.
 7/9/2017، العربي الجديد، لندن

 

 لقطاع غزةيبحث مع إسماعيل هنية دعم بالده ير الخارجية القطري وز  .42

 زه/ محمد مارد: بح  وزير الخاررية الق ري محمد بن عبد الرحمن آ  ثاني، األربعاا، مي رئيس 
المكهب السياسي لحركة "حماس"  سماعي  لنية، ر ود بمدت لدعم الق ية الفبس ينية وهحقيق 

راا اللا خم  اهىا  لاهفي أررات رئيس المكهب السياسي   اع  زه.المىالحة وهقديم ا الدعم لق
لن"حماس"، بالوزير الق ري في وقت مهأخر من مساا األربعاا، بحسب بيان أىدرت مكهب لنية، 
وى  األنا و  نسخة منه.ونق  البيان عن الوزير "بن عبد الرحمن"، هأكيدت موقف بمدت هرات 

دي ا الدعم لق اع  زه ومواىبة ر ودلا لهحقيق المىالحة الق ية الفبس ينية واسهمرار هق
 الفبس ينية.

 7/9/2017وكالة األناضول لألنباء، 

 

 في شركة مغربية مالكة للقناة التلفزيونية الثانية مستثمر إسرائيلي يشتري أسهماً  .43
ئيبيا همكن أفادت هقارير أعيد نشرلا في المغرب أن مسهثمرا فرنسيا  سرا«: القدس العربي»الربا  ن 

، وأن عمبية 2Mالحكومية المالكة لبقناه المغربية الثانية « ىورياد»من اقهناا رزا من أس م شركة 
 انقهناا الرسمي سههم قب  ن اية العام الراري، ونفت مىادر في القناه عبم ا ب الت العمبية.
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ولد في مدينة الدار  الالي Patrick Drahiالفرنسي ارسرائيبي باهريا درالي   نوقالت الهقارير 
البي اا، و ادرلا  لا مدينة مونبيبييه الفرنسية في سن الخامسة عشره يهفاوض عبا اقهناا حىة 

 الحكومية الهي ظبت ههخب  منال سنوات في ىعوبات مالية.« دوزيم»من أس م القناه الثانية 
مبيار  13ثروهه بن« بيسفور » ن باهريا درالي، الالي قدرت مربة  maghreb-intelligenceوقا  موقي 

اليومية الفرنسية « ليبراسيون»وفي ىحيفة  BFMدونر، مسالم في القناه ارخبارية الفرنسية 
الهي « i24 News»الفرنسية وىاحب القناه ارخبارية ارسرائيبية « لكسبرس»اليسارية وفي مربة 

 هب  بثم  لغات من ه  أبيب.
يا درالي أي ا الرنسية البرهغالية، وله نشا  واسي في مرا  ويحم  الثري الفرنسي ارسرائيبي باهر 

في لوكسمبورغ، الهي هعهبر المسالم الرئيسي في شركة  ALTICEانهىانت، واللا عبر مرموعهه 
 «Hot»وأي ا في شركة انهىانت ارسرائيبية « SFR»انهىانت الفرنسية 

ولة المغربية وباهريا درالي، وىبت  لا ونق  عن مىادر م بعة بالربا ، أن المفاو ات بين الد
في أر  أقىات ش ر كانون « Soread»مرحبة مهقدمة، حي  ينهظر أن يهم  عمن دخوله  لا شركة 

األو / ديسمبر المقب ، وأن المسالم الرديد سوف يعيد ليكبة القناه. وهم  خبار سبيم الشيخ، المدير 
نائبهه سميره سي اي  سههولا مسؤولية القناه، خم   ، بقرب  بعادت من منىبه، وأن«دوزيم«العام لن

 الفهره اننهقالية.
 7/9/2017، لندن، القدس العربي

 
 العرب يستثمرون في المجوهرات اإلسرائيلية .44

زعم هارر مرولرات  سرائيبي كبير، أن ال زات السياسية الهي  ربت : أحمد ىقر -21عربي - زه
  ات في " سرائي " بشك  كبير.المن قة العربية، خدمت ق اع المرولر 

وأكد هارر المرولرات ارسرائيبي، آدي فالهس، أنه "يورد في  سرائي  أ قم مرولرات )من األلماس( 
مخىىة لزبائننا في دو  الخبيو"، مو حا أن "ال زات السياسية الهي  الت دو  المن قة، دفعت 

  موقي "المىدر" ارسرائيبي.بع  م  لا انسهثمار في مرا  المرولرات"، وفق ما أوردت 
وكشف الهارر، أن سعر "ق ي المرولرات المعده لزبائن دو  الخبيو ههراوح بين نىف المبيون 
والمبيون دونر"، نفها في الات الوقت أن "معظم ارسرائيبيين  ير قادرين عبا اقهناا مرولرات ب الت 

  المبال ".
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ن "العمقات مي الزبائن العرب بدأت عقب  برام اهفاقية وعن الهراره مي العالم العربي، زعم فالهس، أ
السمم مي األردن"، وفي سياق حديثه عن  بيعة معامبة الزبائن العرب لبهرار ارسرائيبيين، أو ح 

 أنه "هبقا دعوات عديده لح ور حفمت زفاف لزبائنه في لبنان واألردن".
 6/9/2017، "21موقع "عربي 

 
 على إبداء الثقة بالبيت األبيض الفلسطينية دول عربية حّثت السلطة .45

وديي عواوده: كشفت مىادر  سرائيبية وفبس ينية أن دون عربية لعبت دورا في  قناع  –الناىره 
الرئيس الفبس يني محمود عباس بالهري  وعدم هقديم مبادرات دولية  د انحهم ، ومنح الرئيس 

 وهسوية الىراع.« الىفقة»راز األمريكي دونالد هرامب فرىة لببوره خ هه رن
وهررح مىادر  سرائيبية أن يبهقي الرئيس األمريكي دونالد هرامب، عبا لامش أعما  الرمعية 
العامة لامم المهحده، بعد أسبوعين، رئيس حكومة انحهم  بنيامين نهنيالو، والرئيس عباس، في 

 محاولة لمواىبة مناقشة مبادرهه السبمية ودفع ا.
لالا سيكون أو  لقاا بين   نوفبس ينية رفيعة قول ا   سرائيبيةعن مىادر « للرهس»فة ونقبت ىحي

 والسب ة الفبس ينية.  سرائي   لاهرامب ونهنيالو وعباس، منال زيارهه 
وفبس ينية  نه هررم حاليا اهىانت لهحديد الموعد الن ائي لبقااات الهي   سرائيبيةوقالت مىادر 

 سبهمبر/ أيبو  الحالي. 19و 17سهررم، كما يبدو، بين 
الهفاؤ  األمريكي لو الدعم الكبير الالي سمعه   لااألمر الالي أ اف  أن  لا« لارهس»وأشارت 

كوشنر و رينبمت من قاده الدو  العربية في الرياض وأبو ظبي وعمان والقالره، قب  وىول ما 
، بهرنيد مبا األردن عبد هللا لمرهماع بنهنيالو وعباس. كما نرح الثنائي، حسب مىادر الىحيفة

الثاني وولي الع د السعودي األمير محمد بن سبمان، ررراا اهىا  مي عباس وحثه عبا الثقة 
لدي ما انن باع بأن نوايا هرامب ردية   نبالخ وه األمريكية. وقا  المبا عبد هللا وبن سبمان لعباس 

عبيه منح البيت األبيض ما يكفي من الوقت  وانه مبهزم بدفي الق ية. وأو حا أن ما يعهقدان بأن
 لىيا ة خ وه نارحة.

ألن ك  من الهقينا به أعرب عن »المن قة كانت م مة ردا،   لاالزيارات » ن  أمريكيوقا  مسؤو  
عنه قوله « للرهس»ونقبت  «.هفاؤله بشأن ما يمكن لبرئيس عمبه في ك  ما يهعبق بالعمبية السبمية

نهنيالو وعباس يريان لالت الفرىة  أنساعدهنا عبا هحقيق شيا هاريخي. كما رالزون لم» ن القاده 
 «.ونحن نشعر بالر ا من البقااات مع ما

 7/9/2017، لندن، القدس العربي
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 "المزعوم"االحتالل اإلسرائيلي بـ  يصف "إسرائيل"السفير األميركي في  .46
ألميركي في  سرائي  ديفيد فريدمان بسفير ابهىريحات لندد الفبس ينيون : أ ف ب -القدس المحهبة 

ارسرائيبية األسبوع الما ي، وىف في ا انحهم  ارسرائيبي لارا ي « ريروزاليم بوست»لىحيفة 
، فيما الكرت واشن ن أن هىريحات «مرفو ة»، مؤكدين أن ا «انحهم  المزعوم»الفبس ينية بن 

 «.ةن همث  هحونم في السياسة األميركي»السفير فريدمان 
في أيار )مايو( الما ي بزياره مسهو نة من أر  المشاركة في حف  زفاف، وفق  قام فريدمانكان و 

ما أكدهه السفاره األميركية، في خروج عبا سياسة اسهمرت لسنوات في الخاررية األميركية هنص 
ولي ويعهبر المرهمي الد عبا عدم زياره السفراا المسهو نات  ن في حانت اسهثنائية فق .

 انسهي ان عقبة كبيره أمام السمم ون يعهرف بالمسهو نات.
 7/9/2017الحياة، لندن، 

 
 هينغا بأسلحة إسرائيليةو النظام البورمي يرتكب الفظائع بحق الر  .47

أكد هقرير نشرهه ىحيفة "للرهس"، مؤخرا، أن وزاره األمن ارسرائيبية لم هغير موقف ا : لاشم حمدان
هواى   مداد قوات النظام بالسمح، ر م الفظائي الهي يرهكب ا بحق أبناا من النظام البورمي، و 

 120الرولينغا، والهي هىاعدت حده ا مؤخرا، وشمبت أعما  قه  وعنف وحرق قرم، دفي أكثر من 
 ألفا من م  لا البروا  لا بنغمدش.

)ميانمار(  رثة من ن ر ناف، الالي يرري بين بورما 26وكان قد هم الخميس الفائت انهشا  
 فم. وهحد  المرئون الالين وىبوا  لا بنغمدش، و البيه م مىابون  12وبنغمدش، بين م 

 بالرىاص، عن حانت ا هىاب وا  مق نار و رب حها الموت ألبناا الرولينغا.
ومنال أن بدأت قوات النظام البورمي حمبه ا العسكرية في م بي هشرين األو / أكهوبر الفائت في 

اخين، فإن مىادر مخهبفة هحدثت عما يحى  لناا من فظائي، بين ما قه  مدنيين من قة ر 
وعمبيات اخهفاا قسري  ير وا حة، وا هىاب نساا وأ فا ، وحرق ببدات بأكمب ا. ون هزا  

 هواى  قوات النظام ارهكاب ررائم حرب وخرق القانون الدولي.
قوات النظام البورمي لررائم حرب،  ن أن  ور م ك  لالت المع يات، والهقارير الهي هؤكد ارهكاب

 الحكومة ارسرائيبية هواى  هزويد النظام بالسمح.
وأشار الهقرير  لا أن أحد القاده العسكريين البورميين، مين أون  نين ، كان قد زار  سرائي  في 

 ائيبية.، وقام بن"رولة مشهريات" في "الىناعات األمنية" ارسر 2015أيبو /سبهمبر من العام 
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وفي حينه ارهمي الوفد البورمي مي الرئيس ارسرائيبي ورئيس أركان الريش وقاده األر زه األمنية، 
 كما زار قواعد عسكرية هابعة لسمح البحرية وسمح الرو.

في المقاب ، قام رئيس شعبة الهىدير األمني ارسرائيبي، ميشي  بن باروخ، بزياره  لا بورما الىيف 
  زيارهه الهي لم هحظ بهغ ية  عممية، كشف قاده النظام البورمي أن م اشهروا سفنا الما ي. وخم

 حربية من  راز "سوبر دفورا" من  سرائي ،   افة  لا مشهريات أخرم.
 TAR Ideal، نشر موقي شركة  سرائيبية هدعا "2016وفي آب/ أ س س من العام الما ي، 

Concept Ltdاد والهدريبات العسكرية، في موقع ا عبا الشبكة "، ولي مهخىىة في هزويد العه
ىورا لهدريبات عبا بنادق "كورنشوت" من  نهاج  سرائي . وأشار الموقي  لا أن لالت البنادق قد بدئ 

 باسهخدام ا من قب  الريش البورمي.
وبحسب الموقي، فإن رئيس الشركة لو المفهش العام لبشر ة السابق، شبومو ألرونيشكي. كما أن 

 شركة اسهبدلت اسم بورما بلسيا.ال
 6/9/2017، 48عرب 

 
 "إسرائيل"الهند تخطط للتنقيب عن النفط والغاز في  .48

هعهزم ال ند الهقدم بعرض لبهنقيب عن النف  والغاز في منا ق بحرية قبالة سواح   سرائي ، : نيودل ي
 بحسب ما الكرت وسائ   عمم محبية اليوم الثمثاا.

وف  نديا" الرسمية عن وزير النف  ال ندي دارميندرا برادان، قوله  ن "شركة ونقبت ىحيفة "هايمز أ
النف  والغاز ال بيعي ال ندية الممبوكة لبدولة هخ   لبهقدم بعرض لبهنقيب عن النف  والغاز في 

 منا ق بحرية قبالة سواح   سرائي ".
ه رئيس الوزراا ناريندرا مودي، وهأهي لالت الخ وه في   ار أو  ىفقة رئيسية بين الدولهين منال زيار 

وأ اف برادان في هىريح ىحفي "سنهقدم ق عما بعرض  رسرائي  في يوليو/ هموز الما ي.
 لمنا ق النف  والغاز في  سرائي ".

أي هعبيق ب الا الخىوص، بحسب ما الكرت ىحيفة  ارسرائيبيةمن ر ه ا، لم هىدر وزاره ال اقة 
 "ريروزاليم بوست" ارسرائيبية.

 5/9/2017 ،لألنباء األناضولكالة و 
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 الجبير يحض القطريين على وقف تمويل اإلرهاب .49
أكد وزير الخاررية السعودي عاد  الربير أنه يرب عبا الق ريين وقف دعم اررلاب وهمويبه : لندن

يواا اررلابيين، مشيرام  لا أن لناا مدررين عبا قائمة هموي  اررلاب في األمم المهحده  وا 
 دون في ق ر.مورو 

األمر عائد  لا الق ريين، والكره همامام في مبعب م. ويعرفون ما »في لندن: « سكاي نيوز»وقا  لقناه 
يواا اررلابيين،   افة  لا وقف  يرب عبي م فعبه، نريد من م أن يوقفوا دعم اررلاب وهمويبه وا 

 «.الهحريض وخ اب الكرالية والهوقف عن الهدخ  في شؤون الدو  األخرم
أعهقد أن ك  ببد في العالم سيدعم لالت المبادئ. لالا ما و عنات أي ام في قائمة الم الب »وأ اف: 

 «.والرد بيد الق ريين
كما أشار الربير  لا أن معظم الم الب الهي هقدمت ب ا الدو  الداعية لمكافحة اررلاب، سبق وأن 

 لم ينفالوا أيام من ا.، لكن م 2014وافق عبي ا الق ريون في اهفاق الرياض عام 
وشدد الوزير السعودي عبا أن الق ريين في حالة  نكار ألن م يهحدثون عن الحىار، بينما نسوا 

 الق ية األساسية ولي دعم م لإلرلاب.
 7/9/2017الحياة، لندن، 

 
 عشقي: قطر أمام حّلين ال ثالث لهما للخروج من األزمةأنور  .51

األوس  لبدراسات انسهراهيرية والقانونية، البواا أنور عشقي، اعهبر رئيس مركز الشرق : )سبوهنيا( 
أمس األربعاا، أنخ ارررااات المفرو ة عبا ق ر من قب  السعودية وارمارات والبحرين ومىر، 
بدأت هؤهي ثمارلا، وأن احهما  هغيخر القياده الق رية قد يرهفي في حا  لم هعد الدوحة النظر في 

الخبير السعودي هعبيقام عبا كمم لوزير خاررية الممبكة عاد  الربير،  راات هىريحات سياسه ا.
الالي بيخن فيه، أن ارررااات المفرو ة عبا ق ر، من الممكن أن هشدد في المسهقب ، مشيرام  لا 

 مي الدوحة، لعامين مقببين.« األزمة»احهما  امهداد 
الم الب  ق ر في موقف ىعب،» ،«سبوهنيا»وقا  الخبير انسهراهيري السعودي، في حدي   

، الهي هقدمت ب ا الدو  األربي، و عه ا في مو ي انه ام، ولو أن ا وافقت عبا لالت 13ا 
الم الب ننهقبت  لا مو ي اردانة، وبالهالي لي اآلن هبح  عن مخرج، معهقده بأن ا هسه يي 

ن هغيخر سياسه ا أو ههغير ق ر أمام ا اآلن أحد حبين،  مخا أ»وأ اف  «.الهخبص من لالت الور ة
 «.من الداخ 

 7/9/2017الخليج، الشارقة، 
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 نصف البريطانيين خارج األديان .51
هش د بري انيا ازديادام في عدد سكان ا الالين ن يؤمنون بأي ديانة والالين ارهفعت : أ ف ب -لندن 

 في المئة. 53نسبه م  لا 
في المئة عام  48ي بري انيا حي  كانت ولالت أعبا نسبة من  ير المؤمنين هسر  عبا ار مق ف

عندما أ بق المركز الو ني لببحو  انرهماعية دراسة حو  أنما   1983في المئة عام  31و 2015
 السبوا انرهماعية البري انية.

وه او  لالت النزعة الفئات العمرية كب ا لكن ا هشهد خىوىام في أوسا  الشباب الالين هراوح أعمارلم 
في المئة في العام  62في مقاب   2016في المئة عام  71نة، وقد ببغت نسبه م س 24و 18بين 

فق  من  4السابق، كما كشفت الدراسة. وما زالت  البية الكبار في السن ههحبا ببعض اريمان، و
 27سنة قالوا  ن ن ديانة ل م، وببغت لالت النسبة  74و 65من لؤنا الالين هراوح أعمارلم بين  10ك  
سنة. وأكد رورر لاردين  رئيس قسم أنما  السبوا العامة في مركز  75مئة عند الالين هخ وا في ال

الفروق بين الفئات العمرية المخهبفة ىارخة ويىعب عبينا هخي  أن لالا الهغير سيزو  »البح  أن 
ينبغي »أنه  ، مشيرام  لا«قريبام نظرام  لا العدد الكبير ردام من الشباب الالين باهوا من  ير المؤمنين

 «.أن هدفي لالت األرقام الزعماا الدينيين  لا الهفكير في المسألة
في  15وانخفض عدد أهباع الكنيسة األنغبيكانية انخفا ام شديدام في السنوات األخيره، ولم يعد سوم 

المئة من البري انيين يعرخفون عن أنفس م عبا أن م من رعايا لالت الكنيسة، في مقاب   عفي لالت 
في المئة من المشاركين في الدراسة  ن م من أهباع ماللب  ير مسيحي  6. وقا  2000نسبة عام ال

 2942الهي شمبت مقابمت مي  2016في المئة في السنة السابقة. ولم هغص دراسة عام  8في مقاب  
 شخىام في هفاىي  لالت المسألة.

 7/9/2017الحياة، لندن، 
 

 لممكناتمكانة حماس اإلقليمية.. الواقع وا .52
 ساري عرابي
هسهمدخ حماس مكانه ا ارقبيمية من رمبة من العوام ، في ىداره ا ألمية الق ية الفبس ينية لإلقبيم 
ولبعالم، وبالر م مما يبدو من هراري رالن ألولوية الق ية الفبس ينية يفر ه اآلني البحوح في  ير 

مكان آخر، فالفو ا الدولية، وهراري القدره مكان في ارقبيم وفي العالم،  ن أن الحقيقة كامنة في 
ز من مكانة  األمريكية عبا ال يمنة والسي ره، وانفهاح الممكنات أمام القوم ارقبيمية لم ا الفراغص يعزخ
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ن كان في بعض األحيان من اهرالات معاكسة لحق الفبس ينيين  المو وع الفبس يني، وا 
 ع نفسه.ومىبحه م، ولكن ا ن هنفي أى  ألمية المو و 

(1) 
يران وهركيا،  يمنح الهحبي  السياسي العربي السائد الرياده ارقبيمية لثم  قوم، لي " سرائي " وا 
ا يروم بال روره   عاف القوم األخرم، واللا بىرف النظر عن  والرياده ارقبيمية ه مر هنافسم

هدافي الالي يفر ه الهنافس، موقي العداا األىبي في مث  لالا الهنافس  ن كان مهحققما أم ن، ولكن ال
ن في بعض روانبه من زاوية معاكسة.  يحافظ عبا قيمة المو وع الفبس يني، وا 

فيما يهعبق بن" سرائي " فالشرو  المو وعية لورودلا هقه ي  مان هفوق ا و عف المن قة كب ا، 
وفيما يهعبق  وبال روره  عف العرب، وأي قوه أخرم  سممية، ومني ىعود أي قوه  قبيمية منافسة،

بإيران ف موح ا ارقبيمي رارف وقد ىارت عبا حدود فبس ين، ما من شأنه أن يعظخم من  مكانات 
اى دام ا مباشره أو عبر القوم األخرم الموالية ل ا بن " سرائي " في حرب لم هعد مسهبعده، ولالت 

 .األخيره هرري اليوم أكبر مناوراه ا العسكرية اسهعدادما لحرب مي حزب هللا
وحدلا  -المسهنده  لا قوالا الالاهية والمسهقبخة-وأما هركيا فقد باهت هدرا أن مكانه ا ارقبيمية 

ال امنة لمىالح ا واسهقرارلا، ولي اليوم هرد نفس ا أكثر من أي وقت م ا عارية من حبفاا 
ويبة ن يخفون نوايالم، يحعهمد عبي م  قبيميًّا ودوليًّا، ب   ن حبفاالا الغربيين الالين خدمه م عقودما  

بقائ ا دولة وظيفية مرلونة ل م.  ب  أفعال م، ر عاف ا وا 
يهىاعد الىراع ارقبيمي ويهعقخد، وبالر م مما بين  يران وهركيا من هنافس  قبيمي، وخمف عميق 
بخىوص المو وع السوري، فإن الدولهين لم هردا بدًّا من الهفالم حو  رمبة من الهحديات 

، نسيما وأن  يران هدرا أن القوم ارقبيمية الساعية لهقويض حكم العدالة والهنمية الهركي ن ارقبيمية
هكنخ ودًّا ل ا، ب  ههخال موقفما عدائيًّا أىيمم هرال ا، وقد أخال الهفالم بين الدولهين يه ح أكثر فأكثر 

ي عمقة الدولهين بعد بالثقة مي لقاا رئيسي األركان اريراني والهركي في هركيا أخيرما، دون أن هكهس
 المهبادلة الكافية.

ق ا  هبعب " سرائي " في لالا السياق السائ  والمهحرا لعبة مزدورةص ف ي من ر ة هسعا ل مان هفوخ
ا هعزيز  عبا المرا  العربي، ومن ر ة أخرم هسعا لدمو نفس ا داخ  محور  قبيمي يسه دف أساسم

لمن قة، مسهغبة حالة ال عف وانلهراا الهي هعاني ا بعض سياده ا ارقبيمية وه بيي ورودلا في ا
نرهثا   -أي هبا الدو -الدو  العربية، ونافاله من خم  مخاوف هبا الدو  هرات  يران، ور ودلا 

 ارسمميين وهقويض األدوار الهركية واريرانية في المن قة.
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(2) 
قد هرارعت مكانه ا ارقبيمية فعمم، بالعوده  لا حماس، فإن الحركة ليست في أحسن أو اع ا، و 

داخ  ق اع  زخه، في  -نهيرة رمبة من العوام  الداخبية والمو وعية-بعدما انحىرت فاعبيه ا 
ن أ اف لبحركة في بعض  ىوره مركخبة من المقاومة، رافعة حماس األساسية، ومن الحكم الالي وا 

ز من مكانه ا، فإنخه مي اخهم  هحالفاه  ا ارقبيمية، وسيولة المن قة وافهقارلا لبيقين من األوقات وعزخ
، والحىار الم بق عبا حماس، وا  رارلا  لا الداعمينص قد رعب ا في واحد من أسوأ انسهراهيري

 األو اع الهي مرخت ب ا في هاريخ ا.
بيد أن أزمات الحركة المسهحكمة لم هفقدلا ثقب ا، ف ي لم هز  هحظا بشعبية كبيره في ال فة 

بية بالر م من افهقارلا لبفاعبية الهنظيمية لناا وعدم قدره ا عبا اسهيعاب ال رمة المزدورة الهي الغر 
ههعرض ل ا منال سنوات، ولي في  زه همبا هنظيمما كبيرما وهمسا بالرغرافيا بالر م مما يقي عبي ا من 

األحيان الر ا نهائو الحىار أو من سياساه ا الحكومية واردارية الهي ن هبقا في كثير من 
الشعبي المزم رسناد حركة هقود شعبما محاىرما، وبالنظر  لا حرم الحركة ودورلا الفبس يني 

 ومسبك ا المقاوم، فإنه ن بدخ وأن يظ خ ل ا قدر من الح ور ارقبيمي.
قي المخيم عبا ك  شيا وبما ن يهيح مرانم لهو  انسهراهيريمي اسهمرار السيولة ارقبيمية بالغموض 

وقت قريب لبن ايات، ومي احهما  انفهاح موار ة ما في ارقبيم أو في العالم أو عبا حدود فبس ين 
أو مي حماس نفس ا في  زه، فإن حماس مبزمة بأن هفارئ ا الموار ة، وبأن هكون مسهعده ل ا، ولي 

ا مبزمة بأن هكون خارج الحسابات ارقبيمية، ولالا كبخه بدورت يبزم ا باره راح وظيفة  قبيمية، أي م
هسهند  لا هحالفات  قبيمية هكون أقرب  لا فبس ين، وهبعب عبا هناق ات الهدافي ارقبيمي بين قوات 

 وهكهمهه في المن قة.
نما هعني  ن هعني الوظيفة ارقبيمية لنا اننخرا  في محور مشهبا بالىراع ارقبيمي الراري، وا 

لقوم المه رره من السياده ارقبيمية ارسرائيبية، ومن أي محور اريرابية في الهرسير والهشبيا بين ا
 قبيمي عربي هندمو فيه " سرائي "، دون أن ههبنا خ ابما معاديما ألي من األ راف ارقبيمية، سوم 
" سرائي " ب بيعة الحا ، بمعنا أنه ينبغي أن هكون م مة الهرسير  سناد حماس في الظرف الراري، 

أو الهحالفات المناوئة أو المهورسة من السياده ارسرائيبيةص هقريب ا أكثر من  وهقريب الهفالمات
فبس ين، وفي السياق يحعاد هقديم الق ية الفبس ينية أولوية هنكشف في ا خ وره العام  ارسرائيبي 

 عبا المن قة كب ا.
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آخر لالت الم مة ليست س بة، وهعهر  ا عقبات كبيره بع  ا الاهي مهعبق بحماس، وبعض 
مو وعي مهعبق بالراري ارقبيمي وهشابكاهه، بيد أن النظر من مكان مرهفي  روري، ون يق  

  روره عن اننغماس في اليومي والراري.
 6/9/2017، لإلعالم الفلسطينيالمركز 

 
 فلسطينيًا؟ إسرائيلأين تتجه  .53

 د. أسعد عبد الرحمن
المرهب ة بالقومية الى يونية « الروح الي ودية»بن« المرهمي ارسرائيبي الي ودي»الغالبية في « ههميز»

خ ثقافة الكرالية والنظره الدونية  د اآلخر، حها هحولت الي ودية من  المهعىبة، األمر الالي رسَّ
لا مشاعر عدائية لآلخر ههربا بك  و وح في حكومة  عقيده دينية  لا قومية ي ودية، ب  وا 

حكومة نهنيالو لي «: »أوري سفير»ارسرائيبي األسبق  وفي لالا يقو  الوزير«. بنيامين نهنيالو»
باألساس نقيض الشيا، هبح  عن الخىام والنزاع، ولي مفعمة بالكرالية والعنىرية. لالت حكومة 
اسهي ان واحهم . ولي هعرض لبخ ر لوية  سرائي  الي ودية والديمقرا ية وهعزل ا عن العالم. 

 «.هراريديا يونانيةواسهمرار لالت السياسة سيؤدي بنا  لا 
لقد دخبت  سرائي ، وبخ ا مهسارعة نحو هرسيخ الفاشية والعنىرية واله رف داخ  المرهمي 
ارسرائيبي ومؤسسات الدولة ارسرائيبية األساسية، األمر الالي ربما ي من بقاا واسهمرارية اليمين 

في فبس ين الهاريخية، المه رف في الحكم لسنوات مقببة، ولو ما ينعكس عبا الشعب الفبس يني 
. ووا ح أن ا دولة هرنح سريعام  لا 1948أو أرا ي احهم   1967سواا في أرا ي احهم  

يهعبم  -ومنال وندهه-« ارسرائيبي»اله رف والعنف واررلاب يوميام  د ك  ما لو فبس يني، وكأن 
نسبة كبيره من المرهمي  أن الموت معاد  لرؤية فبس يني يهنفس، وأن قهبه ليس الا شأن م م. ولناا

ارسرائيبي ههعام  باسه هار، يقود  لا قبو  ما يفعبه الرنود ارسرائيبيون  د الشعب الفبس يني من 
لو قه  موا ن ي ودي عبا «: »ردعون ليفي»همييز وقه  وهعاليب. وفي لالا يقو  المحب  السياسي 

ثني سياسي مسبق:  الا كان القهي  يد قوم األمن، ل رت الدولة ارسرائيبية، واللا وفق هىنيف أ
الا كان حريديام )مهشددام دينيام(،  رت بشك  أكبر، أما  الا كان  أثيوبيام،  رت بشك  أق ، وا 
مسهو نام ف الت ن اية العالم. وعندئال كانت العناوين األولا لبىحف: لرنة هحقيق، بؤره اسهي انية 

ي القانون. لكن يا ل ا من مىادفة ماللبة: عبا اسم القهي  )هعوي ام(، ويوم مخىص لالكرات محدد ف
المهظالرون الالين يقهبون بالرىاص في  سرائي  دائمام عرب. كاللا البىوص الالين يقهبون 

 «!بالرىاص  البام عرب. مىادفة ماللبة
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الكارلون والمحر ون »يقو : « حيمي شاليف»وفي السياق الاهه، كهب المحب  السياسي ارسرائيبي 
ي الحببة السياسية وفي شبكات الهواى  انرهماعي ويسير اليمين ارسرائيبي يهىدرون المش د ف

كبه وراالم. وليس مبالغةم القو   ن اليمينيين المعهدلين الالين ير بون ببناا رسور مي سائر ألوان 
ال يف السياسي ارسرائيبي، هم  ردلم من الساحة وح خ مكان م الالين يريدون  حراق لالت الرسور. 

سمية لؤنا باليمينيين الردد، والسمة األبرز الهي همزم م لي احهقار الديمقرا ية والهعددية يمكن ه
وحرية الهعبير وسب ة القانون ومبدأ المساواه في الحقوق والقيم ارنسانية.  ن م يحبون أرض  سرائي  

ئيبيين اليساريين القومية المه رفة. وي بقون وىف )الي ود الالين يكرلون أنفس م( عبا رميي ارسرا
 «.والعبمانيين و يرلم من الالين يهمسكون بما بقي من شعار )الدولة الي ودية الديمقرا ية(

في واقي  سرائي ، كثيرون لم الالين يحاولون دفي حقوق »يقو : « زئيف شهيرن ي »ومن رانبه، كهب 
م  لو مو وع سياسي، ارنسان  لا ال امش بالريعة أن ا هنهمي لمرا  القانون، في حين أن انحه

يالر الرماد في العيون، ب دف هحوي  حقوق ارنسان  لا مو وع مفهوح لبمفاو ات بين ال رفين، 
مث  مو وع الحدود، بد  النظر  ليه عبا أنه مو وع يهعبق بشخىيهنا ارنسانية. لكالا يمكن 

قوه الالراع في ك  يوم، القو  لبفبس يني الالي يخ ي لنظام كولونيالي قاس، والالي يهم سحق حقوقه ب
قائم: « شهيرن ي »وي يف «.  ن ك  شيا مرهب  بالمفاو ات، حها لو اسهمرت عشرات السنين

 الا كان لنا، نحن ارسرائيبيون حقوق  نسان فبيس من حقنا أن نسبب ا من الفبس ينيين الالين لنا »
ي القوه ن ينهو حقوقام مع م ىراع قومي، أو نحن مع م في حرب عبا هقسيم األرض.  ن الهفوق ف

ن كان يمكنه خبق حقائق فإنه ن يخبق قيمام   «.أف  ، وا 
هواى   سرائي  »، فيقو : 1996و 1989بين عامي « الموساد»، رئيس ر از «شبهاي شافي »أما 

اننحراف يمينام، وهواى  ه وير المسهو نات وهفرض القانون الزاحف عبا ال فة الغربية ب دف 
هرهسم  سرائي  كدولة أبره ايد وسهواره مسارات المقا عة والعقوبات وعندلا   م ا. ويهوقي أن

 «.اله ديد العسكري سيهزايد واألعما  )اررلابية( من المنا ق و زه سهشهد
ما يرري في  سرائي  يعبر عن هوره شعبي حكومي مؤسساهي عام. فأركان اليمين في مؤسسات 

 نين يهسابقون عبا قمي الفبس ينيين وكأن م في مسابقة الدولة ورم ورلا من المه رفين والمسهو 
بين م عبا من يهزعم معسكر اليمين، وفي ك  مره هكون لالت المنافسة عبا حساب الفبس يني 
وحقوقه، سواا في قانون مىادره األرا ي أو عبر سن مئات القوانين والهشريعات الهي هكرس 

ظام فاشي عنىري. والحا  كاللا، كان من ال بيعي انحهم  واله ويد وهشرع انسهي ان وهؤسس لن
، ولا قد بات 1948 ظ ار الدولة الى يونية بور  ا الحقيقي بداام من لحظة هأسيس ا في عام 
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وا حام لبرميي ور  ا العنىري الفاشي، الالي يمث  نظامام اسهعماريام هوسعيام اسهي انيام  حمليام 
 عنىريام.

 6/9/2017، ، لندنرأي اليوم
 

 مأزق إسرائيل وصعوبة الحل السياسي .54
ناظم الغبرا د. شفيق  

هأهي الحواد  وهاللب في الشرق األوس  ومي ك  رئيس أميركي رديد محاونت لح  النزاع العربي 
ارسرائيبي بخاىة ببعدت الفبس يني. لكن هناق ات النزاع ومىاعبه هرعبه عىيام عبا الح . ف ناا 

ع الى يوني في الونيات المهحده ال ادف لبني  من ك  األرض وك  من ر ة منؤيدو  سرائي  والمشرو 
الشعب الفبس يني، ولو المشروع الاهه الالي يقهات ب بيعهه عبا نقا   عف ارقبيم العربي ويسعا 
 لا هأمين مزيد من الهفهت في أررائه. وفي الر ة األخرم هسهمر مقاومة الفبس ينيين والشعوب 

باألرض وموار ة انسهي ان والحىار. النزاع العربي ارسرائيبي بك  العربية من خم  الهمسا 
أبعادت ن ح  مباشرام له، واللا بف   مسارات الواقي ومن ق الهاريخ. ان أقىا ما يمكن الهوى  

  ليه ن يخرج عن ال دن والهفالمات الهي ن هبب  أن ههغير عند أو  منع ف.
كرية هعاني من مأزق سياسي عميق رولرت ديمو رافي. والممحظ أنه في أوج قوه  سرائي  العس

فبف   انسهي ان واله ويد اسهوعبت  سرائي  مميين الفبس ينيين من ألالي ال فة الغربية والقدس. 
لالا انسهيعاب دمر فرص الدولة الفبس ينية لكنه في الوقت نفسه رفي آفاق الهوازن السكاني بين 

ا ي الهي هسي ر عبي ا وهحهب ا  سرائي . وعبا ر م  عف العالم الي ود والفبس ينيين في ك  األر 
العربي وهفككه هعاني الى يونية من مأزق الكثافة السكانية الفبس ينية الهي يرافق ا همسا 

 الفبس ينيين باألرض والمكان في ظ  العز  وانحهم .
بدأ الح  ليست  رفام حياديام من ر ة أخرم يىعب ح  لالا النزاع ألن الونيات المهحده الهي ههبنا م

في الىراع العربي ارسرائيبي.  ن السياسات األميركية ههقا ي بالكام  مي المواقف ارسرائيبية. 
فاننحياز األميركي ين بق من أن العالم العربي مكون من شعوب وأمم ن ههشارا مي  سرائي  في 

ره  لا العالم في مرا  السي ره وانقهىاد. األى  األوروبي وشراكات الحرب العالمية الثانية والنظ
 سرائي  في الساحة األميركية.  سرائي  الى يونية  مؤيديكما ين بق الدور األميركي من مكانة نفوال 

نهاج اسهعمار الغرب لبشعوب ال عيفة بينما الشعوب العربية الهي هقاوم الى يونية ههىادم مي 
  احهمل ا. ل الا بالهحديد يبدو المفاوض األميركي كأنه انسهعمار ومي القيم الهي هبرر رسرائي

  سرائيبي.
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ليس لالا ك  المو وع، ف ناا ىراع آخر يسالم في هعقيدات المش د. فالونيات المهحده اليوم 
منقسمة ك  اننقسام عبا شخىية الرئيس هرامب، والكثير من الي ود األميركيين يردون أنفس م في 

 د هرامب وعنىريهه ويمينية قاعدهه وانحيازت  لا من ق الهفرقة  د و ي شائا. ف م من ر ة 
ال بقات الشعبية، لكن في المقاب  لم مي  سرائي  ومي قوه ا وسي ره ا. في لالت المرحبة يعيش 
الكثير من الي ود األميركيين ىدمة هرات موقف  سرائي  والبوبي المؤيد لهرامب. لالت المواقف هؤثر 

سية المنهشره بين الكثير من الي ود األميركيين عن  سرائي  ومكانه ا. ففي الونيات في النظره الرومان
سهة مميين(. المقىود لنا أن ي ود  حواليالمهحده يهساوم عدد الي ود مي عددلم في  سرائي  )

ده. مبيونام يعيش سهة مميين من م في  سرائي  وسهة مميين في الونيات المهح15العالم البال  عددلم 
في الموقف من هرامب وسياساهه ههواره  سرائي  مي نقد ي ودي يزداد ح ورام في أوسا  الرأي العام 

 الي ودي األميركي.
لكن هناق ات  سرائي  والى يونية مي ي ود الونيات المهحده والشهات ن هنه ي عند هرامب وسياساهه 

وبدأ يى   لا البعد الديني والعقائدي. فعبا المدمره لبديموقرا ية األميركية. فاألمر أكثر هشابكام 
سبي  المثا  لارر مئات اآلنف من الي ود الروس في هسعينات القرن العشرين، ثم هبيخن أن ق اعام 
كبيرام من م ليس ي وديام ون عمقة له بالدين الي ودي، فمعظم لؤنا الم اررين اسهغ  هع ش  سرائي  

رائي  وال رب من روسيا وانهحاد السوفياهي السابق. لالت حقائق لبم اررين الي ود لبمريا  لا  س
ىادمة لبكثير من ي ود  سرائي . لقد بنت  سرائي  ورودلا عبا مبدأ ال رره لكن ا هعيش اليوم أزمة 
شا مي من يقولون  ن م ي ود ويسعون  لا ال رره  لا لدولة. لم هعد هعرف  سرائي  من لو الي ودي 

ي.  ن الهناقض بين ي ود الشهات ودولة  سرائي  حو  لالت الهعريفات والق ايا ومن لو  ير الي ود
 في حالة ارهفاع.

فعبا سبي  المثا ، نرد أن  البية ي ود العالم خارج  سرائي  ينهمون  لا نم  من الي ودية ي بق 
بعين في ، ولالت النسب هى   لا س«الي ودية المحافظة»بار افة  لا « الي ودية ارىمحية»عبيه 

المئة بين ي ود الونيات المهحده بينما نسبه م في داخ   سرائي  محدوده. لقد نشأت الي ودية 
ارىمحية في بدايات القرن الهاسي عشر كنهاج لهفسيرات دينية هميخزت بمرونة الشعائر. في المقاب  

المدرسهان هخهبفان بشده شكخبت الي ودية المحافظة هيارما وس يما يهقا ي مي الي ودية ارىمحية. و 
الهي هزداد نفوالام ونموام وهأثيرام في « Ultraالي ودية الفائقة »و « الي ودية األرثوالكسية»وو وح مي 

دولة  سرائي . ففي  سرائي  أنرزت حكومة اليمين ىفقات سياسية برلمانية وحكومية مي الهيارات 
في المئة من ي ود  سرائي . لالت  20مث  أكثر من الدينية األرثوالكسية والفائقة األرثوالكسية الهي ن ه

الىفقات هع ي الي ود األرثوالكس الحق في السي ره عبا عمبيات هعريف من لو الي ودي عبر 
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الهحكم بعمبيات الهحوخ   لا الديانة الي ودية. ولالا ب بيعة الحا  يخبق مشكبة في الداخ  الي ودي 
أعمق مي الخارج الي ودي األكثر مرونة وانفهاحام كما لو  بين الدين والدولة، لكنه يؤدي  لا  شكا 

حا  الي ودية ارىمحية والي ودية المحافظة. ولالا يعني أن حكومة اليمين هأخال قرارات بعيده األمد 
بما يسالم بعدم انعهراف بمكانة الي ود ارىمحيين « الشهات الي ودي»ههعبق بعمقه ا بما هسميه 

 رائي .والمحافظين خارج  س
 ن الكثير من الي ود ممن يعيشون لالا الهناقض، يكهشفون في الوقت نفسه أن  سرائي  بف   اليمين 
هنحو نحو مزيد من انعهماد عبا األحزاب الدينية الي ودية، وأنه بف   الي ود األورثوالكس ودورلم 

ي . ولالا األمر يهخ ح بىوره في السياسة ارسرائيبية سيزداد ي ود الونيات المهحده ابهعادام عن  سرائ
ربية مي ورود أريا  رديده من الي ود في العالم ن هريد أن هبقا أسيره الحرب العالمية الثانية 

 .1948والنازية والرواية ارسرائيبية الرسمية حو  قيام الدولة ونكبة عام 
ات هرامب العنىرية في لقد بدأت  سرائي  هفش  في عمبية  خفاا حقيقة سياساه ا بسبب هبنخي ا سياس

الونيات المهحده، وبسبب هورخ  ا  لا اليمين السياسي وبسبب هحالف ا مي عهاه الهيارات الدينية 
ارسرائيبية عبا حساب الهيارات المعهدلة.  سرائي  هسير في  ريق سيعرخ  ا في المسهقب  لنزاع مي 

األرض والمكان. الى يونية في أوج ي ود العالم بينما يسهمر نزاع ا مي الشعب الفبس يني عبا 
ه ا هقي في مأزق يكشف لشاشه ا.  قوخ

 7/9/2017، الحياة، لندن
 

 من سيوقف االستيطان اليهودي؟ .55
فايز أبو شمالة د.  

مسهو ن يغهىبون وس  الخبي ،  800كان الرد الفبس يني عبا قرار وزير الحرب الى يوني منح 
رَق  لا مسهوم الفع  الالي يمارسه الى اينة، فقد حالخرت اسهقمن عن ببدية الخبي  بالهام، ولم ي

  لاحكومة رام هللا من ال رمة انسهي انية الشرسة الهي هشن ا الحكومة ارسرائيبية، والهي هسعا 
  ن اا أية فرىة رحياا العمبية السياسية، والق اا عبا أي أثر لبر ود الدولية في لالا ار ار.

ئي ، ولن يوقف الهوسي انسهي اني، وم مون الهحالير يف ح حكومة رام الهحالير لم يعد يخيف  سرا
هللا الهي انحىر الهمام ا في الحرص عبا العمبية السبمية، بعيدام عن رده الفع  الفبس ينية 
الغا بة والمقاومة لمسهي ان، فكبمة   ب وهحدٍّ وموار ة لم يه رق  لي ا بيان حكومة رام هللا، 

ة فهح في بيان ا، حين قالت:  ن القرار ارسرائيبي بمنح المسهو نين في الخبي  ولالا ما أكدهه حرك
 ىمحيات  دارية خ يٌر ردام، ويمث  نسفام لك  انهفاقيات الدولية الموقعة.
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؟ انهفاقية الهي قسمت مدينة الخبي   لا 1997فبماالا ن هنسف اهفاقية الخبي  الهي وقعت سنة 
من مدينة الخبي  هحت المسؤولية الكامبة لبسب ة الفبس ينية، وقسم  %80قسمين، قسم يكون فيه 

 من مساحة المدينة هحت السي ره األمنية ارسرائيبية والمدنية الفبس ينية؟ %20يكون فيه 
ولماالا هرارعت حركة فهح عن اله ديد بإشعا  األرض هحت أقدام المحهبين؟ ولماالا لم ههوعد بزلزلة 

العاده، لماالا انكهفاا بإىدار بيان شرب، بم قيمة عمبية، وبم أبعاد  أركان الكيان، كما ررت
 ميدانية عبا أرض ال فة الغربية المسه دفة بان هىاب؟ وعبا ماالا يد  اللا؟.

وحها ن هنىب اردانة عبا حركة فهح لوحدلا، دون بقية الهنظيمات، فقد راا بيان حركة حماس 
المهحد  باسم ا:  ن قرار الحكومة ارسرائيبية هشكي  مربس  أي ام  من ار ار البفظي، حي  قا 

يمث  المسهو نين في مدينة الخبي ، يعد سابقة خ يره، سيعزز من سب ات المسهو نين في الخبي ، 
 عبر هوفير الخدمات الببدية ل م بعيدا عن الببدية الفبس ينية.

ا يمث  سابقة خ يره وهراوزما ولكن بيان حركة حماس أ اف فقره ه ديد خرولة، حين قا : الل
 لبخ و  الحمر، يهحم  انحهم  النهائو المهرهبة عبي ا.

انحهم  عبا اسهعداد لهحم  النهائو، وقد أقدم عبا خ وهه واعيام ومدركام ألبعادلا، ولو كان 
ف من انحهم  موقنام أن رده فع  القياده بالهنسيق مي الهنظيمات الفبس ينية سهكون مغايره لبمألو 

دانة، لما أقدم عبا  رراااهه العمبية، وعبا قراراهه العنىرية، ولالا ما هرالبهه  شرب واسهنكار وا 
المسؤولية الكامبة والمباشره عن هىعيد  ارسرائيبيةوزاره الخاررية الفبس ينية حين حمبت الحكومة 

 انسهي ان، وهداعياهه عبا فرص ح  الىراع بال رق السياسية.
فقد اقهىرت رده فع  الحكومة والخاررية والهنظيم عبا هداعيات القرار ارسرائيبي  وحها البحظة،

عبا فرص ح  الىراع بال رق السياسية، مهناسين أن م  يقوا الخناق عبا ال رق األخرم لح  
الىراع، لاللا كانت رده فع  القياده عبا القرار الى يوني أدنا من مسهوم الحد ؟ ونسيما أن 

يب الرديد وس  مدينة الخبي  ههراوز السماح لبمسهو نين بالحىو  عبا الخدمات خ وره الهره
الببدية مباشره من ارداره المدنية ارسرائيبية، )الالراع المدني لوزاره الدفاع ارسرائيبية في األرا ي 

نما يع ي لبمسهو نين سب ات محبية قوية، قادره في المسهقب  أن هكون البدي  عن  الفبس ينية(، وا 
، حين ساعد انسهعمار البري اني الهرمعات الي ودية في 48ببدية الخبي ، ولالا ما حى  قب  سنة 

خبق مرالس محبية بديبة، هخدم الي ود، وهقبص من خدمات المرالس المحبية الفبس ينيةص هم يدام 
قامة دولة الكيان الى يوني.  ل ياع فبس ين، وا 

المرهمي الدولي بالهدخ  ن هكفي، لالا كمم سخيف ورخيص، الشرب واردانة وانسهنكار وم البة 
ه حا فيه الحكومة والقياده والهنظيمات عبا الشعب، ون سيما أن المسه دف لو األرض 
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الفبس ينية، ولي ماده الىراع الهي ه يي أمام أعين الرميي، لاللا فإن الم بوب لو موقف سياسي 
يربا هحرا المسهو نين، ويفسد مخ  اه م، ويورد  ردي يوري انسهي ان، وموقف ميداني فاع ،

 معادلة رديده عبا األرض، وما دون اللا ف و كالب ولراا.
 6/9/2017، فلسطين أون الين

 
 حكومة نتنياهو تكرر الخطأ بشأن الجنود المفقودين: كفى تسويفاً  .56

 ران ايدليست
األسرم والمعهقبين في ديوان اسهقا  العقيد احهيا  ليئور لوهان، مؤخرام، من م مة هنسيق شؤون 

سمي لوهان يقو   ارسرائيبيرئيس الوزراا. السبب؟ في الهسريمت الهي نشرت في ىوت الريش 
ن »ههىرف بحزم أكبر، بحي  هكون معادلة األسرم مخهبفة. كيف؟  أن  سرائي  نه كان يهعين عبا 

سمي لوهان يقو  في  لكالا«. مخ وفين من العدو –الحرب يرب أن هنه ي بنىفر  أناعهقد 
الا، 200 – 1كان لدينا مخ وف واحد، كان يرب أن هنه ي بن   الا»الهسريمت.   – 2، االام بن 2كان  وا 

الا. 400  . لالا برأيي لراا.600 – 3،  الام 3كان  وا 
والمفقودين، وخساره أن  باألسرمقواعد العناية الحكومية « معاريف»في الما ي سبق أن كررت في 

عن المفاو ات عبا  ارمكانمىبحة الحكومة لي انمهناع قدر »بهين لم يسهوعبوا: لوهان والعائ
في حالة شاؤو  و ولدن، المقاب  لو »، كهبت. «أي مقاب « حماس« عاده الرثامين كي ن هعيد لن

ك  من عقد قىىا «. الررف الىامد»اى يدوا في ال فة قب  « حماس»سرينا من  80نحو 
يقاس بسنوات ال دوا الهي « النراح«يعرف أن ىمت العائمت مؤقت، وأليمة من لالا القبي ، 

أن هرري مفاو ات حقيقية. العق  السبيم والعا فة   لاهحى  عبي ا الحكومة من العائمت 
أو سقو  م في األسر منعا لقىص  األبناايقونن بإداره مفاو ات سريعة فورا مي سقو   ارنسانية

لي  رر سياسي، ما يررنا « الهنازنت»ن ق الحكومة فيقو   ن عبا نم  ربعاد شاليت. أما م
معزوفات معيبة... الشك  الالي هؤر  فيه الحكومة الن اية لو نوع من الهنكي    لا األخرمالمره هبو 

ك  شيا سريخ وحساس ومحظور عبي ا   نبالعائمت... والنظام ثابت ردا: بداية، يقولون لبعائمت 
يبحق ال رر السياسي بالحكومة كمن ن  ارعممي. السبب: ال ريو ممارعالحدي  مي وسائ  

هسه يي العناية بألم العائمت الهي فقدت األعز لدي ا. وبعد اللا يسهخدمون أبناا العائبة لب غ  
، ولكنه يشغ  العائبة، ولالا يساوي «حماس»ولالا بال بي ن يهرا أي أثر عبا «. حماس»عبا 
« حاسمة»لقااات   لا، ي يرون ارعمموسائ    لا. أبناا العائبة يخررون سنهين -سنة  األق عبا 
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من مناورات  أكثرليس بين ا وبين المفاو ات الحقيقية أي شيا. وك  لالا ليس « حساسة«و
 «.الالي بشك  عام ن يهغير األوليهسويف الوقت من ار  عدم انسهرابة لب بب 
با عاهقه المنىب بأن وظيفهه الحقيقية لي هسويف افهرض وآم  أن يكون لوهان ف م حين اخال ع

لم يف م، فبديه عبا ما يبدو مشكبة   الاالوقت، ولو بالفع  قام باللا بنراح نحو ثم  سنوات. أما 
الافي هفسير الواقي.  انه اسهنفد م ام منىبه كمن يشد من األنف عائبهي  أي اف م، االام يكون ف م  وا 

 رب.شاؤو  و ولدن واعهز  في نفخة ح
يرب الحرص عبا أن يكون »يخرج السياسيون ليقوموا بروله م.  أي اوكما لي الحا  دائما، لنا 

هشديد »كيف؟ «. والمت»نفهالي بينيت لموقي « شرح»، لكالا «انحهفاظ بالرنود« حماس«مرديا لن
الالي ليس  وباقي ال راا« شرو  اعهقا  السرناا، عدم هسبيم رثامين المخربين... مبادرات عمبياهية

بينه وبين اسهعاده الرثامين شيا، ولكنه ي ارم العمج ال عيف الالي يقوم به رئيس الوزراا 
 لبمسألة.

 «معاريف»
 7/9/2017، األيام، رام هللا
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