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مقدمة
 إرسائيل واتفاق املصاحلة ................................................................................... د. صبحي عسيلة

أوال: دراسات عربية
 "عىل احلافة" .. هل انتصار املستوطنات هو هناية الديمقراطية اإلرسائيلية؟  ......................................... تاليا ساسون

ثانيا: دراسات عربية
الرؤية اإلرسائيلية للمصاحلة الفلسطينية ................................................................ لواء أح م / وائل ربيع

ثالثا: ترمجات عربية
افتتاحيات الصحف العربية

1 .2017/8/31 ynet بيني بيجني: "الليكود لديه قيم جديدة هي الوالء للزعيم .. هذا هراء"........................ موقع
مخس ساعات وثالثة عامل قتىل.................................................................. هاآرتس 2017/8/20. 2
اإلمهال الذي مصدره العنرصية................................................................ هاآرتس2017/08/31. 3
وزير األديان.................................................................................. هاآرتس 2017/08/27. 4
هدف حمدد مسبقًا............................................................................. هاآرتس 2017/08/17. 5
اعتقال يلتف عىل املحاكمة.................................................................... هاآرتس 2017/08/16. 6

شئون داخلية
بينيت : استطالعات الرأي تظهر أنني املرشح األوفر حظًا خلالفة رئيس الوزراء................. هيئة حترير موقع معاريف. 1
رئيس الوكالة اليهودية حيذر: "كل يوم يتخىل هيود عن إرسائيل"................................................. طال شلو. 2
ال تسارعوا إىل االحتفال................................................................................... يفعات إيرلخ. 3
بيطان يرقى ملنصب وزير................................................................................. شرييت افيطان. 4
للمستوطنات. 5 جديد  اقتالع  هناك  يكون  "لن  الغربية:  الضفة  يف  االستيطان  بيوبيل  االحتفال  مراسم  يف  نتنياهو 

         يف أرض إرسائيل"..................................................................................... إليشيع بن كيمون
جيش إرسائييل يف الصالح والطالح........................................................................ تساحي فايس. 6
نتنياهو :" لنعيد تل ابيب ملواطنى ارسائيل " .................................................................. هيوناتان بنيا. 7
اعضاء كنيست بحزب العمل :" خطة جباى تصفية لنا................................................. شالوم يروشلمى. 8
قضية فساد الغواصات: التحقيق مع قائد األسطول رقم 13................................................ يارون دورن. 9

دراسة: قوة أعضاء الليكود اجلدد أقل بكثري من القدامى................................................. شرييت أفيطان. 10
قادة حزب العمل: "باراك يقف وراء حماولة تغيري قانون احلزب".......................................... ماتاي توخفيلد. 11
كحلون:" سنكون ثاين أكرب حزب يف االنتخابات القادمة بحصولنا عىل 20 مقعد................................ طال شلو. 12
نتائج مقاطعة مهرجان عكا: رقم قيايس للعروض الدينية.................................................... يائري كراوس. 13
عىل إرسائيل تبني سياسة خارجية حذرة، ومتزنة وليس سياسة خصومة...................................... نحامن شاي. 14

العالقات اإلرسائيلية- الفلسطينية
مسئول بالسلطة الفلسطينية : الواليات املتحدة طلبت مهلة قدرها ) 3 – 4 ( شهور لبلورة اتفاق سيايس.... معاريف نقاًل عن وكاالت االنباء. 1
التغري جيب أن يكون من الفلسطينيني أنفسهم................................................................. عمريا هس. 2
خطة سالم ترامب........................................................................................... ارييل كهانا. 3
محاس: "اإلفراج عن أرسى صفقة شاليط رشط للتفاوض.. ولوتن استقال ألنه عمل بال صالحيات"........ روعي كايس. 4
مرحلة جديدة من املواجهة بني محاس والسلفية............................................................. حمب رشيف. 5
عباس يف لقائه مع كوشنر: مستعد للعمل مع الواليات املتحدة للتوصل التفاق سالم........................ باراك رافيد. 6
فخ محاس: عصيان مدين أم حرب مع إرسائيل؟............................................................. يوحاي عوفر. 7
دراسة إرسائيلية: األمم املتحدة تنفق عىل الالجئ الفلسطيني أربعة أضعاف ما تنفقه عىل الالجئ السوري.......... إيتامار آخينر. 8

املــحــتــويــات



مختارات إسرائيلية 

3

عالقات إقليمية ودولية
اختطاف األمراء السعوديني............................................................................... أريئيل ليفني. 1
رئيس املوساد يف واشنطن هذا األسبوع لبحث الوضع األمني يف سوريا..................................... إيتامار آخينر. 2
جيب إدارة العالقات اإلرسائيلية الرتكية بفطنة وليس باندفاع............................................. نمرود جورين. 3
4 .nrg متركز ايرانى ىف سوريا سيؤدى اىل احتكاك بالُسنة................................................. هيئة حترير موقع
جتميد املساعدات االمريكية ملرص....................................................................... يونى بن مناحم. 5
ضغوط داخل إرسائيل : رئيس املوساد سينضم لزيارة نتنياهو لروسيا....................................... آريئيل كهانا. 6
إىل أين يتجه الرشق األوسط ؟............................................................................  يورام اتينجر. 7
نتنياهو: إرسائيل تدعم قرار إقامة دولة كردية............................................................... باراك رافيد. 8
مرص تنضم إىل الساحة السورية كوسيط حتت رعاية روسية والسعودية..................................... تسفي برئيل. 9

يعود للقاهرة..................................................... روعي كايس. 10 للرحيل.. سفري إرسائيل  بعد اضطراره 
انجاز يف جملس األمن: قوات اليونيفيل ستعمل ضد خروقات حزب اهلل.................................... اريييل كهانا. 11
حتول وسط حاشية ترامب: ال يوجد »اتفاق بديل«......................................................... أريئيل كهانا. 12
زيارة نادرة: نتنياهو سيلتقي قادة أمريكا اجلنوبية......................................................... : أريئيل كهانا  . 13

- شؤون أمنية وعسكرية
املعركة عىل الوعي: حرمان حزب اهلل من صورة االنتصار................................................. يوآف زيتون. 1
ضد. 2 رسيــة:  جوية  معارك  ثالث  السالح  خيوض  بينام  اجلــو،  سالح  قائد  منصب  يتوىل  نوركني  عميكام  اللواء 

           إيران وحزب اهلل وتنظيم داعش................................................................. هيئة حترير موقع ديبكا
رئيس الشاباك: الوضع األمني يف الضفة الغربية هش، ومحاس مستعدة ملواجهة جديدة يف غزة............... باراك رافيد. 3
خطة اجليش اإلرسائييل: 2000 شيكل للمجندين املقاتلني.............................................. يويس هيوشواع  . 4
واحتالل. 5 إلرسائــيــل،  اهلل  حــزب  من  توغل  أي  صد  عىل  تتدرب  اإلرسائــيــيل  اجليش  من  خاصة  فــرق  ثــالث 

           مستوطنات يف الشامل، ونقل احلرب إىل عمق لبنان............................................... هيئة حترير موقع ديبكا
الكياموية. 6 القتالية  والوسائل  الصواريخ  لتطوير  ســوري  أبحاث  مركز  تستهدف  إرسائيل  سوريا:  يف  أنباء 

           ..........................................................................................روعي كايس – يوآف زيتون
ليربمان عن جيش إيران يف سوريا: »لن نقف موقف املتفرج«............................................. يوحائي عوفر. 7
نرص اهلل: املفاعل يف ديمونا يشكل خطرا كبريا............................................................. روعي كيس. 8
9 .ynet قائد جيش ايران: ارسائيل لن تكون موجودة بعد 25 سنة....................................... هية حترير موقع

املوقف الرويس يكشف التهديد األمريكي عىل إرسائيل.................................................... تسفي برئيل. 10
اجليش اإلرسائييل سيجري تدريبا حياكي احلرب عىل احلدود الشاملية...................................... يوحائي عوفر. 11
للجيوش . 12 الروس  سلمها  وكيف  الروس،  أليدي  واألردن  إرسائيل  مع  سوريا  حدود  املتحدة  الواليات  سلمت  كيف 

السورية واإليرانية وحزب اهلل................................................................... هيئة حترير موقع ديبكا
شهادات ووثائق

1 . nrgرغم عن أنف االنتداب الربيطاين االحتفال بمرور 70 سنة عىل عملية مايكلربج......................... هيئة حترير
ملاذا أخفق املوساد يف تعقب الدكتور منجيله؟............................................................. رونني برمجان. 2

- استطالعات
استطالع رأي: الليكود يف القمة، واملعسكر الصهيوين يواصل اهلبوط.................................... شرييت أفيطان. 1
استطالع رأي صحيفة معاريف : حزب الليكود برئاسة جدعون ساعر سيزيد من قوة اليمني................. بن كسبيت. 2

شخصية العدد: 
رئيسة حمكمة العدل العليا املنتهية واليته مرييام ناؤور......................................... ترمجة واعداد: اسامة ابو رفاعي
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