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 اليوميات الفلسطينية
 2017 رنوفمب/ الثاني تشرين

 1/11/2017 ،األربعاء

 معللللابر  طللللاث ثللللزر الثمثللللة برللللورر رسللللمية  ب  للللور ومشللللاركة  تسلللللمت السلللللطة ال لسللللطينية
 :معللابرالرئلليه ئيئللة المعللابر وال للدود  أن السلللطة تسلللمت كلل    وأكللد نيمللي م نللا مرللرية 
 مللاه ثللازد  مللد وثي للة  ركللة ع م نللا وممثلل  وو  لل  وكللرأ أبللو سللالأ ( يريللزإ) للانون  بيللتو رفلل   

وزيلللر  كللل  ملللن وأكلللد السللللطة ال لسلللطينية  إللللمتلللنل  للللم ن للل  مسللل ولية امشلللرا   للللم المعلللابر 
أن رئليه ال يئلة العاملة للشل ون المدنيلة  سلين الشلي   و   األشغا  العامة وامسكان م يد ال سلاينة

  1العم  ب ا ساب ا   كان ساريا  ال كومة  ررت و   كافة الرسوأ والجبايات التي 
  ا    و المكتب السياسي ل ركة  ماه موسم أبو مرزوق في تغريدر  بر تويتر: "إن الطري ة 

 وامنرا وأد ات اق يخلو من العدالة   ولأ نت ق  لي ا  استمأ معبر رف  في ا ثير الئ ة التي تأ  
للليه للل   م للة  أبللو مللرزوق أن "مللا تللأ  وذكللر  التو يللع  ليلل  لللن يكتللب للل  النجللا "  وي تللرأ مللا تللأ  

معلللابر بلللم  :سلللرائي إلشلللروط  اسلللتجابة  بالو لللدر  فالو لللدر بلللين طلللرفين  وملللا  رللل  ئلللو اسلللتبدا 
  2 ماه"

  ال لسلطينية  فلي بيلان رسلمي  ال كوملة البريطانيلة باال تلذار العلنلي للشلعب السلطة طالبت رئاسة
م ملود  بلاه مطالبتل  لبريطانيلا بال يلاأ  ئيهر اللكلرر كملا  ال لسطيني  واال تلرا  بدوللة فلسلطين 

شللر فللي رلل ي ة وفللي م للا  ن   الشللعب ال لسللطيني  "بترلل ي  الخطللت التللاريخي" الللذد ارتكبتلل  ب للق  
ل للللد ألن األوان لل كومللللة  : بللللاه للللا    مناسللللبة الللللذكرة المئويللللة مرللللدار و للللد بل للللوربالغارديللللان 

  إن للللاح اال للللتم  إلللللمملموسللللة ت للللد  اتخللللاذ خطللللوات و البريطانيللللة ال يللللاأ بللللدورئا المنللللوط ب للللا  
  3"ال ده الشر ية"و ارمت ا  1967واال ترا  بدولة فلسطين  لم  دود 

  لللم أال  مسللت ب  للكيللان امسللرائيلي  إسللما ي  ئنيللة  مللاهشللدد رئلليه المكتللب السياسللي ل ركللة 
  لم أرض فلسطين  م كدا  أن أد رل  ة تنلت ل ملن   لوق شلعبنا وأمتنلا فلي فلسلطين للن يكتلب

و للا  ئنيللة إن و للد بل للور المشلل وأ ال يمكللن أن يغيللر   للائق التللاري  والجغرافيللا التللي  ل للا النجللا  
أن خيلللار الم اوملللة ئلللو  ا  كلللدم    ونبللل  إللللم أن الم اوملللة ال لسلللطينية بخيلللر ت ثبلللت   نلللا فلللي أر لللنا 

  4لد ر اال تم  واالستراتيجياأل رب 
  ر  ن و   أ ملا  الب لو والتن يلب  لن خمسلة أ لن ج از الدفاث المدني ال لسطيني في  طاث ثز

30/10/2017في ف  دت ألثارئأ في أ د أن اق الم اومة الذد تعر ض ل ر  إسرائيلي  فلسطينيين
5  

  رللال  العللارورد أمللين  للاأ  للزب    سللن   مللاهرئلليه المكتللب السياسللي ل ركللة  نائللبالت للم
امسلللرائيلي اللللذد العلللدوان  ر  ونرللل العلللارورد وب لللو نرلللر   فلللي العارلللمة اللبنانيلللة بيلللروت 
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وتدا ياتلل   وأكللدا  لللم التم للي بللين ال ركللات   شللرق خللان يللونه جنللوب  طللاث ثللزر اسللت د  ن  للا  
 المكتلللب بلللرئيه اترلللاال     نرلللر أجلللرةكملللا   سللليق فيملللا بين لللا لمواج لللة اال لللتم الم اوملللة والتن
 و للو " وأكللد  شلل داح الن للقب ال للزب تعللازد  للن فيلل   ب للر ئنيللة إسللما ي  مللاه  ل ركللة السياسللي
 الم اومللللة فرللللائ  وب يللللة  امسللللممي والج للللاد   مللللاه  ركللللة فللللي امخللللور جانللللب إلللللم    للللزب

  6"المنط ة في الم اومين يست د  ما وك  الر يونية العدوانية مواج ة في  ال لسطينية
 فلللي كللل   ملللن ا تملللا  تن يلللذ اثتيلللا  سياسلللي يعللللون  موشلللي امسلللرائيلي السلللابق دفاث لللذر وزيلللر الللل

رئليه ال كوملة بنيلامين في م ابلة مع مو ع رل ي ة يلديعوت أ رونلوت    يعلون ل ية  كما ات أ
  راطية  وت  ي  "  نلة ملن األملوا   للم المرلال  األمنيلة للدوللة" و نتنيائو وأ وان  بالمه بالديم

ي ن ايلة وأن  "فل  وب سب يعلون  فإن  ال يرة ا تماالت مرال ة   ي ية بين  ركتي فت  و ماه
المطلا  ال يللرة أن المرلال ة سللتنزث أسلل ة  مللاه  أو أن تتخللم طوا يللة  لن سللم  ا  ولللذل  

  7فإن المرال ة مريرئا ال ش "
  و / أكتلوبر األبا ات المسجد األ رم خم  ش ر تشرين  ا  إسرائيلي ا  وجندي ا  مستوطن 3,871ا ت أ

  8نشآت سكنية في ال دهمسبع  ت  وئدما  فلسطيني 160ن م أكثرا ت   كما   2017
  9في ري   مل  سكرية  است دفت منشتر ةفي سوري جوية ذ الجيش امسرائيلي ثاررن  
 ا  مو ع ميد  إيست مونيتور  Middle East Monitor  البريطاني إن س ير اممارات فلي واشلنطن

 بلللة كي يلللة معا دنللليه روهي السلللابق للشلللرق األوسلللط مريكللليوسللل  العتيبلللة ب لللو ملللع المبعلللوو األ
  10المعروفة باسأ بي دد أه "إسرائي " طر  بسبب د م ا ل ركة م اطعة 

 2/11/2017 ،الخميس

  إن "المملكلللة المت لللدر فخلللورر بلللدورئا اللللذد لعبتللل  فلللي رئيسلللة اللللوزراح البريطانيلللة تيريلللزا ملللاد  اللللت
ييرئلا ل اح ملاد ملع ن بعد  وذكر بيان رادر  ن رئاسة الوزراح البريطانية تتسيه دولة إسرائي " 

امسرائيلي بنيامين نتنيائو في لنلدن  التلي يزورئلا األخيلر للمشلاركة فلي ا ت لاالت اللذكرة المئويلة 
  11"ماد أ ربت  ن  ل  ا إزاح المستوطنات ثير الشر ية مسرائي "أن   لو د بل ور

  ة المئوية بالذكر م مود  باه ال كومة البريطانية إلم إلغاح ا ت االت ا  ية لسطينالسلطة الد ا رئيه
جللاح ذللل  فللي كلمللة أل ائللا   للو اللجنللة المركزيللة ل ركللة فللت  م مللد اشللتية نيابللة  للن   و للد بل للورل

ملن العللار  لللم ال كومللة البريطانيلة أن تتللبج  ب يللاأ وليللدت ا إسللرائي   وأن "و للا  اشللتية: إنلل    بلاه 
لل   بللاه  اكملل  "ة والمتسللاوية التللي ل  للت بالشللعب ال لسللطينيمللت ت لل  فللي ئللذر الللذكرة األلي أمللرا  َوج 
الشللللعب  بريطانيللللا بسللللبب و للللد بل للللور  بورلللل   جريمللللة  سياسللللية  ب للللق   بت ريلللل  د للللوة  انونيللللة  للللد  

  12ال لسطيني
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  خالللللد مشللللع  إلللللم امسللللراث فللللي خطللللوات   مللللاهد للللا رئلللليه المكتللللب السياسللللي السللللابق ل ركللللة
ال رلار  لن  و دأ ت ييع ال ررلة  وتخ يل   والعم   لم  مج أسباب ا  المرال ة ال لسطينية

بما   الشعب ال لسطيني في الم اومة بك  أشكال ا أكد مشع   ق  و   طاث ثزر ورفع الع وبات  ن  
  13اال تم  من احفي ا الم اومة المسل ة  لكن  أبدة استعداد  ماه لممارسة الم اومة الشعبية 

 السلللتمرار   إن مشلللروث  ركتللل  يتمثللل  فلللي "ا ملللاهالمت لللدو باسلللأ  ركلللة    لللا  سلللامي أبلللو زئلللرد
فللي   وأ للا  أبللو زئللرد اال للتم  وال رللو   لللم السللم  لت  يللق ذللل "  بتطللوير الم اومللة  للد  

"مشلرو نا يتجسلد  و د بل ور المئوية لذكرة الخم  ندور في مدينة إسطنبو  التركية  في  ل كلمة 
نيع بالتمسلل  فللي م اومللة اال للتم  امسللرائيلي  ون للن مسللتمرون فللي التللدريب  لللم السللم   وترلل

   14بعض أشكال   ألن معيأ الرواري  التي نستخدم ا ترنع في ثزر"
 تنديلدا    ش دت  شرات المدن األوروبية ميائرات ا تجاجية أماأ الس ارات وال نرليات البريطانيلة 
  15لم تذارورفع المتيائرون األ مأ ال لسطينية  ويافطات تد و لندن  و د بل ور ب
  كلريه روز   لاChris Rose  م سسلة أملوه ترسلت ديرمل Amos Trust التلي تتلولم   البريطانيلة

 للللم األ لللداأ ملللن لنلللدن إللللم فلسلللطين لنعتلللذر  لللن الخطلللت  ال عاليلللة الت لللامنية  جئنلللا سللليرا  تنيللليأ 
أمانلللة األرا لللي " لللا  ملللدير م سسلللة و  الشلللعب ال لسلللطيني  التللاريخي اللللذد ارتكبتللل  بريطانيلللا ب لللق  

 دو    طعللوا شللر منين البريطللانيين ل لسللطين شللملت سللامي  للوض  إن مسلليرر المت للا "الم دسللة
ليعبلروا  بريطانيلا   مت لامنا   55شار  في لا  ؛يوما   147  واستغر ت األ داأ لم  سيرا  كأ  3,300 في ا

  16لشعب ال لسطيني  ن متسات  جراح و د بل ورل ن ا تذارئأ 
    م ملةعلد خطلور  طلاث ثلزر  ي  إن استمأ السلطة ال لسطينية مسل ولية معلابر االت اد األوروبي ا 

 Maya مايا كوسيجانسي  الت و   12/10/2017 لم رعيد تن يذ االت ا ية المو عة في ال ائرر في 

Kusigansik   الممثللل  األ للللم للسياسللللة الخارجيلللة فلللي االت لللاد األوروبلللي فيللللديريكا المت دثلللة باسلللأ
يلد اسلتعدادر لت لديأ اللد أ الكامل  ملن جدِكلد  َ َلي  بيان ر  ي  إن االت لاد األوروبلي   في موثيريني

ت للت  يللادر السلللطة ال لسللطينية "للج للود الراميللة إلللم إ للادر الو للدر بللين  طللاث ثللزر وال لل ة الغربيللة 
 للادر نشللر بعثللة ال للدود األوروبيللة فللي رفلل  م االت للاد  للن اسللتعداد تكمللا أ ربلل  "الوا للدر الشللر ية

  17وبمجرد أن تسم  اليرو  بذل "  "إذا طلبت ا األطرا 
 راطية لت رير فلسطين ناي   واتمة السللطة ال لسلطينية بتشلكي  و طالب األمين العاأ للجب ة الديم 

سياسللي شللام  متللوازن   التللي تللد و ل لل     مرجعيللة وطنيللة  ليللا مو للدر للم او للات مللن كلل  ال للوة
روث اللوطني  مم  ب رارات الشر ية الدولية ومبادرر التسوية العربيلة  واسلتعادر الغائلب األكبلر "المشل

 نشلللرت  م لللا  فلللي  و لللذر  واتمللة مشلللروث ت ريلللر المرللير والدوللللة والعلللودر"  –ال لسللطيني المو لللد 
  18ترامب و كومة نتنيائو إداررندفاث ن و الم تمر ام ليمي الذد تعم  ل  ال  من اوكالة معا
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    17رلية ملن لو د بل ور في ذكلرار المئويلة  ب  لور مئلة شخ ا  رف    د في راأ   م تمر دولي 
اال تم  امسرائيلي الوفود العربية و در دو  من ألسيا بعدأ منع  من لم الرثأ دولة  و  العالأ  

وخرج الم تمر بمطالبة ال كومة البريطانية باال تذار  وأن  كومة تيريلزا  من  أ تتشيرات الدخو  
  19ماد ال تمث  الشعب البريطاني  وأن الشعب ال لسطيني يست ق ال يار

  ن  ا لللدر جويلللة إسلللرائيلية فلللي ئ لللبة ين سويسلللرييمسللل ول رار يلللز ب ترفلللت وزارر اللللدفاث السويسلللرية ا
  لمرا بللة اختبللارات  لللم 2015و 2013و 2012 سللنواتفللي ثللمو مناسللبات فللي   الم تلل  الجللوالن

ن إاللوزارر  و الت مليون دوالر  265 لالتي تعتزأ سويسرا شراحئا ب  امسرائيلية 900طائرر ئيرميه 
  20زيارات جرت دون  لأ وزارر الخارجية السويسرية  ولأ تجر زيارات أخرة منذ الكش   ن اال
   ير منيوملللة تكنولوجيلللة جديلللدر باسلللأ سللليمباامسلللرائيلية أنللل  انت لللم ملللن تطلللو  ب ريلللةالأ للللن سلللم 

Simba    ال لديو  لن  ئدف ا مواج ة كوماندوز  ماه و نارلر الم اوملة ال لسلطينية بغلزر  إذ يلتأ
تن   فريد من نو   في العالأ  وي د  إلم التعر  بسر ة وبد ة  لم  مليات التسل   ن ج از م

جديللد يسللتطيع الج للاز أن ال امسللرائيلية جلليشالوذكللر  مللن  طللاث ثللزر  خرورللا  و طريللق الب للر  
  21ت ديد أد م ات  داخ  دائرر في الب ر  طرئا نر  كيلومتر

 3/11/2017 ،الجمعة

 أن   ل لللا فلللي بيلللان  ركلللة الج لللاد امسلللممي فلللي فلسلللطين   المسلللل  لالجنلللا  ت سلللرايا ال لللدهأ لنللل
  30/10/2017فللللي  "إسللللرائي "الللللذد دمرتلللل   وا  للللال ين داخلللل  الن للللقل لللليالللللذين النشللللطاح الخمسللللة 

  مللن أ ينتمللون لسللرايا ال للده 10  شلل يدا   12استشلل دوا فللي تللل  العمليللة  ليرت للع  للدد الشلل داح إلللم 
  22واثنان ينتميان لكتائب ال ساأ

  كش ت مرادر إ ممية  برية مزيدا  من الت اري   و   رار شرطة اال تم  إ املة و لدر شلرطية
 ملللا ورللل ت ا بلللل"اال طرابات" التلللي انلللدلعت فلللي المسلللجد األ رلللم المبلللار  بذريعلللةخارلللة  وذلللل  

مركللزا  جديللدا  ل للا فللي  15كمللا كشلل ت  للن  للرار شللرطة اال للتم  إ امللة   2017خللم  تمللوز/ يوليللو 
  23وا  افة مئات من الرجا  إلم  وات الشرطة العاملة في المدينةالم تلة  ال ده 

  ئيئللللة امذا للللة فللللي  للللديو لراديللللو تسلللليبي  وتللللوفيلي  امسللللرائيلينائللللب وزيللللر الخارجيللللة  الللللت
و للد مئويللة   بمناسللبة British Broadcasting Corporation (BBC))بللي بللي سللي(  البريطانيللة

 واسلتخدمت بلدال    سلطينيين ي بعلون ت لت اال لتم  امسلرائيليبل ور  إن ا تلرفض مرلطل  أن ال ل
أن  وتلوفيلي  اللت  The Independent اندبنلدنت ذا وأ لافت  "ي لودا والسلامرر"ملن ذلل  تعبيلر 

"الدولللة امسلللرائيلية تمللن  امسلللرائيليين والعللرب ن للله ال  للوق  وئلللو األمللر اللللذد ت للدائا فيللل   إن
وأكللد ل للا أنلل  ال توجللد مسللاوار بللين   للوق   Nick Robinso بللي بللي سللي نيلل  روبنسللونالللل  مللذيع
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وأن أثللللب اللللدو  تعتبلللر أن ال للل ة الغربيلللة جلللزح ملللن   العلللرب وامسلللرائيليين فلللي ال للل ة الغربيلللة
   24األرا ي ال لسطينية الم تلة"

   واال   فلي  لديو ملع مو للعرئليه لجنلة الخارجيلة واألملن فلي الكنيسلت امسلرائيلي ألفلي ديختلر لا 
ئللي منيمللة أرللغر مللن  مللاه مللن و   الج للاد امسللممي منللذ تتسيسلل ا  ركللةعللر  ي  نللإ  العبللرد

وئللي   ا  ألال  ناشللط  لكن  للا منيمللة فتاكللة وجديللة جللد 10  للونيبلللع  للددئا و   نا يللة ال للدرر وال جللأ
وأ لا  ديختلر  لائم  إن ل  ملن الخطلت اال ت لاد بلتن  رد ئلا سليكون  ن ذت  مليلات كثيلرر فلي السلابق 

فلي أن لاح ال ل ة الغربي لة  والو لع فلي ال ل ة  أ لدي أ  لدرات وبنيلة ت تيلة أي لا  ف ط من ثزر  ف 
  25ا  ي تي  ل ا إمكانية است دا  أشخال داخ  الخط األخ ر أي 

  تشلللرين األو أكلللد مركلللز أسلللرة فلسلللطين للدراسلللات أن سللللطات اال لللتم  رلللعدت خلللم  شللل ر/ 
 الة ا ت ا    خمسمئةيين   يو ررد ال لسطين من  ممت اال ت ا  التعس ية  د   2017 أكتوبر

  26نساحتسع ط م   اررا   و  سبعينمن بين ا 
  للا  مستشللار مرشللد الثللورر اميرانيللة للشلل ون الدوليللة  لللي أكبللر واليتللي: "إن   ركللة  مللاه رف للت 

والتلللي كانلللت متمثللللة بإل لللاح  ملللاه للسلللم    الشلللروط امسلللرائيلية كافلللة متملللاأ  مليلللة المرلللال ة
وأك لد واليتلي أن  زيلارر وفلد  ملاه إللم إيلران كانلت  رائي  و طع العم ات مع إيلران" واال ترا  بإس

  27تعبيرر ردا   مليا   لم رفض الشروط امسرائيلية   لم  د  
   المبعللوو ر بلت امدارر األمريكيللة بانتشللار السلللطة ال لسللطينية  لللم المعللابر فللي  طللاث ثللزر  و للا

  أنلتلرة الواليلات المت لدر  إن لل   في بيان  رينبمتثيسون اج " ملية السمأل"الخال ل األمريكي
وشللللدد  مللللن ال للللرورد أن تللللتمكن السلللللطة ال لسللللطينية مللللن تللللولي مسلللل وليات ا الكاملللللة فللللي ثللللزر 

يجلللب  للللم أد  كوملللة فلسلللطينية أن تلتلللزأ بشلللك  وا للل  ال للللبه فيللل  بنبلللذ  للللم أنللل   رينبمتثللل
الت ا يات وااللتزامات السلاب ة بلين الطلرفين  بملا فلي وال بو  با " دولة إسرائي ل"واال ترا  ب  العن 

 أرادتإذا إلللم أنلل   رينبمتثلل أشللاروااللتللزاأ بالم او للات السلللمية  و  " امرئللابيين"ذللل  نللزث سللم  
 كوملللللة فلسلللللطينية فيجلللللب  لي لللللا ال بلللللو  ب لللللذر المتطلبلللللات  أد ملللللاه أن تلعلللللب أد دور فلللللي 

  28األساسية
 4/11/2017 ،السبت

 لو  المعلابر  2005إن "ات ا يلة   موسلم أبلو ملرزوق  ملاهالسياسلي ل ركلة   ا    و المكتب (
فلي   واسلتغرب أبلو ملرزوق من لا"  ا  ولأ تطلر  فلي ال لوارات  ومرلر ليسلت جلزح  في ثزر( انت ت
 بللر رلل  ت   لللم تللويتر  مللن إرللرار السلللطة ال لسللطينية  لللم وجللود اال لللتم   ترللري ات للل 

و لا  إن  ن خم  المطالبلة بعلودر الملرا بين األوروبيلين للمعبلر" امسرائيلي في معبر رف  البرد "م
  29"إدارر معبر رف  باتت وطنية  فلماذا امررار  لم الوجود امسرائيلي بعودر األوروبيين؟"
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   إنلل  "يب للو  للن مللوديمت ونمللاذج جديللدر للسلليادر  بنيللامين نتنيللائوسللرائيلي رئلليه الللوزراح ام للا
"أب و  ن   ائم : وتابع في ا دولة بدون  دود مع ب اح المستوطنين"  ال لسطينية  لم األرض بما

ن العديلد أإللم  النيلر ول لت موديمت تشم  ال لدود الم تو لة دون السليطرر  للم المجلا  الجلود" 
 تبللذ  ج للودا   "إسللرائي "أن  بشللك  لللأ يكللن يتو علل   م كللدا   "إسللرائي "مللن الللدو  العربيللة تلتلل   للو  

نتنيلائو  فلي تغريلدر لل   للم و لا   إيلران   د   —لأ يسم ا—مع دو  سنية  كبيرر لتشكي  ت ال 
ئللو " االسللت الة  ومللا  اللل  فللي خطللاب  ال ريللرد رئلليه ال كومللة اللبنانيللة سللعد إن اسللت الة  تللويتر

العللدوان اميرانللي اللللذد  بمثابللة د للور للمجتمللع الللدولي مللن أجلل  االسللتي اي وال يللاأ بللإجراحات  للد  
  30بنان ألخر"ي او  جع  سورية ل

 مكللان( ئيئللة البللو امسللرائيلية كشلل ت( Israeli Public Broadcasting Corporation "Kan"  فللي
فللي رلل و  جلليش اال للتم  انت للروا  مجنللدا   15ت ريللر مسللرب ل للا مللن ج للات  سللكرية   للن أن 

2017خم  سنة 
31  

  المنلللاطق ارت ا لللا  مل ويلللا  فلللي نسلللب تشلللوئات األجنلللة فلللي  2017و 2016و 2015سلللنوات شللل دت
كانلت تعر لت لعمليلات  رل  واسلعة ملن خلم  ا تلداحات اال لتم   والتليالشلر ية ل طلاث ثلزر  

أسلل ة م رملة  "إسلرائي "وربلط أطبلاح ومخترلون تشلوئات األجنلة باسلتخداأ   طاث ثلزر لالمتكررر 
 ثللزر  ف لد كانللت نسلبة تشللوئاتفلي ووفلق دراسللات أرلدرت ا وزارر الرلل ة    ادوليلا  خلم  ا تللداحات

 الللة لكلل  أللل  مولللود   40ثابتللة وتتماشللم مللع النسللب العالميللة  أد ن للو  2006 سللنةاألجنللة  بلل  
 مولللود  ثللأ   ألفف  الللة تشللور لكلل   63  فترللب ت ن للو %50بن للو  2010 سللنةلكن للا ارت عللت بعللد 

   يللو ا تربللت األر للاأ مللن 2014  للدوان  وزيللادر أكبللر بعللد 2012 للدثت زيللادر أخللرة بعللد  للدوان 
  32ور لك  أل  مولود الة تش 100

 5/11/2017 ،األحد

  ن   إبلي بلي سلياللل و لا  فلي م ابللة ملع ، اللدولتين تماملا   رئيه الوزراح بنيلامين نتنيلائو  ل   رفض
مسلللتلة "ات عمر وأكلللد نتنيلللائو أن المسلللت اللللدولتين ال ي لللددون ال رلللد ملللن المرلللطل   دا ملللي  للل   

ة المركزية ئي رفض ال لسلطينيين  بلو  وجلود في النزاث امسرائيلي ال لسطيني  وأن المستل "جانبية
 ت لللد بلللتن فكلللرر  لللدأ  لللدرر الي لللود السلللكن فلللي ي لللودا أ "دوللللة ي وديلللة  لللمن أد  لللدود  وأ لللا : 

  33"جنونا  
  لللم  فللي ت جيللر الن للق خمسللة فلسللطينيين استشلل دواجثللامين  أنلل  ي تجللز جلليش امسللرائيليالأ لللن 

30/10/2017في   دود  طاث ثزر
34  
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 و اللجنلة المركزيلة ل ركلة فلت  وم لوض  لاأ التعبئلة والتنيليأ فلي  طلاث ثلزر     أ مد  له شدد 
  "فللي أيللدد الم سسللة األمنيللة ال لسللطينية الوا للدر" لللم أن جميللع المعللابر وال للدود يجللب أن تكللون 

  35 طاث ثزر وكش   له  ن دوٍر لمرر في إ ادر تدريب الم سسة األمنية وبنائ ا وتتئيل ا في
  للللم مشلللروث ال لللانون اللللذد أطللللق  ليللل  اريلللة امسلللرائيلية لشللل ون التشلللريع اللجنلللة الوز رلللاد ت 

" انون الم اطعة"  والذد ت رض بموجب   لم ك  من يد و أو يد أ م اطعة ج ات وم سسلات 
)ن و  أل  شيك  500و أل  دوالر( 28.5)ن و  أل  شيك  100ثرامة مالية تتراو  بين  إسرائيلية

  36أل  دوالر( 142.3
 ترلللللا د ا ت املللللات  الشلللللي  يوسللللل  اد للللليه ال لسلللللطينية األو لللللا  والشللللل ون الدينيلللللة أكلللللد وزيلللللر

المسلجد امبرائيملي  المستوطنين المتطلرفين للمسلجد األ رلم المبلار   وتوارل  اال تلداحات ب لق  
  إللم أن اال ت املات والرللوات التلموديلة في ت رير رلدر  لن اللوزارر  وأشار اد يه في الخلي  

وطللرد المسلللمين   اال ت للاالت الرللاخبة والللد وات المتطرفللة ل للدأ األ رللمفللي سللا ات األ رللم و 
2017 / أكتوبرخم  تشرين األو  وانت اكا   ا تداح   125تجاوزت 

37  
 الللة ا ت للا  ن للذ ت ا  للوات اال للتم  امسللرائيلية فللي  483 ررللدت ئيئللة شلل ون األسللرة والم للررين 

 و اللت ال يئلة إن مجملوث الغراملات الماليلة  2017 سلنةر و  األط ا  ال لسطينيين  منذ بدايلة 
 بللع 2017 / أكتلوبرتشلرين األو التي فر ت ا سلطات اال تم   لم األط لا  المعت للين خلم  

  38(دوالرأل   2.22 )ن وأل  شيك   78
  أ لد خطلة أمنيلة لمنلع  إن وزير األمن الداخلي امسرائيلي جلعلاد أردان  العاشرر الت ال نار العبرية

وذكللرت ال نللار أن ئللذر الخطللة  "ال جمات ال لسللطينية" فللي البلللدر ال ديمللة مللن ال للده ت  بلللمللا ورلل 
مللن خللم  إ امللة مراكللز   ت للد  إلللم تشللديد ال للزاأ األمنللي فللي منط للة بللاب العمللود والبلللدر ال ديمللة

أربعللين أللللة  إلللم أن الخطللة تشللم  نشللرال نللار وأشللارت    تلليش كبيللرر تشللب  الن للاط العسللكريةون للاط ت
  39لتمكين الشرطة من مرا بة ما ي دو في المنط ة  أمنية ذكية (كاميرا) يرترو 

   ألط لا  بتعلليأ ا أو  مدرسلة خارلةوئلي  مدرسة "الجزائر للتربية الخارة"  ت ت في  طاث ثزرافت
   40في المجتمع  أودمجتعم   لم تعليأ األط ا  المعا ين و   من ذود اال تياجات الخارة

  فلللي مللل تمر الللللوبي الي لللودد كيلللة للللدة األملللأ المت لللدر نيكلللي ئلللالي المندوبلللة األمريشلللاركت
 جديلدا   فلي واشلنطن  ورلر ت فيل  أن   لدا   IAC)) Israeli American Councilاألمريكلي 

وتع للدت  وللن تلد  ا و يلدر  " إسلرائي "لللن تخلون  الواليلات المت لدروأن   المت لدر بلدأ فلي األملأ
خلم  الترلويت  للم ال لرار  "ال يتلو" اللن ض  لق  ما   لن اسلتع بمدئاامتناث بعدأ تكرار  ئالي

سلسلللة مللن الخطللوات التللي اتخللذت ا لم اربللة "العللداح  ئللاليواستعر للت   االسللتيطان  للد   2334
  41" في األمأ المت درمسرائي 
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 6/11/2017 ،اإلثنين

   للم   ررامي ال مد   إن مو وث األمن لأ ي    بعد فلي  طلاث ثلز ال لسطيني  الوزراحرئيه  ا 
في ترري  لرويترز  لم ئامش مشاركت    وأ ا  ال مد   الرثأ من استمأ ال كومة للمعابر 

  "المعلابر بلدون أملن ملش ممكلن إدارات لا" :في افتتا  معرض الرنا ات الوطنية في مدينلة البيلرر
  42تتجيل  تأ  و   2017و ا  ال مد   إن مو وث األمن لأ يب و في ات اق ال ائرر 

 رامللي ترللري ات  إن  ربللا  م نللا لت ريللر فلسللطين المكتللب السياسللي للجب للة الشللعبية   للو   للا
 لللم   وكتللب م نللا  ال مللد     للو   للرورر تللوفير األمللن للمعللابر رلل ي ة لكللن أئدافلل  مشللبوئة

أن ترلري  ال ملد   "يزيلد ملن الشلكو  فلي جديلة" اللرئيه م ملود  بلاه    يسبو الر  ت  في 
 ة  وشلللدد م نلللا  للللم أن "كللل  ملللن يعت لللد أن  ركلللة  ملللاه جلللاحت للمرلللال ة فلللي إتملللاأ المرلللال

  43مخطئ"  م زومة وال أوراق  ور لدي ا
  للأ  :وكاللة شل اب ملعفلي  لوار   ملرزوق أبلو  لو المكتلب السياسلي ل ركلة  ملاه موسلم   ا"

و فلن ن نت لد  2005نت دو في  وارات المرال ة  ن إدارر من خم  ات ا يلات منت يلة كات ا يلة 
 "وت للدثنا  للن تطبيللق مللا تلللأ   : للائم   وأ للا   للن إدارر وطنيللة ومعبللر ال  م للة ل سللرائيلي فيلل " 

ومللع ذلللل  نللرة كممللا  ملللن مجملل  المعنيللين ال يليللق  وطري لللة تسللليأ المعللابر ثيلللر   التوافللق  ليلل 
  44وات  نا أن تكون  لم أساه الشراكة الوطنية في ك  المل ات"  الئ ة

   إن فت  معبر رفل  وفلق ات ا يلة   أ مد ب رئيه المجله التشريعي ال لسطيني النائب األو  لر  ا
كما  بر ب ر  ن رف   لمساومة اال تم  للم اومة  لم تسليأ   وفرائليا   مرفوض وطنيا   2005

 لم  أو ت ل  من أئمية الر  ة  مشددا    جثو ش داح الن ق في إطار ر  ة تغير مبادئ الم اومة
  45امين الش داح بالطريق الذد تعرف  لم استرداد جث أن الم اومة ستعم 

 تو يلد رسلوأ التلرخيل بلين ال ل ة الغربيلة  سمي  طبيللة ال لسطيني أ لن وزير الن   والموارمت
  46و طاث ثزر

  ر  األمللن الللداخليذكللرت رلل ي ة يللديعوت أ رونللوت العبريللة أن وزيللر امسللرائيلي جلعللاد أردان  للر 
وسك  ال ديد وثيرئلا  وذلل    وأماكن الترفي   في مراكز التسوق توسيع رم يات " راه األمن"

ال للرار ل للراه األمللن با ت للا  أو منللع أد سيسللم  و  امسللرائيليين"  لو للوث أد  مليللات  للد   "منعللا  
   47أو طلب ئويت   لدخو  لتل  المناطقبا  شخل مشتب  في 

  إداررطيللب  بع للوية مجللله يللونه الخ ممثلللة برئيسلل ا  ال لسللطيني األ مللر ال للم فللازت جمعيللة 
 The International Federation of األ ملروال لم   األ ملراالت لاد اللدولي لجمعيلات الرلليب 

Red Cross and Red Crescent Societies للجمعيللة العامللة  21الللل   وذللل  خللم  انع للاد الللدورر
  48في تركيا أنطاليالمت اد المنع در في مدينة 
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 ملة  المية لمناررر الشي    في مدينة إسطنبو  التركية  لعلماح المسلمين أطلق االت اد العالمي 
  49المعت   في السجون امسرائيلية  رائد رم 

  باتيللل  بريتللليالبريطانيلللة  الدوليلللةوزيلللرر التنميلللة ا تلللذرت Priti Patel   بسلللبب   لللدئا ل لللاحات ثيلللر
 /يللللو وأ أثسلللطه /بأل شللل رد فلللي  خلللم   طللللة خارلللةمرلللر  ب لللا ملللع مسللل ولين إسلللرائيليين 

"ملن  كش   ن أن باتيل  للأ ت خبلر رئيسلة اللوزراح بشلتن خطط لا لملن  مبلالعال تأ  و   2017 سبتمبر
أمللوا  دافعللي ال للرائب البريطللانيين" إلللم الجلليش امسللرائيلي لمعالجللة الجئللين سللوريين جر للم فللي 

اسللت الت ا   اتيلل  للدمت ب 8/11/2017وفللي  مللن مرت عللات الجللوالن  "إسللرائي "المنط للة التللي ت تل للا 
  : "أ لدأ ا تلذارد الكامل  لل  ولل كوملة لملا  رل رئيسة الوزراح تيريلزا ملاد إلموكتبت في رسالة 
  50وأ دأ است التي"

 7/11/2017 ،الثالثاء

   إن أج لزر أملن السللطة ال لسلطينية   رونلوتألرل ي ة يلديعوت لمو لع  مردر أمنلي فلسلطيني ا
  2017 خم  تشرين األو / أكتوبرية في ال  ة الغربية أئدا  إسرائيل  مليات  د  سبع أ بطت 

 ركلللة  ملللاه فلللي  ملللن أ  لللاح 46األج لللزر األمنيلللة ال لسلللطينية ا ت للللت فلللإن   وب سلللب المرلللدر
  51خرةاأل رائ  ال منعشرات ال بام افة إلم  ال  ة الغربية

   لللللم  إن السلللبب فللللي ي لللور "المشللللكلة األمنيلللة"   مللللاه فلللوزد برئللللوأ  ركلللةالنلللاطق باسللللأ  لللا 
  52المعابر  يعود ل رار إخمح ال كومة العنارر األمنية التي كانت موجودر فترر سيطرر  ركت 

   ةإن ئنلا  مم يلات  للم اسلتمأ ال كومل  في  ركة الج اد امسممي خاللد اللبطش ال يادد ا 
 والتسلللليأ للللأ يكلللن  ن اللللبطش أن "األملللور ثيلللر مطمئنلللةوبلللي   لم ام لللا فلللي  طلللاث ثلللزر ال لسلللطينية 

ئنلللا  و   ون لللن بانتيلللار المر للللة الثانيلللة ملللن االت لللاق  و ملللاه ملتزملللة بات لللاق المرلللال ة  مري لللا  
  53مم يات  لم تسليأ المعابر"

   إن  مللاه توارلل  خللرق السلليادر امسللرائيلية وت  للر أن ا للا   ر وفللين ري لللينالللرئيه امسللرائيلي  للا 
ن   بالمدنيين ب د  المه     54يدد إزاح ئذر االست زازاتلن تجله مكتوفة األ "إسرائي "وا 

   األ رللم المسللجد نرللبت شللرطة اال للتم  امسللرائيلي كللاميرات مرا بللة جديللدر  نللد جميللع مللداخ
"المخررللللة للمرلللللين المسلللللمين"  باسللللتثناح بللللاب األسللللباط  ب سللللب مللللا كشلللل ت ال نللللار العاشللللرر 

   امسلممية إن "أ لدا  نلار امسلرائيلية  لن مسل و  كبيلر فلي األو لا ون للت ال  للتل زيون امسرائيلي
  55تركيب ا في رمت تاأ" نرب الكاميرات  تأ   لأ يبلغنا بتن  تأ  

  نسلان  أن الجليش امسلرائيلي ا ت ل تعنلم بشل ون المعت للين و  لوق ام فلسلطينيةأ لنت م سسات 
وأو لل  الت ريللر أن السلللطات  ط للم   125  بيللن أ 2017أكتللوبر  /و األفللي تشللرين فلسللطينيا   483
كمللا أشللار   450أمللرا  إداريللا   ليرلل  بللذل   للدد المعت لللين امداريللين ن للو  86ائيلية أرللدرت امسللر 
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 معت لل   6,300الت ريللر أن إجمللالي  للدد المعت لللين ال لسللطينيين فللي السللجون امسللرائيلية بلللع ن للو 
  56فتار  ارر 11مرأر  بين ن ا 59و  ط م   250ن و  بين أ

  الللذد   االسللتيطانالملل تمر األوروبللي األو   للو    روكسلل األوروبللي ب االت للاداختللتأ فللي  ارللمة
ودائرر ش ون المغتلربين فلي  االستيطاننيم  ك  من المكتب الوطني للدفاث  ن األرض وم اومة 

بالتعللللاون مللللع العديلللد مللللن الم سسللللات األوروبيللللة المنارللللرر للشللللعب   منيملللة الت ريللللر ال لسللللطينية
الم تمر تشلكي  لجنلة بلو رر المشلاركون   أوروبيةدولة  24ب  ور أوروبي واسع من   ال لسطيني

لمتابعللة التورلليات  وو للع برنللامم وخطللة  ملل  تسللتن ض  االسللتيطانتنسلليق أوروبيللة لمنائ للة 
  57امسرائيلي االستيطانمنائ ة بتوروبا بدور م سسات المجتمع المدني 

 8/11/2017 ،األربعاء

  اسلللتئنا  التنسللليق األمنلللي ملللع الجانلللب أ للللن ملللدير  لللاأ الشلللرطة ال لسلللطينية  لللازأ  طلللا    لللن
 لا  كملا   2017يوليلو  /فلي تملوز امسرائيلي  ب  ن و أسبو ين  بجميع األشكا   بعد و  ل  جزئيلا  

ملن أجل  إنجلا    إن  يجلب  للم  ركلة  ملاه أن تنلزث سلم  ا   خم  م تمر ر  ي  طا  
أنلل  و   "ون وا للد  وسلم  وا للدسللطة وا للدر  و لان"ت للدو  للن مشلددا   لللم أنل  يات لاق المرللال ة  

ئلذا مسلت ي   كيل  يمكننلي تلولي األملن  نلدما "رفض أن ت ت ي كتائب ال ساأ بسم  ا  و لا : ي
  58"يوجد ئنا  ك  تل  الرواري  والمسدسات وثيرئا؟ ئ  ئذا ممكن؟

  يللدر تتك   مجلددا  " لا  رئليه الللوزراح راملي ال ملد  : "إن المرللال ة خيلار اسلتراتيجي ال رجعللة فيل
خلم  كلمتل  فلي "المل تمر السلاده للتلراو الشلعبي   ر ال ملد  و ب ل أن المعابر ت تلاج إللم أملن 

  ئللذا الشلل ر  فللي م افيللة جنللين والجليلل "   للن أمللل  أن تجللد ال رللائ  فللي اجتما  للا فللي ال للائرر
  59ل  ية األمن  بما يمك ن ال كومة بشك  كام  في ثزر  م  

  ملن ملوي ي ثلزر  لادوا للعمل   شلرر إن   الماليلة فلي ثلزر  لوني الباشلا ا  الوكي  المسا د للوزارر
  60بمعبر كرأ أبو سالأ التجارد

  إن المر للة ال ادملة   فلي  طلاث ثلزر خليل  ال يلة  ملاهالمكتلب السياسلي ل ركلة  رئليه ا  نائب
ن ت تاج إلم  كومة و در وطنية يشتر  في ا الكل  اللوطني؛  تلم ت لوأ بت بلاح المر للة  ويمكلن أ

فلللي  لللوار تل زيلللوني ملللع ف لللائية   وأ لللا  ال يلللة تكلللون  كوملللة إن لللاذ  تلللم إجلللراح االنتخابلللات 
أو تكلللون   أن  ملللاه تلللرة بلللتن تلتلللزأ ال كوملللة ال ادملللة ببرنلللامم وثي لللة الوفلللاق اللللوطني  األ رلللم

  61 كومة بم برنامم سياسي
  ر رفل  البللرد  "منت يللة الخارللة بمعبلل 2005وال لوة الوطنيللة وامسللممية  إن ات ا يلة  ال رللائ  اللت

ويعيلللدنا إللللم دائلللرر   انت اكلللا  للسللليادر الوطنيلللة ال لسلللطينية الرللم ية"  م كلللدر أن العمللل  ب لللا  "يعلللد  
مرلرد  يسلتد ي  - وأكدت ال رلائ   فلي بيلان ل لا  أن معبلر رفل  فلسلطيني الوراية األجنبية" 
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 ركلة  ملاه  )كلدت ال رلائ  وأ  2005الب و  ن ريغة تواف ية مشتركة  ال تعيلدنا إللم ات ا يلة 
 راطيلة  الجب لة الشلعبية  جب لة الت ريلر ال لسلطينية  الجب لة الشلعبية و و ركة الج اد  الجب ة الديم

المو علة  للم البيلان   للم ( ال يادر العامة  منيمة الرا  ة   ركة المبادرر الوطنية   زب فلدا –
  62أو تغيير  رورر أن ي ع االجتماث اآلليات المزمة لذل  دون تبدي 

  و عت السلطة الوطنية ممثلة برئيه ئيئة ش ون األسرة والم ررين  يسلم  را لع  واللجنلة الدوليلة
للرليب األ مر ممثلة بمدير البعثة في ال ده  ات ا ية فنية لتنييأ زيارر  ائليلة إ لافية لرسلرة  

  63ب  ور ور اية رئيه الوزراح رامي ال مد  
  املرأر  462 بيلن أ  فلسلطينيين الجئين 3,607 نإ  سوريةفلسطينيي  ج أ من العم  مجمو ة الت 

 توأ لللاف . للللي أ الجللليش السلللورد  لللوات ئجملللات نتيجلللة  2011 ملللارهألذار/  منلللذ  يلللات أ ف لللدوا
 النيللاأ سللجون داخلل  يزالللون مللا نسللاح  105 بيللن أ  شخرللا   1,640 أن ل للا  ت ريللرالمجمو للة  فللي 

  يات أ شخل 200 ن و ف د  يوما   1,575 منذ خانق رارل  يخ ع اليرمو  مخيأ وأن السورد 
  64الطبية المواد ون ل الجوث بسبب

  ن البيت األبليض يشل د إ    و اللجنة التن يذية لمنيمة الت رير ال لسطينية   نان  شراود الت
فللإن الن للوذ  كبيللرا  لمللن ل للأ تللاري  طويلل  فللي د للأ الرلل يونية واالسللتيطان  ودون أدنللم شلل    تجمعللا  

مسللرائيلي فللي البيللت األبلليض أرللب  كبيللرا   وكللذل  فللي وزارر الخارجيللة األمريكيللة  ئللذا  للدا  للن ا
  65المندوبة األمريكية لدة األمأ المت در نيكي ئالي

  بطولة العالأ للجلودو  في  اح البعثة امسرائيلية أل  رفض المغرب من  تتشيرات لدخو  أرا ي 
  66ون امسرائيليب سب ما ذكرت ال نار السابعة للتل زي

 لبلديللة دنماركيللة  للن فئللة الناشللئة والشللباب  فللي  رئيسللا    انتخللب كللريأ  للدورر  مللن أرللو  فلسللطينية
  67ساب ة ئي األولم من نو  ا

 9/11/2017 ،الخميس

 فلي م ابللة نشلرئا "راديلو  للأ" اللذد يبلو ملن   أكد   و اللجنة المركزيلة ل ركلة فلت   بلاه زكلي
نيي   ولن نكون خرا  ن اد للذب   ومن يمله سلم  الم اوملة لليه ن سم  الم اومة أ" ال  ة:
وأكلد زكلي أن "للدينا كتائلب فلي ثلزر  تعبيلرر   للم  لد    وال ديو  ن  يتسلاوق ملع إسلرائي "  وطنيا  

"ئلذر لغلة إسلرائي  دائملا  فلي المطالبلة بسل ب سلم نا   و لا  بل جلة  لادر:  واآلن سنعود لنسل  ا"
وأ لا : "فللي  وممنلوث ال لديو فللي ئلذا المو لوث"   نسلل ب ئلذا السلم وللن   ا  ون لن لسلنا  بيلد

  68"ممكن أن يكون طر   في الواج ة   ا  السمأ أو انس اب إسرائي 
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  13إنل  وبعلد   ورئيه م سسة ياسر  رفلات  المركزية ل ركة فت  اللجنة ا  نارر ال دور    و 
  الكاملللة "إسلرائي "نت لال ملن مسلل ولية ياسلر  رفللات  فإنل  ال مجللا  لماللرئيه ملن اثتيللا   املا  

   69  و   ملية اثتيال  السياسية والجنائية
  اليونسللكو  فللي االنتخابللات التللي أجرت للا لجنللة الث افللة  فللي فلسللطين بم عللد م للرر لجنللةدولللة فللازت

وفلازت فلسلطين ممثللة بالسل ير المنلاوب  التابعة للم تمر العاأ للمنيمة الدولية في دورت لا ال اليلة 
ممثللللي كللل  ملللن و  لللوية   يلللر أنسلللطاه بم علللد م لللرر اللجنلللة  فيملللا ألللللت الرئاسلللة إللللم إيطاليلللامن

كما ا تملدت اللجنلة خلم  اجتما ات لا بإجملاث أ  لائ ا ودون  وزامبيا   وال لبين  وألبانيا  فنزويم
  70ال اجة لترويت   رارا  يتعلق برون التراو الث افي في مدينة ال ده ال ديمة

  لوفلار اللرئيه 13 لالذكرة السنوية الل  ب يادر م مد د من امرم ي ب ركة فت "لتيار ا"أ يا م يدو 
إن   و لللا  النائلللب ماجلللد أبلللو شلللمالة بم رجلللان جملللائيرد فلللي ثلللزر   ال لسلللطيني السلللابق ياسلللر  رفلللات

 "التيللار امرللم ي" مرللمأ  لللم الم للي فللي ت ائمللات المرللال ة المجتمعيللة مللع  ركللة  مللاه 
إ للمن مرللال ة مجتمعيللة لمئللة  ائلللة  تيلل    للوا فللي أ للداو اال تتللا  م رجللان خللم  ال كمللا تللأ  
2007في  طاث ثزر منتر    الداخلي

71  
   ائلد الجب لة الداخليلة فلي الجليش امسلرائيلي تلامير يلد ي لا  Tamir Yadai نل   للم  نا لة بلتن إ

 بعلد خرورلا    30/10/2017فلي  ر  الن لق  ملية  لم   ركة الج اد امسممي سترد  سكريا  
  72ش داحز جثامين خمسة ا تجا
  ن بلي سليأالسعودد  لاد  الجبيلر  فلي م ابللة ملع  نلار سلي  الخارجيةرفض وزير CNBC   ن لي

ال يمكنللل  "أنللل    لللزب   فلللي لبنلللان  مو للل ا    لللد   "إسلللرائي "أو تتكيلللد وجلللود تعلللاون بلللين بلللمدر و
  73"التعليق  لم الشائعات

  ة  ونيللة التركيللة إلللم مدينللة ال للده  فللي إطللار مشللروث  لللم بلديللة مللراأ فللي واليلل مللنورلل  فريللق
 110ن مللللن و للللاأ ال ريللللق المكللللو   لتنييلللل  اآلثللللار العثمانيللللة وأز للللة ال للللده   "خطللللم  بللللد ال ميللللد"

الللذد جلبللور     بسللكب مللاح الللوردFatma Toru أشللخال  بيللن أ رئيسللة بلديللة مللراأ فاطمللة طللورو
و الت طورو إن أ جا وا إلم ال ده  جد األ رم في م يط المس  مع أ من والية إسبارطة التركية

وأ للافت طللورو أن للأ زاروا  اسللتجابة لللد ور الللرئيه رجللب طيللب أردوثللان  لرتللرا  بزيللارر ال للده 
  74من اآلثار العثمانية  من الداخ  والخارج 60مدينتي ال ده والخلي   وني وا ن و 

 10/11/2017 ،الجمعة

 إن نجلللا  المرلللال ة   ملللد    فلللي ل لللاح ملللع  نلللار العربيلللة راملللي ال ال لسلللطيني  لللا  رئللليه اللللوزراح
ن  كومتلللل  تعملللل   للللم اسللللتيعاب جللللزح مللللن مللللوي ي  كومللللة ثللللزر  مرئلللون ب لللل    مللللل  األمللللن  وا 

  75الساب ة



 2017 تشرين الثاني/ نوفمبر _____________________________________________________

  13       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

  لت رلللين ات لللاق   إللللم "العمللل  وطنيلللا  وفلللي شلللك   اجللل  ل لللا  فلللي بيلللان  لشلللعبيةا الجب لللةد لللت
السللط  فللي األيللاأ األخيللرر  وتزامنللت مع لللا المرللال ة  ومواج للة جملللة مللن العرا يلل  ط للت  لللم 

 ترلللري ات توتيريلللة ت لللدد طريلللق المرلللال ة  وتعلللود بنلللا ملللن جديلللد إللللم المربلللع األو  لمن سلللاأ" 
"اسلللتمرار السللللطة ال لسلللطينية فلللي المراوثلللة والمماطللللة فلللي ال يلللاأ   اللللت إنللل وانت لللدت الشلللعبية ملللا 

  76استمأ الوزارات والمعابر" بمس وليات ا   لم رثأ األجواح اميجابية التي تخللت
   السلعودية بلإ من ال لرب   فلي كلملة متل لزر  ات أ األملين العلاأ ل لزب   اللبنلاني  سلن نرلر

أن لديل  معلوملات   لم لبنان و زب   كما ات أ السعودية بت ريض دو  العالأ  للم لبنلان  م لي ا  
  77 رب لبنان "إسرائي "طلبت من  السعودية بتن

 ن لو  مميلين يلورو 10.5ونروا ب يملة األت اد األوروبي أن   رر ت ديأ د أ إ افي لوكالة أ لن اال(
  78  د ما  الت اق المرال ة ال لسطينيةمليون دوالر( 12.23

 11/11/2017 ،السبت

  فللي كلمللة مسللجلة بثللت فللي م رجللان إ يللاح ذكللرة   م مللود  بللاه السلللطة ال لسللطينية للا  رئلليه
إننلا ما لون  لدما  فلي مسليرر المرلال ة ال لسلطينية  "ايا بمدينلة ثلزر  ياسر  رفات في سا ة السلر 

  79"وروال  لسلطة وا در  و انون وا د  وسم  شر ي وا د
  يكلون  أن  "ملا نريلدر: ال لسلطينية فلي ال ل ة  لدنان ال لميرد األمنيلة األج زرالمت دو باسأ   ا

فلللي  األمنللليوفيملللا يتعللللق بلللالمل    " لللانون الخدملللة العسلللكرية أر لللية للللم  وا لللد ومو لللدا   األملللن
نلل  إال للميرد  ألال    للا  سللبعةو للددئأ   ليللة اختبللار العسللكريين الللذين ت ا للدوا ملل خرا  ألو   ال لل ة

  80الذين ت ا دوا  مند بدال  يجد  سكرد أل  17سيتأ تجنيد 
 بمدينللة إسلللطنبو  طالللب   للو المكتللب السياسللي ل ركللة  مللاه موسلللم أبللو مللرزوق  فللي نللدور  

أنلل  ال مللانع أن يكللون  ن رئاسللة منيمللة الت ريللر ورئاسللة السلللطة ال لسللطينية  م كللدا  بال رلل  مللا بللي
رئلليه السلللطة  ورئلليه منيمللة الت ريللر  مللن  ركللة فللت   ولكللن بشللرط "أن يكللون األو  مللن داخلل  

 لا  أبلو ملرزوق: "ئنلا  ثيلاب   ي لي لمشلروث وطنلي وا لد منلذ و  فلسطين  والثاني ملن الشلتات" 
فلي ال  لية ال لسلطينية"  و"النيلاأ السياسلي"  لائأ  للم م سسلتين  بليغلا   ثيرا  زمن طوي   ما تر  تت

تطور األملور إللم إ لمن إ املة دوللة فلسلطينية فلي ت)السلطة  ومنيمة الت رير(  ومن الممكن أن 
  وملن إيجابيلا   المست ب   لكن "السللطة ليسلت كملا نرلت  ليل  ات ا يلة أوسللو  ف لي تطلورت تطلورا  

  81ور النياأ السياسي ال لسطيني أف   مما ئو  لي  في الو ت ال الي"الممكن أن يتط
 خم  م تمر األمن ال ومي ال لسلطيني   د ا رئيه المكتب السياسي ل ركة  ماه إسما ي  ئنية

 لم رأس ا   متكاملة للتعام  مع الت ديات وال رل واستراتيجيةالخامه  إلم بناح ر ية فلسطينية 
تمللاأ مشللروث المرللال ة   واسللتعادر الو للدر ال لسللطينية  الوطنيللة ةتجميللع ال للو  تمسلل  وأكللد  لللم  وا 
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ئنيلللة  للللم أن المرلللال ة شلللتن وطنلللي   وأكففف  نللل   و لللدأ الخلللروج   2011 ملللاه بات لللاق ال لللائرر 
  82  وأن ال  ة يجب أن تنعأ كما ثزر بالمرال ة وألثارئاثزاويا   وليست مل ا  

  عبللر  للن  الللة "ت   "إسللرائي "الت ديللدات التللي تبث للا  الللت  ركللة الج للاد امسللممي فللي فلسللطين  إن
جللاح ذللل  فللي بيللان رلل  ي رللدر  للن ال ركللة  خللو  و لللق مللن ردر فعلل  الم اومللة ال لسللطينية" 
  يللوأل  مردخللادفللي المنللاطق ال لسللطينية  امسللرائيلية تع يبللا   لللم فيللديو لمنسللق  مليللات ال كومللة

  83ال لسطينية   وئدد في ا الم اومة يسبو  لم النشرر  لم ر  ت  
 12/11/2017 ،األحد

 إن االستراتيجية التي نسلير  لي لا بعلد  : ا  رئيه المكتب السياسي ل ركة  ماه إسما ي  ئنية"
  وال تراجلع  لن مشلروث الم اوملة  الو در الوطنية ئي االسلتمرار فلي   لي وبنلاح مشلروث الم اوملة

  وام ليمللي  والرلل يوني  د ال لسللطيني"إنلل  ومللن خللم   راحتنللا للمشلل  :وتللابع وال مسللاومة  ليلل " 
فللم بللدي  أمامنللا سللوة الللذئاب للمرللال ة ال لسللطينية لترللب    والللدولي بإشللرا  امدارر األمريكيللة
  84فري ة شر ية و رورية وطنية"

  في كلمت  خم  افتتا  المل تمر اللدولي  لو  معانلار   م مود  باه ية لسطينال السلطة ا  رئيه
الكويللت  إن إجللراحات اال للتم  امسللرائيلي ال معيللة لللأ   العارللمة الكويتيللةالط لل  ال لسللطيني فللي 

األط لا  اللذين يتعر لون النت لا   خرورلا  تستثن أد فئلة  مريلة ملن فئلات الشلعب ال لسلطيني  
  الكويتيلة ئنلد الرلبي   االجتما يلة والعمل  الشل ون اللت وزيلرر و  وا   ورارخ ل  وق امنسان 

مر  إن "سلللطات اال للتم  امسللرائيلي تعمللد إلللم ت طلليأ الوا للع الن سللي ملل تالفللي كلمللة ل للا خللم  
  85"والوجداني للط   ال لسطيني

 رلبرد رليدأ ات ا يلات ملع ر سلاح الجامعلات العاملة  ال لسلطيني و  ع وزيلر التربيلة والتعلليأ العلالي
لللد أ  ؛دوالر(مميللين  5.66شلليك  )ن للو مليللون  20وال كوميللة؛ َخررللت الللوزارر بموجب للا مبلللع 

  86لجامعات  طاث ثزر( مليون دوالر 1.43ن و ) شيك مميين  5.1الب و العلمي؛ من ا 
   أ ملللر؛ "ألنللل     لللو المكتلللب السياسلللي ل ركلللة  ملللاه خليللل  ال يلللة إن الملللل  األمنلللي خلللط   لللا

لم تم    اميا   ورافع لمشروث الت رير؛ وليه مشرو ا    مشروث وطني  ي افي  لم أمن المواطن
 للللم أن "التنسللليق  2011علللت فلللي ات ا يلللة ال لللائرر ألمنلللي"  مشللليرا  إللللم أن ال رلللائ  و   بالتنسللليق ا

  87األمني جريمة  وخيانة  يمم ي اسب  لي ا ال انون ال لسطيني"
    ماه المسل ولية  لن أد ئجلوأ ينطللق ملن   ركةبنيامين نتنيائو  امسرائيليرئيه الوزراح  م 

 لللم كلل  مللن ي للاو  أن يعتللدد  ررامة كبيللرر جللدا  ل"رد بللتسلل  مشللددا   لللم أن "إسللرائي "  طللاث ثللزر
  88" لينا من أد جب ة كانت
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  و في اللجنة المركزية ل زب الليكود امسرائيلي د ور إللم   لد مل تمر ثمانمئة أطلق أكثر من  
ت عمراتتخل للل  المرللاد ة  لللم ا تلللرا  تطبيللق ال للانون امسللرائيلي  لللم جميللع المسلللت   للاأ لل للزب
  89ل  ة الغربيةالوا عة في ا

   ق الخال لرملأ المت لدر للر  ذ فلي   نيكلوالد ممدينلو  " ملية السلمأ فلي الشلرق األوسلطل"المنس 
 لد   "المت ورر" لل رلائ  ال لسلطينية فلي  طلاث ثلزرلملن بيانلات ورل  ا بل  تغريدر نشرئا  لم تويتر

ت ريللر فلسللطين  راطيللة لو جب للة الديموال ركللة  مللاه أ لنللت كلل  مللن و  تتسللبب فللي ترللعيد خطيللر 
أن  ليلل  توجيلل  انت للادر لم للتم  امسللرائيلي الللذد تسللبب  وأكللدتا  ممدينللو ترللري ات ل  مارف لل

  90في  الة التوتر
 13/11/2017 ،اإلثنين

 بنيامين نتنيائو  فلي خطلاب لل  أملاأ الكنيسلت  ال لديو  لن ت لدأ  ة كومة امسرائيليالرئيه  كرر
الدوليلة  "إسلرائي "و   ربيلة فلي المنط لة  ملد يا  أن مكانلة ود "إسلرائي "متوار  في العم ات بين 

لتعزيلز  م ات لا ملع إسلرائي "  مشليرا  إللم  في "ت سن دائأ"  وأن الدو  األجنبية "ترط  في رت ٍ 
ملرر  وأشلار نتنيلائو  شلرين أن التباد  التجارد مع اليابلان  ملثم   ت لا   فلي السلنوات األخيلرر 

  91مع الرين  وتل ي  د ور لزيارر ال ندأي ا  إلم ت سن العم ات 
  شللبكات  م للادر تتئيلل أ لللن رئلليه سلللطة الطا للة يللافر مل للأ أن "العملل  جللار  لللم إ للداد خطللة

إن العجلللز فلللي الطا لللة   مذا لللة رلللوت فلسلللطين  و لللا  مل لللأ  "توزيلللع الك ربلللاح فلللي  طلللاث ثلللزر
ك ربلاح فلي ال طلاث لثملاني والعمل  جلار لتلتمين ال  %68الك ربائية المزملة ل طلاث ثلزر يرل  إللم 

سيسلللللتغرق  %100إللللللم أن  لللللودر  مللللل  الك ربلللللاح بنسلللللبة  بال لللللد األدنلللللم  مشللللليرا   سلللللا ات يوميلللللا  
  92سنوات

  أن  مللاه متوج للة إلللم ال للائرر بكلل    المكتللب السياسللي ل ركللة  مللاه إسللما ي  ئنيللة رئلليهأكللد
نجا  لللا  بمل اتللل  المختل لللة  2011بمللا ي  لللق التطبيللق األملللين الت للاق   الجديللة متملللاأ المرللال ة وا 

بدور سويسرا خم  المر لة الساب ة في م اوللة ت  يلق   سويسريا   وفدا  خم  است بال    وأشاد ئنية
فلللي ملللل  الملللوي ين  مر بلللا  باللللدور السويسلللرد فلللي د لللأ الج لللود المرلللرية  خرورلللا  و ت اربلللات 

  93لت  يق المرال ة
  أن اسلتمرار امجلراحات لت ريلر فلسلطين   و المكتب السياسلي للجب لة الشلعبية  م ناربا  أكد  

  94 طاث ثزر ال يخدأ المرال ة الع ابية  د  
  أ للد كبللار  13/11/2017امثنللين  –2017 /12/11 امسللرائيلي أنلل  ا ت لل  ليلل  األ للد الجلليشأ لللن

 ا ت لا وأكلد مرلدر فلي  ركلة الج لاد   ياديي  ركة الج اد امسممي في ال  ة الغربية الم تللة 
   95 ت االتاال من  ملة  أ د  ادت   نطارق  عدا
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 االستعدادات للترويت فلي ال لراحر   نا شت لجنة الش ون الخارجية واألمن في الكنيست امسرائيلي
با تطلللاث مبللللع ملللن أملللوا  ال لللرائب التلللي ت ول لللا  "إسلللرائي " للللم مشلللروث  لللانون يطاللللب   األوللللم

   الرسلللللرة المعت للللللين فلللللي سلللللجون لسللللللطة ال لسلللللطينية  يسلللللاود ملللللا تدفعللللل  كرواتلللللب وامتيلللللازاتل
  96مليون دوالر سنويا   300 بن ووالمخررات التي تدفع ا ألسر الش داح والجر م  وت در 

  األ زاب والشخريات وال يئات األوروبية التي الت م ب ا وفد ال ائمة العربية المشتركة  جميعأك دت
بروكسلل   رف لل ا ال للاطع لمشللروث  الللذد زار م للر االت للاد األوروبللي فللي  فللي الكنيسللت امسللرائيلي

  97"تباد  السكان" الذد تطر   ج ات إسرائيلية
  ذكللرت  نللار "كللان" العبريللة أن "إسللرائي " تعكلل   لللم تن يللذ مخطللط سللرد لتن يللذ أكبللر  مليللة ئللدأ

وأو ل ت  التلي ت لع خلارج الجلدار و   سلكنية فلي منط لة ك لر   لب شلما  ال لده مبانٍ ست د  ست
أن ئلذر العمليلة ستتسلبب فلي إخلمح مئلات   و إللم ئلدأ سلتة أبلراج سلكنيةال نار أن المخطط ي لد  

  98إلم أن تل  األبراج تمث  " ارر" كاملة ل لسطينيين ي ملون ال وية الزر اح مشيررال لسطينيين  
   ر ي ة ردا   لللم سلل ا  لللل  رينبمتثلليسللون اج " ملية السللمأل"الخللال للل األمريكلليالمبعللوو  للا

 ن مو د ت ديأ الخطة األمريكية لت ري  الم او ات المجمدر: "ل د   لكترونياألياأ  بر البريد ام
أم ينا الكثير من الو ت في االستماث والتعام  مع امسرائيليين وال لسطينيين والز ماح ام ليميين 

 للمسللا در فللي التورللل  إلللم ات للاق سللمأ دائلللأ"    لللم مللدة األشلل ر ال ليللللة الما للية  الرئيسلليين

ينبمت: "إننا لن ن ع جدوال  زمنيا  مرطنعا  لتطوير أو  رض أد أفكار م ددر  وللن وأ ا  ثر 
ن رض أد ر  ة أبدا   ئدفنا ئو تس ي   وليه إممح  ات اق سمأ دائأ لت سين  يار امسرائيليين 

  99وال لسطينيين واألمن  بر المنط ة"
  ر ي ة دايلي مي  تنشر The Daily Mail  تشلارلز ألميلرابريطلاني الع د الرسالة لولي Charles 

   أكلد في لا1986 فلي سلنة Laurens van der Post بعث لا لرلدي   البا لو للورنه فلان ديلر بوسلت
أن ئجللرر الي للود األوروبيللين إلللم فلسللطين تسللببت فللي اال للطرابات التللي  رفت للا منط للة الشللرق "

 الي للودد"  وكتللب أنوبي واشللنطن  لللم الترللدد لل لل وشللد د تشللارلز  لللم  للرورر " للو   األوسللط" 
 )وباللذاتوأن  دوأ الي ود األجانب وخارة من أوروبا   العرب والي ود ئما شعبان ساميان أساسا  "

  100من بولندا( تسبب في أكبر المشاك   التي تعرف ا منط ة الشرق األوسط"
  سللنةل خمللهفللي المنللاطق ال الوكالللة مدارر  مليللات ميزانيللة الوكالللة العاديللة إن األونللروا الللت وكالللة 

مليلللون دوالر   115 للو نبي  للدر  انللت مللن  جللز مللالي أن للا و   مليللون دوالر 700 بلغللت للد  2017
  101مليون دوالر 77 و نانخ ض إلم 

  رللورا  للل  خللم  مشللاركت  فلللي إيريلل  مرجاليللت نشللر النائللب السللابق  للن  للزب العملل  امسلللرائيلي
د اختتأ أ مال  فلي العارلمة ال طريلة   الذ"إثراح المست ب  اال ترادد في الشرق األوسط"  م تمر
و لللللق  لللللم الرللللور  للللائم : "يجللللب  لللللم إسللللرائي  أن تكللللون رائللللدر فللللي مجللللا  التعللللاون  الدو للللة 
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: "أجللله إلللم جانللب ممثلللين  للن دو   ربيللة  خللم  مرجاليللتوأ للا   اال ترللادد فللي المنط للة" 
ب  لتعزيلللز التعلللاون أسلللبوث مبلللادرات ال ايتللل  اللللدولي فلللي الدو لللة  وال لللد  المشلللتر  ئلللو إيجلللاد سللل

  102"المشتر 
 14/11/2017 ،الثالثاء

  مللن أن ئنللا   للوة إ ليميللة كثيللرر تريللد زج     للو اللجنللة المركزيللة ل ركللة فللت   للزاأ األ مللد للذر 
مشللاركت  فللي برنللامم    خللم المخيمللات ال لسللطينية فللي لبنللان بالخمفللات اللبنانيللة الداخليللة  م كللدا  

وأكلدنا   أن  "جرة اتراالت  لم أ لم المسلتويات لماني األ DWدد دب  يو  وارد مع تل زيون 
  103اللبنانية" األزمةفي  ا  أننا لسنا طرف

 سم  الم اومة ئو السم  "أن   أ مد ب ر ال لسطيني أكد النائب األو  لرئيه المجله التشريعي
م اوملة ملن ي لاو  نلزث سلم  ال    الشر ي الذد ي مي شعبنا من ا تلداحات اال لتم  امسلرائيلي

  104يلعب بالنار"
  ن   للية ت ييللد السللم  و للبط    للية إ    للو اللجنللة المركزيللة ل ركللة فللت  نارللر ال للدور  للا

جوئرية م مة  وأكد ال دور أن  يجب إخ اث السلم  إللم  يلادر فلسلطينية وطنيلة وسياسلية وا لدر  
ئ  و لللللرورر أن يكلللللون ت لللللت سللللللطة  كوملللللة وا لللللدر   للللللم أن يكلللللون ملللللل  إدارر سلللللم  ال رلللللا

المعتر  ب ا  من برنامم إجماث وطني  يسلتند  للم مبلدأ الشلراكة السياسلية الكامللة   ال لسطينية
  105بين جميع األطرا  ال لسطينية

  أكد   و اللجنة األمريكية ل ركة فت   م مد اشلتية أن الواليلات المت لدر األمريكيلة للأ ت لدأ  تلم
من اح الرراث في الشرق األوسلط  وذلل   الل ية أد أفكار  و  الخطة التي تعك   لم إ دادئا

ل للاح مللع الجللانبين ال لسللطيني وامسللرائيلي فيمللا  17 لللم الللرثأ مللن إجللراح المسلل ولين األمللريكيين لللل 
  106يتعلق ب ذا الخرول

   و  ع وزير التربية والتعليأ العالي ربرد ريدأ مع نييلرر ال طلرد م ملد  بلد الوا لد ال ملادد أو
بملللا يشلللم  الب لللو العلملللي   طين و طلللر بمجلللاالت التربيلللة والتعلللليأ العلللاليات ا يلللة تعلللاون بلللين فلسللل

  107والتكنولوجيا
  26 زئرد  الناطق باسأ  ركة  ماه  خم  الجلسة االفتتا ية للم تمر العالمي الل أبو ا  سامي 

"نج ت  ماه بت وي  الم اومة  من م اومة م رورر  في إسطنبو :  الت اد التجمعات امسممية
"لذل   الذين ي ولون إن أ يريدون و    : ائم   إلم ث افة شعب  يتبائم ب  أئ  البلد"  وتابع ب زب 

  108لن تت و  لوا ع  والم اومة  وية و ادرر" األ مأالم اومة  ونزث سم  ا  وائمون  وئذر 
  أبيلب امسرائيلي أيوب  را م تلي السلعودية  بلد العزيلز أل  الشلي  لزيلارر تل   االتراالتد ا وزير 

 تلل   و للد    ال للرب إنلل  يبللار  للم تللي السللعودد فتللوار  للد       لللم تللويترر لللفللي تغريللد  و للا   للرا
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ن كلل ى ميللائرات األ رللم د ايللة الي للود   و ولَلل  إن  مللاه منيمللة إرئابيللة ت للر ال لسللطينيين  وا 
  109(Demagogue ديماثوجيارخيرة )

  مللللن  للللادر  خللللم  ل ائلللل   للللددا    كللللينزئيلللل  أل فللللي ال كومللللة امسللللرائيلية وزيللللر شلللل ون ال للللدهأ لللللن
فللي  C ج  لن إطلمق مشلروث لزيلادر  لدد المسلتوطنين الي لود فلي المنط لة المرلن ة  المسلتوطنين

  110ال  ة الغربية الم تلة إلم مليون ي ودد
 15/11/2017 ،األربعاء

  لجنة العم ات الخارجية بمجله النلواب األمريكلي  لانون تلايلور فلوره تأ ر Taylor Force ذد الل
 ل ركة  ماه  وماديا   ماليا   ال كومات واألفراد الذين ي دمون د ما   ينل  لم فرض   وبات  د  

لجنللة الأ للرت كمللا  ل مللاه  وتمللن  اللجللوح ل يادت للا  كبيللرا   ماليللا   و الللت اللجنللة إن  طللر ت للدأ د مللا  
لمت للدر مليللون دوالر ت للدم ا الواليللات ا 300مشللروث  للانون مللن شللتن  أن يخ للض مسللا دات  للدرئا 

المكافتر  لللم جللرائأ ل"بلل ت  اللجنللة مللا ورلل  تتو لل  السلللطة ال لسللطينيةمللا لللأ   لل لسللطينيين سللنويا  
  وذللل  بعللد تعللدي  سللابق  لللم التشللريع  دون معار للةال للانون الجديللد لجنللة الأيللدت  للد و   "العنلل 

 ليسللللم  باسلللللتثناحات مثللللل  اسللللتمرار التمويللللل  لمشلللللرو ات الرللللر  الرللللل ي ول ا لللللات األط لللللا  
دوالر فللي الشلل ر   3,500يسللت د  التشللريع منللع السلللطة مللن دفللع رواتللب  يمكللن أن ترلل  إلللم و 

  111الش داح واألسرةألسر 
  إن دوللة فلسلطين ال لرر   في ذكرة إ من االست م   م مود  باه ية لسطينال السلطة ا  رئيه

  112تية ال م الة  و ارمت ا ال ده الشر ية أل1967 سنةوالمست لة  لم  دود الرابع من  زيران 
   المكتللب السياسللي ل ركللة  مللاه رللم  البردويلل  إن "شخرللية رئلليه الللوزراح رامللي    للو للا

  مشللددا   خللم   للديو ال مللد   ثيللر مرثوبللة لللدة  مللاه لتللولي أد  كومللة فلسللطينية  ادمللة"
  كومة الوفلاق اللوطني وتشلكي   كوملة و لدر وطنيلة أكثلر  لور     "   لم أن شبكة سوا للجميعلل"

  113لجميع ال رائ  أرب  مطلبا    ونزائة
  بلللل"ممارسة "إسلللرائي "ات لللأ داود شللل اب مسللل و  المكتلللب ام مملللي فلللي  ركلللة الج لللاد امسلللممي 

مئللات المللرات   2014ن للا  امللت بخللرق ات للاق الت دئللة أإلللم  النيللر العللدوان"  لللم  طللاث ثللزر  الفتللا  
  114اال تماالت لك  تستعد جيدا    بما في ا سرايا ال ده  وأكد أن الم اومة

   ب جوللة ميدانيلة أجرائلا  للم ال لدود  ل  في بيان  دور ليبرمانجامسرائيلي أفي دفاثالوزير  ا  
سم  لسلورية بلتن ترلب  تولن   بتعزيز الن وذ اميراني في سوريةسم  تلن  "إن "إسرائي   الشمالية

  115"إسرائي "جب ة أمامية  د 
  بشلللر ية مرلللادرر  تأفي لللاد منللدلبليسللرائيلية والنائلللب العللاأ لل كوملللة ام ال  للائي المستشلللارأفتللم

  116اتعمر فلسطينية بملكية خارة  بز أ اال تياجات العامة في المست أراضٍ 
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  يبمناسلبة يلوأ الط ل  العلالم ل لا   فلي ت ريلرامسرائيليالمركزد  ام راحمكتب أفادت معطيات  
 %33يشلكلون   مليلون ط ل  2.852 "ي إسلرائ"فلي    ورل   لدد األط لا 2016 سلنةبتن  في ن اية 

  117من مجم   دد األط ا  %25.3ما نسبت   1948فلسطينيي من  دد السكان  ويشك  أط ا  
  لللرت  لللوات اال لللتم  منلللز  الشللل يد نملللر الجمللل ملللن بللللدر بيلللت سلللوري  شلللما  ثلللرب ال لللده   فج 

2017بتمبر / سفي أيلو   ر ئار ادارعمر عملية بال رب من مدخ  مستب والذد  اأالم تلة  
118  

  تللونه أربللع ات ا يللات للتعللاون المللالي فللي  طللاث البنللو   فللي م للر البنلل  المركللزد و و عللت فلسللطين
  119التونسي  في العارمة تونه

 مل ق  سكرد في الس ارر ال بررية فلي تل  أبيلب  للمسلا در فلي تطلوير العم لات العسلكرية    ي ن
 "إسلللللرائي "بلوماسلللللية بلللللين ي  العم لللللات الدللملللللرر األوللللللم فلللللي تلللللاري االسلللللتراتيجي  وذلللللل والتعلللللاون 
  120و برل

 16/11/2017 ،الخميس

   مو لللع خلللم  م ابللللة ملللع   ثلللادد أليزنكلللوترئللليه ئيئلللة األركلللان العاملللة للجللليش امسلللرائيلي  لللا
التعاملل   مرللال  مشللتركة  للد   "إسللرائي ""إيلم "  ئللي األولللم مللع رلل ي ة  ربيللة  إن للسللعودية و

لكلللن للللن ت بللل    دة جللليش بلللمدر لم اجملللة  لللزب   فلللي لبنلللانملللع إيلللران  ون لللم وجلللود أد نيلللة لللل
لت دو التي تتي  ل  ا  ن سرورر ب ذر ال ررةأليزنكوت و ب ر  بتد ت ديد استراتيجي ل ا  "إسرائي "

  121 سكريا  وسياسيا   "إسرائي "العربي  ن  ام مأ بر 
 ال ة  مبينلللا  أن أكلللد رئللليه  ركلللة  ملللاه فلللي  طلللاث ثلللزر ي يلللم السلللنوار أنللل  ال رجعلللة  لللن المرللل

 وال يسلللت يد منللل  إال اال لللتم  الرللل يوني   ال لسلللطيني لمشلللروث اللللوطنيلاسلللتمرار االن سلللاأ دملللار 
فللإن شللعبنا بعللد  للاأ   رلل  ة االن سللاأ إن لللأ نسللتطع  شللد ج ودنللا لطللي  " وشللدد السللنوار  لللم أنلل 

  122"سيعض  أرابع الندأ  لم  ياث ئذر ال ررة التاريخية
 ن نتائم الت  يق في   ية   في م تمر ر  ي بالعارمة اللبنانية بيروت  أ لنت  ركة  ماه 

إن ال ركة شلكلت   و ا    و المكتب السياسي ل ركة  ماه م مد نزا  اثتيا  م مد الزوارد 
  15/12/2016 فليوباشلرت  مل لا فلور و لوث  مليلة االثتيلا    لجنلة ت  يلق ملن مختلل  أج زت لا
وئللي أن ج للاز الموسللاد امسللرائيلي ئللو   خلرللت إلللم   ي للة  اطعللةوأكللد نللزا  بللتن لجنللة الت  يللق 

وأو لل  نللزا  بللتن  مللاه لللدي ا ج للة  انونيللة ست للع ئللذا  الج للة المسلل ولة  للن  مليللة االثتيللا  
و لا  بلتن ال لد  ملن  الت رير بين يدي ا لدراسة كل  الخيلارات الممكنلة لمواج لة الكيلان الرل يوني 

  123مج و  اثتيا  الش يد الزوارد  د   د   ية يى ئذا الت  يق ئو أال ت  
  ات لاق أوسللود ا رئيه  زب الشعب ال لسلطيني بسلاأ الرلال ي ال رلائ  ال لسلطينية لل  لز  لن  

  124وبناح إطار سياسي جديد  يعتمد  لم "اال ترا  العالمي بالدولة ال لسطينية"
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  بلاه م ملود ئيه اللجنلة المركزيلة ل ركلة فلت  م ملد اشلتية أن السلعودية أكلدت لللر    و كش 
دوالر  مميلللين 7.5د م للا ج للود المرلللال ة  وأن للا رفعللت د م لللا المللالي للسلللطة ال لسلللطينية مللن 

لكللن   يشللك  أر للية مناسللبة من للاح االن سللاأ 2011و للا  إن ات للاق  مليللون دوالر  20 إلللمشلل ريا  
  125ربما يكون في  اجة إلم ت ديو لمرا ار التطورات

 العاأ للجان الم اومة الشعبية  الرئيه م ملود  بلاه  وذلل  فلي اليلوأ  األمين  انت د أيمن الششنية
و لللا   ؛األو  اللللذد كشللل  فيللل  تنييمللل   لللن شخرللليت   بعلللد توليللل  المنرلللب  بللل  خمللله سلللنوات

  "إن اللللرئيه  بلللاه يسلللتخدأ المرلللال ة ال لسلللطينية لتعزيلللز سياسلللات الت لللرد وام رلللاح :الششلللنية
  126لمرجور بين أبناح الشعب الوا د"بعيدا   ن الرو  ال  ي ية للمرال ة ا

  ال كومة امسلرائيلية بنيلامين نتنيلائو بلإخمح "البيلوت" التلي يعليش في لا فلسلطينيون ملن  رئيهأمر
 الب لر الميلت  باتجلار 1بلال رب ملن شلارث ر لأ   في تجمعلات بم ليط مدينلة ال لده الم تللة  البدو

الممث    دة ثم  ال ده" اليمينيجاح ذل  في ختاأ جلسة   دئا مع ممثلي ما ي سمم "منت
 لمسلللتوطني ام ليملليلتيللار المسللتوطنين امسللرائيليين  بام للافة إلللم ممثلللين  للن المجللله 

  127ماطي  بنيامين
   ن البللدو فللي منط للة جبلل  البابللا   للرب العيزريللة لسللطينييأ جلليش اال للتم  امسللرائيلي السللل 

يأ  أواملر بلإخمح بيلوت أ  ومغلادرر المنط لة ر معاليل  أدوملعمر ملن مسلت أي ا   ةشر ي ال ده  وال ريب
وي طلن ئلذر المنط لة فلسلطينيون   لدم ا ل تم يلدا  التي يعيشلون في لا منلذ ن لو خمسلة   لود  وذلل  

  128من  رب الج الين  بعد أن ورلوا إلي ا  إثر ت جيرئأ من الن ب  اأ النكبة
  129 لم التوالي 121وألليات إسرائيلية  رية العرا يب بالن ب للمرر  جرافاتئدمت  
 الخطلوط الجويلة الكويتيلة فلي  لدأ ن ل   ي يلد  لق   لمانية  كملا  األم كمة والية فرانك ورت  أردرت

  130إسرائيليين   لم ا تبار أن الشركة ستواج  تدا يات   ائية إذا ما واف ت  لم ذل 
 طق االت لللللاد األوروبلللللي  لللللن وجلللللود ترتيبلللللات يجري لللللا مرسلللللا  بعثلللللة دبلوماسلللللية إللللللم المنلللللا أ للللللن

ال لسطينية  لب و تطورات المرال ة في  طلاث ثلزر  وأبلدة االت لاد اسلتعدادر م لادر نشلر بعثتل  
  131الخارة  لم معبر رف  ال ار   ن مرر  ب د  إ ادر افتتا   من جديد

 17/11/2017 ،الجمعة

 تلي رئليه ج لاز المخلابرات العاملة ال لسلطينية  مبا ثلات فلي مدينلة ثلزر ال  أجرة اللواح ماجد فرج
 ركة  ملاه فلي ال طلاث ي يلم السلنوار  ركلزت  للم  رئيهمن ال  ة الغربية  مع  ورل ا  ادما  

  132ب و ترتيبات "المل  األمني"
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 إن  للللرار  كومللللة   فللللي بيللللان رلللل  ي  طللللارق رشللللماود ال لسللللطينية  للللا  النللللاطق باسللللأ ال كومللللة
البللدو فللي م لليط مدينللة اال للتم  امسللرائيلي بللإخمح "البيللوت" التللي يعلليش في للا ال لسللطينيون مللن 

  133ال ده  ئو انت ا  رارخ لكافة ال وانين وال رارات الدولية المتعل ة بال  ية ال لسطينية
  لللرض المع لللد اللللوطني للرللل ة العاملللة فلللي راأ   نتلللائم دراسلللة خارلللة بملللدة انتشلللار وتعلللاطي 

ومنيملة طينية  ال لسلبالتعلاون ملع وزارر الرل ة  أ لدئا  أرا لي السللطة ال لسلطينيةالمخدرات فلي 
فلللي فلسلللطين  ومكتللب األملللأ المت لللدر المعنلللي  World Health Organization الرلل ة العالميلللة

  والوكاللة الكوريلة للتعلاون United Nations Office on Drugs and Crime بالمخلدرات والجريملة
خل شل 26,500 لو نوكش ت النتلائم أن   Korean International Cooperation Agency الدولي

فلي  10,047فلي ال ل ة  و 16,453  بين أ السلطة ال لسطينيةيتعاطون المخدرات بشك  خطر في 
  134ثزر

 خم   الثالو ثيوفيلوه البطرير   طالب بطرير  المدينة الم دسية وسائر أ ما  فلسطين واألردن 
  World Council of Churches كنلائه العلالأ لمجللهممثللي اللجنلة التن يذيلة ل انفي  م لاجتماث 

مجلللله الكنلللائه العلللالمي بلللالو و  إللللم جانلللب الكنيسلللة فلللي   كنيسلللة فلللي العلللالأ 350واللللذد يمثللل  
  135في مدينة ال ده والم افية  لم الو ع ال ائأ تاريخيا    استئنا    ية باب الخلي 

   تل زيلللون وطلللن الم للللي فلللي راأ    م طلللع فيلللديو لنائلللب ال نرللل  األمريكلللي العلللاأ فلللي ال لللده  بلللو
"ن للللن  :  وت للللدو فللللي ال يللللديو باللغللللة العربيللللة  للللائم  Michael Hankey ئللللانكي  تلللللة مايكللللالم 

دائأ ل ل   ألننا ندر  أن  لن يكون ئنا  أد       مستمرون في تركيزنا  لم د أ ال طاث الخال
الرراث إال في الشق اال ترادد  ونريد أن نرة لدة ال لسطينيين فرل  م  ليوفروا  يلار كريملة 

   136أ"لعائمت 
  بلي دد أه ثولل   ركلةنيملت( م اطعلة "إسلرائي " فلي الخلليم BDS Golf  مل تمرا )  فلي الكويلت

   137التطبيع في الخليم العربي  ت ت ر اية رئيه مجله األمة الكويتي مرزوق الغانأ لم اومة
 18/11/2017 ،السبت

 رسلالة خطيلة  متل ل نل أ لمنيمة الت رير ال لسطينية رائب  ري لات التن يذيةأمين سر اللجنة  ذكر
ملللن وزارر الخارجيلللة األمريكيلللة  ت يلللد بلللتن أ للللأ يسلللتطيعوا تمديلللد فلللت  مكتلللب منيملللة الت ريلللر فلللي 

علق تسلللبتن لللا   للللم امدارر األمريكيلللة تردإللللم أن ال يلللادر ال لسلللطينية   ري لللاتأشلللار و  واشلللنطن 
سوشليتد أن للت وكاللة ا كمل  تراالت مع امدارر األمريكية بك  أشكال ا ل ين إ لادر فلت  المكتلباال
ن تبلل إنلل   للرر وللل  ريكلله تيلرسللون  للن وزيللر الخارجيللة األمريكيللة  The Associated Press بللره

مريكيللا  يللنل  لللم  للرورر ثلللق بعثللة منيمللة الت ريللر  إذا مللا  للاأ أال لسللطينيين يخللال ون  انونللا  
  138ال لسطينيين ئأ ب ق   لم جرا "إسرائي "ن بدفع الم كمة الجنائية الدولية لم اكمة و ال لسطيني
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  المررية معبر رف  ال دودد مع  طاث ثزر في كم االتجلائين لثمثلة أيلاأ  للملرر  السلطاتفت ت
  139ال لسطيني األولم ت ت مس ولية  كومة التوافق الوطني

 اللرئيه المرلردإللم متابعلة ن لم   ز ملاح المنط لة" ر ليبرملانو دجلامسلرائيلي أفي اللدفاثوزيلر  د ا 
وال لدوأ إللم ال لده وفلت  رل  ة جديلدر لليه ف لط فلي   اروالسلير  للم خطل نلور السلاداتاألسبق أ

 يسلبو : ال  لمتغريدر ل   في وأ ا  سرئا" ت م ات إسرائي  مع العالأ العربي ب  في المنط ة ب
  140إيران" "الشرق األوسط ي تاج أكثر من أد و ت م م إلم ائتم  من الدو  المعتدلة  د  

 19/11/2017 ،األحد

   أن تل  أبيللب ت لليأ  م لات مللع دو   ربيللة إسللممية  زيوفللا  شللتاينتوزيللر الطا للة امسلرائيلي كشل
  زشلتاينتو لا     للم كلب  جملا  إيلران فلي المنط لة "إسلرائي ""معتدلة" بما في ا السعودية  تسلا د 
دو   ال تخج  من الكش   ن ئلذر العم لات ملع "إسرائي "إن   في  ديو مذا ة جيش اال تم 

ن  سللممية  لكللن الطللر  اآلخللر ئللو الللذد يخجلل  مللن ذللل   وا  ت تللرأ رثبللة ئللذر  "إسللرائي " ربيللة وا 
  للد   "إسللرائي "أن السللعودية تعملل  مللع  زشللتاينتوأ للا   الللدو  فللي امب للاح  لللم العم للات سللرية 

  سلاب ينال امسرائيلية أكد اثنان من كبار رجا  االستخباراتكما  تمدد و دوانية إيران في المنط ة 
تلزود  "إسرائي "  أن Yaakov Amidror ويعكو   امي درور Ram Ben-Barak راأ بن برا ئما 

  141السعودية بالمعلومات االستخبارية المزمة لمواج ة إيران و"امسمأ المتطر "
  إنل  ال يمكلن ل لا أن ت لوأ   بعلد اجتملاث طلارئ فلي راأ   في بيلان ل لا ال لسطينية  ال كومة الت

 ام ا ومس وليات ا  إال بتمكين ا من بسط سليادت ا وواليت لا ال انونيلة فلي كافلة المجلاالت األمنيلة بم
"للللأ يلللتأ تسللللأ اللللوزارات واللللدوائر ال كوميلللة بشلللك  فا للل   نتيجلللة  أنللل وأ لللافت ال كوملللة  والمدنيلللة 

نية امدارية من ب جة االنتيار إلم  ين انت اح اللجنة ال انو   ال  ايا الخمفية المتعل ة بالموي ين
إنجاز أ مال ا في معالجة ال  ايا المدنية وامدارية الناجمة  ن االن ساأ كما ئو م لرر فلي مو لد 

  142"2018فبراير  /أ رار األو  من شباط
  إن  كوملللة الوفلللاق اللللوطني تسللللمت   السياسلللي ل ركلللة  ملللاه خليللل  ال يلللة المكتلللب لللا    لللو"

ني ال رللائلي الللذد سلليبدأ بعللد ثللد الثمثللاح بال للائرر م ام للا كاملللة فللي  طللاث ثللزر  وال للوار الللوط
  143سيب و  در مل ات ئامة"

  يللزأ السللطة ال لسلطينية وسلتة أسلرة بلدفع تعوي لات  م كملة المركزيلة فلي ال لده  لرارا  الأردرت
 ائمت ي ودية  تلوا مع ثمو إلم   ايا  (مليون دوالر 17.6 )ن و مليون شيك  62مالية ب يمة 
 ثمثللة أسلل رت  للن م تلل  للد   443خللم   مليللة مسللل ة  لللم شللارث ر للأ   ة الثانيللةبللدح االنت ا لل
  144إسرائيليين
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  ئيئة الدفاث  ن الجندد  اتل    ب تطلب الع و الذد ت دم ر وفين ري لينالرئيه امسرائيلي رفض
  145إيلور  زارياالش يد الشري  من الخلي   

 ارر األمريكيللة إلللم إ للادر النيللر فللي  رارئللا   امدللل  فللي بيللان  د للا مجللله وزراح الخارجيللة العللرب
  146الخال بإثمق مكتب منيمة الت رير ال لسطينية بواشنطن

 المررد اليوأ  إن  "لدينا ملا ر ي ة  ا   اد  الجبير  وزير الخارجية السعودد  في ترري ات ل
مللا ي وللل  وئللو امرئللاب فللي إيللران ولبنللان واللليمن  وال ينبغللي أال نشللغ  بالنللا ب  ئللو أئللأ مللن  طللر
مطالللب أساسللية  ورثللأ خطللاب ال طللريين والرللوت العللالي إال أن للأ اسللتجابوا  6ال طريللون  ولللدينا 

والتخللي  لن  ملاه ملن أجل  إتملاأ   مثل  تو يلع ات ا يلة مكاف لة امرئلاب ملع أمريكلا ؛لمطالب لنا
  147الج ود المررية في نجا  المرال ة"

 20/11/2017 ،اإلثنين

 ق الخال لرم نيكلوالد ممدينلو   لن  " ملية السمأ فلي الشلرق األوسلطل"أ المت در لأ رب المنس 
بلدح تن يلذ ات لاق  من رثأبال  ن" في أو اث ال لسطينيين في  طاث ثزرأس   "لعدأ  دوو أد ت س  

لو  المرال ة بين  ركتي فت  و ماه  فلي امفلادر التلي  لدم ا فلي جلسلة مجلله   ب ممدينلو ر  
باستئنا  التنسيق األمني الكام  بين   ن "ال الة في الشرق األوسط"األمن الدولي التي   دت بشت

  148والسلطة ال لسطينية "إسرائي "
  رف لللت السللللطة ال لسلللطينية دفلللع أد تعوي لللات ماليلللة لعلللائمت  تللللم إسلللرائيليين خلللم  انت ا لللة

و تللة و ا   يسم  را ع  رئيه ئيئة ش ون األسلرة والم لررين: "إننلا ال نلدفع للم تللين  األ رم 
أبنلللاح شلللعبنا ال لسلللطيني  وم اوملللة الشلللعب ال لسلللطيني لم لللتم  م اوملللة مشلللرو ة وفلللق ال لللانون 

  149الدولي"
 والتخطللليط ال لسلللطيني شلللكرد بشلللارر ملللع ال نرللل  العلللاأ ال رنسلللي بيلللار كوشلللار الماليلللةع وزيلللر و  للل 

Pierre Kochar مميللللين 9.4)ن للللو  مميللللين يللللورو 8ب يمللللة  ال لسللللطينية ات ا يللللة لللللد أ الموازنللللة 
  150دوالر(

   م ملود  السللطة ال لسلطينية اللجنة المركزية ل ركة فت   زاأ األ مد  نيابة  ن رئيه   وافتت
  151مكتب ئيئة امذا ة والتل زيون ال لسطينية بال ائرر   باه

  رف ت  ركة  ماه ور   زب   اللبناني و ركات الم اومة بامرئاب  م كدر  أن  الذد يجب
الشللعب ال لسللطيني  رئللاب اال للتم  امسللرائيلي ومللا ت للوأ بلل   كومللة اال للتم   للد  أن يللدان ئللو إ

و اللللت ال ركلللة فلللي بيلللان  إن لللا ت اجلللتت بخللللو البيلللان الختلللامي الجتملللاث وزراح الخارجيلللة  األ لللز  
مللن امشللارر إلللم امرئللاب الرلل يوني الللذد يتعللر ض للل  يوميللا  الشللعب ال لسللطيني   العللرب الطللارئ
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للة العربيللة وامسللممية فللي  وأر لل  وم دسللات   ود للت ال ركللة إلللم تو يللد كلل   ج للود وم للدرات األمى
مواج ة العدو  الر يوني  ومسا در الشعب ال لسطيني في انتزاث   و   وت رير أر  

152  
 مليللارات 4.8 دور ليبرمللان وزارر الماليللة بزيللادر ميزانيللة األمللن بلللجللامسللرائيلي أفي دفاثطالللب وزيللر اللل 

ويلللد ي ليبرملللان أن التطللللورات  فللللي السلللنوات اللللثمو ال ادمللللة  مليلللار دوالر( 1.362)ن لللو  شللليك 
"ورلنا إلم  :ام ليمية و دأ االست رار المستمر في المنط ة تدخ   من "التغيير النو ي"  م ي ا  

  153 ول   لم  د    نجد في  رعوبة في تلبية اال تياجات األمنية"  د  
 كملللا    لللائيا  بلللرفض طعلللن   المرلللرية داريلللة العليلللاأرلللدرت دائلللرر ف لللل الطعلللون بالم كملللة ام 

"إسرائي "  وكانلت اللد وة الم املة  لإبرائيأ يسرد  الذد طالب في  بو   تردير الغاز المرلرد لل
 ا   لللائية  تخترلللأ رئللليه اللللوزراح ووزيلللر البتلللرو   برللل ات م 55لسلللنة  11885التلللي  مللللت ر لللأ 

  154""إسرائي ل ن تردير الغاز المررد ل المس وليت م
 إن دو  ال رلللار ت لللو ض    لللا  وزيلللر الخارجيلللة ال طلللرد الشلللي  م ملللد بلللن  بلللد اللللر من أل  ثلللاني

أو لل  أن  طللر لللأ ولللن   وفللي مللا يتعلللق ب ركللة  مللاه اسللت رار المنط للة وت للامر ب يللار الشللعوب 
إللم أن  تد أ ال ركة  لكن ا تد أ برورر ش افة سكان  طاث ثزر الذد د مر بسبب ال لرب  مشليرا  

  155 طر مات بشتن د أ  ماه جاحت في سياق  ملة د ائية  د  االت ا
  رللل  ة  سلللكرية ملللع "سللللطة تطلللوير األسلللل ةال نديلللة ألغلللت وزارر اللللدفاث Authority for the 

Development of Armaments أكثر ملن نرل  مليلار دوالر  التلي  إلم" امسرائيلية تر   يمت ا
 ألال  رلللاروخ م لللاد لللللدبابات ملللن طلللراز ثمانيلللةكلللان ملللن الم تلللرض أن ت رللل  بموجب لللا  للللم 

 للن مرللادر ئنديللة  فللان  إ للمأو سللب مللا ن لللت وسللائ    اذفللة رللواري   ثمثمئللةو  Spike سللباي 
لمرللدر  ووف للا   أسللباب إلغللاح الرلل  ة  تعللود لرثبللة ئنديللة فللي تعزيللز الرللنا ات الدفا يللة الم ليللة 

 ث  ألن لأ يعرفلون أنل  سلو  يسلتغرق و تللا  ال نلار الثانيلة  فلإن "الجليش ال نلدد انت لد  لرار وزارر اللدفا
لتطللوير رللواري  م ليللة الرللنع"  كمللا أشللار إلللم أن "إلغللاح الرلل  ة  للد ي جلل  بشللك  كبيللر  طللويم  

  156في كانون الثاني/ يناير الم ب "  زيارر نتنيائو الم ررر لل ند
 ال كومللة   سللباني فللي مدريللداممللل  ال   خللم  ل ائلل د للا رئلليه السلللطة ال لسللطينية م مللود  بللاه

امسللللبانية إلللللم اال تللللرا  بدولللللة فلسللللطين "لمللللا للللل  مللللن أئميللللة فللللي د للللأ فللللرل ت  يللللق السللللمأ 
  157بالمنط ة"

 21/11/2017 ،الثالثاء

  ردا    بو   االترلاالت ملع الجانلب األمريكلي  رارا   م مود  باه ةال لسطينيالسلطة أردر رئيه 
و ا   رير ال لسطينية في واشنطن  لم  رار واشنطن  دأ تجديد ترخيل  م  مكتب منيمة الت 

إن المر للة   الجزيلرر نلار في اترا  ئلات ي ملع   المت دو باسأ الرئيه ال لسطيني نبي  أبو ردينة
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ال ادمة ستشك  فررة أماأ ال لسطينيين م ادر ترويب  م ت أ مع امدارر األمريكية  كما تشلك  
  158"الوطني تعود إلم المو  "فررة ل ركة  ماه لتعيد  سابات ا و

 إسلللرائي "فلللي اللللذكرة األربعلللين لزيلللارر أنلللور السلللادات إللللم    لللا  رئللليه اللللوزراح بنيلللامين نتنيلللائو" :
بالسللادات ال لسللطيني  الللذد  لللم اسللتعداد ل  للمن  للن رثبتلل   ألتللقِ  إننللي لللأ"ي سلل ني أن أ للو  

  159ن والسمأ"بإن اح الرراث  و لم استعداد لم ترا  بدولة إسرائي  في أد  دود و  نا باألم
  أفللللاد ت ريللللر رللللدر  للللن ئيئللللة م اومللللة الجللللدار واالسللللتيطان بللللتن ا تللللداحات اال للللتم  امسللللرائيلي

 طل  الزيتلون  ومستوطني   لم أرا ي ال لسلطينيين المزرو لة بلالزيتون  ومزار ي لا  خلم  موسلأ
داح  للم ا تل 56ا تداح  لم أشجار الزيتلون  و 44من ا  ؛ا تداح مئة ما ي ارب ت  بلغ2017لسنة 

  160ثمارالالمزار ين ال لسطينيين الذين ي ومون ب ط  
 لا  الجبيلر"  و إسلرائي "ن م وزير الخارجية السعودد  لاد  الجبيلر وجلود أد  م لة بلين بلمدر و   

"إن مبادرر السمأ العربية تشك  خارطة طريق للورو    في م ابلة مع  نار سي بي سي المررية
  161م ات بين إسرائي  والدو  العربية"وللبدح في تطبيع الع  للسمأ

  مكتللب منيمللة الت ريلر ال لسللطينية فللي إن   ئيللذر نلاورت األمريكيللةالمت دثللة باسللأ الخارجيلة  اللت
"ن ن  لم اترلا  ملع المسل ولين   ائلة: وأ افت ناورت  لم ا  ويعم   لم  د    واشنطن م تو 

ئللذا  ال أريللد أن يسللتبق الرلل  يون ال لسللطينيين بشللتن و للع مكتللب منيمللة الت ريللر ال لسللطينية 
األ داو في تغطيت أ لرمر"  مشيرر إلم أن ال ديو  ن إثمق المكتب ربملا يكلون سلاب ا  ألوانل   

  162"نود أن يتمكنوا من إب ائ  م تو ا " :وأ افت
 22/11/2017 ،األربعاء

 يلة تطبيلق ات للاق لألوفلد ال رلائ  ال لسللطينية اللذد اجتملع فلي ال للائرر  للم ملدار يلومين لب للو  أكلد
  وفلق التلواري  الم لددر فيل   والد يق لك  بنلودر األمين لم  رورر التن يذ   المرال ة ال لسطينية

 واألنيملللللة األساسللللليلل لللللانون  ال لللللطمث ال كوملللللة بمسللللل وليات ا وواجبات لللللا كامللللللة وف لللللا   ورلللللوال  
  أئميلة الو لدر الوطنيلة لم   وأكد البيان الختامي لمجتماث ال لسطينية المعمو  ب ا في فلسطين 

  2018 سلنةلمجلله اللوطني  بل  ن ايلة لاالت اق  لم إجراح انتخابات تشريعية  ورئاسلية  و  تأ  كما 
 /كما  لرر المشلاركون العلودر إللم جوللة جديلدر ملن الم او لات بشلتن المرلال ة فلي مطللع شلباط

يمة الت رير ئي الممث  نل  لم أن منبنود رئيسية  أبرزئا ال ستة البيان نت م  و   2018فبراير 
  163الشر ي والو يد لل لسطينيين  و رورر ممارسة ال كومة م اأ  مل ا كاملة في  طاث ثزر

  نائبلا   11انخ ض  دد نواب المجله التشريعي ال لسطينيين المختط ين للدة اال لتم  ليرل  إللم
  164ت ا  امداردش ور في اال  أربعةبعد أن أم م    ن النائب  مر  بد الرازق امفراجبعد 
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  تأفي لاد منلدلبليلل كومة امسرائيلية والنائب العلاأ  ال  ائي المستشار أن ئآرتهر ي ة ذكرت 
و للدر سللكنية   لللم  1,048فلسللطينية خارللة  وذللل  ب للد  تللرخيل  يعملل   لللم مرللادرر أراضٍ 

  165ات الم امة  لم أرا ي ال  ة الغربية الم تلةعمر األ    في المست
   ملن كل   سلرائيلية   ر لت فلي الكنيسلت  أن وا لدا  ام ت ا جمعية "من أجل  ال يلار"نت معطيات جمعبي

  لاالت 103باالنت ار  كما بينت أن معد   دد  لاالت االنت لار  لد ارت لع ملن  خمسة فتية ي كر جديا  
2016 سنةأل  نسمة في  100 االت لك   110إلم  2006 سنةأل  نسمة  100لك  

166  
 سللبعة منلللاز  ل لسللطينيين فلللي   22/11/2017 يللوأ األربعلللاح  سلللرائيليامجرافلللات اال للتم   ئللدمت

  167ال ده وال  ة الغربية الم تلتين  بذريعة  دأ الترخيل
   وزراح ئولنلدا األسلبق دريله فلان أثلت رئليه لا Dries van Agt   لملن ال يعلر     إن "إسلرائي

و لا   ط لة الشلرق األوسلط" أخطلر دوللة فلي من تمتل  مجمو ة من ال ناب  النووية  ف ي دون ش   
امسللرائيلية  نيمت للا جمعيللة "الشللباب  -خللم  جلسللة ن اشللية  للو  ال  للية ال لسللطينية   فللان أثللت

ن "العالأ بتسرر يغض الطلر   لن ال رلار الم لروض  للم  طلاث إ  االشتراكيين بمدينة أوترخت"
  168"ثزر ال لسطيني  بما في ذل  ئولندا أي ا  

 لل رسللالة مشللتركة إلللم إدارر الللرئيه  األمللريكيين  راطيو جم للورد والللديم  أ  للاح مللن ال للزبين الوج 
األو /  فلي تشلريندونالد ترامب  وجرة تسليم ا إلم وزيلر الخزينلة األمريكلي  في لا انت لاد م منل  

وجلللاح فلللي   لللن التورللل  إللللم ملللذكرر ت لللائأ ملللع  طلللر فلللي مجلللا  مكاف لللة امرئلللاب  2017أكتلللوبر 
  ام لللمن المشلللتر  اللللذد يتجنلللب أد ذكلللر ل ركلللة  ملللاه"  الرسلللالة: "نشلللعر ب للللق  ميلللق  يلللا

للمسلل ولين امرئللابيين  وأ للا  المو عللون  لللم الرسللالة أن العارللمة ال طريللة الدو للة باتللت "مللمذا  
  169"من  ركة  ماه

 23/11/2017 ،الخميس

   ر اللللرئيه السلللابق للمكتلللب السياسلللي ل ركلللة  ملللاه خاللللد مشلللع  ملللن تراجلللع االئتملللاأ العربلللي  لللذ
لدرجلللة أن بعلللض األنيملللة باتلللت ال تملللانع فلللي   ية ال لسلللطينية إللللم مسلللتوة ثيلللر مسلللبوقبال  للل

فلي جلسلة ن لاش نيم لا   وتطلرق مشلع  الت  ية بال  ية فلي سلبي   لمان اسلتمراريت ا بلال كأ 
  و ا  إن "ئنلا  م شلرات  للم أن لا رل  ة "إلم "ر  ة ال رن  مركز الجزيرر للدراسات في الدو ة

ل للمان ئللذر األنيمللة موارلللة   أنيمللة  ربيللة ئللدف ا إر للاح أمريكللا والكيللانباألسللاه مللن إنتللاج 
ن الواليلات   ال كأ ولغض النير  ما ت ترف  في بلدان ا من تجاوزات في مجا    لوق امنسلان  وا 

  170المت در تل  ت الر  ة وتعيد إنتاج ا وتغلي  ا و ر  ا كمشروث أمريكي للسمأ"
  الع للد السللعودد م مللد بللن سلللمان  ن  ولللي  إالعربللي الجديللد  لللل فلسللطيني رفيللع المسللتوة مسلل و   للا

أبلللللع الللللرئيه م مللللود  بللللاه  الللللذد الت للللار فللللي الريللللاض  اسللللتعداد السللللعودية لللللدفع اسللللت  ا ات 
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المرللال ة ال لسللطينية الماليللة  م ابلل  دخللو  ال رللائ  ال لسللطينية  خرورللا   ركللة  مللاه  فللي 
يللد ثللزر  للن الرلللراث الللدائر فللي المنط للة العربيلللة   و للمان ت ي"إسلللرائي "ت دئللة طويلللة األمللد مللع 

وأ لللا  المسللل و   اللللذد اشلللترط  لللدأ ذكلللر اسلللم   أن  السلللعودية طلبلللت أي لللا  ملللن  وامسلللممية 
العم   لم إبعاد  ماه  ن إيران و زب    وأن ا مستعدر للمشاركة فلي أد ج لد يسلا د   باه

   171في ئذا األمر
  تشكي   كوملة ملن أ  لاح  ركتل   لا  ت  ي  لا األثلبيلة فلي بعدأ االن راد بالبردوي   رم تع د

رل ي ة في  وار ملع البردوي   و ا    2018االنتخابات التشريعية المت ق  لم إجرائ ا  ب  ن اية 
ال ركلللة فلللي منيملللة الت ريلللر ال لسلللطينية ال يعنلللي ال بلللو  ببرنامج لللا  ةالشلللرق األوسلللط: إن مشلللارك

  172من أرض فلسطين" %78ور   بتن  "أ اث  الذدال الي  
 رر  أن أكد جمي  مزئر    و المكتب السياسي للجب ة الشعبية  و  و وفد المرلال ة فلي ال لائ

  173مل ات المرال ة التي جرة ب ث ا في العارمة المرريةفي ال رائ  لأ ت  ق أد ت دأ 
   ية أن مو لل  السلللطة ال لسللطين   ركللة الج للاد امسللممي فللي ط للران نارللر أبللو شللري  ممثلل أكللد

اسلللتجابت أ  خرورلللا  و ورئيسللل ا م ملللود  بلللاه ئلللو اللللذد يعطللل  ج لللود المرلللال ة ال لسلللطينية  
وال لللغوط التلللي تمارسللل ا  للللي أ بعلللض األطلللرا    للمخططلللات والمشلللاريع الرللل يونية واألمريكيلللة

  174ام ليمية
  ات ي مع د في اترا  ئإن رئيه ال كومة بنيامين نتنيائو ئد    العاشرر ا  ت رير لل نار امسرائيلية

بتن  "يدره م اجمة   19/11/2017األ د  Emmanuel Macron الرئيه ال رنسي إيمانوي  ماكرون
  175أن ماكرون " او  ت دئة نتنيائو وثني   ن فع  ذل " أئدا  إيرانية في سورية"  مو  ا  

 دور ليبرمللللان أن م ادثللللات المرللللال ة الجاريللللة بللللين السلللللطة جللللامسللللرائيلي أفي دفاثوزيللللر اللللل رأة
ل لسللطينية و ركللة  مللاه "تللذئب فللي اتجللار سلليح"  وأن مللن شللتن "ان جارئللا أن يشللع  المنط للة"  ا

ون لللت وسللائ  إ للمأ إسللرائيلية  نلل   وللل   إن "األو للاث فللي  طللاث ثللزر مللا زالللت   وللل    لللم  للد  
ن ت جيللر "إسللرائي " لن للق يتبللع الم اومللة ال لسللطينية لللم  متللوترر  لللم الللرثأ مللن مللرور و للت"   وا 

  176ي  تستعد للرد  لم ال جوأ""إسرائ
  الشلعب  الرادر في ختاأ اجتما ات الجمعية البرلمانية اآلسيوية   للم  لق    أكد إ من إسطنبو

و ب لللر  و ارلللمت ا ال لللده   1967ال لسلللطيني فلللي إ املللة الدوللللة ال لسلللطينية المسلللت لة  للللم  لللدود 
المبلللللاني  مليلللللات ال لللللدأ  لللللد  و   االسلللللتيطانية امسلللللرائيلية ةنشلللللطام لللللمن  لللللن إدانتللللل  لكافلللللة األ

  وأ للللللرب  لللللللن إدانتلللللل  كلللللللذل  لكافللللللة االنت اكلللللللات التللللللي تمارسللللللل ا  للللللوات اال لللللللتم  ية لسللللللطينال
  177امسرائيلي
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 بلسلللان الشلللرطة ال لسلللطينية بغلللزر أيملللن البطنيجلللي  لللن رف للل أ المطللللق إ لللادر بنلللاح  النلللاطقر  ب للل
د شللك  مللن أشللكا  ام رللاح  لللم أن للأ يرف للون أ األج للزر األمنيللة بغللزر بلللون وا للد ف للط  مشللددا  

  178لعنارر األمن في  طاث ثزر البعيد  ن التنسيق األمني  كما  ا 
  أسلاحت  بعلد أن  للي ود األمريكيين ا تذارا  تسيبي  وتوفيلي نائب وزير الخارجية امسرائيلي  دمت

إن لللأ يجلللدون رلللعوبة فلللي ف لللأ الشلللرق األوسلللط ألن لللأ يعيشلللون  يلللار   خلللم  م ابللللة إللللي أ ب ول لللا
ئجمللللات  وال يعرفللللون مللللا معنللللم ال يللللار فللللي يلللل     مري للللة  وال ي ومللللون بتتديللللة الخدمللللة العسللللكرية

  179مستمرر
 24/11/2017 ،الجمعة

  المت للدو باسللأ الخارجيللة األمريكيللة إدثللار فاسللكيز  للا Edgar Vasquez  ن الواليللات المت للدر إ
  يلق سلمأ دائلأ "نر ت مكتب منيمة الت ريلر ال لسلطينية بلتن ي رلر نشلاط   للم ملا يخلل ت

من  رار امثمق سيتأ فرض " يود"  و ا  فاسكيز إن  بدال   وشام  بين امسرائيليين وال لسطينيين" 
  180 لم المكتب  دون أن ي دد طبيعت ا

  للا  أ مللد ب للر  النائللب األو  لللرئيه المجللله التشللريعي ال لسللطيني  إن تمكللين  كومللة التوافللق 
وو ل  التنسليق األمنلي بلين السللطة   ال طلاث  لنال رلار الوطني في ثزر يت  ق من خم  رفلع 

  181ال لسطينية واال تم  امسرائيلي
 الللذد اسللت د  مسللجدا  فللي  ريللة  "الت جيللر امرئللابي"م مللود  بللاه  السلللطة ال لسللطينية رئلليه دان

رلابة بالرو ة ال ريبة من العريش فلي م افيلة شلما  سليناح  وتسلبب  سل وط  شلرات ال ل ايا وا 
باسللأ وزارر الداخليللة واألمللن الللوطني فللي  طللاث ثللزر إيللاد البللزأ  النللاطقدان كمللا  ريين مللدنيين مرلل

   182 ماه الت جير  ركةدانت ومن ج ت ا  "العم  امجرامي" الذد است د  مسجد الرو ة 
 اليمينيللة  تمثللت بلإ من وزيللر الرل ة  يع لوب ليتسللمان "إسلرائي "أزملة ائتمفيللة ب كوملة  ان جلرت 

Yaakov Litzman  طلارات يلوأ السلبت  الترللي  ل  است الت  ا تجاجا   للم إرلدار ترلري   مل 
و للا  ليتسللمان إنلل  الت للم رئلليه الللوزراح بنيللامين نتنيللائو  وأبلغلل  اسللت الت  مللن منرللب   ألنلل  للليه 

  183مستعدا  للجلوه في  كومة ال ت ترأ  رمة يوأ السبت
 وبيللت جللاال  الوطنيللة فللي مللدن بيللت ل للأ  للررت الجمعيللات والم سسللات العربيللة األرثوذكسللية وال للوة  

 أو ملن ينلوب  نل  خلم  اال ت لا  بعيلد ملار ني لوال  م اطعة البطرير  ثيوفيلوه الثالو  وبيت سا ور
وذلل  ردا   للم   ش يع بيت جاال  و يد كنيسة اآلباح واألجداد في بيلت سلا ور  وفلي  يلد المليمد

  184ذكسي للشركات امسرائيلية واالستيطانية مليات بيع وتسريب أرا ي الو   العربي األرثو 
 )إن السللطات امسلرائيلية ئلدمت    ا  مكتب تنسيق الش ون امنسانية التابع لرمأ المت در )أوتشلا

  185فلسطينيا   211ما أدة إلم ت جير   2017  منذ بداية ال ده شر يفي  منزال   119
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 رفائيل "  –"تطوير الوسائ  ال تالية  وزارر الدفاث البريطانية  ن إبراأ ر  ة مع شركة أ لنت
 بلغلت  يملة الرل  ةو امسرائيلية  بموجب ا ستشترد لندن منيومة "ال بة ال ديدية" الدفا ية  

  186  ب سب ما أفادت ال نار الثانية امسرائيلية(دوالر مميين 104 مليون إسترليني )ن و 78
 25/11/2017 ،السبت

 ي بيلللان رلللدر   لللب اجتما  لللا فلللي راأ    برئاسلللة م ملللود اللجنلللة المركزيلللة ل ركلللة فلللت   فللل جللددت
 باه  ت ديرئا للج ود المررية في مجا  المرال ة واستعادر الو در  وأكدت التزام ا بكل  ملا ات لق 

  ب لد  إنجلاز الت لدأ المطللوب   لي   و لم مشاركت ا ال ع الة في االجتما ات ال ادمة المت ق  لي لا
  187من ا كخطور أولم ال بد    كومة و رورر إنجاز ذل  بالكام كما أكدت أئمية تمكين ال 

 خلم  نلدور  فلي مع لد األب لاو ال لومي فلي   السلابق موشلي  يعللون الدفاث امسلرائيليوزير  تبائم
  َ تَللبتنلل  ال يوجللد بللين ر سللاح ال كومللات امسللرائيلية أو أ  للاح الكنيسللت مللن  َ   جامعللة تلل  أبيللب

  188ال لسطينيين ما يبدو  إلم الجرائأ المرتكبة ب ق   أكثر من   وذل  في إشارر   لم
 رلللبرد رللليدأ  لللن مواف لللة بريطانيلللا  للللم رلللر   ال لسلللطيني أ للللن وزيلللر التربيلللة والتعلللليأ العلللالي
والمخررلة للد أ  دوالر( مليلون 26.4 إسلترليني )ن لومليلون جنيل   20ت ا السلنوية البالغلة اام سإ

  189جزح من ا لرال  التعليأ بما يشم  تخريل  الموازنة العامة ل لسطين
 26/11/2017 ،األحد

  للب اجتمللاث اللجنللة  لتل زيللون فلسللطين الرسللمي    للو اللجنللة المركزيللة ل للت   سللين الشللي   للا   
 " %5  إن تمكللين  كومللة الوفللاق مللن ممارسللة رللم يات ا فللي ثللزر "لللأ يتعللد  تللم اآلن المركزيللة

رر أجمعلت  للم أن ال كوملة أمام لا  را يل   ا   زاأ األ مد إن "كل  ال رلائ  فلي اجتملاث ال لائو 
 ركلة  ملاه إن لا سل لت   اللتوملن ج ت لا   في التمكين  وأن ال كوملة الموازيلة  ائملة فلي ثلزر" 

ال يللادد فلللي و لللا   الت للاق المرللال ة  أ ال كومللة ال لسلللطينية لم ام للا فللي  طلللاث ثللزر  تن يلللذا  تسللل  
لللللأ تن للللذ أد شلللليح مللللن   م الل يللللة تلللل  ن فللللت  وال كومللللة والسللللطةإ ملللاه سللللامي أبللللو زئللللرد  
أن الع وبلللات للللأ ترفلللع  لللن ثلللزر بعلللد  بللل  يلللتأ اسلللتخداأ تلللل    وأكلللد اسلللت  ا ات ات لللاق المرلللال ة

  190الع وبات بمنطق االبتزاز ألئ  ثزر وفرض أجندر  لي أ
  فللي أ  للاب اجتمللاث ةال ريديللال ركللة انت للت أزمللة االئللتم  ال كللومي بللين  للزب الليكللود ال للاكأ و  

ال كوملللة بنيلللامين نتنيلللائو ور سلللاح "ال رلللائ  األرثوذكسلللية المتطرفلللة"  تورللل  خملللل  بلللين رئللليه 
وات لق األطلرا    فيما يتعلق بتزمة األ ما  في سلكة ال ديلد فلي أيلاأ السلبت  ي  وسط الجانبان إلم    ٍ 

أيلاأ  خلم  ب سب ال نار امسرائيلية امخبارية الثانية  " لم  لدأ إثلمق الم لا  التجاريلة فلي تل  أبيلب
سللم  لللوزير تبنللي ا تللرا  بللتن "ي   السللبت  وأن  ركللة ال طللارات خللم  أيللاأ األسللبوث لللن تتللتثر"  وتللأ  
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العم  بتن يتخذ في  ين اال تبار السممة العامة  والت اليد امسرائيلية  ورفائية المويل   ودرجلة 
  191ز العاأ"  فيما يتعلق بت ما  ريانة سكة ال ديدال رر  لم ال ي  

  يسلللرائيلامجللليش البلللدأ ف لللد  ثلللمو دبابلللات  إسلللرائيليات م لللاتمتمجنلللدات ألوللللم ستشلللغ  للملللرر ا 
   192سم  المدر  ات لتشغي  دباباتلم اتمت مجندر ك 13بتدريب 

  ويمللر  األ للداأ  لللم   لللم تمويلل  بنللاح مسللار سلليا ي يمكللن  بللورر سلليرا   واف للت  كومللة اال للتم
لل  لللن وزيللر السلليا ة يللاري  لي للين أ سللب مللا بال لل ة الغربيللة الم تلللة وئ للبة الجللوالن  ب  ب ور  

 إنو لا  لي لين  " لتعزيز السيا ة ساسيا  أ" رألربنيامين نتنيائو بال رار الذد  امسرائيليرئيه الوزراح 
وبعد مواف ة ال كومة   افلة بالتاري  الي ودد"  وأماكن"المسار الجديد سيعبر مدينة ال ده ال ديمة 

لجنة م ل ة من  دد من الوزراح ت لديأ الم تر لات للمشلروث اللذد تبللع   لم التموي   سيتعين  لم
  193دوالر( مليون 2.8ن و مميين شيك  ) 10ميزانيت  

 أن  نارر شرطة اال تم    أكد الت  يق الذد أجرت  دائرر األو ا  امسممية في ال ده الم تلة
؛ " للاثوا خرابللا  فيلل   و بثللوا 2017خللم  تمللوز/ يوليللو امسللرائيلي الللذين ا ت مللوا المسللجد األ رللم 

فللي   و الللت الللدائرر بغرفللة األذان  ورللادروا بعللض م تويات للا  و طمللوا الرخللاأ  وخربللوا السللجاد" 
   إن نتائم ال  ل التي تورلت إلي ا لجان ا المكل ة متابعلة االنت اكلات امسلرائيلية ب لق  ل ا بيان

لم وجود  بو وتخريب من  ب  اال تم  "دلت    27/7/2017–14 ترر الالمسجد األ رم خم  
  194امسرائيلي في معيأ مرليات ومرافق المسجد األ رم خم  تل  ال ترر"

 ت للدأ لمرللر مسللا دات متنو للة   "إسللرائي "السللابق موشللي  يعلللون إن  دفاث امسللرائيلي للا  وزيللر اللل
  للايا أمنيللة  أن مرللر واألردن تعلمللان  لللم مللن تعتمللدان فللي مواج للة امرئللاب وفللي  إلللم منوئللا  
إن  يجب  دأ الكشل   يعلون و ا   أن  يكت ي بذل  دون ت ديأ ت اري  "ل ساسية األمر" مو  ا  

  195إلم مرر "إسرائي " منية  ن مسا دات 
   أثنللاح الت  يللق معلل  فللي  للا  ج للاز أمللن الدولللة اللبنللاني إن الممثلل  المسللر ي زيللاد  يتللاني ا تللر

فلللي  24/11/2017   بعلللد إل لللاح ال لللبض  ليللل  يلللوأ الجمعلللة"إسلللرائي "بجلللرأ التخلللابر والتعامللل  ملللع 
  196العارمة بيروت

 27/11/2017 ،اإلثنين

  خلي  ال ية   و المكتب السياسي ل ركة  ماه  في م تمر رل  ي  إن ال اللة ام مميلة   ا
جديلدر"  ترري ات ر افية ل يادات كبيرر ملن فلت    لا  إن لا "و لعت شلروطا     وانت د""ال تطمئن
تريللد االن للمب  لللم المرللال ة"  ورفللض مللا يوجلل   ئنللا  أطرافللا  " نمشلليرا  إلللم أ المرللال ة  متملاأ

و دد ثمثة مل ات  ا    ل ركت  من  ب   يادات فت  من ات امات  تتعلق بإ ا ت ا  ملية "التمكين"
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  و"المللللللوي ين"    وئللللللي مل للللللات "سللللللم  الم اومللللللة"ال ت بلللللل  الن للللللاش"مل للللللات  مللللللراح"  عللللللد  إن للللللا ت  
  197من"و"األ

  و للا   ن للت  ركللة فللت  أن تكللون طر للت نللزث سللم  الم اومللة خللم  جلسللات ال للوار ال لسللطيني
ن  ركتلل  لللأ ا  و خللط أ مللر   إن سللم  الم اومللة فعللم    للجزيللرر  النللاطق باسللأ فللت  أسللامة ال واسللمي

وتعللر   يمللة ذللل    أن فللت   ركللة م اومللة مو للوث نز لل   لللم طاولللة ال للوار  م كللدا   تطللر  أبللدا  
وأو لل  ال واسللمي أن فللت  لللأ تسللمع  للن نللزث سللم  الم اومللة إال فللي  تعبيللرر  م    لللم  للد  السلل

   198وسائ  ام مأ من  ادر  ماه

  و مركزيلة فلت   أن  كوملة الوفلاق اللوطني اسلتلمت المعلابر فلي  طلاث ثلزر   أكد م مد اشتي  
وجلل  فللي كلل  مللا  ن  لللم أكملل و إخواننللا فللي  ركللة  مللاه متعللاون"و للا  اشللتي     لللم أكملل  وجلل  

  199"يتعلق بم ار  المرال ة في  طاث ثزر
 وزيللرر المسللاوار االجتما يللة امسللرائيلية جلليم جملئيلل   الللت Gila Gamliel الموجللودر فللي مرللر  

وف للا  لل نلار العبريللة الثانيلة  فللي  لوار مللع مجلللة و للمشلاركة فللي مل تمر نسللائي تلابع لرمللأ المت لدر  
وب سلب ال نلار العبريلة  فلإن  طينيين لي يموا في  دوللت أ ئلو سليناح "السيادر"  إن أف   مكان لل لس

  200الخارجية المررية طلبت بشك  رسمي من نييرت ا امسرائيلية تو ي  تل  الترري ات
   للدة األملأ المت لدر  بلتن لديل  نشلاطات ذات طلابع  لوارد ملع  "إسلرائي "داني دانون  منلدوب  ا

إن و لا    "إسلرائي "بلوماسلية ملع ييلة مملن ال ت ليأ  م لات ددوللة إسلممية و رب 12نيلراح لل  ملن 
"بعض ئ الح الس راح كانوا يتن لون من مكان آلخر بمجرد مشائدت أ لي في أرو ة األمأ المت لدر  

  201أما اليوأ فيراف وني ويتبادلون العناق معي"
 الب ريلة" إللم  ممنيلة  الجو والب رية امسرائيليان  ن ت و  منيومة "ال بة ال ديدية  اسم  أ لن

  للاأبعللد سلسلللة مللن تجللارب اال تللراض الناج للة التللي أجريللت فللي  للرض الب للر  اسللتغر ت ن للو 
  202من ام داد وال  لالعاأ ونر  

  مئير  ميت للمعلومات االستخباراتية مركز ا  ت رير رادر  ن The Meir Amit Intelligence 

and Terrorism Information Center  وزارر الخارجيللة امسللرائيلية  إن مواج للة الوجللود تللابع لللال
 "إسلرائي "وأشار الت ريلر  إللم أن  ودا ش  لي ين بطري ة ما  "إسرائي "اميراني في سورية سيجع  

  واآلن ال لق الرئيسي في ت  أبيب يتم ور  و  الوجود  الأ تعد تخشم دا ش بعد س وط مشرو 
  203ةاميراني في سوري

  فري يا  مانديم مانلديمإفي جنوب  ا    و البرلمان Mandela Mandela إن فلسلطين تتعلرض  
  204ألسوح أنواث ال ر  العنررد
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 28/11/2017 ،الثالثاء

  المللللوي ين التللللابعين للسلللللطة   خللللم  جلسللللت  األسللللبو ية فللللي راأ   ة  كومللللة ال لسللللطينيالد للللت
 فرلائ و اللت  سلنوات   شلر ملرر منلذ ال لسطينية إلم العودر إلم  مل أ في الوزارات  وذل  ألو 

مناك للات ت للر و    للرار ال كومللة اسللتباق وا لل  لخطللوات ت  يللق المرللال ة الوطنيللةإن فلسلطينية 
أكلدت الجب لة الشلعبية لت ريلر فلسلطين أن ال لرار يعيلق المرلال ة وي لد  مربلا  و  الك  الوطني 

فيملللا   2011 لللاق ال لللائرر مخلللال  الت ال لللرار  للللم أن  ركلللة  ملللاهوشلللددت السلللا ة ال لسلللطينية  
 د تعكه تلدا يات   استعجا  في ثير مو ع " ئو إلم أن ال رارامسممي  الج اد ركة أشارت 

  205سلبية  لم إجراحات تطبيق المرال ة"
  أكللللد النائللللب الثللللاني لللللرئيه المجللللله التشللللريعي  سللللن خريشللللة  أن اسللللتخداأ مرللللطل  التمكللللين

  206وتعطيل ا وامررار  لي   ي د  إلم تتجي  المرال ة
  بنيامين نتنيائو بالرئيه الرواندد بو  كاثلاميامسرائيلية ال كومةالت م رئيه   Paul Kagame  

"كجلللزح ملللن توسللليع التواجلللد   فلللي نيروبلللي  وأ للللن  لللن افتتلللا  سللل ارر إسلللرائيلية جديلللدر فلللي كيغلللالي
و وكاثللامي إمكانيللة فري للي  كمللا ب للو نتنيللائفري يللا وتعميللق التعللاون امسللرائيلي امإامسللرائيلي فللي 

  207"البلدين"فت  خط طيران مباشر بين 
 دور ليبرملان منلع الوفلود السويسلرية ملن اللدخو  إللم  طلاث ثلزرجلامسرائيلي أفي دفاث رر وزير ال  

مللع  Julian Toni بعللد ل للاحات   للدئا السلل ير السويسللرد لللدة السلللطة ال لسللطينية جوليللان تللوني
فلي  امسلرائيلية  مليلات ال كوملةعبريلة الثانيلة  فلإن منسلق وب سب ال نلار ال  يادات  ركة  ماه 
توج  بتورية إللم ليبرملان لمنلع دخلو  الوفلود السويسلرية إللم  يوأل  مردخادالمناطق ال لسطينية 

  208 طاث ثزر  بر المعابر امسرائيلية
  ما يسلم   لم تعدي  " انون أساه: ال ده"  ب  اللجنة الوزارية امسرائيلية لش ون التشريعراد ت

لعر لل  للترللويت  ليلل  فللي  ب رلل  مخلليأ شللع اط لمجئللين وك للر   للب  للن ال للده  وذللل  تم يللدا  
تسلللعة أ  لللاح كنيسلللت ا تلللرا  ال لللانون م ابللل  معار لللة أيلللد و  لل لللراحتين الثانيلللة والثالثلللة   الكنيسلللت
  209سبعة

  لل رللو  للشللطرنم لوكالللة فللرانه بللره أن سللبعة ال بللين  للدموا طلبللات  امسللرائيليأ لللن االت للاد
–26خللم  ال تللرر  لللم تتشلليرات دخللو  إلللم السللعودية للمشللاركة فللي بطولللة سللتجرد فللي الريللاض 

  210ن  يسعم لتس ي  ذل أبعد أن أ لن االت اد العالمي للعبة  ،30/12/2017
  كش  مدير مركز التخطيط البدي  المتخرل في ش ون البنلاح والتخطليط  نلا سلويد الن لاب  لن

ب جللة أن للا   بلللدر و ريللةأللل  مللن السللكن فللي ن للو  1948يمنللع فلسللطينيي  أن اال للتم  امسللرائيلي
  211مبنية للي ود ف ط



 2017 تشرين الثاني/ نوفمبر _____________________________________________________

  33       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

  خم  ا ت ا  أ امت  البعثة امسرائيلية لدة األمأ المت لدر   ماي  بينه ا  نائب الرئيه األمريكي
 "سلرائي إ"بنيويور   إن الرئيه دونالد ترامب يدره بجدية مو د وكي ية ن   الس ارر األمريكيلة فلي 

بللنه فللي الو للت ن سلل  أن ترامللب "ملتللزأ أي للا  بللإ م  السللمأ فللي الرللراث  وأ للا  إلللم ال للده 
  212امسرائيلي ال لسطيني"

 29/11/2017 ،األربعاء

  و لا   ال لسطينية ات ا  ا  لم تتجي   ملية تسلأ ال كومة لم ام ا في  طلاث ثلزر  ال رائ أ لنت
إن  ركتلا فلت  و ملاه  رل  ي  خم  م تمر  بو  يطة  و المجله الثورد ل ركة فت  فايز أ

كللانون  10إلللم  1طلبتللا مللن مرللر تتجيلل  اسللتكما   مليللة تسلللأ ال كومللة لم ام للا فللي ثللزر مللن 
  213وذل  ب د  استكما  الترتيبات ل مان خطوات إنجاز المرال ة  2017 ديسمبراألو / 

  ع الترلللري ات التلللي تتنلللاو  جميللل"بو للل   م ملللود  بلللاه  لللرارا   ية لسلللطينال السللللطةأرلللدر رئللليه
  وذللل  مللن أجلل  المرللل ة الوطنيللة ال لسللطينية  المرللال ة الوطنيللة والمتسللببين فللي  ر لت للا فللورا  

  214"ولل رورر ال روة  المرريين  مع الت يد ال ورد بال رار األش احو م اتنا مع 
  امللا    60ات ومللر أربللع بالسللجن الم بللد  اال للتم  امسللرائيلي فللي تلل  أبيللب  كمللا   م كمللةأرللدرت 

 8/6/2016ن ذوا فلي  الذينخالد مخامرر  ويونه زين  و ب ق األسرة ال لسطينيين: م مد مخامرر  
رللللابة تجللللارد  مركللللز مليللللة إطللللمق نللللار داخلللل   بتلللل  أبيللللب  أسلللل رت  للللن م تلللل  أربعللللة جنللللود وا 

  215ألخرين
 تلرا  اللدو   ا  رئيه وفد البرلمان األوروبي لش ون العم ات مع فلسطين إن الو ت  لد  لان ال 

وطاللب    و ارلمت ا ال لده 1967 سلنةاأل  اح فلي االت لاد بدوللة فلسلطين مسلت لة  للم  لدود 
وفلللد  فلللي بيلللان لمناسلللبة اليلللوأ اللللدولي للت لللامن ملللع الشلللعب ال لسلللطيني  بتعليلللق ات ا يلللة الرئللليه 

  216الشراكة مع "إسرائي " إلم أن تلتزأ التزاما    ي يا  با تراأ   وق امنسان
 30/11/2017 ،الخميس

 و للعت   ثللزر: إن الللوزارر شللكلت لجنللة أمنيللة طللاث  للا  إيللاد البللزأ  النللاطق باسللأ وزارر الداخليللة ب
خمل لا ترلورات للدمم األج لزر األمنيلة السلاب ة مللع ال ائملة فلي ثلزر؛ م كلدا  أن "الملل  األمنلي للل  

  217ات اق وا    وجائزون لتطبي  "
 إنجلللازإن  ركلللة  ملللاه مسلللتمرر فلللي   عي أ ملللد ب لللر لللا  النائلللب األو  للللرئيه المجلللله التشلللري 

المرال ة من أج  بناح استراتيجية وطنية لت رير فلسطين  واست جن ب ر  رار  كومة ال مد   
  218ال ا ي بعودر الموي ين المستنك ين بشك   شوائي

   219الذ من  ذ  ملية الطعن بال رار  و جندد إسرائيلي طعنا  في  راد بر راح الن ب  ت  
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  وأ للن  اال تم  امسرائيلي  در موا ع للم اومة ال لسلطينية فلي أرجلاح  طلاث ثلزر  طائرات ر ت
جيش امسرائيلي  ن س وط مجمو ة من  ذائ  ال لاون  للم مو لع  سلكرد وأ ملا  ئندسلية لل  ال

  220شمالي  طاث ثزر
 باللدورر الثالثلة  لل فلي كلملة    ا  األمين العاأ لمنيمة التعاون امسممي يوس  بن أ مد العثيمين

إن "ال  للية ال لسللطينية تشللك    لملل تمر  للوارات الب للر األبلليض المتوسللط التللي انطل للت فللي رومللا
الت للدد األكبللر فللي المنط للة  وبللدون  ل للا ال يمكللن ال للديو  للن توازنللات إ ليميللة ونيللاأ إ ليمللي 

  221جديد ي  ق األمن والسلأ واالست رار"
 ال ريللة الللذد  لللم أسللطو اال تللداح فللي  "إسللرائي "م اكمللة   للررت الم كمللة الجنائيللة الدوليللة  للدأ 

 فللاتو بللن سللودرللم كمللة    كمللا أ لنللت المد يللة العامللة2010مللايو  كللان متج للا  إلللم ثللزر فللي أيللار/
Fatou Bensouda  م كدر  رارا  ساب ا  ي  ي بإثمق الت  يق األولي  

222  
  مليلون دوالر أمريكلي لوكاللة  1.25يملة  لن ت لديأ د لأ ب  ية لسلطينالسلطة الأ لن ممث  ال ند لدة

  223األونروا
  لللن  مللللة دوليلللة ت ودئلللا تللل  أبيلللب  وزيلللرر المسلللاوار االجتما يلللة امسلللرائيلية جللليم جملئيللل كشللل ت 

يللران ةالعربللالللدو  السللتعادر مللا تللد  ي أن للا أمللم  ي للود  اسللتجمب أ لمسللتيطان فللي  الللذين تللأ    وا 
  224األرا ي ال لسطينية الم تلة

 م ابل    ا    لو  151 تتييلدبمشلروث ال لرار المعنلون "ال لده"  العاملة لرملأ المت لدر جمعيةا تمدت ال
التتكيلد  للم أن    فلي ال لرار وكررت الجمعية العاملة  ن الترويت  تسعةامتناث و   ا تراض ستة

دارت ا  لم مدينة ال لده"إسرائي "أد إجراحات تتخذئا  ثيلر     ل رض  وانين ا وواليت ا ال  ائية وا 
  225وبالتالي ف ي الثية وباطلة   انونية
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