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 اليوميات الفلسطينية
 2018 نايري/ ثانيكانون ال

 1/1/2018 ،اإلثنين

   ييوت اليييا  مييي   ا ييا   محمييود اسييا  يةفلسيي ينالة السييل دان رئييي القييرار الصنيييرذ الييتذ يي
 لييييالم  ييي ي  31/12/2017فيييي  Likud ليكيييودحيييزل اليين فيييي الل نييية المركزيييية لسيييرائيلاليييوزرا  اإ

قيرار ال ن  اسيا  و كيد ية غير القانونيية سرائيلاإ صمراتالمستي  األرا ي الفلس ينية المحتلة لتوس
: "نحيين سيييدد اسييا  قييا و  هييو سمثاسيية اييدوان غاشيي  الييف الشييصل الفلسيي يني و ر ييا ومقدسيياتا 

، سمييا فييي تلييا الييتهال الييف المحيياك  الدولييية واالن ييما  الييف 2018اتخييات قييرارات هاميية خيي   اييا  
  1المنظمات الدولية"

 السييل ة الفلسيي ينية إايي ن "انميييار املييية التسييوية"، فييي ا ييار موا ميية قييرار داييت حركيية حمييا  
وقييا  المتحييد    "اسييرائي "ات ال ييفة البرسييية مسييتصمر  ، والقا ييي سالصميي  الييف  يي ي الليكييودحييزل 

الليكييود يت لييل وقييع ساسيي  الحركيية اسييد الل يييع القييانوح، فييي تيييريم يييحفي، ان موا ميية قييرار 
مسيييار منظمييية التحريييير الفلسييي ينية نحيييو خييييار الشيييصل الفلسييي ينية،  وتييييحيم، التنسييييأل األمنيييي
سقا  مشاري  تيفية الق ية ،المتمث  سالمقاومة   2واسترداد حقوأل الشصل المسلوسة ،لموا مة وا 

 ان "تيييويت الليكييود، الحييزل الحيياك ، ل يي ي ، يسييرائيلقييا   حمييد ال يسييي، النائييل فييي الكنيسييت اإ 
اليدولتين، وفيتم ال رييأل  ميا  نقياق حقيقيي  مصيان فيي قتي  فكير  حي ي هو ا اسرائي المستو نات الف 
وسالتالي الحيلولية دون اقامية الدولية الفلسي ينية المسيتقلة"  ور ي ال يسيي  ن  ،(الواحد لفكر  )الدولة 
 ،)الفي  الصنيرذ( م  حقوأل اليا لليمود Apartheid سرتمايدهو ت سيأل "نظا  األ ما ي رذ فصليا  
   3أل للصرل"وانصدا  الحقو 

 مير ، خي    645رفي  األتان فيي المسي د اإسراهيميي فيي مدينية الخليي   يةسرائيلمنصت السل ات اإ
   4، سحسل وزير األوقاع الفلس يني يوسع اداي 2017 سنة

 2/1/2018 ،الثالثاء

 يييادقت الميئيية الصاميية للكنيسييت Knesset  اسييرائي قييانون  سييا :  ورشييلي  القييد  اايييمة "الييف" 
ية اليف  ذ  يز  مين القيد  منيو  سيرائيلوفأل القانون المصد  فإنَّ التخلي ان السياد  اإو دَّ   المص

 نييا الحيييو  الييف هييت   ا ييو كنيسييت، المييا   60ميين  ا ييو كنيسييت سييدال   80سميييادقة  غلسييية 
را   الثانيية والقي وقيد  ققريرَّ مشيروح القيانون سيالقرا   ة نسإااد  رس  حدود المدي األغلسية سيسمم  ي ا  
ايييين  وامتنيييي  ا ييييو كنيسييييت واحييييد 52 ا ييييو كنيسييييت، فيمييييا اار ييييا 64 الثالثيييية ست ييييييد  غلسييييية

  5التيويت
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  كي دونالد ترامليالرئي  األمر  الن Donald Trump  نا رف  ق ية القد  اين  اولية المفاو يات 
 لفلس ينية، متمما  السنوية للسل ة ا األمريكيةهديد سوقع المسااد  المالية  اية، كمسرائيلالفلس ينية اإ

  "اسرائي ي"سالقد  ااييمة لي ادارتاسصد ااتراع  "اسرائي "سرفض التفاوض الف اتفاأل س   م   اياها
"نحيين نييدف  للفلسيي ينيين  :Twitter فييي تبريييدات نشييرها اسيير حسيياسا الييف موقيي  تييويتر ،وقييا  ترامييل

را   هييي  ال يرييييدون حتيييف احتييي  وتقيييدير   ذوال نحيييي  مييينم  اليييف  مئيييات م ييييين اليييدوالرات سييينويا  
الفلسي ينيين ميا ايادوا يرييدون التفياوض اليف   ن     الميا اسيرائي التفاوض الف مصاهد  سي   مي  

  6من هت  المدفواات المستقسلية ال خمة؟"  يا  نسدد لم    نالس  ، لماتا ينسبي الينا 
  لي اسييفير  الواليييات المتحييد  األمريكييية فييي األميي  المتحييد  نيكييي هييقالييتNikki Haley الييف " ان

لف هت  اللحظة لي  يتقيدموا نحيو  الفلس ينيين  ن يظمروا اراد  في الصود  الف  اولة المفاو ات  وا 
 اولة المفاو ات ولكنم  ي لسون المساادات  و قو  ان المساادات لن تتهل اليم  اال اتا ت كدنا 

األمي  وكالية ليف سيلا  حيو  تمويي  ا وردا    " نم  قادمون الف المفاو ات الستئناع املية السي  
 United Nationsالمتحييد  إغاثيية وتشييبي  ال  ئييين الفلسيي ينيين فييي الشييرأل األدنييف )األونييروا( 

Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) ، قاليت
مييييوا  اال اتا ايييياد مزيييييد ميييين األ كمييييا قييييا  الييييرئي  سيييي ن الواليييييات المتحييييد  سييييتوقع  يييي ي ": لياهيييي

وكمييا شيياهدنا فييي قييرار ال مصييية الصاميية فميي  ال يسيياادوا فييي  ،الفلسيي ينيون الييف  اوليية المفاو ييات
تا ل  يحد  تقد  في املية الس   سصود  الفلس ينيين فإن المساادات ستتوقع ،املية الس     7"وا 

 اليرئي  األمريكيي  ااي نان  الفلسي ينية نسيي   سيو ردينية، السيل ة قا  النا أل الرسيمي ساسي  رئاسية
، وتيييييويت الكنيسييييت الييييف قييييانون القييييد  "اسرائي ي"القييييد  اايييييمة لييييساالاتييييراع  دونالييييد ترامييييل

 ن و  ياع،  الموحد ، هو سمثاسة اا ن حرل الف الشيصل الفلسي يني وهويتيا السياسيية والدينيية 
اية ما يسمف سالصملية نم ي  الن رسميا  سرائيليشير وسو وح، الف  ن ال انل اإ الكنيست تيويت

  8السياسية، وسد  سالفص  الصم  الف فرض سياسة اإم  ات واألمر الواق 
  قيا  رئييي  الم لي  الييو ني الفلسي يني سييلي  الزانييون ان حركتيي حمييا  وال مياد اإسيي مي قييد

اسييتلمتا داييوات رسييمية للمشيياركة فييي  امييا  دور  الم ليي  المركييزذ الفلسيي يني الييتذ ينصقييد فييي 
  9تحت اس : "القد  الصايمة األسدية لدولة فلس ين" 15/1/2018–14

  موا مية شيياملة تمييدع  اسييتراتي يةدايا رئييي  المكتيل السياسييي لحركية حمييا  اسيمااي  هنييية اليف
اييياد  االاتسيييار  ميييا  الق يييية الفلسييي ينية كمشيييروح  ،يةسيييرائيلاليييف اسيييقا  القيييرارات األمريكيييية واإ وا 

الف  يرور  تحقييأل  ،في تيريم يحفي ،و كد فا ة الشصسية واالرتكاز الف االنت ،تحرر و ني
يي سييوا ،  ية واألمريكييية الييف حييدي سييرائيلد إس ييا  القييرارات اإسرنييامف فلسيي يني ارسييي اسيي مي موحي

زاليية اثارهييا ميي  الم ييي قييدما    واالسييتصانة سمواقييع األ ييراع الدولييية المليييد  للحييألي  ،فييي التنسيييأل وا 
  10في المن قة يةمريكاأل سياسةالالفلس يني والمت رر  من 
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 في يييدور ليسرمييياني سيييرائيلاإ دفاحقيييا  وزيييير الييي  Avigdor Lieberman  ان سصيييض قييياد  المصار ييية
 ن ال يييييق، مشييييددا  الييييف  غييييز  ية يسييييصون لتييييوري  الحكوميييية فييييي حييييرل  ديييييد  فييييي ق يييياحسييييرائيلاإ
  11"ومتف يقو  ستلايصالف األمور سالشك  الم لول، ويصرع ما التذ يتو ل اليا فصلا " يسرائيلاإ

  ي غيادذ ايزنكيوت سيرائيلرئي  هيئة األركان الصامة لل يق اإ النGadi Eisenkot  اسيرائي " ن" 
فيييي  "الميمنييية الشييييصية"سيييااية لمنييي  فيييرض  فيييي تحيييالع واسييي  ي ييي  دوال   ا يييوا   قيييد تييييسم قريسيييا  

يمتييد اسيير الصييراأل لنشيير نفييوت  "هيي   شيييصي"الحكوميية اإيرانييية سالصميي  الييف تشييكي  واتميي    سييورية
انظروا فق  الف ح ي  االسيتثمار اإيرانيي مين " : قاو ولسنان واليمن والسحرين وق اح غز ،  سوريةو 

مليييون دوالر  700  يي  تحقيييأل الميمنيية اإقليمييية، سييت دون  نييا يييي  الييف ميينم حييزل   مييا سييين 
  12"ومليار دوالر ك  اا 

  ي ليفنيي تسييس ةسياسقالية سيرائيلوزيير  الخار يية اإ قيرتTzipi Livni   ن اسيتخدا  المزييد مين القيو 
فييي لقييا  ميي   ، ديييد   وقالييت ليفنييي السييتراتي يةغييز  ليين ي ييدذ، مشييدد  الييف الحا يية  ق يياح  ييدي 

ية ال تملييا سياسيية ت ييا  غييز ، والمزيييد سييرائيلان الحكوميية اإ ،الصسييرذ اإخسييارذ Wallaال اسموقيي  و 
و  ييافت: "نحيين سحا يية الييف خيي  دسلوماسييي  مييدو  ميين القييو  واملييية اسييكرية  خييري ليين ت لييل ال

 تقييو : القييو  الصسييكرية  ييدي  اسييتراتي يةيييلدذ الييف نييزح السيي ح فييي ق يياح غييز ، ونحيين سحا يية الييف 
  13رور ، وال يق يصرع كيع يفص  تلا"نص ، اند ال  -حما 

 قسي  القييوي  ايين ية الثانيية الييف موقصميا اإلكترونييي، نقي   سييرائيل يا  فييي مص ييات نشييرتما القنيا  اإ
وسحسل   2017 سنة قد  الف االنتحار في  ا  ياسرائيل  نديا   16ي،  ن سرائيلالسشرية في ال يق اإ

، مييين  يييمنم  2017فيييي سييينة   نيييديا   55المص ييييات اليييوارد ، سليييإل الصيييدد اإ ميييالي لل نيييود القتليييف 
قتليييوا فيييي  د نيييو  9وحيييواد  سيييير، ساخييير لقيييوا حيييتفم    نيييديا   12، ساإ يييافة اليييف حييياالت االنتحيييار

قتليوا فيي  اخرين 7ونتي ة المرض،  حاالت 9وحواد  الف يلة سالتدريسات الصسكرية واألسلحة، 
  14في ظروع الف يلة ستنفيت املياتامليات اسكرية، و نديان قت  

  ( نظمية رفائيي  الدفاايية المتقدمية)  النيت شيركة رفائيي Rafael (Rafael Advanced Defense 

Systems) البيا  ييفقة كانيت سيتسر  سيين ال يرفين،  ية  ن الحكومية المنديية  سلبتميا رسيميا  سرائيلاإ
ية، التيي سيرائيليفقة اسكرية م  الشركة اإ المندية و لبت وزار  الدفاح سقيمة نيع مليار دوالر 

يييياروض م ييياد لليييدساسات مييين  يييراز االع  ثمانييييةكيييان مييين المفتيييرض  ن تحيييي  سمو سميييا اليييف 
 النيييت وزار  اليييدفاح المنديييية، فيييي سييييان نقلتيييا وسالمقاسييي ،  قاتفييية ييييواري   ةث ثمئيييو  Spike سيييسايا

الييف شييرا   المندييية المندييية موافقيية الحكوميية The Economic Times يييحيفة ايكونوميييا تييايمز
   15مليون دوالر 72حو نية ستكلفة تي  الف سرائيلاإفائي  يواري  من شركة ر 
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  هييتر نياورت ييةاألمريكالمتحدثية ساسي  الخار يية قاليت Heather Nauert  القيد   تيري ن حكومتميا
"لقيد تحيدثنا  :وقاليت نياورت و ن موقع حكومتما ل  يتبير سمتا الش ن  ،حدي ق ايا الح  النمائيا

  16النمائي و ن هت  )ق ية القد ( هي  ز  من مفاو ات الح  النمائي" ان ق ايا الح ي  دائما  
 3/1/2018 ،األربعاء

 لصاميية للكنيسييت سييالقرا   التمميدييية الييف مشييروح قييانون ا ييو الكنيسييت روسيييرت يييادقت الميئيية ا
والتذ ينص اليف  ن الشيخص الميدان سارتكيال  ريمية قتي  فيي ظيروع  ،Robert Ilatov اي توع

المتم  سيمكن ايدار  س غلسية ااديية، وال  ارهاسية سيحك  اليا ساإادا ، و ن الحك  ساإادا  سحألي 
ية سنييامين سيرائيلرئيي  الحكومية اإ و الين  الييادر  فيي حكي  نميائيإايدا  ي وز تخفيع اقوسية ا

 شيددو  ،49ا يو كنيسيت واار يا  52  د يييالتذ  ت ييد  للقانون، Benjamin Netanyahu نتنياهو
وليييتلا ال يسيييتحقون  ، نيييا "تو يييد  و ييياح مت رفييية ألشيييخاص ينفيييتون  يييرائ  رهيسييية اليييف نتنيييياهو
 Israel( الشيياساا) يسييرائيلاإ الصييا  األميين  مييازحييتر فيمييا  سيية" ويسييتحقون كاميي  الصقو  ،الصيييق

Security Agency-ISA (Shabak)  مين  ن اقيرار مشيروح القيانون سييلدذ اليف مو ية مين املييات
ف ااترا ا ال Nadav Argaman مانغ سدي رئي  الشاساا نداع  ر و  اخت اع ليمود حو  الصال  

  17كنيستسالمشروح القانون خ    لسة التيويت 
 الواليييات المتحييد   اايي نردا  الييف ، قييا  النييا أل الرسييمي ساسيي  الرئاسيية الفلسيي ينية نسييي   سييو ردينيية

سوقع تموي  سيرامف داي  وكالية األونيروا، حيا  ايد  ايود  فلسي ين اليف  األمريكية  نما ستتخت قرارا  
  18وال سالف ة ان مدينة القد  ومقدساتما ليست للسي  ال سالتهل "،اسرائي "المفاو ات م  

  ان السل ة تلقيت مسياادات  ،محمد مي فف ةالفلس يني السل ة قا  المستشار االقتيادذ لرئي
ملييون دوالر فقي   و و ييم  ن  260قيدرها  2017و 2016 سيينتيغيير مساشير  مين اإدار  األمريكيية 

ية ئيلسييراهييت  المسيياادات كانييت تييتهل فييي ث ثيية ات اهييات: األو  الييف الشييركات والملسسييات اإ
التييي تييوريد خييدمات الكمرسييا  وال اقيية الييف السييل ة، والثيياني الييف المستشييفيات والق يياح اليييحي فييي 

  19القد ، والثال  الف مشاري  السنف التحتية التي تنفتها الوكالة األمريكية للتنمية مساشر 
  خمسين ااد  الييان م ل  الوزرا  قرر الموافقة الف ا  رامي الحمد   الفلس يني قا  رئي  الوزرا

ميين خ ييو  الكمرسييا  المبتييية للمحافظييات ال نوسييية )ق يياح غييز (، الييف  ن تلتييز  شييركة اوا   ييمي
رئي  هيئة الشلون المدنية الوزير حسين  تكرو   محافظات غز  سمو سات هتا القرار توزي  كمرسا 
اليييف  نيييا سنيييا  اليييف تصليميييات اليييرئي  محميييود اسيييا ، فيييإن الميئييية تو ميييت س ليييل رسيييمي الشيييي ، 

  20في ق اح غز  سا ساسقا   ، كان مصموال  اوا  مي خمسينية إااد  السرائيلالسل ات اإ
 تندييدا  قيدها الم لي  التشيريصي الفلسي ينيشارا الصشرات من النوال في ق اح غز ، في  لسة ا ،

ت وخ   ال لسة، س ي الم ل  كلما  "اسرائي ي"سقرار الرئي  األمريكي االاتراع سالقد  اايمة ل
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اللسنيياني، والنائييل ال زائييرذ  زه  نسيييا سييرذ، رئييي  م ليي  النييواليييوتية مساشيير  لنييوال اييرل،  سيير 
  21رلمانيون من     القد  ار   السشير، األمين الصا  لراس ة س

  قا  ا و الل نة المركزية لحركة فتم ازا  األحمد ان ال انل الفلس يني يخوض مصركة سياسيية
نا لن يقسي  تحيت  ذ ظيرع  ن تكيون الوالييات المتحيد  شيريكا  يكيةاألمر مفتوحة م  اإدار   فيي  ، وا 

  22املية س  ، قس   ن تترا   ان اا نما سش ن القد 
  ال يفة  ن قرار حزل الليكود س ي ي ا رئي  المكتل السياسي لحركة حما  يالم الصارورذ نائل قا

ال زيير ،  خي   لقائيا مي  قنيا  ،لصيارورذوقيا  ا والقد  لدولة االحت   ال يق  خ يور  اين قيرار تراميل 
االحيت  ،  اننا ل  ولن نتقس  الخ و  األمريكية سإا ن القيد  ااييمة لدولية" من سرنامف س  حدود، 

وشييدد  ن المقاوميية المسييلحة ي ييل  ن تكييون حا يير  فييي موا ميية االحييت  ، وهييتا   "ال نحيين وال شييصسنا
السييل ة  يييسحت  و كييد  ن المقاوميية التييي تمييدد و ييود   االحييت   ال شييي  يلتيييا ويدفصييا للترا يي  سييوي

  23ل  تصد قادر  الف القيا  سالدور الم لول منما نما اا ز  ان تحقيأل  ذ ان از، و 
  قاليييت ال سمييية الشيييصسية لتحريييير فلسييي ين ان األو ييياح الحياتيييية والمصيشيييية فيييي ق ييياح غيييز  تنيييتر

ن اإ ييرا ات الصقاسييية التييي اتخييتتما السييل ة   ا،مييلفييي سيييان  ،و كييدت الشييصسية ساالنميييار واالنف ييار 
 دت اليف تيدهور خ يير وم سياوذ  ،خ يوات المييالحة مين رغ اليف الي ،غز ، واالستمرار سميا  دي 

سقا  األزمات الف حالما وتفاق  المشك ت الحياتية سيور   لألحوا  االقتيادية والمصيشية في ظ ي 
  24من والسل  الم تمصي أله  الق احوتكرت  ن سقا  األزمات ساتت تمدد األ متساراة 

  خلييية فلسيي ينية املييت  ،يسييرائيلاإ يييق السمسييااد   ،نييا ااتقيي   يسييرائيلاإ الشيياساا  مييازاداييف
، وه  من مدينية الخليي  ،لين الث ثةومن سين المصتق ليالم المخاسرات اإيرانية في ال فة الصرسية 

"التخاسر لييالم تنظيي  مصياد   نسيي"، ذ اتممتا سيمحمد محارمة التدد تاري  ااتقالم ، والتين ل  يح
 اإيرانييةالمخياسرات   نالتحقييأل   ثنيا  فيي نيا "ات يماوقيا  السييان   الشياسااوفأل سيان ييادر اين 

  25"اسرائي  ساحة لت نيد وتشبي  الصم   في ال فة البرسية للصم   دي  فريقيااتستخد   نول 
 غيييير شييييراي  فريقييييا ليييع مميييا ر  40 صييي  نحيييو  اليييفسرنيييامف يسيييصف  ا ييي أل "اسيييرائي "  النيييت

ي س نم  لفتر  زمنيية غيير محيدد    و ،يختارون سين ترا الدولة الصسرية  واا   ل رئيي  اليوزرا  ورحي
  26 ةسنيامين نتنياهو في سداية ا تماح حكومتا سسد  تنفيت الخ

 اليييييحفيين  حييييألي ية سسييييرائيلقالييييت نقاسيييية اليييييحفيين الفلسيييي ينيين ان اييييدد ال ييييرائ  واالنتماكييييات اإ
  27انتماكا   740سلإل  2017سنة والملسسات اليحفية ل

 4/1/2018 ،الخميس

   قرر فتم تحقيأل للشر ة الصسكرية لفحص ظروع مقت  اسراهي   سو ثريا انا يسرائيلال يق اإقا 
  28الحدود م  ق اح غز  الف ،15/12/2017في 
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 ن "ميا تقيو  سيا ادار  تراميل فصلييا  اقيات قا   مين سر الل نية التنفيتيية لمنظمية التحريير ييائل اري
هيو االنتقيا  اليف مرحلية  دييد  انوانميا فيرض الحليو  اليف الشيصل الفلسي يني، سميا يشيم  اسيقا  

سقا  األو اح الف ما هي اليا لتكون اليد ال ،ملفي القد  وال  ئين   29 ولف ل حت  "وا 
 يني سيييلي  الزانيييون لح يييور تلقيييت حركييية حميييا  دايييو  رسيييمية مييين رئيييي  الم لييي  اليييو ني الفلسييي 

القيييد  للم لييي  المركييزذ الفلسييي يني الييتذ يصقيييد فييي را    تحيييت انييوان " 28ي اال تميياح اليييدورذ اليي
  وقا  ا و المكتل السياسي للحركية ورئيي  15/1/2018–14في  "الصايمة األسدية لدولة فلس ين

كييد حرييينا الييف دايي  كيي   مييد ، اننييا ات نقييدر هييت  الييداو  لنل حسييا  سييدرانمكتييل الص قييات الو نييية 
 مصيي ينيييل فيي خدميية الق ييية الفلسي ينية والييدفاح انميا، وسييندر  المشيياركة فيي هييتا اال تميياح، 

ال مييياد  ة كيييد داود شيييمال، النيييا أل ساسييي  حركييي كميييا وسييينصلن القيييرار النميييائي سصيييد انتميييا  المشييياورات 
  30ما تدر  مشاركتمااإس مي،  ن حركتا تلقت داو  رسمية من رئاسة الم ل  الو ني، و ن

  ميورا   في سينا  تس ي   )دااق(  الدولة اإس مية التذ ي لأل الف نفسا اس  تنظي  تنظي الس ي 
ن تيفية  حد الصنايير ستممية حركة حما ، كما ت مي  شديد اللم ة  دي  وتمديدا   ن تحري ا  ت مي 

داع حمييييا  سكيييي  وداييييا المتحييييد  فيييي التسيييي ي  السييييتم ميييدي كتائييييل اييييز الييييدين القسيييا  سالسيييي ح 
  31سما فيما القناس  والمتف رات، وويع الحركة و ناحما الصسكرذ سالمرتدين الكفر  ،الوسائ 

   حان الوقت ألن تتوي  حركة حما  الف استنتاج  اناليسرمان   في دوري سرائيلاإ الدفاحوزير قا"
مو مييا   ،و  يياع   نييا ميين المحسييت التوييي  الييف تسييوية مصنييا فيمييا يخييص ق ييية األسييري والمفقييودين"

نتيياج اليييواري ، مقاسليية تلفزيونيييةخيي   حديثييا لحمييا   : "حييان الوقييت للتوقييع ايين حفيير األنفيياأل وا 
واندما تتوقع ان امليات التصاظ  سنكون شركا  لتحوي  غز  الف سنبافور  الشرأل األوسي "، اليف 

  32، هتا هو مستقس  غز ""اااد  اإامار مقاس  الت رد من الس ح الف  ن ليسرمان شددو  تصسير   حدي 
  سم ييياافة األميييوا  المقيييرر   "القيييد  سيييين الحقيييائأل التاريخيييية و سيييا ير الييييميونية" وييييف ميييلتمر

لتمكييين المقدسيييين ميين موا ميية التحييديات وال ييرائل الساهظيية  ،ليييندوأل دايي  القييد  و ييواحيما
ر مشييروح التمويييد سإ ييا ،ي إ سيياره  الييف اخيي   منييازلم سييرائيلالتييي يفر ييما اليييم  االحييت   اإ

 األاليفالم لي  نظميا ، فيي ختيا   اميا  الميلتمر اليتذ و كيد الصلميا  والملرخيون للمدينة المقدسية 
اليييف ميييدار ييييومين،  ن الن يييا  الحقيقيييي للحفييياظ اليييف اروسييية القيييد    سمقييير  فيييي مييييرللثقافييية 

اسيتمرار و  ،وفلس ين هو ما يقدميا المقدسييون وسيكان األرا يي الفلسي ينية المحتلية مين ت يحيات
  33يسرائيلاإ وسقائم  الف  رض األ داد تحت نير االحت   والحيار الصسكرذ ،تمسكم  سمويتم 

 5/1/2018 ،الجمعة

  تكيير موقيي   كسيييو Axios  مليييون دوالر  125اإخسييارذ اإلكترونييي  ن الواليييات المتحييد   مييدت
 ار ييية األمريكييية قييا  انييا ليي  يييت ي سييوزار  الخ ولكيين مسييلوال   ا،ونييرو األميين التموييي  الييتذ تقدمييا لوكاليية 
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وقيييا    التقيييارير التيييي تحيييدثت اييين تليييا كاتسييية ن  ، مشيييددا  اليييفاتخيييات قيييرار سشييي ن هيييتا التمويييي 
ان تقرير  كسيو  م ل   لم يرد  نمي  " :التذ تحد  شري ة اد  نشر اسما ،مسلو  األمريكيال

  ال يصنيييي تصليقيييا  و البيييا    كيييانوا يتوقصيييون هيييتا المسليييإل فيييي السدايييية ولييي  يحييييلوا الييييا هيييت  المييير 
  34يناير التخات قرار نمائي" كانون الثاني/ المداوالت  ارية و مامنا حتف منتيع

   النائييل فييي الم ليي  التشييريصي الفلسيي يني، رئييي  الل نيية الشييصسية لموا ميية  مييا  الخ ييرذ، قييا
ميييين  %75ونييييروا سيشييييك  خ ييييرا  الييييف حيييييا  نحييييو األالحيييييار، ان  ذ تقليييييص لخييييدمات وكاليييية 

  35الفلس ينيين ال  ئين
 ان األ ميييز  األمنيييية التاسصييية للسيييل ة قليييين السياسييييين فيييي ال يييفة البرسييييةقاليييت ل نييية  هيييالي المصت 

 ااتقياال   1,255، منميا 2017 سينةااتدا  الف الموا نين خ    4,071في ال فة نفتت  الفلس ينية
ياسييييية، وممارسييييات ونشييييا ات ، وتلييييا الييييف خلفييييية انتمييييا اتم  الساتاسييييتداا  1,608، وسياسيييييا  
  36مواق  التواي  اال تمااي سوا  كان سسسل فص  مقاو  ل حت      لتصليأل الف خري، 

 حركيية  ن رلييية  ،الحيييا يييحيفة ل ،موثييوأل فيمييا فييي ق يياح غييز ، كشييفت ميييادر قيادييية فلسيي ينية
ة  و الل نيية حميا  تتمثيي  فييي  ن "ت يي  سيي ح المقاوميية تحييت اميير  وقييرار اإ ييار القيييادذ للمنظميي

التنفيتية في حا  ان مت اليما"، و ن الحركة سصثت رسالة سمتا المصنف الف الرئي  محمود اسيا  
وفي ما يتصلأل سالميالحة، نقلت الميادر ان حما  ت كيدها  نميا غيادرت مرسي   قس  فتر  و يز  

"ان سييي ح  قيييا  مسيييلو  ملييع الص قيييات الو نييية فيييي حميييا  حسييا  سيييدران:و  االنقسييا  اليييف األسييد 
وهيي تصلي  قيمتيا وقيدر  وح ي   ،تيدرا كييع ومتيف تسيتخدما ،القسا  ييدار اسير قيياد  حكيمية واايية

الييف مييا نشييرتا  ا  صقسييم ،سييدرانو كييد  ايين شييصسنا وق يييتنا"  ال مييد والييدما  التييي سييتلت لتييوفير  دفااييا  
ييسم و  ياع: "حيين ت  سيصيي لميا   ن و ود حما   يمن منظمية التحريير حيألي  ،يحيفة الحيا 

سحيي  تصسير  ،المنظمة مصسر  املييا  اين مختليع القيوي والفييائ  الفاالية اليف السياحة الفلسي ينية
ان شراكة فيي  ان  موحات شصسنا وامالا  من مشروح متكام  للتحرير، ييسم الحدي  من قيا  

  37القرار السياسي  و في اليات و شكا  المقاومة اموما "
  وثييييييائأل ويكيييييييلك   نليييييييع يييييييسا    األرثوتكسييييييية اعاألوقييييييكشييييييع الساحيييييي  الفلسيييييي يني لشييييييلون 

WikiLeaks   خيوييا  و ان التيدخ  اليدولي السياسيي  تقد  ماد  دسمة  دا   التي حي  اليما ملخرا 
التيي وييلت نسيخة منميا  ،حيدي هيت  الوثيائألا ، في شلون الس ريركية اليونانية فيي القيد  األمريكي

 األمريكيييفيمييا يخييص التييدخ   ،األمريكيييةخار ييية والتييي يييدرت ميين مكتييل وزار  ال ،وكاليية مصييا الييف
 الس رييرا  نتلكيد  ،Theophilos IIIالثالي   ثيوفيليو  سيالس ريرال اتيراع  يةسيرائيلاإلدي السيل ة 

  38منما ما يخص "يفقة سال الخلي " ،مقاس  التزامات خ ير  يسرائيلاإحي  الف االاتراع 
   ن و كييدتالقييد ،  الييف "اسييرائي "  سييفارتما فييي للتكمنييات حييو  احتمييا  نقيي و ييصت رومانيييا حييدا  

يين والفلس ينيين  وايرض سرائيليتقرر اسر اتفاأل مساشر" سين اإ  نو   المدينة المقدسة "ي ل 
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ميي     ييرا موقييع سيي د  اسيير اتيييا  هيياتفي  Klaus Iohannis الييرئي  الروميياني كيي و  يوهيياني 
  39سنيامين نتنياهو يةسرائيلاإرئي  الحكومة 

 اليدولتان  تسيتقس  سمو سيا ،"اسيرائي "ت وزار  الخار ية في ك  من رواندا و وغندا توقي  اتفاأل م  نف
  40 رده  "اسرائي "اددا  من ال  ئين األفارقة التي تنوذ 

 6/1/2018 ،السبت

 نشيرت ييحيفة نيوييورا تيايمز The New York Times   ياس  مخياسرات مييرذ ل ييوتيا   تسيريسا 
سمقدمي ادد من السرامف الحوارية الملثر  في مير، وقا  لم   اتي  هاتفيا   ،داف  شرع الخولييق 

قيييرار اليييرئي   ان القييياهر  شييي نما فيييي مليييع القيييد  شييي ن  ميييي  اخوانميييا الصيييرل، ستشييي ل ظاهرييييا  
سياسي  من خ   ح ي  ،سيد  ن المم  لمير هو انما  مصانا  الفلس ينيين  ملاي دونالد تر مريكاأل

ال ياس  مقيدمي السيرامف سإقنياح  اليل كميا      اايمة لفلسي ين سيد  القيد  يتمث  في اتخات را
ال ييييل فيي ميييلحة  "اسيرائي " ن اليييراح مي   ملكيدا   ،ميل سيد  ادانتييااالمشياهدين سقسيو  قييرار تر 

، ييييحة 7/1/2018المييييرية، فيييي  الميئييية الصامييية ل سيييتص ماتوسالمقاسييي ، نفيييت  ميييير الو نيييية 
  41الميريةشخص يحم  هتا االس  ويصم  س ماز المخاسرات الصامة  ذ و ود التسريسات، ونفت 

 

  يمن اليفدذ  ن "اليدو  الصرسيية سيتصم  اليف اس يا  القيرار األمريكيي  األردني كد وزير الخار ية 
 الييفدذ، و  ياع من ااتراع  ذ دو   خري سالقد  اايمة إسيرائي "  والحدي  ،المتصلأل سالقد 

 ميين ايا   امصية اليدو  الصرسيية  حميد  سيو البيي ، اقيل انتميا   خي   ميلتمر ييحفي مشيترا مي 
 ن " ذ  ،لقييرار األمريكيييلا تميياح الوفييد الييوزارذ الصرسييي الميييبر المكلييع سمتاسصيية ا ثييار السييلسية 

 قرار اسرائيلي  حادذ ال انل سش ن األماكن المقدسة في مدينة القد  المحتلة هو قيرار مرفيوض" 
مين السيصودية ومييير تحفظتيا اليف  لييل األردن  ردنيية لل زيير  ان كيي   قاليت ميييادر  وسالمقاسي ، 

  42قرار األمريكيالاقد قمة ارسية  ارئة لموا مة 
  التي اندلصت سصد ااي ن واشين ن  ،الشمر األو  من انتفا ة حرية القد تكر تقرير فلس يني  ن

يياسة  فلسي ينيا   19، شيمد استشيماد ي"اسرائي "القد  اايمة ل خيرين فيي ال يفة البرسيية ا 3,201وا 
املية  صن وا  ي أل  12للمقاومة، نفت خ لما  ام    1,236 من  اسرائيليا   56وغز ، فيما  ييل 

  43نار، ساإ افة إلقا  ح ار  وز ا ات حارقة واسوات ناسفة
  ،فاد تقريير تيوثيقي ييدر اين مركيز اسيد   الحيوراني للدراسيات والتوثييأل التياس  لمنظمية التحريير 

وحيييييد   5,500اليييييف سنييييا  نحييييو  2017 سيييينةن سييييل ات االحييييت   اإسيييييرائيلي يييييادقت خيييي   سيييي 
  44استي انية في مدينة القد  المحتلة ومحي ما



 2018 نايري/ ثانيكانون ال ______________________________________________________

  9       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

  الصيا  الل  حمد حنون، مدير اا  دائر  شلون ال  ئين في منظمية التحريير الفلسي ينية، األميين 
مسييلولية  ذ ا ييز مييالي" توا مييا  سييي"تحم  António Guterresلألميي  المتحييد   ن ونيييو غييوتيريق 

  45ونروا  نتي ة القرار األمريكي "ت ميد" مساادات مالية كانت مقرر  لمااألوكالة 
 ست مييد  رسيميا   سي د ياسين  سيو ايواد ايد  تسليإل  في األردن  كد مدير اا  دائر  الشلون الفلس ينية

و اييواد ان "األونيروا" ليي  تتلييأل  ذ وقييا   سي  و وقيع المسيياادات األمريكيية المقدميية لوكالية األونييروا 
نيا "لي  ييت  اا مميا مساشير  مين قسي  اإدار  اس   رسمي سمتا الش ن، وهو ميا  كدتيا الوكالية سقولميا 

  46األمريكية سقرار ت ميد مسااداتما من ادما"
 ية الف تركيا سزا   نما تزيد من و ودها ونفوتها في شيرقي القيد ،سرائيلحر ت القنا  الثانية اإ 

نما ساألفصا    وتصم  الف رف  مستوي ت ثيرها الميداني في شلون المقدسيين، لي  فق  ساألقوا ، وا 
ساحات الحر  القدسي الشيريع  في القد ، وتصد   و كد مراس  القنا   ن تركيا سات لديما ت ثير متنا   

زيياد   ايداد النشي ا   ، سااتسار  الرمز اإس مي األكسير فيي المدينية، مين خي  المكان األكثر ت ثرا  
المزييد  األتراا التين يظمرون فيي القيد ، وي يصون  ييديم  فيي  ييدذ المقدسييين، مين خي    ي ي 

  47"الدفاح ان األقيف" مصية من األموا  اسر ال مصيات غير الحكومية، ومن  همما 
   ثيوفيليييو ااتيييرض اشيييرات الفلسييي ينيين فيييي مدينييية سييييت لحييي  موكيييل س رييييرا اليييرو  األرثيييوتك 

، فيي محاولية لمنصيا مين زييار  كنيسية المميد، للمشياركة فيي احتفياالت  ايياد الميي د لل وائيع الثال 
الييف  ورشييأل المشيياركون موكييل الس ريييرا سييالسيض واألحتييية، احت ا ييا   التييي تتسيي  التقييوي  الشييرقي 
ت تاسصة "لسي   و ت  ير  وقاع واقارا اسرائيليةسإسرامما م   مات  ثيوفيلو يفقات مشسوهة اتم  
وفصالييييات  ،وسييييت  ييياال ،وسييييت سييياحور ،قا صيييت سليييديات سييييت لحييي كميييا  للكنيسييية األرثوتكسيييية" 

  48في احتفاالت ايد المي د ،فلس ينية  خري زيار  الس ريرا
 النائل األو  لرئي  الم ل  التشريصي الفلس يني  حمد سحر  ن الم ل   قر قانون النقاسيات  تكر

مت ييور  وايييرية   حكامييا   ن القييانون ي ييمن  مو ييحا    ،2013 ةلسيين( 2الفلسيي يني الموحييد رقيي  )
  49النقاسي والدولية للصم تنس   م  المصايير الو نية 

 7/1/2018 ،األحد

  يتفأل ااألونروا، ملكدا  الف  نكرر رئي  الوزرا  اإسرائيلي سنيامين نتنياهو داوتا إغ أل وكالة 
وسحسل نتنياهو، فإن األونروا  الد ترامل القوية لألونروا" كي دونيم  انتقادات الرئي  األمر  "تماما  

اليتذ هدفيا  ،الصيود  روايية ميا يسيمف سحيألي  "منظمة تدي  مشكلة ال  ئين الفلس ينيين، وتيدي   ي يا  
  50األونروا" اغ أل، ي ل األسساللمت   اسرائي ،زوا  
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  ميي  المتحييد  ن ممييا  واليتمييا تحييددها ال مصييية الصاميية لأل اونييرو األ كييدت وكاليية United Nations 

General Assembly   نما مكلفة من ال مصية الصامة سمواييلة  ،في سيان يحفي ،ونروااألت  كدو 
  51ااد  ودائ  لق ية ال ئي فلس ين خدماتما حتف يت  التوي  الف ح ي 

  ينوالمسيتو نين اإسيرائيليييفوع  نيود  فيي ان ارتفياح فيي ايدد القتليف  اإسرائيلي يق ال الن 
 القيد   البرسيية، سميا فييا ترا ي  مصيد  تنفييت ايدد الصملييات فيي ال يفة من رغ سال، 2017في سنة 
تي  فيميا قق  فلسي ينية، امليية 99وقصيت  2017 سينةإحيائيات يادر  ان ال يق، فإنا فيي  ووفقا  

 ،يا  اسييييرائيل 17تيييي  فيمييييا قق  ،2016 سيييينةاملييييية فييييي  269، مقارنيييية ميييي  169، و ييييييل يا  اسييييرائيل 20
، مصظمما سق ت في من ق اح غز  ياروخا   35،   لأل حيائيةاإوحسل  اخرين  263و ييل 

منظومية القسية ااترا يما مين قسي    و تي ي  ،منا أل مفتوحة، في حين سق  اشر  في منا أل م هولة
سييينة للمقاوميية خيي    هييدفا   59الحرسييي قييييع  ا يييق  ن  يرانييال وتكييير  Iron Dome الحديدييية

مين الفلسي ينيين،  مليون دوالر( 2.9)نحو  شيك اشر  م يين ميادر   كثر من قا  س ا نو ، 2017
رهاسييية" سييزا   ن هييت  األمييوا   يييق ااتقيي  الووفييأل اإحيييائية، فييإن   وظفييت لصمليييات "ادائييية وا 

2016 سنةفي  فلس ينيا   143,3مقارنة م   ،2017 سنةفي  فلس ينيا   617,3
52  

 رسيالة ،ص قيات الو نيية حسيا  سيدران  ورئيي  مكتيل التلقف ا و المكتل السياسي لحركة حميا 
 وداييا سييصدات مين األمييين الصيا  لل سميية الشييصسية لتحريير فلسيي ين  حمييد سيصدات ميين داخيي  سي نا 

اليييف مواييييلة  ميييود المييييالحة، وحثميييا اليييف "دراسييية امكيييان المشييياركة فيييي  ،فيييي الرسيييالة ،حميييا 
واسير سييصدات  تا اقيدت خييارج فلسي ين" ا تمياح الم لي  المركيزذ الفلسيي يني سإي اسيية، خايية ا

ايين اسييتصداد  لتقييدي  كيي  مييا يسييت ي  "ميين موقصييا ال يييأل" لييدا  ال مييود اليييادقة التييي تقييو  سمييا 
  53ملفا الف األسد والخروج من دائر  االنقسا  و يي  ،حما  لتحقيأل الميالحة

   س نيييا "لييصي  اليي الث ثيوفيلييو اتممييت ال سميية الشييصسية لتحرييير فلسيي ين س ريييرا الييرو  األرثييوتك 
انيييا "غيييير مرحيييل سيييا فيييي األرا يييي الفلسييي ينية المحتلييية، وي يييل  ،لميييا فيييي سييييان ،وقاليييت ،وفاسيييد"
قالتيييا ،ومحاكمتيييا ،محاسيييستا اليييف تور يييا فيييي تسيييريل وسيييي  األرا يييي واألوقييياع  ،مييين منييييسا وا 

ت   الصرسية في فلس ين المحتلة للكييان الييميوني، ف ي   اين ا قاتيا المتشيصسة مي  دوائير االحي
  54خاية األمنية والصسكرية"

  النييت حركيية فييتم  ن الشييصل الفلسيي يني وق يييتا الو نييية الصادليية يمييران سلحظيية تاريخييية حر يية 
اين  وخ ير ، تت لل من الك  الو ني تحم  المسلولية التاريخية، واالرتقا  سالحالة الو نيية سصييدا  

ميييل، وميييا تسييي  تليييا مييين ان ااييي ن تر ، الميييا وقاليييت فيييتم، فيييي سييييان األ نيييدات الفييييائلية ال ييييقة 
، "اسرائي ي"ال يفة وق ياح غيز  لي اليدولتين، وت ي ي  تشريصات وقرارات اسرائيلية تنمي تماميا  مسيد  حي ي 

ن ك  تلا يشير    55محاولة متصدد  األ راع لتيفية الق ية الفلس ينية الفوا 
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  األمريكييي دونالييد ليييالم مشييروح قييرار يييرفض قييرار الييرئي ،ت السرلمييان الصراقييي، ساإ ميياحيييوي  
  56من  ن القرار يمدد األمن والسل  الدوليين ، محترا  "اسرائي ي"ترامل ااتسار القد  اايمة ل

  يا  فييي تقريير ليييحيفة هي رت  Haaretz سنيا   نفيياأل  يخمة  سييف  مخ يي  ل اإسييرائيلية  ن هنياا
 تليوقا يين سيرائيلاإ مدينة القد ، ستريصة ح ي مشكلة اد  كفاية المقاسر ال زمة لدفن الميوتف مين

، لي  من المسيتبرل  ن  كسير مقسير  فيي القيد ، االع حالة وفا  سنويا   4انا "م  و ود اليحيفة 
المشييكلة دفصييت منظميية   و شييارت اليييحيفة الييف  نَّ هييت  "يييسحت خييارج القييدر  الييف االسييتيصال 

  الييدفن متصييدد للتخ ييي  لنظييا ،المتخيييية فييي الييدفن ،اليمودييية Hevra Kadisha هيفييرا كاديشييا
  57مستويات، الواحد تلو ا خر خمسة و   رسصةال واسأل في 

 تصيييزز  انمييياقائمييية سالمنظميييات التيييي تقيييو   اإسيييرائيلية واإاييي   ون االسيييتراتي يةل نشيييرت وزار  الشييي
ميين  ،سالتصيياون ميي  وزار  الداخلييية ،هييت  ال مااييات  ا ييا  انمييا سييتمن ، وقالييت "اسييرائي "مقا صيية 
م مواة قالت الوزار   اشرينتب ي القائمة و    مريكيةسما في تلا منظمة يمودية  "اسرائي "،دخو  
 ,Boycottحركيية المقا صيية وسييحل االسييتثمارات وفييرض الصقوسييات )سييي دذ   (  ييز  ميين  انمييا

Divestment and Sanctions (BDS) campaign   اإسيرائيلية  وزيير الشيلون االسيتراتي يةوشيدد
  58"الم و  الفانتقلنا من الدفاح " نا  Gilad Erdan لصاد  ردان  ،لداخلياألمن ا واإا  ، وزير

 8/1/2018 ،اإلثنين

   هييدار غولييدنخا سييت كتائييل القسييا  والييد  ال نييدذ المفقييود فييي غييز Hadar Goldin  خيي   تبريييد ،
ية اسنيا    اتا كنت تريدين رل [Leah Goldin] : "ليا غولدن،  ا  فيماساللبة الصسرية اسر موق  تويتر

اسرييية قييد  اايي  وسييائ  وكانييت  " اليييا  ن ت لسييي تلييا ميين حكومتييا، ألنمييا تخفييي الحقيقيية والحيي ي 
  59""حرا  و ريمة في اإس   رفض حما  اااد   ثة هدار لدفنما انقالت  ليا غولدن  ن تكرت

   لمناقشيية ا  ا ييو  45ألا ييائا، ح يير   تشيياوريا   اقييد الم ليي  الثييورذ لحركيية فييتم، فييي را   ، ا تمااييا ،
15/1/2018–14في التح يرات ال تمااات الم ل  المركزذ لمنظمة التحرير الفلس ينية، والمقرر 

60  
 ة البرسيييية سفيييرض السيييياد  اليييف ال يييف سييي ين قيييرار حيييزل الليكيييودال سمييية الشيييصسية لتحريييير فل ر ت

ي ، وفييياليييف كامييي  األرا يييي الفلسييي ينيةالمقحتلييية خ يييو  ا يييافية فيييي ت سييييد المشيييروح الييييميوني 
قييرار الالييف مق اسميية  ،فييي تيييريم يييحفي ،وداييت ال سميية الصميي  الييف تيييفية الق ييية الو نييية 

وااللتزاميات التيي ترتسيت  Oslo Accords سسياسة حازمة، تسد  سيإا ن االنسيحال مين اتفياأل  وسيلو
ااد  االاتسار لليراح الشيام"اسرائي ي"اليا والف  ذي اتفاقيات الحقا، وسحل االاتراع س   مي  ، وا 

  61و نية تحرريا استراتي يةالكيان اليميوني ساالستناد الف 
  دايت حركيية حمييا  السييل ات األمنييية والصسييكرية فيي لسنييان، الييف تخفيييع اإ ييرا ات األمنييية الييف

، سمييا يتيييم لل يييق القيييا  ل  ئييين الفلسيي ينيين "المييية ومييية"اييين الحلييو  و يالحييوا ز حييو  مخيميي
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روسيية ميين  ميية، وسمييا يتيييم  ي ييا  حرييية الحركيية ألهيي  المخيمييات، سوا سييا اسيير ا ييرا ات  منييية مد
  62ويمكينم  من مزاولة  امالم  وممارسة حياتم  سشك   سيصي من  مة  خري

 رييييا دراييي  يسييرائيل ميير وزييير الداخلييية اإ Aryeh Deri  محلييية فييي السييل ات السييإ را  انتخاسييات
0182في تشرين األو /  كتوسر ، ال والن السورذ المحت 

63  
 سحيي  وكتييال دراسييي لألسييري فييي   لفيييي الييف  كثيير ميين سييرائيلاسييتولت ادار  سيي ون االحييت   اإ

  64مصتق  هداري ، سادياا  احتوائما الف "ق ايا  منية"
  ن قيييرار رف يييا  الثيييانيساسيييا اإسيييكندرية وس رييييرا الكنيسييية القس يييية األرثوتكسيييية توا يييرو   كيييد 

سسل قرار اإدار  األمريكية الخاص سيإا ن القيد  ااييمة استقسا  نائل الرئي  األمريكي  ا  س
مييي   ، و ن الموقيييع الكنسيييي متوافيييأل تماميييا  اليييف  ن القيييرار لييي  يكييين موفقيييا   النظييير ، الفتيييا  "اسرائي ي"لييي

  65وهو  مر غير مقسو  ،مشاار الم يين في الشرأل األوس  المسادئ الو نية، و ن القرار يم ي 
 لوميات اإسيرائيلي لحقيوأل اإنسيانمركيز المص -منظمة ستسيل   تقال B'Tselem - The Israeli Information 

Center for Human Rights in the Occupied  لقييت  ،2017كييانون األو / ديسييمسر انييا خيي   شييمر  
ميينم   لي  يقشييك   ييا   ،مسييلحين ية الرييياص الحيي وقتلييت ثمانيية فلسيي ينيين غييرسيرائيلاإ األميينقيوات 
فيي  المنظمية، تو شيار  خ   المظاهرات قرل ال دار الحدودذ في ق اح غز   ،الف الحيا  خ را  

 ،  لقيييت الريييياص الحيييي وقتليييت اشييير  فلسييي ينيين يةسيييرائيلاإاليييف  ن قيييوات األمييين  ا،تقريييير لمييي
خييييي   المظييييياهرات والموا ميييييات فيييييي ا يييييار محييييياوالت ال ييييييق قمييييي   ،و يييييياست المئيييييات س يييييروح

   66ي سخيوص القد مريكرئي  األاالحت ا ات الفلس ينية منت تيريم ال
 سيي ن  ييواق  مشييتركة ميين لييافييي سيييان  ، فيياد مركييز مصلومييات "وادذ حلييو " الناشيي  فييي سلييد  سييلوان ،

يتين، اقتحمت سحراسة مشدد  وسرفقة مستو نين، سرائيلسلدية االحت   وسل تي ا ثار وال سيصة اإ
وتثسيييت  ساسييات  لفحيييما،سيية حييي وادذ الرساسيية فييي سييلوان، حييي  شييرات س امييا  حفيير فييي التر 

  غييير  ن سييكان المن قيية ميين  يييحال األرا ييي  30وارتفيياح   197لل سيير المزميي  سنييا   س ييو  
منصوا ال واق  من موايلة الحفر، ما دفصما الف االنتقيا  اليف داخي  السيلر  االسيتي انية ، المستمدفة

  67في الحي الستكما  مممتما
 9/1/2018 ،الثالثاء

  ا ييي أل نيييار قيييرل مسيييتصمر  حفيييات  لصييياد، المحاتيييية لمدينييية امليييية فيييي  ئيلي،اسيييراقتييي  مسيييتو ن
 كد النا أل الصسكرذ و  ا  أل نار من قس  مركسة مسراة"  ال يق اإسرائيلي انا "ت ي وقا    ناسل 

املييي سالنييار لتييتكير قيياد  الصييدو سيي ن  ساسيي  كتائييل القسييا   سييو اسيييد   ن املييية نيياسل  هييي  و  ردي 
  68 را  في خايرتك ال فة ستسقف خن
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 ي مريكيقا   مين سر الل نة التنفيتية لمنظمية التحريير الفلسي ينية ييائل اريقيات، ان الحيدي  األ
 و اليييييداو  ألذ مفاو يييييات  و  ،يسيييييرائيلالييييييراح الفلسييييي يني اإ المتوايييييي  اييييين ييييييفقات لحييييي ي 

االاتييراع  محادثييات غييير مقسييو  لييدي القييياد  الفلسيي ينية، مييا ليي  يييت  اسييقا  اايي ن ترامييل سشيي ن
و كييييد اريقييييات  ن القييييياد  الفلسيييي ينية ال تريييييد اليييييدا  ميييي  اإدار    "اسرائي ي"سالقييييد  اايييييمة ليييي

  69اليدا   و دهو من  تراملية ولكن مريكاأل
  قيييا  نسيييي  شيييص ، مستشيييار اليييرئي  الفلسييي يني للص قيييات الدوليييية والشيييلون الخار يييية، ان "هنييياا

مشيياركة "  ييراع  حمييود اسييا  ميين منيييسا"، نافيييا  تسييريسات حييو  خ يية  مريكييية لصييز  الييرئي  م
  70 ذ تفايي  انا ارسية" في "المخ  "، التذ ل  يص ر 

  الزيتونيية للدراسييات واالستشييارات، فييي مييلتمر يييحفي اقييد  فييي سيييروت،  سييرز نتييائف  مركييز اليين
 وقيا   والتوقصات المستقسلية للسنتين القيادمتين 2017-2016التقرير االستراتي ي الفلس يني لسنتي 
المدير الصا  للمركز، ومحرر التقريير والمشيرع اليف اايداد    ،سصرض النتائف محسن محمد يالم

خسييييرا   14ييييفحة، شيييارا فيييي اايييداد   400تقريييير شيييام  الميييي موثيييأل، مييين نحيييو  احيييي  تكييير  نييي
وساحثييييا  متخييييييا  فييييي الشيييي ن الفلسيييي يني  وهييييو يتنيييياو  سالشييييرح والتحلييييي  واالسييييتقرا  األو يييياح 

ة الفلسيي ينية، والملشييرات السييكانية واالقتيييادية الفلسيي ينية، واألرض والمقدسييات، وينيياقق الداخلييي
المشيييمد اإسيييرائيلي اليييداخلي، و و يييااا السيييكانية واالقتييييادية والصسيييكرية، ويسيييل  ال يييو  اليييف 
امليييات المقاوميية ومسييار التسييوية السييلمية، كمييا ينيياقق المواقييع الصرسييية واإسيي مية والدولييية، ميين 

يو م التقرير  ن التقديرات تشير الف  ن م موح الشصل الفلس يني سليإل نحيو و   الفلس ينيش ن ال
 لفيييا ( يقيميييون داخييي   590م ييييين و 6،  كثييير مييين نييييفم  سقليييي  )2018مليونيييا  مييي  سدايييية سييينة  13

 وقيا   لفيا ، 560م يين و 6سلإل ما م مواا  "اسرائي "يمود  ادد و ن فلس ين والساقي في خار ما،
التقرير ان  اداد الفلس ينيين ستت اوز  اداد اليمود في فلس ين التاريخية هتا الصا ، ومن المتوق  

كميا  شياد التقريير سييمود   لع نسيمة  300سنحو  2022 ن يزيد ادد الفلس ينيين ان اليمود سنة 
وتوقيي    هيي  القييد  وثسيياتم  وانتفا ييتم   ييوا  الفتيير  الما ييية، وخيويييا  فييي هسيية سييال األسييسا  

 ،ن تحميي  ق ييية فلسيي ين الصديييد ميين  زماتمييا واسييتحقاقاتما السيياسقة الييف المرحليية القادميية  التقرييير
سيييدود، وهيييو فيييي  ريقيييا اليييف مسيييار التسيييوية السيييلمية يسيييدو قيييد ويييي  اليييف حيييائ  ممشييييرا  اليييف  ن 

دار ميييا ظلَّيييت تقييي ليييي  مييين المتوقييي   ن تتحقيييأل المييييالحة الفلسييي ينية اتاكميييا تكييير  نيييا   االنمييييار
 يني فييي ال يفة البرسيية وق يياح تسيتمر مصانييا  االقتيياد الفلسيسال ريقية نفسيما  وتوقيي  التقريير  ن 

مييييا دا  تحييييت االحييييت   والحيييييار اإسييييرائيلي، ومييييا دا  تحييييت اسييييتحقاقات اتفاقييييات  وسييييلو  غييييز 
 "،اسييرائي " ميي توقيي   ن تحييافظ الييدو  الصرسييية، المرتس يية سص قييات رسييمية  كمييا  وسروتوكييو  سيياري 
ستظ  السيئة الدولية تسدذ تصا فا  وداما  وس غلسية كسير  لق يية فلسي ين  ، كما الف هت  الص قات
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، وهييو مييا يتسييسل BDSن ثميية فرييية لتصزيييز ن احييات حركييات مقا صيية "اسييرائي " وتكيير التقرييير  
  71ستيااد القلأل اإسرائيلي

 يييل ة الممند  امياد الصلميي في الحرك قا  النا أل ساس  حركة حما  فوزذ سرهو  ان القيادذ 
فييي سيييان  ،و  يياع سرهييو   ثنييا  تفقييد  لسيي حا الشخيييي فييي سيتييا  ، فيييس لييأل نييارذ فييي اليير  

 الداخلييييية ساسيييي ، قييييا  اييييياد السييييز ، النييييا أل سييييدور  ،  ن "حاليييية الصلمييييي اليييييحية حر يييية" يييييحفي
 فييي فييي سيتييا انييا تسييين ميين خيي   التحقيييأل  ن الصلمييي  ييييل سالخ يي ، الفلسيي ينية فييي ق يياح غييز 

  72 ثنا  تفقد  لس حا الشخيي
 خيي   ا تميياح ميي  سييفرا  دو   ا ييا  فييي حلييع  ،ي سنيييامين نتنييياهوسييرائيلقييا  رئييي  الييوزرا  اإ

ان  سمدينية القيد ، ،North Atlantic Treaty Organization (NATO) شيما  األ لسيي )النياتو(
  73في  وروسات اإرهاسية الكسري ية ساادت في احسا  اشرات الم ماسرائيلاالستخسارات اإ

  رئييي  حييزل الصميي   كييدLabor Party ،اسييحأل هرتسييو   السيياسألIsaac Herzog   ن حييزل الصمييا 
وفييي  الييدولتين  وحلفييا   سيسييق ون حكوميية نتنييياهو اليمينييية، وسيفاو ييون الفلسيي ينيين الييف حيي ي 

مي  للخيروج مين ال رييأل واليف ر سيم  السيصودية، الص ،الصيرلهرتسو  ناشد حوار م  موق  اي ع، 
 ، وهو في  ريقا"لس  ي"امستصد ل "يسرائيلالشصل اإ"ن ، مشددا  الف  "املية الس  "المسدود في 

ن في نحو تبيير رئي  حكومتا اليمينية   74 ر ية للتوي  الف اتفاأل تاريخي "اسرائي "، وا 
   مياز الموسياد قيا  رئيي Mossad  يوسيي كيوهين اإسيرائيليYossi Cohen،  فيي ميلتمر اقيد فيي

ميين  و كثيير— واتانييا   ايونييا   "اسرائي ي"ليي ان اإسييرائيلية، قسيي  المسييلو  ايين األ ييور فييي وزار  المالييية
  75ايرانفي  —تلا

  منشي    132 هيدمت يةسيرائيلالسيل ات اإان قا  مركيز القيد  للمسيااد  القانونيية وحقيوأل اإنسيان
، سييكنيا   منييزال   65، سينمييا 2017 سيينةيما خيي   فييي مدينيية القييد  المحتليية و ييواح فلسيي ينيا   ومسييكنا  

حظييير  لترسييية األغنييا ، وسييتة منيياز  قيييد اإنشييا ، وسييس  غييرع زرااييية،  17منشيي   ت ارييية، و 20و
 240و  ييييياع  ن املييييييات الميييييد  " دت اليييييف تم يييييير     ومخيييييازن ومواقيييييع للمركسيييييات، وميييييزارح

  76نيفم  من األ فا " ،فلس ينيا  
 اي  ورتميييتيييالم ييياد للييييواري  ال منظومييية القسييية الحديدييييةامميييا سشيييرا   ارسيييت السيييصودية اييين اهتم 
 تكييييرتو   يييييةالم مييييات التييييي تشيييينما  ماايييية  نيييييار   )الحييييوثيين( اليمن ، وتلييييا ليييييدي "اسييييرائي "

 ن خسيييرا  اسيييكريين سيييصوديين سيييسأل  ن  السويسيييرية Basler Zeitung سيييلر تسيييايتونفسا ييييحيفة
  77يةظسي اإمارات ية في مدينة  سويلسرائفحيوا التكنولو يا الصسكرية اإ

 اسييار  ايين شييركة مسييتقلة خار يييا    اقمييا   "اسييرائي "فييي  واإايي   كلفيت وزار  الشييلون االسييتراتي ية ،
سلوماسييييين السييياسقين، إدار  حملييية سياسيييية وا ا ميييية فيييي مختليييع دو  يمييين ال نيييراالت وكسيييار الد

وتحم  هت  الشيركة اسي    "سي دذ   " حركة في ا ار محارسة نشا  المقا صة التي تقود  ،الصال 
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ملييون دوالر( الييف  37نحييو ) شييك ملييون  128تحويي  مسلييإل    وتيي ي Kella Shlomo مقي ح شيلومو
مود من متسراين خيوييين من الخارج، وسالتات من ي ال اق ، الف  ن يحو  مسلإل مماث  الحقا  

  78الواليات المتحد  اليمينيين
 إسرائيلية س ن ال يران الحرسي اإسرائيلي قيع منشي   اسيكرية تاسصية ل ييق  فادت القنا  الثانية ا

  79السورذ في دمشألنظا  الوسائ  اا   مقرسة من  نق   انالنظا  السورذ شرأل دمشأل، وتلا 
 10/1/2018 ،األربعاء

 ة تيي ي قييا  ا ييو الل نيية التنفيتييية لمنظميية التحرييير الفلسيي ينية  حمييد م ييدالني ان القييياد  الفلسيي يني 
و و يييم الم يييدالني  ن  "يفقة القيييرن" اسييير وليييي الصميييد السيييصودذ محميييد سييين سيييلمان اس غميييا سيييي

 ايييي ، نقيي  تف[Jared Kushner]كوشيينر   اريييد"مستشييار الييرئي  األمريكييي دونالييد ترامييل، ويييمر  
وسييييين  ن القييييياد   الييييف ال انييييل الفلسيييي يني  الييييتذ نقلمييييا سييييدور  ،اليييييفقة لييييولي الصمييييد السييييصودذ"

سييي ينية  سلبيييت اإدار  األمريكيييية اسييير وليييي الصميييد السيييصودذ، تمسيييكما سمسيييادر  السييي   الصرسيييية الفل
، الفلسي ينية" وويع الم دالني "اليفقة" س نما "تيفية للق ية ي سرائيلللح  م  ال انل اإ  ساسا  

  80ايران ي من     محارسةاسرائيلالف تحالع ارسي تقو  اليفقة  هت  مشيرا  الف  ن
  محميييود اسيييا   ن ال انيييل األمريكيييي  نميييف دور  كوسيييي  نزييييا  يةفلسييي ينال السيييل ةئيييي  ر  كيييد

لييية دولييية لحيي  اليييراح ا، مييا يسييتداف تشييكي  سصييد اايي ن ترامييل سشيي ن القييد  للصملييية السياسييية
  81اإسرائيلي - الفلس يني

   حرونييييوت يييييديصوتموقيييي  يييييحيفة نقيييي  Yedioth Ahronoth  ايييين ميييييدر فييييي   مييييز  األميييين
 ينية قولييا انييا فييي الفتيير  الحالييية تصميي    مييز  األميين الفلسيي ينية الييف احسييا  تنفيييت امليييات الفلسيي
 2017فيييي نمايييية كيييانون األو / ديسيييمسر و شيييار فيييي هيييتا السيييياأل اليييف  نيييا  ية اسيييرائيل هيييداع   يييدي 

ي خ ي  لتنفييت  اسيرائيلهيدع   حس ت   ميز  األمين، فيي اللحظية األخيير ، امليية ا ي أل نيار  يدي 
و  يياع  ن الصملييية المشييار اليمييا اميي  الييف تنفيييتها شيياسان ميين مخيمييي  لخيي  األخ يير داخيي  ا

داهمت المقسر  فيي فو ن   مز  األمن الفلس ينية المت سمكان و ودهما،  اسكر وس  ة ل  ئين،
ا يزاالن محت زين في  حد مصتق ت   مز  األمن للتحقيأل مسااات اللي ، وااتقلت الشاسين اللتين 

  82مصمما
  السياسي لحركة حما  ماهر اسيد المصلومات التي  وردتما الييحافة الصسريية المكتلنفف ا و، 

والتيي اتممتييا فيميا سالمسييلولية اين امليييات الحركية فييي ال يفة البرسييية، خلفيا  لنائييل رئيي  مكتسمييا 
"هيتا الخسيير ال يسيتحأل التصقييل، ألنييا ملفيأل ومكيتول ميين  :وقييا  اسييد السياسيي ييالم الصيارورذ 

  83ايا"ولا  خر  ويمدع للترويف اإا مي، وما نسل فيا اليي شرٌع ال  دي  



 اليوميات الفلس ينية  ___________________________________________________________ 

 16 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                    

   ورذ  رييي   يسييرائيلاإوزييير الزراايية قييا Uri Ariel، ية ريشيييت سيييتسييرائيلفييي حييدي  لةتاايية اإ 
Reshet Bet : ،منت شمور  ويلة، وخ   ك  امليات القيع هت ، ال يو د  ذ قتليف فلسي ينيين"

ونحن نري في اليور  ، سلحة خاية ومميز  هت  التي نمتلكما حين نقيعوال حتف  رحف   ذ 
قيرل  ققت  فيميا مسيتو ناملية ، مصقسا  الف  ري نارا  و امد  دخان، ولكن سدون  ذ  ريم؟"  و كد 

  84 نا "ان األوان ألن يكون هناا  رحف وكتلا قتلف"ناسل ، 
   درايي  المتحييد  ساسي   يييق االحييت   اإسيرائيلي  فيخيياذتوقيي Avichay Adraee  ن تكييون  سميية 

ولسنييان  سييورية، مقارنيية مي  ال سمييات األخييري التيي تشييم  2018 سيينةق ياح غييز ، األكثيير سيخونة فييي 
ن ال يييييق  اييين  ،فييييي حيييدي  خييياص لوكاليييية األنا يييو  ،النقيييال درايييي وال يييفة البرسيييية  وكشييييع 

 ،لتنفييت املييات تيدريل واسيصة ،"التي ويفما س نما كانت هادئية نسيسيا   ،2017 سنةي استب  سرائيلاإ
ي سيييرائيلكميييا كشيييع  درايييي النقيييال اييين  ن ال ييييق اإ  والميييت ا  سيييلحة لييي  يمتلكميييا فيييي الما يييي

  85"تحت  ر ي"، حو  ق اح غز  ا  سنا  ال دار، التذ يشم  اائق 2018 سنةسينمي خ   
 مااة اإخوان المسلمين،  لحلقات ان تروي يا   ي مق صا  سرائيلسثت القنا  الصاشر  في التلفزيون اإ 

ي تقميص هويية مزيفية اليف  نيا شيي  مين ال مااية حتيف يين م فيي اختيراأل اسيرائيل نت ما ييحفي 
 Zvi Yehezkeli تسييفيكا يحزقيليييي سييرائيلو ظميير المق يي   ن اليييحفي اإ  نشيي تما فييي البييرل 

ويفا سي"اال  ال ماد  تنق  في مسا د في الواليات المتحد  وتركيا و لمانيا وفرنسا سمدع اختراأل ما
المييادئ"، وتلييا ميين خيي   هويتييا ال ديييد  التييي اميي  سمييا الييف  ميي  مسيياادات لل ماايية وت نيييد 

  86شسان ل ن ما  اليما
  قيا  المرييد األورومتوسي ي لحقيوأل اإنسيانEuro-Mediterranean Human Rights Monitor 

" في األرا ي سرتمايداألنيرذ "ي يصيدت من ممارسات الفي  الصسرائيلان سل ات االحت   اإ
سصيد قيرار اليرئي  األمريكيي دوناليد تراميل سااتسيار القيد  ااييمة   ،للنظير الفلس ينية سشك  الفت

وارتفياح وتيير   ،ال يفة البرسيية ومخ  ات  ي ي  ،، وتلا اسر توسي  النشا  االستي اني"اسرائي ي"ل
يخ يييي  لمييييا الفلسيييي ينيون دون   ييييمن  واميييير اسييييكرية تمييزييييية ،الفلسيييي ينيين االاتقيييياالت  ييييدي 

  87مانفس يين التين يصيشون في السقصة ال برافيةسرائيلاإ
  اليييادين ارتكستمييا قيوات االحييت   انتماكيا  سحييألي  215 نيا وثييأل  مركيز الميييزان لحقيوأل اإنسييان كيد 

 ،نمركز الف  ن قوات االحت   قتلت يييادي  الو شار   ق اح غز  يف 2017 سنةخ    اإسرائيلي
قييارل ييييد،  13اسييتولت الييف و   فييا ،  3اخييرين، ميين سييينم   39ييييادا ، وااتقلييت  14 رحييت و 

  88حاالتسس  شساا وكشافات اإنار  الخاية في وخريست مراكل ومصدات ييد كال
  ديفيد فريدمان "اسرائي "  لأل السفير األمريكي لدي David Friedman   غير مسيسوأل اليف  ه وما

فيي  ،وقيا  فرييدمان  "اسيرائي "  المسيلولية الكاملية فيي غييال السي   مي  اياه الفلس ينيين، محم   
"لقيد ققتي   :الف مقت  حاخا  فيي ه يو  ا ي أل نيار مين مركسية اياسر  تصليقا   ،سيان نشر  اسر تويتر
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ي لستة   فا  فيي الليلية الما يية سيد  سيارد مين قسي  ارهياسيين فلسي ينيين  حميا  تقشييد اسرائيل ل 
  89نية ستوفر لم  مكاف ت مالية"ن السل ة الفلس يسالقتلة وقواني

 11/1/2018 ،الخميس

 خ   موا مات م  قوات االحت   اإسرائيلي شرأل مخي  السيريف وسي  فلس ينيان استشمد فتيان ،
  90ق اح غز ، وفي قرية اراأل سورين  نول محافظة ناسل 

 النييييت منظميييية السيييي   ا ن  Peace Now  ال ييييو    ا ييييت اإسييييرائيليةالحكوميييية اإسييييرائيلية  ن
وحيد  حييلت اليف موافقيية  325، منميا وحيد  اسيتي انية فيي ال ييفة البرسيية 1,122األخ ير لسنيا  
  91األوليةالموافقة   خريوحد   770  ا يتنمائية، سينما 

 سث ثية الفلسي ينية ح ايدد املييات المقاومية اارتفي اإسيرائيلي  مياز الشياساا ظمر التقرير الشمرذ ل
وقي  حي    "اسرائي ي"يمة لادونالد ترامل سالقد  ا األمريكيااتراع الرئي    اقال في   صاع

 ،نييوفمسرتشييرين الثيياني/ فييي  84، مقارنيية سوقييوح 2017 ديسييمسر خيي   كييانون األو / ه ومييا   249
نيييا سيييتكون هنييياا "فتييير    ميييانغتوقييي  رئيييي  الشييياساا نيييداع  ر و   تشيييرين األو /  كتيييوسرفيييي  71و

  92"األق المقسلة الف  األشمرستة في  متزازاة  دا  
   في التلفزيون الصسيرذ ان "قيوات ال ييق اإسيرائيلي  حس يت امليية  صين كانيت  الساسصةقالت القنا

ونقلت القنا  الصسرية اين متحيد  ساسي  ال ييق، ميا مفياد   تستمدع انايرها وس  مدينة الخلي " 
الصيييرول ل  ئيييين، اليييف خلفيييية سييي ن قواتيييا ااتقليييت ثييي   شيييقيقات فلسييي ينيات مييين سيييكان مخيييي  

  93 نود اسرائيليين في المن قة" "االشتسا  ستخ ي من لتنفيت ه و   صن  دي 
 12/1/2018 ،الجمعة

 قييرارا  سصييد  المشيياركة   ن الحركيية اتخيتتن المكتييل السياسيي لحركيية حمييا  حسيا  سييدراا ييو  تكير
 ،مييرزوأل وسييرر موسييف  سييو  للم ليي  المركييزذ الفلسيي يني فييي را    28لييي الييدورذ ا تميياح االفييي 

ايين  مشياركة الكيي  الفلسي يني سصيييدا   الحركيية  رادتن  ااتييتار حمييا  سي ،فيي تدوينيية ليا الييف تيوتير
حميييا  ترييييد حكومييية وحيييد  و نيييية   ن غيييز   و  ييياعرفييي  الصقوسيييات اييين   رادتكميييا  ،االحيييت  

كة التيييي تخيييد  حركتيييا ترييييد المشيييار   ناليييف  ملكيييدا   ،سسييييروت التح ييييريةوت سييييأل قيييرارات الل نييية 
  94مرزوأل سالقو  حما  تصتتر ان مشاركة ال فائد  منما  سووخت   الشصل الفلس يني 

  للم ل  المركزذ الفلس يني في را      28لي ا  تماح ل النت حركة ال ماد اإس مي مقا صتما
 تمياح نيا مين سيين  سيسال ايد  مشياركة حركتيا "اقيد االا :النا أل ساس  الحركة ،وقا  داود شمال

فيييي را   ، وهيييتا غيييير متفيييأل الييييا فيييي ا تماايييات الل نييية التح ييييرية التيييي انصقيييدت فيييي سييييروت 
االتفيياأل الييف اقييد ا تميياح خييارج فلسيي ين، سمصنييف  ن  "تيي ي و ،10/1/2017فييي  "وح ييرتا الحركيية

   95ان االحت   اإسرائيلي وتدخ تا" يكون سصيدا  



 اليوميات الفلس ينية  ___________________________________________________________ 

 18 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                    

 السييييل ة الفلسيييي ينية ليييي  تق يييي  اتييييياالتما ميييي  الحيييييا   ن  يييييحيفةكشييييع مسييييلولون فلسيييي ينيون ل
مييييت داييييو  الييييف القنييييي  األمريكييييي فييييي القييييد  لح ييييور ال لسيييية االفتتاحييييية واشيييين ن، و نمييييا و ي 

و فيياد الميييدر سيي ن "االتييياالت الييف  للم ليي  المركييزذ الفلسيي يني فييي را     28لييي ا تميياح ل 
ية والتصياون األمنيي، لكين االتيياالت المستوي الثنائي ل  ولين تتوقيع، ويشيم  تليا القنيوات الرسيم

  96في ش ن الصملية السياسية توقفت في شك  كام "
 سصيد تسيلي  ممثي ، وتليا ان مت دولة فلس ين اليف الميثياأل اليدولي للحمايية الماديية للميواد النوويية 

  مين قسيي  االن يما  الموقييي لييدي الوكالية الدولييية لل اقية الترييية يي ح اسييد الشيافي، ييياي  فلسي ين
  97محمود اسا  الف الوكالة الدولية لل اقة الترية، سااتسارها منظمة الوديصة لمتا الميثاأل رئي ال
  ميان(  اإسيرائيلية شيصسة االسيتخسارات الصسيكريةلقالت تقيديرات (Aman  انيا اليف اليرغ  مين تشياسا

نميا ميا ، اال  نيا هنياا تزاييد فيي احتميا  انيدالح حيرل، م2017 سينة، ستقيديرات 2018 سينةتقديرات 
التقرييير االسييتخسارذ  كشييعو  الييف ه مييات اسييرائيلية،  و انف يار السيياحة الفلسيي ينية  قيد يكييون ردا  

 في ييييدور ليسرمييييان، ورئييييي  هيئيييية األركييييان الصاميييية لل يييييق  دفاحالسيييينوذ، الييييتذ تسييييلما وزييييير اليييي
اإسيييرائيلي غيييادذ ايزنكيييوت، اييين احتميييا  قييييا  دولييية م ييياور   و  حيييد التنظيميييات النشيييي ة فيميييا 

اال  نيا مين  ،هي احتماالت  ئيلة تي  الف الييفر تقريسيا   ،"اسرائي "حرل م   سالمسادر  الف شني 
   98"في "خ ر التدهور، الف در ة الويو  الف حرل ناحية  خري، هناا تزايد كسير  دا  

 األوروسيياالتحياد  ممثي   ايرل European Union (EU)     وسصثيات دو  االتحياد فيي القيد  ورا
قم  الصميأل ازا  االاتقياالت األخيير  التيي  اليت قاييرين هقميا اميد التميميي، وفيوزذ محميد ان قل

ال نييييدذ، ساإ يييافة اليييف قييييا  القيييوات اإسيييرائيلية سيييإ  أل النيييار اليييف الفتيييف الفلسييي يني القايييير 
 فيييخيي   االحت ا ييات فييي ال ييفة البرسييية المحتليية  ،اامييا   17مقيييصل التميمييي السييالإل ميين الصميير 

ودايييا االتحييياد األوروسيييي السيييل ات اإسيييرائيلية اليييف اليييرد اليييف  مميييا  دي اليييف مقتليييا  ،3/1/2018
  99التي تشم  قايرين خيويا  وفتم تحقيأل في حاالت القت   ،االحت ا ات سشك  مقتناسل

 13/1/2018 ،السبت

 غيييز   شيييرع القيييدر  سييي ن الييييياد اسيييد   ح فييياد النيييا أل ساسييي  وزار  الييييحة الفلسييي ينية فيييي ق يييا 
سرييياص ال يييق الميييرذ خيي    سمييا ييييل ، التييي رم ييان زيييدان، قييد "استشييمد" متيي ثرا  س راحييا

  100مزاولتا ممنة الييد في ميا  رفم
 سيرا   ،اقدتيا  فيي سييان ييدر اقيل ا تمياح ، كدت الل نة التنفيتية لمنظمة التحرير الفلسي ينية 

مريكية قد فقدت  هليتما كراح   و كوسيي  سش ن القد ، وس ن اإدار  األ تراملادانتما ورف ما لقرار 
سقا ا"املية الس  ي"ل   101، ودات الف و ول موا مة القرار وا 
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  نفقيا  كسييرا  تاسصيا   اإسيرائيلي اسيتمدع  ييران الحرسييالاداف المتحيد  ساسي  ال ييق اإسيرائيلي  ن" 
فريييد ، و ن النفييأل يحتييوذ اليف خيييائص " ييق  ن الوزايي   لحركية حمييا  تسييل  ليداخ  اسييرائي " 

مييي  تفريصييية ا تيييازت األرا يييي س نيييول اليييس د  ،محيييور  الرئيسيييي مييين غيييز  اليييف األرا يييي المييييرية
واداييف  ن النفيييأل امتيييد اليييف مسيييافة تفيييوأل الكيليييومتر  سييالقرل مييين كييييري  شيييالو  )كييير   سيييو سيييال (" 
   102 180في ال نول سمسافة تي  الف المحتلة ونيع الكيلومتر، و نا ت اوز األرا ي 

  يييواع  االنييت اإسييرائيلي  اإسييكانزييير و هييددYoav Galant  ساغتيييا  رئييي  حركيية حمييا  فييي
  ييدي  اسيكريا   فيي حيا  سييد ت كتائيل القسيا  وفييائ  المقاومية تييصيدا   ،ق ياح غيز  يحييف السينوار
  103 يق االحت   اإسرائيلي

 14/1/2018 ،األحد

   للم لي   28 االفتتاحيية لليدور  الييفيي كلمتيا سال لسية  ،محمود اسيا  يةفلس ينال السل ةقا  رئي
"قلنا ال لترامل ولن نقس  مشرواا، وييفقة الصيير هيي ييفصة الصيير ولين الفلس يني:  المركزذ
وتحيت احيت   مين  ،" ننيا سيل ة مين دون سيل ةو نميت اتفياأل  وسيلو،  "اسيرائي "وتاس   ن  نقسلما" 
سيننيا وسيين   ن تكيون  مريكيا وسيي ا   شدد الف " ننيا ال نقسي و  ولن نقس   ن نسقف كتلا"  ،دون كلفة
اننييا ميي  المقاومية الشييصسية السييلمية وملتزمييون سمحارسيية " :اسييا وقيا   ونريييد ل نيية دولييية"  ،اسيرائي 

ألحييد  ن يتييدخ  فييي شييلوننا   الت كيييد الييف  نييا لييي  مسييموحا   ، م ييددا  "اإرهييال وميي  ثقافيية السيي  
نيا ان األوان ألن يقيرر الم لي  المركيزذ ا نقا  رئي  الم لي  اليو ني الفلسي يني سيلي  الزانيو و 

  104"اسرائي ي"مستقس  السل ة الفلس ينية ويصيد النظر سمس لة االاتراع س
  ان ايدد االنتماكييات واالاتييدا ات اإسييرائيلية  ،قيا  وزييير األوقيياع والشيلون الدينييية يوسييع اداييي

سليييإل  2017سييينة خييي    المقدسيييات اإسييي مية، والمسييييحية فيييي األرض الفلسييي ينية المحتلييية سحيييألي 
  105، والمقاسر، والكنائ اإسراهيمي والمس دانتماكات،  الت المس د األقيف المسارا،  1,210

   مصل  الف املم  في خمسمئة  يدر وزير الترسية والتصلي  الصالي يسرذ ييد  قرارا  يق ي سإااد
  106)ق اح غز ( المحافظات ال نوسية

   يييساح اليييو  اسييتخراج  ثيية الشييميد المقصييد  "تيي ي  :ا حييحمييد النمالفلسيي يني قييا  وكييي  وزار  الصييد
تتنيييي  مييين   نالتيييي تحييياو   اإسيييرائيليةت  اتشيييريحما ليييدحض االدايييا إاييياد ثرييييا   سيييو اسيييراهي 

  107مسلوليتما في ارتكال هت  ال ريمة"
  دي مميا محميد حميدان، الكيادر فيي حركية حميا  استمدع انف ار في مدينة يييدا س نيول لسنيان 

لحيياأل ال ييرر سييالمسنف  تاييياسالييف ا لييف تييدمير سيييارتا وا  الملشييرات وقييا  حمييا  ان  فييي قدمييا، وا 
و ييود  ييياس  يييميونية خلييع هييتا الصميي  اإ رامييي، وتتيياس  األ مييز  اللسنانييية "األولييية تمييي  الييف 

  108"المختية التحقيأل في االنف ار
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 انييا سيييت  ،   اإسييرائيلية الثانيييةالقنييا ميي اإسييرائيلي  في ييدور ليسرمييان، فييي مقاسليية  لييدفاحقييا  وزييير ا
"تييدمير  مييي  األنفيياأل الم ومييية" التييي تمتلكمييا المقاوميية الفلسيي ينية فييي ق يياح غييز ، سحلييو  نماييية 

2018
109  

  قا  رئيي  اليوزرا  اإسيرائيلي سنييامين نتنيياهو ان سي د  تشيارا مصلوميات اسيتخسارية مي  المنيد فيي
 احسييا مييات االسييتخسارية اإسييرائيلية سيياادت فييي  ن المصلو  اإرهييال، مو ييحا   الحييرل  ييدي  ا ييار
  110خ   السنوات األخير  ،الصال   نحا املية ارهاسية كسير  في ث ثين حو ن

 15/1/2018 ،اإلثنين

 الم ليي  المركييزذ الفلسيي يني  ن الفتيير  االنتقالييية التييي نيييت اليمييا االتفاقيييات الموقصيية فييي  قييرر
ع الم ل ، في سيانا وكلي  ل  تصد قائمة  ،اليا من التزامات وسلو، والقاهر ، وواشن ن، سما ان وت 

ستصلييأل االاتيراع  ، نية التنفيتيية لمنظمية التحريير الفلسي ينيةلل 28 الختامي اليادر ان دورتيا اليي
لبيا  قيرار  ي ي  ،1967الف حين ااترافما سدولة فلس ين الف حيدود  "اسرائي ي"س  "،القيد  الشيرقية" وا 

الم لي  المركيزذ قيرار  سوقيع التنسييأل األمنيي سكافية  شيكالا، وساالنفكياا و دد  ووقع االستي ان 
lParis Protoco ساري  االقتيادذ سروتوكو من ا قة التسصية االقتيادية التي كرسما 

111  
   قالت حركة حما  ان االختسار الحقيقيي لميا ييدر اين الم لي  المركيزذ مين قيرارات هيو االلتيزا

و و ييم النييا أل ساسيي  الحركيية فييوزذ  وو يي  ا ليييات ال زميية لييتلا  ،الييف األرض ستنفيييتها فصليييا  
سرهييو  فييي تيييريم يييحفي،  ن فييي مقدميية ا ليييات ترتيييل السيييت الفلسيي يني وفييأل اتفيياأل القيياهر  

فييييييي تيييييياري  الق ييييييية الفلسيييييي ينية واليييييييراح ميييييي   الممميييييية، والتيييييييدذ لمت لسييييييات المرحليييييية 2011
  112االحت  

  األمريكي دونالد ترامل سش ن القد ، ومحاولتا الت يييأل اليف فتم  ن اا ن الرئي   حركة كدت
وكاليية األونييروا، لتيييفية  هيي  انيييرين فييي الق ييية الفلسيي ينية، يكشييع ح يي  المييلامر  التييي تحيياا 

فييي تيييريم  ،وقييا  المتحييد  ساسييمما  سيياما القواسييمي الشييصل الفلسيي يني وق يييتا الصادليية   ييدي 
ومصما الواليات المتحد  األمريكيية قيد خ  تيا  "اسرائي " ن  ان هتا اإا ن يو م تماما   ،يحفي
  113لتيفية الق ية الفلس ينية وفرض الرلية اإسرائيلية الف الفلس ينيين مصا  

 انيا ال  ،لةتااية اإسيرائيلية الرسيمية، فيي تييريحات اإسيرائيلي  في يدور ليسرميان دفاحقا  وزير ال
الييف سييلا  سشيي ن وردا   اح غييز   حيييا      مييوات يصييرع اتا كييان اإسييرائيليون المحت ييزون فييي ق يي

ين ا ، قيا رس  رف  الحيار ان غز  ساستصاد  " ث " اإسرائيليين المحت يزين فيي غيز  نيا "لين يقحسي
القسيا   كتائيلنشرت وسدورها  من ظروع مصيشة سكان غز  قس  نزح الس ح وتسلي  اإسرائيليين" 

ميييت فيييا رسيييالة لحكومييية االحييت و ظمييير الفييييديو     حيييو  ال نيييود األسييري ليييديما مق يي  فييييديو، و ي
  114ااتراع ليسرمان اد  مصرفتا ميير ال نود األسري لدي القسا 



 2018 نايري/ ثانيكانون ال ______________________________________________________

  21       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

  كشييفت يييحيفة يييديصوت  حرونييوت اإسييرائيلية النقييال ايين  ن حكوميية سنيييامين نتنييياهو سييد ت فييي
و شارت الف  ن  سالسصودية  "اسرائي " سيي السكة الحديدية التذ  اإ را ات الصملية لتدشين خ ي 

، 2019 لسيينة "اسييرائي " و  اإ ييرا ات الصملييية لتدشييين هييتا المشييروح تمثلييت فييي ت ييمين موازنيية 
م ييين دوالر(  4.5نحيو ملييون شييك  ) 15يينص اليف تخيييص مسليإل  ، سنيدا  الكنيسيتالتي  قرهيا 

  اليييف لو ييي  المخ ييي  المندسيييي لميييتا الخييي   وحسيييل التقريييير، فيييإن الفكييير  األوليييية للمشيييروح تقيييو 
الف  حد المصاسر الحدوديية  تدشين مح ة للسكة الحديد في مدينة سيسان المحتلة، ين لأل منما خ ي 

 "اسيييرائي " ن  يييو  السيييكة داخييي  الييييحيفة مييي  األردن، ومنميييا اليييف السيييصودية والصيييراأل  وتكيييرت 
   115مليون دوالر( 600حو نك ، وسيكلع مليارذ شيك  ) 15سيكون 

 فييييي المنييييا أل الفلسيييي ينية يييييواع مردخيييياذ اإسييييرائيلية قييييا  منسييييأل امليييييات الحكوميييية Yoav 

Mordechai  لكييي  األنفييياأل اإرهاسيييية"  وقيييا   اليميييودذ و يييدا حييي    اإسيييرائيلية والصقييي ان "الصسقريييية
"مثلما يو د القسية الحديديية لل يو، هنياا  :قنا  الحر  الف ائية األمريكيةم   ، خ   مقاسلةمردخاذ

" ود  ن  سصيي  سرسييالة لكيي  ميين يقييو  سييالحفر  و يقتييرل  قييائ  : و  يياعقسيية فوالتييية تحييت األرض"، 
  116من األنفاأل: كما ر يت  في الشمرين الما يين، في هت  األنفاأل ال يو د اال الموت"

  الفلسييي ينيين، اييين   النيييت الميئييية الفلسييي ينية المسيييتقلة لم حقييية  يييرائ  االحيييت   اإسيييرائيلي سحيييألي
وتليا لتقيديمما للمحكمية  ،الوثيائأل الخايية ساستشيماد اسيراهي   سيو ثريياانتما  مرحلية ت ميي  األدلية و 

International Criminal Court (ICC) ال نائية الدولية
117  

    ق ياح، الالنت ملسسات الق اح الخاص الفلس يني في ق اح غز  انميار كافة مناحي الحيا  في
مشيييير  اليييف  ن  ،ويييحيا   مااييييا  وا ت ملسسيييات  ن ق يياح غيييز  يحت ييير وينمييار اقتيييياديا  ال و كييدت

   118الملشرات االقتيادية قد ويلت لمستوي غير مسسوأل من التدني
  ي الفروع سير  الن وزير الخار ية الروسي Sergei Lavrov  ن فيرص ا يرا  حيوار مساشير سيين 
"الف مدي  اوا   ويلة، كانوا تكر  نا و  وفلس ين في الو   الحالي قريسة من اليفر  "اسرائي "
حادية ومن دون مقاس   وكانوا الف استصداد للمفاو ات المساشر   يقومون ستنازالت لفلس ينيون[ ]ا

  119م  اإسرائيليين من دون شرو  مسسقة، وكنا مستصدين الستقسالم  لمتا المدع"
  موظيييع مييين الصييياملين ليييديما سييياألردن، كميييا القيييت مئييية  نميييت وكالييية األونيييروا خيييدمات  كثييير مييين

 ييس  النفقييات والخييدمات المقدميية ل  ئييين  ا ييرا اتا سييي"الحا ة"،  ييمن  ولييف التصيينييات ورس تميي
  120الفلس ينيين

   سييييير كرينسيييو  قييياPierre Krähenbühl ان الوالييييات المتحيييد  اونيييرو األ، المفيييوض الصيييا  لوكالييية ،
 الييف  ن مسيياادات الواليييات المتحييد  للوكاليية األممييية تسلييإل مشيييرا  ، اونييرو األسييتق   مسييااداتما ايين 

و  اع المفوض األممي:  مليار دوالر سنويا   1.3مليون دوالر، من ا مالي مساادات تسلإل  300
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ن ق صيييت الوالييييات المتحيييد  مسيييااداتما، فيييإن  اميييا  مسيييااد  ال  ئيييين الفلسييي ينيين فيييي  "حتيييف وا 
   121وق اح غز ، ستستمر ولن نتركم " ،ولسنان ،وال فة البرسية ،واألردن ،سورية
 16/1/2018 ،الثالثاء

  ملييون  65قيررت ح يل  ةدار  األمريكياإ ان هيتر ناورت األمريكيةالمتحدثة ساس  الخار ية قالت
ونيروا، فيميا قيررت  ن لألمليون دوالر من المساادات األمريكيية المخييية  125دوالر من  ي  
وقالييت  ت" ونييروا مرا صيية الياتمييا فييي تقييدي  المسيياادااألمليييون دوالر الييف  ن "تصيييد  60ت مييد مسلييإل 

"اننيا ن ليل مين اليدو   :وقالت نياورت ناورت "لقد  خسرنا األم  المتحد  والوكالة خ يا  سقرارنا هتا" 
 ن يصو يوا هيتا الينقص: اننيا نحين دائميا  كرميا   التي تنتقدنا دائميا   ،وغير الصرسية ،األخري الصرسية

  122ونريد لآلخرين مشاركتنا سمت  التكاليع"
   فيي تصقيسيا اليف ا تمياح الم لي  المركيزذ  ،ال ماد اإسي مي خاليد اليس ق القيادذ في حركةقا

"كنيا ن مي   ن يييدر اين المركيزذ قيرارات  كثير قيو  وو يوحا ، لكين ميا  انا: اليادر والتوييات 
وو ي   ،يدر مين تويييات  مي  تحمي  لبية ي يل اليف المركيزذ متاسصتميا سميدع تنفييت القيرارات

لبيييا  ا  و  األمنيييي،ووقيييع التنسيييأل  ،مييا يتصليييأل ستحقييييأل الميييالحةخايييية في ،ا ليييات ال يييرورية لمييا
  123اتفاقية ساري  االقتيادية"

  اديت ال سمة الشصسية لتحرير فلس ين  ني قرارات الم ل  المركزذ ال ترتقي الف مسيتوي الم اسمية
ور ت  ومخيا ر التييفية التييي تتصيرض لميا الق يية الو نيية الفلسيي ينية  ،الم لوسية  ميا  التحيديات

)نصيي  وال فييي الوقييت نفسييا( فييي يييو  غالسييية   ن الصييود  الييف سياسيية "اللصيي "، فييي سيييان  لمييا ،ال سميية
المواقع التي تت لل و وحا  في الرد الف الواق  القائ ، وما نش  اليا من ت ورات  سيلسية، "يصنيي 

سإاياد  احييا   االستمرار في مرس  المراوحة واالنتظار، واستمرار الرهان اليف  ميود  اقليميية ودوليية
  124المفاو ات، والف اإدار  األمريكية اتا ترا صت ان قرارها سخيوص القد "

 غيز ، اين ا يرا ات ق ياح ميدير دائير  التييدير واالسيتيراد فيي وزار  الزرااية س ،كشع تحسين السيقا
فيي تييدير واسيتيراد المنت يات الزراايية  ا يرا اتحكومية را    مين شي نما  ن تصقيد   قرتميا ديد  
   125وقا  السقا اني اإ را ات ترهن املية التيدير واالستيراد س لل خاص من الوزير غز  

  ن استخدامما لكلمة "الصقوسات" ت ا  اإ يرا ات  ور تحركة حما ، الفلس ينية حكومة الها مت 
 ،وت يلي  الميوا نين ،رئي  محمود اسا  ت ا  ق اح غز ، "هدفما تشويا الحقائألالالتي يقو  سما 

 وحرع األنظار ان التص ي  المتصمد التذ يسيتمدع امي  الحكومية واسيتكما  امليية المييالحة" 
 ن حمييا  تمييدع ميين نصييت ا ييرا ات اسييا  سالصقوسييات "لموايييلة استييزاز الييف ت الحكوميية شييددو 

  126الحكومة وسرقة  موا  الشصل الفلس يني، غير اسمة سمصانا   هلنا في ق اح غز "
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 من مواقع وميي لحات توتيريية  الفلس ينيةحكومة الما ورد في سيان  حما  رف ما  كدت حركة
 ،وتسمي  األ وا  ،في تيريم يحفي، ان تلا يمدع الف الت لي  ،وقالت الحركة غير مسلولة 
للتب ية الف فشلما في القييا  سممامميا  ،والصود  سملع الميالحة الف مرس  اليفر ،وقلل الحقائأل

  127غز  ووا ساتما ت ا   سنا  ق اح
   وزرا  اإسيييرائيلي اليييكشيييفت ييييحيفة ييييديصوت  حرنيييوت اييين مسيييادر   رحيييت خييي   ا تمييياح رئيييي

و و يحت   فيي المنيد Narendra Modiسنييامين نتنيياهو مي  رئيي  اليوزرا  المنيدذ نارينيدرا ميودذ 
 يوذ  دييد مساشير  يحيفة، فيي تقريير لميا،  ن شيركة ال ييران المنديية سيتصم  اليف تشيبي  خي ي ال

، اإسيرائيلي ونييودلمي، سحيي  يمير فيوأل السيصودية Ben Gurion Airportر سين  ورييون سيين م يا
 ،يخفيض تيتاكر السيفر"الخي  ال دييد ميد  الرحلية سيااتين، وحي  سيختيير   اتا وافقت الف تلا

، ايين للمنييد  ثمييرت زيييار  نتنييياهووقييد  ويزيييد سشييك  ملحييوظ ميين اييدد السييياح سييين اسييرائي  والمنييد" 
  128قيات حو  الصديد من الق ايا، سما في تلا ال اقة، والسينما واإنترنتتوقي  اد  اتفا

  كد األمين الصا  لألم  المتحيد   ن ونييو غيوتيريق  ن المنظمية األمميية "ميا زاليت ملتزمية سالق يية 
اليدولتين  اليف  ن "حي ي  الفلس ينية وق ية ال  ئين، وتحقييأل السي   والصيد  للفلسي ينيين"، مشيددا  

   129الف الرغ  من التحديات الف األرض وتوس  االستي ان" مكنا  ما زا  م
  تقشفية ا را اتوسالرغ  من  ذ  ،األونروا سامي مشصش   ن الوكالةساس   و م النا أل الرسمي، 

فمي مستمر ، وملتزمة سموايلة خدماتما الحيوية ل  ئين الفلس ينيين، وهتا االلتزا  لن يت ثر س ذ 
  130ح ل المساادات ان األونروا من ادما ،نية للواليات المتحد  األمريكية

  األمين اإسيرائيلي ايليي سين داهيان اليوزيركشفت نائل Eli Ben Dahan خي    لسية مبلقية لكتلية ،
خ يية سييرية لتسييييض السييلر ، ايين The Jewish Home (HaBayit HaYehudi) ودذالسيييت اليميي
 ياق  سيرذ اليميا يصمي   والتي ييي  ايددها اليف سيسصين، في ال فة البرسية المحتلة، االستي انية

  131لوزار  منت ستة  شمرلتاس  
 17/1/2018 ،األربعاء

 دولة،  86 من اهر ، سمشاركة وفود الن ملتمر "األزهر الصالمي لنير  القد "، التذ ان لأل في الق
وقييا   حمييد   ي"اسرائي "رف ييا لقييرار الييرئي  األمريكييي دونالييد ترامييل االاتييراع سالقييد  اايييمة ليي

رئي  م ل  حكما  المسلمين: ان هتا الحشيد الكسيير ي تمي  لييدأل نياقو  و شي  األزهر،  ،ال يل
مييين الوالييييات المتحيييد  األمريكيييية  الصسييي  اإسيييرائيلي الميييداو "الخ ييير، ويصلييين موقفيييا  موحيييدا   ميييا  

لتمديد  للسي   الصيالمي، فلين يتحقيأل سي  ، وال  ميان، وال اسيتقرار فيي المن قية مين دون االاتيراع 
واقتيييرح شيييي    "وايييود  القيييد  لتكيييون ااييييمة دولييية فلسييي ين الصرسيييية ،سحقيييوأل الشيييصل الفلسييي يني

رئيي   حيضي  ، ميا  الميلتمروفيي كلمتيا  للقيد  الشيريع  سنةكون تل 2018 سنةاألزهر تخييص 
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"داميا  ألهلميا ولمويتميا  ،المسلمين والمسيحيين الف زيار  القد  السل ة الفلس ينية محمود اسا 
ولكين سي منا لين يكيون  ،الصرسية واإس مية"  و دد اسا  ت كييد  التمسيا سيي"الس   كخييار لشيصسنا

  132الف القد   و فلس ين" الف  نا "ل  يولد سصد التذ يقمكن  ن يساو وشدد س ذ ثمن"، 
 وفيييي  اقيييال المحادثيييات التيييي   ريتميييا مييي  ييييديقي رئيييي  اليييوزرا  : "قيييا  رئيييي  اليييوزرا  نتنيييياهو
 خسرتنا الحكومة المنديية  نميا تصييد ييفقة ييواري  السيسايا اليف مسيارها   ،ناريندرا مودذ [المندذ]

  133وستكون هناا يفقات كثير   خري" ،سالنسسة لي هتا مم   دا  
 فرض الحك  الصسكرذ ونق  المسلولية  امكانيةيدر  اإسرائيلي   يقيحيفة ه رت   ن ال تن ال

األمنية للقوات الصسكرية ل مي  المنا أل الفلس ينية الواقصة خارج ال يدار الفايي  فيي القيد ، سميا 
فييي  ،وي ييري فحييص امكانييية فييرض الحكيي  الصسييكرذ فييي تلييا مخييي  شييصفا  ل  ئييين وكفيير اقييل 

  المكثيييع للميييوظفين فيييي القيييياد  الصسيييكرية فيييي من قييية المركيييز مييي  منسيييأل األنشييي ة ا يييار الصمييي
الحكومييية فييي األرا ييي الفلسيي ينية المحتليية، حسييل مييا  كييدت ميييادر م لصيية فييي   مييز  األميين 
لليييييييحيفة، حييييييي  سييييييتقد  توييييييييات الفحييييييص سمييييييتا الخيييييييوص لييييييرئي  هيئيييييية  ركييييييان ال يييييييق 

  134اإسرائيلي
 فييأل الفلسي يني، ودايت اليف تشييكي  حكومية وحيد  و نيية سديليية ها ميت حركية حميا  حكومية التوا

األزمييات ورفيي  الصقوسييات، ستسنيمييا مواقيييع  حكوميية س نمييا "ا ييزت ايين حيي ي الواتممييت حمييا   لمييا 
وقييا  اسييد الل يييع القييانوح، المتحييد  ساسيي    هلنييا فييي ق يياح غييز "  اسييا  وا  را اتييا الصقاسييية  ييدي 

نميا حكوميية الحييزل الواحيد، سصييد  ن حرفييت مسييارها  حميا ، ان الحكوميية "ليي  تصيد حكوميية توافييأل، وا 
  135ول  تن  ثقة )التشريصي(، واستسد  الرئي  سسصة من وزرائما دون تشاور"

    فيياد المنسييأل اإا مييي سييدائر  األوقيياع اإسيي مية فييي القييد  فييرا  الييدس  سيي ن شيير ة االحييت 
  136المس د األقيف المسارا سد ت سالسماح للمستو نين اليمود س دا   قو  تلمودية النية في

 ينفا  من األدوية في  230غز  منير السرق  ن ق اح كشع مدير اا  الييدلة في وزار  اليحة س
و و يييم  "يييفر"، وهيييو مييا يمييدد حيييا  المر يييف فييي الق يياح الييف مخييازن الييوزار  وييي  ريييييدها 

ي مخييازن غييير مو يود  في ،مين المسيتلزمات ال سيية %28و ،مين  ييناع األدوييية %45السيرق  ن 
  137األدوية والمستلزمات اليحة، محترا  من توقع الخدمات ال سية لوزار  اليحة نتي ة نفاد

  كشيفت ييحيفة مياكور ريشيونMakor Rishon  النقيال اين  ن اإدار  األمريكيية تشيتر  لمواييلة
ن ييييحيفة ايييالتقييدي  اليييدا  لوكالييية األونييروا التزامميييا ساإسيييما  فييي تيييو ين ال  ئيييين  ونقيي  موقييي  

ميدر مقرل من السيت األسيض قولا ان "مستشارذ الرئي  األمريكي دوناليد تراميل  وييو  سيرس  
موايييلة تقييدي  المسييااد  للمنظميية الدولييية سمسادرتمييا الييف ادخييا  اييي حات، تتمثيي  فييي اسييتصدادها 
لتيييو ين ال  ئيييين ووقيييع التحيييريض"، مشيييير  اليييف  ن "هيييت  التويييييات قيييدمت فيييي  اقيييال دراسييية 

   138ل نة استشارية ليالم السيت األسيض"  رتما 
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 18/1/2018 ،الخميس

  رار سرياص قوات االحت   فيي من قية واد سيرقين، غيرل مدينية  نيين اسمااي  استشمد  حمد  
فيميا تي  قق ، والتيي 9/1/2018فيي وزامت وسائ  اإا   الصسرية الق ا  الف منفتذ املية ناسل  

نييية الصسرييية  فييادت سيي ن قييوات االحييت   قييد فشييلت فييي ااتقييا  القنييا  الثاغييير  ن   اسييرائيلي حاخييا 
 ن  ييق االحيت   يوايي  املياتيا فيي  نيين سحثيا  اين  فيراد و  ،صمليةال فراد الخلية المسلولة ان 

  139ث ثة وخمسة  فراداخرين في الخلية وان  سلحة، مر حة س ن ادد  فراد الخلية يتراوح سين 
 رئييييي  م ليييي  حكمييييا  المسييييلمين،  ن القييييد  هييييي و  ،شييييريع كييييد  حمييييد ال يييييل، شييييي  األزهيييير ال

الصايمة األسدية لدولة فلس ين المستقلة، والتي ي ل الصم  ال اد الف اا نميا رسيميا  واالاتيراع 
فيييي السييييان الختيييامي لميييلتمر "األزهييير الصيييالمي لنيييير  القيييد "،  ن  ،و  ييياع ال ييييل اليييدولي سميييا 

 و الين السييان يير، وهيي ثاستية تاريخييا  منيت االع السينين اروسة القد   مر ال يقس  الصسي   و التبي
والتييي ويييفما س نمييا ال تصييدو  ن تكييون  ،الييرفض القييا   لقييرارات اإدار  األمريكييية األخييير  الختييامي

و اليين الميييلتمر ايين مسيييادر  األزهيير ستييييمي  مقييرر دراسيييي ايين القيييد  الشيييريع  حسييرا  اليييف ورأل 
   140ة األزهريقدرَّ  في المصاهد األزهرية و امص

  قييرار الييرئي  "ساسييا اإسييكندرية وس ريييرا الكنيسيية القس ييية األرثوتكسييية توا ييرو  الثيياني  ن  كييد
ونحييين نيييرفض الظلييي  والقمييير واسيييتب   النييييوص الدينيييية، اننيييا نقيييع دائميييا   ،تراميييل ظيييال  و يييائر

كير كييع المبتييسين، والينيا  ن نف س انل من ينا لون من     حيريتم  وكيرامتم  وحقيوقم   يدي 
  141"يستصيد هتا الشصل حقوقا

  اليييف المدايييية الصامييية للمحكمييية ال نائيييية  ةريييياض الميييالكي سرسيييال الخار يييية الفلسييي يني وزيييير سصييي
 السميا سإاميا  يي حيات المحكمية فيميا يخيص  يرائ   ،Fatou Bensouda الدولية فياتو سين سيود 

نت الرسيالة م السيا ال نائيية وت م من دون ت خير  Rome Statute االحت   سمو ل ميثاأل روما
الدولية "الصم  الف من  سل ات االحت   ورداما من االستمرار فيي ارتكاسميا  يرائ  حيرل و يرائ  

اإنسانية سحأل الشصل الفلس يني"، كما تناولت "تيصيد الصنيع اليتذ تمارسيا اسيرائي ، تنفييتا    دي 
  142لسياساتما االستصمارية غير القانونية منت الشمر الما ي"

  للييتمكن ميين  ،كشيع ال يييق اإسيرائيلي تفايييي  سييياج كسيير تحييت األرض، يسنيف حييو  ق يياح غيز
 و و ييم مسييلو  اسييكرذ ميين الق يياح  احتييوا  خ يير األنفيياأل الفلسيي ينية التييي يييت  حفرهييا ان  قييا  

 ن التقنييات المسيتخدمة فيي سنيا  السيياج تشياسا تليا التيي تسيتخد  فيي سنيا   يدران اليدا   اسرائيلي
و شار المسلو  الف  ن السياج تحيت األرض  اني الشاهقة،  و مواقع السيارات تحت األرض للمس

سنا  سياج  مني  ديد  ولا  كما سيت   ي ا   سما فيا الكفاية" ليد ه مات األنفاأل  سيكون "اميقا  
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، سحسيييييل "اسيييييرائي "ثمانيييييية  متيييييار فيييييوأل ال يييييدار تحيييييت األرض، سييييييمن  تسيييييل  البيييييزاويين داخييييي  
  143المسلو 

  اليف تفاهميات فيي  اقيال األحيدا  التيي وقصيت فيي السيفار   يةواألردن يةسرائيلاإتويلت السل ات
حيي    10/3/2014 فييوفي حادثة مقت  القا يي األردنيي  ،23/7/2017 فيان اإسرائيلية في امي 
  144ان الف املما المصتاد الف الفورالسفار  اإسرائيلية في امي   اودت ي االتفاأل الف 

 اسييمنتيةلمراس يية المقدسييية هنييادذ الحلييواني ايين شييروح سييل ات االحييت   سإنشييا  غييرع كشييفت ا 
المييدخ  الرئيسييي للمسيي د األقيييف  وتلييا لتفتيييق الوافييدين  الييف مييدخ  سييال الصمييود، الييتذ يصييد  

2017في تموز/ يوليو  ة المقدسيةان السواسات اإلكترونية التي  سق تما المسي  او ا  
145  

  ملييون  45يية األمريكيية اين  ن واشين ن لين تييرع مسياادات غتائيية قيمتميا  النيت وزار  الخار
فيييي ا يييار ال ميييود التيييي  2017خييي   كيييانون األو / ديسيييمسر  دوالر تصميييدت ستقيييديمما للفلسييي ينيين

 ن يكيون تصلييأل المسليإل هدفيا  ،المتحدثية ساسي  الخار يية هييتر نياورتونفت  ونروا األتقودها وكالة 
و  يافت  ن س دهيا لين تقيد  هيتا المسليإل فيي  ميل االتين انتقدوا سشد  اا ن تر مصاقسة الفلس ينيين 

  146الوقت الحالي، لكنا ال يصني  نما لن نقدما في المستقس 
 قييييا  المييييدير التنفيييييتذ لمنظميييية هيييييومن رايييييت  ووتييييق Human Rights Watch  كينييييي  رو 

Kenneth Roth الفلسيي ينيين، "وهييو  ميير ال  تواييي  سياسيية التمييييز المميينمف  ييدي  "اسييرائي "ن ا
نييا فييي  ، فييي تيييريم لل زييير ، رو و  يياع  " يسييرر  اسييتمرار االحييت   ألكثيير ميين خمسييين اامييا  

 المساادات اإنسانية تي  الف ق اح "اسرائي "فيا ويسمم وقت يتواي  فيا الحيار اإسرائيلي 
لييف  ن الوقييت قييد حييان و شييار ا سييكان غييز   و ت ارهييا وس ييائصم  يخر ييون  تسييمم، فإنمييا ال غييز 

و  يياع  ن اسييتمرار سنييا  االسييتي ان وتييو ين  إنمييا  مييا ويييفا سالصقييال ال مييااي ألهييالي غييز  
  147اإسرائيليين في ال فة البرسية يمث   ريمة حرل

 19/1/2018 ،الجمعة

   مية سير الل نية التنفيتيية لمنظ  ميينوكالية األنا يو  تقرييرا  سيلما و كشفت القنا  اإسيرائيلية الصاشير
قسيييي  ا تميييياح الم ليييي  المركييييزذ  ،التحرييييير الفلسيييي ينية يييييائل اريقييييات للييييرئي  محمييييود اسييييا 

خي   خ اسيا فيي "المركيزذ"،  ،اسيا اقتيس  و س ييا ،  15/1/2018–14خ    التذ اققدالفلس يني 
واييين   فقيييرات كاملييية مييين التقريييير، اليييتذ يحتيييوذ اليييف تفاييييي  الخ ييية األمريكيييية "ييييفقة القيييرن"

ا  اريقييات ان اإدار  األمريكييية تريييد ميينم الفلسيي ينيين اايييمة فييي  ييواحي مو ييوح القييد ، قيي
تييوفير حرييية التنقيي  والييتهال الييف األميياكن المقدسيية والمحافظيية الييف  "اسييرائي "القييد ، و ن الييف 
اي ن قييا  "اسرائي ي"الكت  االستي انية الكسري سال فة لي خ ة   ي الوتشم   الو   القائ  فيما  ، وا 

سقا  السي ر  األمنية لدولة فلس يني اسرائي  ي"، الف  انل االاتيراع سي"اسرائي ي"ة منزواة الس ح، وا 
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خ يية الوستشيم   مين منيا أل فلسيي ينية محتلية  "اسرائي ي"، ميي  انسيحاسات تدري يية ليي"كدولية يموديية
فييرض سييقع زمنييي للمفاو ييات يوافييأل اليييا ال ييانسين، وليين تحتييوذ الييف  ييدو  زمنييي ل نسييحال 

وتسيصف  ن ال يفة، و ن االنسيحال سييت  تيدري يا  وفيأل اإ يرا ات األمنيية الفلسي ينية اإسرائيلي م
الصييييود  الييييف األرا ييييي  لمشييييكلة ال  ئييييين، لكنمييييا ليييين تسييييمم سحييييألي  اإدار  األمريكييييية إي يييياد حيييي ي 

   148المحتلة
  اتميي  وزييير الييدفاح اإسييرائيلي  في ييدور ليسرمييان حركيية حمييا  سو يي  "خ يية شيياملة لتنفيييت امليييات
 148تمكنت من احسا   "اسرائي "  وقا  ليسرمان ان تلا اسرائي " وحتيرها من "اواقل" رهال  دي ا

ال نييود والمسييتو نين والمييدن  لتنفيييتها  ييدي  ،وتنظيمييات فلسيي ينية  خييري ،حمييا  مييااملييية خ  ت
ه ماتمييا ميين ق يياح غييز  ا ن، لييتلا  قييائ   ان "حمييا  ت ييد يييصوسة فيي شييني و  يياع  اإسيرائيلية 

حاو  تخ يي  وتنفييت املييات فيي منيا أل ال يفة البرسيية وت يوير سياحات  دييد  للموا مية، هي ت
سما في تلا  نول لسنان"  و  اع  ن "ما يسص  الف القلأل هو محاولتم  )حميا ( ت يوير السنيف 

  149التحتية لةرهال في  نول لسنان، في محاولة لتمديد  من اسرائي "، حسل زاما
 غيير الوالييات المتحيد  ن "لي  هنياا وسيي  اخير ئيلية سنيامين نتنياهو  كد رئي  الحكومة اإسرا "

  150اتا ل  يكن يريد الواليات المتحد  كوسي  فإنا ال يريد الس  "" وشدد الف  نا  األمريكية
 اإسييرائيلي رونييين سير مييان األمنيييخسييير قييا  ال Ronen Bergman ن  ميياز الموسيياد اإسييرائيلي ا

 قولييا: ااأللمانييية انيي Der spiegel ونقلييت م ليية دييير شييسي   ألشييخاص الع ميين اااغتييا  اييد  
شييخص، ليي  يكيين سييينم  فقيي  األشييخاص  3,000"سشييك  ا مييالي نحيين نتحييد  ايين مييا ال يقيي  ايين 

حسيل سو  س  الصديد من األسرييا  اليتين توا يدوا فيي الوقيت الخ ي  فيي المكيان الخ ي "  ،المستمدفون
فا يية الثانييية وحييدها،  يييا  يييدر فيمييا  واميير "سصمليييات قتيي  سير مييان، فقييد كانييت هنيياا خيي   االنت

 ا يا   لما يتراوح سين  رسصة الف خمسة  شخاص، وكانت هت  األوامر في الصاد  سحيألي  ،مستمدفة"
  151في حركة حما 

 نميييا "نفيييتت حكييي  القيييياص" فيييي  حميييد سيييصيد سرهيييو ، سصيييد تسيييلما مييين "قيييوي  اائلييية سرهيييو    النيييت
التماميا سالتخياسر مي  المخياسرات اإسيرائيلية، وتسيسسا فيي امليية اغتييا   ،المقاومة"، في ق ياح غيز 

الشمدا  محمد  سيو شيمالة، ورائيد الص يار،  وه  ،2014 ثنا  حرل كتائل القسا  في ث ثة من قاد  
  152ومحمد سرهو 

 مييين كشيييع كيفيييية تنفييييت االسيييتخسارات  اللسنييياني المصلوميييات فيييي قيييوي األمييين اليييداخلي شيييصسة تتمكينييي
فييي حركيية  الكييادر، التييي اسييتمدفت 14/1/2018 فيييرائيلية لصملييية التف ييير فييي مدينيية ييييدا، اإسيي

تحقيقات  ن الشصسة تكرت و  حما  محمد حمدان  وتسيين  ن المشتسا فيا لسناني يقداف  حمد َسي تيية 
  153لتحديد ساقي  فراد الشسكة اللسناني ستستمر المصلومات واستخسارات ال يق شصسة
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 20/1/2018 ،السبت

  تصتمييدها "اسييرائي "  مييا  حركيية  اسييتراتي يةاإسييرائيلي  في ييدور ليسرمييان ان هنيياا  الييدفاحقييا  وزييير
يحيفة ماكور ريشون  ن االستراتي ية م  و و م في حوار  حما  في غز  تتركز في ستة سنود 

اليف كي  األنفياأل  الق يا س تتمثي الثانيية و  األولف تتمث  ساستصاد  األسيري والمفقيودين اإسيرائيليين،
شيرأل ق ياح غيز   ضر األالثالثة تقو  الف استكما  ال دار تحت  االستراتي يةو ، حما لالم ومية 

لوقع تمدد األنفاأل، والراسصة تق ي سي ن اليرد اليف كي  قتيفية هياون  و يياروض مين غيز  ي يل  ن 
ة تقييو  الييف الخامسيي االسييتراتي يةن  وتيياس  ليسرمييان  يسييتمدع قييدرات حمييا  الصسييكرية الحساسيية 

 ما السادسة فمي  رور   ن تصل    تقوية مستو ني من قة غ ع غز  من خ   دامم  اقتياديا  
  154الق اح من حما   نا حين ي رذ الحدي  ان اااد  اامار غز ، فسيكون مقاس  نزح الس ح

 نقلت يحيفة مصاريع Maariv اد  ان  اس  اسرائيلي كسير قوليا انيا مين دون المسيا سرائيليةاإ
الويو  الف خلية ناسل  سمدينة  "اسرائي "التي قدمتما األ مز  األمنية الفلس ينية، ل  يكن سإمكان 

امليية  نيين اسيتمرت  ن و  ياع   نين، ما يلكد  هميية التنسييأل األمنيي مي  السيل ة الفلسي ينية 
مدينيية  سييااة،  سييفرت ايين تيييفية  حييد  فييراد الخلييية التييي قتلييت  حييد الحاخامييات اليمييود قييرل 15

ااتقييا  خمسيية اخييرين، و ييييل اثنييان ميين اناييير الوحييد  اإسييرائيلية المما ميية،  نيياسل ، فيمييا تيي ي 
  155 حدهما س راح خ ير 

  "زامييت قنييا  التلفييز  اإسييرائيلية الصاشيير   ن حركيية حمييا  تصكييع حاليييا  الييف تدشييين "سيي ح  يييران
ملييية تييفية التونسييي محمييد وتكيييرت سصخياص سمييا يصتميد الييف انتيياج وسيائ   يييران غييير م هولية، 

 األمنييييخسيييير اللكييين   الييزوارذ اليييتذ قيييا  ست يييوير منظوميييات  ييييران غييير م هولييية لييييالم الحركييية
زاي   ن تييفية اليزوارذ  يا ت سشيك  خياص سسيسل وييو  مصلوميات  اإسرائيلي رونين سير مان

  سشيي ن اكوفييا الييف مخ يي  إنتيياج غوايييات غييير م هوليية يمكيين اسييتخدامما فييي مما ميية حقييو 
  156الباز اإسرائيلية

 القائمة المشتركة   النتJoint List  ن اإسيرائيلي الكنيسيتالصرسية في  األحزالالتي ت   ممثلي  
 ثنييناإ Mike Penceماييا سين   األمريكيينواسما سييقا صون الخ يال اليتذ سييلقيا نائيل اليرئي  

ماييييا سييين  شيييخص  ان" :رئيييي  القائمييية ،يمييين ايييود  وكتيييل النائيييل  الكنيسيييت   ميييا  22/1/2018
لر ي   هنيا سييفتا موفيدا   اليفنا ي تي  " خ ير يحم  رلية تت من تدمير م م  المن قة"، م يفا  

  157من منصا من السي ر  الف من قتنا" ال سدي  ،منا، ر   انيرذ  خ ر
   ميين مخييي  س  يية فييي نيياسل ،  ييرا   استشييمد األسييير المييريض سالسيير ان حسييين حسييني ا ييا

  158المتصمد من قس  االحت   اإهما  ال سي
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 ماليييا   قييدمت تصوي يا   اإسيرائيليةن الحكوميية  ، األردنييين مييادر مقرسيية مين اائليية الشيمدا  تكيرت 
 رائيد وتوذ الشميد القا ي اإسرائيلية في اميان،م يين دوالر لتوذ شميدذ السفار  خمسة مقدار  

وقاميت  ،مسليإلالتسيلمت  األردنيية حكوميةوسينيت  ن ال   سير ملييون دوالر لكي   1.650زايتر سمصد  
  159و سع وااتتار الحكومة اإسرائيلية ،ستسليما لتوذ الشمدا  الث ثة التين قسلوا التصويض

  كد الرئي  األمريكي دونالد ترامل، في رسالة سص  سما الف الملا المبرسي محمد السياد ، داميا 
ن "القيد  هيي، وي يل اوقيا  تراميل  رائيليين الدولتين لتحقيأل الس   سيين الفلسي ينيين واإسي لح ي 

ييلي فيا اليمود سالحائ  البرسي، ويسير فييا المسييحيون اليف مح يات الييليل،   ن تسقف مكانا  
وشدد ترامل الف  ن حيدود القيد  هيي  يز  مين  ييلي فيا المسلمون سالمس د األقيف"  ومكانا  

  160  ال تتخت  ذ موقع سش ن هت  الحدودالمفاو ات سش ن الو   النمائي، و ن الواليات المتحد
  وقاليت مسيلولة التوايي  واإاي    ملييون دوالر  60حيلت الف مسليإل   نما األونروا النت وكالة

، ورغي   ننيا مليونيا   156"كنيا نتوقي  الحييو  اليف  :فيي تييريم ييحفي ،في األونروا هدي السمرا
دي السصيد، وسنقو  سك  ما سوسصنا لصد  وقيع نملا موارد فائ ة في موازنتنا، اال  نما ال تكفي للم

المسيييياادات، ونحيييين ميييييرون الييييف حشييييد التموييييي  ميييين   ييييراع  خييييري غييييير الواليييييات المتحييييد  
  ن و كييدت لسييد الص ييز المييالي الييتذ نميير سييا"  ،، وساشييرنا سصمليييات حشييد تموييي  مكثفييةاألمريكييية

   161اإداريةلداخلية من الناحية امليات التقشع امن رغ  سالالخدمات ل  ئين لن تتوقع حاليا ، 
 21/1/2018 ،األحد

  ونروا ادنان  سو حسنة من "انمييار" المنظمية الدوليية فيي حيا  األر المستشار اإا مي لوكالة حتي
ونييروا سييت لأل حمليية االمييية لييي"انقاتها"  وقييا  ان األ سييو حسيينة  ن  و اليين  اسييتمرت  زمتمييا المالييية

مليونيا "، مشيييرا   126ملييون دوالر، سصيدما كيان  49 يز ميالي قيدر  ونيروا  نميت الصيا  الما يي سصاأل"
"سالتييالي فييالص ز سيييي  الييف نحييو  ،مليونييا   150يققييدر سنحييو  2018سيينة الييف  ن "الص ييز المنظييور" ل

  ييي  ميينمليييون دوالر فقيي   60و شييار الييف  ن "الواليييات المتحييد  قييدمت  مليييون دوالر"  200
  162"ية، من دون و ود  مانات لتسديدها سقية المسلإلمليونا  تقدمما كتسراات سنو  350

 مشياري  ت ويريية فيي مراكزهيا سال يفة  2017 سينةانميا نفيتت خي    الفلسي ينية قالت وزار  اليحة
، ستمويييييي  ايييييدد مييييين دوالر(ملييييييون  84.7)نحيييييو   كملييييييون شيييييي 290البرسيييييية وق ييييياح غيييييز  سقيمييييية 

  163الملسسات الدولية
 ض وتسا ل في مصيد  النميو السيكاني فيي المسيتصمرات المقامية  ظمرت مص يات مسم حديثة انخفا

سليإل ، فقيد وسحسل المص ييات  %0.5سنسسة  ،2017 سنةخ    ،القد  ما ادا ،في ال فة البرسية
مسيتو نين،  435,708القيد ،  ميا ايدا ،فيي ال يفة البرسيية 2018 سينةادد المستو نين م  سداية 

  164سلر  استي انية 150حو نفي 
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  ييان ،الييرئي  األمريكييي مايييا سيين نائييل  قييا  مليياانييا وال، الييتذ وييي  الييف تيي   سيييل قادمييا  ميين امي
انيا  وقيا  األردني "اتفقا اليف  ال يتفقيا" فيي شي ن االاتيراع األمريكيي سالقيد  "ااييمة إسيرائي " 

، "للمليييا األردنيييي: "ك ييييدقا ،  ت لييي  اليييف سيييماح و مييية نظيييرك  م يييددا  حيييو  امليييية السييي   قيييا 
قييرارا  تاريخيييا  سيياالاتراع سالقييد  اايييمة إسييرائي ، لكنييا  ي ييا  "لييرئي  ترامييل اتخييت ا  ن م يييفا  

ووييييايتا اليييف األمييياكن  ، و يييم فيييي القيييرار نفسيييا  ننيييا ملتزميييون االسيييتمرار سييياحترا  دور األردن
المقدسييية فيييي القيييد ، و ننيييا لييي  نتخيييت موقفيييا  حيييو  الحيييدود والو ييي  النميييائي، فميييت   ميييور خا يييصة 

الييدولتين ووفييأل مييا يتفييأل اليييا  ا تييزا  الواليييات المتحييد  ملتزميية حيي ي ميي: "قييائ    تيياس للمفاو ييات"  و 
ال رفان، ونحن ملتزمون اااد  ا  أل املية السي  ، ول الميا لصيل األردن دورا  مركزييا  فيي تيوفير 

  165الظروع الداامة للس   في المن قة"
 22/1/2018 ،اإلثنين

  سييياغات توراتيية  لقيا   ميا  الكنيسيت  مليي فيي خ يال  ،تصمد نائل الرئي  األمريكي مايا سن
وميا ان دايا رئيي  الكنيسيت، سين    2019س ن السفار  األمريكية ستفتم  سواسميا سنمايية  ،اإسرائيلي

المشيتركة، متييدين ليا، ورفي  كي  واحيد مينم  الفتية  الصرسية وقع نوال القائمةحتف إلقا  كلمتا، 
 الييييف"القيييد  اايييييمة فلسييي ين"  ميييا دفيييي  حيييرا  الكنيسيييت تحمييي  ييييور  القيييد ، وكتييييل اليميييا 

خيييرا م   وخييي   خ اسيييا قيييا  سييين : " تشيييرع سإلقيييا  الخ يييال هنيييا فيييي  ورشيييلي   ،التييييدذ لمييي  وا 
"  ااييمة دولية اسيرائي   و نيا مو يود هنيا ألنقي  الييك  رسيالة سسيي ة سي ن  مريكيا تقيع اليف  ييانسك 

 ولكنيا  و يم  ي يا   األمريكيية، المييلحةال مين سي األميرهيتا "الرئي  تراميل فصي   ن  سن  وتكر
سييلدذ  األميروهتا  الحقيقة،سمت   ااترفناحن ن   و يصود سالنف  الف ما يتصلأل سالس   ن هتا القرار

هييييتر  األمريكييييةالمتحدثييية ساسييي  الخار يييية قاليييت سيييدورها،   "والصييياد المسيييتقر  السييي   احييي   اليييف
رح خ تما للتقد  السري  من     فتم السفار  األمريكية ( ستص   س األمريكية"ان اإدار  ) :ناورت
  166القد ، التي ستفتم قس  نماية الصا  القاد " في

  المشتركة سيانا  و حت فيا  نما تري  ن "الواليات المتحد  ل  تكن في  ذ الصرسية  يدرت القائمة
الحالييية تسيي ي  ترو  غييير  يييو  وسييي ا  نزيمييا  تا ميييداقية، لحيي  الق ييية الفلسيي ينية، اال  ن اإدار 
مل اتر دونالد سن  و مايا مسسوقة سالتسني الكلي لسياسة اليمين االستي اني اإسرائيلي المت رع، و 

دارتممييا ال يختلفييون ايين الليكييود وكتليية )السيييت اليمييودذ( و في ييدور ليسرمييان، وهييت  اإدار  تخليييت  وا 
  167تماما  حتف ان مظمر واداا  الوسا ة المحايد "

 مييين سيير الل نيية التنفيتييية لمنظميية التحرييير الفلسيي ينية يييائل اريقييات الخ ييال الييتذ  لقييا   انتقييد 
ايا  سيي"الحملة الييليسية" التيي  نائل الرئي  األمريكي مايا سن ،  ما  الكنيست اإسرائيلي، وايفا  

  168تشك  "هدية للمت رفين"
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   يييد  نشييرها الييف حسيياسا ، فييي تبر حمييا   سييو مييرزوأل، ا ييو المكتييل السياسييي لحركيية موسييفقييا
اد  الترحيل سنائل الرئي  األمريكي، نحتاج اليف الت كييد اليف رف ينا  سموق  تويتر، انا "في ظ ي 

لرسالتا سفرض الوقائ  الف األرض"  و  اع  سيو ميرزوأل: "اننيا رغي  قيو   مريكيا ونفوتهيا قيادرون 
حسيا  مخ  ياتم ، والحفياظ اليف القيد  والمقديسي ات اإسي مية والمسيييحية، اليف افشيا  قيراراتم  وا 

زالة االحت   واالستي ان"   169وا 
  دان محافظ مدينة ناسل   كر  الر ول املية ا  أل النار التي استمدفت سيار  للمسيتو نين قيرل

فيي حيوار  مي  اإتاايية  ،وقيا  الر ييول سليد  يير   نيول نياسل ، و ديت الييف مقتي  حاخيا  اسيرائيلي 
لس ينية في ناسل  قاميت سكي ي ميا اليميا، سصيد ورود مصلوميات حيو  ان األ مز  األمنية الف ،الصسرية

صملييية، لكيين التقيييير كييان ميين ال انييل اإسييرائيلي الييتذ ليي  يتحييرا النييية سصييض األشييخاص تنفيييت 
و كيد الر ول  ن األ ميز  األمنيية ملتزمية سمسيد  التنسييأل األمنيي، ولين  وفأل ما قدمنا من مصلومات 

قوتمييا للوقييوع الييف م سسييات هييت  الصملييية المرفو يية، التييي ت يير تحيييد انييا، و نمييا سييتصم  سكيي  
  170م  اإسرائيليين "املية الس  ي"س
 سصيييد سلسيييلة ا تماايييات اقيييدتما فيييي غيييز  ورا    لمصال ييية و ييي   ، نميييت الل نييية اإداريييية  امالميييا

لقانونيية ان الل نة ا ،وقا  نائل رئي  الوزرا  زياد  سو امرو الموظفين في ق اح غز  سشك  اا  
حسل االتفاأل اليتذ  ،14/6/2007اإدارية  ويت سم   الشواغر واستيصال من  ري تصيينم  سصد 

مكانيات الحكومة ن از سقية الملفات األخري ، ري توقيصا في القاهر  وا    171وا 
    الف مشروح القيانون اليتذ  اإسرائيليةيادقت الل نة الوزارية لشلون القانون في حكومة االحت

  172للشر ة اإسرائيلية سمن  اااد   ثامين الشمدا  الف اائ تم يسمم 
 فشي  كافية الحمي ت الفلسي ينية لمقا صية  ،خليي  رزأل الفلسي يني  كد رئي  اتحاد البرع الت اريية

مثيي  هييت  الخ ييو    نحميي ت  ديييد ، ألنييا يييري   ذ، ويتوقيي  فشيي  اإسييرائيليةالس ييائ  والمنت ييات 
نميا مية دون سيواها،  ااي نال تنحيير فيي  ، و ساإ مياحي يتخيت فيميا قيرار و ني  ني ل  ي يل  وا 
 اإسييييرائيليةينسيييي  القييييرار ميييين المييييوا ن نفسييييا، ايييين  ريييييأل تف يييييلا المنت ييييات الو نييييية الييييف   ن

  173المصرو ة في المحا  الت ارية
 مركز الميزان لحقوأل اإنسان ارتفياح مصيدالت الس الية فيي ق ياح غيز ، اليف ل  ظمرت دراسة حقوقية

  %85اليي ، وفي ييفوع النسيا  ت ياوزت %60، سينما ت اوزت نسستما في  وسا  الشسال 46.6%
ق يييييياح انصكسييييييت الييييييف مصييييييدالت الس اليييييية و دت الو كييييييدت الدراسيييييية  ن التبيييييييرات السياسييييييية فييييييي 

  174لتفاقمما
  َّ يحال المحا  والمنش ت الت ارية والملسسات االقتيادية المختلفة، سما فيما السنوا، الحيا   ش 
الييف الظييروع االقتيييادية اليييصسة التييي  ، احت ا ييا  لصاميية فييي ق يياح غييز ، ونفييتوا ا ييراسا شييام   ا
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يميير سمييا الق يياح، وويييفت ساألسييو  منييت الحيييار اإسييرائيلي المشييدد المفييروض الييف الق يياح منييت 
  175متتالية سنة 12نحو 

  سصنييييوان  زنتميييياونييييروا حمليييية دولييييية ل ميييي  التسراييييات لسييييد الص ييييز المييييالي فييييي موااأل  لقييييت وكاليييية
  176مليون دوالر 500تمدع الحملة الف  م  مسلإل و  الكرامة_ال_تقدر_سثمن 

  مليييون دوالر(  12.83و )نحييو يييور  م يييين 10.5ا  ا ييافي قييدر  مسييا اليين االتحيياد األوروسييي ايين
2017 سنةللميزانية السرام ية لوكالة األونروا ل

177  
   نييا ينتمييي ا ، قالييت ييا محمييد ال سييورذ صراقييياليييواري  ال النييت الفلسييين  نمييا سييتقو  سترحييي  اييال

 المتحيد وقيا   لحركية حميا ، وميتم  سمسياادتما فيي ا ي أل الييواري  سات يا   هيداع اسيرائيلية 

الشر ة الفلسينية ان الموقوع " قر س نا ينتمي الف حركة حما   انا ايالر  كيمييائي، ومممتيا ساس  
حركيية فييي ا يي أل اليييواري  ميين منا قمييا سات ييا  ت ييوير التكنولو يييا الييياروخية التييي تصتمييدها ال

  178وسيت  ترحيلا الف الصراأل ال انل اإسرائيلي" 
 23/1/2018 ،الثالثاء

   و نيية ترتكيز اليف  اسيتراتي يةداا رئي  المكتل السياسي لحركة حما  اسمااي  هنية الف سنا
ان يياز الميييالحة دون  تصزيييز الوحييد  وترتيييل السيييت الفلسيي يني الييف قااييد  الشييراكة واإسييراح فييي

فشييي   ن يييالية  دييييد  تصتميييد المقاومييية الشييياملة فيييي ظييي ي  اسيييتراتي يةساالتفييياأل اليييف  تلكيييل، م السيييا  
 لمشيياري  التييو ين والييو ن السييدي ، الفتييا  حمييا  و كييد هنييية رفييض  المفاو ييات الصسثييية  اسييتراتي ية
سقا ما النظر الف    179 ن حما  تقع م  األردن في التيدذ لمت  الملامر  وا 

  ،قر مدير اا  ال مارا والمكيو  و يريسة القيمية فيي وزار  الماليية فيي ال يفة البرسيية ليلذ حينق 
رئي  محمود اسا  سفرض  يريسة القيمية الم يافة اليف ق ياح غيز  السيدور مرسو  رئاسي من 

1/1/2018استدا  من 
180  

 الوقيائي فيي را   ،  نشر  اس  فلس يني، كان يصم  في وحد  المراقسة اإلكترونية س مياز األمين
فيمييييا  سيصيييية دور  مييييازذ األميييين الوقييييائي  تسييييريسات مرفقيييية ساليييييور والوثييييائأل واألسييييما ، شييييارحا  
زيياد هيل اليريم اليف وكالية االسيتخسارات  والمخاسرات في تنفيت مشروح قدميا مسيلو  األمين الوقيائي

للتنييت اإلكترونيي فيي ل لل التموي  الكامي   ،Central Intelligence Agency (CIA)األمريكية 
ومراقسيية مكالمييات يييادر  ووارد  لقيييادات رفيصيية فييي فيييائ  المقاوميية  ،الفلسيي ينية السييل ة  را ييي

  181تكره  ال اس  ساالس  ،الفلس ينية
  من ال انل التركي المداو محمد يوسع اللسناني المصلومات في قوي األمن الداخلي  شصسة تمتسلي

  182حما  محمد حمدان حركة اولة اغتيا  القيادذ فيالح ار المشتسا سا في  ريمة مح
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  يصم  السيت األسيض م  شركائنا " :رويترز م  في مقاسلة ،نائل الرئي  األمريكي ،قا  مايا سن
فييي المن قيية لمصرفيية مييا اتا كييان سإمكاننييا ت ييوير ا ييار اميي  للسيي       اتقييد  ن كيي  شييي  ا ن 

و شيار سين  اليف  نيا وتراميل يصتقيدان  ن قيرار   " اولةيصتمد الف توقيت اود  الفلس ينيين الف ال
نرييييده  )الفلسييي ينيين(  ن يصلميييوا  ن السيييال " قيييائ  : القيييد  سييييصزز افييياأل يييين  السييي    و  ييياع

مفتييوح  نييتفم   نميي  غييير سييصدا  سمييتا القييرار لكيين الييرئي   راد منييي اسييدا  اسييتصدادنا ورغستنييا فييي  ن 
  183من املية الس  " نكون  ز ا  

 24/1/2018 ،ربعاءاأل 

 اإسيي ميتركيييا ت ييب  لتنفيييت قييرار المييلتمر  ان قييا  السييفير الفلسيي يني فييي تركيييا فائييد مييي فف 
ر يل  ييل  ردوغيان  التركيي كتلا واد الرئي   هلما لدا  يمود  التذ خيص للقد  يندوقا  
Recep Tayyip Erdoğan  تركيييا دومييا  " ن  األونييروا، ملكييدا  سزييياد  الييدا  التركييي المقييد  لوكاليية 

الدا  لألونروا وسنصم  من  انسنا  انما نحن قلقون من وقا : "ستسقف من     فلس ين والقد "، 
  184"األونرواحي  سنتولف رئاسة  ،الف توفير ك  الدا  ال ز  في تموز القاد 

  ي التيي ،99 فييي دورتييا الييي "الم يييفةالييف شييلون الفلسيي ينيين سالييدو  الصرسييية  مييلتمر المشييرفين"دان
  األونرواتما في موازنة وكالة ااممسااألمريكية ست ميد  اإدار اختتمت س امصة الدو  الصرسية، قرار 

  185واشن ن سالصدو  ان هتا القرار الملتمر و الل
  مليون دوالر( 13.83و )نحو مليون يور  11.28 الن االتحاد األوروسي  نا قد  للسل ة الفلس ينية ،

سييي  سييينوذ ال  اسيييماإ ووهييي ل تحييياد فيييي المخيييييات اال تماايييية التيييي تيييدف  لألسييير الفلسييي ينية رق
  186الفقير  في ال فة البرسية وق اح غز 

   مصميد األسحيا  الت سيقيية ) رييف(  ايد كشيع تقريير مفيي Applied Research Institute - Jerusalem 

(ARIJ)     كييان  ،منيياز  206 هييدمما فييي ال ييفة البرسييية المنيياز  التييي تيي ي  داييد سلييإل 2017 سيينةنييا خيي
كييان  ، تمنشي 205اسيتمدافما  والخلييي   كميا سليإل ايدد المنشي ت التييي تي ي  مصظمميا فيي محافظيات القيد 

 2017ا خي   النظير اليف  ني ولفيت التقريير  مصظمما في ك  من محافظيات القيد  و نيين ونياسل 
 "اسييرائي "نيت  الالتييي الفلسي ينية  األرا يييمين  (2كيي  4.4) دوني  4,400الكشيع ايين  كثير ميين  تي ي 
اليييف المييييادقة اليييف مخ  يييات ونشييير  اإسيييرائيليةالحكومييية  و قيييدمت  سيييتقو  سمييييادرتما  نميييا

وت رييع ومييادر  اقيت ح  تي ي  ، كما2017خ    استي انية وحد  ثمانية االع نحوا ا ات لسنا  
  187ش ر  مثمر  السسصة االعحرأل ما يقارل   و

 25/1/2018 ،الخميس

  دافيو  االقتييادذوناليد تراميل، اليف هيامق منتيدي د األمريكييالرئي   كد World Economic 

Forum in Davos واييفا  ايا ،  ن السفار  األمريكية في القيد  سيتفتم  سواسميا خي   في سويسرا ، 
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 ن مسيي لة القييد  كانييت تصرقيي   ترامييلو و ييم  هييت  الخ ييو  س نمييا "تاريخييية وفييي غاييية األهمييية" 
يفيتم من   نيد  المفاو يات  ملع القد  سحل ن و فيم  ،سرائيليينالحوار سين الفلس ينيين واإ

 في هتا االت ا   ال رع الفلس يني المسلولية ان اد  الم ي قدما   لتحقيأل تقد ، محم    الم ا 
لقيد قلليوا مين : "سنييامين نتنيياهو فيي دافيو  اإسيرائيليخي   لقيا  مي  رئيي  اليوزرا   ،وقا  تراميل
نحين نمينحم  " :تراميل و  ياع  "صيد  السيماح لنائيل رئيسينا الرائي  سمقياسلتم س ، سيسوحاحترامنا قس  

  188" لسوا وتفاو وا حو  الس   اتا االلن تسل  لم   األموا مئات الم يين، وهت  
  كييد  مييين سيير الل نيية التنفيتييية لمنظميية التحرييير الفلسيي ينية يييائل اريقييات  ن التيييريحات التييي 

ونالييد ترامييل خيي   لقائييا نتنييياهو الييف هييامق منتييدي دافييو ، تلكييد  دلييف سمييا الييرئي  األمريكييي د
اين  ازاحتمياوشيدد اريقيات اليف  ن ق يية القيد  لي  ييت   اد   هليتا في رااية  ذ املية سلمية 

نما ت ي  ، اولة المفاو ات قيا  النيا أل الرسيمي و  اليدولي  اإ مياحالواليات المتحد  خيارج  ازاحة وا 
ن ق يية القيد  هييي ق يية مقدسيية، وهيي مفتيياح انسييي   سيو ردينيية  ينيةالسييل ة الفلسي  ساسي  رئاسية

تسييياح وال تشيييتري سكييي   ميييوا  اليييدنيا، والتمدييييد سق ييي   ميييوا   الحيييرل والسييي   فيييي المن قييية، وهيييي ال
  189األونروا هي سياسة مرفو ة ولن نقس  سما سالم لأل

   رسيييالة اليييف ادار  اليييرئي   تشيييارا فيييي االسيييت اسة اإنسيييانية الدوليييية، ،منظمييية رائيييد  21 رسييي  قييياد
مليييون دوالر ميين  65" شد الصسييارات" القييرار األمريكييي سح ييل سييياألمريكييي دونالييد ترامييل، تصييارض 

  190امات األمريكية المخ   لما لوكالة األونروامساإ
  ظمييييرت سيانييييات الميزانييييية اليييييادر  ايييين وزار  المالييييية الفلسيييي ينية  ن الييييدا  األمريكييييي للميزانييييية 

 الفلسي ينية حيلت الحكومية، حي  2017 / مار ، متوقع منت اتار2017 سنةخ   الفلس ينية 
سيانيات و ظميرت ال ملييون دوالر(  75نحيو ملييون شييك  ) 265.6الف داي   مريكيي سقيمية ا ماليية 

ملييييييون  539سليييييإل  2017 ن ا ميييييالي اليييييدا  الخيييييار ي )الصرسيييييي واأل نسيييييي( للميزانيييييية الصامييييية فيييييي 
  191دوالر

  القييد  اتا ليي  ت مصنييا "دافييو ، ان  منتييدي فييي ، خيي   كلميية لييا  الثيياني اسييدردنييي األقييا  الملييا
يمكين  ن يكيون ليدينا امليية  "، مشددا  اليف  نيا "الفإنما ستخلأل المزيد من الصنع كما ل  نَر ساسقا  

  192دون دور للواليات المتحد "  و ح ي  ،س  
 فييي  لسيية النييية اقييدها  ،ليالمتحييد  نيكييي هييالمتحييد  األمريكييية فييي األميي  ا الوالييياتسييفير   تقاليي

 ا تيزا  ملتزمية اليف حيدي مان "الواليات المتحد  : United Nations Security Council م ل  األمن
كسيييير مسيييااد  اإسيييرائيليين والفلسييي ينيين اليييف التويييي  اليييف اتفييياأل سييي   ي ليييل مسيييتقس    ف ييي  

تفتقيير الييف مييا هييو  ييرورذ لتحقيييأل السيي  "،  للشييصسين"، م يييفة: "لكننييا ليين ن ييارد قييياد  فلسيي ينية
مصتسر   ن "الس   الحقيقي يت لل قياد  لديما اراد  ومرونة للم ي فيي امليية السي  ، اليف  انيل 

 وقاليتاسيا ،  السيل ة الفلسي ينية محميود االاتراع سالحقائأل اليصسة"  وحملت سشد  الف رئيي 
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املية ي"ت المتحييد  ليي  تصييد وسييي ا  نزيمييا  ومناسييسا  ليينييا " هييان" الييرئي  األمريكييي سإا نييا  ن الوالييياا
  193"اسرائي ي"سسسل ااتراع ترامل سالقد  اايمة ل "الس  

  ر ي النائييل  حمييد ال يسييي، ميين القائميية الصرسييية المشييتركة فييي الكنيسييت،  ن مشييروح "قييانون تقييييد
نييييييي ن، سصيييييد  التييييييويت األتان" لييييين يققييييير، فيييييي الفتييييير  الحاليييييية، سصيييييد التيييييزا  حيييييزسي ن اسيييييرائيليي ن دي

  194ليالحا
 محميود اسيا  اشيتري  يائر  خايية سقيمية  السيل ة الفلسي ينيةن رئي  ات القنا  الثانية الصسرية قال

مليييون دوالر ميين ثميين  30 ن  ،نقيي   ايين ميييدر  لمييا ،و و ييحت مراسييلة القنييا  مليييون دوالر  50
   195مليون من ميزانية السل ة 20دفصا من  موا  اليندوأل القومي الفلس يني، و ال ائر  ت ي 

  تسيي ي  فيييديو يت ييمن افييادات الثنييين ميين الصائييدين ميين فييي ق يياح غييز  الييداخلي  األميين ميياز  سيي ي
ويظمر من تس ي ت المارسين من داايق  ن التنظيي  يصمي  اليف  تنظي  دااق في سينا  سمير 

  196اكما   وأل الحيار اإسرائيلي الف ق اح غز 
 لي  في يدور ليسرميان سي ن قواتيا اقترسيت مين ان ياز السيياج األمنيي ال ديييد اإسيرائي دفاحقيا  وزيير الي

و و يم ليسرميان  ن   "، سحسيل تييريحات ليسرميانالتذ ال يو د مثي  لا في الصيال "و ،م  األردن
  197هتا ال دار سإمكانا حماية ال ائرات المدنية اسر   مز  تكية من  ذ محاوالت استمداع لا

  أل الخاص لأل قا  Nikolayنيكوالذ م دينوع  "املية الس   في الشرأل األوس ي"م  المتحد  لالمنسي

Mladenov كتييييوسر / التوييييي  اليييييا فييييي تشييييرين األو  ن اتفييياأل الميييييالحة الفلسيييي ينية الييييتذ تيييي ي ا 
ادار  الييييييراح  ، "ويييييي  اليييييف  رييييييأل مسيييييدود"، ملكيييييدا   ن "الم تمييييي  اليييييدولي وقييييي  فيييييي فييييي ي 2017

  198ا"من حلي الفلس يني اإسرائيلي سدال  
  يداو الف استثنا  المستصمرات  ، قرارا  يوتا   22مقاس   يوتا   81تسنف السرلمان الدانماركي، س غلسية

   كميييا قيييرر تشيييديد الخ يييو  الحكوميييية المو مييية  يييدي "اسيييرائي "مييين  ذ اتفييياأل مساشييير ثنيييائي مييي  
  199استثمار هيئات اامة وخاية خارج الخ  األخ ر

 26/1/2018 ،الجمعة

 ل األو  لرئي  الم ل  التشيريصي  حميد سحير ان شيصسنا لين يقسي  سدولية فيي سيينا ، وغيز  قا  النائ
واسييتنكر سحيير  الصييود   والتنيياز  ايين حييألي  ،سمقاومتمييا ليين تمييرر يييفقة القييرن سالتنيياز  ايين القييد 

 "،اسرائي ي"منظميية التحرييير والسييل ة سوقييع االاتييراع سيي اسييتمرار السييل ة سالتنسيييأل األمنييي، داايييا  
نما    200فيائ  لموا مة االحت  الكما داا الف تسني استراتي ية موحد  ت م   اتفاقية  وسلو  وا 

  حييزل الصميي  اإسييرائيلي افييي غسيياذ رئييي  ييدد Avi Gabay  موقفييا ميين  ذ حكوميية  ديييد  سيييت ي 
س نييا ليين  غسيياذوقييا    2019 سيينة "اسييرائي " و سصييد االنتخاسييات التييي سييت رذ فييي  ،تشييكيلما قريسييا  
  201"م  ليسرمان الفاسد  و القائمة المشتركة" و يامين نتنياهو في  ذ حكومة، ي ل  م  سن
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  فيسييييسواالموقيييي   اليييين رئييييي  الحكوميييية اإسييييرائيلية سنيييييامين نتنييييياهو الييييف حسيييياسا الخيييياص فييييي 
Facebookنا اتفأل م  رئي  الوزرا  الكرواتي  ندريا سلينكوفيتق  ، Andrej Plenković  الف اقد

الييف كرواتيييا، وتلييا خيي   اللقييا  الييتذ  مصممييا الييف هييامق  F16 و  16ع  يييفقة لسييي   ييائرات 
  202قدر قيمة اليفقة، في حا  ان ازها، سنحو نيع مليار دوالروتق  منتدي دافو  

  نميييت شيييصسة المصلوميييات فيييي قيييوي األمييين اليييداخلي اللسنييياني التحقييييأل فيييي تف يييير اسيييو  يييييدا التيييي 
" يييسم لييديما سيييناريو كاميي  ويييرحت  نييا   اسييتمدفت المسييلو  فييي حركيية حمييا  محمييد حمييدان

ناهيييا ستمكنمييا، وسف يي  سييراة تحركمييا، ميين اسييتصاد   حييد ال ييالصين  ،سالوقييائ  واألسييما  واألدوار
 س  وسائ   األساسيين في ال ريمة التذ ااترع س نا مكلع من االستخسارات اإسرائيلية، كما ت ي 

  203سين مشبليا"ومراس ت سينا و  ،اتيا  مت ور  للباية في منزلا
 ميين  ن  ذ ااتييراع سالقييد  اايييمة  ،م ليي  األميين الييدولي، خيي   كلميية  مييا  حييترت السييصودية
وس نيا ا يرا  ال ييلدذ اال اليف "اشيصا   ،،  و نق  سفار   ذ سليد اليميا سييكون " ميرا  سيا   ""اسرائي ي"ل

ليف ا يصاع فيرص التويي  اليف حي ي   ،واياد  ،ائي ود ،شيام  التوتر في من قية الشيرأل األوسي ، وا 
  204الدولتين" سنف الف  سا  ح ي يق 
   ليييدا  موازنييية وكالييية  ملييييون دوالر( 71.2)نحيييو  ملييييون  نييييا اسيييترليني 50 النيييت سري انييييا تقيييدي

سليإل ا ميالي اليدا   2014 سينةسيان يادر اين القنييلية السري انيية فيي القيد  انيا منيت  قا و  ونروا األ
م ييييين  304.8نحيييو ) ملييييون  نييييا اسيييترليني 214ة  كثييير مييين المقيييد  مييين سري انييييا اليييف الوكالييية الدوليييي

  205(دوالر
   ن   ن س د  لن تصترع سالدولة الفلس ينية في المرحلية الحاليية، ألن مين شي السلوفيني الن الرئي

مثيي  هييتا االاتييراع "تيي زي " الص قييات سييين الفلسيي ينيين واإسييرائيليين، وليي  تحيين اللحظيية المناسييسة 
  206ل اتراع

 27/1/2018 ،السبت

 الوثيقييية المصديلييية  ، وتكيييرت  يييرت قيييياد  ال ييييق اإسيييرائيلي تصيييدي ت اليييف تقييماتميييا االسيييتراتي ية
الستراتي ية ال يق اإسرائيلي،  ن ال سمة الحرسية م  الفلسي ينيين هيي األكثير احتمياال  ل نيدالح، 

ن اليييف  الوثيقييية  رت شييياو  مييي   نميييا تسقيييف فيييي المرتسييية الثانيييية مييين حيييي  األهميييية ومسيييتوي الخ ييير 
احتماالت االشتصا  لن تقتير الف ما تفصلا حركة حما  في ق اح غز ، وغيرها من التنظيمات 
القييادر  الييف ا يي أل يييواري  دقيقيية سات ييا  السلييدات اإسييرائيلية ال نوسييية و سصييد، لكيين هنيياا "خ ييرا  

ة اميا وييفتا سيي"تمديد منفييت واقصيا " للتيصيد الصسكرذ في ال فة البرسية  ي ا   كما تحيدثت الوثيقي
  التييي نفييتها فلسيي ينيون ال ينتمييون الييف االصملييية االنفييرادذ"، انييدما تتالييت امليييات ال صيين والييد

  207الفيائ  الفلس ينية
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  ن التنسيييأل األمنييي ميي  االحييت   مييا زا  مسييتمرا   محمييود اسييا   الفلسيي ينية كييد رئييي  السييل ة ،
 فيييي را     Zehava Gal-On   زهافيييا غليييلونوتليييا خييي   لقيييا   مصيييا مييي  رئيسييية حيييزل مييييرت
اسيا  خ ليا اليف التزاميا سالمفاو يات، و"ال يرييد   كيدونشرت ييحيفة مصياريع تفاييي  اال تمياح، و 

سييا  سإي يياد وسيي ا  اخييرين ا الييل و  ، ولكنييا يسحيي  ايين مقترحييات  ديييد  السييتئنافما" تركمييا  سييدا  
  208ارسيةحاد األوروسي، ودو  ،  و االتMiddle East Quartet كالل نة الرسااية

   املية كسير  كانت تستمدع دوريات ل يق االحت   شما  الفلس ينية    مز   من السل ة تحس
بلييأل المن قييية سالكامييي  سصيييد تنسييييأل مييي  االرتسيييا  سلسيييل ة لمييين قاميييت األ ميييز  األو  مدينيية  يييولكر  

 –اييت س انييل شييارح اتييي  زر  ،اسييوات مركسيية شيديد  االنف يياراإسييرائيلي، سصييد اكتشيياع  الصسيكرذ
يت  تف يرها والتحك  سما ان سصد و صت الف  انل ال ريأل سانتظار التصام  م  الميدع،  ،ا ر

  209حي  ااتادت دوريات االحت   المرور من ال ريأل المتكور
 ان القييد  سييتسقف مدينييية  ،رئييي   سيياقفة سسسيي ية للييرو  األرثييوتك  ،قييا  الم ييران ا ييا   حنييا

اإنسيييان و خييييا اإنسيييان  و كيييد  ن كييي  الميييلامرات  سيييينالمحسييية واألخيييو  والت قيييي السييي   ومدينييية 
وليسيييت  ،ألن القيييد  ليسيييت ح يييار  ييييما  ،تسيييتمدع ميييدينتنا سيييتسو  سالفشييي "والمخ  يييات التيييي 

اإنسيان اليتذ ينا ي  مين   ي   سي  هيي  ي يا   ،األماكن المقدسة التاريخية التي نفتخر سما فحسل
  210وتحقيأل  منياتا وت لصاتا الو نية"حريتا واستصاد  حقوقا 

 28/1/2018 ،األحد

 ا قاد  ال ماز األمني اإسرائيلي سمختلع  ترايا )ال ييق و ميان(، رسيالة  ،والشياساا ،والموسياد ،و َّ
فيميا اين القليأل مين اواقيل التخفييض  يصسيرونتحتير الف القياد  السياسية في ت   سيل وواشن ن، 

كية للسل ة الفلسي ينية، وكيتلا لوكالية األونيروا، لميا قيد تسيفر انيا المحتم  في المساادات األمري
و ييا  فييي الرسييالة  ن تقليييص الييدا  للسييل ة سيييلحأل  ييررا  سالتنسيييأل   "اسييرائي "ميين ا ييرار سيي من 

مسيي لة تات  همييية اسييتراتي ية لمنيي   "اسييرائي "ها دي األمنييي ميي  األ مييز  األمنييية الفلسيي ينية، التييي تصيي
المييدو  النسييسي فييي ال يييفة  وتخفيييض الييدا  لوكاليية األونييروا يمييدد سانميارهيييا وتحقيييأل  "،اإرهييال"

 لع موظع فيي الوكالية، كفيليون  30وسالتالي سيلدذ الف تسري  ال ولة المقسلة من القتا   فمناا 
  211، سحسل التقديرات اإسرائيليةه  واائ تم  من تف ير انتفا ة

  ل تحيياد  30 القميية الصادييية اليييفييي  خيي   كلميية لييا، محمييود اسييا  ةالفلسيي يني السييل ة رئييي د  ييدي
تمسكا سإقامة الس   اسر المفاو ات، لكن اسر الية  ،فريقي في الصايمة اإثيوسية  دي   ساسااإ

  212دولية تحت مظلة األم  المتحد ، ولي  الواليات المتحد  األمريكية

  موظيع  1,200اد  ميا يزييد اين الترسيية والتصليي  الصيالي ييسرذ يييد  اين اسيتكما  ااي وزيير الين
  213وموظفة الف املم  في الق اح الترسوذ في غز 
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 ا ييو المكتييل السياسييي لحركيية حمييا ،  ن الواقيي  الميي زو  سياسيييا  واقتييياديا   ، كييد خلييي  الحيييية
ازداد  ،ااميييا   11نتي ييية اسيييتمرار الحييييار اليييتذ يفر يييا االحيييت   منيييت  ،غيييز  ومصيشييييا  فيييي ق ييياح
ات "االنتقامييية والصقوسييات" التييي تفر ييما السييل ة الفلسيي ينية الييف الشييصل  يييصوسة سفصيي  اإ ييرا 

  214حمي  الحية السل ة وحكومة الوفاأل مسلولية هتا الواق  اليصلو 
  قييا  النييا أل الصسييكرذ اإسييرائيلي رونييين منلييي Ronen Manelis،   يسسيي   اللسنيياني ان حييزل

، ميين "اسرائي ي"ليي خ يييرا   ان، ويشييك  تمديييدا  نفييوت  ويفييرض سيي وتا الييف القيييادات السياسييية فييي لسنيي
للميوا نين والقياد   ا  مساشر  يا  وتمديد يا  تحتير  ا  سيان النا أل نشرَ و  ش نا  ن ي ر الف حرل مدمر  للسلد 

  215من خ   حزل   اللسنانيين، الف خلفية تنامي النفوت اإيراني
 29/1/2018 ،اإلثنين

 ت سيييييأل سييييي رتا األمنييييية الييييف األحيييييا   ا،انتشييييار ليييي فييييي ا ييييار اايييياد  ، يييييق اإسييييرائيليال قييييرر
المنيا أل التيي تقي  خيارج  يدار الفيي  فيي شيرقي وهيي  "غ ع القيد "،سيي تسيمفالفلس ينية التيي 

مخييي  شييصفا  ل  ئييين  ويييدخ  فيمييا  ة  ييمن من قيية نفييوت سلدييية االحييت  القييد ، ولكنمييا مشييمول
سسيسل "الميياال فيي موا مية الو ي  وسحسل  ييق االحيت   فيإن تليا يي تي  وقرية كفر اقل 

وقييا  المتحييد  الصسييكرذ رونييين منلييي ، فييي شييرحا للقييرار، ان "اإرهييال" فييي السيينوات  األمنييي" 
 وسحسييل يييحيفة هيي رت ، فييإن  يييق االحييت   در  مييلخرا   األخييير  مختلييع امييا يصرفييا ال يييق 

  216والحك  اإسرائيليينامكانية تحوي  المسلولية األمنية من الشر ة الف ال يق لفرض السي ر  
 يي ف ديمييير سييوتين لقائييا ميي  الييرئي  الروسييي  خيي  ا رئييي  الحكوميية اإسييرائيلية سنيييامين نتنييياهو، و ي

Vladimir Putin  اسييرائي "الييف  ، تمديداتييا للسنييان ستريصيية و ييود  سييلحة دقيقيية هنيياا تشييك  خ ييرا  "
حياو  تبييير الو ي  اليراهن فيي سيورية  نا ل  يت  ت اوز الخ و  الحمرا  سصيد، اال  نيا "مين ي م يفا  

دخا   سلحة فتاكة الف سورية" و لسنان هي ايران، التي تحاو  سشك  فصي    217ا  اشصا  المن قة وا 
 التيي كشيفتما األ ميز  األمنيية  ، شارت تقديرات  يق االحت   اإسرائيلي اليف  ن الصسيوات الناسيفة

ع المركسيييات الصسيييكرية التاسصييية لقيييوات قيييرل  يييولكر ، كانيييت تسيييتمد 27/1/2018فيييي الفلسييي ينية 
اسييو  ناسييفة الييف  ريييأل يييرس  سييين قييريتين  12كشييع  وسحسييل   مييز  األميين الفلسيي ينية، تيي ي  االحييت   

، كيييإل 30و 20ويسليييإل وزن كييي  اسيييو  سيييين   مركسيييات  ييييق االحيييت   اسييير قيييرل مدينييية  يييولكر  وتمييير 
و كيييد ال ييييق  ن التنسييييأل  لييييا و خ يييرت   ميييز  األمييين الفلسييي ينية قيييوات االحيييت   سميييا اثيييرت ا
  218األمني سينا وسين   مز  األمن الفلس ينية مستمر كما هي الصاد 

  اكيي  شيييصار "القيييد  هويييية األمييية" الميييدع الرئيسيييي مييين ميييلتمر الميييا  المسيييلمين اليييتذ اقيييد فيييي
يمثلييون مييا يزيييد ايين  االمييا   170 ا، وشييارا فييي26/1/2018–26فييي  سوترا ايييا ةلماليزييياالصايييمة 

وهيو  ،لع اال  شريصة في مختلع هيئات وملسسات الما  الشريصة فيي  ميي   نحيا  الصيال   190
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والت كيييد الييف رفيض قييرار الييرئي  األمريكييي دونالييد  ،الحفياظ الييف هوييية القييد  الصرسيية واإسيي مية
 سينةو الين الميلتمر  ترامل ااتسار القد  اايمة لدولية االحيت   وتبييير الو ي  التياريخي فيميا 

تويية تمدع الف تصزيز يمود الشصل الفلس يني  14نير  القد  وفلس ين،  من  نةس 2018
و اليل السييان الختيامي للميلتمر حكوميات  ما  هالي القد  والمراس ين في المس د األقييف ال سيي 

ايداد  وشصول الدو  اإس مية سق    مي  الص قات م  دولة االحت   ومحارسية الت سيي  مصميا، وا 
  219االحت   م  صين سمدع نشرها، وت ري  ك  من يقي  ا قاتللم سي  قائمة سودا 

  غيييييرينس ت  ايسيييييون "املية السييييي  ي"الخييييياص لييييي األمريكييييييالمسصيييييو  زار Jason Greenblatt 
 اإسييرائيلي كسييار  ييسا  ال يييق غييرينس ت فالتقييو  المسييتصمرات اإسييرائيلية فييي محييي  ق يياح غييز  

ويصييود  ،األمريكييي تفقييد نفييأل  ر يي اداييف ال يييق اكتشييافاوت ييمنت زيييار  المسيلو   فيي المن قيية 
كتيل غيرينس ت اليف موقي  تيويتر  ن "حميا  تميدر الميوارد اليف  والحقيا   للمقاومة فيي ق ياح غيز  

وتيوفير الكمرسيا   ،سيدال  مين انفاقميا اليف مسيااد  شيصل غيز  ،األنفاأل واليواري  لمما مية اسيرائي 
خ ييال الكراهيييية وتبييتذ دائييير  سبي ييية ميين الصنيييع  غيييز  والميييا  وتنميييية االقتييياد  تنشييير حميييا  

  220تستحأل  ف   من تلا"
 30/1/2018 ،الثالثاء

  فيي سري انيييا، اين افييادات حيييلت  اإنسييانمسييلو  المنظمية الصرسييية لحقيوأل  ،كشيع محمييد  ميي
ت سسييت الييف مكالمييات  الفلسيي ينية اليمييا المنظميية لنشيي ا  يلكييدون فيمييا  ن   مييز   ميين السييل ة

وقييا   مييي  ان هنيياا  املييية التحقيييأل مصميي    ثنييا  فييي وار ييت اليييم  تلييا المكالمييات ،هييواتفم 
حاالت موثقة لدي المنظمة تلكد س ن األ مز  األمنية زرايت كياميرات سيرية فيي غيرع نيو  سصيض 

و فييياد  ميييي  سييي ن سصيييض النشييي ا  قيييدموا  النشييي ا ، وكييياميرات سيييرية  خيييري زرايييت  ميييا  منيييازلم  
الشياساا اإسيرائيلي   ميازقرسي   مين ،يأل مصم  في غرع تحقيأل  مين السيل ةافادات  نا  ري التحق
  221مساشر اسر شاشات س ي 

  كيييد القييييادذ فيييي حركييية حميييا  سيييامي  سيييو زهيييرذ  ن حركتيييا سيييتدر  مييي  كييي  ال ميييات المصنيييية 
والفييييائ  الفلسييي ينية الخييييارات الم لوسييية فيييي حيييا  اسيييتمرار تميييرل حركييية فيييتم مييين تنفييييت اتفييياأل 

ايداد  لتييفية الق يية الفلسي ينية، تي وح  الميالحة ر  سو زهرذ من مخ   خ ير ي رذ تمرير  وا 
حركيية فييتم الييف اايياد  تقيييي  موقفمييا  غييز  التييي تحت يين المقاوميية الفلسيي ينية، داايييا   انميياايت ييمن 

  222االتفاأل اليا، والتوقع ان الحساسات الخا ئة والصم  الف االلتزا  سما ت ي 
 الف مشروح قانون قدمتا كتلة السييت اليميودذ، يينص  ،القرا   األولفس اإسرائيلي يادأل الكنيست

الييف احيي   القييانون اإسييرائيلي الييف ملسسييات التصلييي  الصييالي التييي يقيممييا االحييت   فييي ال ييفة 
لبييا  مييا سييمي  فييي  The Council for Higher Education "الم ل  للتصلييي  الصيياليسيييالبرسييية، وا 
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 19ا ييييوا  فييييي الكنيسييييت، مقاسيييي  مصار ييييية  24يييييالم القييييانون ال ييييفة البرسييييية"  وقييييد يييييوت ل
  223ا وا  

  يي 800ونييروا "نييدا  اسييتباثة"، سمييدع  ميي  األ  لقييت وكاليية ان مليييون دوالر، سشييك  متييزامن ميين امي
والقد  و نيع، التذ سيخيص لسرام ما ال ارئة ل  ئين الفلس ينيين فيي األرا يي الفلسي ينية 

  224وسورية منايفة
 31/1/2018 ،األربعاء

  در يييت الوالييييات المتحييييد  رئيييي  المكتيييل السياسييييي لحركييية حميييا  اسييييمااي  هنيييية اليييف الئحيييية 
حركييية  اإرهيييال الخايييية، وتليييا فيييي قيييرارين مييين وزارتيييي الخار يييية والخزانييية  وشيييم  القيييرار  ي يييا  

وسيييييرر وزيييييير الخار يييييية  وم ميييييواتي "حسييييي " و"ليييييوا  الثيييييور " المييييييريتين  ،اليييييياسرين الفلسييييي ينية
"حركييات  ادراج هنييية والحركييات الييث   المييتكور  سيي نم  Rex Tillersonريكيي  تيلرسييون األمريكييي 

ان تييداممما ايييران وتمييددان االسييتقرار فييي تيياثن وميين سييين الحركييات  وشخييييات ارهاسييية  ساسييية"
 اوسينمي ،، ومما مية حلفيا  الوالييات المتحيد "املية السي  "الشرأل األوس ، وتصم ن الف تقويض 

تليييا ت يييورا  ، ور ت فيييي قيييرار األمريكييييلل ماحميييا  رف يييومييين  متميييا،  النيييت   "ئي اسيييرا"ميييير و
ا فييي الييدفاح ايين نفسييا ومقاوميية التييي منحييت شييصسنا الفلسيي يني حقييي ،للقييوانين الدولييية خ يييرا  وخرقييا  

  225االحت   واختيار قيادتا
   ييييير فييييي تيييييريحات مشييييتركة لليييييحفيين ميييي  وز  ،محمييييود اسييييا  السييييل ة الفلسيييي ينيةقييييا  رئييييي

والفرنسييييي مييين خيييي   االتحيييياد  األلمييياني  الييييف الييييدور اننييييا نصيييوي "فيييي را   :  األلمييييانيالخار يييية 
  226"، وم  الواليات المتحد  األمريكية للويو  الف س   دائ  وااد  في المن قةاألوروسي

  ، قر نوال حركة حما  في ق اح غز ، في ا تماام  في مقير الم لي  التشيريصي فيي مدينية غيز 
وفيي ال لسية دايا   سالقرا   األولف، حو  تحيين القد  "الصايمة األسديية لفلسي ين"  ديدا   ونا  قان

"اتخات قييرارات  ريئيية ي حمييد سحيير، النائييل األو  لييرئي  الم ليي ، السييل ة الفلسيي ينية وحركيية فييتم ليي
  227سدال  من ا ااة الوقت في مس لة استسدا  الرااي األمريكي ،نير  للقد "

 فيي المييلتمر السينوذ لمصميد دراسييات األمين القييومي  في يدور ليسرميان، فييي كلمتيا  احدفهيدد وزيير اليي
السيرذ للسنيان فيي  ، ساال تيياحThe Institute for National Security Studies (INSS) اإسيرائيلي

وقيا  ليسرميان "انيدما ي رحيون  الحرل القادمة، كما هدد سإدخا  كي  سيكان سييروت اليف الم  ي  
التذ هو ملا لنا سكي  م  لسنان[  السحرية ]الف الحدود 9ق   للباز يشم  االمتياز ا ا  يخص ح

قييا  الييرئي  اللسنيياني وميين  متييا، فييإن هييتا يمثيي  تحييديا  سييافرا  وسييلوكا  اسييتفزازيا  هنييا"  … المقييايي 
  يشييك ،الميييا  اإقليمييية اللسنانييية المو ييود فيييلبيياز احقيي  س المتصلييألميشييا  اييون ان كيي   ليسرمييان 

  228للسنان مساشرا   تمديدا  
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   قيير م ليي  الشيييوض السولنييدذ قانونييا  يرمييي الييف الييدفاح ايين يييور  الييس د ست ريمييا اسييتخدا  اسييار 
 "اسييرائي ""مصسييكرات المييوت السولندييية" فييي الحييدي  ايين المصسييكرات النازييية، وهييو تشييري  تصار ييا 

ن ان وارسوالتي قالت  ويي تي اقيرار القيانون  كيار المحرقية" تحاو  من خ لا "ااياد  كتاسية التياري  وا 
سقصيييد سييااات ميين اسييدا  الواليييات المتحييد  "قلقمييا" ازا  التشييري ، محييتر  وارسييو ميين  نييا سييتكون لييا 
تيييييداايات اليييييف مييييييالم سولنيييييدا وا قاتميييييا االسيييييتراتي ية، سميييييا فيييييي تليييييا مييييي  الوالييييييات المتحيييييد  

  229"اسرائي "و
  د ستقنييات الكترونيية وكياميرات مراقسية مت يور ،  يق اإسيرائيلي فيي اقامية سيياج تكيي، ميالشرح زوي

واحيييد اسيييرائيلي  ، نييول ال يييوالن قييرل الحيييدود مييي  األردن، الييف اليييرغ  ميين و يييود سييييا ين هنيياا
  230سالتنسيأل م  األردن و و حت ميادر  منية اسرائيلية  ن سنا  السياج يت ي  والثاني  ردني 

  231رية ياسوع  نول ناسل  المحتلةش ر  زيتون من  را ي قمئة اقتل  مستو نون نحو   

  النييت وزار  اليييحة فييي غييز   ن  زميية الوقييود التييي تصانيمييا تسييسست ستوقييع مولييدات كمرسائييية فييي 
و كدت ل نة ادار  األزمة في اليوزار   ن الو ي  الييحي دخي   سسصة مراكز يحية في ق اح غز  

   232سالتدخ  الفورذ إنمائما مرحلة غير مسسوقة  را   زمة الوقود، م السة  ال مات المانحة
  قيييا  المليييا األردنيييي اسيييد   الثييياني ان الو ييي  االقتييييادذ وال يييب  اليييتذ يقميييار  اليييف األردن

 نييا ي ييل التصيياون ميي   ر يما موقييع المملكيية ميين القييد ، و نا مييان ايين مواقفييا السياسييية، وال سيييي 
مفادهيييا امشيييوا مصنيييا فيييي  وقيييا  ان "رسيييائ  وييييلتنا  وروسيييا والصيييال  المسييييحي لليييدفاح اييين القيييد  

  233مو وح القد  ونحن نخفع انك "
 والسييل ة الفلسيي ينية فييي ا تميياح موسيي  اقدتييا ل نيية التسيييير  "اسييرائي "التقييت الواليييات المتحييد  و

الممثي  األاليف التاسصة للدو  المانحية فيي سروكسيي ، واست يافا االتحياد األوروسيي والنيروج  وقاليت 
ان اال تمييياح  Federica Mogheriniاألوروسيييي فيييديريكا ميييوغيريني للسياسيية الخار ييية فيييي االتحيياد 

ا تيزا  مي"فرية للحوار سين األ راع المصنية مساشر  والشركا  الدوليين"، وقالت ان األ راع كافة "
تنتظييير خ ييية الوالييييات المتحيييد ، وال نصلييي  سصيييد تفايييييلما  و ا ارهيييا الزمنيييي    ان الوقيييت ييييصل  

سييي ن دور الوالييييات المتحيييد   ساسيييي فيييي مسيييار قيييد يحظيييف سفريييية واقصيييية والممييي   ن يقيييرَّ ال ميييي  
نا للن اح"،  "الف األيدقا  في الواليات المتحد   ن يتيقَّنوا من ناحيتم   نم  سمفرده  ال يمكينم  وا 

تحقيييييأل  ذ نتي يييية  فيييي  شييييي  يمكيييين تحقيقييييا ميييين دون  مريكييييا، وال يمكنمييييا سمفردهييييا تحقيييييأل  ذ 
  234نتي ة"

  حقييوأل اإنسييان التيياس  لألميي  المتحييد  قييا  مكتييل م ليي United Nations Human Rights 

Council شييركات ترس مييا ييي ت اميي  سمسييتصمرات اسييرائيلية غييير قانونييية فيييي  206، انيييا ريييد
 الفلسي ينيين  ال فة البرسيية المحتلية، وحثيميا اليف تفيادذ  ذ مشياركة فيي انتماكيات "منتشير "  يدي 
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فييي  22 و فييي المسييتصمرات، و "اسييرائي "الشييركات لمييا مقييار فييي  ميين تلييا 143وكشييع التقرييير  ن 
  235مس لة في سلدان  خري شركة 19والواليات المتحد ، 

 نييا سصييد  ييد  ومحيياوالت   اإلكترونييي،الييف موقصييا  ،الفلسيي يني -  فيياد منتييدي التواييي  األوروسييي
 22ييوتا  مقاسي   81 ويلة ومستمر  منيت ايا  ونييع الصيا ، ن يم سرلميانيون دنمياركيون، س غلسيية 

ييييوتا ، سيييدف  السرلميييان اليييف تسنييييي قيييرار مليييز  للحكومييية يق يييي سييي ن  تقيييد  ارشيييادات وا يييحة حيييو  
  236االستثمار في المستصمرات اإسرائيلية غير الشراية

  ويييييف تقرييييير لرلسييييا  السصثييييات األوروسييييية سال ييييفة البرسييييية ساتسيييياح تييييداسير  كثيييير يييييرامة  ييييدي  
ويداو التقرير، التذ ا لصت اليا يحيفتا  تماكات حقوأل الفلس ينيين المستصمرات اإسرائيلية وان

الفرنسييتان، األوروسييين اليف التميييز سشيك  وا يم سيين  Le Figaro ولوفيبيارو Le Mondeلومونيد 
التقريييير اليييدو  األا يييا  فيييي  حييي ي و  والمسيييتصمرات فيييي األرا يييي الفلسييي ينية المحتلييية  "اسيييرائي "

 كييد ميين  دييد وسيييراحة اليف  ن " ذ مسييادر  مسيتقسلية تمييدع اليف حيي ي االتحياد األوروسيي الييف الت 
ي يييل  ن تسيييتمدع مييين سيييين األميييور األخيييري، الت كييييد اليييف و ييي   ،النيييزاح اإسيييرائيلي الفلسييي يني

  237القد  سويفما اايمة للدولتين"
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