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 اليوميات الفلسطينية
 2018 رأكتوب/ األول تشرين

 1/10/2018 ،اإلثنين

    اإلضمممرال ال ممما  والشمممامل منمممالم ال ليمممل والمدلمممس والن مممل والممممدن السممما لية والضممم ة ال ربيمممة  عممم
ل نممة المتاب ممة ال ليمما لل ممما ير ، تلبيممة لممدعوو ال لسمملينيةوقلمماغ ةممزو وممموالن الل مموم والم يمممات 

وشممملت الممدعوو  ، وال صمما ل ال لسمملينية الولنيممة واإلسمم مية 1948فممأ أراضممأ ال ربيمة ال لسمملينية 
لإلضرال كافة أبنمام الشم ل ال لسملينأ فمأ  ميمك أمماكن توا مدب، بمو مل مما ت مرر فمأ اال تمماغ 

لهبمممة ال مممد   18 فمممأ الممملكري المممم ن اإلضمممرالبمممين ل نمممة المتاب مممة وممدلمممأ ال ممموي ال لسممملينية، ليكمممو 
  1اإلسرا يلأ، أما  ال ال ، على "قانون ال ومية" مو دا   واألقصى، ردا  

  تكممرار "علمى ضمموم  ،ةممزوقلمماغ ممن موف يهمما الممدوليين ممن  ل ممدد ا  مؤقتمم ا  سم ب األونممرواقمررت وكالممة
النمالم الرسممأ باسم  األونمروا سمامأ وقمال ال لماغ   فأل امليها  أمنأ"ل وادس م ل ة ولات لابك 

زو وآ مممرين ممممن موف ينممما المممدوليين سممميب ون علمممى رأ  ممممدير عمليمممات األونمممروا فمممأ ةممم" إن مش شمممك
: مش شمممك، فمممأ بيمممان لممم  وأوضممم   "فمممأ ةمممزو ستسمممتمر دونمممما ان لممماغ األونمممروا وعمليمممات ،عملهممم 

 أفمرادممن قبمل  بمهمامه ومن موا ممن ال يما   ،صبي ة  لا اليو  ت مر  عمدد ممن عاملينما لمضماي ات"
 ،لألونممرواونتي مة للوضمك الممالأ الصم ل  كتمداعيات ،التمأ ات ملت ممؤ را   اإل مراماتا ت موا علمى 

السللات الم لية فمأ ةمزو " ، ملالبا  "وبرامج ال دمات اللار ة أنشلةوتداعيات للك بالت ديد على 
  2"لملالبتها المتكررو بتوفير ال ماية ال اعلة ل املينا ومنشآتنا االست ابة

    تضم أ بسم مة "بنانيمة، وادعمى أنهما بنيمامين نتنيما و ال كوممة الل ر ي  ال كومة اإلسمرا يلية ا
 إسمرا يل"، علمى  مد   ، اللي أ ل لبنان ر ينة ل دوان  ضمد  موالنيها من أ ل الت لية على  زل هللا

أنم  يو مد قمرل ملمار  ،أمما  ال م يمة ال اممة لألمم  المت مدو لم  نتنيا و، فأ  لمالوادعى   ت بيرب
  3الصواريخ بيروت مصنك تابك ل زل هللا ي مل على رفك مستوي دقة

  وللممك  مم ل قمممك اال ممت ل بإصممابات م تل ممة ا  موالنمم 93أكممدت وزارو الصمم ة ال لسمملينية إصممابة ،
إلى أن قوات اال ت ل ت مدت استهداف سميارات اإلسم اف  ، مشيروال اشر الب ري السلمأ لل راك

  4استهدافا  مباشرا  
 إلسمم مأ للتنميممة مشمماريك تنمويممة اعتمممدت الل نممة اإلداريممة لصممندوقأ األقصممى وال ممد  فممأ البنممك ا

لمرم فمأ أراضمأ وال ،والزراعمة ،والصم ة ،تشمل المشاريك قلاعات الت لي  مليون دوالر  65  يمةب
  5ال لسلينية كافةالسللة 

  بالضمممم ة ال ربيممممة،  ] ممممان األ مممممر  عمليممممة الهممممد  المزم ممممة ل ريممممة" إنقالممممت منفمممممة ال  ممممو الدوليممممة
اللريم أمما  بنمام المسمتولنات اليهوديمة ةيمر ال انونيمة، بمدابمة  والته ير ال سري لسكانها، إلفساح
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: ، فمأ بيمان لهماالمنفممة توقالم  "ازدرام ال كومة اإلسرا يلية التا  بال لسملينيين ت ريمة  رل تُدب
" لا ال مل ال يتس  بال سوو ال في ة والفل  ف سمل  بمل إنم  ةيمر قمانونأ أيضما   فمالته ير ال سمري 

 مر يمدل  ريممة  مرل  وي مل علمى إسمرا يل أن تضمك  مدا  لسياسمتها المتمدلمة لت م ات  ان األ
  6"فأ  د  منازل ال لسلينيين، وتدمير مصادر رزقه   إلفساح اللريم أما  بنام المستولنات

 فأ تصري  صم  أ، إن اإل مرامات ال  ابيمة  ،عضو الل نة المركزية ل ركة فت   سين الشيخ قال
 ر   لموات تقلاغ ةزو   ل ال ترو الماضية ل  تمؤت  أكلهما، لمللك سم م  التأ ات لتها السللة ب 

 ديممدو مممن أ ممل ت  يممم كامممل أ ممدافها، مؤكممدا  أن السممللة تنسممم مممك اال ممت ل فممأ التضممييم علممى 
لمصمر بمإة م م بمر رفم  البمري بشمكل دا م  إلمى  اوأشار إلى أن السمللة  مددت ملالبتهم ال لاغ 

ي تصمري ات صم  ية  مول إ مرامات أن مى الشميخ اإلدالم بم  و لماغ ين تمكينها من ال مل فمأ ال 
  7السللة ال لسلينية المت ل ة ب لاغ ةزو

 2/10/2018 ،الثالثاء

  فأ م ابلة مك يمدي وت أ رونموت، إن ال ميت يتمتمك  ،ليبرمان أفي دورقال وزير الدفاغ اإلسرا يلأ
و ممممدد ليبرمممممان  وقممممت مضممممى بالك ممممامو وال ممممدرو وكامممممل االسممممت داد ل ممممو  ال ممممرل أكدممممر مممممن أي 

إن سياسمة "ضمبل المن  " التمأ ينته هما  ،، الملي قمال قبمل أيما تيمالت لمي  ن تمالأ بينانت ادات  لوزير 
وقممال ليبرمممان: "أقتممرح علممى  ليبرمممان، أ   ممت فممأ وقممف ا ت ا ممات ال لسمملينيين فممأ قلمماغ ةممزو 

د ةمزو ةمزو، وال أريمد ممن  وأضماف: "ال أريم الوزير بنيت أن يت دس عن الت لي  ولي  عن األمن" 
نما أريد ال  اف على دولة يهودية"   8ال نسية ل شرات آالف ال لسلينيين، وا 

  وقمممال عضمممو الل نمممة   عمممرو عريسممما  و  360لمممم فمممأ قلممماغ ةمممزو عرسممما   ماعيممما   فمممت أقاممممت  ركمممة
اسمتهدف أبنمام شمهدام و ر مى وأسمري  ال مر  إن ، م ل ال  مل ،فت  أ ممد  لم  ل ركةالمركزية 

  9له  وتكريما   ف  دعما  س ون اال ت ل اإلسرا يلأ، ونُ فأ 

   فمأ ميشال عون، وزيرو الشمؤون ال ار يمة فمأ النمسما، التمأ اسمت بلها  اللبنانية غ ر ي  ال مهوريةبل
بنيممامين نتنيمما و عممن و ممود قواعممد  إسممرا يلر ممي  وزرام  ألل همما"االدعممامات التممأ  أن، قصممر ب بممدا

لهما ممن الصم ة، لكنهما ت  مأ  أسا ر رفيم ال ريري الدولأ ال عسكرية وصواريخ فأ م يل ملا
  10لملارنا الدولأ" للسيادو اللبنانية واستهدافا    ديدا   إسرا يليا   تهديدا  

  قممممال الممممر ي  التونسممممأ البمممما أ قا ممممد السبسممممأ إن اسممممت بال  للمناضمممملة ال لسمممملينية عهممممد التميمممممأ
  11ال من ال لسلينيينوتكريمها،  و ت دير من تون  لنضاالت وتض يات أ ي

  ب يممة  "إسرا يلم"أن ملكرو ت ا   بت دي  مسماعدات عسمكرية لم علنت الواليات المت دو األمريكيةأ
ال ار يممة وقالممت وزارو  ز التن يممل سممنوات قادمممة، قممد د لممت  ي مم عشرر مليممار دوالر علممى مممدي  38
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 وفممممم االت ممممام المممملي تمممم    "إسرا يلم"إن واشممممنلن ملتزمممممة بت ممممدي  المسمممماعدات ال سممممكرية لمممم األمريكيممممة
2016 سنةالتوصل إلي  فأ 

12  
 أأعلمن وزيمر  ار يمة بماراةوي لموي  كاسمتي ليون Luis Castiglioniب ، أن قضمية إعمادو سم ارو بم د

ولكممر الموقممك اإللكترونممأ  ، "موضمموغ م لممم" بالنسممبة للبمماراةواي مممن ال ممد  الم تلممة إلممى تممل أبيممل
بممأن قممرار إعممادو السمم ارو  ،فممأ مممؤتمر صمم  أ ،قممد  ممدد يبممارةو أن وزيممر  ريف ال بريممةلصمم ي ة م مما

   13لل انون الدولأ ا  إلى تل أبيل ات ل وف 
  بمالترا ك األمريكمأ مايمك بومبيمو ال ار يمةوزير لم، أ فأ رسالةأمريك كون ر عضو  112لالل ،

عمممن قمممرار وقمممف دعممم  وكالمممة األونمممروا، وكمممللك الترا مممك عمممن وقمممف دعممم  مستشممم يات مدينمممة ال مممد  
عادو برم ة المساعدات ال ار ية الدنا ية  األونرواباعتبار قرار وقف التمويل عن وكالة  الم تلة، وا 

ب يدا  عن الض ة ال ربيمة وقلماغ ةمزو يهمدد اسمت رار المنل مة، وي مو  قمدرو الواليمات المت مدو علمى 
  14تسيير الم اوضات

   ممممر، ال ريبمممة ممممن مسمممتولنون إسمممرا يليون كميمممات ممممن الميممماب ال ادممممة فمممأ منل مممة ال مممان األ ضمممخ 
ال ممد ، فممأ م اولممة إل بممار سممكان ال ريممة الصمم يرو الم تصمممين  نمماك، علممى م ممادرو المكممان، مممك 

  15والم ادرو انتهام المهلة التأ أعلا ا ال يت اإلسرا يلأ له ، لهد  منازله  لوعا  
 3/10/2018 ،األربعاء

  الضم ة ال ربيمة، بيمنه  لم ل ممن ال لسلينيين فأ  من ل عدداعت ا   هاز الشاباك اإلسرا يلأأعلن
  ام مة بيرزيممت، بادعمام االنتمممام لل نماح ال سممكري ل ركممة  مما ، والت لمميل لتن يمل عمليممات ضممد  

فأ قلماغ ةمزو  كتا ل ال سا وقال بيان صادر عن الشاباك إن قيادو  اال ت ل فأ الض ة ال ربية 
ةمممزو وآ ممرين أصممله  ممممن عناصممر مممن قلمماغ  ، تضممم   2015 سممنةأقامممت بنيممة ت تيممة سمممرية  مم ل 

  16الض ة ال ربية
  أنهى وفد  ركة  ما  ب يادو نا ل ر ي  ال ركة صمال  ال ماروري زيارتم  إلمى ال اصممة المصمرية

فأ تصمري   ،وأوض ت  ما   ا  كاملبوزير الم ابرات المصرية ال امة اللوام عال ا رو، بل ام 
رت علمممى ممممدار أرب مممة أي ممما  ممممك صممم  أ، أنممم  ت لمممل الزيمممارو ع مممد عمممدو  ممموالت ممممن ال ممموار اسمممتم

وأكمدت  مما  أن ال موارات  من الد ة والت ا    ول م تلمف ال ضمايا  الم ابرات المصرية فأ  و  
امتممممازت بممممال مم والصممممرا ة وال ديممممة، وتضمممممنت كممممل ال ضممممايا لات اال تممممما  المشممممترك والمت ل ممممة 

  17 نة والمتوق ةبال ضية ال لسلينية، وال  قات الدنا ية، والتلورات السياسية الرا 
  " قمال أممين سمر الل نممة المركزيمة ل ركمة فمت  اللمموام  بريمل الر مول فمأ  ممديس لبرنمامج "ملمف اليممو

ي ممود  عبممر تل زيممون فلسمملين: "إننمما فممأ  ركممة فممت  لا بممون ن ممو االن كمماك عممن اال ممت ل، ان كاكمما  
يممة لشمم بنا، ومممن  نمما الم تمممك الممدولأ بضممرورو تمموفير ال ما إقنمماغال الممة الولنيممة ال لسمملينية إلممى 
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 ممما  لل يممادو ال لسممملينية  ركممة و ممول اتهامممات  سنضممك الملممف أممما  الم لمم  المركممزي لي ممرر" 
"بالتنممازل عممن الدوابممت الولنيممة واالن ممرال فممأ صمم  ة ال ممرن"، قممال الر ممول: "المن ممرل فممأ صمم  ة 

إلقاممة مممر  ال رن  مو ممن يسم ى لتكمري  االن م ل واالن سما ، وممن يت مم ممك نتنيما و علمى  دنمة
  18ما أ وملار  ارج قلاغ ةزو"

 قمال آفمأ دي تمر  ر ي  ل نة ال ار ية واألممن التاب مة للكنيسمت أن ةال ناو الساب ة اإلسرا يلي لكرت
زرت اليمو  منل مة " ات األةموار:مسمت مر برف مة ر مي  م لم   ، ولة فأ منل ة ةور األردن   ل

،  David Lahiani] الل يمانأ دي يمدةموار األةوار كضميف علمى ر مي  م لم  المسمتولنات فمأ األ
أنمما أعممرف األةمموار  يممدا ، زرت المنل ممة م ممات المممرات فممأ إلممار  ممدمتأ ال سممكرية، وفممأ كممل مممر و 
تزو المنل ة ت تنك أن ةور األردن ي ل أن تكون ال مدود الشمرقية لدولمة إسمرا يل، ن لمة، ال يو مد 

  19"أو اليسار أي  يارات أ ري، و لا ةير مرتبل بكونك من اليمين
  صمابة  ،فلسلينيين ادنينأعلنت وزارو الص ة ب زو عن استشهاد  ،برصما  اال مت ل موالنما   24وا 

  20قلاغ ةزو على  دودسلمية ال ات ال ودوإدر قمك اال ت ل لمسير  ،واال تنام بال از

 مممن انسمم ال الواليممات المت ممدو قممرر  إن ترامممل ،ال ممومأ  ممون بولتممون لألمممنمستشممار ترامممل  قممال
ال  فممات،  بلوماسممية، فممأ ممما يت لممم ب ممل  يالبروتوكممول اال تيمماري الت اقيممة فيينمما  ممول ال  قممات الد

أما  م كمة  السللة ال لسلينية، قدمتها "الواليات المت دو شكوي ما يسمى دولة فلسلين ضد  ب د "
  21إلى ال د  "إسرا يل"على ن ل الس ارو األمريكية فأ  ا ت ا ا   ،ال دل الدولية

   الدوليممة ل  مموم اإلنسممان  ال دراليممةأكممد ر مميInternational Federation for Human Rights 

(FIDH)  ديمتمري  كريسمتوفولو Dimitris Christopoulos فمأ كلمتم   م ل ال لسمة االفتتا يمة ،
ن أ"، اللي افتمت  فمأ  ام مة بيرزيمت، ال انونأ ال اصل بين اال ت ل والض    للمؤتمر الدولأ "ال د  

، مت نبمة السللة ال لسملينيةتواصل انتهاكاتها ل واعد ال انون الدولأ و  وم اإلنسان فأ  "إسرا يل"
األدنمممى ممممن  ممملب ال واعمممد عبمممر ال  مممج واالسمممتدنامات التمممأ تلل هممما، لتشمممرعن سمممرقتها  الوفمممام بال مممد  

، وقتمممل 7196سمممنة  آلالف المممدونمات، وت زيمممز البنمممام االسمممتيلانأ فمممأ األر  ال لسممملينية الم تلمممة
  22اآلالف، وأسر آ رين

  ال  مما  فلسمملينيا  ت رضمموا النتهاكممات  5,584 أن م موعممة ال مممل مممن أ ممل فلسمملينيأ سمموريةلكممرت
، إضمافة استشمهدوا ا  فلسمليني ا  ال  م 3,889أن  تالمتواصمل فمأ سمورية  ولكمر  سدية نتي ة ال نمف 

أكممدت الم موعممة أن و  يات ال  ممات فلسمملين 108 الممة اعت ممال وا ت ممام قسممري، بيممنه   1,695إلممى 
النفمما  السمموري يواصممل سياسممة اإليمملام ال سممدي والن سممأ علممى ال   ممين ال لسمملينيين فممأ سممورية، 

  23آالف نازح فلسلينأ من م ي   اليرموك 5 يس يواصل فر   صارب على أكدر من 
 4/10/2018 ،الخميس

 ممان وقمت إنهممام و ييمر،  مان وقممت الت إنمم   فممأ قلماغ ةممزو ي يمى السمنوار ر مي   ركممة  مما  قمال 
ال  ي مة  مأ أن ال مرل ليسمت فمأ مصمل ة أ مد  وبالتأكيمد، " ن، مشمددا  علمى أاال ت ل وال صمار
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فمأ م ابلمة أ رتهما وفمأ إ ابتم  علمى سمؤال  " ش بنا، ن ن نوا   قوو نوويمة بم ماليك صال لي  فأ 
بشمأن اإليلاليمة  la Repubblica صم ي ة ال ريبوبليكماصمال  ل Francesca Borri فرانشيسمكا بموري

، مشددا  علمى أن "وقف إل م النار، ي نأ ت  يم الهدوم ورفك ال صار": وقف إل م النار، قال
الم اومممة أن "و "، لممن أقاتممل ب ممد اآلن، أريممد نهايممة ال صممار و ريممة شمم بأك ممم   مملا ال ي نممأ أنمم  "

أكدمر "، قما    إنهما األسمري تبمادل"  وأكد السنوار علمى أ ميمة المسل ة   نا، بمو ل ال انون الدولأ
، ن ت لات  "  وفأ السياممن الضروري، بل  و وا ل، إنها ليست قضية سياسية ف ل بالنسبة لأ

اإلسممرا يلية، وأكممدت أنهمما  يممدي وت أ رونمموتأن تكممون الم ابلممة أ ريممت مممك صمم ي ة  ممما  بشممدو 
  24ةال ارديان البريلانيوص ي ة  ص ي ة اإليلاليةالأ ريت مك بوري لصال  

 م مد المدنأ،  اإلسرا يلأ،ر ي  ل نة التواصل مك الم تمك   ،قال عضو الل نة المركزية ل ركة فت
وأضمماف  إن ال يممادو ال لسمملينية والشمم ل ال لسمملينأ ممما زالمموا يؤمنممون بلريممم السمم   وي دممون عليمم  

إن الت مري  علينما وعلمى را  هللا، "فأ بم ر منفمة الت رير  إسرا يليا   شبابيا   المدنأ   ل ل ا   وفدا  
الوفمد الشمبابأ: "إن  وتمابك م البما   الس   يأتأ من ال يادو اإلسرا يلية التأ ال ترةل بت  يم السم  " 

  25من   ل أنسنة  لا الصراغ بنشر د افة الس   لدي الم تمك اإلسرا يلأ"  اما   لديك  دورا  
  لة و هتها ل نة المتاب ة لل موي الولنيمة فأ رسالة عا  ،ال لسلينية فأ قلاغ ةزو ال صا للالبت

وكالمة فمأ البإقالمة ممدير عمليمات  ،بييمر كرينبمولألونروا وكالة ال ال ا لم و  لواإلس مية فأ ةزو 
  26ال لاغ ونا ب ، ع ل "فشلهما" فأ إدارو مصال  ال   ين وم ال ة مشاكل موف أ الوكالة

  أن السرايا "ستدافك بكل  ،أبو  مزو ،اد ركة ال هال ناح المسل  ل ،باس  سرايا ال د  المت دسأكد
وشممدد أبممو  مممزو، فممأ  ممما أوتيممت عممن سمم ح الم اومممة، وستسمم ل كممل م للممات تصمم ية ال ضممية" 

مدينمممة ةمممزو  مباي مممة  لألممممين ال ممما  ال ديمممد زيممماد فمممأ مممؤتمر صممم  أ ع مممل مسمممير عسمممكري للسمممرايا 
سممتب ى  اضممرو فممأ كممل ميممادين ال همماد  علممى أن "السممرايا وم همما كممل الم مماومين والشممرفام ،الن الممة

وعرضممت الو ممدو الصممارو ية التاب ممة للسممرايا  مم ل المسممير صممواريخ  ديممدو  والممدفاغ عممن شمم بنا" 
م هولة المدي، والتأ "تستليك ضرل أي مكان فأ فلسلين الم تلة"، وفم ما أفاد ب  مراسل قناو 

  27"فلسلين اليو "
 2017سممبتمبر  /أيلممول مم ل  م اوممما   عممم    431،  ممد ال ، بممما فيهمما مدينممةالضمم ة ال ربيممة تشممهد ،

ل مممام ال  مممارو والز ا مممات ال ار  قمممة وال بممموات تنوعمممت بمممين عمليمممات إلممم م نمممار وعمليمممات ل مممن وا 
  28ب سل ت رير للدا رو اإلع مية ل ركة  ما  فأ الض ة ال ربية، الناس ة م لية الصنك

 ي  السمممللة ال لسممملينية م ممممود عبممما  ب نمممم ر ممم اتهممم  ر مممي  الممموزرام اإلسمممرا يلأ بنيمممامين نتنيممما و
 تمزور التمأ المستشمارو األلمانيمة أن مي  ميركمل  ل مؤتمر ص  أ مك  ،نتنيا ووقال  قلاغ ةزو 

ونتي مة لمللك  ،  األمموال الم ولمةإن "عبا  شدد من قبضت  المالية علمى ال لماغ وقل م ":إسرا يل"
إلمى أن عبما  النفمر ول مت نتنيما و  " و ما  تها   إسرا يل ،ف د  صلت ض ولات فأ ال لاغ
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توعممد و  يتممد ل فممأ م مماوالت األممم  المت ممدو ت  يممف الضمما  ة فممأ ال لمماغ وي رقلهمما لمموال الوقممت 
  29كرد على الضا  ة التأ ي يشها ال لاغ "إسرا يل"نتنيا و  ما  برد عنيف  دا   ال  ا مت 

  تزمممة "بمسمؤوليتها التاري يمة ال اصممة إن  كوممة ب د ما مل األلمانيمة أن ممي  ميركمل المستشماروقالمت
و ددت ميركل فمأ بيمان مشمترك لل كمومتين اإلسمرا يلية  بأمن إسرا يل كدولة يهودية وديموقرالية" 

وأشممارت  للمسمماومة"  إسممرا يل بممالو ود ال ي ممل أن ي ضممك أبممدا   واأللمانيممة، "التأكيممد علممى أن  ممم  
  30ت لم ال ة دولة إسرا يل"المستشارو األلمانية أن "ألمانيا ترف  كل الم اوال

 لل مميت بممم"ال  اف علممى أقصممى در ممات الي فممة" علممى  ليبرممماندور  ممأوعممز وزيممر الممدفاغ اإلسممرا يلأ أفي
ممك  ،لم  ي لمن عنم  مسمب ا   ، امت أوامر ليبرمان لل يت  م ل ا تمماغ م لمم ال دود مك قلاغ ةزو 

  31ةادي آيزنكوتا يلأ، ال نرال مسؤولين كبار فأ ال يت، بينه  ر ي  أركان  يت الدفاغ اإلسر 
  زو من  نود وشرلة اال ت ل، على استولت عصاباٌت من المستولنين، ت رسها قوو عسكرية م ز 

وي ممود ال  ممار  ع ممار قممدي  وتمماري أ فممأ "ع بممة درويممت" دا ممل البلممدو ال ديمممة فممأ ال ممد  الم تلممة 
اسة  دا     32يرا  عن المس د األقصىال تب د كدل ا لة  ودو الم دسية، وي ك فأ منل ة  س 

  33على التوالأ 134 للمرو الم ال راقيل فأ ص رام الن ل دمت اآلليات اإلسرا يلية، قرية  
  مسممة م ت لممين فلسمملينيين مممن قلمماغ ةممزو  وللممك ب ممد اعت مماله  أفر ممت السممللات المصممرية عممن 

  الممملين  مممري والم مممرج عمممنه  لمممي  ممممن بيمممنه  الم تل مممين األرب مممة ل تمممرات لويلمممة ت ممماوزت ال ممما  
19/8/2015فأ ا تلافه  

34  
  ن قلممر سممت مل علممى تمويممل م لممة كهربممام ةممزو بكميممات الوقممود ال زمممة إ  ممآرت قالممت صمم ي ة

 "إسرا يل"وب سل الص ي ة، فإن  من المتوقك   ل أيا  أن يبدأ ن ل الوقود من  لت سين الكهربام 
مممل أن يممؤدي  مملا الت سممن لت لممي  تأ "إسممرا يل" أنلصمم ي ة ا وأضممافت إلممى ةممزو لصممال  الم لممة 

  35 ما  ركة  لر الموا هة ال سكرية مك 
  ر ممل ليممل أردوةممان، فممأ ال لسممة ال تاميممة لممم"المنتدي ال كممري" المملي تنفممم   التركممأالممر ي  قممال

: "، فمأ مدينمة إسملنبولTRT World ال نماو التركيمة الرسممية النال مة باإلن ليزيمة "تمأ آر تمأ وورلمد

لل ضممية ال لسمملينية ي ممود ل ممد  تلبيممم أي مممن ال ممرارات ال ديممدو المت مملو  د  ممل  ن ال شممل فممأ إي مما"إ
  36"إسرا يل فأ األم  المت دو ضد  
 5/10/2018 ،الجمعة

 مبمممادرو وصممم ها بمممم" سر  ،لن المممةلمممرح األممممين ال ممما  ل ركمممة ال هممماد اإلسممم مأ فمممأ فلسممملين زيممماد ا
إلمى أن ملمف المصمال ة ال مالم  ا  ر يشمم ،ال بور للمصال ة" ال لسلينية بمين  ركتمأ فمت  و مما 

فت  و ما  ل  ع قة مباشرو بال صار على قلاغ ةزو، قا   : "ل د آن للسمللة ال لسملينية  بين
تممدرك أن المشممروغ الممولنأ ال لسمملينأ يتآكممل لصممال  المشممروغ الصممهيونأ، لممللك ن ممول لممأل   أن



 2018 تشرين األول/ أكتوبر _____________________________________________________

  7       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

سممم   ومبمممادرات السممم   وت مممدي  ممممازن ال يمكمممن أن ت المممل ال مممدو التممماري أ لشممم بنا وأمتنممما بال أبمممو
وقمال الن المة: "إن الم اوممة الباسملة تملمك ال مدرو   "تالتنمازالت وت البنما بل مة ال مرل ول مة ال  وبما

  37لت  ل ة ف ةزو والمستولنات الم يلة مكانا  ال يصل  لل ياو" واإلمكانيات

  لأ علمممى م ربمممة ممممن أ مممد   ل مممل، برصممما  قممموات اال مممت ل اإلسمممرا ي فلسممملينيين،استشمممهد د دمممة
  38آ رين بالرصا  ال أ وباال تنام 376ةزو، وأصيل  قلاغالسياج ال دودي شرم 

  أن  هممود تدبيممت وقممف إلمم م النممار بممين   ليممل ال يممةالسياسممأ ل ركممة  ممما   المكتمملأكممد عضممو
نهممام ال صمار عمن قلمماغ ةمزو، مسممتمرو، مشمددا  علممى  الم اوممة ال لسملينية واال ممت ل اإلسمرا يلأ وا 

  39""مسيرات ال ودو مستمرو ومتصاعدو بأشكالها الم تل ةأن 
 لأل مممداس فمممأ ةمممزو لالبمممت فمممأ األول نممم  "منمممل اليمممو  إت يممموزيمممر الت لمممي  اإلسمممرا يلأ ن تمممالأ بين قمممال

ل تلمت  ميمك ملل مأ البالونمات الناسم ة،  ]للدفاغ  لألمن بالرد ب وو أكبر    ولو كنت وزيرا   الكابينت
  40األدوات، أص أ م ربين"وأللم عليه  النار بكافة 

  بممأن الممر ي  األمريكممأ دونالممد ترامممل وق ممك علممى قممانون  ديممد قممد يممؤدي إلممى   ممآرت  صمم ي ةأفممادت
  وأوضمم ت الصمم ي ة أن 2019سممنة إنهممام المسمماعدو الماليممة ل مموات األمممن ال لسمملينية ابتممدام  مممن 

من أي كيمان يتل مى مسماعدو  ال انون ال ديد يمن  الم اك  األمريكية سللة االستي م على األموال
من ال كومة األمريكية، ما ي نمأ أنم  إلا  صملت السمللة فمأ المسمت بل علمى أمموال ممن المسماعدو 

  41األمنية من الواليات المت دو، يمكن للموالنين األمريكيين م اضاتها "بتهمة دع  اإلر ال"

 6/10/2018 ،السبت

  لل ميت بت لمي  مسما ة الصمميد فمأ ب مر قلماغ ةممزو ليبرممان أفي ممدورأوعمز وزيمر المدفاغ اإلسمرا يلأ 
  42"فأ أع ال األ داس التأ وق ت أم  ال م ة على  دود قلاغ ةزو" ،أميال ستةإلى  تسعةمن 

  علمممى كمممل ال صممما ل  موسمممى أبمممو ممممرزوم أن  ركتممم  من ت مممة  مممدا  ال يمممادي فمممأ  ركمممة  مممما  أكمممد
 ،مل ممات ال  فيممة الملرو ممةنهايممات لكممل ال إلممىمممن أ ممل الوصممول  ،ال لسمملينأومكونممات الشمم ل 

وتوفير ال ياو الكريمة لكمل  ،وو دو النفا  السياسأ ،والشراكة ،بلري ة تضمن فيها الو دو الولنية
ن الممر ي  م مممود إ ، فممأ  مموار مممك صمم ي ة ال ممد ،وقممال أبممو مممرزوم الشمم ل ال لسمملينأ  أبنممام

تهمى السمهولة واليسمر و م ل ينهأ كل المشماكل وال ضمايا ال  فيمة الدا ليمة بمن أنعبا  يستليك 
وزيممر الم ممابرات المصممرية ل ممامات وفممد ال ركممة مممك أبممو مممرزوم ووصممف للممك  ممما قممرر  إلا ،أيمما 

ممن أفضمل الل مامات التمأ  واعتبر ما بأنها كانت ش افة ومدمرو،  يومساعدا  كامل بال امة اللوام ع
  43 م ت ال ركة بالمسؤولين فأ الم ابرات ال امة المصرية

 إسمرا يل""التد ل ال مف" فمأ شمؤون  كوممات أوروبيمة بمم دور ليبرممان اإلسرا يلأ أفي دفاغر الاته  وزي" 
ليبرممان إلمى  همافمأ رسمالة ب د ، فمإن للمك  مام(مكمان) اإلسرا يلية ال امة و سل  ي ة البس   السيادية 
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يلاليما ،و ولندا ،وبل يكا ،وألمانيا ،س رام فرنسا فمأ أع مال ت مليرات  ،وبريلانيما ،وبولنمدا ،والسمويد ،وا 
  44هاو دم قرية ال ان األ مرال ليرو النا مة عن إ  م ألل تها دول أوروبية بشأن ال واقل 

  ر ي  الوزرام بنيامين نتنيا و بأن  ي زز ممن قموو  تسيبأ لي نأ الم ارضة اإلسرا يلية ةر يساتهمت
"نتنيا و  إن ،لها عبر تويتر فأ ت ريدو ،وقالت لي نأ أمامها  ول  يكن قويا   ، ما  فأ قلاغ ةزو

  45ما  م ابل صمتها المؤقت" ليسم  بت ويل األموال 

  نمماك إمكانيممة للتوصممل إلممى تهد ممة  : مم ل نممدوو سياسممية، تمممار زنممدبر  ممزل ميممرت  ر يسممة قالممت "
لويلة األمد ورفك ال صار عن قلاغ ةمزو بمشماركة السمللة ال لسملينية ودول المنل مة فمأ عمليمة 

علمى  وشمددم ،و مو ال يمار الملي ي مل ت نبم " ،وال ميمك ي لم  دمنهما ،ال إلى ال مرلأو الل  ،كهلب
  46تؤيد التسوية مك  ركة  ما  فأ الكنيست أن كتلة ميرت 

  م ل ال  مود األ يمرو، بممن فميه   "إسمرا يل"لكر البا س ال لسلينأ  ورج كمرز  أن عمدد الملين تركموا 
فممأ كتابمم  "اله ممرو اليهوديممة  ،ا  ونصممف المليممون، مؤكممدا  يهممود االت مماد السمموفياتأ السممابم، يبلممغ مليونمم

 مو ال اممل األمنمأ،  يمس  أأن الممؤدر الر يسم ،الم اكسة ومسمت بل الو مود الكولونيمالأ فمأ فلسملين"
  ل ال مليات  ال رن الماضأ اتيازدادت أعداد المها رين ب د االنت اضة األولى، وفأ أوا ر تس ين

  47مرورا  بالصواريخ شماال  و نوبا   ،2006لدانية، و  ل  رل لبنان االستشهادية فأ االنت اضة ا
 7/10/2018 ،األحد

  ُتممل مسممتولنان وأصمميل دالممس ب ممراح  ليممرو  ممرام عمليممة إلمم م نممار فممأ منل ممة صممناعية قممرل ق
ممممن قريمممة و سمممل مممما نشمممر ممممن م لوممممات فمممإن من مممل ال مليمممة  مممو أشمممرف ن مممالوو،   يمممل أر  ومسمممت مر 

  48الل بال رار ب د إل ق  النار قدو  ، شويكة، شمال لولكر 
  فمممأ را  هللا، دعممموو الم لممم   لمنفممممة الت ريمممر ال لسممملينية فمممأ ا تماعهممما، التن يليمممةقمممررت الل نمممة

واالسمممتمرار فممممأ تن يممممل قممممرارات الم لسممممين ، 26/10/2018المركمممزي لمنفمممممة الت ريممممر ل ن  مممماد فممممأ 
تشممل ت ديمد ال  قمات السياسمية واالقتصمادية الولنأ والمركمزي، بآلياتهما و مداولها الزمنيمة، والتمأ 

  49واألمنية مك سللة اال ت ل "إسرا يل"

 نتنيا و أبلمغ وزرام  كوممة اال مت ل أنم   اإلسرا يلأر ي  الوزرام  إن اإلسرا يلية 13 قالت ال ناو الم
  50تست د لل يا  ب ملية عسكرية "إسرا يل"إلا ل  تت سن األوضاغ فأ قلاغ ةزو، فإن 

  آفمأ دي تمر إن "إسمرا يل لمن ت بمل بو مود  ركمة ر ي  ل نة ال ار ية واألممن التاب مة للكنيسمت قال
دي تمر علمى أن "تمل أبيمل لمن ت بمل بوضمك يكمون فيم  كيمان إر مابأ  شمددو   ما  فأ قلماغ ةمزو" 

أنمم  "ال يو ممد  مم ف بممين وزرام و وي ممل ال ضممام علممى منشممآت  ممما  بممال وو"،  ،بينهمما وبممين مصممر
سرا يلأ علمى النتي مة النها يمة التمأ نريمد ا فمأ قلماغ ةمزو، ولكمن  نماك   فمات  مول الكابينت اإل

  51التوقيت واللري ة"
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  اسممتهداف ال   ممين ال لسمملينيين فممأ قلمماغ ةممزو مممن قبممل قمموات اال ممت ل  األونممروااسممتنكرت وكالممة
وشممددت  ألسممر واآلدممار المممدمرو لل سممارو البشممرية واإلصممابات ال سممدية علممى األفممراد وا ،اإلسممرا يلأ
، علممممى ضممممرورو بمممملل كممممل ال هممممود لتمممموفير ال مايممممة "بشممممكل أكدممممر ف اليممممة لهمممما فممممأ بيممممان ،الوكالممممة

  52للمت رضين لهلا الوضك المأساوي"
  الم ال ممة وسمم ل االسممتدمارات وفممر  ال  وبممات قالممت صمم ي ة م مماريف اإلسممرا يلية إن  ركممة

   ة الشركات ال المية التمأ تصمنك ال ترو ال ادمة م فأ  أولوياتها وض ت على سل  دي أ (  )بأ
، Jacob ال ممممان األ مممممر بال ممممد ، ومنهمممما شممممركات:  يكممممول قريممممةال رافممممات المشمممماركة فممممأ  ممممد  

Hyundai  يوندايو ، Volvo فول وو ، Caterpillar كاتربيلرو 
53  

 إن سمللات اال ممت ل  ،قمال عمارف دراةمممة،  بيمر االسممتيلان واالنتهاكمات اإلسممرا يلية فمأ األةمموار
 منشمأو مما بمين مسماكن دابتمة و يما  و فما ر مموات 650ت،   ل السنوات المد س األ يمرو، أ لر 
فممأ  ،، تممدعأ سممللات اال ممت ل أن ب ضممها أنشممو دون ال صممول علممى التممرا ي  ال زمممةبالهممد 

منممالم مصممن ة ج، أو منممالم م ل ممة ألةممرا  التممدريبات ال سممكرية والتممأ تنتشممر علممى مسمما ات 
  54ارواس ة من أراضأ األةو 

 8/10/2018 ،اإلثنين

  السم  "إن اقتمراح  ،فأ الشرم األوسل  يسون ةرينب ت "عملية الس  م"المب وس األمريكأ لقال" 
رفمم  و  وفلسمملين واألردن  "إسممرا يل" يضمم    كون ممدراليا   المرت ممل لممإلدارو األمريكيممة ال يشمممل ات ممادا  

لكنهمما وافممم علممى ت ممدي  دارو لر همما، التممأ تنمموي اإل "السمم  "ةممرينب ت تمموفير ت اصمميل  ممول  لممة 
ل ميممك ال ضمممايا ال و ريممة المممد س، بممما فمممأ للممك قضمممية  : "ستتضمممن  ممم       قممما ، لممول عريضممة

 : "لكننما نريمد أن نكمون أيضما  وتمابك قما      علمى م ماوف إسمرا يل األمنيمة" ال   ين، وستركز أيضا  
 يمد  سمي د كمل لمرف فمأ  ملب ال لمة  توازن إي ادمنص ين مك ال لسلينيين  ل د  اولنا  ا دين 

  55لن ت  ب   ال تو د  ناك  لول مدالية" أمورا  
   كمان  ال يسمتليك أي   ،أ ممر أكد ال يمادي فمأ ال بهمة الشم بية  ميمل مز مر أن سم ح الم اوممة  مل

 أن يسمماو  عليمم ، مشممددا  أن الم اومممة  ممأ ال يممار األفضممل لموا هممة كممل مممؤامرات تصمم ية ال ضممية 
إلمممى ن مممل ت ربمممة  ،شممممال قلممماغ ةمممزو 11المممم  ممم ل كلممممة لممم  ضممممن المسمممير الب مممري  ،ودعممما مز مممر

  56ل ربية لرفك كل ة  سارو اال ت لمسيرات ال ودو للض ة ا
  فلسملينيا   184أن قموات اال مت ل اعت لمت ، ال بري عن مصدر عسكري إسرا يلأ 0404موقك لكر

، ألمف دوالر( ودمم س مركبممات 13ن ممو ل )كألممف شمي 48ْين، واسمتولت علممى ن مو وصمادرت م ممرلت  
قل مة سم ح  بينهما  320وادعمى قيما  قموات اال مت ل بضمبل   2018فأ شهر أيلول/ سمبتمبر 

  57تصني ها م ليا   ت    80
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  مشاركت  فأ   ل تدشين كني  فأ ال موالن   ل ر ي  الوزرام اإلسرا يلأ بنيامين نتنيا و،قال :
 أي الم مماوالت اإليرانيممة للتموضممك عسممكريا   ،ل ممدوداآل ممر مممن ا اللممرف"نممري ممما ي ممدس اليممو  فممأ 

   وأضماف"وال دوان اللي يمارس  اإلر ابيون المتشددون  سنفل صامدين و ازمين فأ و    مؤالم
"السميادو اإلسمرا يلية علمى ال موالن  ممأ عبمارو عمن واقمك ي مل علمى الم تممك الممدولأ  نتنيما و قما   :
 ،سميب ى ال موالن ت مت السميادو اإلسمرا يلية إلمى األبمد ،بمأ ولالما كمان األممر منولما   ،االعتراف ب 

ال سنري إيران و زل هللا على شوالو ب يرو لبريا"   58وا 
   ان، ون لمت مك الملك األردنأ عبد هللا الدانأ فأ عم م  ابايآفأ  الم سكر الصهيونأا تمك ر ي

والمممدول ال ربيمممة فمممأ ر عمممن التزامممم  بالمممدفك بالسممم   بمممين إسمممرا يل "عب ممم  ابممماي نأ  مممآرت صممم ي ة 
الدولتين، وأن  لب  أ اللريم األفضل لضمان الس   واألمن إلسرا يل  المنل ة، على أسا   ل  

  59على المدي الب يد"
  60من أديوبيا ال  شا يهودمن ألف على است دا   اإلسرا يلية ال كومةصادقت  
   لمن ت بمل أن تنتهمك  صمانتها  األونمروااألونمروا سمامأ مش شمك أن وكالمة أكد النالم الرسمأ باس

علمممى م اولمممة د مممول مسمممؤول فمممأ بلديمممة اال مممت ل بسممم   ، يراف ممم   للمممك ت  يبممما    مممام وامتيازاتهممما 
  61أسوار البلدو ال ديمة فأ ال د   نديان، إلى مركز األونروا الص أ دا ل

 9/10/2018 ،الثالثاء

  ا مسمم ى مممن قلممر فممأ  لمموو قالممت مصممادر إنهمم ،وقممود إلممى دا ممل قلمماغ ةممزو شمما نتاعبممرت
ل نمممممف بمممممين ال لسممممملينيين لالمت مممممدو لت  يمممممف األوضممممماغ فمممممأ ال لممممماغ ومنمممممك أي تصممممم يد  واألمممممم 

ر ي ب مم" :Stéphane Dujarric سممتي ان دو اريممكالمت ممدس باسمم  األممم  المت ممدو وقممال  واإلسممرا يليين 
الر والتممأ مليممون دو  60تها البال ممة قيمتهمما اامهسمماألمممين ال مما  عممن ت ممديرب الشممديد ل كومممة قلممر إل

  62"وسوف تسم  باستمرارب فأ الشهور ال ادمة ،  لت تسلي  )الش نات( ممكنا  
   ال لسلينأ رامأ ال مد هللا عن تشكيل ل نة ت  يم بشأن تسمريل ع مار تماري أ الوزرامأعلن ر ي، 

األقصممممى،  قممممرل المسمممم دي ممممك  مربممممك، متممممر دمانم ممممةتبلممممغ لوابممممم بمسمممما ة أر  د دممممة ن مممممن مكممممو  
ون  مممت  م يممممة اسمممتيلانية فمممأ االسممممتي م علمممى ال  مممار، ب ممممد إبمممراز ودممما م لممممابو   للمسمممتولنين

  63لل  ار من فلسلينيين اإسرا يلية رسمية، تدبت شرام 
  م يممد ال سمماينة، إن وزارو األشمم ال ال امممة واإلسممكان  ال لسمملينأ ال امممة واإلسممكان األشمم القممال وزيممر

 سممنتأالضمم ة ال ربيممة، فممأ ال تممرو ممما بممين  ن مملت م موعممة مممن مشمماريك اللممرم فممأ م تلممف م اففممات
  64، بتمويل لاتأ من ال كومة(مليون دوالر 52.2ن و ) مليون شيكل 85.189، ب يمة 2018–2014

  ،ركممة  ممما  فممأ ال ممارج، و ممود مبشممرات للوصممول إلممى  لممول ل نتهممام  ر ممي أكممد ممما ر صمم ح 
وعمد  صم ح فمأ   ربيمة والدوليمة،من  الة ال صار ال انم على قلاغ ةزو، مك اسمتمرار ال همود ال
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المركز ال لسلينأ لإلع  ، ن اح ال هود ال لرية بإد مال الوقمود لم لمة الكهربمام ب مزو مك م ابلة 
  65ك المنفمات الدولية أ د المبشراتبالت اون م

  م ل ممؤتمر صم  أ: "ن ماول التوصمل إلمى  مل   ،بنيامين نتنيما و اإلسرا يليةر ي  ال كومة قال  
وأعت ممد أنهمم  ي همممون عواقممل  ،دوم واألمممن لسممكان ةمم ف ةممزو  ال انممل ال لسمملينأ  مملري يممد الهمم

اشت ال األمور، وأن  فمأ  مال  مدوس للمك فسميدف ون المدمن با فما   مد ا   ال نريمد اسمتمرار اشمت ال 
  66األمور على نار  اد ة ونصر  على إنهام  لا الوضك"

 ل  ا  فلسليني 378ن قوات اال ت ل اعت لت أفادت مؤسسات ت نى بشؤون األسري والم ت لين بأ  
، ال لسمملينأ وأشممارت مؤسسممات نممادي األسممير نسممام  10ل مم  ، و 52، بيممنه  2018 / سممبتمبرأيلممول

رين  ضممن ورقمة  ومؤسسة الضمير لرعاية األسمير و  موم اإلنسمان، و ي مة شمؤون األسمري والم مر 
بلمغ قمد  30/9/2018ون اال مت ل  ت مى عدد األسري فمأ سم    بللك يكون  ا م أصدرتها، إلى أن

  67إداريا   م ت     430ل ل، و  200ن و و ، سيدو 52، منه  000,6ن و 
  البرلمانيمة لم لم  أوروبما  ال م يمةدعمتThe Parliamentary Assembly of the Council of 

Europe (PACE) "دعمموو   ممال إلممى إنهممام "انتهاكاتهمما" ت مماب الم ت لممين ال لسمملينيين األل "إسممرا يل
 علممى ت ريممر للبرلمانيممة السويسممرية ليليممان ممموري باسممكأها  أعضمما تصممويتال م يممة  ممامت  مم ل 

Liliane Maury Pasquier ودعما المشمروغ ال كوممة اإلسمرا يلية  ، ومشروغ ال مرار المت لمم بمالت رير
 The United (يونيسممفال) األممم  المت ممدو للل ولممة إلممى ت ييممر قوانينهمما عبممر الت مماون مممك منفمممة

Nations Children's Fund (UNICEF) الدولأ  األ مر والصليلInternational Committee of 

the Red Cross  ومنفمات الم تمك المدنأ وال هات ال اعلمة لات الصملة، ممن أ مل  مايمة   موم
ابل ، م عضوا   47و فأ مشروغ ال رار بتأييد  إلسامو م املته   األل ال ال لسلينيين، ووضك  د  

  68عن التصويت 4، وامتناغ 11رف  
  69مممن منصممبها اسممت التها لأاسمم يرو الواليممات المت ممدو األمريكيممة فممأ األممم  المت ممدو نيكممأ  ممقممد مت  

والممدفاغ عنهمما فممأ م لمم  األمممن الممدولأ، وتهديممد ا لمنت ممدي  "،إسرا يلم"لممبتأييممد ا  لأا ممرفممت للالممما عُ و 
االعتممراف بال ممد  ومنهمما  مممل ت مماب ال ضممية ال لسمملينية،"إسممرا يل" فممأ الم لمم ، وتأييممد ا ل لمموات ترا

وموق ممم   ال   مممين ال لسممملينيين، أعمممدادفمممأ "، ون مممل سممم ارو ب د ممما إليهممما، وتشمممكيكها إسرا يلم"عاصممممة لممم
 السلبأ من  م  ال ودو، وانت اد ا لوكالة األونروا، وتأييد ا إلق ال مكتل منفمة الت رير فأ واشنلن 

  إسممرا يل"مممن الممد ول إلممى الرا قاسمم ،  اللالبممة ال لسمملينية األمريكيممة ليةاإلسممرا ي السممللاتمن ممت" 
  70إسرا يل""م ال ة  ها  ركاتدعمبسبل ، وريون بن عبر ملار 

  لوري كارتماار مي   ركمة نمقمال Neturei Karta م يمر  يمرت Meir Hirsch  لممم"وفا"، إن  مد  قريمة
لن تت مل   ودمارا   سي لف عن ا   ،اإلسرا يلية من قبل اال ت ل ،ال ان األ مر شرم ال د  الم تلة

  71دولة اال ت ل، التأ عليها الترا ك عن قرار ا  د   لب ال رية وترك سكانها ي يشون بأمان
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 10/10/2018 ،األربعاء

  مليمون دوالر مسماعدات إنسمانية عا لمة للت  يمف  150أعلن صندوم قلر للتنمية ت دي  دع  ب يممة
  72نسانية فأ قلاغ ةزو الم اصرمن ت اق  المأساو اإل

 التهديمدات اإلسمرا يلية ال لسملينية وصف أ ممد التميممأ، عضمو الل نمة التن يليمة لمنفممة الت ريمر ،
أممموال الضممرا ل ال لسمملينية وت ويلهمما ل لمماغ ةممزو، بممم"ال رصنة والسممرقة لألممموال  مممنباقتلمماغ  ممزم 

  73ال لسلينية"
 بام الو يدو فأ قلاغ ةمزو  لموو أولمى للت  يمف ممن إد ال الوقود لم لة الكهر   ما  ركة  رأت

وقالت  ما  فأ بيمان للنمالم باسممها عبمد اللليمف ال مانوغ إن تلمك ال لموو سميتب ها  أزمات ةزو 
  74 لوات أ ري سوام واف ت السللة ال لسلينية أو ل  توافم

  أ  وفممد يضمم   وصممل األمممين ال مما  ل ركممة المبممادرو الولنيممة ال لسمملينية مصممل ى البرةممودأ، علممى ر 
وقمال البرةمودأ فمور  عبمر م بمر رفم  البمري ال مدودي ممك مصمر  ،قادو من  ركتم  إلمى قلماغ ةمزو

الزيارو فأ ت ريل و هات النفر بين م تلمف "ن  يأمل أن تسه  إ ،فأ تصري ات ص  ية ،وصول 
  75"فأ ت ريبنا من الو دو الولنية التأ ينشد ا ش بنا ال وي، وأن تساعد إي ابيا  

 مكاتممل منفمممة الت ريممر ال لسمملينية بواشممنلن أبوابهمما، وللممك مممك انتهممام فتممرو الشممهر التمممأ  أةل ممت
  76 ددتها السللات األمريكية الم نية

   االسمممتمرار فمممأ التو ممم   (الكابينمممت)األمنمممأ المصممم ر فمممأ ال كوممممة اإلسمممرا يلية  الممموزاريقمممرر الم لممم
مم ال ماإلي ابأ ن و  هود التهد مة التمأ تبمللها مصمر و فمأ  "عملية السم  م"ا  لألمم  المت مدو لمالمنس 

  77الشرم األوسل نيكوالي م دينوف
  س ير اإلمارات فأ الواليمات المت مدو يوسمف ال تيبمة شمارك  اإلسرا يلية أن ص ي ة  آرت كشش ت

 Theاألمريكمأ  لشؤون األممن ال مومأ اليهوديينفمها الم هد  "إسرا يلم"فأ مناسبة سنوية داعمة ل

Jewish Institute for National Security of America (JINSA) ، لم  إلمى  انمل السم ير و 
الص ي ة أن فهمور ال تيبمة إلمى  انمل  رأتو   Ron Dermer اإلسرا يلأ فأ واشنلن، رون ديرمر

  78ودول ال ليج "إسرا يل"ديرمر داللة أ ري على ال  قات اآل لو بالت سن بين 

 لسممت  التممأ ان  ممدت فممأ بمماري ، قممرارات  ممول فلسمملين  اعتمممد، الم لمم  التن يمملي لليونسممكو، فممأ 
ال ممرارات ب مايممة المؤسسممات الت ليميمة والد افيممة وضممرورو  مايممة وصمميانة اآلدممار  وتت لممم باإل مماغ 

فهمممار االنتهاكمممات شمممرقأ ، بمممما فيهممما 1967فلسممملين الم تلمممة سمممنة والد افمممة والت لمممي  فمممأ  ال مممد ، وا 
  79لد افية واللبي ية ال لسلينيةالمواقك الترادية وا ضد   اإلسرا يلية

  ن إدارتمم  ترةممل أن يصممب  الشممرم األوسممل كلمم  مدممل إ األمريكممأ مايممك بومبيممو ال ار يممةوزيممر قممال
مدمممل ن مممل السممم ارو األمريكيمممة  ،إدارو المممر ي  تراممممل ات ممملتهاأن ال لممموات التمممأ  ، م تبمممرا  "إسمممرا يل"



 2018 تشرين األول/ أكتوبر _____________________________________________________

  13       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

قمال و   "عمليمة السم  "تمأتأ فمأ  دممة  ،لل د  الم تلة وقلك المساعدات المالية عمن ال لسملينيين
مليمون  165و  بمت   ،Taylor Force] بومبيو: "ل د وق ت ملكرو اليو  تت لم ب انون تايلور فمور 
" لا الرق  ت دير ت ريبمأ لمبلمغ الممال  أن دوالر كان سيت  ت صيصها للسللة ال لسلينية"، موض ا  

  80ي  قانون تايلور فور  لل ماية منها"تصم دف   ل نتهاكات الم تل ة التأ ت    اللي ت   
 11/10/2018 ،الخميس

   ل ركممة  ممما  وسممل قلمماغ  تاب مما     وميمما   قممال  مميت اال ممت ل اإلسممرا يلأ إن قواتمم  اكتشمم ت ن  مما
فممأ  ن  مما   15تممدمير  وقممال ال مميت إنمم  تمم    ،  يممس ا تمماز الن ممم منل ممة السممياج األمنممأ  ودمرتمم ،ةممزو

2017توبر أك منل تشرين األول/ قلاغ ةزو
81  

  أعلن عضو الل نة التن يلية لمنف مة الت ريمر ال لسملينية أ ممد م مدالنأ أن  ال يمادو ال لسملينية لمن
ممم ال مما  لألممم  المت ممدو لممت مممل ب ممد اآلن مممك  فممأ الشممرم األوسممل نيكمموالي  "عملية السمم  م"المنس 

بممأن أنلونيممو ةمموتيريت  األمممين ال مما  لألممم  المت ممدوإبمم    وقممال م ممدالنأ إنمم  قممد تمم     م دينمموف
مت هما  إي اب بت ل أ دورب عبر الس أ إلمى إبمرا   ،م دينوف "ل  ي د م بوال " لدي ال كومة ال لسلينية

  82و ركة  ما  "إسرا يل"ص  ة بين 

  اال ت ل اإلسرا يلأ عن النا ل فأ الم ل  التشري أ ال لسلينأ وال يادي فأ  ركة  قواتأفر ت
  83 ما   سن يوسف

  اعت لممت و إصممابة  نممدي إسممرا يلأ ب ممراح   إلممى ، بممال رل مممن نممابل ،عمليممة الل ممن فممأ  ممواروأدت
  84 ملية ب د اقت ا  منزل  فأ قرية  ماعين  نول نابل ال اصة إسرا يلية من ل  قوات

  ،أللممم وزيممر الممدفاغ اإلسممرا يلأ أفي ممدور ليبرمممان  ملممة شمم بية علممى شممبكات التواصممل اال تممماعأ
ارسمممة الضممم ول علمممى أعضمممام الكنيسمممت اإلسمممرا يلأ، لكمممأ يصممموتوا إلمممى  انمممل مم إلمممىيمممدعو فيهممما 

  85بم"الم ربة" و"اإلر ابية" إيا ا ا  ص او ، اقترا  ، لرد النا ل  نين زعبأ، من الكنيست

  أفهممر ت ريممر تضمماعف عممدد للبممات اإلسممرا يليين لل صممول علممى ر مم  ل مممل السمم ح الش صممأ
فمممأ أع مممال ، 2017سمممنة رنمممة ممممك ال تمممرو لاتهممما ممممن ، م ا%183الماضممميين بنسمممبة  الشمممهرين ممم ل 

ممدنأ لل صممول  2,800ت مد  أردان،  يمس ل مماد  التسمهي ت التمأ بمادر إليهمما وزيمر األممن المدا لأ 
  86على ر    يازو س ح

  صممابة أكدممر ممن  198أفهمرت م ليممات رسمممية، استشمهاد أل مما  باعتممدامات قمموات  22فلسمملينيا ، وا 
 ،يضماف لهم   30/3/2018متفما رين فمأ مسميرو ال مودو الكبمري منمل على ال اإلسرا يلأاال ت ل 

 شمهدام  208شهدام ت ت ز سللات اال ت ل اإلسرا يلأ  دامينه ، ليصب  ال دد اإل ممالأ  10
  87شهيدا   36وقالت وزارو الص ة ال لسلينية ب زو إن عدد الشهدام األل ال بلغ 
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  صم بة وكارديمة منمل  ال قلاغ ةمزو ي يشمون فروفما  االت اد ال ا  لن ابات عمال فلسلين أن عمأكد
، إلمى و مود زيمادو ةيمر مسمبوقة فمأ نسمل البلالمة لم  فمأ بيمان ،وأشار االت ماد  عاما   12أكدر من 

، فمأ  مين بل مت %80وم دالت ال  مر فاقمت  ،%50 يس ت دت نسبة البلالة الم وم دالت ال  ر، 
2018 سنةامل   ل ألف ع 283أعداد المت للين عن ال مل ما يزيد عن 

88  
  إن قمموات اال مت ل اإلسممرا يلأ تسمم ى  ،فلسمملين فمرغ – عممن األل ممال للمدفاغقالمت ال ركممة ال الميممة

 إلى ت ويل أل ال فلسلين إلمى م ماقين، ممن  م ل ت ممد اسمتهدافه  بالرصما  ال مأ، والمت  مر 
أصميبوا بإعاقمات  مت عمدو  ماالت فمأ قلماغ ةمزو ألل مال ، أنهما ود  لها وأوض ت ال ركة، فأ بيان

دا ممممة  مممرام اسمممتهدافه  بشمممكل مباشمممر ممممن قبمممل  نمممود اال مممت ل،  ممم ل مشممماركته  فمممأ المسممميرات 
  89من ال االت التأ استهدفها اال ت ل عددا  ، فأ ت رير ا، واست رضت ال ركة السلمية 

   زاألونروا فأ األردن رو ر دي ي وكالة ان ومدير عملياتال نوبية فأ عم   كورياك س ير وق Roger 

Davies  ت دي  مساعدات ن ديمة ل   مأ  إلىوتهدف االت اقية  ألف دوالر  400ات اقية ت اون ب يمة
  90فأ األردن لت لية ا تيا اته  األساسية ةفلسلين ال ادمين من سوري

 12/10/2018 ،الجمعة

  ل برصما  اال مت ل اإلسمرا يلأ شمرم قلماغ ةمزو،  م  ،252استشهد سب ة فلسملينيين، وأصميل
  91لمسيرو ال ودو، ت ت عنوان "انت اضة ال د " 29 مشاركته  فأ ال م ة الم

 دور ليبرممان بوقممف ن ممل الوقمود إلممى قلمماغ ةمزو، ع ممل موا هممات  مموزيممر المدفاغ اإلسممرا يلأ أفي أممر
ال بمول بإد مال الوقمود ل مزو  "إسرا يلم"واد عى ليبرمان، أن  ال يمكمن لم مسام ال م ة مسيرات ال ودو 

  92و"األ داس الدامية وم اوالت اإلضرار بال نود" مستمرو من  هة أ ري، وفم ت بيرب من  هة

  أكد ر ي  المكتل السياسأ ل ركة  مما  إسمماعيل  نيمة أن مسماعأ ت مري إلي ماد ت ا ممات ممك
يمكمن أن ت مود لتهد مة ممك "إسمرا يل" م ابمل كسمر  ،وقلر واألم  المت مدو مصرألراف عديدو بينها 
فممأ كلمممة مسمم لة  مم ل ف اليممات ملت ممى رواد ال ممد  فممأ  ،وشممدد  نيممة اغ ةممزو ال صممار عممن قلمم

إسمملنبول، أنمم  لممي   نمماك أدمممان سياسممية ورام أي تهد ممة، أو علممى  سممال الو ممدو ال لسمملينية بممين 
  93الض ة وةزو

  إلمى ،   ل  لبمة ال م مة ،للشؤون الدينية م مود الهباتر ي  السللة ال لسلينية دعا مستشار
يان  مما " بوصمف للمك "فريضمة شمرعية وضمرورو ولنيمة لكمأ نمل ل  مي ما  إلمى ت ريمر "إنهام ك

  94ال د     لن ن بل أبدا  استمرار  لا الوضك و لا ال صل األسود من تاريخ ش بنا"
  كشمم ت مصممادر قياديممة ب ركممة  ممما  عممن م لممل  ممديس الةتيممال د دممة مممن قيمماديأ ال ركممة فممأ

  95ل ال ية، وم مود الز ارقلاغ ةزو،   : ي يى السنوار، و لي
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  عاممما ( مممن  28استشممهاد األسممير وسمما  عبممد الم يممد نممايف الشمم لدو ) األسممير ال لسمملينأأعلمن نممادي
2015 سنةفأ م ت ل أيلون الرملة منل الم ت ل  ،بلدو س ير فأ م اففة ال ليل

96  
 13/10/2018 ،السبت

  ب ممد   يت، كممما ُأصمميل زو همما،عا شممة م مممد رابممأ مممن بلممدو بممديا ةممرل سممل ال لسمملينيةاستشممهدت
،  ممرام ت رضممهما العتممدام مممن قبممل مسممتولنين قممرل  مما ز زعتممرو، السممبت منتصممف ليممل ال م ممة

  97 نول نابل 
  أن شمم ل الممدمام ومسمميرات ال ممودو لممن  إسممماعيل  نيممة أكممد ر ممي  المكتممل السياسممأ ل ركممة  ممما

 بنا مسممتمرو  تممى إنهممام ال صممار ت نممك بممال لول ال ز يممة وال ال لمموات المن وصممة، مبينمما  أن دممورو شمم
مسميراتنا ليسمت ممن "أن  ،فأ كلمت    ل تشييك شهدام  م ة انت اضة ال د  ،وشدد  نية كام   

اعتبمار  ا  سمته ن"، ملبي مأ لشم بنا أن ي ميت  يماو كريممة أ ل السوالر أو الدوالر، مك أن  لا  مم  
  98اعة لل ضيةإض ،وأن ي يت النا  فأ ةزو ،أو رواتل ،الب   د ول سوالر

  إن دراسة لل كومة اإلسرا يلية  لصت إلمى تسيبأ  وتوفيلأ نا ل وزير ال ار ية اإلسرا يلأ قالت
ووصممم ت   األونمممرواأن عمممدد ال   مممين ال لسممملينيين بممماآلالف، ولمممي  بمممالم يين كمممما ت مممول وكالمممة 

قالممممت  "إل  نال لسمممملينييلألونممممروا وت ري همممما ل   ممممين  "ن لممممة ت ممممول" ابأنهمممم 2018 سممممنة وتمممموفيلأ 
  99وتؤيد دولة إسرا يل  لب السياسة" ،الواليات المت دو ال مزيد

  ن مممو مليمممون دوالر كنمممدي ) 50إن أوتممماوا سمممت د   لألونمممروا  ،الكنديمممة فمممأ بيمممان ال ار يمممةقالمممت وزارو
  100( على مدي عاميندوالرمليون  38.173

 14/10/2018 ،األحد

  ي لتمممولأ مسمممؤوليات  باعتبمممارب صممما ل الواليمممة دعممما الم لممم  الدممموري ل ركمممة فمممت ، الم لممم  المركمممز
الم لممم  التشمممري أ، والمممدعوو النت ابمممات عاممممة  ممم ل عممما  ممممن  بإنشمممام السمممللة ال لسممملينية، ل مممل  

فمأ  تما  المدورو الراب مة فمأ را  هللا، الم لم  المركمزي، العتمماد آليمة  ،كما دعما دموري فمت  تاري   
 وأكممد قمموو اال ممت ل واالن كمماك التممدري أ عنمم   تضمممن اسممتمرار االشممتباك السياسممأ والميممدانأ مممك

(، و م مل  مما  مسمؤولية ت ل مل للمك، 12/10/2017الم ل  است داد فت  لتلبيم ات اقية ال ا رو )
   101وقد ر ال هود المصرية المبلولة ل مل  ما  على االلتزا  بها

  ت ر مي  السمللة م ممود إن قمرارا ل  التشري أ ال لسلينأ، أ ممد ب مرلر ي  الم  األولقال النا ل
  102لها قيمة دستورية أو قانونية ن يكونل إلا ما أراد أن ي رر للك، ،الم ل  التشري أ عبا  ب ل  

  أن"ال يمكن ل ركة فت  : فأ  ديس  ا  لوكالة شهال ،م مود الز ار ال يادي فأ  ركة  ما قال 
أن يأتأ م ل   ديد  إلىأ يب ى تُل أ الم ل  التشري أ، ألن ال انون ين  على أن الم ل  التشري 

  103على أن  "ال يمكن ل ت  أو  ما  أو أي فصيل أن ُيل أ الم ل  التشري أ" يستل  من "، مشددا  



 اليوميات ال لسلينية  ___________________________________________________________ 

 16 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                    

  أوصمى  مميت اال ممت ل قيادتمم  السياسممي ة،  مم ل  لسممة الم لمم  المموزاري المصمم ر للشممؤون األمنيممة
،  تمى يكتممل 2019 سمنةنهايمة  والسياسية، باالمتناغ عن أي موا هة عسكرية فأ قلماغ ةمزو قبمل

عممن ن مم    ،بنممام ال مما م "المملي سممي ي د األن ممام اله وميممة ل ركممة  ممما "، وف مما  لممما كشمم ت   ممآرت 
  104مسؤول عسكري كبير

  لصم ي ة يمدي وت دور ليبرمان، فمأ م ابلمة ممك الموقمك اإللكترونمأ  أفي دفاغ اإلسرا يلأوزير القال
و مد فيهما أمامنما  يمار سموي تو يم  ضمربة سما  ة ل مما ، : "ل د وصلنا إلى مر لمة ال يأ رونوت

 وال يو ممد أي ت ممد "  ،واسممتن دنا كممل اال تممماالت ،و ركنمما كممل   ممر ممكممن ، يممس بممللنا كممل  هممد
تؤدي "إلى  رل  ا  يعا د ،أن  "ال يو د ا تمال للتوصل إلى تهد ة مك  ركة  ما " ليبرمانأعلن و

  105ن على رفض  رفك ال صار عن ةزووشدد ليبرما  "إلى فترو  دوم لبضك سنوات
  ر مي  ال كوممة اإلسمرا يلية بنيمامين نتنيما و: "إسممرا يل  مأ الدولمة الو يمدو فمأ الشمرم األوسمل التممأ قمال

 انمل  إلمىمسي ية كبيرو ومزد رو  ال يو د لدينا أصدقام أفضل من المسي يين  أنت  ت  ون   اليةفيها 
ت رفممون بيممت ل مم   أ" نتنيمما و قمما   : وأضمماف  ممانبك "  ىإلممون ممن ن ممف  ،إسممرا يل والممى  انممل ال  ي ممة

مسمي يين واليمو   %80بيمت ل م  كمان ي ميت فيهما  أعمدنايو د لديك  ارتبمال بهما كمما يو مد لمدينا  عنمدما 
المسمي يين فمأ السمللة ال لسملينية ملماردين  المسمي ية انلل مت ممن  نما  أن  والسبل بمللك %20ف ل 

  106المسي يين" أصدقا هاتن صل إسرا يل عن  أن أريدال  أناسرا يل  ويو د لها ع قة لبي ية مك إ
  بم تلممف  ،أقصممى ممما اسممتلاغ اال ممت ل تسممريب إن البا ممس فممأ شممؤون ال ممد   مممال عمممرو قممال

ع مار فمأ البلمدو ال ديممة  5,500ع مارا  ممن أصمل  80ن مو  مو ، ممن شمرقأ ال مد  اللرم واألشكال
  107م دسأ 00032,التأ ي يت فيها ن و 

  اسمتدمرت فمأ ال مد  الم تلمة ن مو  اإلسمرا يليةسمللات اال مت ل  أنلكر ت رير لل ام مة ال ربيمة
 ات شممميكلمليمممار  3.9منهممما، أي ن مممو  %87ل مممل  مليمممار دوالر(، 1.23)ن مممو  شممميكل اتمليمممار  4.5

ف ممل لأل يممام ال لسمملينية، وللممك  %13و ،لأل يممام االسممتيلانية اليهوديممة مليممار دوالر( 1.07)ن ممو 
 بلديمممةر مممي   كوممممة اال مممت ل و  إلمممى أنالت ريمممر  وأشمممار ( 2018–2017موازنمممة األ يمممرو )الب سمممل 
ممن األراضمأ التمأ سميلرت عليهما إسمرا يل وت تبر ما  %99.8ت ص  ن و "نير بركات  اال ت ل

، للمسمتولنين اليهمود  2كم  674] ألمف دونم  674/أراضأ دولة/، وأةلبها أرا   اصة، ومسا تها 
 ف ل، ةالبيتهما أعليمت ل لسملينيين ت ويضما    2ك  1,625] دونما   1,625سلينيين بينما  ص  لل ل

  108له  عن أراضيه  ال اصة التأ من ت للمستولنات"
 15/10/2018 ،اإلثنين

  ب ممد أن ألل ممت عليمم  قمموات اال ممت ل اإلسممرا يلأ مممن قريممة بممديا ةممرل سممل يت فلسمملينأاستشممهد ،
  109فأ سل يت شمال الض ة ال ربية ،رل مست مرو أر يلم اولت  تن يل عملية ل ن ق  دالنار، ب



 2018 تشرين األول/ أكتوبر _____________________________________________________

  17       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

  أكد األممين ال ما  ل ركمة ال هماد اإلسم مأ زيماد الن المة أن التصمدي ألي عمدوان إسمرا يلأ م تممل
2014ةزو سيبدأ من  يس انتهت الم اومة فأ التصدي ل دوان  قلاغعلى 

110  

 ممما  ال م يمممة ال امممة ل ت ممماد كلمتممم  أ ، فممأعلمممأ ال ممان  الكمممويتأ مممرزوم األمممةم لممم   ر ممي  نممدد
الشم ل  باالنتهاكات التأ تمارسها السمللات اإلسمرا يلية ب مم  ، 139البرلمانأ الدولأ فأ مؤتمرب الم 

يرفمممك  رقمممة بيضمممام،  أنإن ممممن ينتفمممرون أن يرفمممك ممممن الشممم ل ال لسممملينأ " :، قممما    ال لسممملينأ
ةضمممل الوفمممد  كلممممة ال مممان وأدمممارت  " أبمممدا  ن للمممك لمممن ي صمممل فمممإوي مممادر أرضممم  إلمممى الم همممول، 

  111ودف ت  ل نس ال من ال لسة ،ال م ية أعمالاإلسرا يلأ المشارك فأ 
  وعناصمر ممن  ، ممن  همة، ركمة فمت و الولنأ ال لسملينأ  األمنوق ت اشتباكات عني ة بين قوات

، أدت لم تمل فمأ م مي  الميمة وميمة بمدينمة صميدا  نمول لبنمان ، ممن  همة أ مري،تنفي  أنصار هللا
  112ريين من  ركة فت عنص
 16/10/2018 ،الثالثاء

   بأنم  "علمى عكم   فأ الشرم األوسل  يسون ةرينب ت "عملية الس  م"المب وس األمريكأ لح صر
، ال ي لد االن سا  بين  ص  ة ال رن]ج ل  فلسلينيون وةير  ، فإن مشروغ الس   األمريكأ ما يرو  

سمم ى إلممى إعممادو تو يممد ما فممأ الكيممان ال لسمملينأ قلمماغ ةممزو والضمم ة ال ربيممة، بممل بممال ك ، فإنمم  ي
، إن  نممماك الكديمممر مممممن يمممدي وت أ رونممموتوقمممال ةمممرينب ت، فمممأ  مممديس ممممك موقمممك  المسمممت بلأ" 

المشمممروغ األمريكمممأ، و ممم  لممم  ي مممرأوا ولممم   ج لهممما فلسممملينيون ضمممد  الم اللمممات والتشمممويهات التمممأ يمممرو  
  113يلل وا على المشروغ

 وو إد ال المشاريك إلى قلاغ ةزو م اولة ل لت اف على السللة  ل إن ال لسلينية ال كومة تقال
  114ال لسلينية وت اوز ا وعد  التنسيم م ها، مؤكدو رفضها لمدل  لب ال لوات

  اإلسممرا يلأ علممى  ل يممة قممرار وزيممر  الكابينممتدا ممل  ا  كبيممر  ن  نمماك   فمما  إالسمماب ة ال بريممة  ال نمماوقالممت
وزرام أن المح ب   وب سل ال ناو الساب ة، صر   عن قلاغ ةزو  دور ليبرمان قلك الوقود أفي دفاغال

  115قرار ليبرمان متهور، وةير مسؤول، وقد يؤدي إلى زيادو فر  اندالغ موا هة عسكرية كبيرو
   ممن ميزانيمة  لمة ن دوالر( ييمم  110)ن مو ل كمليمون شمي 400قررت ال كومة اإلسرا يلية ت لي

وسممل تأكيممد ال يممادات  ،الفمما رو ت شممأ مممن رة بممال، 1948 فلسمملينيأم اربممة ال ريمممة فممأ م تمممك 
  116ال ربية أن الشرلة تت مل ال زم األكبر من ت شأ ال ريمة  رام ت اعسها عن أدام دور ا

  فممأ مممؤتمر قممادو ال يمموت ال امممة لل مميت اإلسممرا يلأ ةممادي آيزنكمموت  األركممانر ممي   ي ممة شممارك
Army Commanders Conference ب ضمور نفرا م  ممن ، يمات المت مدو األمريكيمةالمن  مد فمأ الوال

الس ودية والب رين واألردن ومصر، وناقشوا "الشأن اإليرانأ والمست دات التأ لرأت على المشهد 
  117السوري"
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   التممأ تتمتممك بوضممك مراقممل فممأ  ،ال امممة لألممم  المت ممدو علممى مممن  دولممة فلسمملين ال م يممةتت صممو
 The Group الصينو  77من تولأ ر اسة م موعة الم  لتتمكنالمنفمة الدولية، ص  يات إضافية 

of 77 and China  دول، فيممما  3دولممة، وعارضممت   146وصمموت لصممال  ال ممرار   2019 سممنةفممأ
  118دولة عن التصويت 15امتن ت 

 17/10/2018 ،األربعاء

  الملي على الصارو  "منشأو عسكرية" فأ قلاغ ةزو، ردا   عشرينقصف  أن  اإلسرا يلأ ال يتأعلن 
  ليلممة الد دممام األرب ممام قبالممة سمموا ل تممل أبيممل المملي سمم لصممارو  الو  ك،فممأ ب ممر السممب أصممال منممزال  

وقال ال يت اإلسرا يلأ إنم  ي م مل  ركمة  مما    أسرا يلاإل صف ال رام  فلسلينأ م او استشهد و 
كشممف الت  يممم و   ين و مسمؤولية اله ممو ، ب مم  النفممر عممن ال صمميل المملي ي ممف ورام إلمم م الصممار 

ب ر السبك من اللراز المتلور وي مل فأ س ل اللي صارو  الن أإلسرا يلية لل بهة الدا لية ا األولأ
ممن  لب ات د سمن المت  رات، ون   با ترام  كيلو  راما   عشرينوكان ي مل ، مواد مت  رو كبيرو
اإلسمرا يلأ أن منفوممة ال بمة ال ديديمة  لكر موقك ديبكاو  سيمة   وأ دس أضرارا   ،البالون ال رسانأ

وتسمممامل الموقممك عمممن كي يمممة  كديممرو  ا  ، وكشممم ت عيوبمممين و صممار الأمممما   شممي ا   ت مممد ، ولممم  ن  مما   د  ْ ممملمم  تُ 
توعمد و ل لاغ ةزو، و و النوغ اللي س ل فأ ب مر السمبك   Tornado-G أ  دواوصول صواريخ تورن

بنيممامين نتنيمما و باسممت دا  "قمموو كبيممرو" لوقممف   مممات الصممواريخ مممن قلمماغ  اإلسممرا يلأالمموزرام  ر ممي 
شمددت ال رفمة المشمتركة ل صما ل الم اوممة علمى أنهما "ُت ي مأ ال همد  وممن  هتم ، و  ال استمرار ا ةز 

ولة التمأ ت ماول  مرف ؤ المصري المبلول لت  يم ملالمل شم بنا، وتمرف  كمل الم ماوالت ةيمر المسم
  119وت ريل للك ال هد، ومنها عملية إل م الصواريخ" ،البوصلة

 تت م ل مسؤولياتها كاملة بما فمأ  شكيل  كومة و دو ولنية فورا  لالبت فصا ل فلسلينية فأ ةزو بت"
عمادو اإلعممار  ،وت زيمز صممود شم بنا ،وتو يد ودمج المؤسسات الولنية ،ملف الموف ين للك  ل   وا 

 فممأ ال لممماغ، والت ضمممير ل نت ابممات الر اسمممية والتشمممري ية وم لمم  ولنمممأ  ممم ل عمما  ممممن تاري ممم " 
و مزل فممدا  ،قراليمةو وال بهتمين الشم بية والديم ،ال همماد اإلسم مأووقمك علمى البيمان كمل ممن  ركمة 

  120و ركة المبادرو الولنية ،ال يادو ال امة -وال بهة الش بية  ،ومنفمة الصاع ة
   ر بممت  ركممة  ممما  بالبيممان الصممادر عممن ال مموي وال صمما ل ال لسمملينية للملالبممة بإنهممام االن سمما

اسمأ ور مي  مكتمل ال  قمات الولنيمة فمأ ال ركمة وأعمرل عضمو المكتمل السي وت  يم المصال ة 
فممأ تصممري  صمم  أ، عممن اسممت داد ال ركممة ال مموري لل مممل بم تضمميات البيممان وتن يممل  ، سمما  بممدران

  121بنودب كاملة ةير من وصة

  ب دت ل نة الدا لية فأ الكنيست،  لمة أعمد ا ر مي  بلديمة اال مت ل اإلسمرا يلأ فمأ ال مد ، نيمر
ون ممل بيممان للمكتممل اإلع مممأ للكنيسممت، عممن بركممات  نممروا مممن المدينممة و األبركممات، للممرد وكالممة 

، والميزانيممة ليسممت لات اعتبممار عنممدما ن ممرج ون ممول: فممأ ال ممد  ال يو ممد قولمم : "المممال لممي  عمملرا  
نمممما موالنمممون" ،ال  مممون ونمممروا األوزعممم  بركمممات أن  "السممميادو فمممأ ال مممد  لنممما"  أن ، مشمممددا  علمممىوا 
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ونممروا مممن ال ممد ، األوأنمم  "ل ممد  ممان الوقممت إلزالممة  ،علممى ال نممف""ت ممر  اللمم ل فممأ مدارسممها 
  122ب دمات ت دمها البلدية" ،واستبدالها بالت لي  والرعاية والرفا ية والتنفيف

 ص  ة بم يين الدوالرات مك شمركتين   ت مؤ را  أن األم  المت دو وق   كش ت ص ي ة يدي وت أ رونوت
المنتشمرو فمأ  United Nations peacekeeping  ف الس   لمت دو لاألم  اإسرا يليتين لت زيز أمن قوات 

 صلت فأ إلار المناقصة ممك  مم  شمركات،اوأشارت الص ي ة إلى أن األم  المت دو تو  ال ارو اإلفري ية 
اإلسمممرا يلية وع مممدت م هممما صممم  ة  MER ميمممر وا تمممارت األمممم  المت مممدو شمممركة دممم س منهممما إسمممرا يلية 
وتاب مت  والر للسنوات الد س الم بلة، مك  يار تمديد ا ل م  سمنوات أ مري ب يمة دمانية م يين د
اإلسمممرا يلية الم تصمممة بتكنولو يممما م ال مممة الميممماب فمممازت  ODIS ي أ آأو دي  الصممم ي ة أن شمممركة

كمممما كشممم ت الصممم ي ة أن الشمممركات اإلسمممرا يلية  مليمممون دوالر  42فمممأ مناقصمممة أمميمممة ب يممممة  أيضممما  
  123مليون دوالر 52 منت ات و دمات ت در قيمتها بم 2017 سنة دو فأ قد مت إلى األم  المت

 18/10/2018 ،الخميس

 التممأ كانمممت ت نممى بشمممؤون  ،أعلممن وزيمممر ال ار يممة األمريكمممأ مايممك بومبيمممو أن ال نصمملية األمريكيمممة
إنشممام "و ممدو  لمم ،فممأ بيممان  ،بومبيممو أعلممنال لسمملينيين فممأ ال ممد ، سممُتل م بالسمم ارو األمريكيممة  و 

وأكد بومبيو أن ال رار "ال يؤشر إلى ت ييمر فمأ السياسمة  و لشؤون ال لسلينيين دا ل الس ارو"  ديد
األمريكيممة فيممما يتصممل بال ممد  والضمم ة ال ربيممة وةممزو"، ولكممر بممأن " ممدود السمميادو اإلسممرا يلية علممى 

  124ا تزال موضك م اوضات  ول الوضك النها أ بين ال انبين" اإلسرا يلأ وال لسلينأمال د ، 
    و يشم  عبمر  اإلسمرا يلأ بالل ة ال برية ل مادو اال مت ل مهمةعز الدين ال سا  رسالة  كتا لهت و

الت ممدير"، فممأ  ا"إيمماك  أن ت ل ممو  :فممأ رسممالتها عبممر م لممك ال يممديو ،وقالممت الكتا ممل فيممديو قصممير 
  125عدوان  ديد على قلاغ ةزو إشارو لتهديدات اال ت ل شن  

  ل ركممة  ممما   ليممل ال يممة أن مممن يريممد األمممن واألمممان فممأ المنل ممة أكممد عضممو المكتممل السياسممأ
 م ل ممؤتمر صم  أ ع مل انتهمام  ،وأضاف ال ية علي  أن يسارغ لرفك ال صار عن قلاغ ةزو 

 ولة المبا دات مك الوفد األمنأ المصري، أن  لب الزيارو، تأتأ فأ إلار دور مصمر فمأ متاب مة 
أن قيمممادو ال يمممة ولكمممر  إنهمممام م انممماو الشممم ل ال لسممملينأ  بهمممدف ،ال  قمممات المصمممرية ال لسممملينية

 ممممما  ناقشممممت مممممك الوفممممد المصممممري األوضمممماغ األمنيممممة علممممى السمممما ة ال لسمممملينية، والتهد ممممة مممممك 
  126ن أن الوفد المصري ل  ي مل أي رسالة من اال ت ل إلى قلاغ ةزووبي   اال ت ل اإلسرا يلأ 

  اإلدارو األمريكية فأ تمرير م لل "ص  ة ال مرن"، ال الول، نا ل ر ي   ركة فت ،  م مودت دي
فممأ الشممرم األوسممل  يسممون ةممرينب ت،  "عملية السمم  م"وللممك فممأ ردب علممى المب مموس األمريكممأ لمم

  127التأ قال فيها إن الص  ة "باتت قريبة"
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   ب ممد ا تممماغ ملممول، إعلممام مهلممة يوممما  الم لمم  المموزاري المصمم ر للشممؤون السياسممية واألمنيممةر قممر ،
ال مودو فمأ  مسميرات دا  ل ركة  ما ، تسيلر   لم  علمى الوضمك فمأ قلماغ ةمزو  فمإلا اسمتمرت وا

إل م البالونات واللا رات الورقية ال ارقة، أو  رت م اوالت ا ترام للشمريل ال مدودي، أو إلم م 
  128، فإن ال وات اإلسرا يلية ستنت   بسلسلة ضربات قاسية"إسرا يل"قلا ف صارو ية بات اب 

 ب مدما كانمت اسمتلل ت ب م   ،ركزت قوو كبيرو من ال يت اللبنانأ على مدا ل م مي  الميمة وميمةتم
 يممس م ممر قيممادو ال مموو المشممتركة  ، مما ز الك مماح المسممل  إلممىالن ممال المت دمممة دا ممل الم ممي  ووصمملت 

  129هللا تنفي  أنصارفت  و   ركة بين ،16/10/2018و 15يومأ مر إبان االشتباكات اللي دُ 
  م ال ا  لألم  المت دو لا ل ر ممن أن  فمأ الشمرم األوسمل نيكموالي م دينموف "عملية السم  م"لمنس 

"ةممزو تن  ممر مممن الممدا ل"، وأنهمما باتممت "علممى شمم ير نممزاغ مممدمر آ ممر سممتكون عواقبمم  و يمممة علممى 
فممأ  لسممة م تو ممة لم لمم   وقممال م دينمموف فممأ إفادتمم  عبممر دا ممرو تل زيونيممة مممن ال ممد ، ال ميممك" 
    إنم  "يمدم نماقو  ال لمر :"ال الة فأ الشمرم األوسمل، بمما فيهما المسمألة ال لسملينية" األمن عن

نمما باألسما  مشمكلة سياسمية"  ودعما المسمؤول األمممأ "السمللة  ف لاغ ةزو لي  مشكلة إنسمانية وا 
إيا ا من أن "أي  هد لمنمك وصمول المسماعدات  ال لسلينية إلى عد  الت لأ عن ال لاغ "، م لرا  

  130ةير م بول على اإلل م" انية إلى ةزو سي د أمرا  اإلنس
  قانون يهدف إلى مصمادرو أرا   ت شاكيد أنها ستس ى إلى سن  أييل ةاإلسرا يلي  دلالأعلنت وزيرو

تاب ة للكنيسة األردولكسية فأ ال د ، بادعام " ماية" مبان أقيممت فيهما ويسمكنها إسمرا يليون، وأن 
  131 د  باعت  لب األراضأ لم اولين إسرا يليينالبلريركية األردولكسية فأ ال

 19/10/2018 ،الجمعة

 على األقمل، ممنه  ادنمان ب المة  ليمرو، بالرصما  ال مأ الملي ألل م   نمود  فلسلينيا   130 أصيل
اال ت ل اإلسرا يلأ، على المشاركين فأ مسيرات ال ودو على لول امتداد السياج ال دودي شرم 

مممن اللممواق  اللبيممة والصمم  ية  وكممان مسممؤولو المفمما رات دعمموا  4و ،ل مم    25 ه قلمماغ ةممزو، بيممن
اسممت ابة كممما يبممدو مممك  هممود مصممرية ، بشممكل مركممز المتفمما رين إلممى االلتممزا  بسمملمية المفمما رات

  132وأممية لوضك ات ام تهد ة  ديد فأ ال لاغ
 قممال ر ممي  المموزرام اإلسممرا يلأ األسممبم إيهممود بمماراك Ehud Barak  للممدفاغ تمم    زيممرا  إنمم  عنممدما كممان و 

 ، مو همما  27/12/2008فممأ  دقمما م ونصممف دمم سمممن أعضممام  ممما  فممأ  د دم ممةقتممل أكدممر مممن 
االنت اد لألدام ال مالأ لل كوممة اإلسمرا يلية ال اليمة فمأ الت اممل ممك ةمزو، وقمال إن ر يسمها بنيمامين 

  ددا  علمى أنم، مشمنتنيا و "يستسل  لكل نزوات  مما  وينهمار ت مت النمار، و مو أممر ةيمر م  مول"
  133"ي ل ضرل  ما ، ولكن ي ل على ال كومة وضك استراتي ية"
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  الم ارضة اإلسرا يلية تسيبأ لي نمأ إن "ال كوممة اإلسمرا يلية تمدير األزممة أمما   مما   ر يسةقالت
بلري ة ةير ال  ة، ألن إسرا يل  أ الم تر  أن ت دد مستوي ال نف، وفأ  لب ال الة لمن يكمون 

سرا يل بأسر ا"أما   ما  أي     134يار، لكنها اليو   أ من تدير ل بتها أما  ال يت وا 
  فأ ص ي ة م اريف بن كسمبيت السياسألكر الم لل Ben Kaspit،  أن ت مديرات ال ميت اإلسمرا يلأ

ون ممل  عمليممة عسمكرية بريممة فمأ قلمماغ ةمزو  تشمير إلمى سمم ول م مات ال تلممى بمين  نممودب فمأ  ممال شمن  
ال لماغ لمن تنتهمأ بضمربة  ويمة،  لها إن عملية عسكرية واس ة ضد  كسبيت عن مصادر عسكرية قو 

 ممما  وال همماد اإلسمم مأ تمتلكممان قممدرو صممارو ية كبيممرو، وب ضممها أكدممر  لممورو مممن السممابم،  ألن
علمممى "ةممم ف ةمممزو"،  يمممس سيسممم ل قتلمممى فمممأ اللمممرف اإلسمممرا يلأ ويتشمممكل ضممم ل علمممى   صوصممما  و 

  135روج ب ملية عسكرية فأ قلل قلاغ ةزوال  إلىنتنيا و سي بر األمر اللي  ،ال كومة
   ممممآرت  أن الشممممركات اإلسممممرا يلية باعممممت بممممرامج الت سمممم  و مممممك صمممم ي ة أفهممممر ت ريممممر نشممممرت 

بينهما ، الم لومات االست بارية إلى الكدير من الدول لات األنفمة التأ ت مك موالنيهما بشمدو بال مة
ندونيسممممميا، و الب مممممرين،  بمممممن  دت، و  ند، يز اسمممممو و ألربي مممممان، و المممممدومنيكان، و موزنبيمممممم، و أن ممممموال، و ا 

 نمممممول و أديوبيممممما، و أوزبكسمممممتان، و المكسممممميك، و فيتنممممما ، و ماليزيممممما، و نيكممممماراةوا، و بنمممممما، و لسممممل ادور، وا
و نممماك أدلمممة علمممى أن  ،واإلممممارات ،كممموادورواإلأوةنمممدا، و كولومبيممما، و بيمممرو، و  نمممدورا ، و السمممودان، 

  136كهلا الس ودية است دمت برنام ا  
 ركمممة  مممما   فمممأ الشمممرم األوسمممل  يسمممون ةمممرينب ت "عملية السممم  م"ريكمممأ لممملمب ممموس األمدعممما ا 

صم ف عبري مة بينهمما   نشمرت، فمأ م مال ةمرينب توقمال  للت ييمر، لكمأ تكمون م بولمة لمدي واشمنلن 
  5/10/2018إن مم  يت ممم مممك ممما قالمم  ي يممى السممنوار فممأ م ابلتمم  التممأ نشممرت فممأ  ، يممروزالي  بوسممت

نا الرةبة فأ رؤية اقتصاد مزد ر فأ ةزو مك توفير فمر  ال ممل وأضاف ةرينب ت: "نشارك ك 
لكل أول ك اللين يس ون  ا دين لل مل  ك نا ن ه  أن ال رل لن ت لل  ياو أفضل لل لسملينيين 

ةيمممر أن ةمممرينب ت  فممأ ةمممزو  فممأ الواقمممك سمممت لم المزيممد ممممن البممؤ  والم انممماو وال سمممارو لل ميممك" 
نمما ال نت ممم علممى كي يممة ت  يممم  يمماو أفضممل لل لسمملينيين   ممما  اسممتدرك بممال ول: "ومممك للممك، فإن

ت تار اإلر ال، وترشيد ال نف كوسيلة لت  يم أ دافها السياسية  و لا لي  ل  أي فرصة للن اح  
"ت تممماج  مممما  إلمممى تبنمممأ الت ييمممر، وا تضمممان ال مممي  التمممأ  :وقمممال لمممن تهمممز   مممما  إسمممرا يل أبمممدا " 
قراليممة، والت دديممة، والت مماون، و  مموم اإلنسممان، وال ريممة  و ا: الديمي تمرف بهمما السممنوار بأنمم  ي ترمهمم

إلى أنم  إلا لم  ت مد  مما  ترةمل فمأ اعتبار ما  النفر ول ت ةرينب ت  لب ةير مو ودو فأ ةزو" 
 وقمممال وقبمممول االت اقممات السمماب ة"  ،واالعتممراف بإسممرا يل ،نبممل ال نمممف" عليهممامنفمممة إر ابيممة ي مممل 

بال لسلينيين واسمم وا للسمللة ال لسملينية بمال ودو  ل  أن  ما  تهت  ف ليا  "أفهروا لل ا :ةرينب ت
ممم نوا  يمممماو  تمممى يمكمممن ل ميمممك ال لسممملينيين أن يتو مممدوا ت ممممت قيمممادو وا مممدو  التزمممموا بالسممم   و س 

الت ييمر والسم   ممك  يرانهما،  أنم  "إلا كانمت  مما  تريمد   ما   علمى ةرينب ت شددو  ال لسلينيين" 
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إلى الت يير اللي سيكون أكبر  دية يمكن    التأ تلور ا إدارو ترامل ست د  لري ا  فإن  لة الس 
  137للسيد السنوار أن ي دمها إلى أوالدب وأوالد اللين يدعأ أن  و ما  يهتمون به "

 20/10/2018 ،السبت

  الكنممما   األردولكسمممية واألرمنيمممة والكادوليكيمممة فمممأ ال مممد  ر مممي   كوممممة اال مممت ل  رؤسممماملالمممل
فمأ رسمالة  ،وقالمت الكنما   نيامين نتنيا و وقف مشمروغ قمانون يسمتهدف ممتلكمات  ملب الكنما   ب

  138بتد لك  لوقف مشروغ ال انون بشكل نها أ" "نلالل م ددا   :و هت إلى نتنيا و
 ال  يمد فمأ  هماز و م افف ال د  عدنان ةيس،  اإلسرا يلأ تل ت قوو  اصة من قوات اال ت ل ا

  139  هاد ال  ي ال امةالم ابرات 
  صممور الت لهمما  وأفهممرت اسممت د   مميت اال ممت ل مسدسمما  كهربا يمما   ديممدا  فممأ قريممة  ممان األ مممر

  140، و و مسد  صاعم كهربا أTaser سريص  يون است دا  ال وات ال اصة لمسد  ت
   والمن  ممدو فممأ م ممر الم لمم  43الممم األعلممى لرابلممة ال ممال  اإلسمم مأ،  مم ل دورتمم   الم لمم   ممس ،

من أعضام الم ل ، المسملمين إلمى قصمد  ستين عضوا  مدينة مكة المكرمة، ب ضور  فأ  يسأالر 
د مممول  أصممم ابهاالمسممم د األقصمممى المبمممارك بأعمممداد كبيمممرو ممممن م تلمممف ال نسممميات التمممأ يسمممتليك 

م مممل  األقصمممى أن ممممك ألمممى ال مممال  ا  الم تمممل، و  إلمممى، وت مممدي  رسمممالة ية الم تلمممة لسمممليناألراضممأ ال
   141لمينا تما  عمو  المس

  ممواف فماردي  )مكمان(  ي ة البمس اإلسمرا يليةقال الم لم اإلسرا يلأ فأMoav Vardi ، فمأ سلسملة
مممن  ت ريممدات علممى  سمماب  علممى تممويتر، إن  بممر إع ممام مممدير الم ممابرات السمم ودية أ مممد عسمميري

 ممد  بممرا  سممي ا  إلسممرا يل، ، علممى  ل يممة قضممية م تممل الصمم  أ السمم ودي  مممال  اشمم  أ "يُ منصممب 
  142 يس أن الكديرين  نا باتوا ي ون أنه  قد ف دوا شريكا  لا قيمة عالية  دا "

  ع  عو ، فأ بيان أصدرت  بمناسمبة  ال لسلينأ ال هاز المركزي لإل صام ر يسةاست رضت
، أعلنممت فيمم  أن 2017 سممنةالمؤشممرات اإل صمما ية فممأ فلسمملين لبممرز اليممو  ال ممالمأ لإل صممام، أ
وممن بمين  فمأ الشمتات  مليمون فلسملينأ، نصم ه  ت ريبما   12.7بلغ ن و  عدد السكان ال لسلينيين

مليمون فمأ  2.9، ممنه  ية لسملينال أراضأ السمللة فرد ي يمون فأ م يين 4.8ال دد الكلأ  ناك 
  1948 الم تلمة سمنة منل مةالمليمون فمأ  1.5 و نو   مليون فأ قلاغ ةزو 1.9و ،الض ة ال ربية

ممن إ ممالأ السمكان  %68، وأن أكدر من "م تمك فتأ"ال لسلينأ وأفهرت النتا ج أن الم تمك 
  143 لاغالفأ  %71فأ الض ة و %66 و ن  عاما   30الم  دون سن  

 21/10/2018 ،األحد

  ممن أن  لمة المر ي  األمريكمأ  "إسمرا يل"يمدي وت أ رونموت أنم  يو مد ت موف فمأ  صم ي ةلكمرت
ينأ، الم روفممة باسمم  "صمم  ة ال ممرن"، ستشمممل ال لسممل –دونالممد ترامممل، لتسمموية الصممراغ اإلسممرا يلأ 
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وفلسمملين، وللممك بادعممام دفممك ر ممي   "إسممرا يل"اإلعمم ن عممن ال ممد  الم تلممة ك اصمممة للممدولتين، 
  144السللة ال لسلينية م مود عبا  إلى ال ودو إلى لاولة الم اوضات

  عممن أسممري  ركممة الوزاريممة اإلسممرا يلي ة للتشممريك علممى م تممرح قممانون يمنممك الزيممارات  الل نممةصممادقت
  145 ما  فأ س ون اال ت ل

   ما ؤ "سيت  إ  وال ان األ مر،  قريةقال ر ي  ال كومة اإلسرا يلية بنيامين نتنيا و إن  سيت   د 
للشممؤون األمنيممة  المصمم ربمواف ممة السممكان أو مممن دونهمما"  وللممك فممأ أع ممال قممرار الم لمم  المموزاري 

  146 يل  د  ال ان األ مر ل دو أسابيكوالسياسية اللي صو ت، على م ترح نتنيا و، تأ
  م ت مل 1,700ال مل من أ مل فلسملينيأ سمورية أن النفما  السموري ي  مأ قسمريا  أكدمر ممن  م موعةقالت 

 ،م ممت     1,696الم موعممة أنمم  ود ممم  توأكممد فلسمملينأ بيممنه  أل ممال ونسممام وكبممار فممأ السممن 
مشمممميرا  إلممممى أن ال ممممدد ال  ي ممممأ ضمممم ية مممممن ال   ممممين ال لسمممملينيين قضمممموا ت ممممت الت ممممليل،  558و

  147تودي   للم ت لين ولض ايا الت ليل أكبر مما ت   
  إلممى  ،تصمري  صم  أ فر ال ضمري، لموا همة ال صمار النا ممل  ممال  الشم بيةر مي  الل نمة أشمار

مممن مصممانك ةممزو توق ممت بسممبل ال صممار، ومنممك اال ممت ل اإلسممرا يلأ إد ممال  %90أن أكدممر مممن 
ألممف عامممل  350اد ال مما  ال زمممة للصممناعات، ممما أدي إلممى تسممري  صممنف مممن المممو  200أكدممر مممن 

ول ت إلى أن  سا ر ال لاغ االقتصادي فمأ قلماغ ةمزو  وأصب وا فأ لابور ال اللين من ال مل 
  148مليون دوالر شهريا   50 رام ال صار ون   السيولة الن دية وصلت إلى أكدر من 

  ممما ي نممأ عممودو "إسممرا يل"مممك  "ات اقيممة السمم  "مممن أوقممف األردن ال مممل بمل  ممْأ البمماقورو وال مممر ،
إلى السيادو األردنية، ب د انتهمام ممدو االنت ماغ ممن األر  لممدو  المنل تْيناألراضأ المستأ رو فأ 

ن "البماقورو وال ممر أرا  أردنيمة، وسمتب ى أردنيمة، إوقال الملمك األردنمأ عبمد هللا الدمانأ "  عاما   25
  149امل على أراضينا"ون ن نمار  سيادتنا بالك

 22/10/2018 ،اإلثنين

  إيمانويمملقممال للممر ي  ال رنسممأ  لدونالممد تراممم األمريكممأالممر ي  أن  اإلسممرا يلية ال نمماو ال اشممرولكممرت 
، 2018 سمبتمبر أيلمول/ال م ية ال امة لألم  المت مدو فمأ أعمال على  امت  هما   ل ل ا ،ماكرون

"ل ممد : ين نتنيمما و لل بممول بمبممادرو اإلدارو المنتفممرو للسمم  نمم   مما ز للضمم ل علممى ر ممي  المموزرام بنيممامإ
 أن  يمكننمأ مليمار دوالر سمنويا   5 إسمرا يلن لمأ     ال مد  إلىمن ت نتنيا و الكدير  ن لت الس ارو 

  150مك ال لسلينيين" مك نتنيا و  ول  لة الس  ، كما كنت قاسيا   قاسيا   أكون
 اإلبرا يمممأ  مسمم دإدممر م اولتمم  ل ممن  نممدي قممرل ال استشممهد فلسمملينأ برصمما   نممود إسممرا يليين

  151ب رح ل يف ال ندي اإلسرا يلأ مها   أصالالوأعلن ال يت اإلسرا يلأ أن  فأ ال ليل 
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 دور ليبرممان إنم  ال ي ت مد فمأ إمكانيمة التوصمل إلمى ترتيمل لوقمف  مقال وزيمر المدفاغ اإلسمرا يلأ أفي
شممأم أقممل مممن تو يمم  الضممربة األقمموي لهمملب  أنمم  ال إلمم م نممار لويممل المممدي مممك  ممما ، مؤكممدا  

وأضمماف ليبرمممان، فممأ بدايممة "  إسممرا يل""ال ماعممة اإلر ابيممة" سمموف ي سممن الوضممك األمنممأ  نممول 
وأن  ،قد استن دت كل ال يارات "إسرا يل"ا تماغ لل نة الشؤون ال ار ية والدفاغ فأ الكنيست، أن 

  152قأال يا  ب ملية عسكرية فأ قلاغ ةزو  و ال يار البا
  ال مت ل اإلسمرا يلأ متفما رين ا  نمودبالرصا  ال مأ واال تنمام  مر ام قممك  ا  فلسليني 20أصيل

  153شمالأ ةرل قلاغ ةزو ،13سلميين مساندين للمسير الب ري الم 
 23/10/2018 ،الثالثاء

   ر م لمم ات ممال سلسمملة ترتيبممات مممك قلمماغ ةممزو بتمويممل  (نممتيالكاب)اإلسممرا يلأ المصمم ر  المموزرامقممر 
اإللاعمة أفمادت  Erem News ووف ما  لموقمك إر  نيموز ممك  ركمة  مما   تسمويةلمري، بهمدف إن ماز ق

نمت وافمم علمى  لمة تهمدف إلمى ت  يمف يبمأن الكاب اإلسرا يلية الرسمية بالل ة ال برية )ريشيت بيت(
  مو"وأضمافت ال نماو أن ممن أ م  بنمود  ملب ال لمة  "وتيرو ال نمف" علمى  مدود قلماغ ةمزو مما وص ت  ب
الوقمممود إلممممى قلممماغ ةمممزو، إضممممافة لصمممرف رواتمممل مممموف أ  ممممما  ب يمممدا  عمممن السممممللة  إعمممادو ضمممخ  
دور  مممأفي دفاغت ييمممد صممم  يات وزيمممر المممقمممرر الكابينمممت  أن صممم ي ة  مممآرت ولكمممرت  ال لسممملينية" 

  154ليبرمان فأ الت ك  بإد ال الوقود إلى قلاغ ةزو

   الت ممممى منتصممممف  نممممداف أرةمممممان ا يلأاإلسممممر  الشمممماباك همممماز كشمممم ت اإللاعممممة اإلسممممرا يلية أن ر ممممي
وتنممماول الل مممام بمممين ، األسممبوغ الماضمممأ ممممك ر مممي  السممللة ال لسممملينية م ممممود عبممما ، فممأ را  هللا

و ركمة  مما ، بوسمالة األمم  المت مدو ومصمر، بهمدف  "إسمرا يل"أرةمان وعبما  الم اددمات بمين 
ة سممتت ل ا  ي ممات فممأ وقممرارات م تملمم ،ةممزو وتهديممدات عبمما  ضممد   ،التوصممل إلممى تهد ممة فممأ ةممزو

ون لممممت اإللاعممممة اإلسممممرا يلية عممممن مصممممادر  والواليممممات المت ممممدو  "إسممممرا يل"منفمممممة الت ريممممر ت مممماب 
فلسملينية، وصمم تها بأنهمما رفي ممة، قولهمما إن ال انممل ال لسمملينأ ا ممتج أممما  ر ممي  الشمماباك علممى أن 

  155نأ بين ال انبين، وت رم التنسيم األمال تلبم ات ام أوسلو ول  تبم  من  شي ا   "إسرا يل"
 ناك فرصة لترتيبات تهد ة فمأ ةمزو، وعلينما أن ن  مل  ك لون  قال وزير المالية اإلسرا يلأ موشي "

إن   قولمم)مكممان( ون لممت عنمم   ي ممة البممس اإلسممرا يلية  أن نممل ل إلممى  ممرل"  قبممل كممل شممأم ممكممن
  156أ ري فأ ال ارج م ف  أعضام الكابينت    مك  لا الموقف،  تى أول ك اللين ي ولون أمورا  

  علممى التممداعيات الم تملممة علممى السمم ودية بسممبل م تممل  ت لي مما   الممر ي  األمريكممأ دونالممد ترامممل،قممال
فيمما ي م   لنما، وسماعدونا كديمرا   "فأ الوقت لات  كانوا  ل مام  يمدين  مدا   :الص  أ  مال  اش  أ

ي مة  ملب المسماعدو السم ودية ولم  يوضم  المر ي  األمريكمأ لب إسرا يل، ومولوا الكدير من األشيام" 
  157أو ما اللي مولت  بالت ديد، كما ل  يلكر أي ت اصيل أ ري بشأن الموضوغ
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  فمممت  فمممأ الضممم ة ال ربيمممة ركمممة إن السمممللة ال لسممملينية ب يمممادو  منفممممة  يمممومن رايمممت  ووتمممتقالمممت، 
 ارضممين مسممتمر و فممأ اعت ممال وت ممليل المنت ممدين والم ، ممما ب يممادو  ركممة  ةممزو قلمماغ سممللات فممأالو 

ومك اشتداد الصراغ بين السللة ال لسلينية و ما ، يستهدف كل  لرف مساندي اللمرف  ،السلميين
فممأ ت رير مما السممنوي، إن "الت ممليل المنه ممأ المملي تمارسمم  السممللات ال لسمملينية  ،وأضممافت  اآل ممر  

ال نا يممة اإلنسممانية، ويمكممن م   تهمما مممن قبممل الم كمممة  )الضمم ة وةممزو(، قممد يرقممى إلممى  ريمممة ضممد  
 المة اعت مال، ألشم ا  قمال إنهم  ا ت مزوا "ألسمبال ةيمر  عشر ن ت رير أكدمر ممن الوودم  الدولية" 

إلممى  االنتمممامواضمم ة، لمم  تت مماوز كتابممة ت ممارير، أو ت لي ممات علممى مواقممك التواصممل اال تممماعأ، أو 
  158منفمة ل بية، أو  ركة سياسية ةير مرةول فيها فأ الض ة ال ربية وقلاغ ةزو"

 24/10/2018 ،األربعاء

  فممأ المممؤتمر ال مما  للمنفمممات اليهوديممة فممأ أمريكمما  ،ر ممي  المموزرام اإلسممرا يلأ بنيممامين نتنيمما وقممال
لإلسم   المتلمرف، بمسماندو ودعم   الشمالية، اللي ُع د فأ تل أبيل، إن "قلاغ ةزو أصمب  م  م   

ربيممة، إلا انسمم بت إسممرا يل إيرانممأ، ألن إسممرا يل انسمم بت منمم ، و مملا ممما سي صممل فممأ الضمم ة ال 
إلى أن  "لوال توا دنا فأ الض ة ال ربية، أللا مت  مما  بالسمللة ال لسملينية  وأشار " منها أيضا  

"منمل عممامين، كشمم نا ممؤامرو مكونممة مممن  :وقممال فمأ ةضممون دقي تممين، كمما ألا ممت بهمما فمأ ةممزو" 
  159ادرنا ةزو"ر ل من  ما  لإللا ة بأبأ مازن، و لا بالضبل ما  دس عندما ة 100

  أل مممت ال مممب  علمممى أ مممد أ لمممر ال مممم م أعلنممت األ همممزو األمنيمممة ال لسممملينية فمممأ قلممماغ ةمممزو أنهممما
األ همزو  تقالفأ عملية أمنية م  دو  و ، 2018أكتوبر  تشرين األول/الم ضرمين ل  ت ل مللك 

قا  بالكدير ، عاما   15اللي أس لت  الم ابرات الصهيونية فأ و ل ال مالة قبل  ،ال ميل )   (إن 
كممان مكل مما  بمتاب ممة قيممادات ال صمما ل ال لسمملينية،   يممسمممن المهمما  الت سسممية لصممال  اال ممت ل، 

  160أ د ال ادو المؤدرين والبارزين فأ قلاغ ةزو  صوصا  و 
 ال ميمممد إلي مممازر توليمممدانو ،عي نمممت قيمممادو المنل مممة ال نوبيمممة فمممأ ال ممميت اإلسمممرا يلأ، بشمممكل رسممممأ 

Eliezer Toledano يهودا فوك من  بدال   ، دا   ديدا  لم"فرقة ةزو"قا Yehuda Fuchs
161  

  صمم  ة ضمم مة لبيممك منفومممة صممارو ية دفاعيممة لسمم ح الب ريممة الهنممدي مممن نمموغ  "إسممرا يل"أبرمممت
   162مليون دوالر أمريكأ 780، بن و Barak 8 أو 8باراك 

  ال ربيمة  مسمتولنات الضم ة"فيما ي صل التلميل اليهودي فمأ  :ص ي ة يدي وت أ رونوتل ت ريرقال
، فممإن نفيممرب دا ممل إسممرا يل ي صممل علممى سممنويا    دوالر أمريكممأ 4,330ن ممو ]شمميكل  15,900علممى 
ف ممل، كممما أن الموازنممات التممأ ت صممل عليهمما السممللات   دوالر أمريكممأ 2,670ن ممو ] شمميكل 9,800

ألريمممممماف الم ليممممممة والبلممممممديات دا ممممممل المسممممممتولنات تزيممممممد بكديممممممر عممممممما ي لممممممى لنفيراتهمممممما دا ممممممل ا
  163اإلسرا يلية"
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  ال مارو الوسملى ببلمدو سملوان  علمى منمزل فمأ  مأ بلمن الهموي/ اإلسمرا يلأاستولت قوات اال ت ل
ب د أن أ برت ساكني  على م ادرت   ،وسلمت  ل م ية استيلانية ، نول المس د األقصى المبارك

  164بال وو وت ت تهديد الس ح

  ل لماغ الت لمي   األوروبيمةم تمرح   م  المسماعدات  د  األوروبمأ بأةلبيمة سما  ة ضم البرلمانصو ت
ألونممروا وكالممة ا، وتبنممأ قممرار آ ممر يممدعو لت ممدي  مسمماعدو أوروبيممة إضممافية لية لسمملينال السممللة فممأ

  165السنة بلهلإضافية  مليون دوالر( 25.2)ن و  مليون يورو 22ب يمة 
 25/10/2018 ،الخميس

 اسممتمر بممين  ركممة فممت  وتنفممي  أنصممار هللا، و  ميممةم ممي  الميممة و  ت ممددت االشممتباكات المسممل ة فممأ
ان  ممممارات ال مممملا ف  أصممممواتتت للمممم  بممممين ال ممممين واآل ممممر  ،م ممممي الالنممممار مت ل مممما  دا ممممل  إلمممم م

ات ام على وقف فوري إلل م النار بمسم ى ممن ر مي   إلىالتوصل ، على الرة  من الصارو ية
  166نبي  بري اللبنانأ م ل  النوال

  يلأ على مشمروغ قمانون "ت مديل أنفممة سمللة السم ون"، الملي يمن  علمى صادم الكنيست اإلسرا
ل ممماد أردان: "اقتمممراح ال مممانون  وقمممال وزيمممر األممممن المممدا لأ   رممممان ب ممم  األسمممري ممممن الزيمممارات 

ي لأ األ وبة وي الج عد  االنس ا  بين الفروف التأ ت ت ز بها إسرا يل األسري اللين يس ون 
  167 ت ف بها المنفمات اإلر ابية ب نودنا"إلى تدمير ا، والفروف التأ ت

  عملمت علمى إ مداس ت ييمر  "إسمرا يل"قال وزير التربية والت لي  ال الأ ال لسلينأ صبري صيد  إن
وأضمماف صمميد ،  مم ل مممؤتمر صمم  أ، أن "سممللات  فممأ المنمما ج ال لسمملينية فممأ مدينممة ال ممد  

الدراسممية ال لسمملينية وتوزي همما علممى بلباعممة نسمخ م رفممة مممن كتممل المنما ج  اال مت ل قامممت أ يممرا  
"الت ريممف لممال  إن وقممال صمميد  المممدار  التممأ تشممرف عليهمما بلديممة اال ممت ل فممأ مدينممة ال ممد " 

  168 ميك الكتل الصادرو عن مركز المنا ج التابك لوزارو التربية والت لي  ال الأ"

 مدد ممن المدول ال ربيمة آ ملو ب "إسمرا يل"ن ع قمات إر ي  الوزرام اإلسمرا يلأ بنيمامين نتنيما و  قال 
عنممم  ال مممول إن " ممملب ال  قمممات مبنيمممة علمممى )مكمممان( ون لمممت  ي مممة البمممس اإلسمممرا يلأ  فمممأ التنمممامأ 

التصدي لتهديدات مشتركة، وعلى قدرو إسرا يل على تزويد ش ول عربية بالميماب وب مدمات اللمل 
  169واالتصاالت"

  تركيما لين وال مد  " مل أ ممر" بالنسمبة لإن فلسمال ار ية التركأ مولمود  ماويت أوةلمو  وزيرقال 
  170أن ب دب لن تت لى عن ال ضية ال لسلينية  تى لو ت لى عنها ال ميك اويت أوةلو وأكد 
 26/10/2018 ،الجمعة

  آ ممرين، برصمما  قمموات اال ممت ل اإلسممرا يلأ  230وأصمميل أكدممر مممن  فلسمملينييناستشممهد أرب ممة
  171ل ودو،   ل مسيرات ااال تنام، شرم قلاغ ةزوبو 
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  فأ قلاغ ةزو، فأ   دفا   80باس   يت اال ت ل اإلسرا يلأ إن ال يت قصف ن و  المت دسقال
صمواريخ  10اعتمرا   ات الم يلمة، تم    مر ممن ال لماغ بات ماب المسمت صمارو ا   30 ين أللم ن و 

 منهمما بواسممملة ال بمممة ال ديديمممة، بينمممما سممم ل ادنمممان فمممأ دا مممل قلممماغ ةمممزو، أمممما بممماقأ الصمممواريخ ف مممد
  172ب سل بيان المت دس باس  ال يت، س لت فأ منالم م تو ة

  نتنيمما و إلممى بنيممامين أعلممن فيمم  عممودو ر ممي  المموزرام  المموزرام اإلسممرا يلأ بيانمما   ر ممي أصممدر مكتممل
م  دعموو إلمى نتنيما و وزو تم   و ام فمأ البيمان  " من سللنة ُعمانإسرا يل" إن السمللان قمابو  و  

نتنيمما و  ممأ زيممارو أن  البيممان وأضمماف لممة بممين البلممدين اتصمماالت ملو   لل يمما  بهمملب الزيممارو فممأ  تمما 
زيارو تشكل  لوو ملموسة فأ إلار تن يل سياسة نتنيا و الالزيارو األولى الرسمية ل  للسللنة، وأن 

التأ تس ى لت زيز ال  قات اإلسرا يلية مك دول المنل مة ممن  م ل إبمراز ال بمرات اإلسمرا يلية فمأ 
قممال وزيممر الشممؤون ال ار يممة مممن  هتمم ، و   ، ب سممل البيممانوالتكنولو يمما واالقتصمماد م مماالت األمممن

الُ مانأ يوسف بن علوي بمن عبمد هللا، فمأ  مديس ممك قنماو ال زيمرو ال لريمة، بشمأن نتنيما و: "دولمة 
إسممرا يل، دولممة مممن دول الشممرم األوسممل، ونتنيمما و عممر  علينمما ممما ي ت ممد أنمم  ُيصممل  شممأن الشممرم 

علوي:  وتسامل بن مك إلي "    ال  ف ال لسلينأ اإلسرا يلأ  واستمك من ا لما استُ األوسل، وباأل
  173" ل م فور علينا للك   لا لي  م فورا  على أ د"

  إلمى أبمو فبمأ، علمى رأ  وفمد رياضمأ ممن تمل أبيمل  ف مميمري رياإلسمرا يلية  الد افةوزيرو وصلت
  174الم امة فأ ال اصمة أبو فبأ ،Grand Slam للمشاركة فأ بلولة ال ودو ةراند س  

  أن تكممون م تا مما  لتلبيممك  ال بممد   "عمليممة السمم  "شممدد وزيممر ال ار يممة السمم ودي عممادل ال بيممر علممى أن
 لي مة  فأ مؤتمر ص  أ مك نفيمرب الب رينمأ  المد بمن أ ممد آل ،، وقال ال بير"إسرا يل"ال  قات مك 

ليمممأ: "ال ع قممة للسمم ودية مممك إسممرا يل، ون ت ممد لألمممن اإلق 14 علممى  ممامت مممؤتمر  مموار المنامممة الممم
عممادو ال ممم   ال بيممر أن م تمماح التلبيممك مممك  ال لسمملينأ"  ورأي أنمم  ال تلبيممك مممن دون عمليممة سمم   وا 

2002المبادرو ال ربية  إلىالتأ تستند  "عملية الس  " و المضأ قدما  فأ  "إسرا يل"
175  

 27/10/2018 ،السبت

 ال لسمملينأ عزيمممز دويممك علممى أن االنت ابممات النزيهممة  ممأ المر مممك  ر ممي  الم لمم  التشممري أ أكممد
التو   لها، كونها اللري ة الو يدو لبنمام    علينا  مي ا  لتمديل الش ل ال لسلينأ، "األمر اللي ي ت  
ودعمما دويممك ر مممي   علممى مبمممادس الدسممتور"  ان  بمما    ممد  سمملي  للمؤسسممات ال لسمملينية، وةيممر للمممك يُ 

بنصمو  الدسمتور والم اففمة علمى م اصمل  والمؤسسمات السميادية التمأ يمنف   السللة إلى االلتمزا 
  176إصدار أي قرارات تستهدف الم ل  التشري أ باللة دويك وعد   عملها ال انون ال لسلينأ 

  قال وزير الشؤون ال ار ي ة الُ مانأ يوسف بمن علموي بمن عبمد هللا إن بم دب تلمرح أفكمارا  لمسماعدو
وأضمماف المموزير أن  واإلسممرا يلأ علممى الت ممارل، لكنهمما ال تل ممل دور الوسمميل  ال لسمملينأال ممانبين 
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ندرك للمك وال مال  أيضما ، وربمما  مان الوقمت لم املمة  "إسرا يل دولة مو ودو بالمنل ة ون ن  مي ا  
  177االلتزامات ن سها" إسرا يل بالم املة ن سها )كالدول األ ري( وأن تت مل أيضا  

 م موعمممة البنمممك المممدولأ فمممأ فلسممملين مارينممما ويممم أعلنمممت الممدلمممة الم يممممة ل Marina Wes عمممن ،
مليمون  90 إلمى السمنة بهلل، وزيادو المن  ية لسلينالسللة الاستراتي ية  ديدو ل مل الم موعة فأ 

االسممتراتي ية ال ديممدو تركممز علممى  إنوقالممت ويمم  لممم"وفا"  مليممون م ممدل سممنوي  55 ممو ندوالر، مممن 
  178وفا ف  ديدو لموا هة ت دي البلالة "المرت  ة لل اية"إي اد ت زيز ال لاغ ال ا ، ب ية 

 28/10/2018 ،األحد

  دون ليممار بصممارو ، شمممال شممرم مدينممة  إسممرا يليةاستشممهد د دممة أل ممال، ب ممد أن قصمم ته  لمما رو
أعلنمممت وزارو الصممم ة فمممأ قلممماغ ةمممزو استشمممهاد  دانيمممة،ممممن  همممة و  مممانيون ،  نمممول قلممماغ ةمممزو  

26/10/2018 ب روح أصيل بها   ل أ داس مسيرات ال ودو ال م ة متأدرا   فلسلينأ آ ر،
179  

   المر لمة التمأ نممر بهما، قمد تكمون أ لمر المرا مل "م مود عبا  إن  ية لسلينالة للالسقال ر ي
ننمما أممما  ل فممة تاري يممة    التممأ عاشممها شمم بنا ال لسمملينأ وأضمماف   "إممما أن نكممون أو ال نكممون  وا 

ننما إ"، للم لم  المركمزي ال لسملينأ 30 عمال ال لسة المسما ية للمدورو المم، فأ كلمت  بافتتاح أ عبا 
  ل د سبم وات لنا ال رارات فمأ م السمنا السماب ة   م بلون على قرارات ةاية فأ األ مية والص وبة

وكان الم لم   فيما يت لم بأمريكا واال ت ل اإلسرا يلأ و ركة  ما ، وآن األوان لتن يل ا كافة" 
قراليمة، و مزل و م ال ة كل ممن ال بهتمين الشم بية والديم فأ فل   30 الم ت دور  بدأ أعمالالمركزي 

  180المبادرو الولنية، إضافة إلى ةيال  ركتأ  ما  وال هاد اإلس مأ
 أ مممد ب ممر أنمم  لممي  مممن مهمما  الم لمم   ال لسمملينأ أكممد النا ممل األول لممر ي  الم لمم  التشممري أ

انت ابممم  بلري مممة ديموقراليمممة وشممم افة ممممن قبمممل الشممم ل  تممم    الم لممم  التشمممري أ الممملي المركمممزي  مممل  
الم لممم   وقمممال ب مممر  ممم ل ممممؤتمر صممم  أ: "ال ي ممموز ألي  همممة مهمممما كانمممت  مممل   ال لسممملينأ 

  181التشري أ أو ت ليل ، وكل ما يصدر عن الم ل  المركزي ةير شرعأ"
  ُان لممن تب ممى يتيمممة، وأنمم  مممأعلممن ر ممي  المموزرام اإلسممرا يلأ بنيممامين نتنيمما و أن زيارتمم  إلممى سممللنة ع

الت يمممت المممزعي  "وقمممال نتنيمما و، فمممأ مسمممتهل  لسمممة  كومتممم ،  سمميزور دوال  عربيمممة أ مممري فمممأ ال ريمممل 
م  ال مانأ السمللان قمابو  بمن سم يد ك الت مديات التمأ يوا ههما وفمأ ل ا نما الملمول ب دنما بشمكل موس 

يكون  نممماك مزيمممد ممممن  ممملب الشمممرم األوسمممل  كانمممت  ممملب م اددمممات مهممممة لدولمممة إسمممرا يل وألمنهممما  سممم
ساعات، أمضميا قسمما   دمانأوأكدت مصادر أن نتنيا و والسللان قابو  ا تم ا ليلة  الم اددات" 

  182منها فأ ل ام دنا أ ف ل، وقسما  آ ر ب ضور المساعدين، وال س  الدالس استم ا إلى الموسي ى
 بممو فبممأ، ب ممد أن أ ممرز أ ممد اإلسممرا يلأ فممأ بلولممة عالميممة لل ممودو فممأ أ "الممولنأ"زف النشمميد ُعمم

و ضممور وزيممرو الد افممة  "الممولنأ"ويشممكل عممزف النشمميد  الرياضمميين اإلسممرا يليين الميداليممة الل بيممة 
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إلى الت رل  "إسرا يل"المساب ة إ دي ال لوات األ يرو فأ س أ  ف ميري ريوالرياضة اإلسرا يلية 
النشممميد  أدام فممأ أدنمممامتبكمممأ  ف ممري وبمممس  التل زيممون اإلسمممرا يلأ مشمما د ُتفهمممر مممن المممدول ال ربيممة 

  183اإلسرا يلأ "الولنأ"
  ألممف و ممدو اسممتيلانية فممأ مسممت مرو م اليمم   20صممادقت ال كومممة اإلسممرا يلية علممى بنممام أكدممر مممن

  184شرقأ ال د  الم تلة أدومي ،
 29/10/2018 ،اإلثنين

  السمللة ال لسملينية قمرر الم لم  المركمزي ال لسملينأ إنهمام التزاممات منفممة الت ريمر ال لسملينية و
 "دولة إسمرا يلم"وفأ م دمتها ت ليم االعتراف ب ،("إسرا يل") اال ت لكافة ت اب ات اقاتها مك سللة 

قمرر الم لم ، و   "ال مد  الشمرقية"وعاصممتها  1967إلى  مين اعترافهما بدولمة فلسملين علمى  مدود 
ار أن المر لمة االنت اليمة وبمما وقف التنسيم األمنأ بأشكال  كافة، واالن كاك االقتصادي علمى اعتبم

فيها ات ام باري  ل  ت د قا ممة، وعلمى أسما  ت ديمد ركما ز و لموات عمليمة ل سمتمرار فمأ عمليمة 
ل الم لممم  المركمممزي و مممو   االنت مممال ممممن مر لمممة السمممللة إلمممى ت سممميد اسمممت  ل الدولمممة لات السممميادو 

مممم عبمممما  والل نممممة التن يليممممة متاب ممممة وضمممممان تن يممممل للممممك  لمممم  المركممممزي  ركممممة  ممممما  ل الم و م 
فشالها المسؤولية الكاملة عن عد  االلتزا  بتن يل  ميك االت اقات التأ ت      185التوقيك عليها وا 

 دور ليبرممان إن أةلبيمة الموزرام األعضمام فمأ الكابينمت ي ارضمون  ماإلسرا يلأ أفي دفاغقال وزير ال
إسمرا يل "  زبم  ا تماغ لكتلة ل   ،تو ي  ما وص   بم"ضربة قاسية" ل لاغ ةزو  وأضاف ليبرمان

أن  "ال تو د لري ة للتوصل إلمى ات مام تهد مة ممك  ركمة  مما ، وممن دون أن ن مد  ضمربة  ،"بيتنا
  186قوية ل لاغ ةزو ن رف أننا لن ن يد الهدوم إلى ال نول"

  آ مممرون، باعتمممدام  ممميت اال مممت ل اإلسمممرا يلأ علمممى المسممميرو  دممممانون، وأصممميل فلسممملينأاستشمممهد
  187ة قرل ال دود الب رية شمال ةرل مدينة ةزوالسلمي

  را  هللا،  مأ الدانيمة ممن نوعهما  م ل فمأ فمأ تفما رو  ال ربيمة من الض ةال لسلينيين شارك آالف
و مممام تنفمممي  ال  اليمممة تلبيمممة لمممدعوو ممممن  قمممانون الضممممان اال تمممماعأ  ، ضمممد  األول/ أكتممموبر تشمممرين

، اللي لو ح بإمكانية الدعوو إلى إضرال شمامل، "ال راك ال لسلينأ ل انون ضمان ا تماعأ عادل"
  188فأ  ال إصرار ال كومة على الشروغ بتلبيم الضمان قبل أن يصار إلى ت ديل 

  ممن أ م  م ممال   د  مسم د الشميخ زايمد، الملي ي م ف مميمري ريزارت وزيمرو الد افمة والرياضمة اإلسمرا يلية
فيسممبوك، تفهممر فيمم  و ممأ علممى  تسمم يل فيممديو علممى صمم  تها ف ممري ونشرر  السمميا ية، فبممأ  أبممو

بينمما يراف هما أشم ا  ارتمدوا المزي  اإلمماراتأ  وفمأ نهايمة التسم يل، ت مف ، مسم دالت و  ب ولة فأ 
بين ر لين بزي  إماراتأ وت ول: "شكرا   مزي  "، ويمرد عليهما أ مد ما ويصماف ها قما   : "شمكرا   ف ري

  189شكرا "
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 لهمممما ب نمممموان "واقممممك التلبيممممك فممممأ ال ممممال  ال ربممممأ فممممأ إصممممدار  فلسمممملين، -  ملممممة الم ال ممممة أعلنممممت
مين  ناك تسك دول تمتلك ع قات دأواإلس مأ"،  ت بلوماسية كاملة مك اال مت ل، بينمما تمتلمك س 

 ملا الواقمك ال ليمر، والملي يمدل علمى  وأنهما "تمدم نماقو  ال لمر فمأ فمل   دول ع قات من  ضة 
وقممد نشممرت ال ملممة  ريلممة تشممير فيهمما إلممى  و مود مو ممة ةيممر مسممبوقة مممن التلبيممك مممك اال مت ل" 

، الكماميرون، و ني يريما، و تركيما، و مصمرو  ،: األردن، و أالتأ لها ع قات ديبلوماسية كاملةالدول 
: فهمأ الدول التأ لها ع قمات من  ضمة  أما ألربي ان، و أوزبكستان، و كازا ستان، و بوركينا فاسوو 

  190الب رين، و لرق، واإلمارات، و مانسللنة عُ ، و تون ، و الم رل
 30/10/2018 ،الثالثاء

  فمأ  ،اقمر المدفك بات ماب "السم   واألممن لل ميمك"، وقمال  إلمى ادعا وزير االتصاالت اإلسرا يلأ أيمول قمر
" فمأ مركمز ، لال أل اب بالل ة ال ربية أما  مؤتمر "المندوبين الم وضين ل ت اد الدولأ ل تصماالت

فممأ كممل دولممة مممك الت ممد  االقتصممادي وال لمممأ  ممو الضمممان  "السمم   واألمممن :دبممأ الت مماري ال ممالمأ
، "السمممم أ مممممن أ ممممل السمممم    ممممو بمدابممممة أولويممممة أساسممممية قمممما     وأضمممماف لمسممممت بل أ يالنمممما ال ادمممممة" 

  191إلسرا يل، ويت  للك بت زيز ال  قات االقتصادية والت اون ال لمأ مك ال ديد من الدول"
 عضمممموا  لمممدر  تن يممممل  21 لسممملينية ل نمممة مؤل ممممة ممممن شمممك ل الم لممم  المركممممزي لمنفممممة الت ريممممر ال

  192التأ قرر ا ال رارات
  ممن رة  بمال ،فمأ ال مد  ال مت لاانت ابمات بلديمة الم دسيون بأةلبيته  ال فمى  ال لسلينيونقالك

 مرت وبالم ابمل،   1967 سمنةالم اوالت اإلسرا يلية ال ديدة لكسر الم ال مة المسمتمرو منمل ا مت ل 
فممأ المسممت مرات الواق ممة فممأ الضمم ة ال ربيممة، بممالتزامن مممك انت ابممات البلممديات  ةيممبلدالاالنت ابممات 

1948 سنةوالم ال  الم لية فأ األراضأ الم تلة 
193  

   وتتمتك الس يرو   س يرا  من الر ال 13، امرأو س يرو لها للمرو األولى فأ مصر، ب د "إسرا يل"نت عي
يرو فأ الشأنين ال ربأ والمصري، وعملت فأ س ارات ب برو كب Amira Oron ال ديدو آميرو آورون

اسممتلمت قسمم  اإلعمم   ال ربممأ وال سمم  المصممري فممأ وزارو ال ار يممة  ب د مما فممأ تركيمما ومصممر، دمم   
اإلسممممرا يلية، و صمممملت علممممى شممممهادو فممممأ الدراسممممات اإلسمممم مية والشممممرم أوسمممملية، وتت ممممدس الل ممممة 

  194ال ربية
 مركمز  7علمى  ل الميمة ل ب ريمأ الملكام ال  لمأ فمأ تركيما از فريمم فلسملين المشمارك فمأ البلولمة ا

شممراف لمماق   31لالممل ولالبممة، مممن  200أولممى فممأ المسممتويات ال شممرو للبلولممة، بمشمماركة  دولممة، وا 
  195دول 9مت ص  من ال كا  الدوليين من 

  تها ، إنهمما ت ممرل عممن "مسمماندالهمم المنفمممة ال ربيممة للتربيممة والد افممة وال لممو  "ألكسممو"، فممأ بيممانقالممت
للكنيسة ال بلية المصرية فأ المدفاغ عمن ال  موم والممتلكمات فمأ األراضمأ الم دسمة و اصمة ديمر 
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كممما تممدل عليمم  المسممتندات بممما فممأ للممك قممرار  ،السممللان ال بلممأ المملي  ممو ملممك للكنيسممة ال بليممة
   196"1971م كمة سللات اال ت ل اإلسرا يلية عا  

 ن اإلدارو األمريكية على درايمة إ :ألمريكية، روبرت باالدينوقال النالم الرسمأ باس  وزارو ال ار ية ا
ب رارات الم لم  المركمزي لمنفممة الت ريمر ال لسملينية بشمأن إل مام اعتمراف منفممة الت ريمر والسمللة 

ب موا الم مال أأن ال لسملينيين  إلمى بالدولمة ال لسملينية، ملم ما   "إسمرا يل"، إلى  مين اعتمراف "إسرا يلم"ب
  197ول  تن ل ،مشابهةوأن الم ل  المركزي كان سبم ل  وات ل قرارات   صوصا   ك، للترا م تو ا  
 31/10/2018 ،األربعاء

 اإلسرا يلية أما  ل نمة ال ار يمة واألممن التاب مة للكنيسمت إن قموات اال مت ل  دفاغقال ممدل وزارو ال
أ ممداف إسممرا يلية،  ، ت ممود ل مما  ت من مملي عمليممات ضممد  2015 سممنةمنممل  فلسمملينيا   منممزال   45 مدمت 
  198ا تزال قيد إ رامات المصادقة على  دمهاممنازل أ ري  أرب ة أن  ناك مضي ا  

  م مممود عبمما  فممأ را  هللا، مب مموس السممللان قممابو  بممن سمم يد،  ية لسمملينالسممللة ال ر ممي اسممت بل
رسمالة ممن السمللان  عبا   بن علوي  يس سل   وزير الشؤون ال ار ية الُ مانأ يوسف بن علوي 

  199مانبنيامين نتنيا و إلى سللنة عُ  أسرا يلاإلوزرام القابو  تت لم بزيارو ر ي  
 أعلن عضو الل نة التن يلية لمنفمة الت رير ال لسلينية، ر ي  دا رو شمؤون ال   مين أ ممد أبمو  مولأ، 

عمن من مة ماليمة م دمممة ممن الصمندوم ال ربممأ لإلنممام االقتصمادي واال تممماعأ فمأ الكويمت ب يمممة 
م صصممة لتن يممل رزمممة  ديممدو مممن المشمماريك فممأ  (،ألممف دوالر 724 )ن مموألممف دينممار كممويتأ  220

2018 سنةم يمات الض ة ال ربية ل
200  

  ما  موسى أبو مرزوم، فمأ ت ريمدو لم  علمى تمويتر: "ممن  المكتل السياسأ ل ركة  عضوقال
ه ، و ينما أرادوا ال را ل أن  ناك من يمنك ال لسلينيين من د ول ب د  ، أو ال مل على أرض

نهمام م انماته "  وأضماف  التلبيك مك عدو  ، بمرروا ف لهم  بمأنه  يريمدون مسماعدو ال لسملينيين وا 
فمأ الوقمت لاتم  إلمى أن مبمادرو السم    مرزوم أن ال لسلينيين لم  يللبموا ممن أ مد للمك، مشميرا   أبو

  201تشترل إنهام اال ت ل قبل التلبيك 2002ال ربية 
  فأ  ضبة ال والن السورية الم تلة اإلضرال عن ال مل والت لي   وللك ا ت ا ما  أعلن الموالنون

إ مممرام انت ابمممات بلديمممة  ،ألول ممممرو وبمممال وو ،ال كوممممة اإلسمممرا يلية أن ت مممر  علممميه  م اولمممةعلمممى 
االنت ابممات البلديممة اإلسممرا يلية، وا ت ا مما  علممى أعمممال ال مممك واالعتممدام علممى الم ممات متزامنممة مممك 

  202لين  ر وا فأ مفا رات رفضا  ل نت اباتمنه ، ال
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