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 اليوميات الفلسطينية
 2018 ربنوفم/ الثاني تشرين

 1/11/2018الخميس، 

  اإلسدديمي وكمدداى علددا عمدد  الهياددة بينهمددا وترسددياهان واسددتمرار التنسددي   الجهددادأكدددت كركتددا
ايل لقاء جمع  نوشددتا والتكامل في كل المستويات والميادين سياسيًا وعسكريًا. نوالهمل المشترك

علدددا كمايدددة  نكتددر رسددديى المكتدددر السياسددي لكمددداى بسددماعيل  نيدددة بمديندددة  ددز ايددادات الكدددركتين بم
ايدددار وبرنددداما المقاومدددة وت هيدددل  رفدددة الهلميدددات المشدددتركة التدددي شدددكللتها ا جنكدددة الهسدددكرية ل  ددداسل 
المقاومة وتطوير ا. وبينتا استمرار مسيرات الهود  وكسر الك دار كتدا تكقيد  أ ددافها المتوافد  عليهدا 

 .1والك اظ علا شهبيتها وسلميتها نالوطنية لمسير  الهود  وكسر الك ار في الهيسة
  ن ومددواطنين راددرينن بهددد اعتقلددت اددوات االكددتيل اإلسددراسيلي مكددافظ القدددى عدددنان  يدد  ومرافقدد

االعتددداء علدديهل بالخددرر ادديل امددع ندددو  كواريددة نظمتهددا ماسسددة الرايددا فددي ندداد  سددلوان بمدينددة 
ع الندو  بقرار مما يسما وزيدر ا مدن الدداالي جلهداد أردانن تكدت  ريهدة القدى المكتلة. وجاء ام

 . 2منع أ  نشاط للسلطة ال لسطينية في القدى بزعل الك اظ علا "سياد " االكتيل علا المدينة
  الها ددمة بلددا  ن متوجهدداً "بسددراسيل"اإلسددراسيلين بنيددامين نتنيددا و ادديل م ادرتدد   الددوزراءاددال رسدديى

ادر اآلن للمشدداركة فدددي امددة دوليددة كيدد  سددد لتقي ب  دددااسي راسدداء وزراء كددل مدددن : "أ ددالبل اريددة
بددل  ددي  نيددة شا ددية فكسددربل اريددا واليونددان ورومانيددا والددرسيى ال ددربين  دد   ليسددت عياددات ودل 

ومع كتلة من الدول التي أريدد أن  نفي تهزيز عيااتنا مع كل دولة ودولة بشكل فرد  تسهل أيخاً 
مههددددان وأن أ يددددر التهامددددل المندددداف  والمهدددداد  مهنددددا الدددد   ينتهجدددد  االتكدددداد  أدفددددع سياسددددتي ادددددماً 

 .3ا وروبي"
 شددهد  2018تشددرين ا ول/ أكتددوبر أن القدددى لدراسددات الشدد ن اإلسددراسيلي وال لسددطيني  مركددز  وثلدد

أط ددالن واثنددين مددن  8وادديل مسدديرات الهددود  علددا كدددود  ددز ن  21 ن بيددنهلفلسددطينياً  34استشددهاد 
ادديل ن وأسدديرن وسدديد   ددز ومددة ادديل اإلعددداد والتجهيددزن وشددهيد ادديل ا دد  علددا رجددال المقا

ليرت دددددع عددددددد الشدددددهداء منددددد  بعدددددين ترامدددددر القددددددى "عا دددددمة ؛ اعتدددددداء المسدددددتوطنين فدددددي سدددددل يت
 .4شهيداً  316ليكتيل"ن بلا 

  الرسيى الم ر  عبد ال تدا  السيسدي كل من عن وساطة اال بها   كي ة واشنطن بوستكش ت
الددوزراء اإلسددراسيلي بنيددامين نتنيددا و لددولي الههددد السددهود ن مكمددد بددن سددلمانن لددد  اإلدار   ورسدديى

ا مريكيددةن و لددك علددا ال يددة ت دد ية ال ددك ي السددهود  جمددال ااشددقجي. ونقلددت ال ددكي ة عددن 
م ادر أن السيسي ونتنيا و أجريا ات االت بمساولين رفيهين في اإلدار  ا مريكية لإلعرار عن 

 .5كون  "شريكًا استراتيجيًا مهمًا في المنطقة"لبن سلمانن دعمهما ال
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  الددرسيى البرازيلددي المنتاددر جدداير بولسددونارو اددالJair Bolsonaro  يددول"ن بن الل ددكي ة "بسددراسيل
ونقددل سدد ار  بدديد  بلددا المدينددة المكتلددةن  "نبسراسيلد"وعددود  المتهلقددة بدداالعترا  بالقدددى عا ددمة لدد

 دددو "جددددل " فدددي نيلتددد  تن يددد  ان مخدددي ًا أن "بسدددراسيل دولدددة  ات سدددياد ن ليسدددت "كددديًي انتاابيدددة" بدددل 
ن اررت ما  ي عا متهان سو  نسير وفقدًا لهد ا".  ويجر أن تكون كرل  في ااتيار عا متهان وا 
وفي ما يتهل  بمواع الس ار  ال لسطينية في الها مة البرازيلية برازيليان اال بولسدونارو بنهدا "بينيدت 

الق دددر الرساسدددي... ال يمكدددن أ  سددد ار  أن تكدددون اريبدددة بلدددا  ددد ا الكدددد مدددن ا دددر  اريبددًا جددددًا مدددن
 .6"الرسيىن ل لك ننو  نقلها من مكانها وال يوجد طريقة أار  برأيي

 2/11/2018الجمعة، 

  اددال رسدديى ككومددة االكددتيل بنيددامين نتنيددا ون بندد  يجددر الك دداظ علددا االسددتقرار فددي السددهوديةن
ن وأخا  نتنيا و اتل ال ك ي جمال ااشقجي. ن باإلشار  بلاطنبول""ما كد  في بس من ر لبال

"يجدر التهامدل مدع القخدية بالشدكل الميسدلن ولكدن فدي الواددت  نمديندة فارندا البل اريدةاديل زيارتد  ل
ن سدد  أاددول بندد  مددن المهددل لل ايددةن مددن أجددل اسددتقرار المنطقددة والهدداللن أن تظددل السددهودية مسددتقر . 

 .7ي  كي الهدفين"يجر بيجاد طريقة لتكق
 ن انا دددان عن دددوان مسددديرات الهدددود ن علدددا بن بسدددماعيل رخددوانن القيددداد  فدددي كركدددة كمددداى اددال

أنهدا "ستتوا دل كتدا تكقيد   ن  و ت يير "لدبهن تكتيكاتهدا علدا ا رن"ن ماكدداً  ز  اطاعكدود 
ني "الشدددهر ال لسدددطي وكالدددة ا ناخدددولن اددديل مشددداركت  فدددي المسددديرات:لأ ددددافها". وادددال رخدددوان 

عمليددة  مسددتمر بهدد   المسدديرات كتددا تكقدد  أ دددافهان لددن تتوادد  المظددا رات كتددا يددر  شددهبنا رثدداراً 
 .8ويكق  طموكات  برفع الك ار وعود  اليجسين" نعلا أرن الوااع

  الهيسة الوطنية لمسيرات الهود ن القياد  في الجبهة الديمواراطيدة لتكريدر فلسدطينن طديل  عخوأكد
علددا تا يدد  ووادد  اسددتادال بهددن ا دوات  " ندداك توافقدداً  "ن أن21لددد"عربي فددي كديثدد  أبددو ظري ددةن

ول دت  التي كنا نسدتادمها فدي فهاليدات مسديرات الهدود  فدي الجمدع الماخديةن بلدا أبهدد الكددود".
بلددا أن " دد ا الموادد ن جدداء لنهطددي مسدداكة للجهددود التددي تبدد لها م ددر بالتهدداون مددع  النظددر ظري ددة أبددو

موخددع التطبيدد  المقتركددات التددي مددن شدد نها أن ت خددي بلددا تثبيددت كالددة بهددن ا طددرا ن كددي تخددع 
 .9  للك ار"بلا وا  بطي  النارن مقابل تا ي  جدل  الهدوء و والً 

  الاارجيدددة البكريندددي االدددد بدددن أكمدددد رل الي دددة علدددا مواددد  رسددديى الدددوزراء اإلسدددراسيلي  وزيدددرأثندددا
 نفي ت ريد  علا تدويتر نواال الوزيربنيامين نتنيا و من اخية ا تيال ال ك ي جمال ااشقجي. 

مواد  واخدأل   ميدة  نرسديى وزراء بسدراسيل نلد  السيد بنيامين نتنيدا و"دالاي  فمن ر ل بالبن  
 .10"ودور المملكة الهربية السهودية في تثبيت  لك االستقرار ناستقرار المنطقة
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 اإلسراسيلي للمشاركة فدي الملتقدا  بمنع داول أو بيواء الوفد ككماً  أ درت المككمة االبتداسية بتونى
الهالمي لكوار ا ديان المنظل من االتكاد الدولي للكشا  المسلل. وأفادت وسداسل بعديل تونسدية بد ن 

 نمنظمة الشبار القومي الهربيو  الشهرمع كركة  نرفع اخية استهجالية التونسي الكزر الجمهور 
ن دت القيداد  الهامدة لمنظمدة الكشدافة  نن جانبهدامدو  لمنع وفد بسدراسيلي مدن دادول ا راخدي التونسدية.

 .11المي لس راء الكوار بين ا ديانالتونسية استخافتها بسراسيليين خمن فهاليات الملتقا اله
 3/11/2018السبت، 

 ب ريهددة  نبلددد  القديمددة مددن مدينددة الاليددلالمسددتوطنين الكددرل اإلبرا يمددي الشددري  فددي ال رال  ااددتكل
 .12السيد  سار  االكت ال بما يسما عيد

 لتشداور كدول تمديدد كد ل سدلمت طلبدًا رسدميًا بسدراسيليًا ل"الكيا "ن أن بيد  تأكد م در أردني رفيع لد 
االنت دداع مددن أراخددي البددااور  وال مدددرن و لددك بهددد انتهدداء مدددد  االنت دداع الممنوكددة بموجددر ميكددد  

1994 سنةاإلسراسيلية الموالهة  -ات ااية السيل ا ردنية 
13. 

 4/11/2018، األحد

  ن جلسدددة مطولدددة (كابيندددت)المجلدددى الدددوزار  اإلسدددراسيلي الم ددد ر للشددداون السياسدددية وا منيدددة عقدددد
الو دول بليهدا لتكقيد  تهدسدة مدع  لع علا النتاسا التي تدلل طل المنااشة الوخع في اطاع  ز ن كي  
 Israel Televisionشدد ت "شددركة ا ابددار" اإلسددراسيلية وك كركددة كمدداى وال  دداسل ال لسددطينية.

News Company  باستثناء ليبرمانن يايدون موا لة جهود التهدسة التي  المجلىنوزراء أن جميع
ل يشدكل  نتكويدل ا مدوال القطريدة بلدا رواتدر مدوظ ي اطداع  دز ن و لدك بخدمان دولدي تشمل أيخاً 

وزراء  ثيثددةعددن  نقلددت القنددا  الهاشددر  اإلسددراسيليةرليددة راابيددة تمنددع و ددول ا مددوال بلددا كمدداى. و 
قدد الدوزراء أاوالد  كدون توجيد  خدربة اويدة لكمداىن فيمدا انتبلجلسةن أن ليبرمان طالر شاركوا في ا

 .14ت ريكات  ال تتخمن اطة عمل
  ا ولمبيددة ال لسددطينيةن عددن شددديد أسدد ها لمددا اامددت بدد  عوا ددل عربيددةن مددن تطبيددع  اللجنددةعبددرت

علدا مشداركة وفدود  فدي بيدان لهدان رداً  نيدةرياخي مع االكتيل اإلسراسيلي. وطالبت اللجنة ا ولمب
رياخددية مددن دولددة االكددتيل فددي أكثددر مددن مك ددل رياخددي عربددين مجلددى وزراء الشددبار والرياخددة 

والتخددامن اإلسدديمي بممارسددة دور ددا ومسدداولياتها علددا  نالهددررن واتكدداد اللجددان ا ولمبيددة الهربيددة
واإلسدددديمي وا متددددين الهربيددددة  كددددل مددددن يق ددددز عددددن اددددرارات اإلجمدددداع الهربددددي  دددد ا ال ددددهيد بكدددد ل 

 .15واإلسيمية
  ديندوا بقتدل أادانون يتديأل بعددال فلسدطينيين  علدا سدنل  نتنيا وواف  رسيى الوزراء اإلسراسيلي بنيامين

الد    ناالت دا  علدا الددفع بمقتدر  القدانون . وايل اجتماع لقاد  ا كزار االستيفيدةن تدلل بسراسيليين
ادرارات المكداكل وبموجب  فدنن ن 2018يناير  /يثانالمهيديلة في كانون الت ويت علي  بالقراء  الت تلل 
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الهسددكرية فددي الخدد ة ال ربيددة المكتلددة لددن يكددون  ندداك كاجددة إلجمدداع ثيثددة مددن اخددا  المككمددة 
نما االكت اء ب البية عاديةن  البية اثنين من ثيثة اخا   .16الهسكرية ل رن عقوبة اإلعدالن وا 

  ادانون أسداى: بسدراسيل دولدة اوميدة "بنل داء  "بسدراسيل"ثوليكية فدي القددى الكناسى الكا راساءطالر
ن والدرول الملكيدين وا رمنيدة نوالسدريانية نواال ا ساا ة راساء الكناسى اليتينيدة ."للشهر اليهود 

"من واجبنا أن نل ت نظدر السدلطات بلدا واادع بسديطن و دو أنل مامنيندا  :الكاثوليك في بيان مشترك
نن وكدد لك المسددلمون والدددروز والبهدداسيونن كل هددل عددررن وليسددوا أاددلا مواطنددة فددي  دد ا البلددد المسدديكيلي

 .17من باوتهل وأاواتهل اليهود"
 ت شديرات الهمدر   ةن موخدوع "واد " السدهودين في اجتماع لهداا ردنية نااشت لجنة فلسطين النيابية

السددلطات السددهودية بلددا سددهود يكيددا ال اللجنددة رسدديىواطدداع  ددز . ودعددا  1948  لسددطينييوالكددا ل
بلدددددا ا راخدددددي  نالدددددرا بين بددددد داء مناسدددددك الهمدددددر  نوال دددددزيين 48"تسدددددهيل دادددددول مسدددددلمي عدددددرر 

 .18هودية"الس
  بن الوكالدددة ا مميدددة تهددداني مدددن أزمدددة  ن سدددامي مشهشدددعاوندددرو ا ادددال النددداط  الرسدددمي باسدددل وكالدددة

كثير من التههددات الماليدة  جراء عدل و ول نسيولة  هبة ستكون ماثلة في رواتر الشهر القادل
 .مليدون دوالر 64الدولية. وأوخأل مشهشع أن الوكالة استطاعت تا ين ايمة الهجز المدالي بلدا 

 اإلدار  ا مريكيدة اتاد ت ادراراً   نن 2019 سدنةو كر أن التكد  ا كبر أمال الوكالة سيكون بداية 
بهجدز مدالي كبيدر. وأشدار بلدا   الجديدد السدنةن مدا يهندي أنهدا سدتبدأ وندرواألبهدل تقدديل مسداعدات ل

 .19مية عبر منظمة التهاون اإلسيميوجود توجهات من الوكالة لجمع تبرعات من الدول اإلسي
  واهدددت شدددركة  دددناعة الطددداسرات ا مريكيلدددة بويندددص وسدددلطة التهددداون ال دددناعي فدددي وزار  االات ددداد

ن مقابددل ال دد قات "بسددراسيل"بادلددة فددي علددا ات اايلددة بطددار للقيددال بمشددتريات مت اإلسددراسيلية وال ددناعة
شدركة المن ابل الككومة التي ت وز بها في بطار مناا ة. وفي بطار االت ااية المشتركةن التزمدت 

مددن ايمددة كددل  %35ا مريكيددة بالتهدداون ال ددناعي مددع ال ددناعات اإلسددراسيلية بنسددبة ال تقددل عددن 
 .20لتابهة لهان بتكل ة ت و  المليون دوالرأو الهيسات ا ن  قة تواع عليها مع الككومة اإلسراسيلية

 5/11/2018اإلثنين، 

  ًبسدراسيلية لا دل أ  أمدوال مدن عواسدد الخدراسر  رفخت ا مل المتكدد  واالتكداد ا وروبدين اططدا
دددد  الادددا  لألمددددل ر وكددد ل  ل دددالأل السددددلطة ال لسدددطينية. "بسدددراسيل"ال لسدددطينيةن التدددي تجبيهددددا  المنسل

ن ومسداولون فدي االتكداد ا وروبدين الشدر  ا وسدط نيكدوال  ميديندو  في "عملية السيلد"المتكد  ل
لا ل أموال من المقا ةن  اططاً  "بسراسيل"من اطر انهيار السلطة ال لسطينيةن في كال طبقت 

لا ددل  ن أو اططدداً اإلسددراسيليالدد   أاددر  الكنيسددت  "اددانون ا ددل رواتددر اإلر ددابيين"مسددتند  بلددا 
 .21اع  ز أموال أار  وتكويلها بلا اط
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  برساسددة أمددين سددر ف دداسل منظمددة التكريددر وكركددة فددتأل فددي لبنددان  نكركددة فددتأل ايدداد زار وفددد مددن
المجداور  لماديل اليجسدين ال لسدطينيين. وتكددثت ال اعليدات  نفتكي أبو الهرداتن بلديدة الميدة وميدة

فدي الماديل بدين االشتباكات التدي واهدت  ايل نعن "اعتداءات متهمد  طاولتها"في البلد  اللبنانية 
 .22ووجهت عتبًا لهدل توج  أ  جهة فلسطينية بزيار  البلد  وطم نتهاكركتي فتأل وأن ار هللان 

   وزيددر   داد  الكنيسددتن بددالقراء  ا ولدا علددا مشددروع اددانون "الدوالء فددي الثقافددة"ن الد   بددادرت بليدد
عخدو كنيسدتن  55ن ت بلدا جاندر مشدروع القدانو . و دول   دمير  ريالثقافة والرياخة اإلسراسيلية 

مشددروع القددانون بلددا منددع الميزانيددات عددن  يسددات وماسسددات يهددد  و . عخددواً  44مقابددل مهارخددة 
 .23يةن ورموز ان المشمولة في مشروع القانونديمواراطكدولة يهودية  "بسراسيلد"ترفن بنود الوالء ل

  ة السددددجناء علددددا تهددددديل اددددانون يا ددددن مككوميدددد نالكنيسددددتن بددددالقراءتين الثانيددددة والثالثددددة  دددداد
بهددددد  تقلددددي  الكثافددددة فددددي السددددجونن اسددددتجابة لقددددرار ن يسددددتثني ا سددددر  السياسدددديينو الجندددداسيينن 

ن فنندد  سدديتل تقلددي  عددد  شددهور مددن مددد  الكددبى لمجمددل وبكسددر تهددديل القددانون المككمددة الهليددا.
ية . ومن المتواع أن ي بأل القانونن ال    ود  علي  ب  لبأعوال ةالسجناء المككومين كتا أربه

ن مددا يهنددي بطددي  سددرا  20/12/2018أعخدداءن سددار  الم هددول فددي  9مقابددل مهارخددة  عخددواً  53
 .24سجين جناسي 700نكو 

 مددا تسددما "اللجنددة اللواسيددة" التابهددة ليكدتيل اإلسددراسيلي فددي القدددى المكتلددةن علددا بندداء   دادات
 ينا وشه اطن علماً ن في منطقة تقع بين بيت كنرمات شلومو مستهمر وكد  سكنية جديد  في  640

 .25أن بهخها يقع علا أران فلسطينية اا ة
 6/11/2018الثالثاء، 

  نفددي الخدد ة ال ربيددة مهقددد ا مندديبن الوخددع  جهدداز الشدداباك اإلسددراسيلي ندددا  أر مدداناددال رسدديى 
فدددو  سدددطأل ا رنن لكدددن تكدددت سدددطأل  نسدددبياً  اً "بنمكانندددا أن ندددر   ددددوء نوالهددددوء الظدددا ر مخدددلل
أن كمداى تكداول باددرال عمليدات مسدلكة مددن  أر مددان وأخدا  ليددان كبيدر ".ا رن توجدد كالدة  

عمليدةن  480بكبداط "فدي  2018 سنة في تنجك "بسراسيل" توجي  من  ز  وتركيا ولبنانن وأنالخ ة ب
بكبداط  جمدات سدايبر  كما تدلل  نمن   عمليات أفراد 590واعتقل  نالية لكماى 219كش   بينها تلل 

 .26بسراسيل" جسى خدل في مجالي اإلر ار والت
  ادددال أمددددين سدددر اللجنددددة التن ي يدددة لمنظمددددة التكريددددر  ددداسر عريقددددات بن ببدددي  "بسددددراسيل" السددددلطة

ال لسددطينية ب نهددا سددتقول بااتطدداع جددزء مددن أمددوال المقا ددة وتكويلهددا لقطدداع  ددز ن يدد تي فددي بطددار 
يدة الهن در  والثانيدة تمرير ما يسما بد"  قة القرن" التي تقدول علدا ركيدزتينن ا ولدا ادانون القوم

 .27ف ل اطاع  ز  عن الخ ة والقدى
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  وشددددد  ".بسدددراسيل"كمددداى أنهدددا لدددن تددددفع أ  ثمدددن سياسدددي إلبدددرال ات دددا  تهدسدددة مدددع  كركدددةأكددددت
أن الك دار اإلسدراسيلي ل دز  "بدددأ  لد ن علدافددي بيدان  نلمتكدد  باسدل الكركدة عبدد اللطيد  القدانوعا

 .28ب هل مسيرات الهود  نيترنأل"
  تكتدل الخد ة ال ربيدةن  "بسدراسيل"لككومة اإلسراسيلية بنيامين نتنيا و بن  ال يهتدر  بد ن ا رسيىاال

أن "القددو   ددي ا مددر ا كثددر أ ميددة فددي السياسددة  علددا نتنيددا و شددددو  وكلمددة "اكددتيل"  ددي " ددراء".
بع وتدا القو  ت يدر كدل شديء بسياسدتنا تجدا  دول فدي الهدالل الهربدي"." نوأ "نالاارجية لدولة بسراسيل

ن "ما ينب ي فهل   دو التقددل بواسدطة م دلكة مشدتركة مدع بسدراسيل تسدتند بلدا القدو  ب ااسيً نتنيا و 
 .29التكنولوجية"

  لي دييدورال الكدتيل فدي القددى اإلسراسيلية السابهة أن ااسد شرطة ا القنا  كرت  Yoram Halevy 
 .30ي الكنيست للمسجد ا ا ايليين فادلل تو ية بنمكانية زياد  وتير  ااتكال النوار اإلسراس

  نبسددراسيل"دوالر ل ددالأل الازينددة الهامددة فددي  مييددين 6.7ك دددت وزار  السددياكة اإلسددراسيلية مبلددص" 
. وبكسدددر اندددا  2018أكتدددوبر  /ولا تشدددرين بهدددد نجاكهدددا فدددي جددد ر ن ددد  مليدددون سددداسأل اددديل 

 .31هر واكد فقطايل ش سياكياً  "بسراسيل"ن فنن   ا الهدد  و ا كبر في تاريخ ريشت كان
  اعتقدال أكثدر توا دل ا منية السورية  ا جهز أن مجموعة الهمل من أجل فلسطينيي سورية  كرت

فددي سددنة  امددرأ  وط ددل مددن اليجسددين ال لسددطينيين مندد  اندددالع الكددرر الددداسر  فددي سددورية 150مددن 
 ل. أو أمدداكن تواجددد نولدديى  ندداك مهلومددات عددن م ددير ل ناسددر  اات دداءن و ددل فددي كالددة 2011

709,1بل ت ك يلة المهتقلين ال لسطينيين أن مجموعة و كرت ال
32. 

  أبلص ناسر وزير الاارجية السور  في ل المقدادن ف اسل الهمل الوطني ال لسطينين ب ددور ادرار
 بزالدددةعبدددر اطدددوات. وبكسدددر اللجندددة المشدددرفة علدددا  نالجسدددي ماددديل اليرمدددوك بليددد  بهدددود رسدددمين 

زل بمدا ان أمدا بقيدة المند%20 كونمر  بشكل كلي في المايل بل ت ا نقانن فنن كجل البيوت المد
عاد  ترميل  .33 الكة للسكن أو بكاجة إل يكات وا 

 للجهدود الكبيدر  نهلدن عدن  يوسد  الكيدالي: "تتويجداً  ال لسطينية في اطداع  دز ن اال وكيل وزار  المالية
 دوالر[ 378.5]نكدو  شيكل 1,400وكد أدنا  ن%60يوليو بنسبة ]تموز[  ر  دفهة من راتر شهر 

وفدددي السددديا   اتددد ن أعلدددن مكمدددد الهمددداد ن  ن و لدددك لمدددوظ ي اطددداع  دددز ".[7/11/2018] ا ربهددداء
ألد  أسدر  مدن  50رسيى اللجنة القطرية إلعاد  بعمار  ز ن عن  ر  مسداعدات نقديدة عاجلدة لدد 

 .34لكل عاسلةدوالر  100بقيمة  نسكان اطاع  ز 
 7/11/2018األربعاء، 

  كت  فدي عريقداتن اديل مشدار سدر اللجندة التن ي يدة لمنظمدة التكريدر ال لسدطينيةن  داسر  ينأمداال
ددان ا منددي "ال أكددد يطمددأل فددي تكقيدد  السدديل أكثددر مددن  فددي الجامهددة ا ردنيددة: جلسددة لمنتددد  عمل
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"الدرسيى ا مريكددي  فلسدطينن و نداك اتهامددات مدن ترامدر ب ننددا نكدن مددن بددأنا المشداكل". وأخددا :
 . 35ا ب ن  لن يتا  أ  ارار بش ن القدىن ولكن ما يجر  ياكد ب ن  يهمل خدنا"كان ييابرن

  من أن الواليات المتكد  ا مريكية تشدهل ا وخداع  كركة كماى في لبنانن علي بركة ر ممثلك ل
ودان بركددةن فدددي مقابلددة مددع ا ناخدددولن  لدددد"  قة القددرن". ال لسدددطينية بلبنددان تن يدد اً  المايمدداتفددي 

 2018ا ول/ أكتددوبر  ادديل تشدرينميدة منيدة الماسدد ة التدي ك ددلت فدي ماديل الميددة و ا كددا  ا 
علددا أن " د   ا كدددا  ا منيددة تخددر بالقخددية ال لسددطينيةن  اً شددددم نبدين كركتددي فددتأل وأن ددار هللا

 .36عود  اليجسين" ال لسطينية وك ل  وتادل   قة القرن ا مريكيةن التي تهني شطر القخية
  ناطة تيسما بدد"سكة كديدد السديل" ارات والموا يت اإلسراسيلي يسراسيل كاتىوزير االستابعرن 

فددي  عيقددللنقدل والموا دديت  واددال كداتىن ادديل مداتمر ودول الالديا الهربددي. "بسددراسيل"للدربط بدين 
ن "اطددة ا  بن " دد   الاطددة منطقيددةن و ددي فددو  الايفددات السياسددية وا يديولوجيددة"ن و  :سددلطنة عيمددان

لنقددددل  اً مددددع أوروبددددان وت ددددبأل ا ردن مركددددز  اً بريدددد اً ن  علددددا أن تشددددكل بسددددراسيل جسددددر سددددكة السدددديل تدددد
يكدون السد ر عليد  أسدرع  ناً بخدافي اً تجاري اً طريق سهل في بيجادن المشروع سيمشددًا علا أ نالبخاسع"

والددددول الاليجيدددةن وفددد  زعمددد .  "بسدددراسيل"وأراددد ن ويددددعل اات ددداد كدددل مدددن ا ردن وال لسدددطينيين و
ن وراد  مدع مسدتقبلي  بدد"السي " في مسقط الثانية الهبرية أن كاتى اوبل بك او  شديد  نا الق كرت و 

 .37مانوعي  "بسراسيل"ستكسن الهياات بين  "تاريايةالزيار  "ال     بن الهماني. واال كاتى
 ياد فلسطيني ايل عمل  في بكر مديندة رفدألن جندوبي اطداع  دز . و كدر المتكدد  باسدل  استشهد 

دااليددة وا مددن الددوطني فددي  ددز  بيدداد البددزلن أن زوار  البكريددة الم ددرية أطلقددت النددار باتجددا  وزار  ال
 .38اارر  يد فلسطيني علا الكدود البكرية الجنوبية لقطاع  ز ن ما أد  الستشهاد ال ياد

 تقددمت بد  السدلطة ال لسدطينية بت جيدل دفدع تهويخدات  اً رفخت المككمة اإلسراسيلية الهليدان اسدتسناف
المتهمين بالتاابر مع االكتيل. وأ درت المككمة "ارارًا  ير اابل  نشرات الهميء ال لسطينيينله

مييددين  3.8مليددون شدديكل )نكددو  14للطهددنن يددرفن االسددتجابة للسددلطة ال لسددطينيةن بت جيددل دفددع 
 .39ل"فلسطينيًان اط تهل السلطة وع لبتهلن ليشتبا  في تهاونهل مع بسراسي 51دوالر(ن كتهوين لد 

 8/11/2018الخميس، 

  بن علا بيد  ودول الاليا الهربيدة  وزير االستابارات والموا يت اإلسراسيلي يسراسيل كاتىاال
والسدياكة.  نوالطيدران التجدار  نمثل النقل نومجاالت مدنية أار  نالتهاون في مجال أمن الطيران

لدد  … دول الالديا أن يتوسدع"من وجهة نظر  يمكن ويجر للتهداون بدين بسدراسيل و  :واال كاتى
 .40الكثير لتقدم  عندما يتهل  ا مر بتكلية الميا  والر  والزراعة والدواء" بسراسيل أيخاً 

  بن عددود  مدددير الددداسر  السياسددية لمنظمددة التكريددر ال لسددطينية فددي سددورية أنددور عبددد الهدداد  اددال"
المقبلددةن بثددر االت ددا  الدد   أ ددالي مادديل اليرمددوك بلددا بيددوتهل سدديكون فددي  خددون ا شددهر القليلددة 
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جدداز بعدداد  بعمددار البنيددة جددر  مددع الككومددة السددورية". وأخددا  عبددد الهدداد  أن عددودتهل مددرتبط بنن
مدددن المندددازل مددددمر  بشدددكل  %40ن والتدددي ستشدددر  عليهدددا مكافظدددة دمشددد ن مشددديرًا بلدددا أن التكتيدددة

 .41جزسين ويمكن بعاد  بناسها من جديد
  اددان مهددارك  ال لسددطيني شددهرال نيددة أن مدداى بسددماعيل المكتددر السياسددي لكركددة ك رسدديىأكددد

ن "ونكن وخدهنا أاددامنا علدا الطريد ن وبددأت عن اطاع  ز  علا مدار سبهة أشهر لكسر الك ار
زال أمامندددا مشدددوار علدددا طريددد  اطددد  ثمدددار تخدددكيات  ثمار دددا تظهدددر اددديل ا يدددال الماخددديةن ومدددا

يدة الم درية كدان "أكثدر بييمدًا"ن ماكددًا بر دا  البكر  فلسدطينياال  نية بن اتل  ياد وشهبنا". 
 .42وكول جهود كسر الك ار أن م ر وعدت ب تأل تكقي  في الكد .

  أوفيدر جنددلمان ادالOfir Gendelmanيلين علدا كسداب  فدي النداط  باسدل رسديى الدوزراء اإلسدراس ن
ون مدن  ول مر  ستستخي  بسراسيل بطولدة الجدودو  راندد سديل التدي سيشدارك فيهدا العبد" :تويتر

جميع اليعبين الهرر سيرفهون أعيل بلددانهل وسديتل  دول عربية ال تقيل مهنا عياات دبلوماسية.
عدددز  نشددديد ل الدددوطني فدددي مراسدددل توزيدددع الميدددداليات دون اسدددتثناء.  ددد ا  دددو بنجددداز عظددديل لدولدددة 

 .43"بسراسيل وللجودو اإلسراسيلي!
  ًون القومية"ن ارر ااخي المككمدة المركزيدة بلا "اان في سابقة اخاسية في دعو  أخرارن واستنادا

عي أن "كل يهود  في أ  مكان في الهالل يدل  Moshe Droriاإلسراسيلية في القدى موشي درور  
أندد  تخددرر بسدددبر يهوديتدد ن بنمكاندد  أن يقددددل دعددو  أخددرار فدددي المككمددة اإلسددراسيليةن بددددون أ  

مدددة التكريدددر ال لسدددطينية بوااهدددة وتت دددل  ددد   الددددعو  التدددي رفهدددت خدددد منظ عيادددة بالمواطندددة".
1985 سنة ،Achille Lauroااتطا  الس ينة اإليطالية أكيلي الورو 

44. 
  نبالتهداون مدع الشدرطة وجهدات االات دا  ا ادر  فدي القددىن االكدتيل اإلسدراسيلي بلديةبدأت 

مراابدددة  كيدددة جديدددد  فدددي أنكددداء   كدددامير  500الددد   يتخدددمن تركيدددر  نتن يددد  مشدددروع "عدددين القددددى"
 .45اتل ة بالمدينة المقدسةم
 جاء  لك فدي ااطهاً  رفخاً  "بسراسيل"بلا رفن التطبيع مع  التكاد الهالمي لهلماء المسلميندعا ا .

البيان الاتامي لجلسة الجمهية الهامة في دورتها الاامسةن بنسطنبولن التي شارك بها علدا مددار 
 دددي أخدددال مشددداركة فدددي تددداريخ دولدددةن و  80مدددن مدددا يزيدددد عدددن  نعدددالل 500,1أيدددال أكثدددر مدددن  سدددتة

 .46االتكاد
 بن الوكالدة اتاد ت بجدراءات  دهبة و"مالمدة"ن  ناال مددير عمليدات وكالدة ا وندروا ماتيداى شدمالي

أن     اإلجراءات تخدمنت واد  دفدع بددل  ا زمة المالية التي تهاني منها. وأوخأل شمالي نتيجة
ن 2014 سددنةسددراسيلي علددا اطدداع  ددز  عاسلددة  يدددمت منازلهددا ادديل الهدددوان اإل 1,612اإليجددار لددد 

وأشددار بلددا أن  باإلخددافة بلددا بهددن التقلي ددات فددي الادددمات التددي تقدددمها ليجسددين ال لسددطينيين.
رال  عاسلة  يدمت منازلهدان لكند  تدلل بعداد  بناسهدان مدا أد   5كانت تدفع بدل بيجار لنكو  ا ونروا
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مليدددون دوالر لتقدددديل  400–300مدددا بدددين لتقلدددي  عددددد الهددداسيت المتخدددرر ن مخدددي ًا "نكدددن نكتدددال 
 .47المقبل" 2019ادماتنا ايل الهال 

 9/11/2018الجمعة، 

  واددال مليددون دوالر. 15بدددأ دفددع رواتددر المددوظ ين فددي اطدداع  ددز  مددن ادديل منكددة اطريددة بقيمددة 
اددديل لقاسددد  عدددددًا مدددن ال  ددداسل  نرسددديى اللجندددة القطريدددة إلعمدددار  دددز ن السددد ير مكمدددد الهمددداد 

ية في اطاع  ز : "سنقول بمزيد مدن التسدهييت فدي مراكدل مقبلدةن ومدا نقدول بد  تجدا   دز  ال لسطين
لتا يدد  مهانددا  أ لنددا ولتسددهيل الم ددالكة". وأوخددأل السدد ير القطددر  أن دولتدد  تسددها للتباكدد  مددع 
تمدال  نشداء منداط   دناعيةن وا  اإلسراسيليين؛ الستكمال المل ات ا ار  كتوسدهة مسداكة ال ديدن وا 

 .48علا ب ل جهود إلنشاء ميناء بكر  لقطاع  ز  اً شددم نباء  ز مل  كهر 
 فددي كلمددة لدد  ادديل مشدداركت  فددي مسدديرات  ناددال ااسددد كركددة كمدداى فددي اطدداع  ددز  يكيددا السددنوار

بدددأ يسددقطن وبددن ن هللا  عامدداً  12 ددز : "بن الك ددار الم ددرون علددا  ددز  مندد   مدينددةالهددود  شددر  
التددي لددن تتوادد  كتددا  ن لسددطيني فددي مسدديرات الهددود زال بشددكل كامددل ب خددل  ددمود شددهبنا السدديي 

: "ال ااسيً اطهيلًا وجود ت ا مات مع االكتيل أو ات ا  تهدسةن  السنوار تكق  أ دافها كاملة". ون ا
 كامدل   يوجد ت ا مات مع االكتيل علا اإلطي ن نكن نتوا دل مدع الوسدطاء للو دول بلدا كسدر  

 .49للك ار عن  ز "
 نالقيدداد  فددي كركددة الجهدداد اإلسدديمي نهليددا لمسدديرات الهددود  وكسددر الك دداراددال رسدديى الهيسددة ال 

مسيرات الهود  أجبرت ككومَة االكتيل علا الانوع لمطالر شدهبنان والمنظومدَة "االد البطش بن 
اديل كلمتد  بمداتمر عقدتد  الهيسدة  نالدبطشوأكدد . "الدولية علا االعترا  بكقنا في كسر الك دار

 .50"الك ار كتا تكق  أ دافها المهلنة ز : "استمرار مسيرات الهود  وكسر بمايل الهود  شر  
 ن انددلهت فدي امدى منداط  في تظا رات تاللتهدا مواجهداتن 37ن وأ ير فلسطيني واكد استشهد

 .51من مسيرات الهود ن والتي أطل  عليها "المسير  مستمر " 33الد شر  اطاع  ز ن في الجمهة 
 لواليدات المتكدد  رسدالة بلدا وزيدر الاارجيدة ا مريكدي مايدك بومبيدون أرسدلت عشدرات الكنداسى فدي ا

طالبت  فيها بدد"التدال الهاجدل" لمندع بادرار مشدروع ادانون يتديأل لسدلطات االكدتيل م دادر  أراخدي 
 .52الكناسى في القدىن لما ل  من "اطر وجود " علا المسيكية في القدى

 10/11/2018السبت، 

 نوأن االكدتيل بلددا زوال نة مكمدود عبدداى أن الن در ادادل ال مكالدةأكدد رسديى السدلطة ال لسدطيني 
بن "المركلدة التدي  :لركيدل ياسدر عرفدات 14الدد فدي الد كر   لو بهد كين. واال عباىن فدي كلمتد و 

يهيشها شهبنا واخيتنان اد تكون واكد  من أاطر المراكل في كيا  الشدهر ال لسدطينين فدالماامر  
 .53"تنت  بهدن وا  ا مرل  لك الوعد المشاولن فلن تمر   قة القرنالتي بدأت بوعد بل ور لل 
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 أن يكدون الدرسيى مكمدود أكمد مجدالنين عخو اللجنة التن ي ية لمنظمة التكرير ال لسطينيةن  ا ن
. وأخدددا  مجددددالني: " ددد ا ات دددا  بدددين كمددداى بدادددال أمدددوال اطريدددة بلدددا  دددز عبددداى وافددد  علدددا 

سدراسيل بتمويدل اطدر  يسددي مند  تهزيدز اددرات كمدداى وتشدجيهها علدا االنتقدال مددن والهدد  الرس نوا 
 . 54وتهطيل الجهود الم رية" نمربع االنقسال بلا االن  ال

  انتهاكددًا ن دد تها أجهددز  أمددن السددلطة  316وثلقددت لجنددة أ ددالي المهتقلددين السياسدديين فددي الخدد ة ال ربيددةن
كالددددة  97اسددددتدعاءن و 73و ناعتقددددااًل سياسددددياً  77؛ منهددددا 2018ول/ أكتددددوبر ا ادددديل شددددهر تشددددرين 

مدا مدددة لمندددازل المدددواطنينن وكدددالتي امدددع كريددداتن  19اكتجددداز. وأشدددارت بلدددا أن أمدددن السدددلطة ن ددد  
 باإلخدافة لكددالتي م ددادر  لممتلكدات المددواطنينن وثددي  كداالت تنسددي  أمنددي مباشدر مددع االكددتيل.

طالبدددًا  37ابقًان بخدددافة لدددد مهدددتقًي سياسددديًا سددد 70أسددديرًا مكدددررًان و 79وادددد طالدددت انتهاكدددات السدددلطةن 
 ك يينن واثندين مدن أسمدة مسداجدن وطبيبدين. وتدلل اعتقدال  8مهلمينن و 5جامهيًان وطالر مدرسةن و

 .55مهندسين 5تجارن ومكاخرين جامهيينن و 8موظ ًان و 39ناشطًا كقوايًا أو شبابيًان و 44
  ون دوالر بلددا كسددار وزار  مليدد 60مبلددص  نممثلددة فددي ال ددندو  السددهود  للتنميددة نلددت السددهوديةكول

المملكدة الشدهرية لددعل موازندة السدلطة ال لسدطينية  شدهر  بسدهاماتالمالية ال لسطينيةن و لك ايمة 
 .56مليون دوالر شهرياً  20بوااع  ؛2018رر/ أ سطى وأيلول/ سبتمبر وتشرين ا ول/ أكتوبر 

 11/11/2018األحد، 

 ي عدوان بسراسيلي علا مدينة اانيونى جنوبي ف نرارين سبهةوأ ير  نفلسطينيين سبهة استشهد
اطدداع  ددز ن فيمددا أعلددن جدديش االكددتيل اإلسددراسيلي عددن مقتددل أكددد خددباط  وا  ددابة راددر بجددرا  

ن او  بسراسيلية تسللت في سيار  مدنية بلا منطقة شراي مدينة أبيان لكتاسر القسال   كراطير . و 
القاسددد    كددد  اشددتباك أد  بلددا استشددهادأنددكيلددومتراتن و  3ن بهمدد   ددز اددانيونىن جنددوبي اطدداع 

اددال بهمليددات ا دد   لجنددوبي الطيددران الكربددي اإلسددراسيلي أن  البيددانأخددا  و  .القسددامي نددور بركددة
ن للت طية علا السيار  التي ال و ا وراء لق   ب االما ك .اع  ز  للت طية علا انسكار القو اط

  .57يأل كتاسر القسالن بكسر ت ر للمجموعة "اطير الاا ة و "الالمهمة ا منية 
 ادديل مهرجددانن فددي رال هللا: " ندداك مدداامر  أمريكيددة  اددال رسدديى السددلطة ال لسددطينية مكمددود عبدداى

تتمثل ب  قة اله رن و ناك ماامر  بسراسيلية لتن ي  ال  قةن ومع ا س   ناك ماامر  أادر  مدن 
فقدد ادرر المجلدى  نبنداء عليد "و ". و كر عبداى أند لتهطيل ايال الدولة ال لسطينية المستقلةكماى 

المركز  اتاا  ارارات كاسمة في ا يال القليلة القادمة بما يتهل  في عياتنا مع     الجهاتن ولن 
ل َأبدوا ناا  وال يلومنا أكدن فقد ب لنا كل جهد ممكن مدن أجدل أن نكدافظ علدا  د   المسدير ن لكدنه

 . 58.. لن ولن يهطلو ان سنستمر".بال أن يهطلو ا
  نجدداز مهظددل أعمددال الك ددر فددي ن دد  خددال فددي بدداطن كشدد  ناشددطون مقدسدديون عددن اسددتكمال وا 

 نل600ا رن أسدد ل المسددجد ا ا ددا ويمتددد كتددا منطقددة عددين سددلوان ا ثريددةن بطددول يزيددد عددن 
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اشددطون ن قددًا طددويًي يتدد لل  مددن طبقددات وبهمد  ثددي  طبقددات. وتظهددر مقدداطع فيددديو بثلهددا  داالء الن
 .59عد  ويت رلع باتجا ات ماتل ةن كي  تظهر أرخيات اديمة وبهن رثار رومانية

  بندد  "ال ن فددي مدداتمر  ددك ي عقددد  فددي بدداريى اإلسددراسيليةن بنيددامين نتنيددا ون الككومددةاددال رسدديى
ت علا بهدد "اطدو  كان "بسراسيل"سياسي مع  ز  كما  و الكال مع داعش"ن وكش  أن  يوجد كلل 

: "أندا أفهدل كدل مدا بوسدهي اداسيً  نتنيدا و واكد  ابل استادال القو  الق و " في اطاع  ز . وادعا
من الكرر ب ا لزل ا مدرن ولكنندي أكداول  ى ااس اً يلتجنر كرر  ير خرورية"ن وأشار بلا أن  "ل

المسدديطر  فددي اطدداع : "طالمددا كمدداى  ددي تجنددر  لددكن بن لددل تكددن خددرورية". واددتل نتنيددا و ادداسيً 
 .60 ز ن فنن أفخل ما يمكن التو ل بلي   و تهدسة"

  فرايل  لي دين بلدا شدركة التجسدى اإلسدراسيلية الاا دة بديك كيدور أالموساد ا سب ن  رسيىانخل
Black Cube ن كهخدددو فدددي مجلدددى بدارتهدددان ورسددديى لجندددة ااتيدددار الزبددداسنن ومستشدددار كبيدددر فدددي

 .61المجالين الهملياتي واالستابار 
  الهمدددل مدددن أجدددل فلسدددطينيي سدددورية عدددن توثيقهدددا انتهاكدددات جسددددية كبيدددر  بكددد ل  مجموعدددةكشددد ت 

الجسدة فلسدطينية اخدين تكدت  35قدت اليجسين ال لسدطينيين مدن سدوريةن واالدت المجموعدة أنهدا وثل 
الته ير في سجون النظال السور ن بينما بل ت الك يلة اإلجماليدة لخدكايا التهد ير ال لسدطينيين 

بلددا أن النظددال السددور  يوا ددل  المجموعددة تبيددنهل أط ددال وكبددار فددي السددن. وأشددار  نجدد ال 558
 .62بنا  108في السجون وأفرع ا من بينهل  1,709أكثر من  اإلا اء القسر  بك ل 

  عداد  الاددمات ارر مجلى الوزراء السدور  تكليد  مكافظدة دمشد  ب عمدال ت  يدل البندا التكتيدة وا 
 .63لهود  المهجرين بلا المايل بدمش  تمهيداً  ا ساسية بلا مايل اليرموك

   كشد ت م ددادر سياسدية مطلهددة فدي تددل أبيدرن أن المبهددو  ا مريكدي لددد"عملية السديل" فددي الشددر
ا وسددط جيسددون  ددرينبيت أبلددص المسدداولين اإلسددراسيليينن بدد ن اإلدار  ا مريكيددة سددتهلن اريبددًا عددن 

نشدددر  مدددن مهلومدددات  م دددادرن بن كدددل مدددا تدددلل ت ا ددديل " ددد قة القدددرن". وادددال  دددرينبيتن كسدددر ال
 .64وت ا يلن كتا اآلنن كول المبادر  ا مريكيةن  ير  كيأل و ير داي 

 12/11/2018اإلثنين، 

  بقطاع  ز  أكثر من ثيثمسة  اروخ علا مناط  بسراسيليةن وأ دابت  ال لسطينية المقاومةأطلقت
فددددي استشددددهاد ثيثددددة  ن متسددددبباً ن فددددي كددددين أ ددددار االكددددتيل علددددا سددددبهين مواهدددداً امسددددين شا دددداً 

االكدددتيل اإلسدددراسيلين مقدددر اندددا  ا ا دددا  طددداسراتا ددد ت و فلسدددطينيين وا  دددابة تسدددهة رادددرين. 
المشدتركة ل  داسل المقاومدة  ال رفدةفي المقابلن أعلنت و ال خاسية في مدينة  ز ن ودمرت  بالكامل. 

علدا استشدهاد سدبهة مدن عنا در  ال لسطينية توسيع داسدر  ا د ها لأل ددا  اإلسدراسيليةن و لدك رداً 
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أار جيش االكدتيل بن دابة أكدد جندود  فدي اسدتهدا  كافلدة و. 11/11/2018مساء ا كد  المقاومة
   .65أيطل  من اطاع  ز  Cornetب اروخ موج  من طراز كورنيت 

  االدت كتاسددر القسددال بنهدا أفشددلت ماططددًا  دهيونيًا كبيددرًا اسددتهد  الدط ا ورا  ومبا تددة المقاومددة
فددي بيددان  نجيل بنجدداز نددوعين شددراي مدينددة اددانيونى جنددور اطدداع  ددز . وأوخددكت الكتاسددروتسدد

ن أن الهدددو اإلسددراسيلي اطددط وبدددأ بتن يدد  عمليددة مددن الهيددار الثقيددل كانددت تهددد  بلددا لهددا عسددكر 
 نوأجبرتد  علدا ال درار نتوجي  خربة  ااسدية  للمقاومدةن بال أنهدا لقنتد  درسدًا ااسديًان واسدتطاعت دكدر 

 .66جر أ يال الايبة وال شلو و ي
  كملددت روسدديا "بسددراسيل" مسدداولية الت ددهيد فددي اطدداع  ددز ن جددراء عمليتهددا الهسددكرية فددي القطدداعن

. وو ددددد ت الاارجيدددددة الروسددددديةن فدددددي بيدددددان لهدددددان الهمليدددددة الهسدددددكرية 11/11/2018 مسددددداء ا كدددددد
 " بزاء ت دهيد التدوتر اإلسراسيلية بد"المست ز "ن وف  وساسل بعيل روسية. وأعربت عدن "القلد  الهميد

 .67بين اطاع  ز  و"بسراسيل"ن ودعت الطرفين بلا الهود  علا ال ور بلا وا  بطي  النار
 13/11/2018الثالثاء، 

  لوا   أعلنت  رفة الهمليات المشتركة ل  اسل المقاومة في اطاع  ز ن أن  جر  التو ل بلا ات ا
التو ددل  بن  لددك االت ددا  تددلل  لهددانفددي بيددان  نرفددةبطددي  النددار مددع االكددتيل اإلسددراسيلي. واالددت ال 

ن المقاومة سدتلتزل بد لك اإلعدين طالمدا التدزل بد  االكدتيل.  ادرر المجلدى و بلي  بجهود م ريةن وا 
ساعاتن "عددل  7 نكواستمرت  ةالوزار  ا مني الم  ر في الككومة اإلسراسيليةن ال   عقد جلس

ر ا مدر  لدك". وأكددت شدركة الهمليات "طالما تطلل  اواعد اللهبة"ن وطلر من الجيش موا لة كسر
ن أييلدت شداكيدن ووزيدر التهلديلن هددلأفيجدور ليبرمدانن ووزيدر  ال دفاعا ابار اإلسراسيلية أن وزير ال
 مع ااترا  وا  بطي  النار. ن تالي بينيتن  وتوا جميهاً 

بن ال  اسل ال لسطينية  وفور اإلعين عن التو ل بلا تهدسة بين ا طرا ن اال جيش االكتيل
أن القبة الكديدية تمكنت  ا ي ة  ارواية باتجا  المستهمراتن زاعماً  460في  ز  أطلقت ارابة 

 في اطاع  ز . مواهاً  160كو ن اروخ. كما  كر الجيش أن   اجل  100من بسقاط 
ت داسر  النار ردًا المجدل المكتلة دالمدينة اال بن اد ؛ الناط  باسل كتار القسالن عبيد أبو وكان 

علا ا   المباني المدنية في  ز . وأكد أبو عبيد  أن أسدود وبسر السبع  ما الهد  التالي ب ا 
 .68تماد  الهدو في ا   المباني المدنية اآلمنة

 " التو ددل بليدد   ات ددا  وادد  بطددي  النددار الدد   تددلل  خدددل  نتظددا ر سددكان مسددتهمرات منطقددة " ددي   ددز
 .69سديروتمستوطنة ايلها اإلطارات المطاطية وأ لقوا مدال  بوساطة م ريةن أشهلوا

  عقد مجلى ا من الدولي جلسة م لقةن لمنااشة رادر التطدورات فدي اطداع  دز  المكتدلن وادد فشدل
ل بلا أ  اتل ا  كول سبل تسوية الوخع في القطاع المكا ر. عيقدد و  أعخاء المجلى في التو ل
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مددن الكويددتن التددي تمثددل الدددول الهربيددة فددي المجلددىن االجتمدداع فددي مجلددى ا مددن بطلددر مددن كددل 
وانتهددا بلددا "ال شددل"ن بكسددر مددا أعلددن السدد ير ال لسددطيني لددد  ا مددل  ندايقددة 50وبولي يددان واسددتمر 

 . 70المتكد  ريان من ور
  ًولددل ولددن  نعلددا المبدددأ اددال ناسددر رسدديى كركددة فددتأل مكمددود الهددالول: "بن كركددة فددتأل ثابتددة داسمددا

ن االاتي  والتباين أ و أن التناان ا ساسي  و مع االكتيل اإلسراسيلين و ن و تكيد عن  يوماً 
بددين كركتددي فددتأل وكمدداى مددا  ددو بال اددي  ثددانو ن والدددليل علددا  لددك أن أبناءنددا ومقاتلينددا مددن 

وطالدر الهدالول  واا ون بالميدان وادموا الكثير من التخكيات في اطداع  دز ". كركة فتأل أيخاً 
 .71هالي علا الجرا  والتمسك بوكد  الموا أبناء كركة فتأل الت

  أعلنت ألوية النا ر  دي  الددينن الجندا  الهسدكر  للجدان المقاومدة الشدهبيةن مسداوليتها الكاملدة
 شدراي مكافظدة ادانيونى جندور اطداع  دز . 7/2/2018عن عملية "كمين الهلدل" التدي واهدت فدي 

ة مددن الجنددود اإلسددراسيليين اددرر مواددع تظهددر مجموعدد نوفددي مشددا د ك ددرية بثلتهددا انددا  "الميددادين"
فتتسبلر  ن"سارية الهلل" و ي تتكرلك في المكان إلزالة علل فلسطينن ابل أن تن جر عبو  ناس ة بهل

 .72بسقوطهل بين اتيل وجريأل
  مييددين دوالرن لمددن يقدددل مهلومددات  امسددةأعلنددت الواليددات المتكددد  ا مريكيددة ر ددد مكافدد   ادددر ا

المكتر السياسي لكركة كماى  الأل الهارور ن والقياديين في كزر هللا  ناسر رسيى كلٍّ من عن
 .73اللبناني اليل يوس  كررن و يثل عليل طبطباسي

 14/11/2018األربعاء، 

 "ووزيددر الدددفاع اإلسددراسيلين أفيجدددور ليبرمددانن عددن اسددتقالت  مددن  نأعلددن رسدديى كددزر "بسددراسيل بيتنددا
تنيا و. وعزا ليبرمان اطوت      بلا مهارخت  لقرار من ب  وانسكار كزب  من ككومة بنيامين ن

واال  بوا  بطي  النار في اطاع  ز .المجلى الوزار  ا مني الم  ر في الككومة اإلسراسيلية 
ن بكسددر كمدداىن  ددو استسدديل لإلر ددار عمدد التهدسددةليبرمددانن بن وادد  بطددي  النددارن بلددا جانددر 

نددمال اإلسدراسيليةن الهخدو فدي "بسدراسيل بيتندا"ن  دوفا الهجر  واال وزير ادمت ومن جهتهان . تهبير 
 .74استقالتها Sofa Landverالندفير 

  التو دل بليد  مدع  الوزراء اإلسراسيلي بنيامين نتنيدا ون عدن واد  بطدي  الندار الد   تدلل  رسيىدافع
لو كان ال  اسل ال لسطينية في  ز . واال نتنيا و بن "القياد  الكقيقية ت هل الشيء ال اسر كتا 

 .75"... هباً 
   تددويتر: علددااددال سددامي أبددو ز ددر ن القيدداد  فددي كركددة كمدداىن فددي ت ريددد  نشددر ا علددا  دد كت 

ليبرمددان  ددي انت ددار سياسددي ل ددز  التددي نجكددت ب ددمود ا فددي بكدددا   ددز  سياسددية فددي  اسددتقالة"
 .76طينية""كما أنها اعترا  بالهزيمة والهجز في مواجهة المقاومة ال لس ساكة االكتيل". وتابع:
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  مدن عنا در شدرطة االكدتيل اإلسدراسيلين فدي عمليدة طهدن فدي مسدتهمر ن ادرر بلدد   سبهةأ ير
 . 77لوساسل بعيل بسراسيليةوفقًا جبل المكبر بالقدى المكتلةن 

  كركدة اللجنة المركزية لكركة فتأل عباى زكين القرار ا مريكدي بدندرال القيداد  فدي  عخواستنكر
 .78 لواسأل اإلر ار وا عين مكاف   مالية عمن يدلي بمهلومات عن كماى  الأل الهارور ن علا

  ن عدن فدوز المرشدأل الدديني رجدل )اإلعداد ( بلدية القدى المكتلةن في جولتها الثانية رساسة انتااباتأس رت
Ofer Berkovitchعلا منافس  الهلماني عوفر بيركوفيتش  Moshe Leonا عمال موشي  ليون 

79. 
  ال لسطينية في اطداع  دز ن استشدهاد  دياد فلسدطيني جدراء ب دابت  بر دا  أعلنت وزار  ال كة

 .80االكتيل اإلسراسيلي شمال  رر بلد  بيت ال يا شمالي القطاع
  مليدون  42.1أبل ت المندوبية الداسمة لدولة الكويتن ا مانة الهامة لجامهة الددول الهربيدةن بتكويدل مبلدص

لكويت في نيويدورك للقيدال بسدداد  بلدا وكالدة ا وندروان و لدك وفداًء دوالرن بلا كسار الوفد الداسل لدولة ا
27/9/2018لتههد ا للتبرع ب لك المبلص ايل ماتمر دعل ا ونروا ال   عقد في نيويورك في 

81. 
 15/11/2018الخميس، 

  بن الءات الارطدول المبهو  ا مريكي لد"عملية السيل" في الشر  ا وسط جيسون  درينبيت اال
مدن وراء الكدواليى  "بسدراسيل"الددول الهربيدة لينتقدال مدن التهامدل مدع  ي  لدل تهدد مجديدةن داعيداً الث

مع  "بسراسيلد"يول"ن اال  رينبيت بن  ناك م الأل متداالة لالسراسيل بللهينية. وفي مقال نشرت  "
 .82عدد من ا نظمة الهربيةن علا رأسها السهودية واإلمارات وعيمان

 للجنددة الهليددا المكل ددة بتن يدد   لطة ال لسددطينية مكمددود عبدداىن ادديل تراسدد  اجتماعدداً السدد رسدديىع والدد
 دددك انخدددمال لهددددد مدددن  11متابهدددة ادددرارات المجلدددى المركدددز ن فدددي مقدددر الرساسدددة بمديندددة رال هللان 

 .83الماسسات الدولية المتا  ة والمواثي  الدولية
 أن ن ن فدي ت دريأل  دك يريدر ال لسدطينيةالتك منظمدة أكد أكمد أبو  ولين رسيى داسر  اليجسين في

ا ونروا تاطت "أزمتها الوجودية" الناجمة عن اطع اإلدار  ا مريكيدة بسدهاماتها الماليدةن مثمندًا وكالة 
 نوالسدددددهودية نوروسددددديا وجامهدددددة الددددددول الهربيدددددة نجهدددددود الددددددول المانكدددددةن ودول االتكددددداد ا وروبدددددي

لددددول التدددي دعمدددت وأسدددهمت فدددي ت طيدددة الهجدددز وم دددر و ير دددا مدددن ا نوا ردن نواطدددر نواإلمدددارات
أعلن الم ون الهال لوكالة ا ونروا أن المنظمدة تمكندت مدن ومن جهت ن  المالي في ميزانية ا ونروا.

 .84تجاوز أزمة التمويل الاانقة التي نجمت عن ارار الرسيى ا مريكي دونالد ترامر وا  تمويلها
  فدددي  1948مدددن فلسدددطينيي  عربيددداً  ا ولدددا فدددي تارياهدددان شددداباً  الاارجيدددة اإلسدددراسيليةن للمدددر  وزار عيلندددت

في الها مة ا  رية باكو. وبكسر موادع  دكي ة يدديهوت أكروندوتن فقدد تدلل  "بسراسيل"من ر س ير 
 .85في من ر الس ير نمن مدينة يافا نتهيين جورل ديك
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  لمقاطهدددة وسدددكر ارى ا مريكدددي بلهددان عمدددرن ت ييدددد ا لكركددة جفددي الكدددون المنتابدددةأعلنددت الناسدددر
 .86وأعربت عن تهاط ها مع ال لسطينيين ناالستثمارات وفرن الهقوبات )بي د  أى(

 16/11/2018الجمعة، 

 دد ك ددل تدد بين شددهداء القسددال فددي مدينددة فددي القاسددد الهددال لكتاسددر القسددال مكمددد الخددي  رسددالة   وجل
مقاومددة ال لسددطينية ادداسًي: أندد  لددو زاد االكددتيل فددي الموجددة ا ايددر  لزدنددا. وأشدداد بدد داء ال اددانيونى

في  رفدة واكدد ن فدي مشدهد  ف يًي فلسطينيًا مهاً  13 ول مر  في تاريخ الشهر ال لسطيني يهمل 
  رسالة بلدا كركدة فدتأل ولمدن ياتلد  مدع كركدة كمداى ووجل  أعطا  ور  نمو جية عن المقاومة.

ن انت درنا عليد  فن درنا ن دركلن  ااسًي: "الوا بيننا وبين عدونان فنن اخا علينا فقد ك يتموندان وا 
 .87كلن وتكريرنا تكريركل"نا عزل وعزل 

  ا ول لدددرسيى المجلدددى التشدددريهين أكمدددد بكدددرن "بن المقاومدددة ال لسدددطينية  دددي كاميدددة  الناسدددرادددال
 .88ويجر علا االكتيل أن ي هل مهادلة الدل بالدل وا من با من" نمسيرات الهود 

 ليبرمددانن لددد  تطرادد  بلددا ت ا مددات وادد  بطددي   أفيجدددوراإلسددراسيلي السدداب ن  دفاعوزيددر الدد اددال
ن وا  ا لدل نواد  تهداظل وبنداء اوتد ن سنك دل بهدد سدنة ننا نيطهل اآلن وكشاً بالنار في اطاع  ز ن "

أندد  بهددد أن  "لدديى مهقددوالً  :وأخددا  ليبرمددان  نددا علددا شددقيقة تددوأل لكددزر هللان بكددل مددا يهنددي  لددك".
 جا   ي   ز ن وجنور البيدن يك ل ااد  كماى عملياً ا ي ة  ارواية بات 500أطلقت كماى 

 .89اإلسراسيلي" الكابينتعلا ك انة من 
  ن كركددة  "بسددراسيل"اددال رسدديى الددوزراء اإلسددراسيلي السدداب  بيهددود أولمددرتن بن فقدددت اددو  ردعهددان وا 

 "لبسددراسي"وأدالددت   دداروااً  460ن بهدددما  اجمتنددا بددد وعلمتنددا درسدداً  "مدرسددة"كمدداى اددد عملددت منددا 
 .90وتسببت ب زمة سياسية داالية ن جواء كرر

  ًا بجرا  ماتل ة جراء امع ادوات االكدتيل اإلسدراسيلي ل هاليدات مسديرات الهدود  فلسطيني 40أ ير
 .91وكسر الك ار السلمية ارر السيال ال ا ل علا طول المناط  الشراية لقطاع  ز 

  فددي جهدداز الماددابرات الم ددريةن بلددا و ددل اللددواء أكمددد عبددد الاددال ن مسدداول الملدد  ال لسددطيني
مهرجدددان نظمتددد  كتاسدددر القسدددالن فدددي مديندددة ادددانيونىن لتددد بين عددددد مدددن عنا دددر ا. و دددافأل عبدددد 
الادددال  اددداد  كركدددة كمددداى المتواجددددين فدددي الك دددلن وعلدددا رأسدددهل يكيدددا السدددنوارن ابدددل أن ي دددادر  

 . 92ن دون أن يجلى لمشا د  فقرات الك لسريهاً 
 ن منهدددا سدددبهة "بسدددراسيل" مدددل المتكدددد ن ب  لبيدددة كبيدددر ن ثمانيدددة ادددرارات خددددل تبنددت الجمهيدددة الهامدددة لأل

 .93ل الأل فلسطين تاكد علا كقو  شهبها
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  مددن أ دل فلسددطيني فددي الكددونجرىن رشديد  طليددرن فددي ت ريدد  لهددا علددا تددويترن  عخددواالدت أول
عمدرن  بنها تتخامن مع زميلتها من أ دل  دومالي بلهدان عمدرن و لدك بهدد الكملدة التدي واجهتهدا

 .94(ىأبي د  ) "بسراسيل"نتيجة دعمها للكركة الدولية لمقاطهة 
 17/11/2018السبت، 

 اليددل الكيددةن أن ت ا مددات وادد  بطددي  النددار التددي  ىأكددد عخددو المكتددر السياسددي لكركددة كمددا
م ر بلدا بلدزال االكدتيل بهدا. وبشد ن بملد  ا سدر ن  ا تزال ااسمة ومستمر ن داعياً مرعتها م ر 

أن االكددتيل اإلسددراسيلي يهيدد  أ  تقدددل فددي  دد ا الملدد ن و ددو  يددر جددا ز إلبددرال  دد قة  أكددد الكيددة
أسر  كقيقيةن ويراو  ويبيع الو ل لهاسيت جنود . وعن اشتباك اانيونىن أكد الكية أن االكتيل 
كددداول تن يددد  ااتدددرا  أمندددي كبيدددر علدددا مدددا يبددددو مدددن اددديل زراعدددة أجهدددز  تن دددتن لكدددن المقاومدددة 

 .95انت ل  بالمر ادن ويقظتها أفشلت ماططات ال لسطينية ك
  ال دددك يين بجدددرو  مت اوتدددة وكددداالت ااتندددا ن و لدددك جدددراء امدددع ادددوات االكدددتيل  عشدددراتأ دددير

اإلسددددراسيلي مسددددير  ليتكدددداد الدددددولي لل ددددك يين علددددا كدددداجز النددددديان ب  طالبددددت المسددددير  سددددلطات 
كريدددددة كركدددددة ال دددددك يين االكدددددتيل اكتدددددرال بطاادددددة ال دددددكافة ال دددددادر  مدددددن االتكدددددادن وتسدددددهيل 

 .96 لال لسطينيين ووا  االنتهاكات خدل 
 18/11/2018األحد، 

  ن و لدك دفاعالككومة اإلسراسيليةن بنيامين نتنيا ون أن  سيكت ظ لن س  بمن ر وزير الد رسيىأعلن
ب ا لل يتل ن علا الر ل من تهديد كزر البيت اليهود  أن  سينسكر من االستي  ويسقط الككومة

 .97وزيرًا للدفاع يى الكزرن ن تالي بينيتتهيين رس
  أعلنددت منظمددة التكريددر ال لسددطينية رفخددها سددهي اإلدار  ا مريكيددة إلدانددة كركددة كمدداى فددي ا مددل

اللجنة التن ي ية للمنظمةن  اسر عريقداتن فدي بيدان لد ن مشدروع ادرار  سرالمتكد . واستنكر أمين 
مل المتكد  نيكي  الي علا الجمهيدة الهامدة لألمدل طركت  س ير  الواليات المتكد  ا مريكية في ا 

المتكددددد ن يدددددعو بلددددا بدانددددة كمدددداى "لتكريخددددها المسددددتمر علددددا الهندددد  خدددددل بسددددراسيلن وإلطددددي  
 .98عريقات أن مشروع القرار ا مريكي الجديد "يقلر الكقاس  رأسًا علا عقر" رأ و  ال واريخ".

  بلا الت هيد من  بلا التهدسدة والتسدوية الجدار  وكماى أارر  "بسراسيل"اإلسراسيلي أن  الجيشر ادل
لموادددع  دددكي ة مهددداري ن فدددنن التقيددديل ا مندددي الجديدددد  الهمدددل عليهدددا مدددن ابدددل أطدددرا  عدددد . ووفقددداً 

أن الت هيد بين الجانبين ل  فر دة كبيدر ن بدالر ل مدن الهددوء النسدبي فدي ا يدال بلا للجيش يشير 
جولدددة أادددر  مدددن الهنددد  ويجهدددز اواتددد  إلمكانيدددة ا ايدددر . وبكسدددر التقيددديلن فدددنن الجددديش يسدددتهد ل

 .99التد ور السريع. مشيرًا بلا أن الوخع علا جبهة  ز  سيبقا متوترًا في المستقبل القرير
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  ادديل جولددة  "بسراسيلد"يددول" بن كجددل ا خددرار المباشددر  التددي لكقددت بددالسددراسيل بأوردتدد  " تقريددراددال
واالت ال كي ة بن بك اء ا خرار في الجندور  ن فا  التواهات.مع اطاع  ز الت هيد ا اير  

طلبدددات تهدددوين لسدددلطة خدددريبة ا مددديك فدددي  406كتدددا اآلن تقدددديل  مسدددتمر باالرت ددداعن وادددد تدددلل 
 .100للكقول الزراعية 4للمركباتن و طلباً  81للمنازل والشق  السكنيةن و 317ن منها "بسراسيل"
  وكدددد   1,252كان فدددي اطددداع  دددز ن أن  ددددر عدددن وزار  ا شددد ال الهامدددة واإلسددد يتدددوثيق تقريدددرأفددداد

تها طددداسرات وكدددد  سدددكنية بشدددكل كلدددين جدددراء ال دددارات التدددي شدددنل  77سدددكنية تخدددررتن فيمدددا  ددددمت 
وكيل عال الوزار ن ناجي سركانن واال  سي  الجو اإلسراسيلي ايل الهدوان ا اير علا القطاع.

 20كدددد  بخدددرر بليدددص وو  55وكدددد  لخدددرر جزسدددين باإلخدددافة  1,100بنددد  اددديل ال دددارات تهرخدددت 
 .101وكد  باتت  ير  الكة للسكن

  مليون دوالر دعماً  50ال لسطيني لد  الكويت رامي طهبورن أن الكويت ادمت مبلص  الس يرأعلن 
 .102تكويل المبلص بلا كسار وزار  المالية ال لسطينية للموازنة الهامة للسلطة ال لسطينيةن وتلل 

 كركدةودية اسدتهانت ب ريد  تدابع للقيداد  الم  دول مدن أفادت  دكي ة يندي شد   التركيدة أن السده 
ا دداء أدلددة مددن سدداكة جريمددة اتددل  فددتألن مكمددد دكددينن والمقدديل فددي أبددو ظبددين مددن أجددل طمددى وا 

 .103ال ك ي السهود ن جمال ااشقجين في س ار  بيد  في بسطنبول
 19/11/2018اإلثنين، 

   علددا مشددروع اددانون يسددمأل ببندداء منددازل  بددالقراءتين الثانيددة والثالثددةن اإلسددراسيلين الكنيسددت دداد
ووكددددات سدددكنية فدددي مسدددطكات الكدددداس  الهامدددة والوطنيدددةن مدددا يهندددي السدددما  بتوسددديع مدددا يسدددما 

فددي كددي واد   بالل ددة الهبريددةن"عيددر دافيددد"  أو نبددد"المركز السددياكي" المهددرو  باسددل "مدينددة داود"
واسدهة. أيددد االاتدرا  فددي القددراء  كلدو  ببلددد  سدلوان جنددور المسدجد ا ا ددا وتكويلدد  بلدا مسددتهمر  

41عخو كنيست فيما عارخ   63الثالثة والنهاسية 
104. 

  شارك رسيى الككومة بنيامين نتنيا و في جلسة عقدتها لجنة الاارجيدة وا مدن فدي الكنيسدت علدا
"نكن مستهدين لمواجهة جميع  :جلسةالواال نتنيا و ايل  .دفاعتولي من ر وزير ال ارار خوء 

سدقاط الككومدة عمدل مد. وكما الت ليلة أمدىن نكدن فدي اخدل مهركدة التكديات ا زالدت مسدتمر ن وا 
 .105" ير مساول في     ال تر  الكساسة أمنياً 

  ط ديً  52فلسطينن بن اوات االكدتيل اإلسدراسيلي اتلدت  - الهالمية للدفاع عن ا ط ال الكركةاالت 
وأوخدكت  .2018سدنة مند  بدايدة ن لقطداعمدنهل فدي ا 46في الخ ة ال ربية واطداع  دز ن  فلسطينياً 

ن أن مددن بددين ا ط ددال الدد ين اتلددتهل لهددا لمناسددبة اليددول الهددالمي للط ددلالكركددة الهالميددةن فددي بيددان 
فدي  5في منطقة الدبطنن و 7في  دور لن و 9كانت ب اباتهل في راوسهلن و 18اوات االكتيل 
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ن ا مدر الد   يشدير بلدا أن جندود لجسدد ابات في مناط  ماتل ة من االرابةن فيما كانت بقية اإل
 .106االكتيل يتهمدون بطي  الر ا  علا المناط  الهليا من الجسد بق د القتل

  دد  الاددا  لألمددل المتكددد  لدداسددتهرن  فددي الشددر  ا وسددط نيكددوال  ميدينددو  "عملية السدديلد"المنسل
داسر  التل زيونيدة مدن ن فدي بكاطتد  لمجلدى ا مدن عبدر الدالتطورات ا ايدر  التدي شدهد ا اطداع  دز 

 ددو التو ددل  13/11/2018-11فددي . وأاددر ميدينددو  بدد ن السددبر فددي اندددالع موجددة الهندد  القدددى
اإلسددراسيلي دااددل اطدداع  ددز  بهددد  اتددل أكددد ادداد  كتاسددر القسددال. ودعددا ميدينددو  بلددا ممارسددة 

 .107أا ا درجات خبط الن ى واالمتناع عن استادال القو  المميتة بال كمي  أاير
  مشدروع ادرار يددين "ا د  س ير  الواليات المتكد  ا مريكيدة فدي ا مدل المتكدد  نيكدي  دالي عت وزل

بكسر م ادر في ا مل المتكد . وسيتل الت ويت  نوال   يرتقي لجريمة كرر" نكماى للمدنيين
29/11/2018في الجمهية الهامة لألمل المتكد  علا مشروع القرار في 

108. 
  مليدون  446عن تقلي  الهجدز المدالي للوكالدة مدن  بيير كرينبول ونروا الة اوكل الهالالم ون أعلن

. وعبلددددر كرينبددددول عددددن شددددكر  لدددددول الالدددديان ممثلددددًة فددددي 2018نة سددددمليددددون دوالر ل 21دوالر بلددددا 
مليون دوالرن مشيرًا بلا أن الدعل  ير  50السهودية واإلمارات والكويت واطرن التي ادل كل منها 

 .109رًا في تقلي  الهجز في الميزانية الهامةالمسبو  ساعد كثي
  االددت شددركة "بيددر بددي بن بدديAirbnb " لتدد جير أمدداكن اخدداء الهطدديت عبددر اإلنترنددتن بنهددا اددررت

بل اء اواسل ا ماكن المتاكة للكجز في مستهمرات الخ ة ال ربية. و كر متكد  باسل "بير بي بن 
 .110سمةن سيسر  في ا يال القليلة المقبلةاا 200بي" أن القرارن ال   ياثر علا نكو 

 20/11/2018الثالثاء، 

  لوفا  الرسيى ياسر عرفاتن استجابة لدعو  وجهها  14شارك اآلال  في اطاع  ز ن في ال كر  الد
ن عبدر ال يدديو في كركة فتأل بقياد  مكمدد دكدين. وفدي كلمتد  اديل االكت دال "التيار اإل يكي"

أن نلتقي ا سبوع الماخدي إلكيداء  كدر  الشدهيد أبدو عمدارن لدوال تن يد  اال دكين: "كان ماططًا 
وردت ال دداع  دداعين وأكثددرن  نالمكتددل عمليتدد  ال ددادر ن ف ددز  ا بيددة وأ لهددا يدد بون أن يمددر ال دددر

ودعدا دكدين مكمدود عبداى للتوجد   فكدل التكيدة لل دامدين المددافهين عدن أسدوار  دز  وكرامتهدا".
 .111إلطار القياد  الموكدلقاء لعين عن ككومة وكد  وطنية وعقد واإل نفورًا بلا اطاع  ز 

  اددال عخددو اللجنددة المركزيددة لكركددة فددتأل مكمددد اشددتيةن بن فددتأل جددا ز  للم ددالكة الوطنيددة الشدداملة
 نن واسددتكمال عمليددة تمكددين الككومددة ال لسددطينية مددن النقطددة التددي انتهددت عنددد ا2017وفقددًا الت ددا  

اشدتية علدا أن ى جهداز المادابرات ال لسدطينية. وشددد لدوزراء ورسديعقر مكاولة اسدتهدا  رسديى ا
الكركة مستهد  لب ل كل شيء ممكن لتكقي  الوكد  الوطنية القاسمة علدا وكدد  الشدرعيةن والكيدان 
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ن أن فتألن مستهد  لل  ار بلا انتاابدات عامدة والبرنامان وليى وف  نظرية التقاسل الوظي ي. وبيل 
 .112يني ايار يقرر فيها الشهر ال لسط

  القاخدددي المتقاعدددد بليهدددازر  ولددددبر   دددادات لجندددة تهيدددين كبدددار المسددداولين اإلسدددراسيليين برساسدددة
Eliezer Goldbergن علا تهيين أفي  كواافي Aviv Kochavi ن رسيسًا جديدًا لهيسة أركان الجيش

 .113ريزنكوتل اد   اإلسراسيلين ال اً 
  نهدددان بهدددد ثدددي  سدددنوات مدددن التكقيددد ن ادددررت رفدددع اإلسدددراسيليةن فدددي بيدددان رسدددمي أ الشدددرطةأعلندددت

 نوشدقيق  للمكاكمدة بهدد  تهدل نن وزوجت أريي  درعي الدااليةوزير تو ية بلا النيابة الهامة لتقديل 
ن وتقديل ت ريأل كا ر لمراار الدولة ورسديى ات خريبية بقيمة مييين الشواكلمنها ارتكار ماال 

أثناء تولي  في ب  الشرطة في أن درعي ارتكر الماال ات الكنيست بش ن ممتلكات  ومداايل . وتشت
 .114من ب  الوزار 

  مدن ا ط دال ال لسدطينيين  908ا سير ال لسطيني بن اوات االكتيل اإلسدراسيلي اعتقلدت  ناد اال
2018أكتوبر  كتا نهاية تشرين ا ول/ 2018من  بداية  عاماً  18ال ين تقل أعمار ل عن 

115. 
 اددا  اإلسدديميةن تقددع بمدينددة ل عمليددات تجريدد   ران زراعيددة تابهددة لألو جرافددات االكددتي ن دد ت

 .116شجر  نايل وتكميلها في شاكنات وم ادرتها 500اامت بنزع نكو و ن أريكا
  االتكاد الكند  للطيرأعلن Canadian Federation of Students (CFS)  المقاطهدة ت ييدد  لكركدة

ن و لك ايل اجتماع  السنو  الهال في مدينة أى( وسكر االستثمارات وفرن الهقوبات )بي د 
المينظمدة  دل الد   ييهد نودعدا االتكداد أوتاوا الكنديلةن كما أيلد بياندًا ييددين االكدتيل الميسدتمر ل لسدطين.

اتكددادًا فدددي جميددع المقاطهدددات  64طالدددر كنددد  فدددي ألدد   530مثدددل ن ويالطيبيلددة ا كبددر فدددي كندددا
 .117في  ز " ال لسطينيين يان ييدين ال ظاسع ا اير  خدل ن بلا "ب دار ب12الد الكندية 
 21/11/2018األربعاء، 

  س ير  الواليات استنكر أمين سر اللجنة التن ي ية لمنظمة التكرير ال لسطينية  اسر عريقاتن ايال
ن بتوزيدع مشدروع ادرار علدا الجمهيدة الهامدة لألمدل المتكد  ا مريكية في ا مل المتكدد  نيكدي  دالي

تكدددد ن يددددعو إلداندددة كركدددة كمددداى. وو ددد  عريقدددات فدددي بيدددان  دددك ين مشدددروع القدددرار ب نددد  الم
مكاولة لقلر الكقاس ن ماكدًا أن سدلطة االكدتيل "بسدراسيل"ن التدي توا دل االسدتيطان االسدتهمار  

 .118وجراسل الكرر والهقوبات الجماعيةن  ي من يستك  اإلدانة والمساءلة والمكاسبة
  يدور  جاالندت سدراسيلي اإل اإلسدكانوزيدر  دددYoav Galant  با تيدال ااسدد كمداى فدي  دز  يكيدا

ن بن "أيددال يكيددا السددنوار جيددروزاليل بوسددتن ادديل مدداتمر عقدتدد   ددكي ة جاالنددت. واددال السددنوار
 .119مكدود . وأنا أعدكل ب ن  لن يينهي كيات  في بيت مسنلين"
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 اددديل شددده اط بالقددددى المكتلدددة أاددددمت شدددرطة االكدددتيل مهدددزز  بالوكددددات الاا دددةن علدددا ااتكدددال م
 .120ب ريهة البناء دون ترااي  تجارياً  مكيً  20 لدومكا رت ن وباشرت عملية  دل 

  مددددواطن مقدسددددي مددددن  700 ددددادات المككمددددة الهليددددا اإلسددددراسيلية علددددا دعددددو  اسددددتيطانية لتهجيددددر
ن ن فدددن(مكدددان)مندددازلهل فدددي كدددي سدددلوان شدددراي القددددى المكتلدددة. وبكسدددرن  يسدددة البددد  اإلسدددراسيلية 

عطيريدت مدن مدواطني سدلوانن وسدمكت لجمهيدة  104تقدلل ب   اً المككمة اإلسراسيلية رفخت التماس
 .121االستيطانية المتطرلفة بتهجير ال لسطينيين من منازلهل Ateret Cohanim كو انيل

  عواسد   705وجدود  (أوتشدا) مكتدر ا مدل المتكدد  لتنسدي  الشداون اإلنسدانية  تقرير  ادر عن وثل
ماتلددددد  أنكددددداء الخددددد ة؛ كيددددد  تقيلدددددد كركدددددة المركبدددددات ال لسدددددطينيةن وتنقلدددددل المشدددددا   فدددددي ةداسمددددد

دا كدان عليد  الكدال فدي  %3ال لسطينيين. واالت أوتشا بن   ا الهدد يشدكلل ارت اعدًا تبلدص نسدبت   عمل
 .122ن و و تاريخ المسأل الساب 2016 / ديسمبركانون ا ول

  ليلددا مددوران البريطددانيالبرلمددان  عخددوتقدددمت Layla Moran ًن بمشددروع اددانون ليعتددرا  رسددميا 
بدولة فلسطين. وفي كدي  لألناخولن االت مورانن أول عخو من أ دول فلسدطينية فدي مجلدى 

)ال رفدة ا ولدا(ن بن الاطدو  تد تي فدي  House of Commons of the United Kingdomالهمدول 
 بلدا ادانون بريطداني. وأخدافت الدولتين علا تكويدل القدرارات ا مميدة بطار تشجيع المامنين بكلل 

 .123دولة فلسطينن و و ما يجر ت يير ب أن بيد ا لل تهتر  بهد رسمياً  موران
 22/11/2018الخميس، 

  عرخددت كتاسددر القسددالن عبددر مواههددا اإللكترونددين  ددور ثمانيددة أشدداا ن بيددنهل امرأتددانن واالددت
كبدة ن باإلخدافة بلدا  دور مر 11/11/2018فدي بنهل أفراد القو  اإلسراسيلية المتسللة بلا اطاع  دز  

 بهنددوان "كددول عمليددة كدددل  . ونشددرت الكتاسددر مددع  دد   ال ددور بياندداً وشدداكنة اسددتادمتهما  دد   القددو 
"ن واالدددت بنهدددا "تمكندددت مدددن الو دددول بلدددا مراكدددل اطيدددراً   دددهيونياً  السدددي  التدددي أفشدددلت ماططددداً 

 .124"متقدمة في كش  ايوط الهملية الاا ة والاطير 
  اإلسددراسيلي أندد  كشدد  اليددة تابهددة لكركددة كمدداى فددي الخدد ة ال ربيددة اططددت ك الشددابا جهدداززعددل

. 1948وا راخدددي ال لسدددطينية المكتلدددة سدددنة  إلنشددداء بنيدددة تكتيدددة لتن يددد   جمدددات ااتلدددة فدددي الخددد ة
تجنيد ا من ابل نشطاء من كماى ب ز  ب وامر من  وبكسر مزاعل الجهازن فنن الالية بالخ ة تلل 

تددرير الاليدة علدا بعدداد مدواد مت جددر   للكركدة فدي القطداع. وادعدا أند  تدلل ايداد  الجندا  الهسدكر  
 .125واإليهاز لهل بتكديد أ دا  لتن ي   جمات

 رفن تدد كركددة فددتأل اددال عخددو المجلددى الثددور  والمتكددد  باسددل كركددة فددتأل أسددام  القواسددمين بن
كلد  مناخدل  طينيال لسد شدهرالالقواسدمي أن  أكددو  أن يوسل أ  فلسطيني باإلر دار. اطهياً  رفخاً 

االكتيل اإلسراسيلي سيستمرن وأن اإلر ار الكقيقدي  خدل   من أجل الكرية واالستقيلن وأن نخال
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 ددددو االكددددتيل اإلسددددراسيلي الكولونيددددالي االسددددتهمار  الهن ددددر  لشددددهبنا ولدولتدددد  التددددي اعتددددر  بهددددا 
 .126الهالل

  "ادال لدي فدي  يسدة م لقدة بند   ريزنكدوت داد   بنليبرمدان  أفيجدوراال رسيى كزر "بسراسيل بيتنا"
أشددار فيدد   بريددك"ن الدد   أ دددر تقريددراً  [يتسددكاك] مددن انتقددادات اللددواء %95بلددا  %90يوافدد  علددا 

ليبرمدان أند  "يوجدد الكثيدر مدن الهيدورن لكدن ينب دي أن  وأخدا بلا عدل جهوزية الجديش للكدرر. 
ات والتكدديات. وياسد ني أن وزار  أن  ال توجد اليول ميءمدة بدين الميزانيدة وبدين التهديدد ن هل أيخاً 

ر المتكد  باسل الجديش اإلسدراسيلي وعقل  المالية تتهامل مع الموخوع ا مني ك ن الوخع  ادئ".
من تقرير بريك السنو  كدول شدكاو  الجندود  %90بن ريزنكوت اال لليبرمان بن  يواف  علا  ااسيً 

 .127وليى كول تقرير جهوزية الجيش للكرر
  لبندانيين ن سد ينة الجسدين1982 سدنةن ب نها أ رات ببان اجتيا  لبنانن فدي رسمياً  "بسراسيل"اعترفت 

 .128الجساً  25ابالة شاط  مدينة طرابلى في شمال لبنانن ما أس ر عن مقتل 
 ن اددديل مقابلدددة مدددع وكالدددة كمددداىكركدددة بدددو مدددرزو ن عخدددو المكتدددر السياسدددي لكشددد  موسدددا أ

 ددز ن ممثلدة فددي قطداع دسدة والقخددايا اإلنسدانية بن عدن جهددود أوروبيدة تبد ل فددي ملد  التها ناخدول
دد الجهددود الم ددرية ن أبددو مددرزو  مجموعددة الدددول ا وروبيددة الداعمددة ل لسددطينن بقيدداد  النددرويا. وثمل

 .129إلنجا  مل  التهدسة نن بخافة بلا الجهود القطريةنيكوال  ميدينو  وا مميةن بقياد 
 شدد ن الهياددة مددع السددهوديةن بددالر ل مددن ا تيددال دافددع الددرسيى ا مريكددي دونالددد ترامددر عددن موا دد  ب

ادديل  نترامددر واددال فددي ورطددة كبيددر . "بسددراسيل"جمددال ااشددقجين واددال بندد  لددوال السددهودية لكانددت 
لنددا فددي الشددر  ا وسددطن لددو لددل يكددن  "الكقيقددة  ددي أن السددهودية م يددد  جددداً  ":عيد الشددكراكت الدد  بددد"

وا  ا نظرت بلا بسراسيل بدون السهودية فسدتكون فدي  لدينا السهودية لما كانت لدينا ااعد  خامةن
 .130ورطة كبير . ما ا يهني   ا؟  ل علا بسراسيل أن تركل؟  ل تريدون ركيل بسراسيل؟"

  رفع ممثلو ا مل المتكد  المات ون بكقو  اإلنسان شكو  رسمية بلدا الككومدة اإلسدراسيلية كدول
تشريع "اانون القوميدة اليهوديدة". وأمهدل الممثلدون  ما و  و  بد"المااو  الهميقة" و"بالص القل " من

ن مددن أجددل الددردل علددا تددوجههل وتسددااالتهلن و لددك ابددل 2019سددنة كتددا مطلددع  "بسددراسيل"ا مميددون 
 .131عرن تقرير ل كول الموخوع علا مجلى كقو  اإلنسان في ا مل المتكد  في جني 

  الكاليددة ال يمكنهددا بنهدداء واليتهددا بالكامددلن أن الككومددة  أييلددت شدداكيدأكدددت وزيددر  الهدددل اإلسددراسيلية
ن واعترفددت ب شددل  دد   الككومددة فددي منددع تكويددل ما  ددات 2019كتددا تشددرين الثدداني/ نددوفمبر 

ا سر  وعاسيت الشهداء ال لسطينيينن ااسلةن في مقابلة نشرتها  دكي ة يدديهوت أكروندوتن بنهدا 
ايء "أنا أعتر . وأعتقد أن  باستثناء ب تهتر  ب ن عد  أمور لل تنجأل ككومة نتنيا و في تن ي  ا:

 .132"اان ا كمر لن ين   أ  شيء
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 23/11/2018الجمعة، 

  بيا ددا ب نهددا  متهمدداً  نليبرمددان علددا الككومددة اإلسددراسيلية أفيجدددوركمددل الددوزير اإلسددراسيلي المسددتقيل
اال بها مع  ايل جولة نعاجز  عن أداء المهال الملقا  علا عاتقها بل بنها تكت ي بال مود. واال

بن الككومة توا ل نقل الواود وا موال بلا اطداع  نفي سديروت "بسراسيل بيتنا"نشطاء في كزر 
 . 133 ز  في الوات ال   يستمر الجانر ال لسطيني في مكاوالت  ارتكار اعتداءات بر ابية

  ا االجتماع الاارجية الروسي سير ي الفرو ن دعو  بيد  ال لسطينيين واإلسراسيليين بل وزيرجدد
 نأشددار الفددرو و . إلكيدداء عمليددة السدديل فددي المنطقددةن دون أ  شددروط مسددبقة اً فددي موسددكون تمهيددد

أن  ن بلددافددي كلمددة لدد  علددا  ددامش منتددد  "الكددوارات المتوسددطية"ن فددي الها ددمة اإليطاليددة رومددا
 .134موسكو تتابع جهود م ر لتكقي  الم الكة بين ال  اسل ال لسطينية

 24/11/2018السبت، 

  دعا رسيى المكتر السياسي لكركة كماى بسماعيل  نية بلا بناء تكال  او  واستراتيجي يجمدع
فدي  نوشددد  نيدة لمواجهة التكديات التي تواج  القخية ال لسطينية. نكل القو  في المجاالت كافة

 ن علددا أننهقددد فددي الها ددمة اإليرانيددة طهددرانالم 32 كلمددة لدد  ادديل مدداتمر الوكددد  اإلسدديمية الددد
ن فهدي التدي ت دنع اإلنجداز اً وطني اً المقاومة ب شكالها كافة ايارنا االستراتيجي؛  نها تمثل بجماع"

و دددي التدددي توكدددد الشدددهرن  ن بنددددايتها موجهدددة ل ددددر  نالددد   ي دددر  الشدددهر ال لسدددطيني بتكقيقددد 
  نيدددة مدددن أن المركلدددة الكاليدددة تهدددد ركددد ل و  ."المكتدددل ال ا دددرن و دددي بو دددلتنا الوطنيدددة المهروفدددة

 .135ا اطر علا القدى والمسجد ا ا ا
  فدي الموسدل الهاشدر مدن برنداما نجدول الهلدولن ك فخدل ماتدرع فدي الهدالل  وليدد البندا ال لسطينيفاز

الهربددي. ونجددأل البنددا و ددو جددرا  مددخ وأع ددار فلسددطينين ب خددل ااتراعدد  "نظددارات تكليددل شددبكية 
إل ددابة بالسدددكتات الدما يدددة الهددين ل دددكة الدددما " الددد   يدددعل المرخدددا ويكمددديهل مددن ماددداطر ا

 .136دوالر أمريكي ليستثمار في مشروع أل   300المتكرر . وك ل البنا علا 
  اط  از يربطهدا  و  ت  بالتارياي لمدل  هت ات اااً وال  "بسراسيل"أن  ا ابار اإلسراسيلية شركة كرت

تو دل ليت دا  . وأخدافت أن الكداد ا وروبدي وبتمويدل مدن أبدو ظبديب وروبان و لك بددعل مدن االت
يطاليدددا وابدددر ن  "بسدددراسيل"جددداء بهدددد عدددامين مدددن الم اوخددداتن وسدددتواع عليددد  كدددل مدددن  واليوندددان وا 

اط  داز فدي أعمدا  البكدر والد   سديكون ا طدول بالهداللن بطدول أل دي كيلدومترن  وين  علا مدل 
 وروبية أار .ولدول البلقان ودول أ نت دير ال از للدول المواهة علا االت ااية "بسراسيلد"وسيتيأل ل

الميقتر  ليتكاد ا وروبين في مداتمر  بد بو ظبدي التدي  زيوفال شتاينت اإلسراسيليوزير الطااة  لادل و 
 .137مليون دوالر كاستثمار  أولي 100وافقت علا الميقتَر  واررت تا ي  
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 25/11/2018األحد، 

  يدى ديبديبنيامين نتنيدا و اسدتقبال  رسديى تشداد بدر  اإلسراسيليو   رسيى الوزراء Idriss Déby ن
 قول اريبداً يسد  ندب ادالو ن ءلقداالتدويترن ت ا ديل  علاونشر نتنيا ون عبر كساب   ."التارياي"اللقاء بد

ن ادال نتنيدا و بن "تشداد  دي دولدة "بسدراسيل"بلا  بزيارات أار  بلا الدول الهربية. وعن زيار  ديبي
 سرني ب ننا نجدد ال ددااة بينندا. لدل نقطدع أبدداً بالنسبة إلسراسيل. ي في أفريقيا و امة جداً   امة جداً 

 الدددرسيىادددال ومدددن جهتددد ن  ولكدددن اآلن نهمقهدددا بدددوتير  عاليدددة لل ايدددة". نالهيادددات بينندددا بشدددكل كامدددل
التشاد  بن "الزيدار  الكاليدة تهكدىن فدي الواادعن نيتندا فدي متابهدة ن دى االت داالت التدي كاندت فدي 

املدةن والر بدة  دي الدداول فدي عهدد جديدد مدن التهداون الال ية طوال الوادت ونهبدر عنهدا ب دور  ك
 .138وتجديد الهياات الدبلوماسية"

  اعتقلدت اددوات االكدتيل اإلسددراسيلي مكدافظ القدددى عددنان  يدد ن عقدر د ددل منزلد  فددي بلدد  سددلوان
 .139بمدينة القدى المكتلةن وااتادت  بلا أكد مراكز التواي  والتكقي  في المدينة

 فدي  ن. وأكد القانوع2011ة كماى عبد اللطي  القانوع التزال كركت  بات ا  أكد المتكد  باسل كرك
ن أن أ  اطدوات لتن يدد  االت دا  ال تبدددأ برفدع الهقوبددات عدن  ددز ن وتهزيدز الشددراكة ت دريأل  ددك ي

 .140الوطنية  ي اطوات اارل اإلجماع الوطني والمطلر الشهبين ولن ييكتر لها النجا 
  برفددع بجراءاتهدا الهقابيددة  نايدداد  السدلطة نهدداد اإلسديمي زيدداد الناالدةالهددال لكركدة الج ا مدينطالدر

فددي الواددت  اتدد  ا نظمددة الهربيددة التددي تسددارع بلددا التطبيددع مددع االكددتيل  اً عددن اطدداع  ددز ن مهاجمدد
علدا رفدن كركتد  المطلد     "ت ا مدات" مدع  نوشددلد الناالدةن اديل كلمدة تل زيونيدةاإلسراسيلي. 

 .141ال لسطيني شهرالتمىل كقو   االكتيل اإلسراسيلي
  الوكيددد لقخددية  ددز   ددو  بن الكددلل رسدديى لجنددة الاارجيددة وا مددن التابهددة للكنيسددت رفددي دياتددر اددال

أن مشددكلة  ددز  لددن  علددا دياتددر شددددتدددمير البنيددة التكتيددة لمنظمددات كمدداى والجهدداد اإلسدديمي. و 
نما بتددمير البنيدة التكتيدة لدد في بطار جوالت اتاليةن تكلل  إلر ار"ن و دو أمدر ال يكتدال لشدهرين "اوا 

ن علينددا ألدد  بر ددابي فددي  ددز ن يتهدديل  40دياتددر "وجددود  اعدددل او  بنمددا بلددا سددنتين أو أكثددر. نأو أكثددر
رال  سدديهربونن وال يوجددد ايددار راددرن واددد فهلنددا  لددك فددي عمليددة السددور  10ألدد  مددنهل و 20اتددل 

 .142تية لإلر ار"الوااي في الخ ةن ل لك ال يوجد ايار سو  تدمير البنا التك
  كرت القنا  الهاشر  الهبريدة أن رسديى الدوزراء اإلسدراسيلي السداب  بيهدود بداراك أجدر  مكادثدات مدع 

المهارخددة فددي الكنيسددت تسدديبي لي نددين ووزيددر الدددفاع اإلسددراسيلي السدداب  موشددي  يهدددالونن  رسيسددة
 . 143مقبلة لتشكيل جبهة مهارخة لمواجهة رسيى الوزراء بنيامين نتنيا و في انتاابات

  مدددددن  اً طدددددة لمنددددداط  "ا فخدددددلية القوميلدددددة"ن تتخدددددملن عددددددديعلدددددا ار  اإلسدددددراسيلية الككومدددددة دددددادات
بلدا تهزيدز  جدر  اإلسدراسيليين بلدا البلددات الوااهدة طدة يار الوتهدد   ات في الخد ة ال ربيدة.همر المست
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ويبلدص  .ن الخراسرلبناء فيها وا ع اسها من باإلخافة بلا منكها ميزانيات أكبر لتهزيز اطةيار الخمن 
 . همر مسدت 130بلدداتن بينهدا أكثدر مدن  407عدد البلددات التدي ك دلت علدا مكاندة "أفخدلية اوميدة" 

 .144(مليون دوالر 361نكو يكل )مليار ش 1.35ويبلص كجل اإلع اءات من الخراسر 
  الجدديشن و لددك ال دداً لهيسددة أركددان  رسيسدداً  أفيدد  كواددافياإلسددراسيلية علددا تهيددين  الككومددة ددادات 

 .145ل اد  ريزينكوت
  في شراي القددى المكتلدةن فدي الوادت الد    مبنا فلسطينياً  132 يسراسيلاوات االكتيل اإل دمت

. 2018سدنة وكدد  اسدتيطانية  يدر اانونيدة فدي المديندةن مند  بدايدة  5,500أارت في  بنداء أكثدر مدن 
فلسددطينيين  5استشددهد ن فقددد شدداون الم اوخددات فددي منظمددة التكريددربلددا مهطيددات داسددر   واسددتناداً 
 .2018146فلسطيني في المدينة من  بداية  100,1اعتقال أكثر من  ن وتلل 120وأ ير 

  كش ت  كي ة  آرتى أن شركة "أن أى أوNSO" المتا  ة في تطوير برمجيات  ناإلسراسيلية
م اوخات متقدمة لبيع منظومات مراابة وااترا  الهوات  ال كيدة بلدا  2017سنة أجرت  نالتجسى

لل دددددكي ة اإلسدددددراسيليةن فدددددنن الم اوخدددددات جدددددرت فدددددي الها دددددمة  لمادددددابرات السدددددهودية. واسدددددتناداً ا
ن بلدا الم اوخدات رجدال أعمدال بسدراسيليونكخدر تلدك و ن 2017يونيدو  /كزيدرانالنمساوية فيينا في 

المقددرر مددن رسدديى الماددابرات السددهودية السدداب  ا ميددر تركددي ال ي ددلن  نجانددر عبددد هللا المليكددي
  عددن ن سدد  ب ندد  ناسددر رسدديى جهدداز الماددابرات السددهود . وأشددارت قكطدداني الدد   عددرل ونا ددر ال

ال دددكي ة بلدددا أن  لدددك اللقددداء لدددل يكدددن ا ول والوكيدددد بدددين الجدددانبينن ب  جدددرت لقددداءات أادددر  فدددي 
 .147ابر  من ايل وسطاء

  شدهر  دعو  رسدمية لزيدار  البكدرين منت د  كو ين بيليوزير االات اد وال ناعة اإلسراسيلي تلقا
للمشداركة فدي مداتمر عدالمي علدا مسدتو  وزراء كدول الددول الناشدسة الراسدد   ن2019بريدل أنيسدان/ 

 .148ينظم  البنك الدولي نا واالبتكارفي مجال التكنولوجي
  أديددر  ر 35- أطدداسرتي شددبأل مقدداتلتين مددن طددراز  "بسددراسيل"تسددلمت F-35I Adir ن لي ددل عدددد

ن و مدا مددن اطداسر . الطاسرتد 14سددرر "النسدر الد  بي" بلدا الطداسرات المتقدمدة مدن  د ا الطدراز فدي 
 .149ن جنور شر  بسر السبعالجوية Nevatim ني اتيلالجيل الاامىن  بطتا في ااعد  

 26/11/2018اإلثنين، 

 ى اددرر م تددر  عددهمليددة دعندددما اددال بيددران اددوات االكددتيل اإلسددراسيلين استشددهد شددار فلسددطيني بن
جنددود مدددن اددوات االكدددتيل  ثيثدددةوأ ددير  نيدددلاددرر بلدددد  بيددت أمدددر شددمال الال ن ددوش عت ددديون

 .150ر بيان  در عن الجيش اإلسراسيلياإلسراسيلين أكد ل بجرو  و  ت بالمتوسطةن بكس
  مدن أبنداء كركدة فدتأل فدي  20مواطنًا من القدىن بيدنهل نكدو  32اعتقلت اوات االكتيل اإلسراسيلي

 .151المدينة المقدسةن وأسر  مكررون
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 ل أ لندا وشدهبنا تويتر: "لقد ادل  علاكتاسر القسال أبو عبيد ن في ت ريد  ل   اال الناط  الهسكر  باسل
الكثيدر مدن المهلومدات المهمدة والقيمدة التدي تاددل المقاومدة فيمدا  نوأكرار أمتندا نفي كل أماكن تواجد 

وسدداعدت وال تددزال فددي تتبددع  نوالتددي اسددت دنا منهددا بشددكل كقيقددي نالسددي  يادد  تددداعيات عمليددة كدددل 
 .152أفراد القو  ال هيونية الاا ة" و لك بهد نشرنا ل ور نهملية ال هيونية ال اشلةايوط ال

  مشددروع اددانون يمنددع اإلفددرال المبكددر وتقليددل  نفددي الكنيسددت اإلسددراسيلين بددالقراء  ا ولددا لجنددةأاددرت
 كددزر نعدوبدادر بطددر  فكدر   د ا القددانون عخدو الكنيسددت  ثلد  مدد  اعتقددال ا سدر  ال لسددطينيين.

Oded Forerعوديد فورير "بيتنا بسراسيل"
153. 

  بن رسديى الدوزراء بنيدامين نتنيدا و  المندور اإلسراسيلي الدداسل لدد  ا مدل المتكدد ن داندي داندوناال
ال  نالهربية واإلسيميةن باإلخافة بلا دول أادر عقد اجتماعات سرية مع عدد من راساء الدول 

 .154"بسراسيل"بلوماسية مع يتقيل عياات د
 رسدديى جمهوريددة التشدديك ميلددوش زيمددان  اددالMilos Zemanاطددار لدد  بالكنيسددت اإلسددراسيليفددي  ن :

ر فددي كددل واددت عددن تخددامننا مددع "ايانددة بسددراسيل  ددي ايانددة  ن سددنا. مددن المهددل والخددرور  أن نهبلدد
: "ابددل عددد  أشددهر بدددأنا بجددراءات لنقددل ادداسيً  دولددة بسددراسيل. ولهدد ا السددبر أتيددت بلددا  نددا". وأخددا 

 : " داوني ب ني أفخدل  ددي  إلسدراسيل فدي دولتدي" وتدابعزيمانواال   التشيكية بلا القدى. الس ار 
: "في اآلونة ا اير  تكلل بهن اإلر ابيين ال لسطينيين في البرلمان ا وروبي عن بسراسيل. من ااسيً 

يدددين. الهدددار والادددز  أن نسدددمع  ددد ا الكددديل فدددي البرلمدددان ا وروبدددين و ددد ا عدددار علدددا جميدددع ا وروب
نكددن الجبندداء؟ أعتقددد أن  دد    ددي الكقيقددةن  اً و ددل أكياندد وأتسدداءل:  ددل نكددن ا وروبيددون نتددردد أكياندداً 

 .155ول لك من المهل التهبير عن دعمنا إلسراسيل  ن ايانة بسراسيل تهني ايانة أن سنا"
 27/11/2018الثالثاء، 

 ككومدة وكدد  وطنيدة  اال موسا أبو مدرزو ن عخدو المكتدر السياسدي لكمداىن بند  يجدر تشدكيل
. 2017 ينداير /االت دا  عليد  اديل اجتمداع بيدروت فدي كدانون الثداني ف اسلية اويةن بكسر ما تدلل 

ن فددي 2011وأكددد أن مهمددة  دد   الككومددة يجددر أن تكددون تطبيدد  المهددال المت دد  عليهددا فددي ات ددا  
مدي الكمدد هللا ال ككومدة الددكتور را"بشار  بلا بجدراء انتاابدات عامدة رساسدية وتشدريهية. وأخدا : 

ت دددلأل  ن تكدددون  دددي الككومدددة المهتمدددد  لتطبيددد  ات اايدددة الم دددالكةن كونهدددا جدددزءًا أساسددديًا مدددن 
 .156"المشكلة؛ بل  ي التي  نهتها

   كش  عخو اللجنة التن ي ية لمنظمة التكرير ال لسطينية عزال ا كمد عن اجتماع مرتقدر إلكدد
 نادال ا كمددو  .في اطداع  دز  لجان المجلى المركز  لبك  بجراءات تقون سلطة كركة كماى

سيا ددد  "لبكددد  بجدددراءات جديدددد  بن االجتمددداع  ناسددد  عبدددر تل زيدددون "فلسدددطين" الرسدددمياددديل لق
نكدن " اداسًي: ا كمد أخا و  . ز اطاع في  سطينيشهر ال لالوال تا    "نتقون سلطة االنقسال
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ال نثدد  بكمدداى ومت كدددين بدد ن لدديى لددديها نيددة إلنهدداء االنقسددالن فالبدايددة بالنسددبة لنددا  ددو أن تسددتلل 
 .157"ككومة الوفا  كافة مساولياتها

  بنهداء كدل مظدا ر "اال كسين الشيخ وزير الشاون المدنية عخو اللجنة المركزيدة لكركدة فدتألن بن
: "ال شدراكة مخدي اً  ."دال الكقيقدي للم دالكة دي المد 2007االنقير ال   اامدت بد  كمداى عدال 

 ..طر منظمة التكرير ال لسطينية ابل زوال كل مظا ر االنقير.أأو في   وكدوطني  في ككومة 
 نومخدديهة للواددت نو دديص تبددادل ا ورا  باتددت ممجوجددة ناً عامدد 11 مندد  كددوار الطرشددان الدد   يددتلل 

 .158"وتقتل فر  الم الكة الكقيقية نوتكرى االنقسال
  "و دد  مكمددد اشددتيةن عخددو اللجنددة المركزيددة لكركددة فددتألن الزيددارات التطبيهيددة ب نهددا " دددايا مجانيددة

لد"بسراسيل". واال: "    الزيارات والهياات تجر  من دون أ  ثمنن فالبهن يهتقدد بد ن الطريد  بلدا 
طينية سدتطالر بن القيداد  ال لسداشدتية البيت ا بين ا مريكي تمر عبر الكنيست اإلسراسيلي". وادال 

ماتل  الدول الهربية واإلسيمية االلتزال التال بمبادر  السيل الهربية التي تدن  علدا عددل باامدة أ  
اامة الدول ال لسطينية  .159عياات مع "بسراسيل" ابل بنهاء االكتيل وا 

  كمدداى الزيددارات واللقدداءات التددي ييجريهددا بهددن القدداد  والسياسدديين مددن بهددن الدددول  كركددةدانددت
شدددهر اللهربيدددة واإلسددديمية مدددع ايدددادات االكدددتيل اإلسدددراسيلي لمدددا لهدددا مدددن تدددداعيات اطيدددر  علدددا ا

 .160واخيت  الهادلة نوكقوا  نال لسطيني
  الددوزراء اإلسددراسيلين بنيددامين نتنيددا ون تمسددك  بجبددال الخدد ة ال ربيددةن فددي أ  تسددوية  رسدديىأعلددن

. ورفددن "بسراسيلد"الجدددار الددوااي لدد دل هددسياسددية لل ددراع فددي الشددر  ا وسددط. واددال بن  دد   الجبددال ت
المطلر ال لسطيني ب ن تكون     الجبال جزءًا من الدولة ال لسطينية الهتيد ن علمًا ب نهدا تمتدد فدي 

أ  مكاولددة لكرمددان بسددراسيل منهددا سددتبقي دولتنددا مددن دون القدددر  علددا الدددفاع "الددر الخدد ة. واددال: 
 .161"ديد الشر  ا وسط ب سر عن ن سهان وستسمأل لقو  اإلسيل المتطر  بته

  يددة فددي مريكأن اطددة السدديل ا  المندددور اإلسددراسيلي الددداسل لددد  ا مددل المتكددد ن دانددي دانددونأعلددن
بلدددا أن واشددددنطن  بدددد"  قة القددددرن" باتدددت مكتملدددة اآلنن مشدددديراً  المهروفددددة بعيميددداً  ا وسدددطالشدددر  

أن بدار  الدرسيى دونالدد  اندوندوأخدا   دون تكديدد الموعدد بدادة. ن2019سنة ستكش  عنها أواسل 
 . 162"بسراسيل"ترامر نااشت ت ا يل بطي  تلك الاطة بال هل مع 

  اإلسراسيلي تشكيل لجنة عسكرية ستهمل علا استاي  الدروى والهبر من الهمليدة  الجيشأعلن
. وبكسر الناط  باسدل الجديشن فدنن رسديى ا ركدان  داد  11/11/2018التي جرت في اانيونى 

 .163يات كاملةلقياد  اللجنة لدراسات التكديات والارول بتو  نيتسان ألونعين اللواء ريزنكوت 
 مدددن أراخدددي اريتدددي بردلدددة ( 2ألددد  ل 267) اً دونمددد 267علدددا  اسدددتولت ادددوات االكدددتيل اإلسدددراسيلي

 .164كنيسة اليتينية في القدىوتياسير في مكافظة طوباى وا  وار الشماليةن تهود ملكيتها لل
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  الهدددال لدددد"المجمع الهدددالمي للتقريدددر بدددين المددد ا ر اإلسددديمية"ن المرجدددع الشددديخ مكسدددن  ا مدددينأعلدددن
بيددران لهواسددل شددهداء مسدديرات الهددود  فددي اطدداع  ددز . وكددان  ن عددن تبندديMohsen Araki ا راکددي

رسيى "الهيسة الوطنيدة لمسديرات الهدود  وفدك الك دار"ن االدد الدبطشن ادد تقددلل بدااترا  بهد ا الشد ن 
وشدددكر الدددبطشن باسدددم  وباسدددل "الهيسدددة الوطنيدددة  .32وكدددد  اإلسددديمية فدددي دورتددد  الدددد بلدددا مددداتمر ال

لمسدديرات الهددود  وكسدددر الك ددار"ن الشددديخ مكسددن ا راكدددين وجميددع الشا ددديات والمشدداركين فدددي 
 .165ول علا اكتخانهل لمسيرات الهود الماتمر من جميع الد

 بنيددامين نتنيددا و بلددا الارطددولن وزراءالددالمددزاعل اإلسددراسيلية عددن زيددار  مرتقبددة لددرسيى  ن ددت السددودان 
مددن و بلددا ايددال السدداعة.  بددا    "بسددراسيل"بن الهددداء مددع وزيددر اإلعدديل السددوداني بشددار  جمهددة اددال و 

جهت ن ن ا رسيى القطاع السياسي لكزر الماتمر الوطني الكاكل عبدد الدركمن الاخدر وجدود أ  
 .166 مر في أ  من مستويات ن واال بن كزب  لل ينااش ا"بسراسيل"توج  للتطبيع مع 

  مشاركة باكثين بسراسيليين نتيجة جهود كركات المقاطهدةن  فريقيابأكاديمي في جنور  ماتمرأل ا
أن السدددبر الددد    علدددا مواههدددا اإللكتروندددي . و كدددرت  دددكي ة  دددآرتى"ادددانون القوميدددة"وفخدددكها 

وكسددر  ددآرتىن فددنن  ."اددانون القوميددة"عرخدد  ناشددطو المقاطهددة إلل دداء المشدداركة اإلسددراسيلية  ددو 
ن بلا 22/11/2018فريقيا بهثت رسالةن الاميى بمنظمات المقاطهة ال لسطينية وأار  من جنور 

بنل ددداء مشددداركة  م  ددديً  ن تتخدددمن طلبددداً Stellenboschمنظمدددي المددداتمر فدددي جامهدددة سدددتيلينبوش 
 أجدل فلسدطين الكدر يهدود مدن جندور أفريقيدا مدن "تنظيل  الباكثين اإلسراسيليين. ووالع الرسالة أيخاً 

South African Jews for a Free Palestine (SAJFP)"167. 
  وككومدة المملكدة المتكدد ن مدن اديل داسدر  التنميدة الدوليدة وكالة ا وندرواأطلقت Department 

for International Development (DFID)  ات اايددة دعددل ادددمات الطددوارئ المقدمددة ليجسددي
بقيمة بجمالية  ن2021و 2018والمقيمين في ا ردن ايل ال تر  بين  ةفلسطين القادمين من سوري

 .168دوالر أمريكي مييين 4.6ادر ا 
  أعمال ككومدة االكدتيل اإلسدراسيلي السداب  الجندرال بيتدان دان دوت منس اال Eitan Dangot ن بن

 دز .  عالمسداعد  للسديطر  علدا اطدا "بسدراسيل" مكمدود عبداى طلدر مدنال لسدطينية رسيى السدلطة 
أن التنسي  ا مني يسير علا ادل وسا ن ماكدًا علا أن  كان يتكد  يوميًا من  وأخا  دان وت

ووزيدددر  نماجددد فدددرلال لسدددطينية السددلطة فدددي مددرتين بلدددا ثددي  مدددرات مددع رسددديى جهددداز الماددابرات 
لقدداءات مكث ددة كددان  ندداك ورسدديى الككومددة السدداب  سدديل فيددانن و  نالشدداون المدنيددة كسددين الشدديخ

: " ل أنت تامن 2011 سنةفي لقاء ايل  نو كر الجنرال اإلسراسيلين أن  س ل عباى .عباى مع
ن ر بدتل مدن ا أأن تهيش في  ز  بشكل كقيقدي"ن ف جدار عبداى: "أندا ال  بد لكن ولدن أدادل  دز ن وا 

 .169 لك عليكل أنتل والهالل أن تجلبوني وتتيكوا لي الداول بلا اطاع  ز "
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 يدددة ن دددط الشدددر  ا وسدددط بالنسدددبة لدددبيد  ادددد لدددد ترامدددر أن انا دددان أ ماالدددرسيى ا مريكدددي دون ادددال
 دل سدنبقا فدي تلدك المنطقدة؟  نداك سدبر ": ترامر لواشنطن بوست. واال هامن يدفهها لينسكار

واكددد للبقدداء  ددو بسددراسيل... الددن ط كسددبر )البقدداء( تتخدداءل أ ميتدد ن  ن بنتاجنددا مندد  فددي الواددت 
أنندان ادد ن دل فجد   بلدا نقطدة لدن   د ا يهندي": ترامدر . وأخا "الكالي أكبر من أ  وات مخا

 .170"نكتال فيها بلا البقاء  ناك
 28/11/2018األربعاء، 

  لخدد وط مددن جهددات فددي السددلطة يتهددرن ندداد  ا سددير ال لسددطيني  كددرت م ددادر فلسددطينية أن
ال لسددطينية إلعدداد   يكلتدد  وت ييددر مهامدد ن وتجلددت فددي وادد   ددر  رواتددر الهشددرات مددن مكاميدد  

 نيترافهدددون عدددن ا سدددر  فدددي المكددداكل اإلسدددراسيلية مكاميددداً  27ندددت أن .يدددر وعلمدددت الجز  وموظ يددد .
وادددال المكدددامي  .لدددل يتقاخدددوا رواتدددبهل منددد  سدددتة شدددهوروين ددد ون زيدددارات دوريدددة لهدددل فدددي السدددجونن 

تمدوز الماخدي رواتدر مكدامي  أوا ت من  مطلع يوليدو/ ال لسطينية مكمود الكلبي بن وزار  المالية
ت ب دددددور  اعتياديدددددة رواتدددددر المكدددددامين التدددددابهين لهيسدددددة شددددداون نددددداد  ا سددددديرن فدددددي كدددددين  دددددرف

 .171ا سر 
  كمدداى بسددماعيل  نيددة دعددو  رسددمية مددن الاارجيددة الروسددية تلقددا رسدديى المكتددر السياسددي لكركددة

 .172لزيار  الها مة الروسية موسكو. وكمل الدعو  س ير روسيا لد  دولة فلسطين كيدر رشيد
  فددي  ددز ن أو  دولددةمددرزو  بن كركتدد  ال تسددها إلاامددة اددال القيدداد  فددي كركددة كمدداى موسددا أبددو

كمداى تدر  أن كدل أن  نعبدر ت ريدد  نشدر ا علدا تدويتر نأبدو مدرزو االن  ال عن الخ ة. وأكد 
وتكرير ا  د  ال يمكن تجاوز . و كدر أن "الكددي  عدن  نطبيهي للشهر ال لسطيني فلسطين ك ل 

ونسدها  ند بالمساولية الوطنية    كانرفخنا للم الكة كيل مرسل ومرفونن كما نرفن الت ر 
 .173لشراكة وطنيةن والبداية ككومة وكد  وطنية وانتاابات شاملة"

  مدن الهداملين فدي تدل  اً ودبلوماسدي اً س ير  50تسيبي كوتوفيلي ناسر وزير الاارجية اإلسراسيلي التقت
اء والدبلوماسديين بد ن السد ر كوتدوفيلي . وأبل دت اوندرو ا أبيدرن وطدالبتهل بواد  تقدديل الددعل لوكالدة 

نها )الوكالة ا ممية(  دي المشدكلة وليسدت الكدلل  وزعمدت  "."سياسة بسراسيل  ي ب ي  ا ونروان وا 
ن مدا زال اً عامد 70أن "توري "   ة اليج  "يرسخ ال دراع". مخدي ة: "لمدا ا بهدد مدرور كوتوفيلي 

ألد  فلسدطيني مدن  100  ناك الجسون فلسطينيونن عنددما يكدون مدن الواخدأل للجميدع أن أادل مدن
 .174فتر  كرر االستقيل ما زالوا علا ايد الكيا ؟"

 اي تتدددوفر فيهدددتدددال  ا ايدددر  سدددنةال ين و ددد2016 سدددنةن فدددي "بسدددراسيل"كددداالت االنتكدددار فدددي  تارت هددد 
فددي تلددك  علددا االنتكددار واأادددم شا دداً  390مهطيددات كاملددة. واالددت وزار  ال ددكة اإلسددراسيلية بن 

2015 سنةفي  342امرأ . وكان اد أادل علا االنتكار  69ورجي  321ن بينهل السنة
175. 
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 عدددن تشدددكيل لدددواء عسدددكر  جديدددد يكمدددل اسدددل فددداران أعلدددن الجددديش اإلسدددراسيلي Faranسددديادل فدددي  ن
 .176واا ًة القطاع ال ربي من  علا الكدود مع م ر ومنطقة بييت نالمنطقة الجنوبية

 ال ندو  القومي اليهود بملكية  المككمة الهليا اإلسراسيلية اراراً  أ درت The Jewish National 

Fund دددددوش   همر مدددددن ا راخدددددي ال لسدددددطينية فدددددي مسدددددت (2ألددددد  ل 500) دوندددددل 500ن  كثدددددر مدددددن 
 .177جنور بيت لكل عت يون

   كش ت م ادر ككومية عراايةن عن اتاا  عدد من الدواسر والماسسات الهراايدةن مدن أبرز دا داسدر
اليجسددين ال لسددطينيين فددي الهددرا . ومددن بددين  بجددراءات جديددد  بكدد ل التقاعددد الهامددة ووزار  التجددار ن 

اإلجراءات الجديد ن بكسر ما أكدت  الم ادر لد"الهربي الجديد"ن كجر البطاادة ال  اسيدة الشدهريةن 
وك لك منع الكقو  التقاعدية لل لسطيني المتوفان وكرمان ورثت  من امتيازاتد ن فخدًي عدن ادرارات 

عدداد  فددرن رسددول ال ددكة والتهلدديل أاددر  تتهلدد  بددالطير ن والتنددافى علددا الوظدداس  والادددماتن وا 
والادددمات الماتل ددة علددا ال لسددطينيينن بهدددما كددانوا مه يددين منهددان فخددًي عددن كرمددانهل مددن التقدددل 

الادددا   (21)بطلبدددات للك دددول علدددا سدددكن خدددمن المشددداريع الككوميدددةن وكرمدددانهل مدددن القدددانون 
يددة ادديل مريكيددة وا اطدداء الهسددكرية التددي ارتكبتهددا القددوات ا بتهددوين خددكايا الهمليددات اإلر اب

 .178لها للهرا  أو القوات الهراايةاكتي
 29/11/2018الخميس، 

 ي إلدانة المقاومدة مريكأن مشروع القرار ا  ن لد  ا مل المتكد ن ريان من ورس ير فلسطي أكد
 وموج  خددل  نلقخية ال لسطينيةال لسطينيةن وكركة كماى علا وج  التكديدن يهد  بلا ت  ية ا

س ير  الواليدات المتكدد  ا مريكيدة فدي وليى خد ف يل بهين ن كما تدعي  نكل الشهر ال لسطيني
 .179يا مل المتكد  نيكي  ال

  علا دعل من االتلكاد ا وروبي لمشروع ارار ييدين بطي  كركة كمداى  ك لت الواليات المتكد
واددال م دددر أوروبددي طلددر  ن بكسددر دبلوماسدديلين.1948 سددنة المكتلددةا راخددي  ددواريخ نكددو ال

 .180"يمريكفي االتلكاد ا وروبي سيدعمون الن ل ا  28 ا عخاء الد"عدل نشر اسم  بنل 
 ليى لدينا ايار رار  :اال أمين سر اللجنة التن ي ية لمنظمة التكرير ال لسطينيةن  اسر عريقات"

: "أتكددد  ا لمانيددة DW د  دبددل يددو عبددر انددا وأخددا  عريقدداتن فددي لقدداء  الدددولتين".  يددر كددلل 
ويمكن  ااتيار أ  دولة علدا وجد  ا رنن موسدكون بكدينن لنددن أو بدرلينن  نالسيد نتنيا و رسمياً 

وال أكددد  نوسددنلتقي ن  دد   ليسددت مزكددةن ال أكددد يسددت يد مددن تكقيدد  السدديل أكثددر مددن ال لسددطينيين
 .181"ياسر أكثر منهل في  يار السيل

  التنسي  ا مني مع السلطة ال لسطينية في المنطقة التي يطل  عليها اسل " ي   "يلبسراس"أوا ت
ن و لدك القددىشدراي القدى"ن أ  المنطقة الوااهة ال  جدار ال  ل الهن ر  مباشر ن والمكيط ب



 اليوميات ال لسطينية  ___________________________________________________________ 

 30 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                    

القددددىن لكنددد  يكمدددل الجنسدددية شدددراي مدددن سدددكان  بهددددما اعتقلدددت ادددوات ا مدددن ال لسدددطينية شا ددداً 
 .182مة بيع بيوت للمستوطنين في البلد  القديمةاإلسراسيليةن بته

  البرلمانيدددةن التابهدددة لكركدددة كمددداىن بلدددا جندددور  الت ييدددر واإل دددي و ددل وفدددد برلمددداني مدددن كتلدددة
فدددي البرلمدددان  National Party أفريقيدددان و لدددك بهدددد تلقيددد  دعدددو  رسدددمية مدددن كتلدددة الكدددزر الدددوطني

 .183الجنور أفريقي
  ن لي بينيدددتن تددداادددال رسددديى كدددزر البيدددت اليهدددود ن ن فدددي ت ريدددد  علدددا تدددويترن بن كزبددد  ادددو ن وا 

 .184ادمة تاطط إلاامة دولة فلسطينيةبنمكان  بسقاط أ  ككومة بسراسيليةن كالية أو ا
  بددد"منظمة تدرا  الكدداسط ال ربدي تسدمان دبت مددا The Western Wall Heritage Foundation "

لمدددا يسدددما بدددد"عيد الكانوكدددا "  تهداداً ن اسدددفدددي سددداكة البدددرا  خددداماً  ةن شدددمهداناً اليهوديدددة المتطرفددد
 ن2/12/2018مددن يددول ا كددد  الهبددر . وأعلنددت المنظمددة أنهددا ستخددي  الشددمهدان كددل ليلددة اعتبدداراً 

 .185أيال 8وعلا مدار 
  اطاع بن الهدد الكبير من جركا الهيارات النارية في لهان في بيان نبي كدود أطباءاالت منظمة 

اطير ن ي و  ادر  النظال ال كي علا االستجابة لهدا. وأكددت أن  ز ن  و  اإل ابات المهقد  وال
 ددد   الجدددرو  سدددتاد  بلدددا بعاادددات جسددددية ترافددد  الكثيدددرين طيلدددة كيددداتهلن بينمدددا ادددد تكدددون نتيجدددة 

 .186االلتهابات البتر أو كتا الوفا 
   ن اارر  يدن تهود ل يادين فلسدطينيين 25سللمت سلطات االكتيلن وزار  الزراعة في اطاع  ز

فدددي مينددداء أسددددود البكدددر . وادددال ندددزار عيددداشن نقيدددر ال ددديادين فدددي القطددداعن بن  مكتجدددز كاندددت 
 .187اارر  يد 33سلطات االكتيل ما تزال تكتجز 

 30/11/2018الجمعة، 

 بن الكركدددة ادددررت ب دددي  البدددار ب دددور  تامدددة أمدددال أ   "الكيدددا "لدددد ادددال مسددداولون فدددي كركدددة فدددتأل
مثدل  د   الكددوارات. وأكدد أكثدر مدن مسداول فددي  "عددل جددو "بسدبر مدا سددملو   لم دالكةلمبدادرات 

الكركددددة أن الددددرسيى مكمددددود عبدددداى سدددديترأى ا سددددبوع المقبددددل لجنددددة اا ددددة مددددن الكركددددة لدددددرى 
جدددل بجبدددار كركدددة كمددداى علدددا تسدددليل السدددلطة أاإلجدددراءات الواجدددر اتاا  دددا فدددي اطددداع  دددز  مدددن 

 .188للككومة الرسمية
  ن عدددل "وجددود جديددد  ددارن فددي لقدداء مددع وكالددة ا ناخددولكركددة كمدداىن مكمددود الز  القيدداد  فدديأكلددد

كتدا اآلن ال نسدتطيع أن نقدول " اداسًي: وأخدا  الزل دار علا  هيد تبادل ا سدر  مدع االكدتيل".
بن  نالك م اوخات جدية بدأتن التجربدة الماخدية بددأت بوسديط ألمداني وانتهدت بوسديط م در ن 

اسيلي لل يكترمهان وأدت بلدا بعداد  اعتقدال الهديدد مدن والتجربة السابقة أدت بلا أن االكتيل اإلسر 
 .189ا سر  السابقين"
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  المركزية لكركة فتأل كسين الشيخن بن  ي ة القرار المقدل من الواليات المتكدد   اللجنةاال عخو
 .190ية للجمهية الهامة لألمل المتكد  إلدانة كركة كماى مرفوخة جملة وت  ييً مريكا 

  ن  د ا ا سدبوعن رأ  ابدراء ادانونيون أن مدن شد ن  السدما  اإلسدراسيلية ادراراً  الهليا المككمةأ درت
مهتقلدين فلسدطينيينن مدن اديل ممارسدة  باستادال الته ير خدل  اإلسراسيلي لمكققي جهاز الشاباك

ر امد  علدا البقداء فدي  نما يسما "وسداسل اا دة"ن مثدل مندع المهتقدل مدن الندول وخدهية "ربخدة وا 
 .191ةالخ دع" لمد  طويل

  رونددين بيتسدديك سددراسيلياإل جنددرالالاددال Ronen Itzikن بن ي مقددال فددي  ددكي ة "بسددراسيل اليددول"فدد ن
تهثدددر مباكثدددات  عدددن توجيددد  خدددربة عسدددكرية بلدددا كمددداى فدددي  دددز  فدددي ظدددلل  "الكدددي  عددداد مجددددداً 

من القيال به   الخدربة مدن اديل  "بسراسيل"لكن يبدو أن  ال منا  أمال  مشددًا علا أن ن"التهدسة
أن مددن ر ل بددال جمددة عسددكرية واسددهة ابيددل انهيددار التهدسددةن ممددا يزيددد مددن فددر  المهركددة القادمددةن 

 .192نتنيا و لن يسمأل لن س  بتن ي  عملية ااسر 
  بينهل م ور  ك ين ورارون باالاتنا  وتخررت سيار   نبالر ا  الكي فلسطينياً  28أ ير

 الهددود  مسدديراتاالكددتيل اإلسددراسيلي ل امددع اددوات ن بثددرطينيبسددها  تابهددة للهدديل ا كمددر ال لسدد
 .193شر  اطاع  ز  نالسلمية

  مليددون دوالر مددن أجددل  63ادددمت السددهوديةن مددن ادديل ال ددندو  السددهود  للتنميددةن تبرعددا بقيمددة
 .194في اطاع  ز  والخ ة ال ربية وا ردن ا ونروامشاريع سيتل تن ي  ا من ابل وكالة 

 باامدددة دولدددة فلسدددطينية مسدددتقلةن ورفدددن جميدددع أشدددكال  تههددددت ماليزيدددا بموا دددلة الجهدددود مدددن أجدددل
وادددال رسددديى الدددوزراء  ال لسدددطينيين. بكددد ل  "بسدددراسيل"اإلر دددار بمدددا فيددد  بر دددار الدولدددة التدددي تمارسددد  

"بنني أاكد لجمدع  :مع الشهر ال لسطيني في رسالة تخامن نMahathir Mohamadمهاتير مكمد 
تهل". وأخدا  بد ن بر دار ال لسطينيين ب ن ماليزيا سو  تبقا تب ل كدل مدا تسدتطيع لمهالجدة اخدي

وسدددو  تهمدددل علدددا مواجهتددد  بمدددا  نم ددددر الددد  مددداليز  الدولدددة الددد   تمارسددد  بسدددراسيل بقدددي داسمددداً 
 .195تملك

 م اوخددات السدديل بيددت فددي ا مددل المتكددد  ب ندد  لددن يكددون لألمددل المتكددد  أ  دور   ددددت واشددنطن
تماد مشروع ارار أمريكي بندانة ال لسطينيين واإلسراسيليين "ب ا لل تبادر الجمهية الهامة ا ممية باع

جاء  لك في بيان وزعت  البهثدة ا مريكيدة  كركة كماىن بلا جانر الجماعات المسلكة ا ار ".
 لددددد  ا مددددل المتكددددد ن وأعلنددددت فيدددد  ت جيددددل الت ددددويت المزمددددع علددددا مشددددروع ارار ددددا مددددن اإلثنددددين

6/12/2018 بلا الاميى المقبل 3/12/2018
196. 
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