




 2018 مارس/ آذار ___________________________________________________________

  1       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

 اليوميات الفلسطينية
 2018 مارس/ آذار

 1/3/2018 ،الخميس

   لتوسااين ن اااد الاادو  الراايااة  دوليااا   محمااود اساااس نا  ناااا تو  ااا   الساال ة السلساا ينية رئاايسقااا
قاماة الد ان الد ا تماااات الادور  خال   ،اسااس أكادو  .ولاة السلسا ينية المسات لةللعملية السالمية واق

الا  أا  ،الا  رارور  ا اد ما تمر ءحياام العملياة السياساية ،فات  العادية للم لس الثوري لحركاة
لتعماااا  الاااا  ن اااالد  ،تنسثااااد اناااات آليااااة متعاااادد  ا  ااااراا، تسااااتند نلاااا  قاااارارات الشااااراية الدوليااااة

 .1مساورات  اد 
   ا مريكيااة،كشااا ال يااادي فاا  حركااة فاات  نسياا  اماارو اااا و ااود قنااوات ات ااا  فعالااة ماان اءدار 

خ و  تأت  ف  زما االنستاح السياس  الذي تتحاور فيات المساادرات والمواقاا ا  ذه الأال   شددا  م
 .2دوا ار رار أي  را للتخل  اا مواقست ا ساسية

 نا زياار   ،ف  ل ام ال  فراائية ا ق ا  ،قا  ارو المكتب السياس  لحركة حماس خلي  الحية
 .ا رسعة المخت سيا فا  م ارالشساا قرية  من اا خير  لم ر تناولت ملسات اد ،  الحركةوفد 
، وغياار م اروح للن ااا  مخ ا  لموا  ااة االحاتل  أا سالح الم اومااة الاا  التأكياد الحيااة و ادد

لاااؤ ي كااااده لنااااا أي مااااا  " ااااس ة ال اااارا"وقاااا  الحيااااة نا مااااا يشااااا  حاااو   الااا   اولااااة الم ااااالحة.
 .3المس وليا العرب الذيا الت ينا س ؤ

 حماس رفرت  لب المخاسرات الم ارية كشاا م اير ة حركأا  اللسنانية ا خسار ذكرت  حيسة
 كما رفرتنشكالية  س ة "وفام ا حرار" الساس ة،  ما دوا ح    ل نود اءسرائيلييا ا سرى لدي اا

ل حيسة ياديعوت أحروناوت  اءلكترون أفاد الموقن فيما  .سل "ثما دسؤ"ال نود م ير أا ُيكشا 
لع د  س ة تساد  لألسرى، حيث أالاا الارئيس ا لماان   وحماس "نسرائي "لمانيا ستتوس  سيا أأا 

 ه، أنااات ساااي لب ماااا أ  اااز  مخااااسرات سااالدFrank-Walter Steinmeier فاااالتر شاااتاينماير-فراناااا
االت ااااا  س ياااااد  حماااااس فاااا  غاااااز ، وسحااااث مااااا نذا كاااااا س مكانااااات تعزيااااز حلااااو  ءااااااد  ال ناااااود 

 .4اءسرائيلييا الذيا تحت ز ؤ الحركة، وفد زامت
  نا  ،فاا  حااوار ماان قنااا  الن ااار ال زائريااة ،ارااو الل نااة المركزيااة لحركااة فاات   سرياا  الر ااوب قااا

تعاماا  وزياار المخاااسرات الم اارية الساااسد خالااد فااوزي ماان الملااا السلساا ين  كاااا "سشااك  خااا   
حديثاات ااا رارور  مناقشاة قراية سالح الم اومااة الر اوب و ادد  ويتعاار  مان م الحة م ار".

وال ميليشاايات  ،ِحااراب "ال أساات ين العااي  فاا   اا    قااائل   وتاااسن ،الم ااالحةالاا   اولااة مساحثااات 
 .5"ا  أسامت استخداؤ السلح تحت سند م اومة. لا نسم  ستكرار ذلا ن لق
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   و  مر ، تح د الشر ة من رئيس الوزرام سنياميا نتنيا و، تحت  ائلة التحذير ف  قرية الرشو 
 تؤ اساات واست سشااأا المعلومااات التاا  أدلاا  س ااا شااا د الحااد  ، حيااث ياا4000المعروفااة نالميااا سملااا 

وسينماااا يخرااان  .Shlomo Filber العااااؤ، المااادير العااااؤ السااااسد لاااوزار  االت ااااالت شااالومو فيلسااار
 .6"433ا اال "وحد  التح يد سار  س فادت ا ف  م ر  زو تتللتح يد ف  منزلت، تدل   نتنيا و

 فااا  رساااالة نلااا  رئااايس السااال ة السلسااا ينية  ،الساااعوديمحماااد ساااا سااالماا، ولااا  الع اااد  أكاااد ا ميااار
، حااار  الساااعودية وازم اااا المتوا ااا  الااا  دااااؤ ال راااية السلسااا ينية، وح اااو  محماااود اسااااس

 .7"ال دس الشرقية"الشعب السلس ين  ال  ح وقت المشرواة سما في ا 
  لينادزي  را ااؤ  مريككشا السيناتور ا Lindsey Graham،  ولياالمسافا  ما تمر  احس ، أا  

اءساارائيلييا أسلهااوه خاال  زيارتاات نلاا  تاا  أسيااب سأناات "نذا وا اا  حاازب ا ت ديااد نساارائي  سترسااانتت 
أا " ناوب لسنااا  ا  ، م ادر ى، فا ا الي اا أا تاذ ب نلا  الحارب"المتنامية ما ال واريخ السعيد  المد

 .8 و الموقن الذي ستن لد منت الحرب الم سلة"
 2/3/2018 ،الجمعة

  ااااا 2/3/2018 ال معاااة ،سااار الل ناااة التنسيذياااة لمن ماااة التحريااار  اااائب اري ااااتتحااادث أمااايا ،
الخ و  العريرة لا" س ة ال را" ا مريكية، فا  ت ريار سياسا  قدمات ال تماااات الم لاس الثاوري 

ال دس "يشك  السداياة لمرحلاة أمريكياة  دياد  فا   حو وقا  اري ات نا نالا ترامب  لحركة فت .
 .9يمكا تسميت ا سالمرحلة ا مريكية ال ديد  سسر  اءملمات" ،لشرد ا وس املية السلؤ ف  ا

 كحلوا ت دد وزير المالية اءسرائيل  موشي Moshe Kahlon واالنساحاب ماا  ،ف  تسكيا الحكوماة
فاا   2019الم ااادقة الاا  ميزانيااة  والااذ اب نلاا  انتخاسااات سرلمانيااة مسكاار ، نذا لااؤ يااتؤ   ،االئااتلا

 .10، خل  نحو أسسواياالمواد المحدد
  فلسااا ينيا ، ماااا  450اات ااا  سااال ات االحاااتل  اءسااارائيل   أسااارى فلسااا يا للدراساااات مركااازر ااد

2018 فسراير /شسا ، خل  ش ر نسام تسن، و  سل   85سين ؤ 
11
. 

   الت  كانت تشاه  من اب رئيساة دائار   ،الحجالم دؤ سوزاا  اللسنانية المعلومات شعسة   از اات
س ر اااااا  نةسااااتعااالو  ،زياااااد ايتااااان لممثاااا  است مااااة فسركااااة ملااااا  ،"اءلكترونيااااةحرائااااد ال"مكافحااااة 
 .12عيتان لا  نسرائيلية لتلسيد ت مة التوا   من فت ،معلوماتية

  ااوتت الياات كافااة ا حاازاب  العلقااات الخار يااة فاا  م لااس الشاايوق اءسااسان  قاارارا   ل نااةمااررت 
واحتااااراؤ  ،وااااادؤ اات ااااا  ا  سااااا  ،اءداريااااةت الاااا  وقااااا االات اااااال "نساااارائي "يحااااث  ،ساء مااااا 

تمرياار قاارار آخاار ساء مااا  مااا حاازب الااو نييا  تااؤ  كمااا  المعا اادات المتعل ااة سال سولااة وت سي  ااا.
 .13يداو فيت الحكومة اءسسانية رفن دام ا لوكالة ا ونروا ،Basque Nationalist Party الساسا
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 3/3/2018 ،السبت

   أمااؤ حركاة حمااس لتمكايا  "ح اج"ن  رام  الحماد ا، ننات لاؤ تتساد  أي الوزرام السلس ي رئيسقا
 للساانةألااا مو ااا رااما الموازنااة الماليااة  20الحكومااة فاا  ق ااا  غااز ، سعاادما أدر اات الحكومااة 

وفسار الحمااد ا التمكايا سأناات تمكايا مااال  وأمنا  وقرااائ ، م كادا  أا التمكاايا ال  .2018 ةالحاليا
 ،والرااااس ة ال مركياااة، وا ماااا الاااداخل  ،والااادفا  المااادن  ،الشااار ة"يعنااا  سااالح الم اوماااة، سااا  

والمعاااسر، أمااا فيمااا يخاا  التمكاايا المااال ، فيعناا  السااي ر  الاا  ال سايااة، نرااافة نلاا  المساا ولية 
دااات حماااس الحكومااة السلساا ينية لللتاازاؤ ومااا   ت ااا،  ."الكاملااة اااا ساال ة ا راراا  وال رااام

الحركااة حااازؤ قاسااؤ، فاا  سياااا  ساسااؤ متحاادثالوقااا   .12/10/2017ساتساااد الم ااالحة الموقاان فاا  
 .14أا تسادر لتحم  مس وليات ا ت اه ق ا  غز ""، ال  الحكومة  حس 

  كشاااا رئااايس  يئاااة شااا وا ا سااارى والمحااارريا ايسااا  قراقااان، ااااا مساوراااات سااايا ندار  سااا وا
شاسا / فسرايار منت اا  المستمريا ف  م ا عة محاكؤ االحاتل  مناذ اءدارييااالحتل ، وا سرى 

، نا  ناااا ت ديادات لألساارى فا  حاديث ءذااااة " اوت فلسا يا" ،اقاانوقاا  قر  ، دوا نتاائج.2018
ساااااأا ماااااا يااااارف  مااااان ؤ المثاااااو  أمااااااؤ المحااااااكؤ سااااايحرؤ ماااااا االساااااتئناا أمااااااؤ المحكماااااة العلياااااا 

 .15اءسرائيلية
  حمااس ت اليات حركاة ناان  منان مخ  اا  اكسااللس أا حزب ا اءسرائيلية معاريازامت  حيسة

لتدشيا سن  اسكرية ف   نوب لسناا، سينما رف  مس و  العلقات اءالمية ف  الحزب، محمد 
 معل اادقااا  و  العرساا  ال ديااد، التعليااد الاا  الخساار. ااحيسة ت معاات تاااسيااا، فاا  ات ااا   اااتس  أ ر 

تياا  الساشالة ، نا محاولاة االغلاتفا  ت ريار  ،Yossi Melman ية يوس  ميلماااتالش وا االستخسار 
، 2018منت ا كانوا الثان / ينااير يوسا حمداا ف   يدا، ال يادي ف  حماس الت  است دفت 

تسااا ؤ فااا  تنسياااذ غاااارات  ،كشاااست الن ااااب ااااا مخ ااا  اكاااا اليااات ا خيااار لسناااام سنااا  تن يمياااة
 .16ان لقا  ما  نوب لسناا "نسرائي " اروخية ال  

 4/3/2018 ،األحد

 سعراا ا متاااخؤ للمساا د  دياادا   اسااتي انيا   مشاارواا   11رائيل  نقامااة قااررت ساال ات االحااتل  اءساا ،
ا ق   المسارا، رما مخ   استي ان  رخؤ لت ويد ال ادس المحتلاة، اسار "ف ال ا ااا  ساؤ 

ألااا  70ز ااام  الرااسة الهرسيااة مااا الناحيااة ال نوسيااة، ومحا اار  خمااس قاارى وسلاادات ارسيااة، ترااؤ  
 ،الل نة العامة للادفا  ااا ا رارا  السلسا ينية المحتلاة رئيسموا ا سيس وا خارج مدن ؤ"، وفد 

 .17اسد ال ادي  ن  
  لحركاة لمحماود العاالو ، رئيساا   ف  حركاة فات  السلس ينية محمود اساس، نائست السل ةثس ت رئيس

كماااا  للحركااة. خاال  ا تمااااات الم لااس الثااوري ، وذلااافاا  حااا  غياساات اااا المشاا د السلساا ين 
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أسرز ما  ام ف  كلمة اساس ف  افتتاح  لسة الم لس ف  راؤ  س الثوريالم ل أارامحد أكشا 
قااد تكااوا  ااذه "اساااس  قااا  ، حيااث نسساات اساااسا، والتاا  لااؤ تسااث الاا  ال ااوام مساشاار  س اارار مااا 

وتحاادث اااا  ااس ة ترامااب  "يعلنااو اااا  ."آخاار  لسااة لاا  معكااؤ ومااا فياات حاادا منااا راااما امااره
وقلت ااا قساا   يااا  ي ااير. ح    ر  ولكااا غياار اللاا  ساادنا نياااه ِماا ،ال ااس ة وقتمااا شااا وا وكيسمااا شااا وا

نحناا اللا      "ِما اسااس لة ح ار ق اا  غاز ، قاا أوف  مس ."...ةلا أن   حيات  سخيان ، اوسعيد  
ااوز     مِ  ،لكا أنا ااوز دولة ون اؤ وقانوا وحكومة ت سد ال انوا ،وسن ت  أ ل ا ،سنحا ر غز 

 .18"ب  ود   ب  ك  ما     أيدوسلح ف    ة وسرقات لا اسات وزارنة وس
  يااان ؤ ثلثاااة ، سنسااارائيلييا أرسعااة ن ااااسةااااا  أسااسرت فااا  مديناااة اكاااا، سااادنسااذ فلسااا ين  املياااة

 .19اند ني افت الشر ةسر ا  قوات  ُأ يب، غير أنت اسكرييا
   ا ونااروا لخاادمات ا وكالااة نا ت لااي  لاات، فاا  ت رياار  ،المر ااد ا ورومتوساا   لح ااود اءنسااااقااا

مليااايا ال ااا  فلسااا ين  ماااا الخااادمات ا ساساااية كاااالتعليؤ والرااياااة  5.8  حرمااااا أكثااار ماااا يعنااا
مدرسة تتسن لألونروا، ما يعن  حرماا أكثر ما ن ا  702ال حية، نرافة نل  التسسب س غلد 

؛ ألااا مو ااا يعملااوا لاادى الوكالااة 30نن ااام خاادمات نحااو  نرااافة نلاا مليااوا  الااب مااا التعلاايؤ، 
فا   وسيا الت رير أا ندار  ا ونروا ارثة ننسانية وا تمااية ال يمكا التنس  سعواقس ا.ما ينذر سك و و

م ندسااا  مااا ق ااا  غااز   97السلساا ينية، قاماات س خ ااار اشاارات المااو سيا، ماان ؤ  الساال ة أراراا 
للت ااد قس   معلميا 105وف  لسناا، أقدمت ال  نحالة  وحد ا، ستحوي  ا ود ؤ نل  ا ود يومية.

ر المر د وحذ   ، نرافة نل  وقا كافة المعلميا الذيا يعملوا سن اؤ المياومة.فتر  خدمت ؤ انت ام
س ينييا، ما أا نن ام خدمات ا ونروا ال ي ت ر ف   ال  توقا الخدمات اءغاثية لل ئيا السل

 .20سح  ؤ ف  العود  س  ننت يمث  كذلا مساسا  
   يومياا   اللوام توفياد أساو نعايؤ أا  نااا توا ال  كشا مدير ااؤ قوى ا ما الداخل  ف  ق ا  غز 

أا ال ااوى ا منيااة ترساا  ت رياارا  يوميااا  ااااا و ماان وزياار الداخليااة ورئاايس الحكومااة راماا  الحماااد ا، 
 وحاااو  م اااير الماااو سيا العساااكرييا فااا  غاااز  فااا   ااا    ا وراااا  ا منياااة سهاااز ، نلااا  الحماااد ا.

اا و ود  رح ساأا ياتؤ احتسااب أفاراد ، عيؤألا مو ا مدن ، كشا أسو ن 20الحديث اا دمج 
 .21أ  ز  الشر ة والدفا  المدن ، رما ا   ز  الحكومية المدنية

   يمااا  ماااوراليس  رئااايس غواتيمااااالقاااا Jimmy Morales ، الشااا وا العاماااة فااا  كلماااة أمااااؤ ل ناااة
ال اادس فاا  نلاا   "نساارائي "سواشاان ا، نا ساالده سااتن   سااسارت ا فاا  ا مريكيااة اءساارائيلية اأيساااا  

أود أا أشكر الرئيس ترامب ال  قيادتت ال ريد. تت  "وأراا موراليس ف  كلم .2018 مايو أيار/
 .22"قراره الش ا  ش عنا ال  فع  ما  و  واب

  ااوارد كااور الشاا وا العامااة ا مريكيااة اءساارائيلية اأيساااا ل نااة لالماادير التنسيااذي شااد د  Howard 

Kohr، وقااا   "نسرائي ا"الساانوي للمن مااة، الاا  أ ميااة الساالؤ لاا فاا  خ اااب أل اااه خاال  الماا تمر ،
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العماا  الاا  مساات س  يسااتند نلاا  و ااود دولتاايا لشااعسيا، واحااد  ي وديااة تتمتاان سحاادود  "الينااا  ميعااا  
أا ال رياد  شادد الا آمنة وقاسلة للدفا  ان ا، وأخرى فلس ينية ل ا الم اا ومسات سل ا الخاا ". و 

لكناااات أل اااا  ساااااللوؤ الاااا  الساااال ة  ،ت المساشاااار  ساااايا ال اااارفياالوحيااااد للساااالؤ يماااار اساااار المساورااااا
 .23السلس ينية "لت رس ا ما الحوار منذ سنوات، وتسادي موا  تت"

 5/3/2018 ،اإلثنين

   الساعودية منحات شاركة  ياراا ال ناد انيار نناديا نا سنياميا نتنياا و رئيس الحكومة اءسرائيليةقا 
Air India لي ااا تاا  أسيااب ديااد  مااا اساار مسااارات   اءذا لل يااراا فااود أرارااي ا ولااؤ ياارد أي  .واق

 .24 وليا السعودييا أو  يراا ال ندتأكيد ما المس
 وماا  ،نا "ق ا  غز  ال  فو ة السركاا قا  رئيس المكتب السياس  لحركة حماس نسمااي   نية

ا اب ا تمااات مان  ،وأرااا  نياة ال اروا ال اعسة التا  يمار س اا". الممكا أا ينس ار، فا   ا   
وأكاااد أا الم اااالحة  ااا   ".لمعال ااة ا زماااات فااا  ق اااا  غااز  ا  م اااري ا  ا  نااااا تو  اااأ" ،الس ااائ 

ل رار أكثر  رأ   "اءخو  ف  راؤ ا ا  خيار استراتي   لحماس؛ لكن ا سحا ة ل و  دفن نرافية، دااي
 .25" س ة ال را"سلس ين  الم لد لاالرف  الال   نية شدد كما  لتح يد الم الحة".

 حركتا  ل نة ثلثية ماا   يشكتتؤ   تلي  الحية، ارو المكتب السياس  لحركة حماس، أنكشا خ
فاات  وحماااس وم اار لمتاسعااة ملسااات الم ااالحة، مشااددا  أا حركتاات اتس اات الاا  ملسااات الم ااالحة 

وحاو  ملاا ال ساياة،  االتسااد اليات. التا   ا  أدا  ي اب أا تنساذ ماا تاؤ   ،ولايس الحكوماة ،من فات 
دفن فياات الحكومااة الااذي ت اااالتساااد فاا  م اار الاا  أا تُاادفن ال سايااة فاا  اليااوؤ  ت تااؤ  أناا الحيااة أوراا 

 .26رواتب غز 
  نلااا  "انس اااا  نسااارائي  ااااا السلسااا ينييا"، لراااماا  آفااا  غسااااي ال ااا يون  المعساااكررئااايس دااااا

فاا  . وقااا  غساااي، فاا  كلمااة أمااؤ ماا تمر "نيساااا" المنع ااد "نسارائي "اساتمرار "الهالسيااة الي وديااة" فاا  
أا  "، مشاااددا  الااا  أنااات يعت اااداشااان ا، ننااات سااايعم  الااا  نقاماااة "دولاااة فلسااا ينية منزوااااة السااالحو 
 .27نسرائي "ا"ل  وي  المدى ا  أمنسيرما  "السلؤ"
   المعيشيةأا تحسيا  روا الحيا   نيا  زاميرح قائد المن  ة ال نوسية ف  ال ي  اءسرائيل ،  ر 

 أا وزاااؤ زامياار رائيلييا ا ساارى لاادى حماااس سهااز .لسااكاا ق ااا  غااز  ماارتس  س ااااد  ال نااود اءساا
يراا ف  اآلوناة ا خيار ، و دفاة المسااس س سارائي " ا  كسير  ا  " ناا ت ارس حمااس  محاذرا   ،سيا حماس واق

  "سااوا نسااتمر فاا  زامياار  ا رات الاا  الحاادود ماان ق ااا  غااز  قاااالت ااوحااو   مااا اواقااب ذلااا.
 .28واستهل  الورن لتنسيذ العمليات" ،سياجموا  ة محاوالت حماس افتعا  ار راسات قرب ال

  الا  اقتااراح قاانوا ي ادا نلاا  ن اب مخ  اات ذوي الشاا دام  ، اادد الكنيسات، سااال رام  ا ولا
قتااراح الاا  خ ااؤ  ااذه المخ  ااات مااا الوياان  ا فاا  ساا وا االحااتل . السلساا ينيياوا ساارى 
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 سزاؤ أا السل ة "تداؤ اءر اب".للسل ة السلس ينية، وذلا  "نسرائي "أموا  الررائب الت  ت سي ا 
 . 29أارام 10ارو كنيست، م اس  معاررة  52ت نل   انب اقتراح ال انوا،  و  و 

  ننت يعت د سو ود فر ة لتح يد السلؤ سيا السلس ينييا  مباقا  الرئيس ا مريك  دونالد تر
  است سالت رئيس خل ،وأكد ترامب واءسرائيلييا "سعد نزالة قرية ال دس اا  اولة المساورات".

الوزرام اءسرائيل  سنياميا نتنيا و ف  السيت ا سي ، أا العلقات ا مريكية اءسرائيلية لؤ يسسد 
التو ت نل  ال دس الفتتاح السسار   ترامب ولؤ يستسعد. أا كانت أفر  مما    اليت اآلا

تحذيرات اد  ما رغؤ الس ،"فخور س ذا ال رار"شدد ترامب ال  أنت ، و 14/5/2018ا مريكية ف  
 .30ون   السسار  ا مريكية نلي ا "،نسرائي ا"ما االاتراا سال دس اا مة ل

  للن ااؤ اءيرانا   ياة الحالياة لاا تسام  أسادا  مريكأا اءدار  ا  مايا سانس  مريكا  الرئيسأكد نائب
 "نسارائي "ت اا مان ياة مريكسامتلا السلح النووي، م ما كلا ا مر، كما أا الوالياات المتحاد  ا 

، ونحا ن ا من نسرائي ،  ا قريت ا    قريتنا، قيم اا قيمناا، وكساح اا  او ، ودائما  "اليوؤ وغدا  
 .31"كساحنا. نحا ن ا من نسرائي ،  ننا ن ما سالحد  

 6/3/2018 ،الثالثاء

 ااااا رفااا  رئااايس السااال ة 21 "ارسااا ل اااحيسة اءلكترونياااة كشاااا م ااادر فلسااا ين  مسااا و  ل ،"
والتاا  تتعلااد ساالن  ااا  شااسة  ،ية محمااود اساااس، لعاار  ق ااري ين اا  "أزمااة غااز  الكساارى"السلساا ين

ا "الدوحااة ت اادمت لرئاسااة الساال ة السلساا ينية سعاار  لمنحااة نم اادر ال وقااا  المسااتمر للك رسااام.
ق رياة م دمااة مااا أمياار ق اار تماايؤ سااا حمااد آ  ثااان ، ءقامااة مح ااة توليااد ك رسااام فاا  ق ااا  غااز  

حكوماة السلسا ينية سرئاساة الرئاسة السال ة أحالات العار  نلا  ، غير أا دوالر"مليوا  600س يمة 
نس  رئيس سل ة ال اقاة  اافر ملحاؤ تل ا  أي مساادر  ماا ق ار لحا  أزماة سدوره،  .ا رام  الحمد

 .32الك رسام ف  ق ا  غز 
   راااسة ا اااادد المساااتو نيا الي اااود فااا  الن ،شاااتيةامحماااد  مستشاااار رئااايس السااال ة السلسااا ينية،قاااا

أا االساااتي اا  ا  الااا كااادم  ، ي ماااا يعااااد  رسااان ساااكاا الراااسةألاااا مساااتو ا، أ 711الهرسياااة سلااا  
وأا ندار  الاارئيس ا مريكاا  دونالااد ترامااب "أ ل اات ر ا ااة الرحمااة  ،"الاادولتيا "قراا  الاا  حاا   

 .33ال  العملية السياسية المحترر "
  تهتسار ومحاولاة يائساة لتزويار أا الت سيان مان االحاتل  اءسارائيل   ريماة ال حمااسأكادت حركاة 

ن ماان شااعسنا لااا يهساار ولااا يسااام  كاا  مااا ي س ِاا"أا الاا   فاا  سياااا  ااحس ، ،وااا  ا مااة، مشاادد 
 .34"الكياا ال  يون 

  سعدؤ السماح ءيراا سامتلا السلح الناووي أسادا . سرائيلاءوزرام الرئيس  ،نتنيا وتع د سنياميا ، 

ا نسااارائي  تحمااا  العاااالؤ أ مااان ماااا خااال  قاااو  أيسااااا"، أ"خااال  فعالياااات مااا تمر  زااااؤ نتنياااا و،و 
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م الساا  الارئيس ادا  نتنيا و أنت "ملتازؤ سالسالؤ"،  . كماومعدات ا العسكرية واالستخساراتية ، يش ا
، مساتح ات ا سارى السلسا ينييادفعات دااؤ اءر ااب"، فا  نشاار  نلا  "توقا ااا محمود اساس سال

 .35، سحسب مزااؤ نتنيا و"سنويا   مليوا دوالر 350" الت  ت   نل و 
 احت ااااز  ثااااميا شااا دام ة الااا  تعااادي  قاااانوا يشاااراا للشااار ة  اااادقت ل ناااة الداخلياااة اءسااارائيلي

ويان  تعادي  ال اانوا المشاار  شرو  أمااؤ ااائلت ؤ فا  تن ايؤ ال ناازات ل اؤ. وورنفلس ينييا، 
يتع اد من ماو ال نااز   أا  نليت ال  أا الشر ة تست ين ن دار أمر سمنن تسليؤ  ثمااا شا يد نلا

 .36ست سيد الشرو  الت  ترع ا الشر ة
  رفرااات محكماااة االحاااتل  اءسااارائيل  فااا  حيساااا اءفاااراج ااااا الشااايخ رائاااد  ااالح، ووراااعت تحااات

 .37اءقامة ال سرية ف   روا م يد 
   فيمااا أ اايب  ،2017 ساانة االب استشاا دوا خاال  تسااعة نا  السلساا ينية والتعلاايؤ الترسيااةقالاات وزار

نلا   ل اا،فا  ت ريار  ،وأشاارت الاوزار  ماا المعلمايا اءداريايا. 55 ن ااسة نرافة نلا  ، لب 603
معات ل ،  311أا ن مال  ادد المعت ليا ما ال لب والمعلميا والمو سيا ما كافة المديريات سلا  

مااا الاتادامات  ومعلماة ومو سااا   معلماا   4,929و السااة و  الساا   8,0279فيماا أ  ار الت رياار تعار  
 .38ااتدام 352ا مدرسة تعررت ل 95قس  قوات االحتل ؛ وذكرت الوزار  أا 

 7/3/2018 ،األربعاء

  ال ديااااد  التاااا  االسااااتراتي يةالحيااااا  تسا ااااي  "المسااااادر " أو " ااااحيسة فلساااا ينية ل م ااااادركشااااست "
قالااات الم اااادر نا رئااايس المكتاااب السياسااا  ، والسلسااا ينية رحت اااا حركاااة حمااااس الااا  الس اااائ  

تترااما خمسااة  المسااادر  لياات فاا  غااز ، أانفاا  ل ااام داااا الس ااائ   ،نساامااي   نيااة أوراا  للحركااة
ي مان ال اوى والسعالياات  محاور، أول ا "الت دي ل س ة ال را" ا مريكية ماا خال  "موقاا موحاد"

المحور الثالث يتنااو  "معادلاة سناام و "تنسيذ اتساقات الم الحة"، المحور الثان  ساويتمث  والس ائ . 
ال و  والم اومة حت  تحرير فلس يا"، والمحور الراسن ي وؤ ال  "سنام القات سياسية منستحة" من 

خللات "التوافاد  "ا د م تمر و نا   اامن" ياتؤ  المحور الخامس يتمث  ساو ، الدو  العرسية واءسلمية
 .39لو ن والم لس ا االنتخاسات الرئاسية والتشريعية تن يؤ ال  سرنامج سياس  مشترا"، ثؤ  

  قااررت الل نااة التنسيذيااة لمن مااة التحرياار السلساا ينية، خاال  ا تمااا  سرئاسااة محمااود اساااس، ا ااد
قاااا  اراااو الل ناااة أحماااد م ااادالن  نا الم لاااس و  .30/4/2018 فااا الم لاااس الاااو ن  السلسااا ين  

 .40سيع د  لسة ااتيادية سدوا مشاركة حركت  حماس وال  اد اءسلم  الو ن 
 راا ا ل اارار الل نااة التنسيذيااة لمن مااة التحرياار ا ااد الم لااس الااو ن  س يئتاات أالناات حركااة حماااس رف

وقالات الحركاة فا   ااا اء ماا  الاو ن .  اارخا   وتركيستت الحالية، م كد  أا ال رار يمث  خرو ا  
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 .الخ اااو  اااذا قياااات والتسا ماااات المعلناااة سلكااا  االتسا ت اااري   اااحس ، نا ال ااارار يمثااا  ت ااااوزا  
 .41ذه اء رامات أحادية ال انبودات حماس نل  وقا  

  ف  ق ا  غز ، تشكي  "الل نة الو نية" لمسير  العود  وكسر الح ار؛  السلس ينية الس ائ أالنت
 .42ترؤ ممثليا اا مختلا ف ائ  العم  الو ن  واءسلم  ف  ال  ا 

   يسام   ،ءسارائي " الا  قاانوا "الادخو  أقر الكنيست اءسرائيل ، سال رامتيا الثانية والثالثاة، تعاديل
سح اااة خياناااة  ،داخلياااة اءسااارائيل  ويخولااات  ااالحيات ساااحب أو نلهاااام مكاناااة "م ااايؤ دائاااؤ"اللاااوزير 
 .43الوالم

  رئاايس م لااس  لسااة  امعااة سيرزياات اماار  فاا  ال ااي  اءساارائيل المسااتعرسيا مااا اخت ساات قااوات
 .44الكسوان  اات ا  ل ا، ف  سياا ،واستنكرت  امعة سيرزيت الكسوان  ما داخ  ال امعة.

  س ماان معلومااات مااا السلساا ينييا سالرااسة  قساا  فتاار  مااا الاازما،أالااا ال ااي  اءساارائيل  أناات ساادأ
السلساا ينييا  ، حيااث ي سااراساار حااوا زه، رااما حملااة أ لااد الي ااا اسااؤ "احتراااا الاادب" ،الهرسيااة
افة وتسا اي  أخارى، ساءرا ،ومكااا ساكن ؤ ،مكااا امل اؤ تشاير نلا  ،استمارات أمنياة تعسئةال  

 .45ل ور  اا  ويت ؤ الشخ ية
  التااا  قااادم ا الااارئيس "السااالؤ"الخار ياااة العااارب تأيياااده ودامااات لخ اااة تح ياااد  وزرامأكاااد م لاااس ،

20/2/2018السلس ين  محمود اساس لم لس ا ما، ف  
46. 

  الل نة المعنية سموا  اة المخ  اات اءسارائيلية فا  ال اار  اءفري ياة، فا  ا تماا اا سال امعاة أقرت
وساااس  تنسياااذ  اااذه  ،فااا  نفري ياااا اءسااارائيليةخ اااة التحااارا العرسااا ؛ لموا  اااة المخ  اااات سياااة، العر 

 .47الخ   ال  المستوى العرس  العاؤ
  لت أا الساعودية سامحت ل اا ساساتخداؤ م ال اا ال اوي للارح ياراا ال ناد انيار نناديا   شاركةأكدت

متحااادث ساساااؤ ال، Praveen Bhatnagar وقاااا  سااارافيا ساتنا اااار .ال وياااة سااايا نياااودل   وتااا  أسياااب
، وذلاا ا ساسو وساتعم  ثالث مارات فا   22/3/2018ما  ، نا  ذه الرحلت ستسدأ ااتسارا  الشركة

 .48"سعد أا ح لت السل ات ال ندية ال  كافة الت ريحات والمواف ات الم لوسة"
   الااارئيس السرنسااا  نيمانويااا  مااااكرواقاااا Emmanuel Macron  نالاااد نا قااارار ن ياااره ا مريكااا  دو

المشااكلت  ؛  ناات لااؤ يساا ؤ فاا  حاا   ا  ح ي ياا أ  ، كاااا خ اا"نسرائي ا"تراماب، سااتسااار ال اادس اا اامة لاا
 .49ال ائمة سيا السلس ينييا واءسرائيلييا

  سااااي ود نلاااا  ساااالؤ ماااان  ا الساااالؤ ماااان العااااربنالااااوزرام اءساااارائيل  سنياااااميا نتنيااااا و  رئاااايس قااااا
ة اءسارائيلييا يسرالوا وراعا  يسام  لناا ساالنس اا  "أات اد ساأا غالسيا  وقاا  نتنياا و .السلس ينييا

اا السلس ينييا. ال أريد السلس ينييا موا نيا ف  نسرائي  وال أريد ؤ أا يخرعوا ءسارائي ، ولاذا 
مااااا  ااااذه  أريااااد حاااال  يماااانح ؤ كافااااة ال اااالحيات التاااا  يحتا ون ااااا لتح يااااد حكااااؤ ذاتاااا  ولكااااا أيااااا  

"المن  اة الواقعاة غارب ا ردا،  شدد نتنيا و الا  أاو  لنا". ال لحيات ال ي ب أا تشك  ت ديدا  
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والتااا  تشااام  المناااا د السلسااا ينية، ستخرااان لساااي ر  نسااارائي  ماااا الناحياااة العساااكرية، نا ا ماااا 
 .50والمس ولية ا منية الشاملة ستكوا سيد نسرائي "

 8/3/2018 ،الخميس

   سيا السلساا ين  واءساارائيل  محمااود اساااس نناات ال خيااار أماااؤ الشااع السلساا ينية الساال ةرئاايس قااا
خاال  اسات سالت فا  راؤ ا، وفاد ندار  منتاادى  اسااس،وشادد  "ساوى العاي  فا  دولتاايا مت ااورتيا".

الزيتونااة اءساارائيل ، الااذي يرااؤ العديااد مااا مشااا ير ا دسااام والكتاااب والسنااانيا وأساااتذ  ال امعااات 
 ائيليوا فااا ا ذلاااا "سيشاااك  نموذ اااا  العااارب والي اااود، الااا  أنااات فااا  حاااا  اتساااد السلسااا ينيوا واءسااار 

 .51يح   ساالحتراؤ"
 نا حركااة حماااس توا اا  رفاا   يذيااة لمن مااة التحرياار  ااائب اري اااتقااا  أماايا ساار الل نااة التنس

السياساااية، وت ااار الااا  الس اااام كسااال ة موازياااة ماااا خااال  موقس اااا الاااراف  للمشااااركة فااا   الشاااراكة
ورأى اري اات أا حمااس تحارا  .2018 يا / أسر نيسااا أواخارا تمااات الم لس الاو ن  الم ارر  

نماا  ،الكلؤ اا موارعت، وتسدأ ستخرياب ا ماور قسا  أا تسادأ،  ن اا ال تا ما سالشاراكة السياساية واق
 .52تريد تعدد السل ات

  حالاة ااتادام  نسا  فا   اسوا  ناود ال اي   893نسرائيلية ااا تسا ي  كشست مع يات رسمية
7201خل  سنة  اءسرائيل 

53
. 

  امرأ  فلس ينية قريا مناذ سداياة ا زماة  471  سورية أا يالعم  ما أ   فلس ين مواةم أالنت
ال ئااات فلساا ينيات مااا قساا   105 ااا وث  اات اات ااا  ننوقالاات الم مواااة  .2011فاا  ساانة السااورية 

 ال ئااا  فلساا ينيا  تااؤ   1,672ووف ااا  ءح ااامات الم مواااة فاا ا  انا اار ا مااا والمخاااسرات السااورية.
2012 / مارس ال ؤ ال  يد أ  ز  ا ما السورية منذ آذارتوثيد اات

54. 
  ونااروا ا م لااب ساالده سااداؤ وزياااد  ميزانيااة وكالااة زيهمااار غاسريياا   ا لمانيااةوزياار الخار يااة  اادد

، وأرااا غاسرييا  أا سارليا ساتعم  راما االتحااد ا وروسا  لتاوفير تمويا  مالياا   وت نيس ا ان ياارا  
نحو مسااد  س يمة ثمانيا مليوا يورو ا 7201خل  سنة ت قدمت للوكالة أا حكومتو  ،وكالةلدائؤ ل

 .55مليوا دوالر  98
  ملياااااوا دوالر لوكالاااااة  23.5كشاااااست وكالاااااة ا وناااااروا أا الحكوماااااة الياسانياااااة قااااادمت تسرااااااا  س يماااااة

 .56ا ونروا
 

  ذ نا  ا اا"أا ما تمر  غارينسلت  ايساوا "املية السلؤا"الخا  ل ا مريك المسعوث كشا" 
، للسحاااث فااا  المشاااكلت االقت اااادية ل  اااا  غاااز  13/3/2018فااا  ساااُيع د فااا  السيااات ا ساااي  

 واشان ا سوساتالم اا  لات فا   احيسة  فا  ،غارينسلت وات اؤ وكيسية ني ااد حلاو  ح ي ياة ل اا.
The Washington post . ي ااب ااادؤ السااماح لحماااس "وقااا    حركااة حماااس س  مااا  أ ااال  غااز
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وأراااا أا الاا  ، "مساات سلية حتاا  توافااد الاا  شاارو  الل نااة الرساايااةسالمشاااركة فاا  أي حكومااة 
ااااد   ثاااميا ال نااود  الحركااة التخلاا  اااا ساالح ا، والتاازاؤ المساورااات ماان الساال ة السلساا ينية، واق

 .57والمدنييا اءسرائيلييا المحت زيا لدي ا
 9/3/2018 ،الجمعة

   اياة ماا الخليا  المحتلاة، وسا  حم ف  سااحة الحارؤ اءسرا يما  فا  مديناة ن ب مستو نوا خياما
 .58 نود االحتل  اءسرائيل 

  والخااااارج. "نساااارائي "ااااادام مااااا  ألااااا 35ثوا ال اااادس الاااادول  سمشاااااركة نحااااو امااااار  سااااسادان لااااد 
 ،وااتادت الا  المشااركيا فيات، منعت قوات نسرائيلية ان لد ماراثوا فلسا ين  مرااد، وسالم اس 

 ا  اروساة أالت  كتب الي ا "مااراثوا ال ادس الثااما ماا ال م اا و و ادرت ا الؤ السلس ينية 
 .59ال دس"

   ات اااؤ رئااايس وزرام ووزيااار خار ياااة ق ااار ا ساااسد، حماااد ساااا  اساااؤ ساااا  سااار آ  ثاااان ، أ رافاااا  فااا
"لألسا ف ا  ناا مناا   وقا  المن  ة س سو  سلد  أسو ديس اا مة للدولة السلس ينية سد  ال دس.

سااي س  العاارب    الياات العاارب والمساالموا أسااسوايا، ومااا ثااؤ  ال اادس ساايتساك نا مورااو مااا ي ااو  
 .60ديس اا مة سدال  ما ال دس" سالواقن وسأسو

  ونااروا، انااد اساات سالت المسااو  العاااؤ اداااؤ فرنسااا وكالااة  الاارئيس السرنساا  نيمانوياا  ماااكرواأكااد 
 .61، وفد سياا للرئاسة السرنسيةسيير كرينسو للوكالة 

  اااا رفراات الشااديد لل ااانوا الااذي أقااره الكنيساات اءساارائيل  سياااا لاات، ، فاا اس اار االتحاااد ا وروساا، 
الم دسااييا فاا  اءقامااة فاا  ال اادس المحتلااة،  م ااادر  حااد   اءساارائيل  يخااو  وزياار الداخليااةالااذي 

 .62والمشاركة ف  امليات ادائية "،نسرائي ا"سذريعة ادؤ الوالم ل
 10/3/2018 ،السبت

   سااو ز ااري، نا الواليااات المتحااد  ا مريكيااة تحاااو  تو يااا فاا  حركااة حماااس سااام  أ ال ياااديقااا
محاولاة ءن ااذ ، فا  ف  فلسا يا والمن  اة لسر  لر يت ا للح    ،واستثمار معانا  سكاا ق ا  غز 

 .63ندراكت للنس ار الوشيا ف  ال  ا  نتي ة السياسات اءسرائيلية ال اتلة االحتل  ف      
 ا تماااا  فااا  السيااات  لع ااادفلسااا يا دااااو  الوالياااات المتحاااد  ال س اااة الديموقرا ياااة لتحريااار  راااترف

، اااا ل ااا فاا  سياااا ،واساارت ، للسحااث فاا  سااس  تحساايا الوراان اءنسااان  فاا  ق ااا  غااز .ا سااي 
الااا  حسااااب  وسحا اااة نلااا  حااا    ،رفرااا ا "التو ياااا ا مريكااا  لمعاناااا  غاااز  سأن اااا قراااية ننساااانية

ليااات ا وراااا  اب الح ي ياااة لماااا آلااات نماااا دوا الن ااار نلااا  ا ساااس ،المشااارو  الاااو ن  السلسااا ين 
  .64"الكارثية ف  ال  ا 
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 11/3/2018 ،األحد

   اسااتلؤ وزياار ا وقاااا والشاا وا الدينيااة الشاايخ يوسااا ادااايس ملسااات تتعلااد سااا ملا الوقسيااة فاا
اسااتلم ا  الااذيال اادس مااا ا رشاايا العثمااان ، مااا ماادير ااااؤ أوقاااا سياات لحااؤ  مااا  أسااو  يااور، 

 .65نس نسو ا خير  لم ر ا رشيا العثمان  ف  سدوره خل  زيارتت 
   تح يااد أي ت اادؤ فيمااا يت اا  ست سيااد اتساااد  ا حماادالل نااة المركزيااة لحركااة فاات  ااازاؤ  ارااونساا

فاا   ،ا حمادوقااا   وتسالؤ الااوزرام م اام ؤ فاا  ق اا  غاز . ،تمكاايا الحكوماة خ و اا   ،الم االحة
لحكومااة والااوزرام س ياات تااراوح مكان ااا ت ااري  ءذااااة " ااوت فلساا يا" الرساامية، نا قرااية اماا  ا

 .66و ود الوفد ا من  الم ري ف  ق ا  غز ما رغؤ سالس  نا مشاك   ديد    رت، 
 محماود  ،سلسا ين  فا  ق اا  غاز قا  أميا سر  يئة العم  الو ن ، ساكرتير  س اة النراا  الشاعس  ال

 ال ااارا فااا  ساااياد تمريااار  اااس ةفااا  اللح اااة الرا ناااة تاااأت   الاااداو  لع اااد "مااا تمرات نن ااااذ غاااز  نا الااازد،
 .67"ا مريكية المش ومة

 وزير ال حة يع وب ليتسمااسنياميا نتنيا و، من نائب  اتسد رئيس الحكومة اءسرائيلية Yaakov 

Litzman أا تتؤ الم ادقة ال  قانوا الت نيد ف  الل نة الوزارية للتشرين، ال  أا يتؤ سعد ذلاا ،
يئااااة العامااااة للكنيساااات، دوا ن اااارام أي تعااااديلت، وذلااااا قساااا  تمريااااره فاااا  قاااارام  تم يديااااة أماااااؤ ال 

2019الم ادقة ال  ميزانية 
68. 

  موشيت يعلوا اا تأسيس سنية تحتياة لحازب  دياد، وقاا  ننات  الساسددفا  اءسرائيل  ال وزيرأالا
 .69حيت للكنيستقائمة مرش   سيعلا قريسا  

  يد لسين شركة ال نااات العسكرية الحكومياة  د اتساداا  كحلوا توزير المالية اءسرائيل  موشيأالا
 .70مليوا دوالر  522.2انحو  شيك مليار  1.8م اس   العسكرية المت ور لشركة رفائي  لل نااات 

  وأشارت  .، ما كافة دو  العالؤ2018 سنةساست سا  دفعات الم نديا ال دد ل اءسرائيل  ي  السدأ
مااا مواليااد  ااؤ ف اا  مااا الم نااديا ال اادد  %10ا نلاا  أ "Israel Hayom ااحيسة "نساارائي  اليااوؤ 

 ا ال اددو الم نادو  مان ااائلت ؤ. الخارج، والس ية  ؤ ما مواليد "نسرائي " الذيا  ا روا من ا ما خرا  
 267أثيوسياااا و ، م نااادا   180روسااايا و ، م نااادا   215 الوالياااات المتحاااد  ا مريكياااةماااا الااادو  التالياااة  

 .71م ندا   188نسا ، وفر م ندا   264أوكرانيا و ، م ندا  

  قااد استشاا دوا  ،أ ساا  ثلثااة سياان ؤ ،ا  فلسا يني 19نا  ال ااحة السلساا ينية فا  ق ااا  غااز  وزار قالات
 .6/12/2017"، فاا  نسرائي ا"منااذ نااالا الاارئيس ا مريكاا  دونالااد ترامااب مدينااة ال اادس اا اامة لاا

 .72سيد  18و ، سل   238 ، سين ؤ1,083 ادد ال رح  سل  فيما
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  و معياات وشخ ايات مهرسياة منا راة للت سيان المهرسا  مان الكيااا ال ا يون ، اسرت من ماات
، وو ااسوا تلااا   نشااا  رياراا  شاا دتت مدينااة أغاااديراااا غرااس ا لمشاااركة الاسااات نساارائيليات فاا

 .73المشاركة سا"العمليات الت سيعية"
   رئاايس الاااوزرام شاامال  نناات ساامن اقتراحااا  مااا فاا  ق ااا  غاااز  ماتياااس  ا وناارواماادير امليااات وكالااة قااا

لألمااااؤ  السااااميةالمسوراااية الل ئااايا السلسااا ينييا نلااا  قرااااية اءسااارائيل  سنيااااميا نتنياااا و ي رااا  سن ااا  
 ،United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) لشا وا الل ئايا المتحاد 

تحاااااوي  قراااااية  أنااات نذا تااااااؤ  شااامال   أكااادو  "الم نونة".سااااوا اااسا   اااذه السكااار   ،ونااارواا اوراااا  ااااا 
ر اادناا أساو حسانة، المستشاار اءالما  حاذ  كماا  الل ئيا نل  المسوراية ف نات ساين   قرايت ؤ.

، الاااذي أحدثااات ت لاااي  التمويااا ماااا "خ ااار و اااودي" يت ااادد الوكالاااة سساااسب ن ااا   ،لوكالااة ا وناااروا
 .74ة ا ونروااؤ ا مريك  ف  ميزاني ساء

 12/3/2018 ،اإلثنين

 اراااو الل ناااة التنسيذياااة لمن ماااة التحريااار السلسااا ينية، نا فلسااا يا وا ردا قاااا  أحماااد م ااادالن ، 
 ، لسحاااث ا وراااا  فااا  غاااز .ماااا  الاااذي دااااا نليااات السيااات ا ساااي وم ااار لاااا تشاااارا فااا  اال ت

وأراااا، "م لااوب مااا الواليااات المتحااد  أا ترااه  الاا  نساارائي  لرفاان ح ااار ا اااا ق ااا  غااز  
 .75وأا ترفن االسيتو  اا الم الحة"

 نساارائي  سيتنااا" حاازبخاال   لسااة كتلااة  دور ليسرماااا، ااأفي اءساارائيل  دفا ا  وزياار الااقاا Yisrael 

Beitenu"،  الاذي يعسا   الب المادارس قانوا الت نيد نا  مين أارام الكتلة، سيعارروا اقتراح
لاؤ وقاا  ليسرمااا نا كتلتات لاا تسات ي  ماا الحكوماة  الماا  الحريدية ما الت ند لل ي  اءسرائيل .

 .76ي ادد ال  اقتراح ال انوا سال رامتيا الثانية والثالثة
  ر وفاااايا ريسلااااياالاااارئيس اءساااارائيل  داااااا Reuven Rivlin   نلاااا  فحاااا  نمكانيااااة فاااار  السااااياد

المتااادرج والااا  مراحااا   أنااات ال ياااداو للراااؤ   م كااادا  الااا ، ة الااا  كامااا  الراااسة الهرسياااةاءسااارائيلي
 .77ياد  اءسرائيلية ال   مين المنا د السلس ينيةولسع  المنا د، س  اءالا اا فر  الس

  اءساارائيلية، نائااب رئاايس سلديااة االحااتل  فاا  ال اادس، مئياار تر ماااا، نرااافة نلاا   الشاار ةاات لاات
خمسااااة آخااااريا، وذلااااا سشااااس ة "ارتكاااااب مخالسااااات الرشااااو  واالحتيااااا  وخيانااااة ا مانااااة، واسااااتخداؤ 

 .78، وارتكاب مخالسات رريسية"س مالمن ب سشك  
  الملت اا  الاادول  الراساان للتراااما  فعاليااات وليااة للتراااما ماان الشااعب السلساا ين الد الحملااةأ ل اات"

 سحس  تكريم  لعدد ما أي ونات النرا  المادن  فا  فلسا يا المحتلاة وحاو  العاالؤ، ،من فلس يا"
، وسحراور ممثلايا ااا دولاة 80وسمشاركة حشد ما الناش يا الدااميا لل راية السلسا ينية، ماا 

 .79لسناا - لسنانية وشخ يات، وذلا ف  منت ن ال ية مارينا وأحزابس ائ  السلس ينية ال
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   المرزوقاا   "خاال  فتاار  رئاساات  لتااونس، الح اات فاا  كاا   المن اااالاارئيس التونساا  الساااسد قااا
 ال ماااؤ العرسياااة التااا  شااااركت في اااا أا ال راااية السلسااا ينية  ااا  قراااية ثانوياااة اناااد الر ساااام وياااتؤ  

نلاا  أناات  الن اار لساات المرزوقاا و  ال اادس والااداؤ المااادي ل ااا كاناات تتاارا  انسااا ". تهييس ااا، وقرااية
سامااي   نياة كماا  .تعر  الت ااالت وراهو  ماا أن ماة ارسياة، لادى اسات سالت خالاد مشاع ، واق

 .80سر م امر  ال  ال رية السلس ينيةا ما ُتسم  سا" س ة ال را"    أكأالمرزوق  أكد 
   وكالااة تعااان  مااا انخسااا  النا  فاا  ق ااا  غااز  ماتياااس شاامال  ناارواا و ماادير امليااات وكالااة قااا

نلا  أا ن ا  التمويا  ال ي ت ار  الن ار ولسات دراماتيك  ف  التموي  الناتج اا ال ارار ا مريكا .
الا  الوالياات المتحاد  فحساب، سا  نا سعا  الادو  الخلي ياة والعرسياة واالتحااد ا وروسا  لاؤ ت ادؤ 

مليااااوا دوالر ماااا السااااعودية والكوياااات  50نن ااااؤ تسااالموا  شااامال وقااااا   امات الموازنااااة العاماااة. سااان
لااؤ نتساالؤ أي مسااال  مااا الاادو  العرسيااة  2017"لكااا فاا  ااااؤ  ،2016–2015فاا  اااام   واءمااارات
 .81"2018وسالتال  أ س  لدينا ا ز قمنا سحملت لعاؤ  ،الثلث

 13/3/2018 ،الثالثاء

 سلسااا ينية رامااا  الحماااد ا، ورئااايس   ااااز مااارور موكاااب رئااايس الحكوماااة ال خااال  وقااان انس اااار
، سعااد خااروج واحاد الا  سعااد أقاا  ماا كيلااومترالمخااسرات العامااة ما اد فاارج، شاامال  ق اا  غااز ، 

، ء ااسة نحادى سايارات الموكاب االنس اار وأدى . زيانير االموكب ما معسر حا ز سيت حانوا 
فا  ق ااا  غااز  نا  السلساا ينية ةياساسااؤ وزار  الداخل ثالمتحااد ،قاا  نياااد السازؤو  .وسعا  المااراف يا

قااا  و  موكااب.المااا المشااتست س ااؤ س ريمااة اساات داا  ا   ااز  ا منيااة فاا  ال  ااا  اات لاات اااددا  
ما مرغؤ ، مشددا  ال  أنت ال  الا نا االنس ار "سيزيدنا ن رارا  ال  تح يد الم الحة" الحمد

 اد فارج ات ااؤ أي   اة سعملياة رفا  ماوسادوره  حدث مع ، نال أننا  ساأاود نلا  غاز  م اددا "."
ما يتحم  المس ولية الكاملة اا ا ما،  و ا ما المو ود ف  ، غير أنت شدد ال  أا تس يرال

  .82ا رار   ذه
   اا حكومااة ا ماار الواقاان غياار الشااراية فاا  مااا سااماه " اساااسمحمااود الساال ة السلساا ينية رئاايس حم 

وقاا   .حكوماة السلسا ينية راما  الحماد ارئايس ال تس يار موكابالمس ولية كاملة اا حادث  "غز 
ا  ذه ال ريمة مخ   ل ا ومعروفة ا  داا ن ،فرجما د الحمد ا و رام   تاساس، خل  است سال

والمنسذيا، وتنس ؤ من ك  المحاوالت للت رب ماا تمكايا الحكوماة السلسا ينية ماا ممارساة امل اا 
فشا  الم االحة، وتلت ا  مان ا  اد اا المشاسو ة لتادمير المشارو  الاو ن  سعاز  ف  ق ا  غز ، واق

 .83غز  اا الرسة الهرسية، ءقامة دولة مشسو ة ف  ال  ا 
  ،ذه ال ريمة  ال  أا  شددمدانت حركة حماس است داا موكب رئيس الحكومة رام  الحمد ا 

ئاساة اسات  نت االت اماات ال اا ز  ماا الر  ، كما زم ال يت زأ ما محاوالت العسث سأما ق ا  غز 
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 مانحركة نسمااي   نية، خال  ات اا   ااتس  لالسياس  ل المكتبرئيس  وأكد .السلس ينية للحركة
الوفااد ا مناا  الم ااري المتوا ااد فاا  غااز ؛ أا حماااس تساارد ساايا االخااتلا السياساا  والتسااايا فاا  
ن ااام أزمااات  المواقااا فيمااا يتعلااد سااأدام الحكومااة وممارساات ا سشااأا ت سيااد تسا مااات الم ااالحة واق

 وقااا  النااا د ساسااؤ حماااس .ومشاااك  غااز ، وساايا مثاا   ااذه ا حااداث المعزولااة والمرفورااة و نيااا  
  .84"لم الحةنا " ذه ال ريمة تست دا ررب   ود لتح يد الوحد  وا، لت ف  سياا ،فوزي سر وؤ

 . أكاادت حركااة فاات  ندانت ااا الم ل ااة للاتاادام اءر اااس  الااذي تعاار  لاات موكااب الحمااد ا فاا  غااز 
ننناا فا  "رئيس المكتب اءالم  ف  مسورية التعسئاة والتن ايؤ لحركاة فات  منيار ال ااغوب   قا و 

اا  تسعاات أفعال ااا اا   ."فات  نعتساار أا حماااس قاد ت اااوزت كاا  الخ ااو  الحمارام والي ااا تحم  كمااا حم 
ف  ال  اا  المسا ولية الكاملاة ااا  ا منية وأ  زت احماس "سيا  أسوالمتحدث ساسؤ فت  اا ا 

 .85"ال ساا واءر اس  اء رام عم   ذا ال
  انت اااام ا زماااة  أمااااؤ الكنيسااات، ة لااات، فااا  كلماااسنيااااميا نتنياااا و ةحكوماااة اءسااارائيليالأالاااا رئااايس

، وكااادت تاا دي نلاا  2018منااذ سدايااة آذار/ مااارس االئتلفيااة التاا  ا ااست سالحكومااة اءساارائيلية 
لتو   نل  تسوية سيا نتنيا و وشاركائت فا  ا وانت ت ا زمة االئتلفية سعد أا تؤ   .انتخاسات مسكر 

، ماان نا ااام الكتاا  نيااد الحريااديؤ سااال رام  التم يديااةالحكومااة، تاان   الاا  تمرياار مشاارو  قااانوا ت 
 .86االئتلفية المختلسة حرية الت ويت

  الا   ،ا ولا  ل رام اسا ،ال اانوا وال راامو  ادقت الل نة المشتركة لل نة الكنيست ول نة الدساتور
أارام وااررت تسعة . وأيد االقتراح "دولة قومية للشعب الي ودي –نسرائي  "قانوا أساس اقتراح 
كدولة قومية  "دولة نسرائي "ساس مكانة ا أارام كنيست. وي ر االقتراح أا يترما قانوا سسعة 

الشعب الي ودي ف  ت رير م يره ف  و نت كحد خا  للشعب الي ودي،  وحد   ،للشعب الي ودي
 "،لدولةا"االلهااة العسريااة كلهااة رساامية لااو ، "نسرائي ا"ال اادس كعا اامة لااو رمااوز الدولااة، الاا   والتأكيااد
الحسااا  الاا   شاام  الشااعب الي ااودي. كمااا ي اار االقتااراح العلقااة ساايا ي ااود الشااتات وحااد   ومساادأ لااؤ  

 .87سدوا أي تمييز ف  الديا أو ال ومية "،الدولة"تراث ك  سكاا 
  ف  ال دس  ةنت اكات اءسرائيلياالسلس ين  سشأا الا رار   ت رير  ادر اا مركز أسحاثكشا

، يراا نلي ا  دؤ حارت  الشرا والمهارسة اند نتماؤ اا  دؤ خمسة آالا منز  1967 سنةمنذ 
 ساانت مناااز  ساايا  1,706ت رياار ف ااد  اادؤ االحااتل  الووفااد  احااتل  الشاا ر الشاارق  مااا المدينااة.

 .88 سل   443,5، من ؤ فلس ينيا   422,9، و و ما أدى نل  ت  ير 2017و 2000
   زياااااد ايتااااان  سعاااادما تسااااي ا أناااات سااااريم مااااا ت مااااة التعاماااا  ماااان  اللسنااااان سااااسي  الممثاااا   مخاااالنتااااؤ

 .89"نسرائي "
   م ااار وا ردا والسااعودية وق ااار والسحاااريا و  "نساارائي "دولاااة، سين اااا  19استراااا السيااات ا سااي

وأفاد المسا ولوا ساأا  .غز ق ا  مة اءنسانية ف  ، لسحث ا ز أوروسية و ماا واءمارات واد  دواُ 
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ا مريكياااة  "السااالؤ"، لكااا لاااؤ ي اار الت ااارد لخ ااة الاا  مااادى ساااااتيا قاادؤ ارراااا  كوشااانر   اريااد
وسحااث اال تمااا  مشاارواات محتملااة فاا  م اااالت الك رسااام والمياااه وال اارا ال ااح   المحتملااة.

غرسا  فا  ال ادس  ديسلوماسا قا  و  وال حة، لكا المس وليا رفروا الكشا اا م ترحات معينة.
 لاااب ماااا ممثلااا  ل ناااة التو يااات للااادو  المانحاااة، التااا  شااااركت فااا  كوشااانر الحياااا  نا  اااحيسة ل

 .90، أا يرعوا أيدي ؤ ف   يوس ؤ وأا يستعدوا للتسر  لل  ا الم تمر
 14/3/2018 ،األربعاء

  وزار  شاااكلت ل ناااة الاااؤ أا نيااااد الساااز  السلسااا ين  وزار  الداخلياااة وا ماااا الاااو ن  ساساااؤأكاااد المتحااادث
وذلااا فاا  ن ااار متاسعااة التح ي ااات فاا  حااادث اساات داا موكااب  ،تح يااد الاا  أالاا  مسااتوى أمناا 

الماادير العاااؤ ل ااوى أالااا مااا   تاات، و  ، لكشااا ملسسااات ال ريمااة.راماا  الحمااد ا رئاايس الااوزرام
اسعاة لاوزار  الداخلياة فا  ا ما الداخل  ف  ق ا  غز  اللوام توفيد أساو نعايؤ أا ا   از  ا منياة الت
 .91ال  ا  "أمسكت  را خي  قوي" ف  قرية است داا موكب الحمد ا

  اااا ؤ أمااايا سااار الل ناااة التنسيذياااة لمن ماااة التحريااار السلسااا ينية  اااائب اري اااات ا تماااا  السيااات 
 تماا  "اسات دا الحاديث الوقا  اري اات نا ا لسحث ا زمة اءنسانية ف  غز .  دا سي  الذي اُ 

وأراااا أا واشاان ا " لساات  ولااة فلساا ينية فاا  غااز  وتاادمير المشاارو  الااو ن  السلساا ين ".اااا د
مااا  مياان الاادو  التاا  شاااركت فاا  اال تمااا  العماا  الاا  مسااااد  نساارائي  ساااءفراج اااا  نود ااا 

دوا أي  ،نلاا   انااب التساااك  الاا  الك رسااام والمياااه ،سااتسااار ذلااا ال رااية الرئيسااية ،المحت اازيا
 .92سياسية أو االستي اا واالحتل  اءسرائيل  ومحاوالت فر  ا مر الواقن"ذكر لل رية ال

  مو ساااا   260 اااسري  ااايدؤ قااارارا  ي رااا  س اااااد   السلسااا ين  أ ااادر وزيااار الترسياااة والتعلااايؤ العاااال
 .93"مستنكسا " نل  العم  ف  الوزار  سالمحاف ات ال نوسية اق ا  غز  

  ُتاداايات ال ارار ا مريكا  سشاأا ال ادس، ساءراافة  فلس ين  روس  لسحاثم تمر  ف  موسكو  دا
ا مايا العااؤ  ،ناايا حواتماةنل  سحث الملسات المتعل اة سال راية السلسا ينية، وقاد حرار الما تمر 

ممثا  الارئيس الروسا   ،ميخائي  سوغدانوا، نائاب وزيار الخار ياة الروسايةو قرا ية، و ل س ة الديمل
 .94فري يانسوتيا ف  الشرد ا وس  وشما  

 لا تشارا ف  ال س ة أا ا ارو المكتب السياس  لل س ة الشعسية لتحرير فلس يا رساح م نا أال
 .95، ف  راؤ ا2018 لسة الم لس الو ن  المزمن ا د ا ن اية نيساا/ أسري  

  اراااو  62، سهالسياااة 2019 سااانةل "نسااارائي "الااا  ميزانياااة  ،، ساااال رامتيا الثانياااة والثالثاااةالكنيسااات اااادد
 ،ملياار دوالر  139.6انحو  مليار شيك  479.6ميزانية نل  ال   وت .اروا   54 معاررةم اس   ،كنيست

، ملياار دوالر  21.25انحاو  ملياار شايك  73وت ا  نلا   ،ميزانية ا ما  ا  الميزانياة ا كسارحيث نا 
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ملياااار  46ن  والتاااأميا الاااو ، ملياااار دوالر  18.6انحاااو  ملياااار شااايك  64تلي اااا ميزانياااة الترسياااة والتعلااايؤ 
 .96مليار دوالر  12.2انحو  مليار شيك  42وال حة مليار دوالر ،  13.4انحو  ك يش
  رت نسعاد النائب حنيا زاس  ااا  لساات ال يئاة العاماة للكنيسات  ف  الكنيست اءسرائيلية ل نةقر 

سايكوا فا  سداياة  ل رار الل نة، ف ا اءسعااد ا  ووف  ، لو س ا  نود االحتل  سا"ال تلة".كامل   ا  أسسوا
 .97ل ا الت ويت الم س ، ال  أا يحد   / يوليوالدور  ال يسية للكنيست، ف  تموز

  ُر  ال  المحكمة كوثي ة رسمية، أنات الا  مادى السانوات كشا ت رير ما ال ي  اءسرائيل ، ا
سعاة ت اديؤ أر   نود الا  خلسياة قتا  فلسا ينييا، لكنات تاؤ   تح ي ات رد   110فت   تؤ   الماريةالسسن 

 .98 ؤمن ؤ ف   للمحاكمة. وحت    الم ا رسعة، ت ري محاوالت ءغلد الملسات رد  
   ولكنات  ،ااد  مشااك  2014و د ت رير لمراقب الدولة حو  تعام  ال ي  اءسرائيل  من حرب غاز

وركااز  لت نااب ساا و  رااحايا ماادنييا. مكثسااا   ناات سااذ  م  ااودا  ن دافاان اااا نشااا ات ال ااي ، قااائل  
. وو اد المراقاب مشااك  ب الحرب الت  تخ  ال انوا الادول ال ي  ف   وان أخ ام الت رير ال 
ناات أو ااد  أاسااأا يسااتسدلت ال ااي ، سعااد  وأو اا ، "Hannibal Directive "ن اارام  نيسعاا كسياار  فاا  

فاا  حااا   ئ اؤزملالناار الاا   ن االدناات يساام  لل ناود أمس اوؤ س ري ااة خا ئاة، وأا الااسع  يعت اد 
 .99احت از ؤ

 لم تمر الشعس  لسلس يني  الخارج" ما تمرا   احسيا ، فا  م ار ن اساة ال احسييا اللسناانييا فا  ا د "ا
أشاار  شااؤ و  السعاليات الو نية والشعسية سمناساسة "ساسعينية النكساة" السلسا ينية. ء لدسيروت، 

 ايو/ ماماا أياار 15نائب ا ميا العاؤ للم تمر، نل  أا الشعب السلس ين  ُيحي  فا   ،محسو  أسو
ذكرى النكسة، واليوؤ ي لد الم تمر حملة  ءحيام الذكرى السسعيا للنكساة تحات اناواا سنة ما ك  

 .100"اائدوا"، سالشراكة من م سسات فلس ينية اديد 
  ميااا   ،التاسعاااة لوكالاااة ا وناااروا ،فااا  مدرساااة ذكاااور الخليااا  اءادادياااة ح ااا  المعلاااؤ السلسااا ين 

 Schoolنترسراياز شاالنج أم سساة ساكو  ماا فا  العاالؤ،  الدرساش  ال   ائز  "أفر  معلاؤ مل اؤ"

Enterprise Challenge 2018 سنةالسري انية ل
101. 

  أوتشااا مكتب ا مؤ المتحد  لتنسيد الش وا اءنساانيةأالا منسد  United Nations Office for 

the Coordination of Humanitarian (OCHA) غولادريا   يما  ماااJamie McGoldrick ااا 
مليااوا دوالر،  539.7، والتاا  تشاام  مناشااد  لت ااديؤ 2018 ساانةن االد خ ااة االساات اسة اءنسااانية ل

تتاألا و  لمعال ة االحتيا ات اءنسانية العا لة فا  ق اا  غاز  والراسة الهرسياة وال ادس المحتلتايا.
 .102من مة 99، ما الم رر أا تنسذ ا ا  مشروا 240الخ ة ما 

   نناات لاايس لاادى الوكالااة مااا ا مااوا  نال مااا يس اا   سيياار كرينسااو نااروا  و وكالااة ال العاااؤقااا  المسااو
أا ا ونااروا تعاارا أسااوأ  كرينسااو . وأوراا  2018مااايو  /أيااارالماادارس والمستشااسيات تعماا  حتاا  

أن اا "ال و أزمة مالية ف  تاريخ ا. وذكر كرينساو  أا ال ساات الخا اة كانات ف ا  ساا"مئات اآلالا"، 
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مليوا دوالر لألونروا وف اأ   نااا  25نل   20و  كانت تعتزؤ المسا مة سا وأا "الد ،"تشك  اختراقا  
  .103مليوا دوالر" 300ن   يسود 

   ا الاا  ساايا دو  من مااة التعاااوا  عااد  يُ  "نساارائي "قااا   ااندود الن ااد الاادول  نا الس اار النسااس  فاا
 The Organisation for Economic Co-operation and Developmentوالتنمياة  االقت اادي

(OECD). فاااا  سياااااا  ااااادر اناااات فاااا  ختاااااؤ زيااااار  لمو سياااات نلاااا  تاااا  أسيااااب،  ،وأر اااان ال ااااندود
  1948العرسيااة افلساا ينيو   االرتسااا ، نلاا  و ااود ف ااوات واسااعة فاا  التو يااا واءنتا يااة للسئتاايا

فا   %3.5سنساسة متوسا  وتوقن  ندود الن اد الادول ، تسا ي  نماو  والحريديؤ االي ود المتدينوا .
 .104نياه سالنمو "ال وي" خل  السنوات الم سلة، وا سا   "رائي نس"

 15/3/2018 ،الخميس

 ست اديؤ مئاة ملياوا دوالر نرااف  لوكالاة  ،سختااؤ م تمر اا ال ااري فا  روماا ،تع دت الادو  المانحاة
نت ال زير  ن قنا  وقا  مراس  . وأالنت ق ر ف  الم تمر اا تسرا ا سخمسيا مليوا دوالر.ونرواا 
فا  الوقات نسسات نلا  أا ا وروسيايا  ال  مالياة، مشايرا  سيتؤ الكشا اا أسمام الدو  المتع د  سملؤ 

 .105 سساب سياسية لؤ يكونوا متحمسيا كثيرا  
 وناروا، وكالاة الال ااري خال  كلمتات فا  الما تمر  ،راما  الحماد ا السلسا ين  داا رئيس الوزرام 

ااااد  لمحنااة الل ئاايا  االلتاازاؤ السياساا  لرااماا حاا   اسااتمرار وتعزيااز "نلاا   الااذي ا ااد فاا  رومااا،
 .106ييا ف  سياد أي اتساد سلؤ ن ائ السلس ين

  خاال  اال تمااا   فاا  كلمتاات ، سااراا ساسااي  وكالااة ا ونااروااللسنااان  داااا وزياار الخار يااة والمهتاارسيا
"شاا ب كاا  ال اا  فلساا ين  مااا قيود ااا فاا  حااا  تهيساات اااا ا راراا   ، نلاا  ااد فاا  روماااالااذي اُ 
أو ف  حا  استح الت ال   نسية سلد آخر، وذلا حتا  تخساا ماا أاسائ اا المالياة ماا  ،اللسنانية

العاود  الاذي  او    ة، ولك  تسا ؤ فا  خسا  أااداد الل ئايا فا  لسنااا ماا دوا التعار  لحاد  
"تن اايؤ حملااة العااود  ال وايااة لل ئاايا السلساا ينييا،  نلاا وداااا ساسااي  الم تماان الاادول  . م اادس"
 .107ا ك  م ومات العود  اآلمنة والكريمة متوافر  ف  الحالة السلس ينية"نحيث 

  سشا ب  اونارو ا دااو  وزيار الخار ياة اللسناان   ساراا ساساي ، لوكالاة   ارفراحمااس حركاة أالنت
ر  اءالمياة فا  الحركاة وقاا  رئايس الادائ ك  ال   فلس ين  يهادر لسناا ما س لت الل ئايا.

سمثاسااة "ت ديااد لمساات س  قرااية الل ئاايا السلساا ينييا، حيااث يساا    ُيعااد    نا  لااب ساسااي رأفاات ماار 
  .108اودت ؤ نل  ديار ؤ أ ؤ قرية ف  ال را  من االحتل "، ف  نشار  نل  حد  

  سيع د سيا وفديا رفيعايا  موسعا   أا ا تمااا   ا حمدأالا ارو الل نة المركزية لحركة فت  ازاؤ
وأساادى ا حمااد  .2018نيساااا/ أسرياا  فاا  ال ااا ر  سدايااة  فلساا يالتحرياار  الشااعسية وال س ااةمااا فاات  

30/4/2018أا الم لس الو ن  سيع د ف  ك  ا حوا  ف   ، م كدا   لت نزام نتائج الل امتسا
109. 
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 الااو ن مساا و  العلقااات الدوليااة فاا  حماااس، س لهااام  لسااة الم لااس  ، الااب موساا  أسااو ماارزود 
فا  "ا يازا  ما أسو مزرود  قا و  ."م تمر و ن  شام "ا ساواستسدال  ،30/4/2018الم رر ا د ا ف  

. "ءدراا ح ااؤ الخ اار ال ااادؤ الاا  ال رااية الو نيااة ،الوقاات متساان رغااؤ كاا  ال ااروا، لس يااة ا اا 
 .110"نحا سحا ة لر  ال سوا سوحد  و نية، وادؤ االنشها  سال هائر"  وأراا

  الاا  مخ اا  مشاارو  السااكا  سوزياار االسااتخسارات والموا االت اءساارائيل  يساارائي  كااات ااادد
الرااااسة  اتعمر سمساااات 1948 ساااانةالحديدياااة وال  ااااار، الااااذي ساااايرس  ا راراااا  السلساااا ينية المحتلااااة 

اا، حيااث مااا المتوقاان أا يُ الهرسيااة سلااد  رأس مااا ، وساايكوا مساااره ا و  2025 ساانةالمشاارو  س ادش 
مااا المتوقاان أا و  .ال اءخساااري العساارياو حسااب موقاان ، وذلااا   أرئياا عمر العاايا حتاا  مشااارا مساات

 .111مليار دوالر  1.15نحو ا مليارات شيك  أرسعةت   تكلسة المشرو  نل  ما ال ي   اا 
    تمااؤ الم االحة السلسا ينية.  ح ت رير  ديد للسنا الدول  ال  رفن الح اار ااا ق اا  غاز ، واق

ة منساا ة "استراتي يفاا  ا ورااا ". و الااب الت رياار، سااا وحااذر مااا أا ال  ااا  "يشاا د تااد ورا  م ااردا  
الا  أا اقت ااد  شاددو لتح يد انتعا  اقت ادي دائاؤ ماا  رياد الت اار  مان ا ساواد الخار ياة". 

نلاا  "انكمااا  ق ااا  مشاايرا  غااز  "لااا يااتمكا مااا االسااتمرار مااا دوا االرتسااا  سالعااالؤ الخااار  "، 
 .112خل  السنوات العشريا المارية" %60الت نين نل  أكثر ما 

 16/3/2018 ،الجمعة

  ُمسو دوتاا قارب  ناياو ريحاا ت  عمر قرب مست نود وأ يب ثلثة راس  و ندي نسرائيلييا ت  ق 
دور ليسرماا أا حكومتت ستعم   وزير الدفا  اءسرائيل  أفي وأالا. الم قس اس نسذ ا اسعملية د

 .113وملح ة ك  ما تعاوا معت ،و دؤ منزلت ،عمليةالمنسذ  ال  تنسيذ حكؤ اءاداؤ سحد  
 لاادى لسناااا الاا  سركااة أا موقااا وزياار الخار يااة اللسنانيااة  سااراا ساسااي   حماااسركااة كااد ممثاا  حأ

الاداو   نل  أا "الداو  نل  ش ب الل ئيا ما قيود ا ونروا تعن  تل ائيا   منس ا   ،"مرفو  ومداا"
نلا  اءدار  ا مريكياة    "نخش  أا يكوا موقاا ساساي   اذا مو  اا  العود ". وقا  سركة لش ب حد  

تساااع  نلااا  نن اااام ال راااية السلسااا ينية وتحويااا  الل ئااايا السلسااا ينييا نلااا   الياااات تتحمااا  التااا  
 .114مس وليت ا الدو  المريسة"

 رد ا  الااا   ،حساااا منيمناااة ،رئااايس ل ناااة الحاااوار اللسناااان  السلسااا ين  ،قاااا  الاااوزير اللسناااان  السااااسد
"،  ينييا فاا  لسنااااال يمكااا نساا ا   ااسة ال اا  اااا الل ئاايا السلساا" ننااتساسااي    سااراا ت ااري  

س لت ا ونروا    السا لت الوحياد  المو اود  التا  ت كاد وتع ا  وتشا د الا  مشددا  ال  أا 
1948 سنةال  أر  فلس يا قس   ك  فلس ين  سأنت فلس ين ، وسأنت كاا مو ودا   حد  

115. 
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 التاا المساايرات االحااتل  قااوات قماان خاال  اختناااد وحاااالت س ااروح السلساا ينييا اشاارات أ اايب  
 سال اادس االاتااراا ترامااب ءااالا المئااة اليااوؤ فاا  ،الرااسة الهرسيااة وق ااا  غااز  محاف ااات اماات

 .116لا"نسرائي " اا مة
   دقي اة" الا  تلسزياوا 60حاديث لسرناامج "فا  السعودي ا مير محمد سا سالماا،  الع د ول   قا 

 ،ريكية نل  ال ادسا مريك ؛ ردا  ال  س ا  حو  قرار ترامب سن   السسار  ا م CBS أسس  س  
لل مين.  "السلؤ"، نا المملكة تركز ك  م  ودات ا؛ لدفن املية "السلؤ"وتأثيره ال  مسار املية 

وأراااا  "نحاااو  أال  نركااز الاا  أي شاا م يمكااا أا يخلااد التااوتر، فمااا  سيعتاا  دائمااا  أا أكااوا 
ساااا ين  وم اااالحة ني اسيااااا ؛ لااااذا أحاااااو  أا أركااااز الاااا  ا شاااايام التاااا  تااااداؤ م ااااال  الشااااعب السل

 .117ال مين"
 تسيس  حوتوفيل  نائب وزير الخار ية اءسرائيل  ل لب فيسسوا موقن  است ابTzipi Hotovely ،

 .118اتعمر مستالوادلت خري ت ا الرسمية لمدينة ال دس، لتشم  
 17/3/2018 ،السبت

  ر ليسرمااا دور ليسرمااا الوران ا منا  سالمع اد والخ يار، واس ا ااءسارائيل  أفي دفا الاو ا وزير
كارد   قاد ي ارأ فا  ا يااؤ الم سلاة،فلسا ين  ماا ت اعيد  "نسرائي "اا تخوفات ا   ز  ا منية ف  

وادااا  ليسرماااا أا رئاايس الساال ة السلساا ينية محمااود اساااس ياادفن نحااو  .فعاا  الاا  نااالا ترامااب
يس التس ياار الااذي تعاار  لاات موكااب رئاا وحماااس فاا  ق ااا  غااز ، مسااتهل   "نساارائي "موا  ااة ساايا 

13/3/2018الوزرام السلس ين ، رام  الحمد ا، ف  
119. 

  نا ا   ااز  ا منيااة فاا   ماادير ااااؤ قااوى ا مااا الااداخل  فاا  ق ااا  غااز  اللااوام توفيااد أسااو نعاايؤ قااا
لعااادؤ تعاون اااا مع اااا فيماااا يخااا   ،س ااارار ماااا النياساااة العاماااة غاااز  أغل ااات شاااركة الو نياااة موسايااا 
وماا رامن ا حاادث اسات داا موكاب رئايس الحكوماة راماا   ،مت لساات الم رياات ا منياة فا  غاز 

 .120أسو نعيؤ احت از وزار  الداخلية لمدرام شركة  وا كما نس   الحمد ا.
 ا حااد، الشاااب اسااد الحكاايؤ اا اا ، الماات ؤ ستنسيااذ امليااة  - اات لاات قااوات االحااتل  ليلااة السااست

5/2/1820والت  قت  في ا حاخاؤ، ف   ،رئي أ  عمر ال عا قرب مست
121. 

  قا  ال يادي ف  حركة حماس موس  أسو مرزود  "نا التح ي ات ف  تس ير اسو  ناسسة ف  موكب
  "ماا وتسام  رئيس الوزرام رام  الحمد ا أثنام زيارتت نل  ق ا  غز  و لت نل  نتائج ملموسة"

تن ياة القة رئيس   از مخاسرات والمس و  ا منا  ا و  فا  السال ة ساأا ياذ ب ليستات  مح اة ل
نلاا  أا الحادثااة  ااامت سوقاات ا تمااا  مع ااؤ الن اار ولساات أسااو ماارزود  المياااه العادمااة فاا  غااز ".

فاا   ا  فاا  واشاان ا، وأيراا ،الاادو  ذات العلقااة سالمورااو  السلساا ين  ساسااتثنام الساال ة السلساا ينية
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ت نلاا  أا الاارئيس محمااود اساااس أالااا فااور حاادوث التس ياار اااا ق اان كمااا نس اا  ااروا اسااتثنائية.
 .122أن ا كانت منت يةما رغؤ سالاا رتت نل  العا مة ا ردنية ام  زيا

   مها يب، داخ  مخيؤ المية ومية أسوالو ن  السلس ين  محمد  ا ماانا ر قوات  أحداغتيا ،
 . 123سال رب ما مدينة  يدا اللسنانية

 18/3/2018 ،األحد

   رااياة فا  أنحاام متسرقاة ماا غارات مكثسة ال  اد  مواقان وأرا  ز  نسرائيليةت  ائرات حرسية شن
وأفااادت م ااادر  .الاا  مواقاان تاادريب للم اومااة ا   اااروخ 13أكثاار مااا  خلل ااا أ ل اات ،ق ااا  غااز 
ات أرراااية ماااا ال  اااا  ت ااادت فااا  غاااز  أا مرااااد المركاااز السلسااا ين  ل اااالؤ  لمراساااخا اااة 
 .124، دوا أا يتسن  التأكد ما م ادر الم اومةلل يراا

 حاارس أماا قتلات سعاد استش د سر ا   نود االحتل   فلس ينيا   اسا  ر نسرائيلية أا شدأفادت م ا
 .125  السلد  ال ديمة سال دس المحتلةفسعملة  عا  نسرائيل 

 لات، كا  قاوى وف اائ   ةفا  م الا ،داا ا ميا العاؤ لل س ة الشعسية لتحرير فلس يا أحماد ساعدات
 االن سااؤ. يكار س الاو ن  الشعب السلسا ين  التخااذ موقاا شا ا  سارف  أي دااو  لع اد الم لاس

الم لااس  و الس ااا سالاادفن نحااو االلتاازاؤ ساااحتراؤ قاارارات واتساقااات اء مااا  الااو ن  سمااا ي سااس لع ااد
تحاات م لااة فلساا ينية  امعااة تتاار ؤ اتساااد ال ااا ر  وتساات يب السااتح اد المرحلااة الو نيااة  الااو ن 
 .126الرا نة

  اااا اكتشاااا  اءساارائيل ا نااالا العاادو أ ،النااا د العسااكري ساسااؤ كتائااب ال ساااؤأسااو اسيااد ، أكااد
واساااتعرا  ال اااو  لتساااا ي   ،وتساااويد الاااو ؤ ،نساااد لل سااااؤ فااا  رفااا   اااو محاولاااة  ديااااد  للترااالي 

فاا  تهرياااد  لاات اسااار  ،وقااا  أساااو اسيااد  انت ااارات و ميااة أمااااؤ ال م ااور ال اا يون  وأمااااؤ العااالؤ.
دؤ، تعار  للسات داا سااس ا  تويتر، نا النسد الذي يتحدث انت العادو  او نساد قاديؤ وغيار مساتخ

 حاااربال سااااؤ فااا  املياااة تس يااار لموقااان السااارج ا حمااار شااارد رفااا  نس ااااا كتائاااب سعاااد أا اساااتخدمتت 
2014

127. 
   املية فدائياة فردياة فلسا ينية حااو   1,300 ي  اءسرائيل  ننت تمكا ما نحسا  أو تع ي  القا

أي ارتسااا  سااأي مااا التن يمااات ، دوا أا يكااوا ل ااؤ 2017خاال  ساانة نشاا ام فلساا ينيوا تنسيااذ ا 
م ارنة  كما زاؤ أا  ذه المع يات تمث  انخسارا   السلس ينية، ودوا أا يكوا ل ؤ خلسية اسكرية.

فااا  مع ياااات  ، اااي الوزااااؤ  املياااة فردياااة فلسااا ينية. 2,200؛ حياااث منااان أكثااار ماااا 2016 سااانةس
ية فلس ينية خل  ش ري امل 200أنت تمكا ما نحسا   ال اءخساري العسري، ديد  نشر ا موقن وا

2018فسراير  / يناير، وشسا / ثانالكانوا 
128. 
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 حالة وفا  ف   روا غيار  18أن ا ر دت  ة لح ود اءنساا "ديواا الم الؤ"ذكرت ال يئة المست ل
فا   14و، ماا رامن ا أرسان حااالت فا  الراسة، 2018خال  شاسا / فسرايار  سيعياة فا  فلسا يا، 
 شااكوى حااو  انت اااا الحااد   31حااو  التعااذيب وسااوم المعاملااة، و شااكوى 46غااز ، مشااير  نلاا  ورود 

 .129قانونية اادلة ن راماتف  
  ي ودي ما الايما سواسا ة  400سعملية خا ة ن لت في ا  2018ف  شسا  / فسراير  "نسرائي "قامت

و اذا  .ال ادس العرسا  حيسة م در ل ، سحسب ما ن لتYasour  ائرات مروحية ما  راز يسعور
  .130زار  االستيعاب وال  ر  اءسرائيلية، مكتسية ست ديؤ تسا ي  أساسيةما أكدتت و 

 19/3/2018 ،اإلثنين

  محمود اساس، ف  كلمتت سمست   ا تماا  لل نتا  التنسيذياة لمن ماة  يةسلس ينال السل ةقا  رئيس
للشااااعب السلساااا ين  قااااررت اتخاااااذ  "س ااااست  رئيسااااا    لحركااااة فاااات  فاااا  راؤ ا والمركزيااااةالتحرياااار 

وأراااا   اارامات الو نيااة وال انونيااة والماليااة كافااة مااا أ اا  المحاف ااة الاا  المشاارو  الااو ن ".اء
ا ورئيس   از المخاسرات العامة اللوام ما د  أا االاتدام ال  رئيس الوزرام رام  الحمد اساس

وشادد اسااس الا  أنات ال يو اد  رفا   فرج لا يمر، وأا حماس    ما ت ا ورام  ذا االاتادام.
ن ساااؤ، ساا   ناااا  اارا واحااد يكاارس االن ساااؤ ويساار  ساال ة أماار واقاان غياار شااراية، مراايسا  أا ا

ح ير ". وأشار اساس نل  أا " ذا الحاادث لايس و غتيا  "آثمة االأفعا  حماس معيسة، وأا محاولة 
غريساااا  الاااي ؤ، ولااايس خار اااا  ااااا ت الياااد ؤ وااااادات ؤ". وذكااار اسااااس أنااات "ساااسد  اااذا الحااادث كماااا 

ا ااااددا  ماااا ك نااات ؤ، ماااا ر اااال ؤ الاااذيا سااادأوا التحاااري  وسااادأوا الحاااديث فااا  أمااااكن ؤ، تعلماااوا أ
أحااد النااواب قااا  نريااد أا نساات س   ااذه الحكومااة  أا وخا ااة فاا  الم لااس التشااريع "، مشاايرا  نلاا 

"سالكناااادر وال ااارام ". وشااادد اسااااس الااا  أنااات لاااؤ يح ااا  الااا  شااا م فااا  ق اااا  غاااز ، "ال فااا  
الحكومة، وال ف  المعاسر، وال ف  ا ما وال ف  غيره". وأشاار اسااس نلا  أنات  نااا "كارثاة و نياة 

ات ااؤ اساااس حماااس كمااا ولااة غااز ...".  اادف ا ف اا  ق ااا  غااز  وتنسيااذ المخ اا  التاا مري س قامااة د
سالعم  ال  السي ر  "تحت ا ر " ف  غز ، وذكر أا حماس أخسرت ؤ أا فاود ا ر  للحكوماة 

 .131و"تحت ا ر  لنا"
 محمااود اساااس لاارئيس الساال ة "ت ااريحات غياار مساا ولة"مااا ورد مااا  ،وسشااد  ،داناات حركااة حماااس، 

  غز  ورارب م وماات  امود ا فا  لح اة تاريخياة يعمد ومنذ فتر  نل  محاولة تركين أ لنا ف"الذي 
نمااا محاولااة  ،اسماالح ا  نا مااا يسعلاات لاايس اساات داف ،ل اااالحركااة، فاا  سياااا  وقالاات ." ااعسة وخ ياار  واق

 .132وتح يد الوحد  وتعزيز ف   الرسة اا غز  ،لت وي  فر  الن و  سالمشرو  الو ن 
  س السلس ين  محمود اساس وما ترم نتت س و  سالت ريحات الت  أدل  س ا الرئي ند د السيت ا سي

 ا مريكااا المسعاااوث ، وقاااا  "نسااارائي "الساااسير ا مريكااا  فااا   ماااا "ن اناااات فااا  غيااار محل اااا" سحاااد  
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ا "الوقااات حااااا لكااا  يختاااار الااارئيس اسااااس سااايا ن غااارينسلت  ايساااوا "املية السااالؤا"الخاااا  لااا
ي الت نل  الس ،خ اب الكرا ية  .133لؤ واالزد ار"و  ود ملموسة لتحسيا حيا  شعست واق

   يعم  ف  ال ن لية السرنسية فا  كشست السل ات اءسرائيلية أن ا اات لت، قس  نحو ش ر، فرنسيا ،
قاا  و  ال دس، سعد ات امت ست ريب أسلحة ف  سيارات ال ن لية ماا ق اا  غاز  نلا  الراسة الهرسياة.

رااما م مواااة راامت سرنساا  الاات ااا   ، نناات تااؤ  فاا  ت ااري  مكتااوب ،اءساارائيل الشاااساا   اااز 
وأشار نلا  أا مو اا  فلس ينييا. تسعةف  ال ن لية السرنسية ف  ال دس و  فلس ينيا   حارسا   أيرا  

 .134وسندقيتيا" مسدسا   70امليات ن    سلحة ف  المعسر شملت خمس ال ن لية "نس ذ 
  يخ سساااؤ  اااد اءساالم  الشاااءساارائيل  ارااو ال ياااد  السياسااية لحركااة ال  االحااتل اات لاات قااوات

  .135أاواؤ ةسعد م ارد  استمرت أكثر ما خمس ،ما مدينة  نيا ،السعدي
   فاااا  الرااااسة الهرسيااااة اااااا ساااادم ت سيااااد ا وسااااة الساااا ا السعلاااا  سحااااد   االحااااتل أالااااا قائااااد  ااااي 

السلس ينييا الذيا يمتلكوا أو يستخدموا  ائر  ت وير سدوا  ياار، ساداوى الحساا  الا  الن ااؤ 
 .136وا ما العاؤ

  موكااب رئاايس رفراا ا تسااليؤ أي معلومااات أو تساا يلت تتعلااد سحادثااة تس ياار  فاات كااة أالناات حر
فاا  غااز  مااا شااركات  ا منيااةأا  لااب ا   ااز   مشاادد  الاا ، الااوزرام السلساا ين  راماا  الحمااد ا
 .137وتعزيز االنس ا "، وفد قول ا ،"ن رار ال  االن ساؤ  و االت ا  التعاوا لتسليؤ المعلومات

   ملياارات دوالر  10تحت از ماا ي اارب  "نسارائي "ساامر سالمة نا  السلسا ين  العما وزار  قا  وكي
مااا ال ااو  العاملااة السلساا ينية  %12وتحاادث ساالمة اااا أا  ساا ينييا.أمااوا  مسااتح ة للعمااا  السل

ات غياااار عمر ألااااا ااماااا  يعملااااوا فاااا  المساااات 30، و1948 المحتلااااة ساااانة راراااا ا تعماااا  داخاااا  
 .138وا ت اري يعملوا د ألا اام  40حو نال انونية، و 

  كلياا  فا   مادمرا   مساكنا   59ناااد  ناماار  2018خال  شاسا / فسرايار نن ا أن ات  ا ونروا وكالةقالت
مليااوا  2.8حااو ن  اارفت أن ااا الوكالااة ااام فاا  ت رياار الوراان ال اااري الااذي أ اادرتت و  ق ااا  غااز .

 .139دوالر كمساادات ل يوام
  لدسلوماسااااييا أ انااااب معتمااااديا فاااا   ،س  حوتااااوفيل تسااااينائااااب وزياااار الخار يااااة اءساااارائيل  قالاااات

التا  تساتخدؤ  اذه ا ماوا  لممارساة  ،لحمااس مليوا دوالر سنويا   100نا   راا تحو   ،"نسرائي "
المسيرات الت  تخ   ل ا حركة حماس  أا وأرافت. "موا نيا نسرائيلييا" رد   "ر اسيةننشا ات "

 .140ادؤ منح ا داؤ الم تمن الدول  وي ب اءسرائيليةالمساس سالسياد   نل ت دا 
 20/3/2018 ،الثالثاء

 الستاااح السيساا   لااب  الحيااا  أا الاارئيس الم ااري اسااد  ااحيسةكشااا مساا ولوا فلساا ينيوا ل
اساااس، فاا  ات ااا   اااتس ، تأ ياا  تنسيااذ قراراتاات ت اااه محمااود  رئاايس الساال ة السلساا ينيةمااا 
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تاادارا الموقااا، مورااحيا أا غااز  أسااسواا  ُت ااري خللاات م اار ات اااالت ماان حماااس لق ااا  
كماا  اساس أسل  السيس  سأنت لا ي س  ما الحركة أق  ما التناز  الكام  اا الحكؤ ف  غاز .

ل ام أاساام الحكاؤ الا  حمااس،  ،المت الحيا  أا اساس ُيعد للنسحاب كليا  ما ق ا  غز  واق
ا موكاب راما  معلومات و لتت ااا مسا ولية الحركاة، أو أحاد أ نحت اا، ااا اسات دا ف  أا اب
 .141الحمد ا

 حركاة حمااس ستساليؤ ق اا  غاز  دفعاة خل   لساتت ا ساسواية السلس ين ،  الب م لس الوزرام ،
 .142واحد ، وأكد استعداد الحكومة لتسلؤ مس وليات ا كافة

   نا اساتمرار الح اار الا  ق اا  غاز ، خلي  الحي ة، اراو المكتاب السياسا  لحركاة حمااسقا ،
"االحاااتل  والم تمااان الحياااة الااا  أا  شاااددو  ."نسااارائي "نس اااار"، فااا  و ااات فااا  حااادوث "ا سيتساااسب

والي ؤ أا  ، الدول  والسل ة السلس ينية يتحملوا ك  المس ولية اا حالة التوتر وا زمات ف  غز 
 .143"ين وا الح ار فورا  

  اا وقفا  الراسة الهرسياة للارأي  اسات لاا   لسا ين  للسحاوث السياساية والمساحيةالمركز الس ىأ ر  
ساساات الة المساات لعة آرام ااؤ مااا المساات لعيا  %68 الااب و ، 17/3/2018و 14غااز  فاا  الستاار  ساايا 

اا ادؤ ررا ؤ اا أدائت، م اسا   %63، واسر همس افرلوا  %27الرئيس محمود اساس، م اس  
نن ااؤ سي ااوتوا لاارئيس المكتااب السياساا  المساات لعة آرام ااؤ مااا المساات لعيا  %52وقااا   .33%

 لعسااس. %41نسمااي   نية، ف  حا   رت انتخاسات رئاسية  دياد  الياوؤ، م اسا   لحركة حماس
الاا  الشااعب السلساا ين ، فيمااا  ا  عيا، أا الساال ة أ ااسحت اسئاامااا المساات ل   %52وتاارى أغلسيااة، 

 .144سا"اءن از" %41و س ا 
  فاا   دياار الاازورفاا   ستاادمير مااا يشااتست أناات مساااا  نااووي سااوري  ااي  اءساارائيل  رسااميا  الااتاارا

 ،والمن  اة "نسارائي "الا   كسيرا   نا الررسة ال وية أزالت ت ديدا   قائل   ،2007 ف  سنةررسة  وية 
 .145نل  آخريا "رسالة"وكانت 

   أالا االتحااد ا وروسا  الثلثاام أا ما تمر الماانحيا الادول  الاذي ا اد فا  م ار االتحااد ا وروسا
ل ال  سنام منش ت تحلية   مليوا دوالر 560نحو مليوا يورو ا 456 ف  سروكس ، ن   ف   من

 .146مياه شرب س  ا  غز 
 21/3/2018 ،األربعاء

  اا تمك ا ا   ز  ا منية ما التعرا  السلس ينية ف  ق ا  غز  الداخلية وا ما الو ن  وزار كشست
وقاااا   .13/3/2018فااا  فااا  قراااية اسااات داا موكاااب رئااايس الاااوزرام فااا  غاااز    الااا  المااات ؤ الرئيسااا

نا المات ؤ  او أناس اساد المالاا اساد ال اادر  ،فا  ت اري   احس  ،وزار  نيااد السازؤالاساسؤ المتحدث 
واات اا  ثالاث  ،وزار  اا م تا  أساو خو اة وأحاد مساااديتالأالنت  22/3/2018. وف  أسو خو ة
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، أساسرت ااا ُم اب، وذلا خل  املية أمنية ف  من  ة غرب مخيؤ الن يرات وس  ق ا  غز 
 .147ر ا  ا ما استش اد اثنيا ما

  ال  ا سير  ا د التميما  سالسا ا السعلا  لماد  ثمانياة  اءسرائيليةحكمت محكمة اوفر العسكرية
كمااااا حكماااات  .دوالر آالا  1.4شاااايك  انحااااو آالا  خمسااااةشاااا ر، نرااااافة لهرامااااة ماليااااة سلهاااات أ
 اناب  نل  محكمة ال  ا سير  ناريماا التميم ، والد  ا د، سالس ا السعل  لمد  ثمانية ش ور،ال

 .148دوالر آالا  1.7شيك  انحو آالا  ستةتهريم ا 
   مشاااارو  قااااانوا  ،ساء مااااا  السلساااا ين ، خاااال   لسااااة فاااا  ق ااااا  غااااز ،أقاااار الم لااااس التشااااريع

نا  ،ال انونيااة سااالم لس أحمااد فاارج الهااو  الل نااةوقااا  رئاايس  .2018 ساانةالم ااالحة الم تمعيااة ل
ومااااان السياساااااة العاماااااة  ،وتعديلتااااات 2003سااااانة المشااااارو  يتوافاااااد مااااان أحكااااااؤ ال اااااانوا ا ساسااااا  ل

 .149قوانيا ُتحاك  الواقن وتعزز االست رار وا ما الم تمع  لا"التشريع " الرامية نل  سا  
   ترياد الساي ر  الاا  السلسا ينية ا السال ة ن ا و  لارئيس الم لاس التشاريع  أحمااد سحار النائابقاا

حادثاة اسات داا موكاب رئايس الحكوماة  سا  سلح الم اومة ف  ق ا  غز  لكا " ذا مستحي "، وا 
موكااب، أكااد سحاار أا الاساااس حماااس ساساات داا محمااود  وحااو  ات اااؤ فاا  غااز  سأن ااا "مساارحية".

التح ي ات الت  ت ري ا ال  ات المخت ة ف  ق ا  غاز  ساتسيا النتاائج، لكاا اسااس يرياد التسارين 
 .150ن رامية" ءفشا  الم الحةف  از  غز ، و ذا سيزيد االن ساؤ، وم دمة "ء رامات فاشية 

 وزير المالية اءسرائيلية، س ن ام سرين ل  رامات اءدارية المتعل ة سعملية ن ا   ،أمر موشيت كحلوا
 ناات لسخاار كسياار سالنسااسة لاا  أا أ اادر أماارا  ن"  وقااا  ،السااسار  ا مريكيااة مااا تاا  أسيااب نلاا  ال اادس

 .151س ن ام سرين ل  رامات" اا ل  
  سالن ااب المحتاا ،  ،مساالوسة االاتااراا،  مياان أ ااال  قريااة أؤ الحيااراا ةساارائيليساال ات اءالأخ اارت

وأم لات شار ة االحاتل   ال دؤ والترحي ، حيث أل  ت نخ ارات  دؤ الا   ميان منااز  ال رياة.س
ءخلئ اا قسا  تنسياذ  ادم ا سالكاما ، وذلاا تم يادا  لوران الياد الي اا  1/4/2018أ ال  ال رياة حتا  
 .152  أؤ حيراا، والت  سدأ تنسيذ الخ وات ا ول  ءقامت ا ال  أر  الواقنعمر ل ال  نقامة مست

 ا ؤ، مساادر  للمارأ  اللسنانياة، حياث أالاا  ياوؤلمناساسة  ، ساراا ساساي  اللسناان  أ لد وزير الخار ياة
اااا ت دماات للحكومااة سمشاارو  قااانوا ي يااز للماارأ  اللسنانيااة المتزو ااة مااا غياار ، فاا  ماا تمر  ااحس 

للتاو يا، وماا يمنان  منعا   ،منح ا ال نسية اللسنانية  والد ا ساستثنام دو  ال وار للسناا د  لسنان  ح
الدولااة اللسنانيااة متمسااكة شاادد ساسااي  الاا  أا "و  اااا الماارأ  يمناان اااا الر اا  ساسااتثنام  ااذه الاادو .

تااداايات  العااود  لل ئاايا السلساا ينييا وللنااازحيا السااورييا، مااا يحااتؤ الينااا ا خااذ ساالاتسااار سحااد  
 أو اااااتمااااان  ال نساااااية سشاااااك   مااااااا  للساااااورييا وللسلسااااا ينييا، والت نااااايس ال مااااااا  و ااااات ماااااا 

 .153التو يا"
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 22/3/2018 ،الخميس

  حماس اا حركة م ريات الت  أالنت في ا النا  ،ف  سياا  در ان ا السلس ينية،حكومة القالت
 ا رئيس الوزرام تثست ما  ديد تحركات تت   سمحاولة االغتيا  اء رامية ال سانة الت  تعر  ل

واخاتلد رواياات  ،ف  ل وئ ا نل  رسؤ وتنسياذ سايناريو ات مشاو ة نسست أن ا ما زالت تنت ج الن ج
قا  النا د ساسؤ الم سسة ا منية ادناا الراميري  "ماا زالات حركاة و  وا ية ال تتسد من المن د.

 لد أفواه ُأمرائ ا ونا  ي ا وناا ي ا حماس تحاو  حرا ا ن ار اا محاولة االغتيا  ال سانة س 
لل  وؤ ال  ال ياد  السياسية ما   ة، ومهازلة ت  أسيب والسيت ا سي  ماا   اة ثانياة، وافتعاا  

 .154أزمات  انسية كما حدث من مو س  شركت  الو نية موساي  و وا "
   ي   نياااة سحراااور رئااايس المكتاااب السياسااا  نساااماا ،ا ااادت قيااااد  حركاااة حمااااس، ا تماااااا   ارئاااا

 ال لا اؤورئيس الحركاة فا  ق اا  غاز  يحيا  السانوار، مان اادد ماا قااد  الس اائ  السلسا ينية، 
قاا   نياة نا اسات داا موكاب و ال  آخر التح ي ات حو   ريماة تس يار موكاب راما  الحماد ا. 

 خال  مشااركتت س نااز  شا يديا ماا انا ار ،وأشاار  نياة الحمد ا  دفت تس يار ملساات سياساية.
 نل  أا أ  ز  أما حركتت املت  نسا  نل   نب من وزار  الداخلياة لكشاا خياو  ال ريماة. ،ا ما

وشااد د  نيااة أا الحااادث  ااام فاا  توقياات سياساا  حساااس تماار ساات قرااية فلساا يا، مراايسا   "اليااوؤ 
 .155و دا التس ير ليس ال ت " ، ا العسو  ال ت ت  ،قريتنا أخذت لونا  سياسيا  وأمنيا  سامتياز

 ا  فاا  ت ااري   ااحس ، ت ااريحات حكومااة الحمااد ،ساسااؤ حركااة حماااس فااوزي سر ااوؤ النااا د د  ااا
ن رارا  ال  الكذب، وترليل  للرأي العاؤ، وته ياة الا  "والنا د ساسؤ أ  زت ا ا منية الرميري 
 .156"ال  ات الت  ت ا ورام الم رميا وال تلة

  اؤ وملح ة وقت  ف  قرية تس ير موكب قالت حركة فت  نا "ك  ما يحدث ف  ق ا  غز  ما ات
وذكار رئايس المكتاب اءالما  لحركاة  رئيس الوزرام رام  الحمد ا قس  أياؤ خارج اا ال اانوا".

ذا لاااؤ تاااتمكا  ، أافااا  ت اااري  متلساااز ،فااات  منيااار ال ااااغوب "المااات ؤ ساااريم حتااا  تثسااات ندانتااات واق
  .157ج ال انوا والشراية"ف ا ك  ما يحدث خار  ،الحكومة ف  غز  ما ا لا نل  اليام

  فااااازت تمااااار زناااادسر Tamar Zandberg  مااااا أ ااااوات  %71سرئاسااااة حاااازب مياااارتس، وح اااادت
Buskila Avi المنتسسيا للحزب، متسوقة سذلا ال  منافس ا آف  سوسكيل

158. 
  س اات  ااائر  مااا نااو  سويناا  Boeing لتكااوا أو   ،تاسعااة للخ ااو  ال ويااة ال نديااة فاا  تاا  أسيااب

وقااااا  وزياااار االسااااتخسارات  السااااعودية. ا  ااااوامسعااااد اسور ااااا  "نساااارائي "نلاااا    ااااائر  ت اريااااة ت اااا 
تح اا   ا ولاا الماار   نن ااا" لح ااة تاريخيااة"، مراايسا   نن اااوالموا االت اءساارائيل  يساارائي  كاااتس "
 .159القة رسمية سيا دولة نسرائي  والسعودية"
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   ماة ملياون  دوالر أمريكا  لوكالاة س ي مالياا   ؤ سسير دولة الكويت لادى ا ردا حماد الادايج، داماا  سل
 .160الكويت السنوية اتام سنرما ن ار  ،ونرواا 

   قااا  ولاا  الع ااد السااعودي ا مياار محمااد سااا ساالماا نا قاارار الاارئيس ا مريكاا  دونالااد ترامااب، ن اا
 . 161"خ و  م لمة" ،سسار  سلده نل  ال دس

 23/3/2018 ،الجمعة

   ااااادد الكااااون رس ا مريكاااا Congress  ا ح ااااب المساااااادات الماليااااة اااااا الساااال ة الاااا  قااااانو
تحوياا   وتااؤ   السلساا ينية، فاا  حااا  اسااتمرت الساال ة الو نيااة ساادفن مخ  ااات ا ساارى والشاا دام.

ماااب، حياااث يشااام  اال اااانوا للسيااات ا ساااي  للم اااادقة اليااات سشاااك  ن اااائ  اسااار الااارئيس دونالاااد تر 
 نلاا اشاان ا، التاا  قااد ت اا  ال ااانوا فاا  أحااد أفرااات قاارارا  يااداو لح ااب المساااادات التاا  ت اادم ا و 

 .162مليوا دوالر 300
  أكااد ارااو الل نااة التنسيذيااة لمن مااة التحرياار السلساا ينية أحمااد م اادالن  أا رواتااب أساار الشاا دام

خا ااة  أ ميااة، غياار خارااعة للستاازاز السياساا  ا مريكاا ، وأا ال ياااد  السلساا ينية تااول  وا ساارى
أاااارب المتحااادث وسااادوره،  دولاااة واالسااات ل .حرياااة نارااالوا ماااا أ ااا  ال أسااارىل اااذا الملاااا، ف ااا الم 

دانت ا الشترا  الكون السلس ينيةحكومة الالرسم  ساسؤ   .163رس ا مريك  اا رف  الحكومة واق
   كلمة لت خال  مساير  ن ار  لل ادس فا  غاز    ررواا، ف قا  ال يادي ف  حركة حماس نسمااي

، [تس يااار موكاااب الحمااااد ا] س يااار" نااااا أدلاااة دامهاااة سااات دم ا ا   اااز  ا منياااة حاااو  املياااة الت
فيما ي ا ورام ال ريماة،  الت  مع ا لا يس   شا   ،سال وت وال ور  الوارحة والتسا ي  الم نية

التا   ،وأا يمارر  اس ة ال ارا ،وما ورام أا يستثمر ا سياسيا   ا ينس  يده ما غز  والم االحة
 .164لا تمر ال  أرواحنا وأ سادنا ودمائنا"

  ئيس ا مريكاا  دونالااد ترامااب  ااوا سولتااواالقاا  تعياايا الاار John Bolton   مستشااارا  لألمااا ال ااوم
، تياوزير التعلايؤ اءسارائيل  نستاال  سينكتب و  ."نسرائي "ا مريك  ترحيسا  واسعا  ما السياسييا ف  

أا الحديث يدور اا "تعيايا ممتااز ل اوا سولتاوا، خسيار أمنا  متمياز وديسلوماسا  رفيان و اديد 
"يوا ااا  الااارئيس تراماااب تعيااايا   ت شااااكيدأييلااا ةاءسااارائيلي عاااد الوكتسااات وزيااار   ئي ".وفااا  ءسااارا

ندار  ترامااب تثساات  ...أ اادقام نساارائي  ا وفيااام فاا  المنا ااب الرفيعااة، و ااوا سولتااوا مااا أساارز ؤ
 .165يوما  سعد يوما  أنت اءدار  ا كثر منا ر  ءسرائي "

  دانااوا فاا  رده الاا   لااب ا مااؤ المتحااد  للح ااو   لاادى ا مااؤ المتحااد  داناا  "نساارائي "قااا  سااسير
  اااياااااا ا رااارار التااا  لح اات سمااادارس ا ماااؤ المتحاااد  فااا  غاااز   "نسااارائي "الاا  تعاااوي  ماااا 

  "ساتسع  نسارائي  كا  ماا  او راروري للاادفا  ااا موا ني اا وال راام الا  أي ت دياد  مااا 2014
 .166ف  حرب غز ف  تسرير ل  ا المدارس خل  املية "ال را ال امد"  ،سلدنا"
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   الشعب   و ت م لس ح ود اءنساا التاسن لألمؤ المتحد  ف   نيا ال  أرسعة قرارات تداؤ حد
قامااة دولتاات المسااات لة. التااا  ح االت الاا  ا غلسياااة  ،وفاا  قراراتاات السلساا ين  فاا  ت رياار م ااايره واق
ن اام احاتل  س  "نسرائي "م لس ال،  الب 37الساح ة ما ا  وات خل  ال لسة الختامية لدورتت 

وأارب الم لاس ااا قل ات الشاديد ت ااه أي قارار  ."فورا  "ال دس شرق  ا رار  السلس ينية سما في ا 
ل اارارات الدوليااة المتعل ااة سال اادس، فاا  نشااار  نلاا  قاارار الواليااات المتحااد  ايتخااذه أي  اارا سمخالسااة 
 .167ن   سسارت ا نل  ال دس

  التاااسن لألمااؤ المتحااد ،  اءنساااامااا م لااس ح ااود  ااددت الواليااات المتحااد  ماار  أخاارى ساالنسااحاب
المتحااد  ا مريكياااة فااا   الواليااااتساااسير  وو ااست  ."نسااارائي "سعااد أا ااتماااد قااارارات تااديا سياساااات 

 راااد   "منحااااز كثيااارا  سأنااات " ا  لياااةالساقاااد "سااااالم لاااس  ل اااا، فااا  سيااااا ،ل اا ماااؤ المتحاااد  نيكااا   ااا
 .168نسرائي "

 24/3/2018 ،السبت

  أا أرسعااة شااساا فلساا ينييا حاااولوا اساات داا معاادات اسااكرية  اءساارائيل  حااتل االأالناات قااوات
 اي  أا قااو  الواداا  النااا د ساساؤ خا اة سسناام ال ادار وكشااا ا نسااد قارب حاادود ق اا  غاز . 

ولاؤ تسات ن اسكرية ر دت الشساا لح ة اقتراس ؤ ما السياج، غيار أن اؤ تمكناوا ماا االنساحاب، 
 .169 التسل ن  ةتحديد  ال و 

   ساسؤ الم سسة ا منية اللوام ادناا الرميري، نا قااد  حمااس ماا زالاوا يوا الوا سياساة  المتحدثقا
رئااايس الاااوزرام رامااا  الحماااد ا،  تح ياااد فااا  محاولاااة اغتياااا  ن ااارامالترااالي  وليساااوا مااا تمنيا الااا  

أا يكااوا  "لاايس مااا المع ااو  قااائل   وأراااا ورئاايس   اااز المخاااسرات العامااة اللااوام ما ااد فاارج.
 .170ولديت النياسة وال رام والتح يد" ،المت ؤ  و نسست ما ي ري التح يد

  ،قااا  ارااو الل نااة التنسيذيااة لمن مااة التحرياار، أسااعد اسااد الاارحما، نناات "ساايتؤ، الاا  و اات الي اايا
اساس" م ددا ، ف  أي تحرا قد ي ري الختياار رئايس لمن ماة التحريار، ]محمود[ انتخاب الرئيس 
 .171ة السلس ينيةورئاسة السل 

    حركة حماس الشيخ نسرا يؤ  اا ر نوا راة ا اب مدا ماة منزلات  ف   از الوقائ  ال يادي الاات
ل نااة أ ااال  المعت لاايا السياسااييا فاا  كمااا ذكاارت  غاارب مدينااة  ناايا وتستيشاات. الياااموافاا  سلااد  
سياااة انتماااامات ؤ الااا  خل فلسااا ينيا   أرسعاااياا   اااز  ا منياااة السلسااا ينية سالراااسة اات لااات أا  الراااسة

 .172السياسية، غالسيت ؤ ما ا سرى المحرريا، وذلا خل  أسسو  واحد
  فااا  أحاااداث  اااوالت س ولاااة كاااأس العاااالؤ للرالياااات ال اااحراوية "كاااروس  اانسااارائيلي ساااائ ااشاااارا

 ساا  ال ااحراوي، فاا  دولااة اءمااارات، وذلااا سعااد أا تل يااا  "، رالاا  أسااوCross Country نتريو كااا
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وأكدت  حيسة يديعوت أحرونوت أا السائ يا دخال اءماارات   م  المساس ة.داو  رسمية ما من
 .173س وازات سسر ما اءسرائيلية، سرف ة ثلثة ما أفراد ال اقؤ، و ميع ؤ نسرائيليوا

 25/3/2018 ،األحد

   رئااايس  يئاااة الشااا وا  ، اااحيسة معااااريا العسرياااة أا حسااايا الشااايخو  الثانياااة العسرياااةذكااارت ال ناااا
موشااايت كحلاااوا سنياااة السااال ة وقاااا رواتاااب  ]وزيااار المالياااة اءسااارائيلية[ سااا ينية، "أسلااا المدنياااة السل
الا  الشايخ  ، ف ا كحلوا رد  العسريةل نا  ل ووف ا   ما الش ر الم س ". ا  سدم[ ف  ق ا  غز ]مو سي ا 

نات حاذر أسأا "نسرائي  لا ت س  سأا تتس ر ا ورا  ف  و   ا نتي ة ال را  سايا فات  وحمااس، و 
 .174ل ة ما الخ وات ا حادية ال انب الت  ما شأن ا أا ت دي نل  مث  ذلا"الس

  وس  لد  ااروق الا   ،كتائب ال ساؤ مناور  دفااية ف  ق ا  غز  ساستخداؤ الذخير  الحيةت أ ر
 السحااار، و اسااات دساساااات، سااادت م ااانعة محلياااا ، شاااوار  فااا  ال  اااا ، وحل ااات  اااائرات اسااات ل .

 . 175ألا اسكري 30نحو ، ال مود والتحدي""مناورات حملت اسؤ الت    ،مناور ف  ال وشارا
   ن الرئيس ا مريك  دونالد ترامب ال  قانوا يمنان تحويا  مسااادات مالياة للسال ة السلسا ينية، وق

 .176 الما استمرت ا خير  ستحوي  مخ  ات لعائلت الش دام وا سرى السلس ينييا
 اااا ن اارامات منساارد  ي ااوؤ س ااا  فاا  سياااا  ااحس ،، قرا يااة لتحرياار فلساا ياو كشااست ال س ااة الديم

"اراو  دياد" نلا  الم لاس الاو ن   مئاة" فا  قيااد  السال ة السلسا ينية ءراافة السياس "الم سخ 
اراااوا  ماااا  82سذريعاااة مااا م الشاااواغر التااا  ح ااالت سوفاااا   ،ااماااا   اشااارياالحاااال  المع ااا  مناااذ 

 .177المست ليا
  تأكادو  أكياد ا الا  حرماة الت سيان مان االحاتل .العلماام والاداا  فا  سيات الم ادس ت  يئاة ددت 

أا و  ،الستااوى المعتمااد  وال ااادر  مااا المااام المساالميا أ ااحاب الشااأال ااا، أن ااا فاا  سياااا ال يئااة، 
اا  ، ووال ه للمحتليا، وس ذا يكوا خار ا   و آثؤ شراا   أو فردا   ،كاا ن من االحتل  وفدا  "ما ي س  

 .178"ال ا العرس  والمسلؤ الم ما ال ادد
   ماب ااتساار ال ادس اا امة اقارار الارئيس ا مريكا  دونالاد تر  السرلمان  الدول  راد   االتحادت  و

 .179أا المدينة اا مة الدولة السلس ينية المست لة ال  "، م كدا  نسرائي ا"ل
   الحكوماااة اءسااارائيلية سنيااااميا نتنياااا و، خااال   لساااة الحكوماااة ا ساااسواية، نا الرحلاااة  رئااايسقاااا

اساار ا  ااوام السااعودية، تشااك  سدايااة لع ااد  "نساارائي "مااا ال نااد نلاا    يااراا ال نااد كةا ولاا  لشاار 
 .180 ديد، وأور  سأا ذلا سمثاسة سداية اختراد لألسواد العالمية الرخمة

 دور ليسرماااا، أا ال س ااة الداخليااة فاا  الشااما  ليساات مسااتعد   اااءساارائيل ، أفي دفا الاا وزياار حااذر
والحكومااة اسااتثمرت سال س ااة الداخليااة سااالمركز والاا   دفا زار  الااأا و  للحاارب، مسينااا   سشااك  كاااا  

قااا  رئاايس فيماا مار  أكثاار ماا االسااتثمار والر اد سال س ااة فا  الشااما .  37الحادود ماان ق اا  غااز  
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، فاا  كلمااة لاات أل ا ااا خاال  ماا تمر ن متاات Herzl Halevi  رتااز   ليساا االسااتخسارات العسااكرية 
سايكوا التعاما  مان  2018سانة خال   "نسرائي ا"د المركازي لا حيسة يديعوت أحرونوت، نا الت ديا

اس ااار ااااا و "النشاااا  اءيرانااا  فااا  المن  اااة ومنااان توا اااد اساااكري ثاسااات فااا  ا رارااا  الساااوري"، 
المخااااوا اءسااارائيلية التااا  تتعلاااد سموا  اااات محتملاااة مااان السلسااا ينييا خااال  شااا ر أياااار/ ماااايو 

 .181تزاما من ن   السسار  ا مريكية لل دس، سالالنكسة فلس ي 70 ، والذي يش د الذكرى الا2018
 26/3/2018 ،اإلثنين

   قرت محكمة ال ل  اءسارائيلية فا  مديناة ال ادس المحتلاة، سالساماح للمساتو نيا الي اود ال ال
قااا   وساادوره العاارب". الاا  أسااواب المساا د ا ق اا ، مدايااة سااأا "ح  ااؤ فاا  ذلااا ال ي اا  اااا حااد  

يوسا المحمود نا ن از  نقامة   وس تلمودية للي اود  السلس ينية ةالمتحدث الرسم  ساسؤ الحكوم
ساااس ة خ ياار ، وااتاادام غياار مسااسود، مااا  د  عااالاا  أسااواب ا ق اا  مااا قساا  "محكمااة نساارائيلية" يُ 

 .182شأنت أا يدفن نل  أال  در ات التوتر، وتع يد المش د سشك  غير مسسود
  اا ز  للت ادي "سات    ، ليعت ا كتائب ال سااؤ وف  ،ال ساؤ أا الم اومة السلس ينية كتائبأكدت 

 ،كتائب أسو اسياد الوقا  النا د العسكري ساسؤ  ." ي ادواا   يون  ال  شعسنا وأ لنا وأررنا
نا قيااااد  ال سااااؤ تاااثما االياااا    اااود  "،ال ااامود والتحااادي"فااا  مااا تمر  اااحس  فااا  ختااااؤ منااااورات 

خااااال  المعاااااارا السااااااس ة وخااااال   اااااذه  وروحياااااة وانراااااسا  م اتلي اااااا، التااااا  أ  ر اااااا الم ا ااااادوا
 .183المناورات

   ما  رى تناولت ما قس  وسائ  السلس ينية رئيس ال يئة العامة للش وا المدنية ،الشيخ حسيانس ،
سدايااة نيساااا/ أسرياا  نااالؤ نساارائيلية، حااو  نيااة الساال ة السلساا ينية وقااا دفاان رواتااب مااو س  غااز  

2018
184. 

 فاا  ال اارى  فلساا ينيا   مناازال   2,220وث اات فياات  اادؤ  رائيلية ت رياارا  أ اادرت وزار  ا مااا الااداخل  اءساا
 اادم ا  ، و ااو رااعا ااادد المناااز  التاا  تااؤ  1948 ساانةوالسلاادات الواقعااة فاا  من  ااة الن ااب المحتلااة 

 .185منزال   1,158، والسال  ادد ا 2016 سنةف  المن  ة ذات ا خل  
 تسياااد سااأا ااادد السلسااا ينييا  ،ح ااائياتنشاارت ل نااة الخار ياااة وا مااا فاا  الكنيسااات اءساارائيل  ن

يتساوى من ادد الي ود ف  المن  ة الواقعة ماا سايا السحار ا ساي  المتوسا  ون ار ا ردا، سا  نا 
و ااام فاا  اءح ااائيات، التاا  ارراا ا نائااب رئاايس اءدار  المدنيااة،  .ااادد السلساا ينييا يزيااد قلاايل  

نيااة، أا  ناااا نحااو خمسااة ملياايا فلساا ين  ، أماااؤ الل نااة السرلماUri Mendes الع يااد أوري مناادز
لسيانااااات ال  اااااز المركاااازي  اال تشاااام  السلساااا ينييا فاااا  شاااارق  ال اااادس المحتلااااة ، سالم اساااا  ووف ااااا  

ملياوا ارسا ،  1.52ي اودي ومليايا  6.44 "نسرائي "يسكا ف   ،2016سنة لاءسرائيل  ل ح ام 
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نساامة، أي  ملياايا 6.52ساا ينييا راامن ؤ سااكاا شاارق  ال اادس. وسنااام الياات، يكااوا ااادد السلمااا 
 .186ما ادد الي ود أكثر قليل  

   ر رئاايس  يئااة ا ركاااا العامااة لل ااي  اءساارائيل  غااادي آيزنكااوت سااأا احتمااا  انس ااار "الحلسااة حااذ
ون لاات  ااحيسة يااديعوت أحرونااوت العسريااة اااا آيزنكااوت قولاات، نناات الاا   .السلساا ينية" مرتساان  اادا  

الاا  حاادود غااز  ، "فاا ا الاا  ال ااي  اءساارائيل ، أا يكااوا رااوم التااوتر الحا اا  فاا  ال نااوب ا
.. أمامنااا الكثياار مااا التحااديات، وفاا  حااا  حاادوث أي ت ااور فعلاا  . ي ساايناريو ومسااتعدا   ي  ااا  

 .187ال ي  الرد س و  وحزؤ"
  ياا لودريااانزار وزيارا خار ياة فرنساا  ااا Jean-Yves Le Drianوألمانياا  اايكو مااس ، Heiko 

Maas،وا تمعااا س ااور  منس االة سااالرئيس محمااود اساااس. وقااا  مساا ولوا فلساا ينيوا نا  ، راؤ ا
المساا وليا ا وروسياايا  لسااا مااا اساااس ااادؤ نغاالد ال ريااد الاا  الوسااا ة ا مريكيااة، واالنت ااار 

والمعروفاااة نالمياااا  ساااا" س ة ال ااارا". وقاااا  أحاااد مسااااادي  ،"لسلؤا"اريثماااا تعلاااا ا خيااار  خ ت اااا لااا
نا المساااا وليا ا وروسياااايا أسلهااااا اساااااس أا الخ ااااة ا مريكيااااة مااااا زالاااات قيااااد  الاااارئيس السلساااا ين 

 .188اءاداد، وأن ا تخرن لتهيرات رسما ت عل ا م سولة ما ال انب السلس ين 
 لمااا ي اارب مااا  2017فاا  ساانة سيسااسوا اساات است الاءساارائيلية أا ندار  موقاان  عااد كشااست وزار  ال

وت اديؤ سياناات خا اة ساالمحتوى السلسا ين  الا  موقان ، ءزالة وح ار "نسرائي "ما  لسات  85%
 .189التوا   اال تماا 

 27/3/2018 ،الثالثاء

  ساتختاره مان "ف  ال  ا  خلي  الحية نا أي خيار ساتنت  ت الحركاة  ماسحقا  نائب رئيس حركة
الس ائ  كافة، وما سين ا النائاب محماد دحالا والمسات لوا والشخ ايات  ميعاا ، ماا أ ا  وران 

وأكاااد الحياااة خااال  م اسلاااة مااان قناااا  العرسااا   ."ناريو ا فرااا  لهاااز ، ليتحمااا  ال ميااان المسااا وليةالسااي
أي االن سااؤ وساي رت ا الكاملاة الاا   "حمااس ال تسرا  العاود  نلا  المسااار السااسد"السراائية، أا 

غيار مسا و  ". وو ا الحية خ اب اساس ا خير، سأنات "الخيار الو ن "ق ا  غز ، س  تسر  
 . 190"سروح الو نية المت ذر  وال يش 

  نسيااا  أساااو رديناااة، نا ال ااارارات ا ميركياااة ا خيااار ، السلسااا ينية قاااا  الناااا د الرسااام  ساساااؤ الرئاساااة
راافة رس  الكونقرار  خ و ا   الذي يداو نل  وقا المساادات المساشار  للسال ة السلسا ينية، واق

المسااتمر س  اان المساااادات ااااا ، والت ديااد اءساارائيل مليااوا دوالر ل ااال   ااي  االحااتل   700
الشااعب السلساا ين ،  اا  سمثاسااة نااالا حاارب الاا  الشااعب السلساا ين ، وداااؤ لسياسااة االحااتل  

 .191والعدواا
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  ملياااوا  60قالااات ل ناااة اين اااا وزيااار ماااا يسااام  "الشاااتات الي اااودي"، نستاااال  سينيااات، أا  نااااا نحاااو
يمكاا فحا  نمكانياة اسات لس ؤ  ، سيان ؤ ماا"نسرائي ا"شخ  ف  العالؤ ل ؤ القاة سالي ودياة أو سا

 .192نل  السلد وت ويد ؤ
  الاااذي يتاااألا ماااا كساااار المسااا وليا الحكاااومييا ومسااا ول  ، قاااا  م لاااس الااادفا  الاااو ن  الكرواتااا

 .16-اأستزويااد ال ااوات ال ويااة سم اااتلت  نساارائيليا   نناات يو اا  سااأا ت ساا  كرواتيااا اررااا   ،الاادفا 
ملياوا دوالر،  500 نحاورير نالمياة أا قيمتات تسلا  ويترما العر  اءسارائيل ، الاذي ذكارت ت اا

  .193مستخدمة 16-اأ ائر   12ما  سرسا  
 28/3/2018 ،األربعاء

  مساااار التح ي اااات فااا  العملياااة  السلسااا ين  فااا  ق اااا  غاااز  وزار  الداخلياااة وا ماااا الاااو ن كشاااست
، وقااا  13/3/2018فاا  فاا  غااز   اراماا  الحمااد  اء راميااة التاا  اساات دفت موكااب رئاايس الااوزرام

"تمكنااات وزار  الداخليااة ماااا كشاااا الخليااة التااا  نساااذت املياااة   المتحاادث ساساااؤ الداخلياااة نياااد السااازؤ
تس ياار موكااب رئاايس الحكومااة، ومااا زا  االسااتنسار ا مناا  مسااتمرا  فاا  وزار  الداخليااة للسحااث اااا 

  أنت تؤ  اات ا  وأور. ف  ن ار استمرار املية التح يد" م لوسيا آخريا تتع س ؤ ا   ز  ا منية
 .194مزيد ما ا شخا  المتور يا

   مسارحية "قا  المتحدث ساسؤ حركة فت  أسامة ال واسم ، نا رواية حمااس حاو  محاولاة االغتياا
أا ماااا اداااا  الكشاااا ااااا الم ااارؤ المنساااذ ". وأشاااار فااا  ت اااري   اااحس  نلااا  "تراااليلية مكشاااوفة

تت، أراد أا ي تاا  الح ي ااة التاا  يعرف ااا الرئيساا  لمحاولااة االغتيااا  أسااو خو ااة، ومااا ثااؤ قاااؤ ست ااسي
  .195"قاد  حماس  يدا  

  أكااااد وزياااار العماااا  السلساااا ين  مااااأموا أسااااو شاااا ل، ا تماااااات سااااوزير العماااا  والشاااا وا اال تماايااااة
وقااا  أسااو شاا ل، فاا   سوسااا ة ألمانيااة أمااس ا و  الثلثااام. Haim Katz اءساارائيل  حاااييؤ كاااتس

يااة التو اا  السلساا ين  ماان ال انااب ا لمااان  نلاا  مرحلااة الاا  خلس سياااا  ااحس ، نا اال تمااا  تااؤ  
 1948 سااانةمت دماااة فااا  السحاااث ااااا ح اااود العماااا  السلسااا ينييا المالياااة داخااا  ا رارااا  المحتلاااة 

1970 سنةوالمتراكمة منذ 
196
. 

 سعد  ةداخ  سوري غادي آيزنكوت، نا سلح ال و  ا ؤ أ دافا  ا  رئيس أركاا ال ي  اءسرائيل  ق
وأورااا  آيزنكاااوت فااا   .9/2/2018اءساارائيلية فاااود ا رارااا  الساااورية فاا  ل اااائر  حادثااة نسااا ا  ا

مزيااد مااا ست ااريحات ل ااحيسة معاااريا، أا ال ااي  لااؤ يوقااا غاراتاات سعااد الحادثااة، دوا أا ياادل  
 .197تنسيذ ا التسا ي  حو  العمليات الت  تؤ  

  شاااري  الحااادودي مااان المتاخماااة لل المساااتعمراتأ  اااز  االحاااتل  ا منياااة تعليماااات لساااكاا  تأ ااادر
آذار/  30ال معااة ، يااوؤ ق ااا  غااز ، ت راا  سحماا  ا ساالحة الشخ ااية واسااتخدام ا نا لاازؤ ا ماار
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، وساااا  تخوفااااات نساااارائيلية مااااا محاولااااة 42" الااااا يااااوؤ ا ر "فاااا  ذكاااارى نحيااااام  مااااارس ال اااااري
سااا  لد الناااار الحااا  واسااات داا كااا  فلسااا ين   وقاااد  اااددت .السلسااا ينييا ا تيااااز الساااياج ا منااا 

 .198 ترب ما الحدودي
  قا  رئيس  معية أ حاب شاركات الن ا  العااؤ أناور أساو الساة فا  ت اري  ل احيسة فلسا يا، نا

، ماان أكثاار مااا خمااس شااركات ا رسعاااممااا   اااز المخاااسرات اءساارائيل  توا االوا،  ااساح  رااسا ا  
ياوؤ د  للن   العاؤ، م دديا س  رامات  عسة ف  حا  تعاملت تلا الشاركات مان حاراا مساير  العاو 

وأرااااا أساااو الساااة  "كااااا محاااور االت اااا  الت دياااد سساااحب الت ااااري  الت ارياااة اللزماااة  .ال معاااة
للتن   ما معسر سيات حاانوا انيارز ، ومنان الشاركات المتعاوناة مان المساير  ماا تورياد ق ان غياار 

 .199"ومستلزمات ال يانة ما معسر كرؤ أسو سالؤ الت اري، وت ديدات أخرى ف  ذات السياد
 ت رئيسة ال  از المركازي ل ح اام السلسا ينية اال ااو ، أا النتاائج ا ولياة للتعاداد العااؤ أالن

، أ  ارت أا اادد ساكاا أرار  السال ة السلسا ينيةف   2017الثالث للسكاا والمساكا والمنش ت 
، حياث سا   ق اا  ال ئاا   1,980,490نسامة، سيان ؤ  4,780,978  سلا 1967 سانةالمحتلة  رار ا 

وتتركاز فا   %26.3نت أا معد  الس الاة و الت نلا  وسي   ث أال  نسسة سكانية ف  العالؤ.غز  ثال
 .200ف  الرسة %12فيما و لت  %47ق ا  غز  سنسسة 

  و  مار  منااذ االنساحاب مااا ق اا  غااز  وفار  الح ااار اليات، قااررت السال ات اءساارائيلية مناان 
ما دخاو  ال ادس فا  ا لاة الس ا ،  السلس ينييا الشساب أسنام ال وائا المسيحية ف  ق ا  غز 

ف اد فررات سال ات االحاتل  قياودا   دياد ، تمنان في اا ت ااري   وأدام ال ل  فا  كنيساة ال ياماة.
ااما  ما المسيحييا، ما دوا نا ام تسسير. وحرمت س اذه  55مهادر  ال  ا  لما ي   امره اا 

مسايح  ماا خمسامئة محت لنحاو شاب وشاسة ما االحتسا  سالعيد كما يرغساوا، وسامئت  ال ري ة 
 .201الك و  والمسنيا سالمهادر 

 نا اادد  ،سيساسواال  ساورية الا   اسحت ا الرسامية اسار يقالت م مواة العما  ماا أ ا  فلسا ين
منااذ  ال ئااا   3,686الل ئاايا السلساا ينييا الااذيا استشاا دوا سسااسب الحاارب الاادائر  سسااورية ارتساان نلاا  

2012 سنة
202. 

   ة ا ونروا سيير كرينسو ، ما التد ور الخ ير لألوراا  فا  ق اا  غاز .ر المسو  العاؤ لوكالحذ 
وقا  كرينسو  ف  م تمر  حس  ا ده ا رسعام، ف  مركز تمويا خانيونس  نوب ق ا  غز ، نا 
ا  ااذا  ااو  "ا ورااا  اءنسااانية فاا  ق ااا  غااز  خ ياار  وغياار مسااسوقة  اارام اسااتمرار الح ااار، واق

 ،" نااا راهو  نسساية كسيار  الا  النااس سشاك  غيار مساسود وأرااا  الوقت المناساب للتحارا".
وان يارات كسير  ف  ال  ا  ال اح . و اذا  او الوقات للتحارا س دياة والتعاما  مان نتاائج الح اار 

ن ام االن ساؤ، لما نراه ما نتائج كارثية ال  ا ر "  .203واالحتل  لهز ، واق
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  الارئيس السلسا ين ، محماود اسااس، نذا ، ديسياد فريادماا، "نسارائي " دد السسير ا ميرك  لدى
كياااااة الحالياااااة وموا ااااالة رفااااا  العاااااود  نلااااا  " اولاااااة يماااااا اساااااتمر فااااا  م ا عاااااة اءدار  ا مر 

قا  فريادماا و  فلس ينية أخرى تتعام  مع ا. أ رافا   ست د الواليات المتحد سأا المساورات"، 
ا "الوقت ال يتوقاا اناد اءسرائيلية، ن Arutz Shevaشسيع  اروتس  ة حيس منار أ راه و ف  ح

آخاار يااود فعاا   للتساااو ، أنااا متأكااد مااا أا شخ ااا   ا  "نذا لااؤ يكااا اساااس مسااتعد  أحااد"، وأراااا
ذا أحدث غياب اساس فراغا    ثؤ نمرا  قادما   ،ه  يملما سوا  ما، أنا متأكد ما أا شخ ا   ذلا، واق

 .204اف  املية السلؤ "
  دونااؤ  2,100اسااتولت الاا  نحااو  "نساارائي "قااا  ت رياار  ااادر اااا ال  اااز المركاازي ل ح ااام، نا

 .2017 فاا  ساانةال اادس   مااا أراراا  السلساا ينييا فاا  الرااسة الهرسيااة سمااا في ااا شاارق  2كااؤ 2.1ا
لاا"يوؤ ا ر "  42وذكر ال  از المركزي ل ح ام السلس ين  ف  ت رير سمناساسة الاذكرى السانوية 

قامااة ن ااا   ،ين الحااوا ز العسااكريةأا االسااتيلم الاا  ا راراا  الخا ااة سالسلساا ينييا يااتؤ لتوساا واق
تسااته   "نساارائي "وأوراا  الت رياار أا  ول ااال  التوساان االسااتي ان . ،مراقسااة لحمايااة المسااتو نيا

، ولااؤ يتسااد للسلساا ينييا 2كااؤألااا  27 نحااومااا مساااحة فلساا يا التاريخيااة السالهااة  %85أكثاار مااا 
ماااا  %48ة السلسااا ينييا ف اا  ماااا مسااااحة ا راراا ، فااا  وقاات سلهااات فيااات نسااس %15 قراساااةسااوى 

 .205ن مال  السكاا ف  فلس يا التاريخية
 29/3/2018 ،الخميس

  اءلكترونااا ، نلااا   واالاالنااات، فااا  حاااوار أ اااراه لموقااان  أشاااار وزيااار اءساااكاا اءسااارائيل ، ياااوآا
نمكانيااة تو اات أ  ااز  االحااتل  ا منياااة لت ااسية مساشاار  وتنسيااذ املياااات اغتيااا  سحااد قيااادات فااا  

وتلتاازؤ حماااس سال اادوم، ال ت لااد النااار الاا   "مااا داؤ الوراان  ادئااا    االناات  قااا حماااس، و حركااة 
نسرائي  وتمنن الس ائ  ا خرى ما ال يااؤ ساذلا، اليناا أا نادا ؤ يعيشاوا حياات ؤ، لكاا فا  حاا  

 .206ف  وقت ال تا " اندلعت الحرب، فك  ش م ي س  شرايا  
  قاا  في اا التا  ديسياد فريادماا  "نسارائي "  ف  لسسير ا مريكانددت الرئاسة السلس ينية ست ريحات

"سيأت  افاا "نساارائي "ي ساا  الاارئيس السلساا ين  محمااود اساااس العااود  نلاا  المساورااات ماان  نناات نذا لااؤ
نا "التسو ااات التاا   اادرت اااا ، نسياا  أسااو ردينااة، فاا  سياااا  اوقااا  النااا د ساساام مااا ي ساا  س ااا".
 .207لشأا الداخل  السلس ين "  سافر ومست  ا وغير م سو  ف  افريدماا تدخ  

   موساا  أسااو ماارزود اااا تل ياات ات اااالت مااا مساا وليا أوروسياايا  حماااسحركااة كشااا ال يااادي فاا
أكثاار مااا "س لهااام مسااير  العااود  الكساارى. وكتااب أسااو ماارزود الاا  حساااست فاا  تااويتر، نا  "ن ااحوه"

 ااعيد الاا  مساا و  غرساا  ات اا  ساا  نا ااحا  سوقااا مسااير  العااود  س اادا ااادؤ زياااد  التااوتر والت
تاازاما ماان ات اااالت نساارائيلية سعاادد مااا سااائ   السا ااات "، مشاايرا  نلاا  أا ذلااا "حاادود ق ااا  غااز 
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االحافلت الت  ت   السلس ينييا نل  خمس ن ا  ت من  شرد ق ا  غز ، لتحذير ؤ ما ن   أسناام 
 .208"ال  ا  نل  الحدود يوؤ المسير 

 ذكاارى "يااوؤ ا ر "، تمث اا  "ن لااة نوايااة فاا  أا مسااير  العااود  التاا  سااتن لد فاا   حركااة فاات  رأت
وقاا   النرا  الو ن  السلس ين ،  ن ا تشك  التساا  ما يري حو  الم اومة السلمية والشاعسية".

د  وكالةالنا د ساسؤ فت  ف  غز ، اا ا أسو سيا، ف  حديث ل قدس سرس نا  ذه المسير  "ت س 
 ر  الت    ر من ا، والتمسا سح ت ا زلا   موح واق رار السلس ين  ال  العود  نل  الديار وا

وأكااد أسااو ساايا، الا  أا الت دياادات اءساارائيلية للمشاااركيا فاا   غيار ال اساا  للت اارا فاا  العاود ".
 ؤ اا موا لة االستعدادات والت  يزات لا"مسير  الحلاؤ السلسا ين  والزحاا لت دياد يالمسير  لا تثن

 .209تعسيره الت لعات الو نية"، ال  حد  
  المتحااادث ساساااؤ ال اااي  اءسااارائيل  أفيخااااي أدراااا  نلااا  فتااااوى سااااس ة قاااا  نن اااا لعلماااام ماااا ل اااأ

التا  داات نلي اا ف  ن ار مسير  العود   ،ليستنكر داوات الت ا ر ف  غز  يوؤ ال معة ،السعودية
في ااا أا  ياارىأورد مااا قااا  نن ااا فتااوى للشاايخ  ااال  سااا فااوزاا السااوزاا  حيااث .الس ااائ  السلساا ينية

رفت ف  التاريخ اءسلم ، وأن اا ماا وال اُ  ، رات واالات امات ليست ما أاما  المسلمياالم ا
ذكر ياكما أورد ما قا  نن ا فتوى للشايخ اساا اثيمايا  أمور الكسار وفور  ال يرر  س ا اءسلؤ.
 .210 ن ا ت دي نل  السور  ،في ا أا الم ا رات واالات امات العنيسة شر  

  اااا استشاا اد الماازار  اماار ساامور  ،  ال ااحة فاا  غااز  أشاارا ال اادر أالااا النااا د ساسااؤ وزار
، اساات دا من  ااة السركااة شااما  شاارد خااانيونس ،نساارائيل خاار نتي ااة ق ااا ماادفع  آواق اااسة 

 .211 نوب ق ا  غز 
   فريدماا ف  تهريد  نشر ا الا  حسااست فا  تاويتر، نا ديسيد  "نسرائي "أور  السسير ا مريك  ف

 اقتساساات سشااك  غياار  ااحي ". "تااؤ  قااد فلساا ينية غارااسة،  وأثااار ردودا   ،انااتت ااريحت الااذي ُنشاار 
"ال تسااع  الواليااات المتحااد  نلاا  اسااتسدا  محمااود اساااس... يعااود للشااعب السلساا ين  أا  وأراااا 

 .212يختار قيادتت"
 30/3/2018 ،الجمعة

  آخاريا سيان ؤ حااالت خ يار ،  ارام اسات داا  اي 1,500موا ناا  وأ ايب أكثار ماا  16استش د  
االحتل  اءسرائيل  للمت ا ريا سالر ا  الحا  وال اذائا المدفعياة الا  الحادود الشارقية ل  اا  

وشااارا اشاارات آالا المااوا نيا مااا  مياان محاف ااات  غااز ، خاال  مشاااركت ؤ فاا  مسااير  العااود .
ق ا  غز  ف  المسير  ال ما يرياة امساير  العاود   ساالات ااؤ قسالاة الشاري  الحادودي شارد ق اا  

وال تناااز  اناات م مااا  ،العااود  س اادا ني ااا  رسااالة للعااالؤ سااأا السلساا ينييا متمسااكوا سحااد   ، غااز 
 .213كسرت الم امرات الي ؤ
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 ودياار حنااا  سمشاااركة قيااادات  ،اسااخنيا، اراسااة "يااوؤ ا ر " ان ل اات مساايرات حاشااد  فاا  مثلااث
 ،ساال ات محليااة ور سااام ،ونااواب مااا ال ائمااة المشااتركة ،مااا الحركااات وا حاازاب الو نيااة وكااوادر

ياوؤ، قسا  الوشخ يات ا تمااية ودينية، والتحمت المسيرات ف  مدينة اراسة الس وا، سعاد   ار 
، وذلا تلسية ل رار ل ناة المتاسعاة العلياا "يوؤ ا ر ا"ل 42 الـنحيام للذكرى  ،سدم الم ر اا المركزي

أسنام الشعب السلس ين  ف  المئات ما  تتو   كما  .1948لل ما ير العرسية السلس ينية ف  أرار  
لسناااا، ياااوؤ ال معااة، للمناااا د الحدودياااة ماان ال ليااا  ا الاا ، راااما ن اااار مسااير  العاااود  الكسااارى 

ذكرى فااا  المخيماااات الاااآخاااروا  فيماااا أحيااا ماااايو الم سااا ،  الم ااارر اساااتمرار فعاليات اااا حتااا  أياااار/
 .214والت معات السلس ينية كافة

 نا احتاااراؤ وت ااادير الشااا دام وال رحااا   اااو سرفااان  قاااا  المتحااادث ساساااؤ حركاااة حمااااس فاااوزي سر اااوؤ
ن ام الع وسات االنت امية. أا "غز   ،ف  ت ري   حس  م ترب ،وأراا سر وؤ الح ار ان ؤ واق

ماااا أسااا  ماااازا  مسااائوال   "أفااال تساااتحد موقساااا    وقسااات رأس حرساااة فااا  موا  اااة ال ااا اينة"، متساااائل  
د الاا  أرواح الشاا دام اليااوؤ السااست، فااا  وكاااا اساااس داااا نلاا  الحاادا يت اااوز الكاالؤ والحااداد ".

 .215خ و  اد ا مراقسوا ونش ام محاولة ءخماد  ذو  الهرب السلس ين  ال   رائؤ االحتل 
   أكااد رئاايس المكتااب السياساا  لحركااة حماااس أا فعاليااات مسااير  العااود  الكساارى التاا  ان ل اات  اا

مات العاود  شارد مديناة غاز  نا وقا   نية خل  تس ده مخي السداية للعود  نل  ك  أر  فلس يا.
ماب ول اس تت ولكا  ماا ي اا مع اا أنات ال امسير  العود  الكسرى سر نت للرئيس ا مريكا  دونالاد تر 

أكااد رئاايس حركااة حماااس فاا  كمااا  نال سااالعود . وال حاا    ،وال ساادي  اااا فلساا يا ،تناااز  اااا ال اادس
ِريا سااأا ا السلساا ين  للمحاِ ااق ااا  غااز  يحياا  الساانوار أا مسااير  العااود  الكساارى رسااالة مااا شااعسن

وقاا  السانوار خال  مشااركتت فا  مسايرات العاود  شارد ق اا  غاز   الا  العاالؤ  يعيدوا حساسات ؤ.
لااااا ي ساااا  ساسااااتمرار الح ااااار  الشااااعب السلساااا ين  مسينااااا  أا ؛أا يلاااات   رسااااالة شااااعسنا السلساااا ين 

 .216المسرو  اليت
 ود العااالو ، أا تلسيااة ال مااا ير الواسااعة أكااد نائااب رئاايس حركااة فاات  ارااو الل نااة المركزيااة محماا

ـــحيااام الااذكرى لااداو  الحركااة ء شااعسنا سالثواساات الو نيااة،  أسنااام، ي كااد تمسااا "ا ر يوؤ ا"لاا 42 ال
قراايتنا، رغااؤ الت دياادات  والتساااف ؤ حااو  ال ياااد  فاا  موا  ااة الرااهو  والماا امرات التاا  تحاااا رااد  

شاعسنا  أسنااموفاا  "نحاا داوناا كا  وكالة   ف  حديث لوقا  العالو  ساست داف ؤ المساشر. اءسرائيلية
 .217"ا الحركة قادت المسيرات ف  ك  المواقناق للمشاركة ف  السعاليات، و 

 ا ومنسااد امليااات الحكومااة فاا  المنااا د  ليسرماااا،دور  اأفياءساارائيل ،  دفا ت كاا  مااا وزياار الااتو  
سلسااااا ال اااي  اءسااارائيل ، المحتلاااة، ياااوآا مردخااااي، والمتحااادث ساساااؤ رئااايس الحكوماااة، والناااا د 

ف   ،أفيخاي أدرا ، ساللهة العرسية لكتاسة منشورات ال   سحات ؤ ف  مواقن التوا   اال تماا 
. وشاااركوا فاا  فيااديو ات العاود  محاولاة للتااأثير الاا  السلسا ينييا، وماانع ؤ مااا الخاروج فاا  مسااير 
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كوا فا  نشار فياديو آخار تحريرية وتر يسية، ُت  ر ال ي  ي لد الر ا  الا  فلسا ين ، وشاار 
ُي  اار مساالحيا قاارب الحاادود لتسرياار أامااا  ال تاا ، كمااا ركاازوا الاا  تساامية مسااير  العااود  الكساارى 

 .218وكتاسة المنشورات س ذه الروح "،حماس تستهلكؤ"واستخداؤ وسؤ  "مسير  السور "سا
   الراسة تنسيذ المرحلة ا ول  ماا مشارو  ساكة حدياد راخؤ فا اءسرائيل سدأت سل ات االحتل  

 ااام ذلااا فاا  الت رياار ا سااسوا  للمكتااب الااو ن  للاادفا   ."نسرائي ا"ساا المسااتعمراتالهرسيااة، ساايرس  
ووفد الت رير، ف ا المشرو  سيستول  الا  أكثار  ة.من مة التحرير السلس ينياا ا ر ، التاسن ل

 أرئيا ". ن اسن، و و مرتس  سمشرو  رخؤ يسم  "الرسةما أرار    2كؤ 2انحو دونؤ  ألس ما 
وقا  الت رير "يسدأ المشرو  ما محي  مساتو نة أرئيا ، شاما  الراسة الهرسياة، سازاؤ التخسياا ماا 

 ،الاا  ثاالث مراحاا العماا  ساات ساايتؤ  ، ااا ر  االزدحاااؤ لحركااة الماارور ساايا المسااتو نات والااداخ "
 ساتعمر م د  وتعا ."نسارائي "من سعر ا السع  نرافة نل  رس  ا من  المستعمراتتنت   سرس  كافة 

 .219الرسة الهرسية مستعمراتأرئي  واحد  ما أكسر 
  ، كشا قائاد  اي  االحاتل  اءسارائيل  ال نارا  غاادي آيزنكاوت، أا رئايس م لاس ا ماا ال اوم

آيزنكاوت ، الت   ول  الع د السعودي محمد سا سلماا. وقا  Meir Ben Sahabat مئير سا شسات
والسعودية ال  أساس الم ال  المشتركة سين ما،  "نسرائي "ا سي واستخساراتيا   أمنيا   نا  ناا تعاونا  

يزنكااااوت فاااا  م اااااسلت ماااان آو ااااام كشااااا  تتمثاااا  سموا  ااااة نيااااراا والحركااااات اءساااالمية الساااالسية.
. يو اد تعااوا خسا   حاو  م اال  مختلساة، ال أ است حلساا  "قا  حيث ال حا اليومية اءسرائيلية، 

 .220"تو د م ال  مت اس ة
 التا  وقعات  "االشتساكات"عاؤ لألمؤ المتحد  أن ونيو غوتيري  اا قلد سال  سشأا أارب ا ميا ال

 .و ااي  االحااتل انااد الحااا ز الحاادودي فاا  غااز  ساايا السلساا ينييا المشاااركيا فاا  مسااير  العااود  
التا   حاوادثالودااا نلا  ن ارام تح ياد مسات   وشاساا فا   ،سر الرحاياوأارب اا تعا ست من أُ 

ا  ااراا المعنيااة االمتنااا  اااا أي اماا  قااد ي ااود نلاا  وقااو  مزيااد ماااا ي  غااوتير وناشااد  .وقعاات
وقاد ا اد م لاس ا ماا الادول   لساة  أي ن رام قد يعر  المدنييا للخ ار. خ و ا  الرحايا، و 

اساتمن خلل اا نلا  نحا اة ماا ال اائؤ  فا  ا رارا  السلسا ينية،  ارئة مسام اليوؤ حو  الت اورات
 .221لش وا السياسيةسأاما  وكي  ا ميا العاؤ ل

  ر  قائمة  اذا العااؤ النادال  حارب أكسار السُ   "يزنكوتآأركاا ال ي  اءسرائيل  غادي قا  رئيس
ممااا شااا دتت الساانوات الاااثلث السااااس ة مااا واليتااا ، وماااا المحتماا  أننااا  ساااأقود ال ااي  فااا  حااارب 

رائي  يكماا الخ ار العساكري ا كسار الا  نسا"وأرااا   ."ستندلن خل  سنت  ا خير  فا  الخدماة
يزنكاوت انادال  حارب آوتوقان  ".ولسنااا ةالشمالية للدولة العسرية، المتمثا  سا يراا وساوري ف  ال س ة

، نال أنات ذكار أا  اذه الحارب فا  حاا  انادالا ا، لاا تكاوا 2018كسير  مان حازب ا اللسناان  فا  
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سياروت وحتا  آخار  ك  ما ي ن تحت استخداؤ حزب ا ف  لسناا سايدمر، ماا"مث  ساس ات ا، وأا 
 .222"ن  ة ف  ال نوب

 30/3/2018 ،الجمعة

 نلاا  م لااس  العرسيااةالاادو  ساسااؤ م مواااة  أحس اات الواليااات المتحااد  مشاارو  سياااا قدمتاات الكوياات
سشااااأا ا ورااااا  فاااا  ا راراااا  السلساااا ينية سعااااد الم اااازر  التاااا  اقترف ااااا  ااااي  االحااااتل   ا مااااا

ااتررات الوالياات المتحاد  و  العاود  س  اا  غاز .مشااركيا فا  مساير   ال معاة راد  ياوؤ اءسرائيل  
حيااث خرقاات مااا يساام  "ن اارام ال اامت" لتحااو  سااذلا دوا السيااان  مشاارو  الس ااور  ن ائيااة الاا  

الااااا  اااااادؤ التناساااااب سااااايا  سيعاااااة  الااااادو  منااااادوس  ماااااداخلت  ااااا   وقاااااد ركااااازت   ااااادور السيااااااا.
 .223سرائيل االحت ا ات ما ال را السلس ين  وسيا استخداؤ ال و  ما ال انب اء

   ت كتائب الشا يد ااز الاديا ال سااؤ الاذرا  العساكري لحركاة حمااس، ثلاة ماا م ا ادي ا الميااميا زف
أثناام مشااركت ؤ فا  فعالياات مسايرات العاود  فا   نسا  نلا   ناب  مان أسناام شاعس ؤ  استش دواالذيا 
  اار لاا تراين ، نن اا ت كاد ساأا دماام الشا دام ا ل اافا  سيااا اساكري  ،وقالات الكتائاب الكسرى.

 .224 درا ، وسيدفن العدو ثمن ا ف  الوقت والمكاا والكيسية الت  ت رر ا الم اومة
  زنادسرج اليسااري تماار السات رئيساة حازب ميارتس Tamar Zandberg  ستشاكي  ل ناة تح ياد فا ،

وقالت زندسرج ف  سياا  "ف  روم االست داا الموسن للسلس ينييا أماس الا  حادود  أحداث غز .
غااز ، وساا و  قتلاا  ومئااات الم اااسيا، سالر ااا  الحاا ، وفاا  رااوم شاا ادات اااا ن االد ق ااا  

نااار الاا  مت ااا ريا غياار مساالحيا، سمااا فاا  ذلااا م ااا ن م ااور  ي  اار في ااا ن االد نااار الاا  
 .225ال  ر، تداو ميرتس للتح يد ف  أحداث أمس"

   فاااا  سياااااا  1948 ساااانةشااااددت سااااكرتارية ل نااااة المتاسعااااة العليااااا لل مااااا ير العرسيااااة داخاااا  أراراااا
الاا  أا "الم اازر  اءر اسيااة التاا  ارتكس ااا االحااتل  أمااس ال معااة فاا  ق ااا  غااز ، كاناات  ،أ ادرتت
مااا  ، فاا  سلساالة ت ااريحات ل اااد  الحكااؤ، ساادما  لمخ اا  وأواماار اليااا، و ااذا مااا   اار  ليااا   ت سي ااا  

ا  اااي  دور ليسرمااااا، ورئااايس أركاااا ااا، وماااا ت ديااادات وزيااار ال اااي  المنسلااات أفينتنياااا و شخ ااايا  
 .226"، وغير ؤغادي آيزنكوتاالحتل  

  داا الرئيس الترك ، ر ب  يب أردوغاا، ال  مات اءسرائيلية ال  الموا نيا السلس ينييا الذيا
نخواننااا  ننسااانية رااد   قااا   "نااديا سشااد  ال  مااات اءساارائيلية الاالو  .خر ااوا فاا  مسااير  يااوؤ العااود 

نلاا  أا "نساارائي  سااتل    زام ااا  حمااة للشاا دام"، الفتااا  السلساا ينييا فاا  غااز ، ونسااأ  ا تعااال  الر 
ماان نخواننااا  وأراااا الاارئيس التركاا   "ساان ا دومااا   الاا  مااا ت ااوؤ ساات مااا  لااؤ ت اااه السلساا ينييا".
 .227السلس ينييا ف  قريت ؤ العادلة حت  الن اية"
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 م تح ياااد ، سااا  را قالااات سويسااارا، نن اااا ت ياااد  لاااب ا مااايا العااااؤ لألماااؤ المتحاااد  أن ونياااو غاااوتيري
وأورااحت الحكومااة السويساارية فاا  سيان ااا، سخ ااو   مساات   وشااساا لمااا  اارى فاا  غااز  أمااس.

أحااداث غااز ، أا ت اادد الت ااعيد ي  اار الحا ااة نلاا  تنشااي  مساورااات الساالؤ، مشاادد  الاا  أن ااا 
 .228الدولتيا اا  ريد التساو  ملتزمة ستح يد سلؤ ااد  ودائؤ ال  أساس ح   

  ي ااان قاا  زااايؤ حاازب العماا  السر Labour Party (UK)،  يرماا  كاورسا Jeremy Corbyn  يااوؤ
ال معة، نا "م ت  واق اسة المت ا ريا المدنييا الذيا ي االسوا سح اود السلسا ينييا فا  غاز  الا  

وأراا كورسا ف  تهريد  اسر تويتر أنت "يتعيا ال  الحكومة  يد ال وات اءسرائيلية ام  مرو ".
ُيسمن، ماا أ ا  الحا اة الملحاة للتو ا  نلا  تساوية ح ي ياة ماا أ ا  السري انية أا ترفن  وت ا ل

 .229السلؤ والعدالة"
   فاا  اسااتخداؤ ال ااو  العشااوائية"اءساارائيل  اسااتنكرت الخار يااة الروسااية سشااد  نفاارا  قااوات االحااتل" 

داااا االتحاااد ا وروساا ، نلاا  "تح يااد مساات   فاا  كمااا الماادنييا السلساا ينييا فاا  ق ااا  غااز .  رااد  
 .230السلس ينييا" ت استخداؤ السلح ما  انب ال ي  اءسرائيل  رد  حاال
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