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 اليوميات الفلسطينية
 2018 يونيو/ حزيران

 1/6/2018 ،الجمعة

  النقض )الفيتو( في مجلس األمن، فأجهضت منفردة مشررو  رررار  حق   المتحدةاستخدمت الواليات
أعدته الكويت بهدف تروفير حمايرة دوليرة للشرلف الفلسرايني الواررا تحرت االحرتئي ا،سررا يلي، أو 

األدنرر  مررن التأييررد،  ي فرري الحصرروي علرر  الحررد  أمريكرر  ررررار حصررار ب بينمررا أخفررق مشرررو  فرري  رري  
مآسررررري  الفلسررررراينيةغايتررررره تحميررررري حركتررررري حمررررراس والجهررررراد ا،سرررررئمي وغير مرررررا مرررررن الفصرررررا ي 

"الفيتو" لرررررريرررراض المررررالكي عررررن شررررجبه واسررررتيا ه  يفلسرررراينالخارجيررررة الر وزيررررر عب ررررو  الفلسرررراينيينب
تجا رري "، و"عمرر ا سياسرري"عررن الوارررا، و يأمريكرر ، وانلررزاي"سررقاة أخئريررة" هنررإ ئا  رررااألمريكرري، 

 ب1"انحياز للقاتي"، و"لإلجما  الدولي
 جراء إصابتها فري الصردر برصراال االحرتئي ا،سررا يلي  ،المسلفة رزان أشرف النجار استشهدت

مسريرات اللرودة  خرئي، فلسرايني م رةشرق مدينة خانيونس، جنوف راا  غزة، وأصيف أكثر من 
 ب2ية لقاا  غزةعل  الحدود الشرر

 هللا الحوراني للدراسات والتوثيق تقرير  الشهري حوي أبرز االنتهاكات ا،سررا يلية  أصدر مركز عبد
فررري  فلسررراينياا استشررهدوا 83 إن وررراي المركررز ب2018مرررايو  /أيررارالشررلف الفلسرررايني خررئي  بحررق  

دود علرر  حرر تشررهدوااس 79، ومررن بررين الشررهداء أافرراي 10مررن بيررنه   ،الضررفة البربيررة وراررا  غررزة
ا تررزاي سررلاات مررشررهداء فرري الضررفة البربيررة والقرردس، فيمررا  4، وراررا  غررزة خررئي مسرريرات اللررودة

 ب3فلسايني 800,6، بينما أصيف أكثر من شهيداا  23تحتجز في ثئجاتها جثامين  االحتئي
 2/6/2018 ،السبت

 االحتئي برصاال  هاد الشاف رامي وحيد حسن صبارنهعن استش الفلساينية الصحة وزارة أعلنت
 وأشرارت ا،برا يمري، فري البلردة القديمرة مرن مدينرة الخليريبالمسرجد في حارة جابر رررف  ا،سرا يلي
 ب4إصابتهالشاف بلد  إل من الوصوي  ا،سلافروات االحتئي منلت اوار   أن إل الوزارة 

 3/6/2018 ،األحد

  فري  حمراس لحركرة مورلراا  15مرن  أكثررأن اا راتره رصرفت لره،  فري بيران ،ا،سررا يلي الجيشأعلن
 ب5من القاا  صواريخ إائقعل   غزة، رداا راا  

 تلليماته لر يس مجلس األمن القومي ا،سررا يلي  أصدر ر يس الحكومة ا،سرا يلية بنيامين نتنيا و
للبررردء بوضرررا إجرررراءات مرررن شرررأنها أن تتررري  خصررر  مبرررال   Meir Ben-Shabbat م يرررر برررن شررربات
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حكومررة ا،سرررا يلية لمررالكي الحقرروي الزراعيررة المتضررررة جررراء الاررا رات التلويضررات الترري تقرردمها ال
 ب6، من ميزانية السلاة الفلساينيةإائرها من راا  غزة الوررية الحاررة التي يت   

 عررن انرردال  حرا ررق كبيرررة وغيررر مسرربورة فرري رررر  غررئف  ا،سرررا يلي االحررتئيت سررلاات أعلنرر
سرراعة فقررا،  24خررئي  (2كرر  6) دونرر  آالف 6مررن  غررزة، أسررفرت عررن إحررراق وترردمير أكثررر راررا 

 ب7م ات الاا رات الوررية الحاررةوذلك بلد أن أالق مت ا رو مسيرة اللودة 

  مرررن  لي عريضرررة لاررررد النا رررف حنرررين زعبررريعضرررواا فررري الكنيسرررت ا،سررررا ي أربلرررينور رررا أكثرررر مرررن
 ب8القدسه بالمئيين نحو الكنيست؛ بسبف تصريحات دعت فيها الفلساينيين للتوج  

   ي خارة تهرردف إلرر  االعترراف بالسرريادة ا،سرررا يلية علرر  مريكرراأل الكررونجرسن فري و نررواف بررارز  أعرد
تتضرمن سررتة بنررود، علرر  رأسرها إصرردار الواليررات المتحرردة رسررالة ؛ السرروري المحتلررة ضربة الجرروالن 

 ب9تلترف فيها بر"التبيرات" التي شهدتها سورية خئي الحرف األ لية الدا رة
 4/6/2018 ،اإلثنين

 الررق مررن ن الاررا رات الورريررة الحاررررة الترري ت  إا،سرررا يلي أفيجرردور ليبرمرران  دفا ررراي وزيررر الرر
إلر  وأشرار ليبرمران  ب(2كر  9) آالف دونر  9غزة تجا  مستلمرات البئف تسببت في إحراق  راا 
دد ليبرمران ب و رمنهرا 400إسرقاا  أنره تر    زاعمراا  ،اا رة وررية حاررة أالقت مرن رارا  غرزة 600أن 
 ب10بلقه رريباا يوس، ما حماس ترك الحساف مفتوحاا يلن  بأنه

  ن ا، بلد أاللجنة األمنية الللي رامي الحمد هللا، حي   ،وزير الداخليةو ، الفلسايني ر يس الوزراءأعلن
لقرراء القربض علرر  "أنهرت المهرا  الموكلررة إليهرا، فري  مجرراي القضراء علر  م ررا ر الفلتران األمنري، واق

 ب11"وتقديمه  لللدالة المالوبين
 نتنيررا و، بلررد لقا رره مررا المستشررارة األلمانيررة أنجرريئ ميركرري بنيررامينر رريس الحكومررة ا،سرررا يلية  ررراي 

Angela Merkel ن "إسرا يي تدرس كيفية منا انهيار إنساني فري رارا  غرزة"، مضريفاا إ ،في برلين 
نتنيرا و أن وذكرر  ببب رذا الشرأن"لوحيردة، التري تلمري فري أن "إسرا يي  ي أكثرر مرن يلمري، وربمرا ا

وأن حمراس  ري ، "ا،ر رافاألزمة االرتصادية لقاا  غزة نجمرت عرن "اسرتثمار حركرة حمراس فري 
أكرد نتنيرا و أن عئررات برئد  مرا دوي وبالمقابري،  التي تسببت بالضا قة االرتصادية لقارا  غرزةب

 ب12عربية تتاور بنجاح غير مسبوق
  يرا ير البيردو ضرو الكنيسرت مرن الملسركر الصرهيوني الملرارض، ع ،من تسيبي ليفنريكيٌّ  اجمت 

Yair Lapid (مسرررتقبي يوجرررد) عتيرررد يرررشحرررزف ، ر ررريس Yesh Atid  الملرررارض، ر ررريس الررروزراء
ال يحمري أي  بأنره نتنيا وواتهمت ليفني  ا،سرا يلي بنيامين نتنيا و عل  خلفية األحداث في غزةب

ن الحكومررة إبيررد فيمررا ررراي ال مرري أي أفررق أو حلررويبوال يح ،وأنرره فشرري تجررا  ذلررك ،رؤيررة تجررا  غررزة
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سو  انت رار " ،2014 صيفا،سرا يلية ليس لديها سياسة واضحة تجا  غزة منذ اللملية اللسكرية 
 ب13جولة رتاي جديدة"

 نحرررو ) مليررون يررورو 35.875مرررن االتحرراد األوروبرري بقيمرررة  اا ماليرراا امهسررإالفلسررراينية  تلقررت السررلاة
لرردفا رواتررف ومخصصررات تقاعررد مررو في الخدمررة المدنيررة الفلسرراينيين فرري  ،(دوالرمليررون  41.97

 ب14ألفاا  55الضفة البربية البال  عدد   
  وزيررر الماليررة ا،سرررا يلي موشرريه كحلررون قررد بررين ع   أن اجتماعرراا  اللبريررة ريشرريت بيررت ا،ذاعررةذكررت

ا،ذاعرررة، فررر ن وبحسرررف  بون يرررر  الفلسرررايني شررركري بشرررارة، وحسرررين الشررريخ وزيرررر الشرررؤون المدنيرررة
فرري تلزيررز المشرراريا ا،نسررانية ببررزة، والتهديررد ا،سرررا يلي بارتاررا   "إسرررا يي"االجتمررا  بحررث رغبررة 

أمواي من عا دات الضرا ف في حاي ل  تدفا السلاة الفلساينية رواتف مو فيها كاملرة ببرزة، إلر  
 ب15عن الحرا ق "إسرا يي"جانف ررار ارتاا  أمواي أخر  لتلويض 

 5/6/2018 ،الثالثاء

 مشررتبه برره بررالتخايا الغتيرراي ال ،محمررد جمرراي رشررديي ااعتقررعررن  ا،سرررا يلي أعلررن جهرراز الشرراباك
الجبهرة الشرلبية لتحريرر ر يس الوزراء بنيامين نتنيا و ور يس بلدية القردس نيرر بركرات برأوامر مرن 

تبه بهمرررا اعتقررراي مشررر أعلرررن الجهرررازكمرررا  ب24/4/2018فررري  سرررورية،فررري القيرررادة اللامرررة  –فلسررراين 
مبراني تابلرة  مرن مهرامه  مراربرة كان كماب تهمارفض الكشف عن  وي ،ن في األسابيا التاليةي  آخر  

وبلثررة مسررؤولين أمنيررين كنررديين تواجرردوا فرري القرردس لترردريف ررروات  ،فرري القرردس األمريكيررةللقنصررلية 
 ب16من الفلساينية في الضفة البربيةاأل

  ن تحسررين الوضررا ا،نسرراني لررد  السرركان فرري إمرران ليبر  أفيجرردور ا،سرررا يلي دفا وزيررر الررررراي
اررئق الاررا رات الورريررة ،غررزة لررن يبيررر مررن الوضررا األمنري رارا  ن اق و  ،ولررن يورررف االحتكاكررات واق

نهاية بستنج   "إسرا يي"عل  أن ليبرمان وأكد  "مخائ ومضلي"ب فهومن يلتقد بأن األمن سيسود 
 ب17ا بشكي كاميوالقضاء عليه ،في إزالة تهديد األنفاق 2018سنة 

  مررن  باغتيرراي مالقرري الاررا رات الورريررة الحاررررة الررداخلي ا،سرررا يلي جللرراد أردان وزيررر األمررن رردد
 ب18ه استهداف إل الجيش ا،سرا يلي  اا يعا د راا  غزة،

 الشررهيدة الم سررلفة رزان النجررار تمثرري  أنأحمررد الايبرري  ا،سرررا يليالنا ررف اللربرري فرري الكنيسررت  أكررد
"حرذاء ررا ئا   ،خئي خااف ألقرا  أمرا  أعضراء الكنيسرت ،الايبي وأضاف بالسئ و  ا،نسانيةرمز 

"، سررفيرة الواليررات المتحرردة األمريكيررة فرري األمرر  ليانيكرري  ررراس  [سرراويي] الشررهيدة النجررار بيسررو 
 ب19المتحدة

  إسررا يي" – حقروق ا،نسررانلأابراء كشرفت من مرة" Physicians for Human Rights - Israel 

(PHRI) ف المرضرررر  الفلسرررراينيين مررررن تلقرررري اللررررئ  فرررري الآتمنررررا  اات االحررررتئيعررررن أن سررررل
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 ،ا،سرررا يليي لجنررة مكانررة المررأة فرري الكنيسررت بحررث أجررري فرالمن مررة، خرئي  ورالررت بمستشرفياتها
فروا خرئي فتررة االنت رارب2017 سرنةمريضراا خرئي  54إن  ذ  األوضا  أودت بحياة  وبحسرف  ، تو 

لف مريض فلسايني من سكان راا  غزة، ممن يتوجهون سرنوياا أ 25 نحوملايات المن مة ف ن 
 ب20آالف مريض بالسراان 6رفضه ، ومن بين  ؤالء يوجد  بالبات تصري  لتلقي اللئ ، يت   

 األرجنتررين منتخبرري االتحرراد األرجنتينرري لكرررة القررد  إلبرراء المبرراراة الوديررة الترري كانررت مقررررة بررين  رررر
الذين رفضوا االنتقاي إل   ناألرجنتيني اء عل  الف من الئعبينبن ،9/6/2018السبت  "إسرا يي"و
 ب21بسبف األوضا  التي تليشها المناقة والرفض الفلسايني لقدومه  ،"إسرا يي"
   إاررئق الاررا رات الحاررررة غرررينبئت جايسررون "عملية السررئ ر"الخرراال لرر األمريكرريالمبلرروث  رراج 

اا رات حماس الوررية المقاتلة ليست "  تويتر  في تبريدة عبر حسابه عل ،وكتف من راا  غزة،
وأضرراف  ب"أللابرراا غيررر مؤذيررة أو تلبيرررات مجازيررة للحريررة، برري  رري حرررف دعا يررة وأسررلحة عشرروا ية

ودمرررت  ،لقررد أضرررمت الاررا رات الورريررة المقاتلررة التابلررة لحمرراس النررار م ررات المرررات"رررا ئا  
 ب22"الرات منذ نشوف اللنف في الفترة األخيرة درت مئيين الدو أ و  [،الدونمات] اآليكرات آالف

 دوالر،  مليررون 16بقيمررة  الفلسرراينية، السررلاة مشررروعين جديرردين فرري أراضرري أالررق البنررك الرردولي
لتهي ررة فرررال عمرري  ، وتلب ررة مرروارد محليررة للتنميررة بوصررفها مصرردراا الررمرريببيررة تلزيررز االرتصرراد 

 ب23اف من الرجاي والنساءالحاجة إليها، ال سيما للشب بأمس  
 6/6/2018 ،األربعاء

 مررن رريررة النبرري صررال  شررماي  ،(عامرراا  21) عررز الرردين التميمرري أعرردمت ررروات االحررتئي ا،سرررا يلي
 ب24 ائق النار عليه من مسافة رريبةب ،غرف را  هللا

  تيريرزا مراييرة خئي لقا ه ما ر يسة الوزراء البرياان ،ر يس الوزراء ا،سرا يلي بنيامين نتنيا وراي 
Theresa May ،خرررئي مسررريرات علررر  حررردود غرررزة "أعماي شررربفر"الرررذين رررراموا بررر الفلسررراينيين إن ،

ارتحررررا  الحرررردود والتسررررلي إلرررر   ليحرررراولوا ،لهرررر  مررررن جانررررف حمرررراس أمرررروايكرررران يررررت  دفررررا  اللررررودة،
 ب25"إسرا يي"
 تفاريرررات ا سررربا دولرررة فلسررراين إلررر  علررر  انضرررما محمرررود عبررراس  يةفلسررراينالة الالسرررا ر ررريس ور ررر

 ب26ا،عدا ، من ضمنها البروتوكوي الخاال ب لباء عقوبة دوليةوملا دات 
  الرردين، الررذرا  المسررلحة لحركررة المقاومررة الشررلبية، علرر  االسررتمرار فرري مسرريرة صررئحأكرردت كتا ررف 

مررن يرررد " الكتا رف أنت أكرردو  ب"ويلريش شررلبنا حيرراة آمنرة مسررتقرة ،كسرر حصررار غررزةحترر  ي  " اللرودة
 ،يوني لموارلنرا واسرتهداف شرلبنا لهرو ررادر علر  ضررف اللردو برراا وبحرراا وجرواا عل  القصرف الصره

القرروي ال مررا يسررما " ، مشررددة علرر  أن"ن نصري ألبلررد ممررا وصررلته صررواريخنا فرري الجولررة األخيرررةأو 
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عرردونا إنمررا مررا يرررا ، ومررا عاشرره سرركان المبتصرربات فرري غررئف غررزة مررن حالررة رعررف ومكرروث فرري 
 ب27"  مرات ومراتن عل  تكرار و المئجئ رادر 

  عبررد الرررحي  الهنرردي اسررتقالته بسرربف  غررزة فرري شررماي راررا  فررت حركررة القيررادي فرري  اللضرروأعلررن
ب ودعررا "مو فينررا ومناضررلينا يقفررون فرري ارروابير المسرراعدات"ورررف الرواتررف، الترري جللررت  "جريمررة"

اتخاذ رررارات "ريادات األرالي  والمنااق والمكاتف الحركية إل   ،فيسبوكالعل  حسابه في  ،الهندي
ويحترا  أفلرراالا ال  ،والورروف عنررد مسرؤولياته  اتجرا   ررذ  الجريمرة؛ فراألمر أصررب  ال ياراق ،جري رة

 ب28"مناشدات واستنكارات
 ماورسررريو مررراكري األرجنتينررري ررراتف الرررر يس إنررره ا،سررررا يلي بنيرررامين نتنيرررا و  الررروزراءر ررريس  رررراي 

Mauricio Macri  ينررري اللررردوي عرررن رررررار ، ولكرررن الرررر يس المنتخرررف األرجنت إرنرررا مررررتين بهررردف
 ب29بأنه ال يستايا فلي شيء فقرار المنتخف األرجنتيني ررار مستقي راياألرجنتيني 

 السياسررة الخارجيررة لرربئد  فرري الشرررق األوسررا وفلسرراين  انتقررد السرريناتور األمريكرري بيرنرري سرراندرز
 ،يجراد حري   سراندرزانرف ا،سررا يليب ودعرا واشرنان برر"االنحياز" للج عل  وجه الخصروال، متهمراا 

 سرراندرزواشررنان بالضرربا فرري  ررذا االتجررا ب وانتقررد  للوضررا ا،نسرراني المتررد ور فرري غررزة، ماالبرراا 
الرردولتين  "بنيرامين نتنيررا و، أحرربا امروح حرري   إن سياسرة الحكومررة ا،سرررا يلية تجرا  فلسرراين، وررراي

علررر  الواليرررات المتحررردة أن أن سررراندرز شررردد و  مرررن خرررئي بنررراء المزيرررد والمزيرررد مرررن المسرررتوانات"ب
برررالوجود فررري  فررري التمترررا بحقررروق ا،نسررران األساسرررية، و،سررررا يي الحرررق   للفلسررراينيين الحرررق  "  تقررروي

 ب30استقئي وحرية"
 7/6/2018 ،الخميس

  راي ر يس المكتف السياسي لحركة حماس إسماعيي  نية إن مسيرة اللودة وكسر الحصار أحدثت
وعلرر  اريررق التحريررر واللررودة، علرر  الصررليد  ،اريررق إدارة الصرررا  مررا اللرردونقررئت نوعيررة علرر  

خررئي حفرري تكررري  عوا رري شررهداء  ،وأكررد  نيررة الميررداني والسياسرري وا،عئمرري والمحلرري وا،رليمرريب
مسيرة اللودة، أن مسيرة اللودة  ي الخيار األنسرف للشرلف الفلسرايني برين الخيرارات الصرلبة فري 

 ب31 ذ  المرحلة
  إن راررررا  غررررزة سيشرررهد عرررردداا مررررن  ،ريرررراض المرررالكي الفلسررررايني زيررررر الخارجيررررة والمبترررربينرررراي و

وتقرردي  الخرردمات األساسررية وعلرر  رأسررها  ،التسررهيئت رريبرراا، وعلرر  رأسررها اسررتمرار فررت  ملبررر رفرر 
 ب32وكذلك دفا رواتف المو فين ،الميا  والكهرباء

 ف جديرردة تقود ررا ا،دارة األمريكيررة مررن حررر  ة المركزيررة لحركررة فررت  محمررد اشررتيةحررذر عضررو اللجنرر
 ب33استبدالها بصندوق دولي لتلويض الئج ين إل تهدف  ،األونرواعل  وكالة 
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  مررررا  لرررر  يتبيررررر بشررررأن الحرررري   حكومتررررهن مورررررف إنتنيررررا و  بنيررررامينر رررريس الرررروزراء ا،سرررررا يلي ررررراي
أن تكررون أن مورررف حكومترره يقررو  علرر   ، موضررحاا وسرريبق  كمررا  ررو دون أي تبييررر ،الفلسرراينيين

 ب34"واألمن بأيدينا ،الحك  بأيديه "، قة الصبيرة ما بين األردن والبحرالدولة الفلساينية في المنا
   في وأشار ب3/6/2018 فيا،سرا يلي مناورات عسكرية في رواعد سئح الجو، بدأ ا  الجيشأنه 

دودية شرري ، ررف المناقة الحمناورات جرت في المنااق الجنوبيةإل  أن ال بيان صدر عنه
 ،الواسلة تحاكي القتاي عل  جبهتين المناوراتوخت  جيش االحتئي بيانه بالقوي  " راا  غزةب

 ب35وتناولت استلداد للتلامي ما مختلف سيناريو ات القتاي عل  جبهتين"، الشمالية والجنوبية
 جري أعمراي برأن ر  ،األخضررنا ف ر يس الحركة ا،سئمية داخي الخرا  ،أفاد الشيخ كماي الخايف

علرر  القيرررادي المفصررروي مررن حركرررة فرررت  محمررد دحرررئن يلمررري علرر  شرررراء بيررروت  محسررروباا  مقدسررياا 
وأشررار الخايررف إلرر   وعقررارات فرري البلرردة القديمررة فرري القرردس المحتلررة لصررال  رجرري أعمرراي إمرراراتيب

 ،مئيررين دوالر لشررراء بيترره المئصررق ل رصرر  خمسررةأنهرر  عرضرروا علرر  أحررد سرركان القرردس مبلرر  
لكررن محاولررة إغرا رره برراءت  ،ما رفررض عرضرره  رفلرروا ريمررة اللرررض إلرر  عشرررين مليررون دوالروعنررد
 ب36بالفشي

 علرررر   129 رريررررة اللراريررررف فرررري النقررررف، للمرررررة الررررر افررررات ا،سرررررا يلية بحمايررررة الشررررراةدمت الجر  رررر
 ب37التوالي

 أكررد وزيررر الخارجيررة األرجنتينرري خررورخي فرروري Jorge Faurie فرري  أن وزارترره أوصررت اتحرراد الكرررة
 اا بئد ، بلد  خوض المباراة الودية ما المنتخف ا،سررا يلي فري مدينرة القردس المحتلرة، وذلرك خئفر

، التري ادعرت أن إلبراء المبراراة Miri Regevف برريميرري  رة الثقافة والرياضة ا،سرا يليةلمزاع  وزي
 ب38إر ابية ، تهديداتLionel Messi جاء إثر تلقي نج  المنتخف األرجنتيني، ليونيي ميسي

 ررق الخرراال ل مرر  المتحرردة لرر ررراي ن إنيكرروالي مئدينرروف  "عملية السررئ  فرري الشرررق األوسررار"المنس 
صررابة الم ررات مررن أبنرراء غررزة علرر  أيرردي ررروات االحررتئي ا،سرررا يلية أوجررد مناخرراا  ال  سررلبياا  مقترري واق

 ب39يخد   دف إحياء التسوية السياسية بين الفلساينيين وا،سرا يليين
 8/6/2018 ،الجمعة

  صرابة  فلساينيين، 4أعلنت وزارة الصحة في راا  غزة استشهاد مواانراا علر   618بينه  افي، واق
فرري م ررا رات "جملررة مليونيررة القرردس" ضررمن مسرريرات اللررودة، علرر  ارروي الحرردود الشرررري ة  ،األررري

ن فري ألرف آخرري 15استشهدوا، وأصيف أكثر من  موااناا  135رالت وزارة الصحة إن و  لقاا  غزةب
 ب40، برصاال روات االحتئي ا،سرا يلي30/3/2018الضفة البربية وراا  غزة، منذ 

  لممثرري األعلرر  للسياسررة الخارجيررة فرري االتحرراد األوروبرري لإلبرراء زيررارة عررن االتحرراد األوروبرري أعلررن
، كرران مررن 2018مقررررة منتصررف شررهر حزيررران/ يونيررو  تكانررللقرردس المحتلررة،  فيررديريكا مرروغيريني
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ر أ بنيرامين  رفض ر يس الحكومة ا،سرا يلي ة؛ رداا عل  تلقي فيها كلمة أما  منتد  سياسين المقر 
2018بداية حزيران/ يونيو ، خئي زيارته ألوروبا، موغيرينينتنيا و لقاء 

 ب41
  أكررررد ر رررريس المكتررررف السياسرررري لحركررررة حمرررراس إسررررماعيي  نيررررة أن " ويررررة القرررردس سررررتبق  عربيررررة

سئمية، وأنها ال  ورراي  تبير بقرارات ا،دارة األمريكية أو الكيان الصهيوني الباصف"بأن ت يمكنواق
  "استالت  أن تكسربوا بالتزامن ما "يو  القدس اللالمي"لدد من ا،عئميين، ل نية في تصريحات 

؛ ألن الجولة والصرا  ا،عئمي بمرا نقلرت  لللرال ، واللردو اعتررف أن الفلسراينيين انتصرروا إعئميراا 
 ب42أرو  وأصدق وأكثر إنسانية وحرفية" روايتك  كانت

  سررئمية يررو  القرردس اللررالمي، فشررهد كرري مررن اللررراق والرريمن أحيررت جمررا ير عرردة فرري دوي عربيررة واق
يررران مسرريرات كبرر ، كمررا شررهدت الهنرد وباكسررتان وماليزيررا وتركيرا م ررا رات للتأكيررد علرر   ولبنران واق

 إن، مناسربةاللمرة لره بفري ك ،هللا ن نصرراللرا  لحرزف هللا السريد حسر األمرينرراي و  إسرئمية القردسب
تصرفية  إلر والتري تهردف  ،"صرفقة القررن" ذا اللا   و مرا يجرري تداولره مرن حرديث حروي  األخار

لكرري شرردد نصررر هللا علرر  أنرره و  بوتسررلي  القرردس والمقدسررات للكيرران الباصررف ،القضررية الفلسرراينية
 ب43ي وأغنياء وشلوف  من دو قدنساعد المقدسيين عل  الصمود مالوف ماي تبرعات ت

 9/6/2018 ،السبت

  تلتمرد سياسرة "تابيرا سرري" مرا الردوي  "إسررا يي"الوزراء ا،سرا يلي بنيرامين نتنيرا و إن  ر يسراي
وفي مقابلة تلفزيونية، أكد  ستؤدي في النهاية إل  إحئي سئ  في مناقة الشرق األوساب ،اللربية

يرانررري، الرررذي تررررا  تلرررك الررردوي اللربيرررة، كمرررا تررررا  نتنيرررا و أن أحرررد أسرررباف التقرررارف  رررو "الخارررر ا،
 ب44لوجود ا" إسرا يي تهديداا 

  حروي  اسرتخباراتيةشر عن توجيه رسرالة تحتروي مللومرات ن   اا ا،سرا يلية، تقرير  الخارجيةأكدت وزارة
توجيرره  وبحسرف الخارجيررة، ف نره تر    إنشراء حرزف هللا رروة عسرركرية ورواعرد لحركرة حمرراس فري لبنرانب

هذا الشأن إل  األمانرة اللامرة فري األمر  المتحردة ومجلرس األمرن الردولي، وأنهرا أصربحت خاابات ب
 ب45رضية ثابتة عل  جدوي أعماي الخارجية لتقديمها بشكي دا   أما  األم  المتحدة للن ر فيها

   المستوانين الثئثة الذين أردموا عل   تراجا االدعاء اللا  ا،سرا يلي عن رفا دعو  رضا ية ضد
فرري القرردس، لتلررويض عا لترره بحجررة أنهرر  ال  حرررراا  2/7/2014ي الافرري محمررد أبررو خضررير فرري رترر

 ب46يملكون أي ممتلكات ذات ريمة ارتصادية يمكن من خئلها تلويض اللا لة
 10/6/2018 ،األحد

 لقررروات الكومانررردوز نررره دمرررر نفقررراا إ الجررريش ا،سررررا يلي رررراي Commandos التابلرررة لحركرررة  ةالبحريررر
فرررري النررررااق باسرررر  الجرررريش أن عمليررررة الترررردمير تمررررت خررررئي الضررررربات الجويررررة  وأوضرررر  حمرررراسب

الن رر ولفرت  بلد استهداف مورا عسكري تابا للقوة البحرية لحماس شرماي رارا  غرزةب 3/7/2018
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عبرر  لمنرا  الأنره كران سيسرتخد  لتنفيرذ عمليرة مرن خرئي البرو و  ،إل  أن النفرق يمترد باتجرا  البحرر
 ب47لبحرإل  ا المقاتلين كشف تسلي

  وجراء  في إاار  جنود االحتيرااب الجوالن، استدع في  ضبة  مفاج اا  بدأ الجيش ا،سرا يلي تمريناا
وأكررد الجرريش  ب"تفليرري من ومررة اسررتدعاء جنررود االحتيرراا كجررزء مررن التمرررين ترر   "  فرري بيرران للجرريش

نمرا فرري سررورية، علر  أن ال عئرررة للتمرررين باألحررداث األخيرررة كجررزء مررن  بقاا التخارريا لرره مسرر ترر   " واق
 ب48"2018جدوي التدريبات للا  

  المجلررررس الرررروزاري ا،سرررررا يلي المصرررربر للشررررؤون  أعضررراءحررراي التبرررراين بررررالموارف والخئفررررات بررررين
والتي من  ،، من اتخاذ أي ررارات جو رية بمن  التسهيئت لقاا  غزة(كابينت)السياسية واألمنية 

 المجلرس المصربروأنفضرت جلسرة  قارا بشأنها أن تسه  إلر  تخفيرف الحصرار المفرروض علر  ال
 ،دون اتخرراذ القرررارات، بينمررا ركررزت الجلسررة علرر  خارروات إنسررانية ارتجاليررة علرر  المررد  القصررير

اشرتراا  ولر  يرت    ،في مجراالت الميرا  والكهربراء والصرحة واللمري ،والتي صودق عل  بلضها سابقاا 
 ب49تنفيذ ا باستلادة األسر 

  لجهررراز ارررا ر، ررررادر علررر  تررردمير الارررا رات  إنجاز ررراا يلية عرررن أعلنرررت الصرررناعات الحربيرررة ا،سرررر
 ب50إائرها من راا  غزة الوررية، التي يت   

  وبحسرف  فري زيرارة  ري األولر  مرن نوعهرا ستسرتمر للردة أيرا ب "،إسرا يي"ندونيسي إل  إوصي وفد
ويترأسره  ،إندونيسريافري  Nahdlatul Ulamaفر ن الوفرد مرن جمليرة نهضرة الللمراء  ،اللبريرة ا،ذاعرة
وأشرررارت ا،ذاعرررة إلررر  أن الوفرررد وصررري  بYahya Cholil Staquf تاكوفسررريحيررر  خليررري  الشررريخ

بهرررردف دفررررا الحرررروار بررررين الررررديانات الررررثئث، وسرررريؤدي الصررررئة فرررري المسررررجد األرصرررر   "إسرررررا يي"
 ب51المبارك

  إلر  إرصراء كبيرر المفاوضرين غرينبئت جايسون "عملية السئ ر"الخاال ل األمريكيالمبلوث دعا 
  غررينبئت، صا ف عريقات، واتهمه بتأجيج الصرا  وعررلة التقد  نحو السئ ، وراي ينالفلسايني

أو أي شريء  ،"لقد سملنا صوتك للقود و و ل  يحقق أي شيء من بليد من التاللات الفلسراينية
فرري  رريررف مررن اتفرراق سررئ  شررامي"، وأضرراف أن "وجهررات ن ررر فلسرراينية أخررر  رررد تسرراعد أخيررراا 

 ب52حيث يمكن أن تكون حياة الفلساينيين وا،سرا يليين أفضي" ،اتفاق سئ  شامي تحقيق
  أن القضرررية  لممثررري األعلررر  للسياسرررة الخارجيرررة فررري االتحررراد األوروبررري فيرررديريكا مررروغيرينياأكررردت

 الفلساينية  ي رضية محورية بالنسبة لئتحاد األوروبري، الرذي سيواصري اللمري ضرمن إارار حري  
، عقرف مباحثرات أجرتهرا مرا وزيرر عم رانموغيريني في مؤتمر صحفي عقدته في  ورالت الدولتينب

مورفنا يدعو أن تكون القردس عاصرمة للردولتين، الفلسراينية "الخارجية األردني أيمن الصفدي، إن 
 ب53"الوصاية الهاشمية عل  المقدسات ا،سئمية والمسيحية في القدس في  ي   ،وا،سرا يلية
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 11/6/2018 ،اإلثنين

  مشررو  رررانون خصر  أمررواي تردفلها السررلاة  ا،سرررا يلي الكنيسرتأرررت لجنرة الخارجيررة والردفا  فرري
 ب54بالقراءتين الثانية والثالثة، انية الفلساينية للا ئت الشهداءالو 

 ا،دارة  ، رررراج  أمررررين سررررر اللجنررررة التنفيذيررررة لمن مررررة التحريررررر الفلسرررراينية صررررا ف عريقررررات، بشرررردة
 أن "تحقيررق سررئ  عررادي يحتررا  إلرر  رجرراي دولررة ولرريس رجرراي عقررارات"ب داا األمريكيررة الحاليررة، مؤكرر

في  ،ا،دارة األمريكية بالقيا  بدور "المدافا الر يسي عن إسرا يي ،في بيان صحفي ،واته  عريقات
 ب55سحق حقوق الشلف الفلسايني وحقوق ا،نسان"

  إنهراءلتقرد  خاروة ل مرا  نحرو وا ،االتفراق عليره تنفيذ ما تر    حماسإن عل  حركة  فت رالت حركة 
 وتكرررريس الوحرردة الحقيقيرررة المبنيرررة علرر  أسرررس الشرررراكة ال إدارة األوضررا  لحرررين ميسرررر ب ،االنقسررا 

، علر  أن األصروات يجرف أن تتوجره نحرو الجهرة التري تلاري الوحردة هرال وشددت الحركة في بيران
د لحروار أنهرا لرن تلرو  ةمؤكد عن الوحدة، وبليداا  ةتكلفالوانية، وتصر عل  حك  غزة لوحد ا دون 

 ب56من نقاة الصفر ما حماس
 12/6/2018 ،الثالثاء

   ن فكررة تشركيي إدارة إ ،مسرؤوي مكترف اللئررات الدوليرة فري حركرة حمراس ،مررزوق أبوراي موس
ن اق تمثررري فيهرررا كررري المكونرررات،  ررري فكررررة تؤسرررس النفصررراي غرررزة عرررن فلسررراين، و تلقارررا  لجديررردة 

يؤسررس لمرحلررة انتقاليررة مررن االنقسررا  إلرر  االنفصرراي، ومررن سررلاة  اسررتمرار اللقوبررات علرر  غررزة رررد
رفررا اللقوبرررات ال المررة عرررن غرررزة، ن المصرررالحة الفلسرراينية ملالرررة حتررر  ت  اق واحرردة إلررر  سررلاات، و 

ن " نرراك عرردة حلرروي للخرررو  مررن اق و  ،خضررا غررزة "و رر  كبيررر"بررأن ا،جررراءات اللقابيررة ست   واالعتقرراد
 ب57ي السلاة"األزمة التي صنلها أصحاف القرار ف

 من رواتف المو فين الفلساينية استمرار خص  الحكومة  إن الجبهة الشلبية لتحرير فلساين رالت
ورالررت  باا ر يسررها وأعضرراء الحكومررة للمسرراءلة رانونيرر إخضررا سررررة صررريحة لحقرروره ، داعيررة إلرر  

مرا البرت و إن الخص  يتلاكس ما الموارف الوانية والمجتملية التري ا ،في بيان صحفي ،الشلبية
، وعلررر  متالبرررات اا ترررزاي بوررررف  رررذ  الجريمرررة، والتحرررذير مرررن المخررراار التررري تترترررف عليهرررا وانيررر

وغيررر الملررزوي عررن المخاررا  ،الصررمود المالوبررة لمواجهررة مخاررا فصرري راررا  غررزة عررن الضررفة
 ب58"لتصفية القضية كما تلبر عنها "صفقة القرن األشمي

  ان روله، خئي جولرة لره علر  ليبرم أفيجدور،سرا يلي عن وزير الدفا  االلبرية  ا،ذاعةنقي مورا
يمكرررنك  بنررراء "  ررررا ئا  ضررافأو "ب حك  حمررراسر"ر ررا ن لررر واأصررربحسرركان غرررزة  غرررزة، إن رارررا حرردود 

ويمكنك  الحصروي علر  جميرا المسراعدات ا،نسرانية واالرتصرادية  ،مستقبي أفضي بكثير ألافالك 
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لكرن " ،غرزةه ال يلارض المسراعدات ا،نسرانية أل رالي ، إنوراي ب"والمدنية، لكن أوالا ااردوا حماس
 ب59عن أربلة إسرا يليين أسر  لد  حماس "ليس ربي االتفاق عل  ترتيبات لإلفرا 

 عررن مزيررد مررن المتارروعين مررن جنررود االحتيرراا لللمرري فرري وحرردة اصرراياد  ا،سرررا يلي بحررث الجرريش
حضرررر  مجموعرررة مرررن ذوي  ،اا خاصررر غرررزة، حيرررث عقرررد مرررؤتمراا رارررا  الارررا رات الورريرررة علررر  حررردود 

ضرابا ووصرف  الجريش ا،سررا يليبضرباا الخبرة في المجاي التكنولوجي لتبادي األفكار ما كبار 
إلر  أن جردوي األعمراي كران عرن "رعرف الارا رات فري إشرارة اللقاء برر"الفريد"، كبير شارك بالمؤتمر 
 ب60الوررية والبالونات"

  (2ألرف   29) دونمراا  29بتجريرف  لسراينيين اثنرينفمواانين  االحتئي ا،سرا يلي سلااتأخارت 
 دونمرراا  24.5االسررتيئء علرر   االحررتئيرررررت ررروات كمررا  مزروعررة بالنخيرري والزيتررون فرري األغرروارب

 ب61من أراضي بيتا وربئن ويتما جنوف نابلس (2ألف   24.5)
   يرمرران ماشرراباررررر عمرردة مدينررة جو انسرربر  Herman Mashaba مفررو فاالتسرريعضرروية  تلليررق 

Mpho Phalatse، بسربف تصرريحات علنيرة  ،مدينة المسؤولة عن الشؤون الصحيةالو مجلس عض
والمناسررف الررذي  ،، بانت ررار التحقيررق فرري السررياق الكامرري"إسرا يير"رالررت فيهررا إن المدينررة "صررديقة" لرر

 ب62جاءت فيه  ذ  التصريحات
   ق الخاال ل مر  المتحردة لرر حذ فري  ،وفنيكروالي مئدينر "عملية السرئ  فري الشررق األوسرار"المنس 

مرررن أن التصرررليد األمنررري علررر  الحررردود مرررا رارررا  غرررزة ررررد  ،ال اللبرررريمقابلرررة خاصرررة مرررا موررررا وا
2014 صيفيتدحر  إل  حرف ستكون أرس  وأصلف من 

 ب63
 13/6/2018 ،األربعاء

  عرررن التصرررويت، اعتمررردت الجمليرررة اللامرررة ل مررر   45وامتنرررا   ،8 وملارضرررة ،عضرررواا  120بتأييرررد
ة المرردنيين الفلسرراينيين، ررردمت مشررروعه الجزا ررر وتركيررا، اللترران ترأسرران حرروي حمايرر المتحرردة رررراراا 

با،ضرافة إلر  فلسراين وعردد آخرر مرن الردوي  ،المجموعة اللربيرة ورمرة من مرة التلراون ا،سرئمي
يشررررجف القرررررار أي اسررررتخدا  مررررن جانررررف القررروات ا،سرررررا يلية للقرررروة بشرررركي مفرررررا وغيررررر و  باألخرررر 

شررررري بمرررا فيهرررا  الضرررفة البربيرررة ورارررا  غرررزة،ن الفلسررراينيين فررري المررردنيي متناسرررف وعشررروا ي ضرررد  
  ربري التصرويت ،فري مجلرس األمرن فريقيراإسرفير جنروف رراي و  فري رارا  غرزةب خصوصراا و  ،القردس

ويقررد   بتبنرري ررررار يرردين الممارسررات ا،سرررا يلية اا "مررن غيررر المقبرروي أن يفشرري مجلررس األمررن مجرردد
 ب64"الحماية للشلف الفلسايني

 مسيرة سلمية تاالف برفا اللقوبات عن راا  غزة كران ررد دعرا  جهزة األمنية الفلساينيةرملت األ
وأكرردت مراسررلة "اللربرري  لهررا حررراك "ارفلرروا اللقوبررات عررن غررزة"، علرر  ميرردان المنررارة وسررا را  هللاب



 2018 نيوو ي/ حزيران __________________________________________________________

  11       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

اعتدوا عل  المت ا رين،  ،ويحملون عصي كهرباء ،الجديد" أن رجاي أمن فلساينيين بلباس مدني
 ب65وا بمصادرة  واتف اللديد من المشاركينورام

  أوالرسرررمي باسررر  الر اسرررة نبيررري أبرررو ردينرررة إن مرررا يجرررري الحرررديث عنررره حررروي أفكرررار  النرررااقرررراي 
"صفقة برررحرروي خاررة وتوريررت إعررئن مررا يسررم   ،سررتلرض خررئي ورررت رريررف للتشرراور ،مقترحررات

 وأضراف القردس والئج رينب ألي عملية سياسية ناجحة، ما دامت تسرتثني القرن"، لن تكون مدخئا 
في تصري  صحفي، "إذا استمرت الواليات المتحدة األمريكية باللمي عل  تبييرر رواعرد  ،أبو ردينة

 ب66اللئرة ما القيادة الفلساينية وشلبنا الفلسايني، ف ن مرحلة الجمود والشلي السياسي ستدو "
 مررن  2018 سررنةتمكررن منررذ بدايررة إن الجهرراز  ررراي ر رريس جهرراز الشرراباك ا،سرررا يلي نررداف أرغمرران

 "،عمليرررات انتحاريرررة"أ رررداف إسررررا يلية، تضرررمنت محررراوالت تنفيرررذ  عمليرررة جديرررة ضرررد   250إحبررراا 
ائق نار ،واختااف  ب67واق

 14/6/2018 ،الخميس

  بحررث إسررماعيي  نيررة، ر رريس المكتررف السياسرري لحركررة حمرراس،  اتفيرراا مررا ر رريس مجلررس النررواف
سررتجدة فرري مخرري  عررين الحلرروة لئج ررين الفلسرراينيين فرري صرريدا، نبيرره بررري، األوضررا  الم اللبنرراني

فرررري تصررررري  صررررحفي مكترررروف، أن  نيررررة تنرررراوي فرررري اتصرررراله  ،وأكررررد مكتررررف  نيررررة جنرررروبي لبنررررانب
لتفترريش الررداخلين ، 6/6/2018 ، منررذا،جررراءات األمنيررة اللبنانيررة المتمثلررة بوضررا بوابررات إلكترونيررة

بمتابلررة  برريمرن جانبره، وعررد و  ا علرر  المخري  وسررك انهبوتأثير ر والخرارجين مرن المخرري  الفلسرايني،
 ب68ما جهات االختصاال اللبنانية وبحثهموضو  المخي  والبوابات 

  ميلشيات إيرانيررةر"رواعررد لرر ن الجرريش  رراج  مررؤخراا إررراي ر رريس الرروزراء ا،سرررا يلي بنيررامين نتنيررا و" 
اء األمرن الرداخلي بالقردس، أن خرئي كلمرة لره فري مرؤتمر وزر  ،وادع  نتنيا و متواجدة في سوريةب

وزعر  نتنيرا و أن  ب"إسررا يي"  جمات ضرد   إيران تسل  إل  تحويي سورية إل  مستلمرة بهدف شن  
 "إسررا يي"علر  أن  اا دمشرد "،إسررا يي" ألف مقاتي شيلي ضد   80اهران تخاا الستخدا  أكثر من 

 ب69لن تسم  بذلك
 فري منترد  جاملرة برار إيرئن ،ا،سررا يلي دفا وزير ال ،راي أفيجدور ليبرمان Bar-Ilan University، 

و رررو إسرررقاا ن رررا   ،لمرررا يحررردث فررري رارررا  غرررزة واضرررحاا  أن تحررردد  ررردفاا  "إسررررا يي"نررره يجرررف علررر  إ
  ب70، بحسف تلبير "من أجي مصلحته  ومصلحة أافاله "، حماس

  شاركين في مسريرة عل  الم 14/6/2018في األجهزة األمنية التابلة للسلاة الفلساينية  اعتداءأثار
ب الفلسرراينية الفصررا ي مررناسررتنكاراا شررديداا  سررلمية ن مهررا حررراك "ارفلرروا اللقوبررات" عررن راررا  غررزة،

الرررذي حصررري "بموافقرررة  ،، " رررذا اللررردوان غيرررر األخئرررري"لهرررا فررري بيررران ،حمررراسحركرررة واسرررتنكرت 
ي ريرادة السرلاة "الجريمة التري تتحم راالعترداء برر لتحرير فلسراين الشلبيةالجبهة ووصفت  بسياسية"
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أن األخيرررة "اختررارت أن تضررا نفسررها فرري مورررا الخصرر   علرر  ةشررددالمسررؤولية المباشرررة عنهررا"، م
"القما الوحشرري"، ماالبررة بررر لتحريررر فلسرراين الديمورراايررةالجبهررة نررددت كمررا  للشررلف الفلسررايني"ب

 ب71بر"تشكيي لجنة تحقيق وانية في أسر  ورت ممكن
  وسرررا رارررا  غرررزةشررررق مخررري  البرررريج  ،الحارررررة بمخررري  اللرررودة رررددت وحررردة الارررا رات الورريرررة، 

فري مرؤتمر  ،نينب وأكردت وحردة "أبنراء الرزواري"بتوسيا دا رة استهداف الحقروي الزراعيرة للمسرتوا
فري جميرا  ،15/6/2018، فري آالف اا رة وررية حاررة يو  الليرد 5ائق استلداد ا ، ،صحفي

 ب72غزة ات في غئفمستلمر غزة صوف ال أنحاء راا 
 15/6/2018 ،الجمعة

  مرن تاروير وتوسرلة  انتهرتكشفت مصادر أمنية مصرية بملبر رف  البري أن السلاات المصررية
تزويررد الملبررر  نرره ترر   أوأضررافت المصررادر  بللمرري الملبررر بشرركي دا رر  رريبرراا  ملبررر رفرر  البررري تمهيررداا 

أكبرر  أعرداد ن مرن اسرتقبايترتمككري ل ،توسيا صراالت السرفر وت    ،بوسا ي تكنولوجية حديثة جديدة
 ب73من المسافرين الفلساينيين

 عقرررف وضرررله إكلررريئا مرررن الز رررور علررر  ضرررري  الرررر يس  ،أكرررد الرررر يس الفلسرررايني محمرررود عبررراس
في تابيق التوصية  عل  المضي ردماا  ،ياسر عرفات بمناسبة حلوي عيد الفار الراحيالفلسايني 

" مررررررؤزراا    "نصررررررراا د  سرررررراينية المحتلررررررة، وعررررررحمايررررررة دوليررررررة" ل راضرررررري الفل األمميررررررة بوضررررررا "آليررررررة
 ب74للفلساينيين

  يبررررو أوزكرررانإمواانرررة تركيرررة تررردع   ت الشرررراة ا،سررررا يليةعتقلرررا Ebru Ozkan لئشرررتبا  بأنهرررا ،
ا،سرررا يلية  األجهررزة األمنيررةورالررت  أ ررداف فرري مرردن إسرررا يليةب خااررت لتنفيررذ عمليررة مسررلحة ضررد  

للمشتبه بها ما تن يمات ملاديرة ،سررا يي"، موضرحة أنهرا  إنها "تملك أدلة عل  وجود عئرة روية
 ب75للخار "إسرا يي"ض أمن اتفقت ما  ذ  التن يمات عل  تنفيذ عمليات من شأنها أن تلر  

 16/6/2018 ،السبت

 إن الحرديث عرن جولرة أمريكيرة جديردة  ،ردينرة أبرونبيري  السلاة الفلساينية راي النااق باس  ر اسة
،  رري مضرريلة للورررت أخررر مسررميات  أي"صررفقة القرررن" أو   يسررمبحررث مررا لرردوي المناقررة بهرردف 

ذا استمرت بتجاوز الشرعية الفلساينية المتمسكة بالثوابت المتفق عليها إوسيكون مصير ا الفشي، 
  ب76عربياا ودولياا 

 عقوبرة السرجن حتر  عشررة أعروا ،  إنرزايعل  مشرو  رانون ينال عل   وافقت الحكومة ا،سرا يلية
 ب77مشا د لجنود بهدف "المساس بأمن الدولة"، وفق وزارة اللدي أوشخال يلتقا صوراا  يأ بحق  
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 17/6/2018 ،األحد

  فرري حركرررة حمرراس فرري شرررماي  عنصررراا  عشرررينمرررن  أكثررراعتقرراي ا،سررررا يلي  الشرراباك جهررازأعلررن
 لره، انفري بير ،جهرازال وأورد إسررا يليةب أ ردافلدون لهجمرات علر  الضفة البربية المحتلة، كانوا ي  

، 2018 بريرريأ /ونيسرران 2017 أكترروبر /األويخليررة نشررات بررين تشرررين  إلرر ينتمررون الملتقلررين  نأ
  ب78مل مه  يتحدرون من مدينة نابلس أن إل  الن ر تفكيكها، الفتاا  حين ت   

  ا،نسرانية  المرحلرة األولر  مرن مشراريلها ا،غاثيرةاختترا  اللجنة القاريرة ،عرادة إعمرار غرزة أعلنت
وأشرار ب 2018فبرايرر شرباا/ منتصرف  تمليون دوالر، والرذي بردأ 15لة لسكان القاا  بقيمة اللاج

إلرر  أن اللجنررة رررد أنهررت مرحلررة مهمررة مررن سلسررلة البرررامج  ،ر رريس اللجنررة ،السررفير محمررد اللمررادي
والمشرراريا ا،غاثيررة لسرركان القاررا  مررا انتهرراء شررهر رمضرران المبررارك، والترري كرران أبرز ررا مشرررو  

 نحرروتوزيرا مسرراعدات نقديرة علر  ، و مليرون دوالر 2يرون صررا   بتكلفرة وصرلت لنحررو إفارار مل
األدويرررة برررالورود و القارررا  كمرررا تررر   تزويرررد  مليرررون دوالر، 4 ربتكلفرررة وصرررلت لررر ،ألرررف أسررررة فقيررررة 40

 ب79ببدوالرب ينيمئ 3 حونوالمستهلكات الابية بتكلفة وصلت إل  
 18/6/2018 ،اإلثنين

  شررلفالردينررة إن القيررادة الفلسرراينية و  أبررونبيرري  السررلاة الفلسرراينية باسرر  ر اسررة النررااقررراي 
، بشررأن فصرري "إسرررا يي"لررن يلترفررا بررأي شرررعية لمررا تخاررا لرره ا،دارة األمريكيررة و يالفلسرراين
عرن الضررفة البربيرة، تحرت عنرروان "المسراعدات ا،نسرانية لقاررا  غرزة"، بهردف تقررويض  رارا  غرزة

، وتحويرري "القرردس الشررررية"االحررتئي، وريررا  الدولررة، وعاصررمتها المشرررو  الررواني، المتمثرري ب نهرراء 
 ب80موضو  غزة إل  رضية إنسانية

  غرونين سريبيف  السرابق وزيرالراعتقلت السرلاات ا،سررا يليةGonen Segev،  ووجهرت لره اتهامرات
مررن خررئي السررفارة  2012 سررنةبالتجسررس لصررال  االسررتخبارات ا،يرانيررة، الترري جنررد  عمئؤ ررا فرري 

 ب81ا،سرا يلي الشاباكحسبما أفاد جهاز  ،رانية في نيجيرياا،ي
  ر رريس  إلرر الفلسرراينية المقدسررة، واالبررت فرري رسررالة وجهتهررا  األراضررياحتجررت ثررئث كنررا س فرري

 إلر بوررف مشررو  ررانون يرمري  ا،سررا يليةسرلاات االحرتئي  ،نتنيرا و الوزراء ا،سرا يلي بنيرامين
 ب82تملكها مصادرة أراض  

 عقرد  إتمرا صور تداوله مستوانون عل  شربكات التواصري االجتمراعي، عرن عمليرة كشف شريا م
ورالررت مررا  ، فرري باحررات المسررجد األرصرر  المبرراركبوفررق التلررالي  التلموديررة لمسررتوان رررران )زوا (

المتارفرة، فري  " Students for Temple Mount تسرم  بررمجموعة "ارئف مرن أجري جبري الهيكري
نره خرئي السرنة والنصرف الماضرية اق ، و األرصر فاف األوي من نوعه فري إن  ذا ليس الز  ،بيان لها

 ب83لر يس المجموعةزيجة "زيجات" كهذ ، من بينها  أربا ررانعقد  ت   
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  فرري  بنيرامين نتنيرا و ا،سررا يليخرئي لقا ره مرا ر ريس الرروزراء  ،عبرد هللا الثرراني األردنريأكرد الملرك
رران،  اسررتناداا إلرر  حرري   ،ا،سرررا يلي -ا  الفلسررايني الصررر  "ضرررورة تحقيررق تقررد  فرري جهررود حرري   عم 
د الملك عبد هللا  "عل  أن مكانة القردس كبيررة عنرد المسرلمين والمسريحيين كمرا  ري ، وشد  "الدولتين

 ب84، و ي مفتاح السئ  في المناقة"بالنسبة لليهود
 19/6/2018 ،الثالثاء

  أنرره "يجررف رترري" مالقرري الاررا رات  تفيحرراي منرردلبليأللحكومررة ا،سرررا يلية القضررا ي رأ  المستشررار
اسرتخدا  الارا رات الورريرة ألغررراض  ، إنره "إذا تر   منردلبليتورراي  رارا  غرزةب مرنالورريرة المشرتللة 

تنابررق علرريه  ررروانين  [مالقرري الاررا رات]ن " ررؤالء اق و رتاليرة، ف نهررا تصررب   رردفاا عسرركرياا مشررروعاا"، 
 ب85الحرف، لذلك يجف رتله "

  ل م  المتحدة، بسبف من مجلس حقوق ا،نسان التابا  هاباانسحة األمريكية دالواليات المتحأعلنت
سرررفيرة الواليرررات المتحررردة إسررررا يي وغيررراف ا،صرررئح"، وأعلنرررت  "التحيز المرررزمن ضرررد  مرررا وصرررفته برررر

ررررار االنسررحاف، وانتقرردت روسرريا والصررين وكوبررا ومصررر  ليانيكرري  رر األمريكيررة فرري األمرر  المتحرردة
"التركيز غير   ليورالت  ا ية الرامية ،صئح المجلس "المنافق واألناني"بمريكللررلتها الجهود األ

دليرري واضرر  علرر  أن المجلررس يحركرره  ،واللررداء الررذي ال ينتهرري تجا هررا ،المتناسررف علرر  إسرررا يي
 ب86ز السياسي وليس حقوق ا،نسان"التحي  

  جديررد فرري نررداءات وكالررة  بأنرره لرريس  نرراك  يررذر نرراورت األمريكيررةالمتحدثررة باسرر  الخارجيررة رالررت
مرا تحردث فري مثري  رذا الوررت مرن  األونروا من أجي دع  عاجي واارئ، وأن  ذ  النرداءات دا مراا 

 ب87سنة كي
 20/6/2018 ،األربعاء

  صرررراروخاا نحررررو إسرررررا يي" ليلررررة الثئثرررراء 45ررررراي الجرررريش ا،سرررررا يلي إن "مقرررراتلين فرررري غررررزة أالقرررروا 
ولرر  يسرفر إاررئق الصررواريخ عررن  منهرراب 7الحديديررة اعترضرت إلر  أن القبررة  الن ررر ، الفترراا األربلراء

 ردفاا فري غرزة ومواررا  25أي إصابات، بحسرف تصرريحات الجريش، الرذي أعلرن أيضراا عرن رصرف 
مرن  كريٌّ توع رد و  بوسركانه إلر  مسرار مسرتمر بالترد وربجرر القارا  متهمين حماس  لحركة حماس،

ركران غرادي آيزنكروت، األدور ليبرمران، ور ريس جرأفي الردفا ر يس الروزراء بنيرامين نتنيرا و، ووزيرر 
 قاا  في حاي اسرتمر إارئق القرذا ف والصرواريخ والارا رات الورريرة الحارررةبالعل   بتصليد الرد  

موارا عسكرية لئحتئي  سبا وليتها عن استهدافؤ أعلنت فصا ي المقاومة الفلساينية مسبدور ا، 
أن القصرررف يرررأتي رداا علررر   ،فررري بيررران  لهرررا ،ا يلفصرررلوذكررررت البرفرررة المشرررتركة  فررري غرررئف غرررزةب

 رالررت حمرراس إن رد  كمررا  أكرردت علرر  ملادلررة القصررف بالقصررفبكمررا  ،عرردوان االحررتئي المتواصرري
 وأضرراف المقاومررة الفلسرراينية المشرررو  علرر  اللرردوان ا،سرررا يلي تأكيررد لرسررالة القصررف بالقصررفب
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أن رسرالة القصرف بالقصرف تأكيرد ، ترفري تصرري  لره عبرر تروي ،حركة فروزي بر رو الالنااق باس  
 ب88عل  أن المقاومة  ي من تحدد رواعد االشتباك عل  اريقتها

  وزيررر الماليررة ا،سرررا يلي موشرريه كحلررون رولرره إن  رردف حمرراس عررن  ملرراريفصررحيفة نقرري مورررا
والسرررماح بررر ائق الارررا رات الورريرررة والبالونرررات الحارررررة،  رررو  ،الوحيرررد مرررن وراء إارررئق الصرررواريخ

فري  "استبئي األافاي والمدنيين"لجوء إل  متهماا الحركة بالأما  المجتما الدولي،  "إسرا يي"ا توري
راررا  غررزة، األمررر الررذي رررد يجررر "إسرررا يي ألمرراكن خارجررة عررن جرردوي اللمرري  مسرريرات اللررودة فرري
 ب89، بحسف تلبير كحلوناليومي له  ولنا"

  التمهيديرررة، علررر  مشررررو  ررررانون يح رررر توثيرررق أررررت الهي رررة اللامرررة للكنيسرررت ا،سررررا يلي، برررالقراءة
عضرو كنيسرت صروتوا لمصررلحة  45ممارسرات الجنرود خرئي أداء المهرا  اللسركرية، وذلرك بأغلبيرة 

120عضواا من أصي  42إررار القانون، فيما رفضه 
 ب90

  رر الفلسرراينيةسررفارة الأمررا  و  ،بيررت لحرر كرري مررن فرري خرجررت ت ررا رات ، انفرري اللاصررمة األردنيررة عم 
 برفرا اللقوبرات عرن الفلسراينية السرلاة ، لماالبرةاللاصمة اللبنانية بيروتفي  الفلساينيةة سفار وال

 ب91غزة راا 
 21/6/2018 ،الخميس

  علررر  مواررررا التواصررري االجتمررراعي شرررريااا مصررروراا ي هرررر ريرررا  مررردير عرررا  أورررراف  ناشررراونترررداوي
المكران  عرن سراينياتب بلراد حارسرات فل ،القدس وشرؤون المسرجد األرصر  المبرارك عرزا  الخايرف

تحرررت حراسرررة رررروات  فررري سررراحات المسرررجد األرصررر يتجولرررون بحريرررة ن و الرررذي تواجرررد فيررره مسرررتوان
 ب92، عقف محاولتهن التصدي الرتحا  عشرات المستوانين، لباحات المسجداالحتئي

  األمريكريالمبلروث و كوشرنر  جاريرد ار الر يس األمريكي دونالد ترامفمستشراي البيت األبيض إن 
 بأمير دولة رار الشيخ تمي  بن حمد آي ثانياجتملا  غرينبئت جايسون "عملية السئ ر"ال لالخا

رر بفرري الدوحررة دي  الملونررة ا،نسررانية لقاررا  بي تقرروأفرراد بيرران البيررت األبرريض بررأن االجتمررا  نررارش س 
 ب93بين الفلساينيين وا،سرا يليين "عملية السئ "، وجهود إدارة الر يس ترامف في تسهيي غزة

  رصدت الحكومة ا،سرا يلية م رات اآلالف مرن الردوالرات خصصرتها ،رامرة مرزار  اسرتياانية غيرر
رررف بيرت لحر ، وجيفرا   إفرراتات مسرتلمر ، إذ أريمت مزار  فري المحتلةرانونية في الضفة البربية 

لتللي  ميزانيات وزارة ا ترصدبملكية خاصة للفلساينيين، فيما  عل  أراض   ،جنوف را  هللا بنيامين
حولررت الحكومرررة كمررا  اتبمسرررتلمر سرراعات دراسررية "للتللررري  الزراعرري ا،يكولرروجي" بال توخصصرر

فرري سررنة  إفرررات ةمسررتلمر فرري ألررف دوالر( إلرر  المزرعررة االسررتياانية  274نحررو ألررف شرريكي ) 992
2018

 ب94
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  ف، للشررر  صررالحةمررن الميررا  المخصصررة للشرررف فرري راررا  غررزة غيررر  %97تؤكرد دراسررة جديرردة أن
نتيجرة تسررف ميرا  البحرر  بسبف التلوث في ميا  الصرف الصرحي أو مسرتو  الملوحرة اللاليرة جرداا 

وعرض الملايات عن وارا الميا  في القاا  الهيدرولوجي أحمرد يلقروبي،  للمستودعات الباانيةب
عربررة وادي خررئي مررؤتمر حرروي أزمررة الميررا  فرري غررزة، عقررد  ملهررد  ،مستشررار سررلاة الميررا  فرري غررزة

 Arava Institute for Environmental StudiesThe (AIES) سرا يلي لدراسات البي ةا،
 ب95

 22/6/2018 ،الجمعة

  مستشرررار بلرررد لقررراء دا  أربرررا سررراعات متواصرررلة برررين ر ررريس الررروزراء ا،سررررا يلي بنيرررامين نتنيرررا و و
رددة كشف مصدر مسرؤوي فري تري أبيرف أن واشرنان مرا زالرت متر ،كوشنر جاريدالر يس األمريكي 

وكشررف المسررؤوي، الررذي تحفرر  علرر  ذكررر اسررمه، أن نتنيررا و  ب"صررفقة القرررن"بشررأن نشررر مضررمون 
بأنره يؤيرد نشرر مضرمون الخارة "حتر  يتبرين للفلسراينيين واللررف  ،والوفد المرافق لره ،أبل  كوشنر

يتحف  ل  عناصر ال يؤيد ا و احتوا ها ع من رغ بال، لها ولللال  كله أن القيادة الفلساينية رافضة"
، ذكرت فيه أن يكيتقريراا ربيي وصوي الوفد األمر نشرت رد  صحيفة  آرتس اللبريةوكانت  بعليها

"صفقة القرن" تتضمن عرض ا،دارة األمريكية عل  الفلسراينيين مقتررح أن تكرون عاصرمة دولرته  
القدس  القدس الوارلة خار  األسوار، عوضاا عن شرريالمستقبلية في تجما يض  عدداا من أحياء 

رررر  مررن  خمرسإلرر   ثرئثو  ،والليسرراوية ،وجبرري المكبرر ،وشررلفاا ،نفسرها، ومنهررا أحيراء أبررو ديرس
 الدولرة الفلسراينية سرتكونوفقراا للرؤيرة األمريكيرة و بلدات عربية تقا شماي وشرق المدينرة المقدسرةب 

 ال كمرا "ب"دولة نارصة"، بردون جريش أو أسرلحة ثقيلرة، مقابري "حزمرة مرن الحروافز الماديرة الضرخمة
 ب96ؤر االستياانية في الضفة البربيةتضمن "صفقة القرن" إخئء الب

  أكدت حركة فت  أن التحركرات األمريكيرة فري المناقرة تحرت عنروان "تحسرين الوضرا ا،نسراني فري
لوكالررة  إسررهاماتهامررا موارررف ا،دارة األمريكيررة األخيرررة، وأبرز ررا تقلرريال  كبيررراا  غررزة" تشرركي تنارضرراا 

علر  أن  وشرددت الحركرة راا المساعدات عن الشلف الفلسايني والسلاة الفلساينيةباألونروا، و 
" ررذ  التحركررات مشرربو ة وتهرردف إلرر  فصرري راررا  غررزة خدمررة أل ررداف إسرررا يلية ببرررض تصررفية 

فت  محمد اشتية أن القضية الفلساينية أمرا  أكد عضو اللجنة المركزية لكما  القضية الفلساينية"ب
 ،الدولتين، والمخاا األمريكي الحرالي االحتئي تجا  تآكي حي   حكومةدفا  ي  مرحلة خايرة في  

 ب97والخاوات التي تقو  بها ا،دارة األمريكية بر اسة ترامف تجا  القضية الفلساينية
  مرف تلمري علر  اراي القيرادي فري حركرة حمراس أسرامة حمردان إن إدارة الرر يس األمريكري دونالرد تر

فرري  ،ه حمرردانونب رر لسررايني مررن خررئي دعمهررا المالررق لدولررة االحررتئيبترردمير مسررتقبي الشررلف الف
، أن الواليررررات المتحرررردة تررررزود االحررررتئي األلمرررراني DW دي دبرررري يررررو تصررررريحات نقلهررررا مورررررا رنرررراة
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ال أحرد يسراعدنا نحرن "  ررا ئا  وأضراف ا،سرا يلي بالسئح، و رو الرذي يحتري أرضرنا ويقتري شرلبناب
 ب98"مقاومة االحتئي الفلساينيين، ولذلك واجبنا  و

 فيليتسرريا النبرررسرررا يلية ا، محاميررةال وفرراة Felicia-Amalia Langer ات سررتيني، الترري نشررات فرري
فرري الررردفا  عرررن حقرروق األسرررر  الفلسررراينيين أمررا  المحررراك  اللسررركرية القررررن الماضررري وسرربليني ات 
التررره ومخالفتررره وعرررد  عد ،سياسرررات القضررراء ا،سررررا يلي وخاضرررت ملرررارك اويلرررة ضرررد   ،ا،سررررا يلية

 ب99،جراء المحاكمات اللادلة
 23/6/2018 ،السبت

  كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمن مة التحرير الفلسراينية صرا ف عريقرات أن الجولرة األمريكيرة
 ررردفت إلررر  شررراف وكالرررة األونرررروا ورضرررية الئج رررين،  "،إسررررا يي"التررري شرررملت عررردة دوي عربيرررة و

سررقااسياسرري فرري الضررفة البربيررة، الترررويج لتبييررر الن ررا  ال حاولررتو  وأشررار  القيررادة الفلسرراينيةب واق
يرراد بره  عريقات إل  أن التركيرز علر  موضرو  غرزة والحرديث عمرا يسرم  أزمرة إنسرانية "كرئ  حرق  

 ب100خايرة في اياته بااي" ويحمي أ دافاا 
 يكية المتلرددة نبيي أبو ردينة إن الجوالت األمر  السلاة الفلساينية راي النااق الرسمي باس  ر اسة

للمناقرررة، واسرررتمرار البحرررث عرررن أفكرررار أو ا،عرررداد لصرررفقة أو خارررة، متجررراوزة القيرررادة الفلسررراينية 
رامة الدولرة الفلسراينية ورضرية الئج رين، لرن  سرو  إلر  اريرق  يترؤدومورفها الثابت من القدس واق

لق حقا ق مزيفرة، وأ ضاف  "عل  الوفد األمريكي التخلال من الو   القا   عل  إمكانية خ مسدودب
 ب101، وتحاوي تزييف التاريخ"األو ا ق لتلك من خئي مناورات سياسية تسو   

 24/6/2018 ،األحد

  أن  ،، فرري حرروار مررا صررحيفة القرردسكوشررنر جاريررد ار الررر يس األمريكرري دونالررد ترامررفمستشرر رأ
قبي مشررررق تقررردي  تنرررازالت متبادلرررة لصرررنا السرررئ  ومسرررت ،الجرررانبين؛ الفلسرررايني وا،سررررا يلي علررر 

للشرررررلبينب وأكرررررد أن  "نقررررراا الصرررررفقة الفلليرررررة  ررررري برررررين ا،سررررررا يليين والفلسررررراينيين، لكرررررن الخارررررة 
عنرردما يررت  تحقيقهررا مررا  ،االرتصرادية الترري نلمرري عليهررا يمكررن أن ت هررر مررا يرأتي كجررزء مررن صررفقة

أن بر كوشرنر و ردد"ب اا بلض االستثمارات الضخمة التي تمتد إلر  الشرلبين األردنري والمصرري أيضر
وكشف أن الدوي  ،واشنان ستللن "صفقة القرن" للسئ  رريباا "ما الر يس الفلسايني أو من دونه"

 ب102 ا في جولته في المناقة تمسكت بر"دولة فلساينية عاصمتها القدس"التي زار 
 مبلروثي الرر يس األمريكري دونالرد  إنلللئرات الدوليرة نبيري شرلث  الفلسايني راي مستشار الر يس

وأعرف شلث عن رفضه الشديد لمرا يروجرون  باألبيضفي البيت  "إسرا يي"لملون لحساف ترامف ي
 ب103وحريته الفلسايني شلفالله من حلوي ارتصادية عل  حساف استقئي 
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  األخبار ا،سرا يلية شركةذكرت Israel Television News Company أن ر يس الحكومرة بنيرامين 
علرر   ،،  ررذا األسرربو المواصررئت ا،سرررا يلي يسرررا يي كرراتسوزيررر االسررتخبارات و تفررق مررا انتنيررا و 

مررد بمسررار  علرر  سرركة تسررريا مبادرتهمررا المشررتركة "راررار السررئ "، الررذي سرريربا بررين القررارات ويلت
 ب104ليحا في السلودية "إسرا يير"ب الذي ينالق من القارة األوروبية مررواا ، و حديد الحجاز

 الوكالررة اليهوديررة الصررهيونية انتخبررت Jewish Agency for Israel  ر رريس الملارضررة البرلمانيررة
فررور صرردور ررررار تلينرره  "أعتقررد أن الوكالررة   رتسررو  رررايو  بلهررا ، ر يسرراا إسررحق  رتسررو  ا،سرررا يلية

اليهوديررة  رري الجسررر الضرريق والقرروي بررين شررلف إسرررا يي واليهررود بالشررتات ودولررة إسرررا يي، ويجررف 
وترابا  "نحرن  ن التحديات التي تواجه  ذا الجسر  ا لة"بأ علينا أن نحاف  عل   ذا الجسر، علماا 

بحاجرررة إلررر  التركيرررز علررر  اسرررتقدا  اليهرررود للررربئد، واالسرررتمرار فررري اسرررتيلاف المهررراجرين وتشرررجيا 
 ب 105"ودولة إسرا يي ،الهجرة إل  أرض إسرا يي

  خردرات مرن جنرود الجريش ا،سررا يلي تلرااوا الم %54.3كشفت دراسة إسررا يلية أن مرا ال يقري عرن
نقررئا عررن  ،ورالررت صررحيفة يررديلوت أحرونرروت اللبريررة ب2017سررنة علرر  األررري مرررة واحرردة خررئي 

إن  ررذ  النسرربة تمثرري ارتفاعرراا كبيررراا عمررا  ،الدراسررة الترري أعرردتها  ي ررة مكافحررة المخرردرات ا،سرررا يلية
 ب106%11حينما بلبت نسبة من رالوا إنه  تلااوا الحشيش  ،2009 سنةكان عليه األمر في 

  عنررد مررداخي  ،6/6/2018فرري الترري كرران أرامهررا  ا،لكترونيررةباشررر الجرريش اللبنرراني ب زالررة البوابررات
 ب107والمية ومية، بالقرف من مدينة صيدا الجنوبيةعين الحلوة  يمخيم

  ررق الخرراال ل مرر  المتحرردة لررررراي إنرره نيكرروالي مئدينرروف  "عملية السررئ  فرري الشرررق األوسررار"المنس 
الضرررفة  مررراغرررزة إلررر  الحكومرررة الشررررعية، واسرررتلادة الوحررردة رارررا  إعرررادة  علررر حررران األوان لللمررري 

فرري إمكانيررة دعرر  أي جهررات عربيررة أو دوليررة للقاررا  مررن دون أن تكررون السررلاة  اا شررككم ،البربيررة
 بررر"التحريض علرر  اللنررف"، وررراي  "إن أعمرراي حركترري حمرراس رررادة حمرراسمئدينرروف واتهرر    نرراكب

ض حيرراة ا،سرررا يليين والفلسرراينيين لجماعررات فرري غررزة، لرر  تلررر  الجهرراد ا،سررئمي، وغير مررا مررن او 
 ب108عل  السواء للخار وحسف، بي كذلك الجهود الرامية إل  ضمان مستقبي للليش في غزة"

 25/6/2018 ،اإلثنين

 أمررين سررر اللجنررة التنفيذيررة لمن مررة التحريررر الفلسرراينية صررا ف عريقررات إن ا،دارة األمريكيررة  ررراي
واستبرف عريقات تجا ري المبلروثين األمرريكيين إلر  المناقرة،  في المناقةب ي  تصر عل  إمئء ح

 وعرن القردسب ،1967جاريد كوشرنر وجيسرون غررينبئت، الحرديث عرن دولرة فلسراينية علر  حردود 
"أوضر  أن ا،دارة األمريكيرة تحولرت فري ملرف  مرا صرحيفة القردس ورأ  عريقات أن حوار كوشنر

دا رررررة التفرررراوض إلرررر  فرررررض حلرررروي، أي أنرررره بهررررذا يسررررقا ملررررف السررررئ  فرررري الشرررررق األوسررررا مررررن 
 ب109"المفاوضات نها ياا 
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  وافرررق علررر   أفيجررردور ليبرمررران دفا التلفرررزة ا،سررررا يلية الثانيرررة النقررراف عرررن أن وزيرررر الررر رنررراةكشرررفت
السماح بتنفيذ مشاريا ترمي إل  تحسين األوضا  االرتصادية فري رارا  غرزة، مقابري ا،فررا  عرن 

وذكررت القنراة أن ليبرمران وافررق علر  تدشرين مينراء بحررري   يليين لرد  حركرة حمرراسبالجنرود ا،سررا
 ب110عبر  نقي البضا ا إل  راا  غزة في ربرال، يت   

 بنررررادق خاصررررة السررررتخدامها فرررري اعتررررراض الاررررا رات الورريررررة  "إسرا يير"باعررررت الواليررررات المتحرررردة لرررر
الرررت مصرررادر ور ة فررري رارررا  غرررزةبالخفيفرررة، التررري يالقهرررا الفتيرررة الفلسررراينيون فررري مسررريرات اللرررود

وررررد بررردأ الجنرررود  إن البندريرررة تلتمرررد علررر  أجهرررزة رصرررد إسررررا يلية الصرررنابعسررركرية فررري تررري أبيرررف 
 ب111ا،سرا يليون تجربة  ذ  البندرية بشكي عملي

   أو  35-فأثررئث اررا رات شررب  جديرردة مررن اررراز  "إسرررا يي"وصررلت إلررF-35 يررة الصررنا، أمريك
تورررا أن يصرري عررردد ي  ، والرررذي جررومي ا،سرررا يلي مرررن الاررراز نفسررههال الجرررويلتنضرر  إلرر  السرررف 

2021 في سنةاا رة  33إل  الاا رات من النو  نفسه 
 ب112

  كرو ين إيلرياررتح  وزيرر االرتصراد والصرناعة ا،سررا يلي Eli Cohen ا،برا يمري الشرريف  المسرجد
 ب113مشددة فرضتها روات االحتئي إجراءاتفي مدينة الخليي، وسا 

 واالجتماعيررة لبرررف آسرريا )إسرركوا( االرتصرراديةالمتحرردة  األمرر جنررة ل أصرردرت United Nations 

Economic and Social Commission for West Asia (ESCWA)  رصردت وحللرت فيره  تقريرراا
األوضرا  فري األرض الفلسراينية المحتلرة وترداعيات الممارسرات والسياسرات ا،سررا يلية وانتهاكررات 

ذكرر التقريرر أن اللديرد مرن الممارسرات والسياسررات و  تكبرة فري سرياق االحرتئيبالقرانون الردولي المر 
ا،سرا يلية تنتهك القانون الدولي، بما في ذلك مبدأ عد  جرواز االسرتيئء علر  األرض عرن اريرق 

وحررروي غرررزة، رررراي التقريرررر إن سررركان القارررا  عاشررروا فررري  رررروف غيرررر مسررربورة ال يمكرررن  الحررررفب
 ب114لمزيد من اللمي لدعمه  من أجي إنهاء ملاناته  تحملها، وشدد عل  الحاجة

  إنه ت    ،في واشنان األردني عبد هللا الثاني ملكاله  لقا خئي ،الر يس األمريكي دونالد ترامفراي 
في الشرق األوسرا"، لكنره رفرض ا،فصراح عرن الموعرد الرذي سريارح فيره البيرت  كبيرإحراز "تقد  

وفررري سرررؤاي مرررن الصرررحفيين حررروي توريرررت  يين والفلسررراينيينباألبررريض خاتررره للسرررئ  برررين ا،سررررا يل
إعئن الخاة األمريكية للسئ  في الشرق األوسا وفحوا ا، راي ترامرف  "إننرا نقرو  بلمري جيرد فري 

 ب115"الشرق األوساب وبلدما أنهينا الصفقة النووية ما إيران، ف ن األمور اختلفت كثيراا 
 التري تلرراني  ،ونرروااأل،عررئن التلهردات لردع  وكالرة  راا مرؤتم ل مر  المتحردة عقردت الجمليرة اللامرة

من أجي ملالجرة التحرديات اللاجلرة والتركيرز علر  األولويرات  ،أزمة مالية ااحنة غير مسبورة من
إن المررؤتمر اسررتدعته األزمررة ، اونرررو األبييررر كرينبرروي، المفرروض اللررا  لوكالررة ررراي و  اويلررة األجرريب

بلررد تجميررد الواليررات المتحرردة األمريكيررة  خصوصرراا لوكالررة األمميررة، الماليررة الخانقررة الترري تواجههررا ا
من الدع  الذي كانت تقدمه ل ونرواب وأضاف ربي بدء مؤتمر إعئن التلهدات  "بدأنا اللا   83%
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األكثررر سررخاء،  مليررون دوالرب الواليررات المتحرردة، و رري الدولررة الترري كانررت تاريخيرراا  146بلجررز ررردر  
مليرون دوالر  446مليون دوالر، فوجدنا أنفسنا فجأة أمرا  عجرز رردر   300حو نخفضت مسا متها ب

 ودعرا ب"رعايرة الصرحية إلر  خردمات الاروارئأثر عل  مجموعرة كبيررة مرن خردماتنا، مرن التللري  وال
وبرذي أرصر   ،إل  عد  التخلي عن الج ي فلسراين أناونيو غوتيريشاألمين اللا  ل م  المتحدة 
وصررررروي الالررررا  إلررررريه  وأن تبقرررر  المررررردارس مفتوحررررة وأال يفقرررررد النررررراس الجهررررود لضرررررمان اسررررتمرار 

 ب116األمي
 26/6/2018 ،الثالثاء

  البررت مررن ربرررال دراسررة إمكانيررة إنشرراء نقاررة  "إسرررا يي"ررراي متحرردث باسرر  الحكومررة القبرصررية إن
هرا مسرألة رديمرة يلراد لمتحردث إناورراي  للشحن البحري عل  الجزيرة لنقي البضا ا إل  راا  غرزةب

ومرن المحتمري  ،ستجر  اتصاالت بين الحكومة وكي األاراف الملنيرة فري المناقرة"و ،بحثها اآلن
 ب117قرار بلدب تجري دراسة الالف ول  يرفض"القرارب في الورت الرا ن ل  يتخذ الأن يتخذ 

  بلد زيارته لمركز ياد فاشي Yad Vashem،  اجتما دوق كرامبرد  األميرر ويليرا Prince William 
رؤوفرررين أجرررر  لقررراء مرررا الرررر يس ا،سررررا يلي  الحكومرررة ا،سررررا يلية بنيرررامين نتنيرررا و، ثررر    سيمرررا ر ررر
إنره "حران  تحياتره، ررا ئا  محمرود عبراس والف ريفلين من األمير إبئ  الر يس الفلسرايني ريفلينب

منررذ ،نهرراء المأسرراة بررين الشررلبين المسررتمرة  األولرر الورررت ،يجرراد اريقررة لبنرراء الثقررة، و رري الخارروة 
 ب118روله "، عل  حد  عاماا  120

 بلثررت مررؤخراا رسررا ي إلرر  حمرراس عبررر اللديررد مررن األاررراف  "إسرررا يي" إن ررراي التلفزيررون ا،سرررا يلي
وررراي مسررؤوي إسرررا يلي كبيررر إن  الدوليررة، أبلبررت الحركررة أنهررا مهتمررة بلقررد صررفقة لتبررادي األسررر ب
المسررؤوي  فاضروأ"ب اصرفقة شررالي "إسررا يي مهتمرة ب تمررا  صرفقة علر  مرحلررة واحردة، علرر  خرئف

"إن إسرا يي أوضحت لرحماس أنه لن تكون  ناك شروا مسربقة للمفاوضرات، كرا،فرا  عرن  را ئا 
، وأنه لن يكون  ناك ورف إائق نار اعنه  في صفقة شالي أفر  أنأعيد اعتقاله  بلد  أسيراا  46

 ب119أو تحسن كبير في الوضا ا،نساني في غزة" ،اويي األجي
 وافقرت علر  إنشراء محارة للااررة الشمسررية  "إسررا يي"إن  ت صرحيفة يرديلوت أحرونروت اللبريرةرالر

وبحسرف الصرحيفة، ف نره سريت   لزيرادة إمردادات الكهربراء إلر  رارا  غرزةب ز(يربيت حانون )إير ررف 
بناء تلك المحاة من ربي شركات إسرا يلية وأجنبية ضمن عمليرة "إنسرانية أحاديرة الجانرف وليسرت 

مشرريرةا إلرر  أن مصررر رفضررت بنرراء  ررذ  المحاررة فرري أراضرريها للررد   ،مررن اتفرراق مررا حمرراس" اا جررزء
ورالررررت الصررررحيفة إن المبلرررروثين األمررررريكيين جاريررررد كوشررررنر  وجررررود السررررلاة الفلسرررراينية فرررري غررررزةب

إلر   اميبراوا 27ما مصر علر  زيرادة كميرة الكهربراء إلر  غرزة مرن  ا، اتفقوجيسون غرينبئت
 ب120إدخالها إل  القاا  عبر ملبر رف  زيادة البضا ا التي يت   ، وأن يت  اميباوا 55
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 أن اللجنررة التنفيذيرررة  أكررد أمررين سررر اللجنررة التنفيذيررة لمن مرررة التحريررر الفلسرراينية صررا ف عريقررات
تؤكرررد دعمهرررا المالرررق للموررررف التررراريخي الثابرررت والصرررامد ألبنررراء شرررلبنا ومؤسسررراته فررري القررردس "

 / أكتروبرنتخابات بلدية االحتئي المزملة في شهر تشررين األويالمحتلة بشأن عد  المشاركة في ا
سررررا يي باعتبار رررا السرررلاة القا مرررة ،دس، ورفضرررها الصرررار  لمرررن  الشررررعية فررري القررر [2018] القررراد 

برراالحتئي، أو الشررراكة فرري فرررض وتنفيررذ سياسررات االحررتئي االسررتلمارية اللنصرررية علرر  المدينررة 
 ب121"المقدسة

   بحراسررة مشررددة مررن جرريش  انين "مقررا  يوسررف" شرررق نررابلس، فرري الثانيررة فجررراا م ررات المسررتو ارررتح
ورروات  الفلسراينيين االحتئي؛ ألداء اقوس تلمودية ما أد  الندال  مواجهرات عنيفرة برين الشربان

والقنابررري البازيرررة المسرررريلة  ،االحرررتئي التررري أالقرررت الرصرررراال الحررري والملررردني المبلرررف بالمارررراا
 ب122فلساينياا ررابة خمسين للدمو ، ما أد  ،صابة 

 سلسررلة غررارات علرر  أ ررداف للمقاومررة الفلسرراينية فرري راررا  غررزة،  ذ الايررران الحربرري ا،سرررا يلينف رر
عمليررة  13تحديررد  التري ردت برر ائق صررواريخ علرر  البلردات ا،سرررا يلية فرري غررئف غرزة، حيررث ترر   

ن يبلر  عرن إصرابات ون أحدا ا مرن ربري من ومرة القبرة الحديديرة، دإاعتراض  ت    ،إائق صواريخ
 ب123مادية أو أضرار

   دمجهرررا  أجهرررزة االستشرررلار والمجسرررات التررري تررر   أن أشرررار تقريرررر أورد  موررررا واال ا،سررررا يلي إلررر
الذي بني تحرت األرض علر  اروي المناقرة الحدوديرة لقارا   ،باللا ق التكنولوجي والجدار اللازي

مرن المللومرات تررد بواسراتها وأن   را ئا  ن كمراا ي، وأكمليارات الشروا دفا غزة، كلفت خزانة وزارة ال
وتشرمي  جريش إلر  إرامرة "وحردة الحررف تحرت األرض"بالتراك  المللومرات دفرا ريرادة لرواء غرزة فري 

الوحرردة، الترري ترتكرررز علرر  جمرررا المللومررات وتحليلهررا وتقرررديمها للقيررادة اللسررركرية، أرسررا  مختبريرررة 
ن يمخااررو جيولرروجيين، وضررباا مخررابرات، و ، وزارةالررتتضررمن مسررؤولين فرري و رري  ،ترردع  "المررخ"

 ب124ومستشارين من الجيش والقاا  المدني في مختلف المجاالت ،، وخبراء محتو نياستراتيجي
 دور ليبرمان إن جيشه تمكن من "نز  السئح االستراتيجي" لحركة جفيأا،سرا يلي  دفا راي وزير ال

" إسررا ييخئي حفري مرن  جروا ز "أمرن  مانليبر  رويفي  وجاءالهجومية"ب  نفاقاألحماس، ويقصد "
 ب125"مقابر" إل ، إن الجيش تمكن من نز   ذا السئح، وتحويله السنة  لهذ

 ررر المبربررري محمرررد السرررادس رسرررالة إلررر  المشررراركين فررري المرررؤتمر الررردولي الخرررامس حررروي  الملررركه وج 
الترري تبلترره، ف ننررا  للمسررتجدات المقلقررة والخايرررة ن ررراا "و هوررراي  إنرر القرردس، الررذي تستضرريفه الربرراا،

نلتبررر أن ا،صرررار والتشرربث بتن رري   ررذ  الرردورة فرري موعررد ا، يجسررد الرروعي الرردولي بأ ميررة تجرراوز 
كي الصلاف، التي ما تزاي تحوي دون تسوية  ذا الصرا ، ويبقي عل  األمي ب يجاد اريرق سرالك 

لتخلي عن األو ا  والحنين ا أنه "صرا  رابي للتسوية، إذا ما ت    شدد عل و  يقود إل   ذ  التسوية"ب
 ب126إل  الماضي، والتحلي بروح الوارلية والتالا للمستقبي"
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 عدنان أبو حسنة أن "مرؤتمر التلهردات" فري نيويرورك ونروااألوكالة أعلن المستشار ا،عئمي ل، 
يجابيررة" فري سرربيي تقلرريال اللجررز الكبيررر الرذي يهرردد خرردمات الوكالررةب وررراي  كران "خارروة مهمررة واق

تلهدات جديدة، فيما لم  البلض اآلخر إل   ت، إن بلض الدوي أعلنلهفي تصريحات  حسنةأبو 
ا ترزاي فري حاجرة إلر  أكثرر مونروا األأعلنت األم  المتحدة أن كما  سيللنها بلد نهاية المؤتمرب أنه
"عد  فررت  عررد  تررأمين المبلرر  النررارال ينررذر برررمليررون دوالر ،كمرراي السررنة، محررذرةا مررن أن  200مررن 
"مزيد مرن المصراعف ، كمرا ينرذر برر2018 أغسراس المقبري" /ن المدارس التري تردير ا فري آفرس  م

 ب127ومزيد من انلدا  االستقرار لللال " ،ومزيد من اليأس للمناقة ،للمجتملات
 27/6/2018 ،األربعاء

  إسرا يير"علر  مشررو  ررانون يسرم  لرا،سررا يلي صادرت لجنرة الخارجيرة واألمرن التابلرة للكنيسرت" 
ارتاا  جزء من عا دات الضرا ف الفلساينية يساوي ردر األمواي التي تدفلها السلاة الفلساينية ب

 ب128ألسر الشهداء واألسر  في السجون ا،سرا يلية
  محمرود عبراس إن الجانرف الفلسرايني جراد فري الوصروي للسرئ  مرا  يةفلسراينال السرلاةراي ر يس

، لرد  اسرتقباله، عبراسوأضراف  ب1967 سرنةل  حردود ، لتليش الدولتان بأمن واستقرار ع"إسرا يي"
، نجي ولي عهد برياانيا، "نريد الوصوي إل  السئ  من خئي المفاوضرات، ومورفنرا األمير ويليا 

 ب129 ذا ل  يتبير منذ زمن اويي"
 ،ه بث رررخرررئي لقررراء  دعرررا صرررا ف عريقرررات، أمرررين سرررر اللجنرررة التنفيذيرررة لمن مرررة التحريرررر الفلسررراينية

ين الحكومرررة مرررن عوات إنهررراء االنقسرررا ، وتمكرررإلررر  االسرررتجابة لرررد حركرررة حمررراس ،تلفزيرررون فلسررراين
 ب130اللمي في راا  غزة

 مفيد الحساينة عن صرف تلويضرات ماليرة  الفلسايني أعلن وزير األشباي اللامة وا،سكان
2014، صيف نشأة صناعية، تلرضت ل ضرار خئي الحرف ا،سرا يلية عل  غزةم 273 لر

 ب131
  فررري تمريرررر وتنفيرررذ خارررة  ،بشررركي أساسررري ،اتهمرررت حركرررة حمررراس السرررلاة الفلسررراينية بأنهرررا "تسررره

وررراي حرراز   السررئ  األمريكيررة"، "صررفقة القرررن"، مررن خررئي "اسررتمرار فرضررها لللقوبررات" علرر  غررزةب
ركرررة، فررري تصرررري  صرررحفي، إن "سرررلوك السرررلاة تابيرررق عملررري لسياسرررة راسررر ، المتحررردث باسررر  الح

 ب132فصي راا  غزة عن الضفة البربية، وفق ما تسل  لها المخااات األمريكية"
  رذيفرررة صررراروخية أالقرررت مرررن رارررا  غرررزة باتجرررا  البلررردات  15أفررراد مراسررري الجزيررررة برررأن أكثرررر مرررن

 ب133جيش االحتئي بحسف ،ها فقامن ة ثئثاا يا،سرا يلية، واعترضت من ومة القبة الحديد
  سرررنوات علررر  ر ررريس الررردا رة  سرررباحكمرررت المحكمرررة المركزيرررة فررري تررري أبيرررف بالسرررجن الفللررري مررردة

، والرررذي أديرررن، بموجرررف David Godovsky دافيرررد غودوفسررركي "إسررررا يي بيتنررراالتن يميرررة لحرررزف "
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ليهررا "فضرريحة اعترافرره، بسلسررلة مررن عمليررات الرشرروة وتبيرريض األمررواي فرري الفضرريحة الترري أالررق ع
 ب134"إسرا يي بيتنا

 علررررر   130رريرررررة اللراريرررررف فررررري مناقرررررة النقرررررف، للمررررررة الرررررر   ررررردمت جرافرررررات االحرررررتئي ا،سررررررا يلي
 ب135التوالي

   للجردي حروي مرا يسرم  محرررة اليهرود فري الحررف  مثيرراا  ، رانونراا لت الحكومة البولنديرة المحاف رةعد
ويلبري التلرديي فقرررة  وانتقدتره الواليرات المتحردةب ،بشردة "إسررا يي"بلرد أن نرددت بره  ،اللالميرة الثانيرة

، ترنال علر  عقوبرة السرجن 2018 ينرايركرانون الثراني/ في القانون الذي صوت عليه البرلمان في 
أو  ،أو الدولرررة البولنديرررة المسرررؤولية ،األمرررة"لمررردة تصررري إلررر  ثرررئث سرررنوات علررر  الرررذين يحملرررون 

 نا براا  388ت لصرال  التلرديي ب وصرو  "الررايخ الثالرث عرن الجررا   التري ارتكبهرا ،المسؤولية المشرتركة
 ب136نواف عن التصويت 5وامتنا   ،التلديي ضد   صوتاا  25في مجلس النواف، مقابي 

  رررراي األميرررر ويليرررا ، نجررري ولررري اللهرررد البرياررراني، فررري أوي زيرررارة رسرررمية للضرررو باألسررررة الملكيرررة
ن مفتوح بالقنصلية اللامة البرياانيرة فري البرياانية ل راضي الفلساينية، في كلمة أما  حشد بمكا

النسيان، إنها تجربة مفلمة بالمشاعر أن ألتقي بك   رسالتي الليلة  ي أنك  ل  تذ بوا اي  "  القدس
يحردوني األمري فري " ررا ئا  وأضراف ب"وبفلساينيين آخرين في الضفة البربية وأسرتما إلر  روايراتك 

مررن خررئي  ،دي بررين الشررلبين الفلسررايني والبريارراني ررروةأن تررزداد عررر  الصرردارة واالحترررا  المتبررا
دراكي للتحديات التي تواجهونها  ب137"وجودي  نا واق

 28/6/2018 ،الخميس

  راي أمين سر اللجنة التنفيذية لمن مة التحريرر الفلسراينية صرا ف عريقرات إن القضرية الفلسراينية
علر  األنبراء  تلقيبراا لره تصرريحات  فري، عريقرات وأضراف مرن األيرا  للبيرا أو الشرراءب ل  تكرن يومراا 

الواليررات  ، أناألمريكيررة تجميرد مسرراعداتها الماليرة للسررلاة الفلسراينية ا،دارةالتري تحردثت عررن نيرة 
نمرراالمتحردة لرر  تقرر  فقرا بتجميررد المسرراعدات الماليررة للسرلاة،  رامررت برالخرو  عررن كافررة األعررراف  واق

 "السئ "وغير مؤ لة لرعاية مفاوضات  ،لة دوليةوالتقاليد الدولية، واتخذت إجراءات جللتها في عز 
 ب138"إسرا يي"جانف  إل من خئي وروفها 

  أحمد أبو  ولي، ،لمن مة التحرير الفلساينية، ر يس دا رة شؤون الئج ين التنفيذيةأكد عضو اللجنة 
قرود المقدمرة لئج رين، ووررف ع األساسريةتقليال خدماتها  إل  األونروامن مة لجوء وكالة الرفض 

 أزمتهرامو ف يلملون عل  بنرد الموازنرات الاار رة، كأحرد التردابير لملالجرة  800اللمي لما يقارف 
مزيررد مررن  إلرر إن عررد  تبايررة اللجررز المررالي سرريدفا ، فرري بيرران صررحفي ،وررراي أبررو  ررولي الماليررةب

 ب139في المخيمات الفلساينية إنسانيةالتد ور في برامج عمي الوكالة، ما ينذر بكارثة 
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 ت الهي ة اللامة للشؤون المدنية الفلساينية، واللجنة الدولية للصليف األحمرتوصل International 

Committee of the Red Cross (ICRC)،  التفاق ما الجانف ا،سرا يلي؛ للمباشرة بتنفيذ ما اتفق
لزيارة عليه بين األاراف بلد إضراف األسر  الفلساينيين في السجون ا،سرا يلية حوي ترتيبات ا

 الثانية للا ئت األسر ، حيث سيتمكن ذوو األسر  من زيارة أبنا ه  مرتين في الشهر استناداا 
 ب140لهذا االتفاق

 رريرة صررفا  أراضريملزولرة خلررف الجردار اللنصرري مرن  (2كر  0.12) دونمراا  120النيرران علر   أترت
 قررويالمجلرس التهر  ر ريس وا منها مزروعة بأشرجار الزيترونب (2ك  0.06) دونماا  60غرف را  هللا، 

  ب141الزيتون أشجارعدد كبير من  إحراقحمد فوز المستوانين بالوروف خلف جريمة أصفا لقرية 
 علر  إجرراء مرن شرأنه مرن   ،با،جمرا  ،وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النرواف األمريكري

يررة الترري تقررو  بمقاالررة الررر يس األمريكرري دونالررد ترامررف سررلاة القرررار فرري ملاربررة الشررركات األمريك
 د رويرسإمرن النا رف  وأرررت اللجنرة تلرديئا    لها، بما في ذلك اللقوبات الجزا يرةبأو ترو   "إسرا يي"

Ed Royce،   ويشررمي مشرررو  ب رررانون مقاالررة إسرررا يي""ون يسررم  محرري نررال مشرررو  ررران ليحرري
أو  ،مرررر  المتحرررردةأو دعرررر  دعرررروات األ ،أو زيررررادة ،القررررانون تلررررك الشررررركات الترررري تحرررراوي االمتثرررراي

 ب142، بما في ذلك مجرد تقدي  المللومات"إسرا يي"لمقاالة  االتحاد األوروبي
  أ هرررت أن منررذ  "إسرررا يي"أن ملايررات المؤسسررة األمنيررة فرري ا،سرررا يلية ذكرررت صررحيفة  ررآرتس

الفلساينية غزة باتجا  األراضي راا  ورذيفة  اون من  صاروخاا  289إائق  ت    2018سنة  بداية
 صررراروخاا  35إارررئق فيهرررا  تررر    التررري، 2017سرررنة عرررن  %726بزيرررادة رررردر ا ، 1948محتلرررة سرررنة ال

حتر  شررهر  2014 سررنة، وفري 21إاررئق  تر    2015 سررنةوفري  ،2016 سررنةفري  15وورذيفرة  رراون، 
 ب143صواريخ ورذا ف 205إائق  ت    ،أي ربي بدء الحرف ،يوليوتموز/ 

  أنروي باسر  الحكومرة فري المرحلرة   يلي يسررا يي كراتسوزير االستخبارات والمواصرئت ا،سررا راي"
المقبلررة تسررويق ربررا سرركك الحديررد فرري السررلودية ودوي الخلرريج مررا مينرراء حيفررا عبررر األردن، وربررا 

وسررريحقق اسرررتفادة  ،لكررري الررردوي ارتصرررادياا  عبرررر جنرررين، و رررو مرررا سيشررركي راباررراا  الفلسررراينيين أيضررراا 
مررن مسررار سرركة الحجرراز التاريخيررة بررين  يمر الخرراوبحسررف الخاررة، سرر ارتصررادية كبيرررة ،سرررا يي"ب

إلر  ملبرر الشريخ حسرين علر  نهرر األردن حيرث يررتبا بسركة حديرد األردن،  حيفا وبيسان، وصوالا 
 ب144ومنها إل  شبكة القاارات السلودية وا،ماراتية، كما ستقا  تحويلة إل  جنين في الضفة البربية

 ا و بررأن سررئح الجررو "سيحسرر " أي ملركررة رادمررة مررا  رردد ر رريس الرروزراء ا،سرررا يلي بنيررامين نتنيرر
ونقلت صحيفة ملاريف اللبرية عن نتنيا و رولره  "مرن يجرنرا  الفصا ي الفلساينية في راا  غزةب

، حيرث سريكون للسرئح الجروي ا،سررا يلي دور حاسر  ألي اا لمواجهة عسكرية سيند  عل  ذلك كثير 
  ب145حرف مقبلة ما غزة"
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 راي بروريس شوسرتر Boris Schuster،  فري سرئح البحريرة ا،سررا يلية،  916القا رد السرابق للفصريي
وراا  غزة، إن "المن مات ا،ر ابيرة فري غرزة  "إسرا يي"والمسؤوي عن تأمين المناقة البحرية بين 

بلرد بنراء الحراجز المضراد ل نفراق والتسرلي، وتركرز علر  بنراء  االسرتراتيجيةتفه  أنها تفقرد أصرولها 
وررراي شوسررتر إن الفصررا ي الفلسرراينية "تترردرف علرر  اسررتخدا  الكاشرراات  ي ررروي"بكومانرردوز بحررر 

 ب146"يمكنه  القيا  بمثي  ذا الهجو  والتسبف في سقوا ضحايا"  لتفجير السفن"، وأضاف
  فري خاروة  ري األولر  مرن نوعهرا  ،جيش ا،سررا يلي مرن كليرة ررادة الردباباتالنساء في  4تخر جت

نساء أخريرات التردريف لللمري كلناصرر، لكرن  6 وأكملت من النساءب باتجا  تشكيي اوار  مدرعات
را رررد رررروات  أفرررادنشرررر أي مرررن النسررراء سررريلتمد علررر  نتيجرررة مراجلرررة يجريهرررا ضرررباا كبرررار، حسررربما 

 ب147الدورة التدريبية ألسباف عدة إكمايمرشحة من  15من  5ول  تتمكن  المدرعاتب
  رراي إن "، و االنجرار إل  حرف مرا رارا  غرزة"فضه دور ليبرمان ر جأفي ا،سرا يلي الدفا أكد وزير

المررواانين فرري إسرررا يي يسررتايلون اللرريش باام نرران إلرر  ريررادته ب فررنحن نتصرررف بمسررؤوليةب ال "
 ب148"ننجر إل  الحروف بي نقود ونكون مبادرين إن احتجنا

 29/6/2018 ،الجمعة

  صابة ،افي بينهما، فلساينيين اثنيناستشهاد  ئي مشاركته  في مسيرة اللودةاا، خفلسايني 415 واق
 ب149في راا  غزة

 أمريكيررراا للقرررد لقررراء جمررراعي يضررر    الحيررراة أن السرررلاة الفلسررراينية رفضرررت عرضررراا  صرررحيفة علمرررت 
ر، ورررادة عرردد مررن الرردوي مريكرري صررهر  جاريررد كوشررنمحمررود عبرراس، ومستشررار الررر يس األ ر يسالرر

 "السررررئ "الحياة أن فريررررق سررررية لررررروكشررررفت مصررررادر ديبلوماب "عمليررررة السررررئ "اللربيررررة، للبحررررث فرررري 
ي رد ، خئي جولته األخيرة في المناقة، ارتراح عقد اللقاء الجماعي، وأن مصر نقلته إل  مريكاأل

 ب150"صفقة القرنة لجر  الفلساينيين لئنخراا في "يأمريكمناورة  رآ عباس الذي رفضه، و 
 نقلرررت صرررحيفة ملررراريف عرررن آفررري ديخترررر Avi Dichter، خارجيرررة واألمرررن التابلرررة ر ررريس لجنرررة ال

إن "إسرررا يي سرروف تورررف  ررا رة الاررا رات الورريررة المشررتللة، رولرره ، صررحفيةللكنيسررت، فرري مقابلررة 
نه "يلتقد أن عملية عسكرية واسلة في غزة ليسرت اق و ، ولو كان الثمن اندال  حرف واسلة في غزة"

ت مرن جديرد فري المسرتقبي، "إمكانية اللودة لسياسة االغتياال أشار ديختر إل و  سو  مسألة ورت"ب
 ب151وال أحد في ريادة حماس محصن من أي اغتياي أو تصفية"

 2018سررنة ألررف مسررتوان ارتحمرروا المسررجد األرصرر  منررذ بدايررة  16أن  ذكرررت إحصررا ية إسرررا يلية 
2018يونيو  /حزيران وحت  بداية

 ب152
  ت يفيريوسري لسررا يلية النقراف عرن أن ا، رآرتس صرحيفة كشرفتYossi Levitt ،السرابق  المسرؤوي

فرري األراضررري المحتلررة، أعلررن عرررن رالررة أرض فرري الكتلرررة  ا،سرررا يليةفيمررا يسررم  ا،دارة المدنيرررة 
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 في إاار مهامه في ا،دارة، واستقاي بلرد ذلرك وفررض "دولة يأراض"غوش عتصيون  االستياانية
زرعرة التري أريمرت تمترد المو  سرتياانياا غيرر ررانونيباوأرا  عليها مورلاا  ،األرضسيارته عل   ذ  

ويوجرررد  (،2كررر  0.25) دونمررراا  250علررر  مسررراحة  ،والتررري تتضرررمن عررردة مبررران   ،فررري غررروش عتصررريون
ت يفيررللزر  فيهررا  ،مررن أراضرري بيررت لحرر  تسررتخد  كمرررا    (2كرر  17) ألررف دونرر  17حولهررا مسرراحة 

 ب153زيتوناا وكرمة، كما أراموا مزرعة ماشية Moshe Ronenوشريكه موشيه رونن 
 30/6/2018 ،السبت

  مررن  أكررد المررؤتمر الشررلبي لفلسرراينيي الخررار ، رفضرره مشرررو  تصررفية القضررية الفلسرراينية، محررذراا
، وجرردد دعوترره ،عررادة بنرراء من مررة التحريررر علرر  الفلسرراينيين األونررروا والئج ررين وكالررة اسررتهداف

التررري فررري نهايرررة فلاليرررات االجتمرررا  الثررراني للهي رررة  ،الهي رررة اللامرررة للمرررؤتمررت وعب ررر أسرررس وانيرررةب
 ،استمرت عل  مدار يومين متتالين بمشراركة ر اسرة وأعضراء الهي رة واألمانرة اللامرة فري إسرانبوي

عررن رفضررها المشرررو  التصررفوي الجديررد للقضررية الفلسرراينية المسررم  بررر"صفقة القرررن"، وحررذرت منرره 
 ،الفلسرايني شرلفالومم ا يحمله من تهديدات ومخاار في مجاالت متلددة، ملربة عن ثقتها برأن 

حبااه ةم  األو   ب154رادرون عبر حشد القو  وتضافر الجهود للتصدي لهذا المخاا واق
 خرئي شرهر  استشرهدواالج راا فلسراينياا  30مجموعة اللمي من أجي فلسراينيي سرورية أن  تأعلن

شخصرراا تحررت التلررذيف فرري سررجون وملررتقئت الن ررا  السرروري،  25، بيررنه  2018يونيررو حزيررران/ 
أوضررحت المجموعررة أن و  ه ، والجررئ اغتيرراالا، وآخررر نتيجررة الررق نرراريبلرر  يلرررف أسررباف مقررتل 3و

799,3جراء استمرار الحرف في سورية بل   استشهدواعدد الئج ين الفلساينيين الذين 
 ب155

  ري مسرؤولية  ،والجروار الفلسراينية تحصين وحماية أمن المخيمات أنالنا ف بهية الحريري أكدت 
كما  ي مسؤولية  الفلساينية،لزيز التلاون بين جميا المكونات بت ،فلساينية – مشتركة فلساينية

لبنانية بالتواصي الدا   بين الجانبين بما يدع  الحفا  عل  استقرار  - ومصلحة مشتركة فلساينية
 واالجتماعيرةالحقروق المدنيرة  إرررارويردع  اللمري علر   ،الفلسايني فري اللريش بكرامرة وحق   ،لبنان

 ب156فلساينوانه  إل بنان لحين عودته للشلف الفلسايني في ل
  نحررو اي راررري )رمليررون ريرر 50عررن تقرردي  منحررة ماليررة بمبلرر   علررن السررفير القاررري محمررد اللمرراديأ

 ب157مليون دوالر أمريكي( للرسو  الدراسية لالبة الجاملات في راا  غزة 6.13
 األوسرررراإلرررر  الشررررق فئديميررررر بررروتين ومبلرررروث الرررر يس  ،نا ررررف وزيرررر الخارجيررررة الروسررري شررركك، 

، "صررفقة القرررن" خاررة السررئ  األمريكي ررةفرررال نجرراح ب، Mikhail Bogdanov ميخا يرري بوغرردانوف
 Israeli Public (كرران)م  ي ررة البررث ا،سرررا يلية حررديث صررحفي لقنرراةخررئي  ،شرردد بوغرردانوفو 

Broadcasting Corporation (Kan) علر  أن موسركو لرن تنقري سرفارتها إلر  القردس، إال  ،اللبريرة
 ب158والفلساينيين "إسرا يي"التوصي إل  اتفارية الوضا النها ي بين  بلد
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  أعرف مقررر األمر  المتحردة الخراال الملنري بحالرة حقروق ا،نسران فري األرض الفلسراينية المحتلرة
عررن رلقرره إزاء تررد ور أوضررا  حقرروق ا،نسرران فرري  Michael Lynk نرركيمايكرري ل 1967 سررنةمنررذ 

التقرارير التري تلقا را أثنراء زيارتره إلر  المناقرة  رذا األسربو  "إن  األرض الفلساينية المحتلرة، ررا ئا 
فرررري بيرررران  ،وأضرررراف لينررررك ب"لررررد األكثررررر رتامررررة للوضررررا علرررر  األرض حترررر  اآلنرسررررمت صررررورة ت  
مرن الضرفة البربيرة  ألجرزاء كبيررةا،سررا يلي الفللري التردريجي  بلد سرنوات مرن الضر   "صحفي، أنه 

ن جرراءات أخرر ، يبردو أن إسررا يي من خئي التوسا االسرتيااني، واق شراء منرااق عسركرية مبلقرة واق
 ب159"تشريا سيض  أجزاء من الضفة البربية رسمياا  تقترف من سن  
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