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 اليوميات الفلسطينية
 2018 أغسطس/ آب

 1/8/2018 ،األربعاء

  لمنظمنننة التررينننر رنننا،ب عريصننناتر عنننم مرننناد ة ر،نننيس الل ننننة  التنفيذينننةأعلنننم أمنننيم سنننر الل ننننة
التنفيذيننننة لمنظمننننة الترريننننرر مرمننننود علنننناسر علننننع توزيننننا المةننننا  والنننندوا،ر علننننع أع ننننا  الل نننننة 

لتكلين  نلينش شنبإ لنةدارئ دا،نرئ شنموم الم تنرليم  را  مرمود علناس  نراالر،يس كما أردر  .التنفيذية
كمنننا  نننررت الل ننننة  ر وأل نننع الصنننرار كنننش منننا يتبنننار  منننا أركامننن .واإلشنننرا  علنننع أعمالةنننا مم تنننا  

ل نننا  كنننش منننا  رر واسنننتصتليتةامنظمنننة التررينننرالتنفيذينننة تشنننكيش ل ننننة لتفبينننش دوا،نننر وممسسنننات  وا 
وشننكلت الل نننة التنفيذيننة  ظنناميم اإلدارو والمننال .يتنننا   مننا الصننوانيم وا نظمننةر ولمننا يشننمش الن

ر وتننوضير النندع  ا ونننروال نننة عليننا لمتالبننة كننش مننا يتبلننع لالمراضظننة علننع تفننوي  وعمننش وكالننة 
 .1المال  لةا لتمكينةا مم النةو  لمسمولياتةا

 لل ننة أم "تشنكيلة ا ض  ت ريدئ ل  علع مو ا توتيرر رأكد الناطع لاس  رركة رماس سام  ألو زهرو
المركزور المصرر  الم لسأم  لسة ر و التنفيذية و لسة الوطن  ضا دتام للشرعيةر وليس لةما أو  يمة"

ر وكش ما يترتب علع ا تماع الم لس النوطن  "هن  انبكناس 2018 أغسطس/ آبانبصادها منتر  
 .2لديمصراطية"مثلما ردإ ما ال لةة ا رلرالة التفرد الت  ل  يسل  مم آثارها ضرا،ش منظمة التررير

  علرت رركنة ضنتع عنم رض نةا واسنت رالةا واسنتنكارها المطلنع لللياننات والترنريرات التن  رندرت
مم  لش عدد مم المسموليم الفلسطينييمر والت  ورفت الر،يس مرمود علاس لأن  يمارس سياسة 

وشننددت  .ر لرسننب تبليرهنناالتفنرد والةيمنننة وغيرهننا مننم ا لفنناظ التنن  ال تمننت للبمننش للننوطن  لرننلة
مرننن   د  بنننضنننتعر علنننع أم االدعنننا  لسنننرب دا،نننرئ شنننموم الم تنننرليمر منننم هنننذا الشننن   أو ذا  ي  

 .3علع إتلاع الدا،رئ ل  ملاشرئر لاعتلاره ر،يس التنفيذية م  رار علاس ن   إاضترا ر ريإ 

  لسننة  ارننة نننا   ضيةننا تصريننر الل نننة  رضنن   طنناع غننزئ الم لننس التشننريب  الفلسننطين نننواب عصنند 
ر وأم الكنيسنت كد النواب رض ة  للصنانوم المنذكورر وأسرا،يل اإل " انوم الصوميةن"نية ال ا  لالصانو 

 .4ضا د للشرعية الصانونية والدولية وا  ت ية
  الصا،مننة  لاسنن يوسنن   لنناريمر ضنن  ليننام رننرف ر أننن   نند  رسننميا ر  اإلسننرا،يل أكنند ع ننو الكنيسننت

 Inter-Parliamentary الترناد اللرلمنانييم الندول  المشتركة لألرزاب البرلية ضن  الكنيسنتر شنكو 

Union   19/7/2018ولرلمانةنار علنع أثنر إ نرار الكنيسنت ضن   يةسرا،يلاإلركومة ال ض   ني ر  د 
 .5" انوم الصومية"
 مكتنننب منسنننع أعمننناش   أكننندت إررنننا،ية أوردتةنننا رنننريفة هننن،رتس اإلسنننرا،يليةر مرننندرها ا ساسننن

  الفلسطينية المرتلةر و ود "ترا ا رناد" ضن  عندد طللنات ال نرو  الركومة اإلسرا،يلية ض  ا را 
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أننن  منننذ اإلررنا،ية نننت ولي   المرنناد ة عليةنا مننم  لننش سنلطات االرننتتش. منم  طنناع غننزئ التن  يننت   
ر لننورظ ارتفنناع رنناد لننرض  طللننات ال ننرو  مننم الصطنناع. وللنن  عنندد الننذيم منبننوا 2018 سنننةمطلننا 

ذريبنة أم لةن  "عت نات أسنرية" منم الدر نة ا ولنع منا نشنطا  ر وذلن  لضلسنطينيا   769منم ال نرو  
 .6رماسرركة 

  منبنننت م ننددا ر ورتنننع إشنننبار آ نننر  "إسنننرا،يش"دور ليلرمنننام أم  ننضيأ اإلسنننرا،يل أعلننم وزينننر الننندضاع
وأكنند أم هننذا اإل ننرا  ات ننذ ردا  علننع "موارننلة اإلرهنناب   طنناع غننزئ. إلننع وغننازتسننلي  مررو ننات 

 .7غزئ ماموا ةات علع الردود" لواسطة لالونات رار ة و 
   ترت مسمع "مركز تراإ يةنود النيمم تةويديا   اضتترت سلطات االرتتشر مركزا Jewish Yemeni 

heritage center اإلسنننتميةالبنننا  للةي،نننة  ا منننيم ننناش و  .ا  رنننع" لللننندئ سنننلوام  ننننوب المسننن د 
يسننمع  ينند ش ضنن  إطننار مننا"مركننز الاضتتننا   إمالمسننيرية لنرننرئ الصنندس والمصدسننات رنننا عيسننعر 

 .8"ل را،  االستيطام المستمرئ
  ا ترمننوا المسنن د ا  رننع ضنن   يممسننتوطن 3,809 الننت دا،ننرئ ا و ننا  اإلسننتمية ضنن  الصنندسر إم

 .9عاما   15ر ملينة  أم ذل  البدد هو ا كلر  تش شةر منذ 2018 يوليو /تموز
 الفلسطينييم الذيم و بوا  رايا ل را،   أظةرت الليانات الت   مبتةا منظمة لتسيل  مم المزارعيم

ضنن   رعلننع ا  ننش ركننرو  عنننب وأشنن ار ضاكةننة وأشنن ار زيتننومشنن رئ  ألفنن  طننا  الكراهيننةر أننن  تنن   
 .10مم  لش المستوطنيم ر7/7/2018ورتع  / مايومنذ لداية أي ارال فة ال رلية 

   11ال ليشض  م ي  البروب شماش مدينة   لرا   12أ دمت  وات االرتتش علع ت ري. 
 لمنمتمر المشنرضيم علنع  م،نةا تتمت ا مانة البامة ل امبنة الندوش البرلينة لالصناهرئر أعمناش الندورئ ال

نننننا   المننننمتمر علننننع منننند   مسننننة أيننننا  و نننند  ضنننن  النننندوش البرليننننة الم ننننيفة. الفلسننننطينييمشننننموم 
الشننننبب التطننننورات التنننن  تشننننةدها الص ننننية الفلسننننطينية واالنتةاكننننات اإلسننننرا،يلية ال طيننننرئ لرصننننوع 

م لنننس  امبنننة الننندوش  إلنننع رالتورنننيات الرنننادرئ عنننم منننمتمر المشنننرضيم سنننيت  رضننناو  الفلسنننطين .
 .12البرلية ووزرا  ال ار ية البرب للترديع عليةا والبمش لةا

 ونروا ض  ال فة ال رلية سكوت أندرسوما   اش مدير عمليات وكالة Scott Anderson  إم "البمش
 رمدرسننة 700ونننروار اللننال  عننددها ا المطلولننة لفننتع منندارس   ننارو ولشننكش مكثنن  ل ننمام الملننال 

 . 13التبلي  لنر  مليوم طالب وطاللة"توضر 

  كنش منم المرشنع الر،اسن  السنالع ماين  هاكنال  نمت  أمريكينةشناركت لبثنة Mike Huckabee ر
ر Anthony Scaramucci ومننندير االترننناالت السنننالع ضننن  اللينننت ا لننني  أنتنننون  سكاراموتشننن 

"ر  وزينن  National Council of Young Israel ر البننا  لننن"الم لس البننا  إلسننرا،يش الفتينةوالمندي
ر ض  رفش لمناسلة تدشيم ر   ديد ض  إرند  المسنتبمرات اإلسنرا،يلية ضن  Joseph Frager ضراغر

لت مينند  "إسنرا،يش" ن وط علننع  وتشن  إم إدارئ ترامننب لنم تمننارس أوسكارامو نناش  .ال نفة ال رلينة
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 Barackمنتصندا  النر،يس السنالع لنارا  أولامنا  رات هننا مستبمر  م ض  ال فة أو إزالة أوااالستيط

Obama  14ر الذو انتصد االستيطام ض  ال فة ال رلية2334إلسةام  ض  تمرير  رار م لس ا مم. 
 2/8/2018 ،الخميس

 رملينوم دوالر 61الفلسنطينية مللن   ا منم منرنت أ ةنزئ ا مريكية إم اإلدارئ ه،رتس رريفة  الت 
رغلننة منةننا ضنن  دعنن   للسننلطةر مليننوم دوالر مننم مسنناعداتةا 200واشنننطم مللنن   ت مينند مننم رغ لننال

الملل  يرصع مرالع  أم علع ئشددم روالسلطة الفلسطينية "إسرا،يش"ليم  ا من وموارلة التنسيع 
 .15"إسرا،يش"مم السلطة وأ أ ةزئاستمرار التباوم ليم  واشنطم الريوية ض  ظش  

 لشنننرطر للتو ننن  إلنننع  طننناع غنننزئ ضنننورا   ر اسنننتبدادهرامننن  الرمننند هالفلسنننطين  ر،نننيس النننوزرا   أعلنننم 
وننتكل  هننا عنم  ةنازو الشنرطة  رالندا ل  وا منمال لاينة الدا لينةر "السما  لتمكنيم الركومنة ضن  

ب كنذل  هننا  أرا ن  ي ن ...  المصاومةر وتسنلي   ةناز الص نا والدضاع المدن  وال نتكل  عم ست
أم تسل  لركومة الوضاع الوطن ر والمبالر ي ب أم تكوم ترت سيطرئ ضبلية مم الركومنةر ولنيس 

ملينار دوالرر  17غزئ نرنو صطاع ن  منذ االنصسا  دضبت الركومة لأ الرمد ه ذكرو  ."لرورئ رمزية
 .16للركومة اإليرادات وال ترولةا ت ل  الأنة رماسمتةما  رركة 

 لننر،يس  مرمننود علنناسر نا،لننا   يةفلسنطينال السننلطةر،ننيس  أمننا يمننيم الصانونينةر أد  نلينش ألننو ردينننة ال
 ناش الصينادو ضن  رركنة رمناس سنام  ألنو زهنرو و  .الفلسنطينيةلإلعت  ض  الركومة  الوزرا  ووزيرا  

وغيننننره مننننم  رإم الركومنننة الفلسننننطينية ضنننن  را  ه لننن  تبنننند ركومننننة التواضنننع لبنننند تبيننننيم ألنننو ردينننننة
أم أو اتفاع للمرالرة ي ب أم ي  نا  رض  ترريع ررف  روأكد ألو زهرو صة.التبيينات السال

 .17لركومة وردئ وطنية وليست "ركومة ضتراوية"ر وضع تبليره
  نننرر ر،نننيس الل ننننة التنفيذينننة لمنظمنننة التررينننر مرمنننود علننناسر تشنننكيش ل ننننة إلدارئ هي،نننة شنننموم 

علد الفتا  دولةر و م  ماش رويشر م ا سر  والمررريم لر،اسة  درو عمر ألو لكرر وع وية كشو 
علد ه ألو سمةدانةر و شري  عطا هر و سلي  الزريب ر و مرمد رسم  لاريمر و ضدو  البلاس ر و 
 .18أرمد الرلا و 
  نا،نننب ر،نننيس المكتنننب  رمنننم  ينننادئ رركنننة رمننناس ضننن  ال نننار  لر،اسنننة رنننالع البنننارورووضننند ورنننش

ر،ننيس الرركننة ضنن  ال ننار ر  الوضنند  نن   و  .السياسنن  للرركننةر إلننع  طنناع غننزئ علننر مبلننر رضننع اللننرو
وعنننزت الرشنننعر ورسنننا  لننندرامر  رمننناهر رنننت ر وأع نننا  المكتنننب السياسننن ر موسنننع ألنننو منننرزوع

 .19وموسع دوديم رومرمد نرر
  إلننع لتورننش الننذو كننام ير ننع مننن  ا  تمنناعاالاإلسننرا،يلية لنينناميم نتنينناهور  الركومننةضنن   ر،ننيس

إثنر مصاطبتن   رضن  إطنار ارت نا ة  علنع " نانوم الصومينة"تسنوية منا  ينادات منم الطا،فنة الدرزينةر 
و ناش لالصوش: "إسرا،يش دولنة ألرتةايند". الدرزو أمش أسبد  ض  ال ي  اإلسرا،يل   الط ارتياطمم 
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المس لةيلة وكرامة الدولة"ر وأ ا  "ال أ لش إهانة منرب ر،يس الركومة ن"سمع ليلم نتنياهو إن  
هانة دول  .20،يش لورفةا دولة ألرتةايد"ة إسرااإلسرا،يلية وا 

  نظمنننت الل ننننة الشنننبلية لموا ةنننة الررنننار ضننن   طننناع غنننزئر مبر نننا  يلنننرز سنننلبا  ومنننواد  نننا  ترظنننر
لية وأطلصنت الل ننة الشنب عامنا . 12إد الةنا إلنع الصطناع المرارنر مننذ  اإلسرا،يل سلطات االرتتش 

ل  نرو إم "إسنرا،يش" "تمننا و ناش ر،نيس الل ننة النا،نب  مناش ا .علع المبر  عننوام " ننع غنزئ"
منم  نمنةا  مينا أننواع المنواد ال نا  التزمنة للرنناعة  رراليا  أل  سلبة مم الند وش إلنع الصطناع

 .21والو ود وال ازر وكش مستلزمات الريائ ل ميا ا ضراد"
  أضننناد تصرينننر رنننادر عنننم وزينننرئ الرنننرة ضننن   طننناع غنننزئر أم عننندد الشنننةدا  لررنننا  االرنننتتش

ر منننذ لند  مسنيرئ البننودئ ل نرا  م تلفنة مرنالا   17,259واإلرننالات  شنةيدا   155اإلسنرا،يل ر للن  
إنناإر ومنم لنيم اإلرنالات  3و رطفنت   23و الت الوزارئ إم مم ليم الشنةدا ر  .30/3/2018ض  

 .22سيدئ 1,553ر وطفت   3,279
  امضنن  للننن لصننا  مرننالرة لننيم رركتنن  ضننتع ورمنناسنلينن  لننرو الللنننان  رعننع ر،ننيس م لننس النننواب .

اال تمنناع إلننع اتفنناع  ننمن  علننع و نن  التراشننع اإلعتمنن  لننيم الطننرضيمر وتأكينند رننريع انتةننع و 
وتفبيننش أطننره كاضننة لرمايننة الو ننود  رومبلننم علننع التمسنن  لالبمننش الفلسننطين  المشننتر  ضنن  للنننام

 .23الفلسطين  ض  للنام

   يرنب ضن   ةضن  سنوري ا سدنظا  ضي دور ليلرمامر لأم تصد   وات أرر  وزير الررب اإلسرا،يل
أثنا  تفصده للطاريات رواريخ لاتريوت  ر ض مرلرة "إسرا،يش"ر ما عودئ الةدو  إلع الردودر و اش

مم و ةة نظرنا سيبود إلنع منا كنام علين   لنش  ةض  شماش ضلسطيم المرتلةر إم "الو ا ض  سوري
م مم مرلرة ا سدر ومم مرلرتنا أم يكوم الو ا مثش سا  .24لع عةده"الررب ا هليةر وا 

   إلنننع السنننلطة  (ملينننوم دوالر 12.4نرنننو ) ينننورو متينننيم 10.62 نننا  االترننناد ا ورولننن  لتنننوضير مللننن
لننندضا رواتنننب وم ررنننات تصاعننند منننوظف  ال دمنننة المدنينننة الفلسنننطينييم ضننن  ال نننفة  رالفلسنننطينية

رنو نوضرنسنا والمملكنة المترندئ  ا ورولن َ دََّ  االتراد و  موظ .أل   55رو نال رلية اللال  عدده  
مشنروعا  منم مشناريا اللنينة الترتينة  19مم أ نش تنفينذ  (دوالرمتييم  6.4نرو ) يورو متييم 5.5

تشن يش  ا ورولن أعلنم االترناد وض  السياع نفسن ر  اال تماعية ض  المنطصة   مم ال فة ال رلية.
شنن يش مرطننة لت الكةرلننا مي نناواط مننم  0.5أكلننر رصننش طا ننة شمسننية ضنن   طنناع غننزئر والننذو يننوضر 

"لف ننش رصننش  :و نناش مكتننب االترنناد ل ننزئر ضنن  ليننام رننرف  لترليننة مينناه اللرننرر  نننول  الصطنناع.
الطا ة ال ديد واالستثمارات ال ديدئ ضةم مرطة ترلينة ميناه  ننول  غنزئ ستورنش ميناه الشنرب إلنع 

 .25"2020أل  مواطم ض   نوب غزئ لرلوش عا   250
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 3/8/2018 ،الجمعة

 اإلسرا،يل ر إن  استولع علنع سنفينة أورولينة كاننت تةند  إلنع كسنر الررنار   اش  ي  االرتتش
"لمو نننب الصنننانوم  رعامنننا   12اللرنننرو المفنننرو  علنننع  طننناع غنننزئ منننم  لنننش  نننوات االرنننتتش مننننذ 

ا تينناد السننفينة إلننع  أننن  تنن   ضنن  ترننرير  و ننا   .المترنندإ لاسنن   نني  االرننتتشر لرسننب النندول "
 .26ارت از الناشطيم علع متنةا  اعدئ عسكرية ض  أسدودر وت   

  نواتانتةاكنا  نفنذتةا  2,515ر ال رلينةررد تصرير أردرت  الدا،رئ اإلعتمينة لرركنة رمناس لال نفة  
انتةاكننا   327وأضنناد التصريننر أم  .2018يوليننو  /االرنتتش اإلسننرا،يل  ضنن  ال ننفة والصنندس  ننتش تمننوز

أم  م منننننوع عننننندد  التصريننننر يمولننننن .اكنننننات و بننننت ضننننن  مراضظنننننة الصنننندس ورننننندهامننننم م منننننوع االنتة
رالننة  39 إلننعر لاإل نناضة 927اال ترامننات والمننداهمات والرننوا ز التنن  نفننذها  نني  االرننتتش للنن  

 .27ضلسطينييم ض  ال فة ال رليةثتثة  وات االرتتش إ اضة إلع  تش هد  وتدمير ممتلكاتر 
  إسننرا،يش" ال يمكننم أم ضنن  الشننرع رسننالة مشننتركة أكنندوا ضيةننا أم لصننا الكاثولينن أرنندر اللطاركننة"  

وطاللنت  يكوم علع رسناب الشنبب الفلسنطين ر متةمنيم السياسنات ال رلينة لنن"تة ير" المسنيرييم.
الرسالة لن"إلصا  الصدس ض   دسيتةا"ر م يفة: "ال ت بلوا الصندس مديننة رنربر ضةن  را نرئ مصد سنة 

 .28للديانات الثتإ وعارمة للشبَليم"ر لرسب تبليرها
 ر2018ض  نةاينة تمنوز/ يولينو البلرو أم ل نة "ا ماكم المصدسة اليةودية" رد  ت  ذكر مو ا واال 

ويتبلننع اإلعمننار  .رننة الرننتئ الم تلطننة لسننارة اللننراععلننع أعمنناش لنننا  ضنن  لا رلرننورئ هاد،ننة""و
لسنننارة الرنننتئ اليةودينننة الصا،منننة للر ننناش والنسنننا  ضننن  منطصنننة منننا يسنننمع " نننوس رولنسنننوم" لرنننا،ط 

 .29مرلرة اإلرترييم والمراضظيماللراعر وذل  ل
 ننن ال نننا  لبملينننة السنننت  ضننن  الشنننرع ا وسنننطر رسنننا،ش لنننثتإ ل نننات لرركنننة  ا مريكننن   الفرينننع و  

م منم السننفير ا مريكن  لند  تنش أليننب  ."إسرا،يشن"رمناسر تطاللةنا االعتنرا  لن وكتننب الفرينع المكنو 
  ايسنننوملبملينننة السنننت   ر والملبنننوإ ال نننا كوشننننر  اريننندديفيننند ضريننندمامر والمستشنننار ال نننا  

علع  ينا  إسنرا،يشر سنيكوم منم  عاما   70غرينلتت الرسالة لرركة رماسر و ا  ضيةا: "لبد مرور 
 .30الركمة أم تبتر  رماس لأم و ود إسرا،يش هو رصيصة وا بة ودا،مة"

  لوليسننن  ضنننوريمكشنننفت م لنننة Foreign Policy  ا مريكينننةر عنننم منا شنننات لنننيم مستشنننارو اللينننت
وكتنب  دعا ضيةنا  اريند كوشننرر إلنع "لنذش ال ةند الرنادع لبر لنة" نشناط وكالنة ا وننروا. ا لي ر

ر وأرسنلةا للبديند منم كلنار 11/1/2018 ضن كوشنر عم الوكالة ض  واردئ مم تل  الرسا،ش المدونة 
: "منم المةن  غنرينلتت  ايسنومض  الشرع ا وسنط  "لست ن"االمسموليمر لمم ضية  ملبوإ ترامب ل

زعننن  كوشننننر "أم هنننذه  رللم لنننة ووضصنننا   وم هننننا   ةننند رنننادع وم لننن  لتبطينننش ا وننننروا".أم يكننن
 .31وال تساعد علع الست " رالوكالة تدي  الو ا الراهمر وه  ضاسدئر وغير ضبالة
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  دينننداسأإم شنننركة رركنننة المصاطبنننة وسنننرب االسنننتثمارات وضنننر  البصولنننات )لننن  دو أس(  النننت 
Adidas و إم بلنر و ناش مو نا واال ال ة االترناد اإلسنرا،يل  لكنرئ الصند .الريا ية لم تستمر ض  رعاين

رملة عالمية لصيادئ نشطا  رصوع اإلنسام انطلصت مم م تل  أنرا  البال  تدعو الشركة ا لمانية 
الراع  ال ديد لتترناد  رملة مصاطبة  د  ت   إطتع و  مشاركتةا ض   ما الشبب الفلسطين .  لو 

 .32ر إلنةا  مشاركتةا لاالنتةاكات اإلسرا،يليةPuma شركة لوما اإلسرا،يل  لكرئ الصد ر
  عنم أهندا  ركومتن  الر،اسنية ض  كلمتن  التن  أعلنم ضيةنا  رأردوغامالر،يس الترك  ر ب طيب  اش

: "سنوارش دع  أشصا،نا الفلسطينييمر الذيم يتبر وم لة مات غير  انونية وغير إنسنانية ال ديدئ
 .33راضش؛ ضلسطيم ليست وردها"مم طر  إسرا،يشر ض  كش الم

 4/8/2018 ،السبت

  ل رارن  التن  أرنيب  متنأثرا   راستشنةاد الطفنش مبناذ زيناد الرنورولصطناع غنزئ  الرنرةأعلننت وزارئ
 .34ر  تش مشاركت  ض  مسيرات البودئ شرع م ي  اللريج وسط غزئ4/8/2018 لةا يو  ال مبة

  دئ الوطنية والت  ترعاها مررر مرنذرئ رركة ضتع رركة رماس إلع الت اوب ما  ةود الوردعت
مصالننش مسنناعدات إنسننانية علننع رسنناب الورنندئ  "إسننرا،يش"عصنند اتفنناع هدنننة مننا  إلننعمننم تو ةاتةننا 

إم  رواعتلننرت رركننة ضننتع ضنن  ليننام لةننار هننذا التو نن  والصننرار الوطنيننة وتنفيننذ االتفا يننات المو بننة.
  .35"إسرا،يش"نوهدية م انية ل رآ ر علع الشبب والوطم انصتلا   رررش

  أعلنت الل نة الدولية لكسر الررار عم غزئ  يا  السلطات اإلسرا،يلية لترريش  ميا المت نامنيم
ناشنطا  كاننت اللررينة  22وعدده   رالدولييم المشاركيم ض  سفينة "البودئ" لكسر الررار عم غزئ

29/7/2018  ض رض  المياه الدوليةسفينة الاإلسرا،يلية  د ارت زتة  لبد سيطرتةا علع 
36. 

  ر أنن  منم ال نرورو إل نا  و نا الت ،نيم (مسنتصلش يو ند) عتيد ي رزب ر،يس ر يا،ير الليد اش
 واشننطمعلنع تو ن   تبصيلنا   رنصلتةا الصننائ البلرينة السنالبة ترريراتض   رالليد شددو  الفلسطينييم.

 .37وه  عمش نزي ""أم هذه البملية ملررئ و رورية علع ر ونرواا إلل ا  عمش وتبطيش وكالة 
 لنع ارت ا نا  ع رضن  سنارة رالنيم لتنش ألينب مبظمة  مم الطا،فة الدرزي ةر رعشرات اآلال  تظاهر

ر ا  ألفنن 50و نند رت وسننا،ش إعننت  إسننرا،يلية أعننداد المشنناركيم لننأكثر مننم  .اإلسننرا،يل  " ننانوم الصوميننة"
ومم  .  اإلسرا،يلية والدرزيةا عت أل  متظاهرر رضبوا 100لينما أعلم المنظموم أم البدد ت اوز 

ر ور،نننيس  ةننناز الدرزينننةر موضنننع طريننن ر و نننلاط دروز لنننيم المشننناركيم النننر،يس الرورننن  للطا،فنننة
 مير لاردوار،يس  الموساد السالصيمر تو ر Yuval Diskin اإلسرا،يل  السالع يوضاش ديسكيم الشالا 

Tamir Pardo  وأضننراي  هليفنن Efraim Halevyل نني  اإلسننرا،يل  ا سننلعر أركننام ا هي،ننة ر ور،ننيس
Gabi Ashkenazi غال  أشكنازو

38. 
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 لننندأ المصنننرر ال نننا  لألمننن  المترننندئر ضيرنانننند دو ضنننارينيس Fernand de Varennes ر لالشنننروع
الرسمية للترصيع ض  الشكو  التن  تصندمت لةنا ل ننة المتالبنة البرلينة البلينا لفلسنطيني   لاإل را ات

 .39" انوم الصومية"شريا ض  أعصاب ت ر"إسرا،يش" ر  د  4819

 5/8/2018 ،األحد

  ر وضنا  لسني ر وشنةادئ المرنرواستمبت مركمة  نايات الصاهرئ إلع شةادئ مسناعد وزينر ال ار ينة
ر،يس مكتب  مةورية مرر السالع لد  السلطة الفلسطينيةر ياسر عثمامر ض  الص ية المبروضنة 

والت  يراك  ضيةنا النر،يس المرنرو المبنزوشر ر يناير 25ثورئ   تشإعتميا  لاس  "ا ترا  الس وم" 
عثمننامر أم السننلطة الفلسننطينية كانننت مرنندر  أو ننعآ ننروم. وضنن  شننةادت ر  25مرمنند مرسنن ر و

 .40اس ض  الة و  علع الس وم المرريةمبلومات  لشأم مشاركة رركة رم

  إم أو التنفيذية لمنظمة التررير أرمد م دالن ر ض  رنديإ لتلفزينوم ضلسنطيم الل نةع و  اش" :
سنننرا،يشر  ولننيس اتفا ننا   راتفنناع مننا ال انننب اإلسنننرا،يل  ي ننب أم يكننوم وطنينننا   لنننيم رركننة رمنناس وا 

م رفة رماس التمثيلينة أضرماس ليس لةا أو رفة تمثيلية لتبصد اتفا يات ما إسرا،يش"ر م يفا : "
 .41أنةا تنظي  سياس  استولع علع  طاع غزئ لانصتب عسكرو"

 لو  السلل  لرركة ضتع وه ومةا اإلعتم  غير المسموش والمتوارشر استة نت رركة رماس الس
والننذو يةنند  إلننع  طننا الطريننع أمننا  إن ننا  أو  ةننود وطنيننة ومرننرية وا  ليميننة وأمميننة لترصيننع 

نةنننا  مبانننائ أهلننننا ضننن  الصطنناع. ضننن  ترنننريع رننرف ر إم  ينننادئ الرركنننة  رو النننت الرركننة الورنندئ وا 
لكننش الننوطن  الفلسننطين ر ومننا ا شننصا  المرننرييم والمسننموليم  لننارئ مننا ا ا  المركزيننة تلننذش  ةننود

ضنةم سنلو  ضنتع يةند  إللصنا  غنزئ  ر لالمصالنش  رضنا الررنار الظنال  عنم  طناع غنزئا ممييم لةند
 .42ترت الصر  وا زمات والررار

   43ةي،ة شموم ا سر  والمررريمل ر،يسا    درو ألو لكرر مةام  رسميا   اللوا تسل. 
 ر إم  نانوم "الدولنة الصومينة لركومتن  لسنة  ر  نتشمنة اإلسنرا،يلية لنيناميم نتنيناهوالركو  ر،يس  اش

لمو ل  استيباب عدد  سيمنا ت نيس الفلسطينييمر وي نب است تش لند ل   شمش البا،تت الذو ت   
أم "رصوع الفرد م مونة لل ميا ض   وانيم  نتنياهو وادعع كلير  دا  مم الفلسطينييم ض  اللتد".

 .44منةا  انوم أساس كرامة اإلنسام ورريت ر ولم يمس لةا أردر وال ينوو أرد ذل " ريرئكث

  إم التسننننوية مننننا رركننننة رمنننناس هنننن  "مرننننلرة االنننننت  وزيننننر اإلسننننكام اإلسننننرا،يل  يننننوآ   نننناش
 ولن  إم "الشنروط  االننت ونصلنت الصننائ الباشنرئ عنم  إلنع التورنش إليةنا لشنروط. إسرا،يلية"ر داعينا  
طننننتع النننننار لات نننناه وا ننننرة لالنسننننل ة إلسننننرا،يشر وتتمثننننش ضنننن  و نننن  إطننننتع الطننننا،رات الرار ننننة وا 

ر يميندوم مننع ترتيلنات  ديندئ اإلسنرا،يل  إلنع أنن  وغاللينة وزرا  الكاليننتاالننت  وأشنار  الردود".



 اليوميات الفلسطينية  ___________________________________________________________ 

  8 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                    

وروش مسألة ا سر  اإلسرا،يلييم لد  رماسر  اش إن  يمكم  للو ا ل زئ وا عطا  ضررة للتسوية.
 .45ومنا شتةا علر المفاو ات ض  مررلة أ ر  ذه الص ية الرصا  الرديإ عم ه

  نشننر  نني  االرننتتش اإلسننرا،يل  رننورا  تظةننر تصنند  إن نناز الرننا ز المننا،  الننذو يفرننش المننناطع
وأظةنرت الرنور أم الرنا ز  .البسنكرية اإلسنرا،يلية الردودية اللررية ليم  طاع غزئ و اعدئ زيكي 

اه اللرر علع طوش المنناطع الردودينة للصطناعر لكسنر ا منوا ر يتكوم مم سواتر ترالية طمرت مي
ر  200ويللنن  طننوش الرننا ز  لاإل نناضة إلننع سننيا  شننا،  علننع لبنند ل ننبة كيلننومترات شننماش غننزئ.

 .46 6ر يثلت عليةا سور لارتفاع  50ضيما يرش عر   اعدت  إلع 
 "فينة الررية الثالثة"ر مم فلسطينية ض   طاع غزئ "سال أطلصت هي،ة "الررا  الوطن  لكسر الررار

2018سنة ثالثة لرضا الررار  تش  ر ض  مراولةمينا  غزئ لات اه "الردود الشمالية" للصطاع
47. 

  سنرا،يلية إل نا  لأنن  ضن  رناش  نررت المركمنة البلينا اإلت شناكيد أييلن ةاإلسنرا،يلي بندشالوزيرئ هددت
ت ذكننر و  لننيم السننلطات". كوم ررلننا  ر ضننةم " طننوئ كةننذه هنن  هننزئ أر ننيةر وهننذه سننت" ننانوم الصوميننة"

 .48  المركمة البليا لةل ا   وانيمأن  ال تو د رترية لد شاكيد
 6/8/2018 ،اإلثنين

  للشنننموم ال ار ينننة والبت نننات الدولينننةر أم النننر،يس  الفلسنننطين  شنننبإر مستشنننار النننر،يس نلينننشأكننند
وأشنار شنبإ إلنع أم   ا،ةنا.ر وال أرند يصندر علنع إلا وننرواك  دونالد ترامنب ال يملن  وكالنة يا مر 

اإلسننرا،يلية  –ا مريكينة  االسننتراتي ية"النذو يصننو  لن  ضريننع كوشننير الرننةيون  هنو مراولننة لفنر  
 .49علع المنطصةر وهو ضاشش وسنوا ة  ض  كش البال "

   لكلنننار المسنننموليم ضننن  الصينننادئ السياسنننيةر ضنننةم ال ننني   أضنننادت رنننريفة هننن،رتس البلرينننة أنننن  و تضنننا
ر  لت في  الصيود اال ترنادية علنع  طناع غنزئ ك نز  منم اتفناع منا رمناسر رتنع يو   سرا،يلاإل

مسننموليم كلننار ضنن  ال نني ر ضةننن  منننم ل ووضصننا   لننو لنن  يننت  إرننراز تصنند  ضنن    ننية ال ننننود ا سننر .
الممكم تبزيز المشناريا اإلنسنانية ضن   طناع غنزئ التن  سنتم ش الموا ةنة البسنكرية المرتملنة علنع 

وأ ناضت الرنريفةر أم ال ني  يريند تأ ينش الموا ةنة منا غنزئر إلنع  .2019 سننةا  ش رتع نةاية 
 .50علع طوش ردود  طاع غزئ رريم االنتةا  مم لنا  الرا ز ترت ا ر 

  رمنناس  ننتش ا تمنناع دعنننت إلينن  ا  يننرئر رض ننةا أو تةد،نننة رركنننة ألل ننت الفرننا،ش الفلسننطينية
مو راطية لتررينر ضلسنطيم عرنا  ألنو د نةر و اش الصيادو ض  ال لةة الدي .سياسيةمشروطة لأثمام 

إنسننان    ننرورئ عنند  دضننا أثمننام سياسننية مصالننش إي نناد رننش  " ر ننتش اال تمنناع رإم الفرننا،ش أكنندت
ي ب أم يكوم ض  اإلطار السياس  والوطن  البا ر ورض ت أو  ر وتمسكت لأم الرش  "لصطاع غزئ
سرا،يلية لفرش غزئ عم ال فة ال رليةأمريكمراوالت  وتصندي  المسناعدات والمشناريا للند وش  رية وا 
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وعندت "و تلن   ر"مثمنرا   ندا  كنام "وور  ألو د ة اال تمناع لأنن   ."رفصة الصرم"ض  لوالة تطليع 
 .51"رماس لأنةا لم تت   إلع أو رلوش  ار  إطار اإل ماع الوطن 

  وزير السيارة اإلسرا،يل  يري  لفيم اش Yariv Levinنانوم إن  سرهن،رترريفة  ض  مصاللة ما ر "
أنن   لفنيموذكنر . "دولةلن"النة  ض  تبزيز سياسة تةويد ال ليش و مام الطنالا اليةنودو الصومية"ر يس

البننودئر وتننوضير اللنيننة الصانونيننة لص ننائ المركمننة اإلسننرا،يلية البليننا ضنن  رضنن   رننع   يسننة  ضنن  رنند  
نما أي ا  مم لاب المراضظة رالشمش ملفات ل     .52علع يةودية الدولة ليس ضصط  سلاب أمنية وا 

  لمشننروع  (مليننوم دوالر 380.7نرننو ) مليننار شننيكش 1.4ررنندت الركومننة اإلسننرا،يلية ميزانيننة لصيمننة
  .53المتا مة للصدس المرتلة شرع مستبمرئ مبالي  أدومي  والذو سيصا  رإعادئ تدوير النفايات

  منم مرنانا  طناع  %80 اش ر،يس الل نة الشبلية لموا ةة الررار النا،نب  مناش ال  نرور إم
منننم المنننواد ال نننا  التزمنننة لتشننن يش هنننذه  %100غنننزئ م لصنننة؛ لفبنننش مننننا سنننلطات االرنننتتش د نننوش 
 .54المرانا؛ وذل   مم سياسة ال نع اال ترادو

 رينإ  رالبنن  دم نر أ ينرا  م ني  اليرمنو  ضن  شنكش كلينر"أم  لةنار ضن  لينام روننرواا  أعلنت وكالنة
م ي  وه  ال يرملوم أو ش   مبة  إال متلسة  الت  رملوها ا طر الكثيروم إلع م ادرئ هذا ال

ا نننطرت إلنننع تصلننني  "وننننروا لأنةنننا ا وأضنننادت  ."علنننع ظةنننوره  وسنننكنوا ضننن  أمننناكم غينننر رنننالرة
مساعداتةا النصدية الطار،ة ض  سورية لسلب نص  التموينشر وال يكفن  المللن  المصند  الت ،نيم اآلم 

 لصةننا إزا  ا زمننة الماليننة غيننر المسننلو ة لننديةار ريننإ لل ننت . وأعرلننت عننم "لنندضا متطللننات إيننوا،ة 
 .55%5أ ش مم  2018 سنةنسلة تمويش ندا  الطوارئ لت ،يم الفلسطينييم ض  سورية ل

  نننناش الليننننت ا لنننني ر إم عصننننودا  مننننم المسنننناعدات المصدمننننة مننننم منظمننننة ا منننن  المترنننندئ لت ،ننننيم 
طاللننا  ذكنر مسننموش كليننر ضن  الليننت ا لنني   وضنن  هننذا الشننأمر الفلسنطينييم "أتننت لنتننا،ج عكسنية".

أم "تفنوي  ا من  المترندئ لألوننروا أدا  وتسنلب ضن  تفنا   أزمنة  رةن،رتسلعد  الكش  عنم هويتن  
 .56الت ،يم وي ب ت ييره رتع يتمكم الشبب الفلسطين  مم ترصيع كامش إمكانات "

 7/8/2018 ،الثالثاء

  منندضب  إسننرا،يل  اسننتةد  مو بننا  للكتا،ننب شننماش إثننر  رنن   راستشننةد مصاومننام مننم كتا،ننب الصسننا
استةدضت اثنيم مم "تصوش إنةا  يةلثت كتا،ب الصسا ر مصطا ضيديو يكذ ب مزاع  إسرا،يلو   طاع غزئ.

اعتنننر  و  ."الننننار لات ننناه دورينننة عسنننكرية علنننع رننندود غنننزئ إطت ةمننناعلنننع  ردا   رعنارنننر الكتا،نننب
منناس ضنن   طنناع غننزئ لنن  يكننم يسننتةد   نننودهر ال نني  اإلسننرا،يل  لننأم إطننتع النننار مننم مو ننا لر

 ا،ننند الصينننادئ ال نولينننة لل ننني ر المي نننور  ننننراش . و ننناش مميتنننا   إسنننرا،يليا   لكنننن  اسنننتدعع لال طنننأ ردا  
إم "إطننتع النننار مننم  انننب هننذيم الناشننطيم لنن  يكننم يسننتةد   :Herzi Halevi هيننرزو هنناليف 

 .57ر  ضيةا لال طألبإ ال ي  رسا،ش إلع رماس علر مرر يبتر و د  نودنا"
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   التصت رركة رماس  ادئ الفرنا،ش الفلسنطينية والش رنيات الم تمبينة منم الو ةنا  والم ناتير ضن
وض  كلمة لن   علع شر  وضد  يادئ رماس الصاد  مم ال ار  ض  مدينة غزئ. ر"لصا  الوردئ والبودئ"

س الصيننادو الننذو  ننتش اللصننا   نناش ر،ننيس المكتننب السياسنن  لرمنناس إسننماعيش هنيننةر إم وضنند رمننا
ورش إلع غزئر سنيبود إلنع البارنمة المرنرية الصناهرئ رنامت  رمينة الرركنة لكنش الملفنات التن  تن   

أم الرركة ات ذت  ملة مم الصرارات  تش نصاشاتةار مشددا  علع أم  هنية وكش  طررةا للنصا .
   ننايا وطنيننة. يننادئ رمنناس راعننت ضنن   راراتةننا لننأم الص ننايا ال ت نن  الرركننة ورنندها إنمننا هنن  

ر،يس المكتب السياس  للرركة رالع البارورو أم ررا  أع نا  المكتنب السياسن   نا،بأو ع و 
 .58صطاعالا  ير ل  سللام مركزيامر هما المرالرة واستبادئ الوردئر وكسر الررار الظال  عم 

  نرنن  ال ،ننا  ضلسننطينيا    ننوا  ننتش ال 166كشنفت م موعننة البمننش مننم أ ننش ضلسننطيني  سننورية أم
وأو نرت  .ةمسلرا  نتي ة الرراع الندا،ر ضن  سنوري 65مدن ر و 101ر لينة  2018 سنةا وش مم 

 .59طفت   12ذكرا ر مم لينة   151وأنثع  15ض  تصرير نشرت ر أم ال رايا ه  
  الل ننة الصطرينة لرمسنا  السنلطات المرلينة و الصا،منة المشنتركةر و  دمت كش مم ل نة المتالبة البليار

و ا  ض  االلتماس النذو يصنا  " انوم الصومية". ومركز "عدالة"ر التماسا  للمركمة البليا  د  البرلية 
لطننناش  نننانوم ا سننناسر كونننن   نننانوم  60 ننمم نرنننو  رنننفرةر أم "علنننع المركمنننة البلينننا التننند ش وا 

عنررو ويمنس لشنكش كلينر لرصنوع اإلنسنامر وم نال  للمواثينع الدولينةر  ارنة تلن  التن  تنن  
 .60ريبات الت  تمدو إلع نظا  عنرروعلع منا التش

  ذكرت اإلذاعة البامة اإلسرا،يلية أم الركومة اإلسرا،يلية ستصد  إلع المركمنة البلينا وثيصنة تنرد ضيةنا
تمرينر  نوانيم تكنوم سنارية  "إسنرا،يش"" انوم التسوية"ر وتدع  ضين  أنن  لةمكنام  علع التماسات  د  

ن  "ال تو د  يود تمنا الكنيست منم تمرينر  نوانيم  نار  ض  ال فة ال رلية. وادعت الوثيصة أ أي ا  
السننيادئ اإلسننرا،يلية وتكننوم سننارية ضنن  أو مكننام ضنن  البننال . وينل نن  ا تلننار  ننانوم التسننوية علننع 

ونصلننت اإلذاعننة عننم مرنندر  ننانون  رضيننا ضنن  الركومننة اإلسننرا،يلية  ولنن  إم   ننو   ننوانيم أسنناس".
و يشننندد علنننع تشننن يا االسنننتيطام اليةنننودور "و نننا  يمنننة اللنننند السنننالا ضننن  " نننانوم الصومينننة"ر النننذ

 .61االستيطام لمكانة ضوع دستورية"
  ليننناهوإ ننناش الرا نننا  ا كلنننر لمديننننة رنننفدر شنننمو،يش Shmuel Eliyahu  ر إم رملنننة االرت نننا  التننن

ر ه  نشاط استفزازو ض  غير مرل . ضة  ال يفةموم أنن  ال مكنام " انوم الصومية" يصيمةا الدروز  د  
ر ضةننذه هنن  أوامننر التننورائ. وأ ننا : "أنننا أرتننر  "دولة يةوديننةن"كدولننة إذا لنن  تكننم مبرضننة كنن "سرا،يشإن"لنن

الدروز ودوه  ومكانتة ر لكم علية  أم يبرضوا أنةن  هننا  نيو  ال أكثنر. هن   نيو  أعنزا  ورلفنا  
ة المتطرضننة و ناش  ا،ند أرنند التينارات الدينيننة الرنةيوني وشنركا ر ولكنم ضصننط عنند سننيد اللينت اليةننودو".

 .62إن  يف ش رمية ال ي  اإلسرا،يل  مم دوم دروزر  Artzi-BenHaji ر او لم أرتس 
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  أعلنننم مكتنننب ر،نننيس الركومنننة اإلسنننرا،يلية لنيننناميم نتنيننناهور أم االترننناد ا ورولننن  سنننيو   تموينننش
ر لدع  وتشن يا منم 2017مايو  "م لس الدضاع عم الرريات"ر الذو أطلص  مركز "إعت " ض  أيار/

 .63تديره  لود مرالرةو  وي   نرو عشريم منظمة م تما مدن  عرلية ويةوديةرر الترادا
   نةا راد ت علع إنشا  ثنتإ للندات إسنرا،يلية أ "إسرا،يش"أعلنت الل نة الصطرية للتنظي  واللنا  ض

االننت  وزينر اإلسنكام اإلسنرا،يل  ينوآ  يةودية  ديدئ ض  النصبر لرسب الم طنط النذو تصند  لن  
ننب لةننذا الصننرار. الننذو وعمليننا  رنناد ت الل نننة علننع إنشننا  مسننتبمرتيم  دينندتيم لاسنن  داني،يننش  رر 
 .64 انب توسيا الصرية الشلالية نيتسنا لترلع للدئ  ديدئ إلعولوت أوعير 

 8/8/2018 ،األربعاء

 آ روم ل رو ر ض   ر   12رامشر وطفلتةار ضيما أريب  امرأئر لينة  ثتثة ضلسطينييم استشةد
أم علنننع البننندوام أعلننننت كتا،نننب الصسنننا   ردا  و  ،يل  اسنننتةد  موا نننا متفر نننة ضننن   طننناع غنننزئ.إسنننرا

م ترننلات وموا ننا البنندو ضنن  غننت  غننزئ لبنندد كليننر مننم الرشننصات " تلمصاومننة الفلسننطينية  رننفا
 .65 ذيفة رارو ية سلبيم كثر مم ر ورش عددها الرارو ية"

 ياسنية وال تننازش عنم سنت  المصاومنةر والورندئ أكد المكتب السياس  لرركة رماس أن  "ال أثمنام س
ال  راضية والسياسية ليم ال فة والصطاع" مصالش ال ةود الم تلفة الت  تلذلةا عندئ أطنرا  وال سنيما 
 مرنننر لترصينننع المرنننالرة ورضنننا الررنننارر وتنفينننذ المشننناريا التنموينننة واإلنسنننانية ضننن   طننناع غنننزئ.

امنش هي،تن  الصيادينة وننا   علنع مند  أرلبنة أينا  ض  ليام ررف ر أن  ا تما لك روأو ع المكتب
( ا و اع الوطنية واإل ليمية والدولية ض   و  ما تتبنر  لن  الص نية الفلسنطينية 7/8/2018–2)

وأشننار إلننع أم وضنند  يننادئ الرركننة  مننم مننمامرات يسننبع االرننتتش مننم  تلةننا إلننع ترننفية الص ننية.
منم الرمينة الوطنينة ال امبنةر وأكند مكتنب رمنناس المتو ن  إلنع الصناهرئ "رمنش رمينة رمناس النالبنة 

 .66"الثالت لبودئ الت ،يم الفلسطينييم السياس  علع الرع  

  التنفيذينننة لمنظمنننة التررينننر الفلسنننطينية رننننام عشنننراوو أم الوالينننات المترننندئ  الل ننننةأكننندت ع نننو
نةنننا ال تمتلننن  أو ا مريكينننة ال تمتلننن  الوالينننة الصانونينننة وال الص نننا،ية لرنننش وكالنننة ا وننننروار كمنننا أ

  .67"إسرا،يش"تفوي  لةل ا  رصوع الت ،يم الفلسطينييم أو تبديش الصانوم الدول  لرالع رماية 

  مصاطبنة ال لسنة  ت نرر  ال لةنة لتررير ضلسنطيم أم ض  ال لةة الشبليةالصيادو  رشرادئأعلم عمر
 ضنن  را  ه. ر2018آب/ أغسننطس المصللننة للم لننس المركننزو لمنظمننة الترريننرر والمصننررئ منترنن  

و اش شنرادئ إنةن  ضن  ال لةنة ال ينروم  ندو  منم انبصناد الم لنس المركنزو " ن ن  سنيصود إلنع مزيند 
مننم إ ننبا  منظمننة الترريننر الفلسننطينيةر وسي ننرب لبننر  الرننا،ط ا سننس التنظيميننة والصانونيننة 

 ينرا  تشنديد للصل نة و اش شرادئ إم "الصنرارات التن  ات نذت أ والدستورية الت  تصو  عليةا المنظمة".
 .68الف،وية والفردية ض  ممسسات منظمة التررير الفلسطيني ة"
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  نناش وزيننر ا مننم النندا ل  اإلسننرا،يل   لبنناد أردام إننن  يسننتلبد التورننش إلننع "اتفنناع موسننا وطويننش 
ولكن  استدر : " ند تكنوم هننا   ننوات سنرية غينر ر المد  لو   إطتع النار ما رماس ض  غزئ"

ورأ  أردام أم "مسبانا لفرن   نصاش ". تصدي  اال ترا  ضةن  سيت    لوزرا ر ورينما يت   مبروضة رتع ل
سننلم  وهنندو  يمكننم أم يسنناعد السننكام ضنن  رنندود  طنناع غننزئر هننو أمننر  إمكانيننة التورننش إلننع رننش  

ولكن  أ ا : "هذا ال يبن  أننا سنواضع علع إعادئ تأهيش طويش المد  لصطاع غزئ دوم  مشروع".
 .69ل نودنا ومواطنينا الذيم ترت زه  رماسر ومنا رماس مم لنا   دراتةا" ع رش  الرروش عل

  مسننارتةا  أ ننبا توسننيا المسننتبمرئ عميرنناور شننماش را  هر لثتثننة  اإلسننرا،يلية ركومننةال ننررت
ليةنا لنمرئ اسنتيطانية أ نر ر ل نر  تثليتةنار إ الراليةر لتمتد لبر  عدئ كيلنومتراتر ولةنذا ست ن   

 .70ولالتال  "شرعنتةا" رلنفوذها اللمرئ االستيطانية عادو عاد     رتع يتسنع 
  د ر ر،يس الل نة الشبلية لموا ةة الررنار النا،نب  مناش ال  نرور ال سنا،ر النا منة عنم  طنة 

 نننع غننزئ التنن  تطلصةننا سننلطات االرننتتش اإلسننرا،يل ر لمننا تشننمش مننم  طننوات وا  ننرا ات ألرزهننا 
مليننوم دوالر  ننتش  30و الورينند لشننكش شننل  كامننشر لننأكثر مننم إغننتع مبلننر كننر  ألننو سننال  الت ننار 

 .71نرو شةر
  دئر مرارنش المدرسننة ضن  أوهننايو ليتو ةنا إلننع رننضلسنطينيام ضنن  الوالينات المت شننصيصامت طنع طاللنام

الطب اللشرو ت ر   رارة الصلب  امبة  رمد يدرس داودو  ؛عاما   13 ال امبة ملاشرئ  ض  سم  
 .72الصانوم الدول  ض  ذات ال امبة دانيا ا كلر أ ت تدرس  لينما رأوهايو –كولوملوس 

  المترندئ للشننموم اإلنسنانية ضن  ا را نن  الفلسنطينية المرتلننة  يمن  ماك ولنندري  ا منن دعنا منسنع 
السلطات اإلسرا،يلية إلع السما  الفنورو لند وش و نود الطنوارئر المشنتر  منم  لنش ا من  المترندئر 

إم ضننر   يننود علننع د ننوش الو ننود الطننارئر أمننر  طيننر ولنن   ري إلننع  طنناع غننزئ. و نناش ماك ولنند
ننن  مننم غيننر المصلننوش ررمننام الفلسننطينييم ضنن  إعوا ننب  سننيمة علننع رصننوع سننكام غننزئ. وأ ننا  

 .73غزئر لشكش متكررر مم ألسط عنارر الريائ الكريمة
  ينش سنانتوسكولومليا ال ديدئ إنةا سنتبيد النظنر ضن  اعتنرا  النر،يس السنالع  نوام مانو  ركومة الت 

Juan Manuel Santosأرسننش لممثننش ضلسننطيم ضنن   3/8/2018ضنن  ر ضنن   طنناب لنن  ضلسننطيمدولننة ر ل
"ما ا  ذ ض  االعتلار أن   د تظةر ت اوزات  ل : ليام ض ر و اش وزير ال ار ية ال ديد كولومليا.

سنننتفر  ضيمنننا يتبلنننع لالطريصنننة التننن  ات نننذ لةنننا هنننذا الصنننرار منننم  اننننب النننر،يس المنتةينننة واليتننن ر 
 .74الركومة تلبات  لرذر وستترر  وضع الصانوم الدول "

  كشفت مرادر ض  ال ار ية اإلسرا،يلية أم االتراد ا ورول  و ا  طة مم ورا  ظةرهنا لتموينش
و نناش الننناطع  الصنندس المرتلننة.شننر   مشننروع موارننتت يننرلط لننيم  طنناع غننزئ وال ننفة ال رليننة و 

م  اإلسننننرا،يل  إم ركومتنننن  رض ننننت هننننذه ال طننننةر وزيننننر االسننننت لارات والموارننننتت اإلسننننرا،يل  وا 
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شنندد علننع أننن  "لننم يننت  رلننط غننزئ لال ننفةر و ميننا  ططةنن  سننتلصع علننع الننورعر  يسننرا،يش كنناتس
 .75مرضو ة لالكامش"

  أعلننم مرنناضظ اللننن  اإلسننتم  للتنميننة ضنن  ضلسننطيم مرمنند اشننتيةر عننم إنشننا  رننندوع اسننتثمارو
 .76مليوم دوالر أمريك  500ن  لرأسماش  ا  لالتمكيم اال ترادو للشبب الفلسطي

 9/8/2018 ،الخميس

  طناع غنزئر منا اإلعنتم عنم اتفناع تةد،نة لنيم الفرنا،ش الفلسنطينية واالرنتتش  الةدو  الرنذرساد 
وأكنندت مرننادر ضلسننطينية التورننش إلننع تفاهمننات تصت نن  عننودئ رالننة الةنندو  لصطنناع  اإلسننرا،يل .

وام الرننةيون ر الننذو ردت علينن  المصاومننة لرشننصات غننزئر لوسنناطة مرننريةر لبنند يننوميم مننم البنند
  نناش المترنندإ لاسنن   نني  االرننتتش اإلسننرا،يل  إننن  تنن   و  رننارو ية علننع مسننتبمرات غننت  غننزئ.

ر لينةنا 8/8/2018ا رلبنا  عملية إطتع مم  طاع غنزئ مننذ سناعات مسنا   150تش ي  نرو 
م  ننوات ال نني   رننفت أكثننر مننم رلبنند سنناعات منترنن  الليننش 80  هنند  ضنن   طنناع غننزئ. 100 وا 

إلنع أم رناضرات اإلننذار  منةار مشيرا   رارو ا   25وأ ا  أم منظومة "الصلة الرديدية" اعتر ت 
وأ ننا  أم غالليننة الصننذا،   مننرئ. 125انطلصننت ضنن  المسننتبمرات المريطننة لصطنناع غننزئ أكثننر مننم 

 .77سصطت ض  مناطع مفتورة
 

  سننطينية أرمنند ألننو هننول ر إم ا زمننة الماليننة التنن  التنفيذيننة لمنظمننة الترريننر الفل الل نننة نناش ع ننو
م المشنكلة ليسنت منا الوكالنة لنش منا الوالينات  تبان  منةا وكالة ا ونروار ترمش ألبادا   سياسنيةر وا 

اماتةا المالينة ةسنإلبند ت فني   يمنة  را زمنة إي نادضن   ر،يسنيا   المتردئ ا مريكية التن  كاننت سنللا  
 .78لميزانية الوكالة

 ة مظلييم ض  ال ي  اإلسرا،يل  لالتمرد وم الفة أوامر مدرلتة  البسكريةر ريإ "رض وا  امت كتيل
ولسلب الوا بةر ألل نت  ينادئ ال ني  عنارنر الكتيلنة الم الفنة ل نرورئ  تلص  التبليمات مم امرأئ".

ة مم م ل ال ي  ررذ  و عد  التفريع ليم ا وامر البسكرية الرادرئ عم ال لاط الر اش أو النسا . 
 .79م الفة ا وامر البسكرية ض  المستصلشر والت  سيبا ب عليةا لة را  ضورو للمتمرديم

 كش  اللارإ اإلسرا،يل  إيدو كوهيم Cohen Edy   عم مشاركة طيار إمارات  يتدرب لد  سنت
نا،نب ر،نيس  ر ار   لفام ال و اإلسرا،يل  ض   ر   طاع غزئ  لش نرو ثتثة أساليار مترديا  

 .80أم ينكر ذل  رعلر مو ا تويتر السالعر شرطة دل 
 مفيد الرساينة عم الت ةينز لمنرنة إعمنار  ديندئ لصيمنة  الفلسطين  أعلم وزير ا ش اش البامة واإلسكام

ملينننوم دوالر لتمويننننش مننننم  مةورينننة ألمانيننننا مننننم  نننتش مكتننننب ا منننن  المترننندئ ل نننندمات المشنننناريا  13
s (UNOPS)United Nations Office for Project Service 81ولالتنسيع الكامش ما وزارت  رض  غزئ. 
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 10/8/2018 ،الجمعة

 رننننالة ضلسننننطينييم اثنننننيمر وزارئ الرننننرةر عننننم استشننننةاد أعلنننننت ر  ننننتش مسننننيرات البننننودئ 307 وا 
لند  مسننيرات البننودئ  الصطناع منننذيرتفننا عندد الشننةدا  ضنن  نتي ننة لنذل  و  .ا سنلوعية ضنن   طناع غننزئ

رالةر شةيدا   160 إلع  .82آ ريم رسب وزارئ الررة 17,500مم  أكثر وا 
  ر ضن  مصناشر إلنع تبناوم مشنتر  رينلتتغنيسنوم ا  ال ا  لبملية الست  ا مريك الملبوإ دعا

واستشةد غرينلتت لالمساعدئ الت   دمتةا السلطة  .رماس" ليم "إسرا،يش والسلطة الفلسطينية  د  
ر لطننننر  ضكننننرئ التبنننناوم 2014 سنننننةضنننن   ننننتش رريننننع الكرمننننش الننننذو نشننننب  "إسرا،يشن"الفلسننننطينية لنننن

: "السننت  وأ نا  مكننم أم يتشنكش لننيم السنلطة ضنن  را  ه والركومنة اإلسننرا،يلية.يالمشنتر  النذو 
م رتنننع اللرظنننة منننم رنننرع ر تمك ننن[ضننن  إشنننارئ إلنننع اللالوننننات الرار نننة]ال ديننند النننذو ات ذتننن  رمننناس 

تصندر  يمتةنا لمتينيم الندوالرات.  عشرات الكيلومترات مم ا عشاب وألرصنت أ نرارا  ضن  الممتلكنات
ع نو الم لنس الثنورو لرركنة ضنتع والمترندإ  رد  و  وض  مراولة إليذا  إسرا،يش لصندر منا تسنتطيا".

إنننننا ن نننا يننندنا ليننند شنننبلنا ال غينننره "ر لنننالصوش: رينلتتغنننلاسنننمةا أسنننام  الصواسنننم ر علنننع دعنننوات 
وعارننمتةا الصنندسر وأم تنا  نننا  عننم أرا نن  دولننة ضلسننطيم المرتلننة اإلسننرا،يل إلنةننا  االرننتتش 

 .83اإلسرا،يل "كام وسيلصع ما االرتتش 
  اندلبت اشتلاكات مسلرة ليم أ ةزئ أمم السلطة الفلسطينية وعدد كلير مم ألنا  عشيرئ ال ةناليم

لبد تراعد التوتر علنع  لفينة اتةنا  البشنيرئ  منم  راللدوية ض  للدئ البيزرية شرع الصدس المرتلة
 .84ليش تش الأرد شلانةا ض  عملية لةا لالمنطصة السلطة لصتش 

 كشنننفت شنننركة كلينننر سنننكاو ClearSky  اإلسنننرا،يلية لألمنننم اإللكترونننن  مبلومنننات تفيننند لنننأم رركنننة
اإلننننذارات الترذيرينننة لشنننكش م نننلشر يمك نةنننا منننم ا تنننراع هواتننن   تطليصنننا  إلرسننناشرمننناسر طنننو رت 

)منل ننن   israelalerts.usهنننو  ا  م ادعنننا  شنننركةر ضنننةم رمننناس تسنننت د  تطليصنننالورسنننب  .اإلسنننرا،يلييم
إسرا،يش(ر عملت علنع تطنويرهر وتبمنش علنع نشنره علنع الةواتن  الذكينة لسنكام المنناطع المريطنة 

 .85لصطاع غزئ المراررر و امت لترميل  علع مو ا إلكترون  مزي  للترويج ل 

 نناش تسننفيكا ضوغننش  Zvika Fogelعلننع  رننتتشر مبلصننا  الصا،نند ا سننلع لل لةننة ال نوليننة ل نني  اال ر
غزئر "إم إسرا،يش الت  هزمت ثتإ دوش ض  آم واردر ال تصندر علنع  طاع و   إطتع النار ما 
ونصلت مباري  عم ضوغش  ولن ر "لألسن  استسنلمنا ورضبننا الراينة اللي نا   هزيمة رماس ض  غزئ".

ا،ن  هنو االسنتمرار ضن  ما ية  ر،نيس النوزرا  نتنيناهو ووزر  ...لرماسر لصد  للت لنا الركومة البار
 .86ال لوس علع كرس  الرك  وال يةتموم لمستصللنا"

  منم اإلسنرا،يلييم غينر را نيم عنم أدا   %64أظةر استطتع للرأو لرالع رريفة مبناري ر أم
كمننا أظةننر  آرا هنن . %7مننم المميننديمر ضنن  رننيم لنن  يرنندد  %29مصالننش غننزئر نتنينناهو ت نناه  طنناع 
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إنةنن  يمينندونةا لينمننا  %48الصطنناعر إذ  نناش  عسننكرية واسننبة  نند   إزا  عمليننة االسننتطتع انصسنناما  
 .87مرددا   مم المشاركيم ض  االستطتع إنة  ال يملكوم رأيا   %11و اش  را مر %41عار  

  عم ضوز ضلسطيم لالمركز الثنان  عالمينا  ضن  مسنالصة  الفلسطينية أعلنت وزارئ الترلية والتبلي  البال
 رت ضن  والينة سنام ر والت  "TechnoFashion المبروضة لن"التكنوضيشمتطليصات الةات  المرموش و 

عامننا  آليننات تطننوير تطليصننات  18–10والتنن  تبنننع لتبلنني  الفتيننات مننم سننم  رضرانسيسننكو ا مريكيننة
ومث ش ضلسطيم ض  هذا الرندإ أرلنا طاللنات منم  مشكتت توا   م تمباتةم. لأل ةزئ الذكية لرش  

  .88ة الترلية والتبلي  البال  لناللسمدرسة كماش  نلتط لمديري
 11/8/2018 ،السبت

 لةرننالت  لررنا  االرننتتش  متنأثرا  ضلسنطين ر مرنادر طليننة ضن   طناع غننزئ عنم استشننةاد  أعلننت
01/8/2018يو  ال مبة  تش مشاركت  لمسيرئ البودئ السلمية 

89. 
 يننادو  ا تمناعضين  إلننع  ليانننا  دعنا لترريننر ضلسنطيمر راطينة و أرندر المكتنب السياسنن  لل لةنة الديم 

ضلسنننطين  لمنا شنننة ا و ننناع التننن  ترنننيط لالص نننية والرصنننوع الوطنينننة الفلسنننطينيةر والتواضنننع علنننع 
ر وم ادرئ سياسة إرالنة الصنرارات إلنع ات اذهاال طوات البملية الت  يتو ب علع الم لس المركزو 

"رننفصة البرننر" ترننت  الل ننامر وتبطليةننار وسياسننة الرهننام علننع لصايننا أوسننلور وعلننع دور مننا ضنن 
رولننت السننلطة  بدوانيننةالسننرا،يلية اإلسياسننة ال ال لةننةر إم و الننت رعايننة لبنن  البوارنن  البرليننة.

ض  تسيير الريائ البامة لشنبلنا ضن  ال نفة  االرتتشم رد إدارئ  دمية تنوب عم "إلع الفلسطينية 
ا هنندد لترويلنن  إلننع منن رلررننار  ننانعر ألرصننت لنن  الكننوارإ  طنناع غننزئ ي  نناالفلسننطينيةر لينمننا 

 .90مناطع منكولة غير رالرة لريائ اللشر"
 راطينننةر مننندام ومرضنننو  ويبلنننر عنننم و م لينننام المكتنننب السياسننن  لل لةنننة الديمإ رركنننة ضنننتع  النننت 

سياسة ر يرة ال تمثش  ي  وثوالت منظمة التررير الفلسطينيةر لش تشكش رصيصة ارتلناط منم ورا،ن  
 ئ للننذيم اعتننادوا رهننم الموا نن  الوطنيننة   ننندات  ار يننة.لننأ ةزئ مشننلوهةر وتبلننر عننم عصليننة لا،نند

وشننددت الرركننة علننع أم مثننش هننذه الموا نن  ت ننا أرننرالةا ضنن  رننفو  مننم يرينند إلصننا  االنصسننا  
 .91وهد  المشروع الوطن  لرساب أ ندات وطنية مشلوهة

   ضن   راطية مم ا ي سنمع "مبسنكر السنت  اإلسنر و و و  ديم الدا شمم ضلسطيني   اآلال شار " ا،يل  
 .92" انوم الصومية"مظاهرئ لتش أليبر وترديدا  ض  ميدام راليمر ارت ا ا  علع 

 نصلنننت الصننننائ السنننالبة البلرينننة عنننم ال ننننراش عننناموس يننندليم Amos Yadlin  ر  ولننن ر "إم ال ننني
وأ ا  يدليم:  اإلسرا،يل  ال يريد ررب موسبة ض  غزئر كونةا ممثرئ علع اال تراد اإلسرا،يل ".

لنند  ال نني   نندرات عسننكرية مننمثرئ يمكننن  مننم  تلةننا ارننتتش  طنناع غننزئ ضنن  أيننا  "أم  مننم غ ر لننال
 .93 ليلةر لكن  ال يرغب رروب أو عمليات عسكرية  اطفةر وممثرئ ض  آم"
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   ل  ترصيع النيالة البسكرية ضن   ني  االرنتتش اإلسنرا،يل ر إلنع أم طنا،رئ مسنيرئ تالبنة لسنت 
د أرلبة أطفاش مم عا،لة لكر علنع شناطغ غنزئ  نتش الرنرب علنع  و االرتتشر تسللت لاستشةا

2014ض  ري   طاع غزئ 
94. 

 12/8/2018 ،األحد

 النننوزارئ سنننترضا  أمسنننليمام زهينننرو  الفلسنننطينية أكننند وكينننش وزارئ االترننناالت وتكنولو ينننا المبلومنننات
 .95ال رلية شلكاتةا ال ليوية ض  ال فة لبد  رارها لتصوية لإ   "إسرا،يش" شكو  رسمية لرع  

 ضننن   الفلسنننطينيةإم ا  ةنننزئ ا منينننة  رال رلينننة  النننت ل ننننة أهنننال  المبتصلنننيم السياسنننييم ضننن  ال نننفة
ومنم تلن  االنتةاكنات  .2018 نتش تمنوز/ يولينو  الفلسنطينييماعتندا  علنع  372ال فة نفذت 

وتصوش  لر.رالة ارت از علع المبا 155و رعملية مداهمة 25استدعا  ر و 55ر وسياسيا   اعتصاال   72
 الل ننة إلنع وأشنارت للتنسنيع ا منن . عملياتر وضصا   3الل نة إم أ ةزئ السلطة أسةمت ض  إرلاط 

لد  ا  ةنزئ نفسنةار كمنا شنملت  سالصا   سياسيا   مبتصت   57ر ومرررا   أسيرا   67أم مم ليم المبتصليم 
 .96رصو يا   اشطا  ن 14ومبلميم وعشرئ ررفييمر إ اضة إلع   امبيا   طاللا   34االعتصاالت 

 .رنننذرت كتا،نننب الصسنننا  االرنننتتش منننم الصينننا  لنننأو عمنننش وارتكننناب أو رما نننة  نننتش الفتنننرئ الرالينننة 
وأ ننا  الصسننا  ضنن  مصنناش كتلنن  مرننرره للشننأم البلننرو ونشننره علننع مو بنن  لالل ننة البلريننة والبرليننة: 

منارا  وألمنا  ال "يسترسم للبدو أال ين ر  ض  إيةا  نفس ر ضةم أو عمش غل  يردر عنن  سنيكلف  د
يطيص ر سيكوم شي،ا  ل  يبرض  مم  لش سوا   ض  ماهيت  أو ض  كميت "

97. 

   سو  تتالا البمش  ند   "إسرا،يش"لنياميم نتنياهو رركة رماس لأم اإلسرا،يل  رذر ر،يس الوزرا 
"نرننم ضنن  أو   : لسننة ركومتنن  ا سننلوعية ر  ننتش نناش نتنينناهوو  .الرننادر مننم  طنناع غننزئ "البننن "

وهنن  لننم تنتةنن  ل ننرلة  راإلرهنناب ضنن   طنناع غننزئ. إنةننا تنطننوو علننع تلننادش  ننرلات ة  نند  مبركنن
. "إلطتع النار. لم نكتفن  لأ نش منم ذلن  واردئ. مطللنا وا عر ي ب أم يكوم هنا  و   كامش

لتدمير م،نات ا هندا  البسنكرية التالبنة  ررتع اآلم"  ا إلع أم ال ي  اإلسرا،يل   نتنياهو شاروأ
وسنيت  ترصينع  رهدضنا هو إعادئ الةندو  إلنع سنكام ال ننوب وغنت  غنزئ" شددا  علع أم"ر ملرماس

 نننانوم "  ننند   التننن   نننرت ضننن  تنننش ألينننب مبلصنننا  علنننع التظننناهرئنتنيننناهو  ننناش و  هنننذا الةننند  لأكملننن ".
و ننود دولننة إسنننرا،يش وعلننع و ننوب  نننانوم  علننع الترننندو  نند    اطبننا   "تلصينننا أمننس دلنننيت  ": الصوميننة

ترضا ض   لب تش أليبر وسمبنا ]ضلسطيم[ نا أمس أعت  منظمة التررير الفلسطينية الصوميةر شاهد
 .98الةتاضات لالرو  لالد  نفدي  يا ضلسطيم"

  و ننت  أور ونرننم أ ننرب مننم رمنناس ممكننم ز إم "إسننصاطيوضنناش شننتاينت اإلسننرا،يل وزيننر الطا ننة  نناش
نننار مننا  إطننتعاتفنناع و نن  لنن  تو ننا علننع  "إسننرا،يش"أم  زم ننع ضنن  ترصيننع ذلنن ". وادعننع شننتاينت

 .99رماس
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 إنةنا وثصنت استشنةاد  ضلسطيمر ض  لينام رنرف ر -  الت الرركة البالمية للدضاع عم ا طفاش
علع يد  وات االرتتش اإلسرا،يل  ض  ال فة لما ضيةا الصندسر و طناع غنزئر إ ناضة إلنع  طفت   37

2018سنة آ ريم علع ا  ش منذ لداية  طفت   13 نالتسلب لةعا ة دا،مة ل
100. 

   101المراررصطاع المم أدوية السرطام ض   %80غزئر عم نفاد  طاع أعلنت وزارئ الررة ض. 
 ر ض  أرا   السنلطة الفلسنطينية أعلم ال ةاز المركزو لإلررا  الفلسطين ر ارتفاع مبدش اللطالة

 .102 طاع غزئو ض  ال فة ال رلية  ر%55و اش إم مبدش اللطالة ليم الشلاب ت اوز الن 
 عطلنت مشنروعا  ألمانينا  إلنشنا  مكنب نفاينات ضن  منطصنة  "إسنرا،يش"رت الصنائ البلرية الثانينةر أم ذك

اشننننترط علننننع الركومننننة ز،ينننن  ألكننننيم الصنننننائر إم وزيننننر لي،ننننة االرننننتتش اإلسننننرا،يل   تو النننن را  ه.
 .103ا لمانية أم تست د  مستبمرات االرتتش أي ا  المكب الفلسطين ر للت ل  مم نفاياتةا

 13/8/2018 ،اإلثنين

  طاللت الركومة اإلسنرا،يلية منم إدارئ النر،يس ا مريكن  دونالند ترامنبر لبند  تصلني  ميزانينة وكالنة
لةد  ت ننب الموا ةنات ومنا  رلمنا "تفا   ا و اع اإلنسانية لشكش راد" رض   طاع غزئ اونرو ا 

ممثلن   لنعإلسنرا،يل  عنر  عو الت مرنادر مطلبنةر إم الطلنب ا ورفت  لن"االرتكاكات البنيفة".
م الركومة اإلسرا،يلية   .104ا تزاش تراوش إ ناع ركومة ترامب لذل مإدارئ ترامب  لش عدئ شةورر وا 

 105استشةد ضلسطين  لررا  ال ي  المررو علع الردود الفلسطينية المررية  نوب  طاع غزئ. 
   لمصللننة مننا  طناع غننزئر هنن  دور ليلرمنامر لننأم مسننألة الرنرب ا نناإلسننرا،يل ر أضي دضاع  وزيننر النرنر

تفصنده  أثننا  ضن   ا ت هنذه الترنريرات ليست مسألة إم كانت ستصا أ  الر لش مسألة متع ستصا.
ليلرمننام علننع أول،نن  الننذيم ينتصنندوم الركومننة ويتةموننن   ورد    اعنندئ الصيننادئ البسننكرية لمنطصننة غننزئ.

مسننمولة ومسننتصلةر ضمنننذ  رمنناسر ضصنناش: "ال نني  يبتمنند سياسننة أمنيننةرركننة لننالب ز وال ننب  أمننا  
عنرنرا  منم رمناس و ررننا أكثنر منم  168ر  تلننا [2018] منارس الما ن  /لد  ا رداإ ضن  آذار

 .106آال ر ودمرنا عشرات اللنع الترتية الت  تست د  لاإلرهاب" 4

  أعلم اللن  الدول  عم مشروع  ديد لتوضير دع   رير ا  ش للد ش للشلاب الباطليم عم البمش
رنو نويةد  المشروعر وضع لينام رنرف  رنادر عنم اللنن  الندول ر إلنع توظين   زئ.غ طاع ض  

لتصدي  ال دمات ض  م االت تمنس  رشابر نرفة  مم النسا ر لد  منظمات غير ركومية 4,400
ش المشروع ال ديدر الذو وسيمو   الرا ة إليةا مثش الررة والتبلي  والمساندئ للمبا يم وكلار السم.

ملينننوم دوالرر تصننندي  التننندريب علنننع المةنننارات ومسننناندئ الوظنننا،   17رنننة لصيمنننة يننأت  ضننن  إطنننار من
 .107شالا   750يلل   رالمبتمدئ علع اإلنترنت لبدد إ اض  مم الشلاب

 إم  نننوات االرنننتتش اإلسنننرا،يل ر ر  النننت ممسسنننات رصو ينننة ت بننننع لا سنننر  الفلسنننطينييم ضننن  تصرينننر
طفنت ر  69. وذكنر التصرينر أم منم لنيم المبتصلنيم 2018  يولينو /ضلسطينيا   تش تموز 520اعتصلت 
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ر نرنو 31/7/2018ولذل  لل  عدد ا سنر  والمبتصلنيم الفلسنطينييم رت نع  ررفييم. 5نسا ر و 9و
ورسننب التصريننرر ضصنند للنن  عنندد المبتصلننيم  ضتيننات  ارننرات. 3امننرأئر لينننةم   53أسننيرر منننة   6,000

 .108طفش 300ا طفاش نرو 
 ر،ننيس الركومننة اإلسننرا،يلية لنينناميم نتنينناهور   يرمنن  كننورلماش اللريطننان  هننا   ر،ننيس رننزب البمنن

 "إسننرا،يش"وذلن  لبند أم اسنتنكر ا  ينر مشناركة كنورلم ضن  إرينا  ذكنر   نادئ ضلسنطينييم اغتنالتة  
 .109ض  تونس

 14/8/2018 ،الثالثاء

 ة لللدينة االرنتتش ضن  ذكرت اإلذاعة البلرية الرسميةر أم ما تسمع لن"ل نة الت طنيط واللننا " التالبن
الصدسر راد ت علع  طة للنا  كليات عسكرية علع أرا و ضلسنطينية وا بنة ضن   رينة عنيم كنار  

مبار ننة شننديدئ مننم  لننش مننم رغ  علننع الننالل نننة واضصننت علننع الم طننط  أموأ نناضت  ضنن  الصنندس.
ه ضنن  نلننا الكنيسننة الفرنسيسننكانية ورعاياهننار لسننلب م نناو  مننم ارتمنناش تسننلب اللنننا  ل فننا  الميننا

 .110"عيم مري "؛ وهو مو ا مصد س لالنسلة للمسيرييم
 اش ال نراش اإلسرا،يل  ما،ير أندور  Meir Indor ر إن  "ال يرلنذ اليو "إسرا،يش "ر ض  مصال  لرريفة

ض   طاع غزئر طالما أنن  ال تو ند هننا   لريا   تنفيذ عملية عسكرية واسبة النطاع تت مم ا تيارا  
ص   لاللصا  هنا  إلعنادئ السنيطرئ ا منينةر كمنا ررنش ضن  عملينة السنور  طط ركومية رسمية ت

وأشننار إلننع أم "اللننديش ا ض ننش أمننا  إسننرا،يش لموا ةننة رمنناس  ".2002الننوا   لال ننفة ال رليننة ضنن  
اسننت تش تفو ةننا البسننكرور مننم  ننتش تو ينن   ننرلات  ويننة وأر ننية  ويننةر وو نن  الرننديإ عننم 

مشننددا   ر"علننع الرننواريخ والةاونننات رية لاهظننة مننم رمنناسر ردا  طةننارئ السننت ر و لايننة أثمننام لشنن
االنتصننناش لمررلنننة الصرننن  ال نننوو المننندمر النننذو ينننذكر رمننناس لتف ينننرات ال نننارية " علنننع  نننرورئ

لذاكرئ  ال نولية لليروتر علع أم تلصع راس ة لذاكرئ  ادتةار كما أم  ر  ال ارية ما زاش عالصا  
 .111رسم نرر ه ورضا  "

 نرننو ش )كمللنن  مليننوم شنني سننتصتطابلريننة لننأم الركومننة اإلسننرا،يلية الفة مبنناري  أضننادت رننري
مننننم البا،ننندات ال ننننريلية الفلسننننطينيةر لمرنننلرة  واسننننيس لم ننننالرات شننننةريا ر ألننن  دوالر(  269.6

وا مم ال فة ال رلية أو  طناع غنزئ إلنع  وي نرو الرنديإ عنم  نرار  ."إسنرا،يش"االرتتش كانوا  د ضر 
ملينوم  13لصيمنة   اسوسنا   52 ا،يلية يلز  السلطة الفلسطينية لدضا تبوي  لننردر عم مركمة إسر 

متييم دوالر( لزع  تبر ة  لتبذيب ض  س وم ا  ةزئ ا منية الفلسطينيةر لبد  3.5نرو ش )كشي
 .112طرده  مم ال فة ال رلية و طاع غزئلو  راعتصالة  لتةمة ال يانة

 أم عننندد  2016 سننننةلشنننأم اإلسنننرا،يلية  ةالمركزيننن اإلررنننا  دا،نننرئةا ت ديننندئ نشنننر  مبطينننات كشنننفت
شن  ر كمنا تلنيم  6,300إليةنا لنن  ها روايزيد عم عدد الذيم  "إسرا،يش"اإلسرا،يلييم الذيم غادروا 
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 يميلننوم إلنننع م ادرتةننا لنسننب أعلنننع مننم المةننا ريم الصننندامع. "إسننرا،يش"أم المةننا ريم ال نندد إلنننع 
كننانوا  نند هننا روا إليةننا ضنن  البصنند ا  يننر.  2016 سنننة "إسننرا،يش"مننم الننذيم غننادروا  %26وتلننيم أم 

كننانوا  نند هننا روا إليةننا ضنن   انفسننة سنننةضنن  ال "إسننرا،يش"إلننع  هننا روامننم الننذيم  %42كمننا تلننيم أم 
 .113السالعر أو غادروها لفترئ تزيد عم عا  لشكش متوارش

 زو لمنظمننننة  راطيننننة لترريننننر ضلسننننطيم مصاطبتةننننا ا تماعننننات الم لننننس المركننننو أعلنننننت ال لةننننة الديم
ضن  را  ه. وعننزت ال لةننة  رارهنا إلننع "تسننارع وتينرئ التنندهور ضنن   15/8/2018ضنن   المصننررئالتررينر 

لرلمنننان   -وترنننوش السنننلطة الفلسنننطينية منننم نظنننا  ر،اسننن   رأو ننناع النظنننا  السياسننن  الفلسنننطين 
 .114م تلط إلع نظا  ر،اس  سلطوو مر  يرك  لالمراسي "

   موشننني  كرلنننوم ا نلننا  عنننم عصننند ر،نننيس النننوزرا  اإلسنننرا،يل  لنيننناميم أكنند وزينننر المالينننة اإلسنننرا،يل
 منة سننرية منا النر،يس المرننرو علند الفتنا  السيسنن  للرنإ التةد،ننة  2018منايو أيننار/ نتنيناهو ضن  

علع سماش لشأم منا إذا  ض  رديإ إلع إذاعة ال ي  اإلسرا،يل ر ردا   رو اش الوزير ض   طاع غزئ.
: "نبننننن ر وكنننننش منننننا سنننننيردإ ضننننن  غنننننزئ سنننننيأت  لوسننننناطة مرنننننر كنننننام علنننننع علننننن  لالصمنننننة السنننننرية

 .115ولان راطةا"
 15/8/2018 ،األربعاء

  إننننا لننم نصلننش إال مرننالرة كاملننةر كمننا اتفصنننا ضنن   :مرمننود علنناس يةفلسننطينال السننلطة ر،ننيس نناش"
ر التنن  نسننبع لكننش  وتنننا إلن ارةننا مننم أ ننش ورنندئ شننبلنا وأر نننا ضنن  ظننش ركومننة وارنندئر 2017

وسنننت  شنننرع  وارننندر م ننندديم الصنننوش إنننن  ال دولنننة ضننن  غنننزئر وال دولنننة دوم غنننزئ"ر و نننانوم وارننندر 
إلنع أنن  منم رينإ الملندأ ضالنواينا  رضن  را  ه 29النن ضن  كلمتن  أمنا  دورئ الم لنس المركنزو  رمشيرا  

غير مو ودئ لد  رماس مم أ ش المرالرةر وهنا  مم يش ا علع عد  السير ضيةار وهنا  مم 
رنفصة  نننا أوش منم و ن   ند  أ"وأشنار علناس إلنع  اآلم هن    نية إنسنانية ضصنط.أم الص نية   ير 

 .116الصرم ورارلةار وسنستمر ض  مرارلتةا رتع إسصاطةا"
 الفلسننطينية  نناش ع ننو الل نننة المركزيننة لرركننة ضننتع عننزا  ا رمنندر إم اتفنناع التةد،ننة لننيم الفرننا،ش 

ضننن  ترنننريع إلذاعنننة  ر نننا  ا رمننندوأ واالرنننتتش " ياننننة للشنننبب الفلسنننطين  و  نننيت  الوطنينننة".
نمننا مةر ننام لإلعننتم عننم االتفنناعر ملينننا   ر"رننوت ضلسننطيم"ر أم مننا ي ننرو لننيس مفاو ننات أننن   وا 

وأو ننعر أننن  لننيس  أللنن  ال انننب المرننرو لت نننب موعنند الم لننس المركننزو لإلعننتم عننم التةد،ننة.
إلع أم أو اتفاع تةد،  ي نب  لد  "الصيادئ الو ت لمثش هذه المةر انات الت  ال ضا،دئ منةا"ر مشيرا  

 .117أم يكوم لاس  منظمة التررير

  أميناش  تسنبةوتوسيا منطصنة الرنيد اللرنرو إلنع  رضتع مبلر كر  ألو سال  ت سلطات االرتتش رر
رسالة روتية متر مة إلنع الل نة البرلينة  أضي دور ليلرمام دضاعوزير ال ولإ   .ض   طاع غزئ لررية
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 نا،ت  "إم البنن  ال ي ندو نفبنا ر ضن  رنيم ي لنب الةندو  المنفبنة". ومو ةة إلع أهال   طناع غنزئر 
وأ ننا  ليلرمننام أم "إسننرا،يش ليسننت  وأكنند ليلرمننام أننن  يميننز لننيم  يننادئ رمنناس والسننكام ضنن  غننزئ.

"ر مشيرا  إلع أم  طاع غنزئ "يمكنم أم يرنلع سنن اضورئ الشنرع المشكلة لالنسلة لل زاوييمر لش الرش  
 .118 زاويوم مم رك  رماس وسياستةا"ا وسط ض  راش ت ل  ال

   ا تمناع   ر،يس النوزرا  اإلسنرا،يل  لنيناميم نتنيناهو تصييمن  رنوش الو نا ا منن  اإلسنرا،يل  ضن   د
وذكنننر نتنيننناهور ضننن  ا تمننناع م لنننس النننوزرا ر أنننن  منننم  ."2030تصيننني  ا منننم "ننننت ضننن  إطنننار يالكال

أننن   ر مو ننرا  المتو بننة ضنن  البصنند المصلننشالمتو ننا أم تننزداد الميزانيننة ا منيننة ضنن   ننو  التةدينندات 
 .119%0.3ورتع  %0.2يبتز  زيادئ ميزانية الدضاع لنسلة 

    تورننلت للديننة االرننتتش ضنن  الصنندس المرتلننةر ومننا تسننمع "سننلطة أرا نن  إسننرا،يش"ر إلننع اتفنناعر يننت 
سنتثمار االتفناع علنع ا كمنا تن    أل  وردئ استيطانية  ديندئ ضن  أنرنا  مديننة الصندس. 20لمو ل  لنا  

 .120ض  اللنية الترتية وا ماكم البامة ض  أريا  المدينة مليوم دوالر( 379.1)نرو  شكيار شيلم 1.4
  متةمنة  ةرركومة اإلسنرا،يليالها مت عا،لة ال ندو اإلسرا،يل  المفصود ض   طاع غزئ هدار غولدم

مو ننا تننويتر: "نتنينناهو ووزرا  علننع و الننت البا،لننة علننع رسننالةا  إياهننا لالتصرننير ضنن  إر نناع النةننا.
: "لبند االتفناع الم نزو منا أردوغنام  ا،لنة وأ ناضت البا،لنة الكالينت يليبوننا ويت لوم عنم هندار".

 .121وتركيار اآلم تستسل  الركومة اإلسرا،يلية لرماس"
  أعلم المدع  البسكرو البا  اإلسرا،يل ر شاروم أضي Sharon Afek ر أن   رر إغتع ملن  الترصينع

 ت بننر ر والتنن  2014 سنننةوارنندئ مننم أكلننر وألشننا م ننازر االرننتتش  ننتش البنندوام علننع غننزئ  ضنن 
نفننذ  نني  االرننتتش مننا يرننف  لننن"إ را   لبنندما ر1/8/2014ر والتنن  رنندثت ضنن  ال مبننة ا سننود" لننن"يو 

"ر لمننا أسنر أرند  ننودهر وأطلنع نينرام كثيفنة لل اينة لات ناه منطصنة ضن  Hannibal Directive هنيلبش
 .122ال ندو هدار غولدم ضصدامر إ اضة إلع ضلسطينيا   70نرو  استشةادعم  تأسفر  ردينة رضعم

  يةودينا   ديندا  منم دوش أمريكنا  239 الت الصنائ السالبة البلريةر إم الركومنة اإلسنرا،يلية اسنتصطلت
 .123الشماليةر لت نيده  ض  رفو  ال ي ر وتوطينة 

 16/8/2018 ،الخميس

  أم  رعم ثتثة مسموليم إسنرا،يلييم رضيبن  المسنتو  ن  لرريفة ه،رتسر نصت  المو ا اإللكترو ذكر
وسننيت  تنفيننذها  رورركننة رمنناس تشننمش سننتة لنننود أساسننية "إسننرا،يش"التفاهمننات رننوش التةد،ننة لننيم 

ر لشننكش تنندري   شننريطة الرفنناظ علننع تةد،ننة كاملننة. واللنننود السننتة هنن : و نن  إطننتع نننار شننامش
نسانيةر و ة الريدضتع المبالر وتوسيا مسارو  تنرمي  ر و تلادش أسر  ومفصنوديمر و مساعدات طلية وا 

 .124مرادثات روش مينا  ومطارو  رالنطاع ض  الصطاع لتمويش أ نل  ةلنية ترتية واسب
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  دور ليلرمننامر لننالت ل  مننم ركنن  رركننة رمنناس ضنن   طنناع غننزئ  ننأضي اإلسننرا،يل هنندد وزيننر الرننرب
"الرلينا البرلن "ر ومنم  نتش "ترنري " ال مناهير لنس ة  ديدئ مم  ورف المراررر لواسطة ما 

مننم الندعوات التنن   ررنريفة مبنناري  اإلسنرا،يليةضن  ترننريع ل روسن ر ليلرمننام الفلسنطينية عليةننا.
رنرب  وينة علنع  طناع غنزئر  نا،ت : "لصند شننينا رمنتت عسنكرية علنع  يطلصةا لب  الوزرا  لشم  

مليننة ذاتةننا وتتو ننا نتننا،ج م تلفننة"ر مشننددا  ر ضننت يمكننن  أم تبننود للب2014و 2012و 2008غننزئ ضنن  
 .125تصت   أم يتروش  طاع غزئ إلع نموذ  ا ترادو نا ع "إسرا،يش"علع أم مرلرة 

 إم  نوات االرنتتش أطلصنت الننار ت ناه الرنياديم لن   اش مركز الميزام لرصنوع اإلنسنامر ضن  لينام :
وررند  .2018 سننة؛ مننذ لداينة آ نريم 15مرئر و تلنت  تلةنا رنيادا ر وأرنالت  231الفلسطينييم 

مركلنا  اسنت دمةا الرنيادوم  12رنيادا ر ومرنادرئ  39المركز الرصو  ر اعتصناش لررينة االرنتتش لنن 
 .126ر  تش الفترئ نفسةا تش ررتت الريد الت  كانوا ينظمونةا

 ةنا هدمت ال راضات اإلسنرا،يليةر لرراسنة مشنددئ منم  نوات الشنرطةر  رينة البرا ينب غينر المبتنر  ل
132 ر وذل  للمرئ الن1948 سنة أرا  ض  النصب دا ش 

127. 

  عنننم لننند  البنننا  الدراسننن  ال ديننند ضننن  موعنننده  ليينننر كرينلنننوش وننننروا وكالنننة ال البنننا المفنننو  أعلنننم
 روال نننفة ال رلينننة روللننننام روسنننورية رلمننندارس الوكالنننة ل مينننا منننناطع عملياتةنننا ال منننس؛ ا ردم

ع االسنتثنا،  لل ننة االستشنارية لننألونروار لأنن  "مننذ كنانوم كرينلوش ضن  اال تمنا ضادوأ و طاع غزئ.
ملينننوم دوالر أمريكننن  كتموينننش إ ننناض ر  238ر تمكننننت ا وننننروا منننم تررنننيش 2018ينننناير  /الثنننان 

 تمويش يكفن  إلدارئ عملينات الوكالنة ضصنط رتنع نةاينة الشنةر المصلنش" وهذا مش ا  دا ر ولدينا راليا  
مليوم دوالر إ اضيةر ليس ضصط ل نمام  217"ا ونروا لرا ة إلع  . و اش إم2018أيلوش/ سلتملر 

 .128ضتع مدارسةار ولكم ل مام استمرارها متارة رتع نةاية هذا البا "
 17/8/2018 ،الجمعة

  وموا ةتةنا  ر نرآر أو أو مسنمع "رنفصة الصنرم"منا يسنمع   أكد الم لس المركزو الفلسطين  رض
رلاطةار واعتلا  ا  لركومة االرتتش اإلسرا،يل ر و ز  ر اإلدارئ ا مريكية شريكا  لكش السلش الممكنة وا 

ر 29الننن دورتنن  الباديننة   ننتش لنن  كمننا أكنند الم لننسر ضنن  ليننام .مننم الرننش   امننم المشننكلة ولننيس  ننز 
اسننتمرار  طننا البت ننات السياسننية مننا اإلدارئ ا مريكيننة لرننيم ترا بةننا عننم  راراتةننا غيننر الصانونيننة 

وشدد الم لس علع رض   الكامش للمشاريا المشلوهة الةادضة  م واالستيطام.لشأم الصدس والت ،ي
وأكد أم التةد،ة  ."رفصة الصرم"إلع ضرش  طاع غزئ عم ال فة ال رليةر علع اعتلار ذل   ز  مم 

لاعتلارهننننا الممثننننش الشننننرع  والورينننند للشننننبب  رمننننا االرننننتتش مسننننمولية وطنيننننة لمنظمننننة الترريننننر
 .129ر والتأكيد أم ال دولة ض   طاع غزئ وال دولة دوم  طاع غزئضرا،ليا   وليس عمت   رالفلسطين 
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  آ نننريم ل نننرو  ورننناالت ا تنننناعر ضننن  موا ةنننات عنيفنننة  270استشنننةد شنننالامر وأرنننيب أكثنننر منننم
مم مسيرات البودئر والت  أطلنع عليةنا  21الن ال مبة يو  شةدتةا  مس مناطع شرع  طاع غزئر 

 .130 رع"" مبة الوضا  للصدس والمس د ا 
  مراولتن  تنفينذ عملينة طبنم ضن  الللندئ الصديمنة لبنداستشةد أرمد مراميدر لنيرام شرطة االرنتتشر 

 .131مم الصدس
  إنن   ر،يس الوزرا  اإلسرا،يل  لنيناميم نتنيناهور  نا،ت   ر الاوآض  الرةيون   المبسكرها   ر،يس

ة التنن  ت نرو للورتةننا ةد،نة التإلننع استسنت  تننا  أمنا  رركنة رمنناسر وذلن  علننع  لفين "إسنرا،يش" ناد 
 .132روش  طاع غزئ "إسرا،يش"ليم الرركة و

   تبزينننز رماينننة  إلنننعر أرلبنننة مصتررنننات تةننند  لألمننن  المترننندئ أنطونينننو غنننوتيري  البنننا ا منننيم   ننند
 رعسننكرية أووأ ننر  أمنيننة  روتشننمش نشننر لبثننة مرا لننة مدنيننة ؛المرتلننة ا را نن الفلسننطينييم ضنن  

نش ا منيم  وتبزيز الر ور الميدان  للمنظمة الدولينة. روالتنموية نيةاإلنساوزيادئ المساعدات  وضر 
رفرة أعند ه لننا  علنع طلنب ال مبينة البامنة لألمن  المترندئ  14البا  مصتررات  هذه ض  تصرير مم 

30/3/2018منذ لداية مسيرات البودئ ض  ض   طاع غزئ  ضلسطينيا   171 استشةادلبد 
133. 

 18/8/2018 ،السبت

 ا  رعر وذلن  لبند أم  امنت  نوات االرنتتش اإلسنرا،يل  لةغت ن ر وطنرد  المس دع ألواب أعيد ضت
عِصنَب استشنةاد شناب منم أ  الفرن ر رناوش  ر17/8/2018ال مبنة  مسنا  ينو  رالمرليم منم المكنام

أ نننا  م،نننات الفلسنننطينييمر رنننتت  الم نننرب والبشنننا ر ضننن  و  طبنننم أرننند عنارنننر شنننرطة االرنننتتش.
 .134لبد إغتع المس د مريط لاب ا سلاطر

 إنننا ي نب أال نسنتةيم  مرمود علاس أهمية المصاومنة الشنبليةر  نا،ت   يةفلسطينالسلطة ال أكد ر،يس"
ورننوش المرننالرةر  نناش ضنن  كلمتنن   ننتش ال لسننة  ا ر  ملتةلننة لالمصاومننة الشننبلية". عَ ل ننلةننار ولتَ 

السنلطة كمنا هن  ضن  غنزئ وضنن  ال تامينة ال تماعنات الم لنس المركنزو الفلسنطين ر "إمنا أم نسنتل  
ما يستلموم ه "ر مشددا   علنع أم  ال فةر دولة واردئر ونظا  واردر و انوم واردر وست  واردر وا 

وهن  التن   رأو أمواش ومساعدات تأت  ل زئ ي ب أم تأت  مم  تش الركومة الفلسطينية الشرعية
تبنن  هدننة أو تةد،نة وغيرهنار  أم "المرنالرة لالنسنلة لننا ال علناسروأ نا   ترسلةا إلنع الصطناع.

وال تبن  مساعدات إنسانيةر المرالرة أم تبود الوردئ كما كانتر ضت يو د دولة ض  غنزئر وركن  
 .135"ذات  ض  ال فة ال رليةر وهذا لم نصلش ل ر ولم نصلش أم تكوم غزئ منفرلة إطت ا  

  طينية أم يتفنناو  مننا  و ضرننيش علننع السننارة الفلسنن ال يرننع  " ر ضنن  ليننام لةننا:رركننة ضننتع الننت
إسرا،يش أو غيرهار وأم التفاو  روش   ايا تة  شبلنا هو ضصط مم شأم منظمنة التررينر الممثنش 
الشرع  والوريد لشبلنار وأم ما تصو  ل  رماس  رب للةوينة الوطنينة وتننازش عنم الصندس ورصنوع 
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م ان راط رماس ض  ترريع ررف ر إ رو اش المتردإ لاس  رركة ضتعر أسام  الصواسم  ."شبلنا
ررارها علع ت اوز منظمة التررينر الفلسنطينيةر ال ي فسنر  "إسرا،يش"ض  مفاو ات ما  ومواضصتةا وا 

 .136"إسرا،يش"و الواليات المتردئ ا مريكيةإال ض  سياع تنفيذ رفصة البار الت  تتلناها 
 أو تةد،نة  لنرا  رركنة رمناسر مبت رها   أميم سر الل نة التنفيذية لمنظمة التررير را،ب عريصات

ضننن  ترنننريرات لإلذاعنننة  رو ننناش عريصنننات ."رفصة الصنننرمن"ضننن   طننناع غنننزئ " اعننندئ" لننن "إسنننرا،يش"منننا 
سننرا،يش  ننط أرمننر لننيمالفلسننطينية الرسننميةر إم "الرننديإ عننم تةد،ننة  .. ومننم .ضرننيش ضلسننطين  وا 

وشننندد علنننع أم  رمننناس إلنننع "التو ننن  عنننم هنننذا البلنننإ". لننن  يرننندإ لالتننناريخ"ر داعينننا   رالمررمنننات
"منظمة التررير الفلسطينية ه  ال ةة الم ولة للرديإ لاس  الشبب الفلسطين  عم أو تةد،ة ما 

 .137إسرا،يش وليست الفرا،ش"
  الة ننو  الممنننةج لصيننادات ضننتع  نند رركننة "أم  رألننو زهننرور الصيننادو ضنن  رركننة رمنناس سننام أكنند

لورنناية التنن  ة وا ننر أمثلتنن  ترننريرات عريصننات هننو انبكنناس لبصليننة الةيمنننآوالننذو كننام  ررمنناس
 لننش التطنناوش علننع " ع ضننتععلنن ر أمضنن  تدوينننة لنن  علننر تننويتر رشنندد ألننو زهننروو  ".تننممم لةننا ضننتع

وأم تتطةننر مننم عننار الشننراكة  رم ننرد ضرننيش  سننر االنت الننات أنةننارركننات المصاومننة أم تتننذكر 
 .138"ا منية ما االرتتش

  رادو لالرركنة سنام  ألنو زهنروو اش الصين رماس ليام الم لس المركزو الفلسطين . رركةرض ت 
"عصند  :إم الليام "ال  يمة ل  وهو يبلر عم مو   رركنة ضنتع ضصنط". وأ نا  ضن  ترنريع رنرف 

الم لس لةذه الطريصة المنفردئ وعد  ارترا  موا   الصو  الر،يسية هو تكنريس لتنصسنا  واسنت فا  
 .139لال ةود الملذولة لترصيع المرالرة"

  لنند  ا مننن  المترنندئ السنننفير منرننور البتيلننن ر ضنن  رنننديإ  ننا  منننا الننندا،   الكويننتأكنند منننندوب
ذ أس  لصرار الواليات  ا تزاش ض  ردارئ ا ولويات البرلية.م"الشرع ا وسط" أم   ية ضلسطيم  وا 

ر ذك نر لأنن  اسنتنادا  إلنع نسنلة الند ش الصنوم  اوننرو ا تةا المالية لندع  وكالنة اامةسإالمتردئ  ف  
 .140دم  يفوع ما يصدم  ا مريكيوم" لةذه الةي،ة الدوليةلبدد السكامر "ضما نص

 ينننندد  لياننننا   رنشنننرت عننندئ هي،نننات ضننن  لريطانينننا تمثنننش المةنننا ريم منننم م تلننن  ال نسنننيات والبر ينننات
 ر1948 سننةأو نصا  يتناوش مو وع ضلسطيم ومرنة أهلةا منذ النكلنة  إلسكاتلالمراوالت الساعية 

هي،ننة مننم  84وأعننرب المو بننوم علننع الليننام ) والمترصننات.ومننا عننانوه مننم ويننتت التة يننر والرننرب 
عنم  لصةن   راللريطانينة The Independent ندلندنتالذو نشرت  رريفة اال ردا ش لريطانيا و ار ةا(

الفلسننطينيوم منننذ طننرد مبظمةنن  مننم أرا ننية   يبانينن مننم المرنناوالت ال اريننة إلسننكات الرننديإ عمننا 
وأشننار الليننام إلننع أم تلنن  الو ننا،ا التاري يننة مبروضننةر  .1947 نةسنن "دولننة إسننرا،يش"التن  أ يمننت عليةننا 

دولننة "وهنن   ننز  مننم تنناريخ لريطانيننا التنن  كانننت  ننوئ انتننداب ضنن  ضلسننطيم ومةنندت الطريننع إلنشننا  
1917 سنةالمشمو   Declaration Balfourمم  تش عدئ  طط ألرزها وعد للفور  "إسرا،يش

141. 
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 19/8/2018 ،األحد

  أم إرنرار رركنة ضنتع علنع ت وينا غنزئ وضنر   ررور الصينادو ضن  رركنة رمناسألنو زهن سام أكد
 ."رفصة الصنرم"البصولات عليةا وموارلة التنسيع ا من  ما االرتتش يتناضع ما ادعا اتةا رض  

ضن  تدويننة لن  علنر تنويتر: "غنزئ لنم تلصنع رهيننة الررنار الفترناوو النذو ال يصنش  رو اش ألنو زهنرو
 .142سرا،يل "لشاعة عم الررار اإل

 أو مرننلرة ضنن  ترننبيد  "إسننرا،يش"اإلسننرا،يل ر إننن  لننيس لنند   دضاعوزيننر النن ردور ليلرمننام نن نناش أضي
وشنننندد ضنننن  مصاللننننة إذاعيننننةر علننننع أم  وأم ضننننتع المبننننالر مننننرتلط لالةنننندو . رغننننزئصطنننناع لا و نننناع 

مرلننوط وأم  ننرار إعننادئ تأهيننش الصطنناع  رتبمننش ضنن  غننزئ علننع  اعنندئ الةنندو  يصاللنن  هنندو  "إسننرا،يش"
"ال نترنندإ  ليلرمننام: ورننوش الوسنناطات لشننأم الةدنننةر  نناش لشننكش أساسنن  لبننودئ المفصننوديم ل ننزئ.

لرمنناس أو مرننر أو ا منن  المترنندئر يننأت  إلينننا الننلب  مثننش مرننر ويصتررننوم علينننا الكثيننر مننم 
 .143المصترراتر ونرم نبمش لذكا  وال ن لره  أننا ال نريد الرديإ ما أرد"

  ر أدا  ركومت  ض  التبامش ما مل  التةد،نة علنع رندود تياإلسرا،يل  نفتال  لين وزير التبلي انتصد
إم  لينينت  اشو  أضي دور ليلرمامر لاالستست  لرركة رماس. دضاعوات ة  لينيت وزير ال  طاع غزئ.

ليلرمام ا تار استستما  سيمدو ض  النةاية إلع الررب والت نرية لندما   ننود ال ني  اإلسنرا،يل  
لمبلننر الت ننارو الورينند ضنن   طنناع غننزئ لبنند مننرور الينيننت أم إعننادئ ضننتع  رأ و  رات سياسننية.العتلننا

 .144أكثر مم شةر علع إغت  ر يبد  لمثالة " ا،زئ لرركة رماس"
  أعلنننت الركومننة اإلسننرا،يليةر ضنن  وثيصننة رسننمية مصدمننة إلننع المركمننة البليننا ضنن  الصنندسر أننن  "يمكننم

البنال ر ويمكنن  أي نا  أم يمنس لسنيادئ الندوش ا  نلينة منم  للكنيستر تشريا  نوانيم  و مكنام ضن 
 و نننا  هنننذا المو ننن  ضننن  رسنننالة رد    نننتش تشنننريع  نننوانيم تسنننرو علنننع منننا يرننندإ ضننن  هنننذه الننندوش".

تصديمةا إلع المركمة البليار ض  إطنار اللرنإ ضن  االلتماسنات  يةسرا،يلاإلركومة الطللت  رإ اضية
را نن  الفلسننطينية ال ارننةر و رورننا  اللننند الننذو يرنندد  ننانوم شننرعنة مرننادرئ ا  المصدمننة  نند  

 .145رتريات الكنيست ض  تشريا  وانيم ي رو إنفاذها ض  ال فة ال رلية
 عننريس وعننروسر  مسننم،ة كثننر مننم   ماعيننا   را  ه عرسننا  ضنن   الفلسننطينية   ضنن  مصننر الر،اسننةيأ نن 

 .146ر،يس مرمود علاسال لملادرئ مم
 20/8/2018 ،اإلثنين

 ضن  رنديإ للرننامج "ملن  الينو "  رسنر الل ننة التنفيذينة لمنظمنة التررينر رنا،ب عريصناتأمنيم   اش
 تدمير للمشروع الوطن  الفلسطين . "إسرا،يش"م انفراد رماس لاالتفاع ما إعلر تلفزيوم ضلسطيمر 

ونرننم نرينند رمايننة أهلنننا ضنن   طنناع غننزئ أمننا  ال ننرا،   ر"إم التةد،ننة مطلننب وطننن عريصننات:  و نناش
 .147نرم ما التةد،ة الشاملة ض  إطار وطن  شامش" ..مم  لش االرتتش. المرتكلة
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  أعلنت  نوات االرنتتش اإلسنرا،يل  عنم استشنةاد الشناب هنان  مرمند عنودئ الم ندالوور منم سنكام
ر شننماش 1948 سنننةدا ننش ا را نن  المرتلننة  رشننماش  طنناع غننزئر لنندعو  تسننلل  لمنطصننة زيكنني 

  .148ش إطتع النار ما  وئ إسرا،يليةوتلاد رمتر  مسم،ةغزئر مساضة   طاع
 21/8/2018 ،الثالثاء

 لتطليننننع رننننفصة  لنننندأت ضبليننننا   ا مريكيننننة اإلدارئ: "الننننوزرا  الفلسننننطين  رامنننن  الرمنننند ه ر،ننننيس  نننناش
 رالبرنننرر رينننإ اعترضنننت لالصننندس كبارنننمة إلسنننرا،يش ونصلنننت السنننفارئ إليةنننار و لرنننت المسننناعدات

". وشدد الرمد ه علع فرش  طاع غزئ عم ال فة ال رليةوتراوش إل ا  ا ونروار ويسبوم اآلم ل
م اللرنإ عنم إشبلنا ض   طناع غنزئ إلضشناش هنذا الم طنطر ونصنوش لرركنة رمناس "بوش علع ي أن 

 .149هو الوردئ الوطنية الفورية" ر الرش   لر  أو البري  ليس هو الرش   إلعممر ما،  

  ر إم رضنا الررنار عنم غنزئر لنات  ريلنا   السياس  لرركة رمناس إسنماعيش هنينة المكتب اش ر،يس
 نننتش  طلنننة رنننتئ عيننند  روأكننند هنينننة ."رفصة الصنننرمن"دوم تصننندي  أو تننننازالت سياسنننية أو  لنننوش لننن

ا  نننرع لسنننارة السنننرايا وسنننط مديننننة غنننزئر أم رضنننا الررنننار سنننيكوم دوم الت لننن  عنننم الثوالنننت 
 ر ناد  ا  لبيند أم هننا   ينر ضن  هنذا ا أنن  يستشنبر البودئ عم أر  ضلسنطيمر م نيفا   الوطنية ورع  
ضنننن  غننننزئ هنننن  م ننننلوطة دوم أثمننننام  إنسننننانيةوشنننندد علننننع أم أو مبال ننننة  لشننننبلنا. رإم شننننا  ه

لشلكة أمام عرلية مم أ ش و ا ال مانات التزمة لتنفيذ  سياسيةر وتأت   مم تواضع وطن  ث   
ودمنا   رد ا سنطورووالرنمو  ر"أ وش إم اليو  لف ش هذه المسيرات :وأ ا  ما يت  االتفاع علي .

 .150وا سر  لات الررار يترنع ض  هذه المررلة" رالشةدا  ال ررع

 ر  ال لةة ت ال م االتفا يات المو بة إلنةا  االنصسا  ضن  إالشبلية لتررير ضلسطيمر ض  ليامو رسم  و
ي ننب أم تكننوم المرنندد  و  ةننِد ضنن  إنةننا  االنصسننا ر داعيننة إلننع اعتمنناد  رومننا تتهننا 2011 سنننة
يشنار  ضن  إعندادها ال مينار وعند  ررنر اللرنإ ضيةنا  ريات وطنية ملزمة لتنفينذ هنذه االتفا يناتآل

أكندت ال لةنة علنع مو فةنا النراض  للةدننة و  لالروارات واللصا ات الثنا،ية ليم رركت  ضتع ورماس.
 أو التةد،ننة مننا البنندو لاعتلننار ذلنن   طننأ لننالمبن  السياسنن ر وعلننع أم المصاومننة لم تلنن  أشننكالةا

 .151ه  الوسيلة الت  ي ب اعتمادها ض  إدارئ الرراع مب 

 اإلسنننرا،يل  أضي ننندور ليلرمنننام لنننالتطورات التننن  تشنننةدها الرننندود اإلسنننرا،يلية منننا  دضاعأشننناد وزينننر الننن
والتزا  رماس لالتةد،ة. ورض  ليلرمام االدعنا ات لنأم رمناس غينر ملتزمنة لالتةد،نةر  ر طاع غزئ

طتع النار علع دورية عسكرية إسرا،يلية لسلب استمرار إطتع اللالونات ا .  لنش ينوميملرار ةر وا 
م  و اش إم اللالونات الت  تطلع ض  ا يا  ا  يرئر ال ترتوو علع مواد رار ةر لش تأت  ضارغنةر وا 
الترصيصات الت  أ راها ال ي ر دلت علع أم المسلع الذو أطلع النار علع الصوئ اإلسرا،يليةر ليس 

 .152   و تنظي مم رماس وال ينتم
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  أثننننا  مفاو ننناتةا منننا  ضننن  سنننتدضا "ثمننننا  عالينننا " "إسنننرا،يش"ا مريكننن  دونالننند ترامنننب إم  النننر،يس نناش
ونصننش السننفارئ ا مريكيننة  "رإسرا،يشن"الفلسننطينييمر مصالننش  ننراره االعتننرا  لالصنندس المرتلننة عارننمة لنن

هنذا دورهن  اآلم للررنوش م "الفلسطينييم سيررنلوم علنع شن    ي ندر  م إ  ا،ت   وأ ا  إليةا.
سنرا،يش هنو أعصند   نيةر وأضةن  أ" علع ا  مشدد علع أمر  يد"ر م ترصينع السنت  لنيم الفلسنطينييم وا 

لماذا تبر لت ضن  كنش منرئر  م الصندس كاننت دا،منا  ر نر البثنرئ النذو تنرتط  لن  المفاو ناتر وأننا 
تدضا إسرا،يش ثمم ذل ر وأم يررنش "واآلمر ضصد آم ا وام لك  وتالا  ا،ت :  أزرتةا عم الطاولة".

 .153الفلسطينيوم علع أمر  يد وسيررلوم علع أمر  يد  ن  دوره  اآلم"
 22/8/2018 ،األربعاء

  الليكننودر عنننات ليركننو رننزبالكنيسننت مننم  ع ننوأعلنننت Anat Berko  ر أنةننا تبمننش علننع طننر
كنش منم يرضنا علنع  عنا مشروع  نانوم  نا ر لندع  ركنوم ر يفنر  عصولنة السن م الفبلن  لمندئ 

أو علنن  هي،ننات "ال تبتلننر رننديصة إلسننرا،يش"ر مثننش  "رإسرا،يشن" ننتش مظنناهرئ علنن  "دولننة مباديننة" لنن
و الننت ليركننو إم مشننروع الصننانوم سننيصد  للكنيسننت ضنن  مطلننا النندورئ الشننتوية ضنن   البلنن  الفلسننطين .

2018أكتولر  /تشريم ا وش
154. 

   ه وما  علع الشرطة اإلسرا،يلية ض  أعصاب  نازئ  ردامألباد  شم  وزير ا مم الدا ل  اإلسرا،يل
. 17/8/2018ضن  طبم ض  الصدس  عمليةالذو استشةد  تش  رالشةيد أرمد مراميدر مم أ  الفر 

ال نازئ "ورنمة عنار علنع  ر مشددا  علع أمردام "إن  ما كام ي ب عليةا أم تسل   ال ثمام"أ و اش
 ئ تلو مر ئ ل نازاتة  الراشدئ أنة  يلاركوم م ر ليم دموييم".أهال  و يادئ أ  الفر ر الذيم يثلتوم مر  

اإلسرا،يل  أضي دور ليلرمام علع تنويتر: "تسنأش نفسن  لمناذا ي نب أم تكنوم أ   دضاعوكتب وزير ال
الفرننن   نننز ا  منننم ضلسنننطيم ولنننيس إسنننرا،يشخ إم رنننورئ م،نننات ا شننن ا  النننذيم شننناركوا ضننن  تشنننييا 

الفلسنطينية المرضوعنةر والةتنا  "لنالرو  لالند  نفندي  ينا شنةيد"  اإلرهال  منم مندينتة  وسنط ا عنت 
 .155"سو  ي يل  عم هذا السماش

  علننع  طننط للنننا  أكثننر مننم ألنن  ورنندئ سننكنية اسننتيطانية ضنن  ال ننفة  اإلسننرا،يلية السننلطاتواضصننت
 .156ال رلية
 23/8/2018 ،الخميس

   تيطام ضننن  ال نننفة ال رلينننة أنننن  يسنننبع لنننيس ضصنننط لتسننن أورو أرينننشأعلنننم وزينننر الزراعنننة اإلسنننرا،يل
إم سياست  وممارسات  ترنب ضن  ات ناه وارند هنو  أريشو اش  ض  ال ليش. الصدسر لش أي ا  شر   و 

"ضننر  السننيادئ اليةوديننة علننع كامننش أر  إسننرا،يش )أو ضلسننطيم الكاملننة(ر والتمةينند لننذل  لواسننطة 
 .157تبل،تةا لاالستيطام اليةودو"
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  لش  رالنصاب عم أم ست  اللررية اإلسرا،يل  شار  ليةاإلسرا،يكشفت رريفة يديبوت أررونوت 
 اننننننب دوش إلنننننع لررينننننة ا كلنننننر علننننع مسنننننتو  البنننننال ر ال RIMPAC ا لنننننلمنننننناورئ ريم رأسننننلوعيم
ندونيسننيار إسننتمية إغننتع  ننوات مباديننة  رنند المبننالر   رنناكالمننناورئ ت  لروننناو. و و  مثننش ماليزيننا وا 

م عندد وأشنارت الرنريفة إلنع أ لنةغتع م نيع هرمنز. ال سيما وأم إيرام تةنددالما،ية الرساسةر 
غوارنناتر  5و رطننا،رئ مصاتلننة 200و رسننفينة ررليننة 47و ردولننة 26ألفننا  مننم  25المشنناركيم  نند للنن  

 .158إ را  التدريب ض  المريط الةادو لمنطصة هاواو وت   
 24/8/2018 ،الجمعة

 النننر،يس دونالننند ترامنننبر سنننتصو    ننناش مسنننموش كلينننر ضننن  وزارئ ال ار ينننة ا مريكينننة إن ننن  "لطلنننب" منننم
رنننة أساسنننا   اإلدارئ ا مريكينننة "لت يينننر و ةنننة اسنننت دا  أكثنننر منننم م،تننن  ملينننوم دوالر كاننننت م ر 

إلننع أم هننذا اإل ننرا  ات  ننذ لبنند "مرا بننة  شننار المسننموشوأ للننرامج ضنن  ال ننفة ال رليننة و طنناع غننزئ".
ك  ي د  إنفناع هنذه  رة و طاع غزئلرامج المساعدئ ا مريكية للسلطة الفلسطينية ض  ال فة ال رلي

 .159ا مواش المرالع الصومية لألمريكييم"
  علع علوئ ناسفة علع طريع ترلط ليم  ريت  ليت لصيا وليت الفلسطينية عثرت أ ةزئ أمم السلطة

البلننوئ  سننا،ر كليننرئر إذ  تو ننا أمكننام مننم المتو ننا و  .وتصبننام ضنن  المنطصننة   رعننام غرلنن  را  ه
 .160ع أسطوانت  غاز مواد متف رئ وكمية كليرئ مم المساميرنةا ارتوت علإ
  نا إذا كنام نِ،ش عم   اش ر،يس الركومة اإلسرا،يلية لنياميم نتنيناهور للرنرفييم ضن  ليتوانينار عنندما س 

لاس  "رفصة الصرم": "هذا هو شأن ر إذا كام يريد التصد    يريد " طة ست " ترامب المبروضة إعتميا  
وا  ننر  يصننوش أشننيا  لةننذا الرننددر وأنننا أر  أننن  ممكننم الرنندوإر علننع الننرغ  مننم ضينن ر لننيم الفتننرئ 

ا " أنن  ال أر  ض  هذه المسألة أمرا  م لر 
161. 

   ألمرت المركمة اإلسرا،يلية البليا ض  الصدس إلع أنةا غير مصتنبة لمو   الركومة ودا،رئ ا و ا
 المركمة . ومنرتالمس د ا  رعلارات اإلستمية لمنا اليةود مم إ امة الرلوات اليةودية ض  

و النت إم منا تنوضره النيالنة  لنيالة اإلسرا،يلية مةلة لت يير تو ةةا أو تصندي  مو ن  مصننا.واالركومة 
 .162 وية ض  الص ية وال يمكم اعتلارها ر  ا   ريلدو لبيدا  عم المنطع رمم ر ج رلاس  كش همال 

 لمشنناركيم ضنن  اتةدا   ننوات االرننتتش اإلسننرا،يل  ل ننرو  م تلفننةر  ننرا  اسنن ضلسننطينيا   189 أرننيب
 ننتش المسننيرات  شننةيدا   171صنند استشننةد لننوزارئ الرننرة ض ووضصننا  . مسننيرات البننودئ شننرع  طنناع غننزئ

 .163أل  ل رو  م تلفة 18ر ضيما أريب أكثر مم طفت   27ر لينة  30/3/2018الت  انطلصت ض  
 و النت  ر2018سنة لموساد اإلسرا،يل   تش كشفت رريفة ه،رتس اإلسرا،يلية عم ميزانية  ةاز ا

آال  ش   لشكش كامش منا ي بلن  ثنان   7مليار دوالرر م يفة أن  يوظ  نرو  2.38إنةا تلل  
وذكننرت أم ميزانيننة  أكلننر وكالننة ت سننس ضنن  البننال ر لبنند وكالننة االسننت لارات المركزيننة ا مريكيننة.
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 ضنن  سنننةمليننار  1.37ر و2017 ضنن  سنننة مليننار 2.15البننا  الرننال  تزينند عننم سننالصتةار ريننإ كانننت 
 .164مليار دوالر 2.75إلع  2019 سنة ر مشيرئ إلع أنةا سترش ض 2008

 25/8/2018 ،السبت

  اونننرو ا أم اإلدارئ ا مريكيننة تبتننز  ت ييننر سياسننتةا لشننأم وكالننة  اإلسننرا،يلية الثانيننة الصنننائكشننفت .
"سنيبتلر عندد الت ،نيم  2018سلتملر  أيلوش/سو  تردره اإلدارئ ض  لداية  و الت الصنائ إم تصريرا  

ضةم مم المتو ا  رووضصا  للتصرير ونروا".ا متييم كما تصوش  5الفلسطينييم نر  مليوم ضصطر وليس 
 .165النظر ض  تصييد نشاطةا "إسرا،يش"ت ميد تمويش ا ونروا ض  ال فة ال رليةر والطلب مم 

  يننننر الفلسننننطينية رنننننام عشننننراوور  ننننرار الواليننننات اسننننتة نت ع ننننو الل نننننة التنفيذيننننة لمنظمننننة الترر
أ ت ننن  وغينننر  وورنننفت  لالسنننلو  النننت رالمترننندئ ا مريكينننة  طنننا مسننناعداتةا للشنننبب الفلسنننطين 

االلتننزاز النننر ي  أدائ  أسنننلوبو الننت عشنننراوو: "أثلتننت اإلدارئ ا مريكينننة أنةننا تسننت د   المسننموش.
لسنطينية لنم ي  نبوا لإلكنراه والتةديندر كمنا   ط لترصيع م،رب سياسيةر ولكم الشبب والصيادئ الف

 .166المصاي ة" أوالرصوع الفلسطينية ليست لرس  الليا  أم

  ضن   ذكنرا   ا سير مرمد متبب طراينةر مم للدئ السيلة الرارثية غرب  ننيمر مولنودا   زو ةأن لت
ة و الننت الطليلنن مستشننفع ضنن  ننناللسر لبنند ن ننا  تةريننب نطفننة مننم دا ننش سنن م زو ةننا ضنن  النصننب.

 .167لواسطة تةريب النط  مولودا   66زو ة أسير استطبم إن اب  50غروم لدرام إم أكثر مم 
 26/8/2018 ،األحد

    تننداولةا عننم  أكنند ع ننو المكتننب السياسنن  لرركننة رمنناس موسننع ألننو مننرزوعر أم ا نلننا  التنن  تنن
  علننر ضنن  ترننريرات لنن رو نناش ألننو مننرزوع تفارننيش اتفنناع التةد،ننة لننيم "إسننرا،يش" ورمنناس كاذلننة.

مو نننا تنننويترر إم رمننناس لننن  تطنننر  أو ضكنننرئ عنننم مطنننار غينننر مطنننار غنننزئر ولننن  تطلنننب مرتلنننات 
 .168للموظفيم علر "إسرا،يش"

 ثتثننة  30/3/2018البننودئ ضن   اتإم  ننوات االرنتتش  تلننت مننذ لنند  مسنير  وا،ننش اللننا المسنب   ناش
 .169مسبفيم و ررت البشرات

  ألنن  ضلسننطين   20إم "نرننو  ر منناش ال  ننروغننزئ عننم  نناش ر،ننيس الل نننة الشننبلية لرضننا الررننار
)أرراب منازش مدمرئ( كانوا يصيموم ض  ألف   منزش مة ريمر ا مر النذو يتطلنب الترنر  السنريا 

 .170مليوم دوالر 150وذكر أم لنا  هذه المنازش يرتا  نرو  إلنةا  مباناتة  لأسرع و ت ممكم".
 27/8/2018 ،اإلثنين

  م ر،نننيس السنننلطة الفلسنننطينية إر لصننننائ كنننام البلرينننةر زضننناش شنننتاينتيو  اإلسنننرا،يل وزينننر الطا نننة  ننناش
وشدد الوزير علنع  ماس ل زئ.ر رركة لموا ةة عسكرية  د   "إسرا،يش"مرمود علاسر يراوش دضا 
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علنع أنن  يننوو ضنر  عصولنات  هو سلب المشاكش المالية واإلنسانية لصطناع غنزئر ممكندا   علاسأم 
ضشناش : "إم ر،نيس السنلطة الفلسنطينية يسنبع إلزو ناش شنتاينت . ديدئ علع  طاع غزئ الشةر الصناد 

 .171اتفاع التةد،ة ليم إسرا،يش ورماسر الذو يت  للورت  لالصاهرئ هذه ا يا "
 ا يننزاش يبطننش مننإم ر،ننيس السننلطة مرمننود علنناس  ر نناش الصيننادو ضنن  رركننة رمنناس أسننامة رمنندام

 ر إلنع أملصا  علر  ننائ الصندس الف نا،يةوأشار رمدامر ض   إن از المرالرة الفلسطينية الدا لية.
نةا  المصاومة؛ ك  يسير  دما  ض  المرنالرةر وهنذا لنم يرندإ".  ونل ن  "علاس يريد تسلي  الست  وا 

إلع أم المشروع الوطن  يصو  علع أسس الوردئ والمصاومة والترريرر ورماس  ز  مم هذا  رمدام
ورنوش ملارثنات التةد،نة ضن  مرنرر لني م  ".المشروعر وأم علاس هو أوش مم ررب لنن"رفصة الصنرم

رمدام أم ذل  المل  لم يكوم مرتلطا  لمو   ضتع والسلطةر ضةمنا شنريكتام ضن  ررنار غنزئ منم 
ر ويشننمش كنش الفرنا،ش لاسنتثنا  ضنتع التن  عزلننت   نتش البصولنات. وأ نا : "رنوار التةد،نة وطنن  

 .172مل "نفسةا عم اإل ماع الوطن ر ورماس ال تسير وردها ض  هذا ال

  وردئ  أل  58"إم االرتتش أ ا   : لير االستيطام وال را،ط  ليش التفك   ض  الصدس المرتلة اش
 .173سنوات" 10ويسبع للنا  مثش هذا البدد  تش  راستيطانية ض  الصدس المرتلة

  ا وش لر،يس الم لنس التشنريب  الفلسنطين  أرمند لرنرر إم ا زمنة التن  تندعيةا وكالنة  النا،ب اش
ا وننننرو ا وأكننند لرنننرر  نننتش اسنننتصلال  وضننندا  منننم منننوظف   وننننروار هننن  "سياسنننية وليسنننت مالينننة".ا 

المفروليم مم وظا،فة ر أم المنظمة الدولية ال تبان  أزمة مالية لصدر   وعةا لصنرارات سياسنية 
 .174المصدمة لة  ونرواا  هدضةا ترفية   ية الت ،يم وتصلي   دمات

 م "البديد منم إ رض  مصاللة ما اإلذاعة البامة الليتوانية رل  لنياميم نتنياهو اش ر،يس الوزرا  اإلسرا،ي
لننش رليفننة ال يمكننم االسننت نا  عنةننا ضنن  الترنندو  رالنندوش البرليننة تننر  إسننرا،يش اآلم لننيس عنندوئ لةننا

"نشأ مم ذلن  تطلينا يمكنم أم يصنود إلنع السنت . أعتصند أنن  إذا كنام  ر مشيرا  إلع أن للبدوام اإليران "
 .175لدينا ست  ما البال  البرل  ا وسار ضسيساعد ذل  ض  التورش لست  ما الفلسطينييم"

 الرملة الوطنية السترداد  ثاميم الشةدا  المرت زئ لد  االرتتش اإلسرا،يل ر الت  تأسست  ذكرت
 مننة ر ومنا ينزاش 131تررينر  ثناميم  شنةيدر ضيمنا تن    400رنو نتوثينع ارت ناز  تن   أن  ر 2008 سنة
أم عننندد الشنننةدا  المو نننوديم ضننن  مصنننالر  الرملنننة وأكننندت ضننن  مصنننالر ا ر نننا . مرت نننزا   شنننةيدا   253

إلنننع المبلومنننات المتداولنننة رنننوش المصنننالر وأعنننداد الصلنننور  ا ر نننا  يفنننوع هنننذا البننندد الموثنننع اسنننتنادا  
 .176منذ لداية االرتتش مفصودا   68ورسب الرملة ضةم هنا   دا لةا.

  ننع ال ننا  لأل كشنن نيكننوالو متدينننو ر  "عملية السننت  ضنن  الشننرع ا وسننطن"منن  المترنندئ لننالمنس 
المتردئ للشموم اإلنسانية ض  ا را   الفلسطينية المرتلة  يم  ماك ولدري ر  تش  ا م منسع و 

ا تماع عصده ما ممثل  عدد مم المنظمات ا هلية غير الرلرية ض  مدينة غزئر أم الدوش المانرة 
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" لألم  المتردئر وأم 2018 مواش التزمة لن" طة االست الة اإلنسانية للبا  ضصط مم ا %30 دمت 
 .177مليوم دوالر 540نرو  يلل  رمم الملل  المررود لل طة %70هنا  ع زا  لنرو 

 28/8/2018 ،الثالثاء

  ضن  إررنا  ا من  المترندئ  ل اسفيرئ الواليات المتردئ ا مريكية ض  ا م  المتردئ نيكن  هنشككت
 ضنن  ترننريرات ضنن  ممسسننة النندضاع عننم الننديمصراطيات هننال رو الننت  د الت ،ننيم الفلسننطينييم.لبنند

Foundation for Defense of Democracies: " لةرنت   اوننرو ا سننكوم أرند المنانريم إذا  امنت
 ما تفبل ... إذا غينرت لشنكش ضبلن  عندد الت ،نيم إلنع عندد د ينع سننبيد النظنر ضن  شنراكتنا لةن ".

وأعتصند أم  رأتفنع منا ذلن "ضصالنت  رالبنودئ عمنا إذا كنام ي نب عند  طنر  مسنألة رنع   هنال ،لت وس  
 .178وما يردإ ض  ضنزويت" ةعلينا أم نلرإ هذا ض   و  ما يردإ )ما الت ،يم( ض  سوري

  الننر،يس ا مريكنن ر دونالنند ترامننبر  ننرر و نن  التمويننش الم رنن  ذكننرت م لننة ضننوريم لوليسنن  أم
وأشنارت كامشر وذل  لبد مرور أشةر علنع  فن  الندع  المنادو للمنظمنة.  لوكالة ا ونروا لشكش

أغسطس ال نارو لنيم ترامنب ومستشناره  /صرار ات ذ  تش ا تماع مطلا شةر آبالم لة إلع أم ال
 اريننند كوشننننرر ووزينننر ال ار ينننة مايننن  لوملينننو. و النننت الم لنننة إم اإلدارئ ا مريكينننة ألل نننت عننندئ 

 .179لصرارركومات )ل  تذكرها( لةذا ا
 نتش لصنا  منا أرلبنة  رذكرت اإلذاعة اإلسرا،يلية أم ر،يس السلطة الفلسطينية مرمود علاس أعلنم 

أكنناديمييم إسننرا،يلييمر أننن  يمينند "إ امننة دولننة ضلسننطينية منزوعننة السننت  ولنندوم  نني ر مننا  ننوات 
 يننتو ألننومونصننش المرا ننر اإلسننرا،يل  إ ال يتننزود عنارننرها إال لننالةراوات". رشننرطية لرفننظ ا مننم

Eli Alon  1967ر الننذو شننار  ضن  اللصننا ر أم "علناس ترنندإ عننم دولنة ضلسننطينية ضن  رنندود البننا 
ونصش عم علاس  ولن  للر نور "إنن   وعارمتةا الصدسر وأم تكوم منزوعة الست  ولدوم  ي ".

 يف نش أم تتننزود الشنرطة الفلسننطينية لالبرن  ولننيس لالسنت ر كمننا ا تنر  أم يل ننأ الطرضنام أي ننا  
 .180لألمريكييمر لكن  رأ  أن  لم تكوم هنا  را ة لذل ر ويمكننا التورش إلع اتفاع ليننا"

 رللمرنالرة الفلسنطينية  اش الصيادو ض  رركة ال ةاد اإلستم  مرمد الةنندور إم شنروط السنلطة 
 روالشننرعية روالسننت  روترننت ا ر  ر"ضننوع ا ر  رأم تبننود لننترك  غننزئ كمننا تركنن  ال ننفةضنن  

علع أم مفةو  التمكيم لند  السنلطة مرضنو  لند  المصاومنة  وشددمستريلة ونرض ةار  رم"والتمكي
أننن  إذا كننام مفةننو  السننت  الوارنند هننو مرننادرئ سننت  المصاومننة واسننتلارة  الةننندووذكننر  ضن  غننزئ.

علنع أم ا ولنع لمنم يةنا   ملارثنات الصناهرئ أم يترمنش مسنموليت  عنم  غزئ ضةو مرضنو ر مشنددا  
  .181غزئ أوال  أهال   طاع 

   اش ع و الل نة المركزية لرركة ضتع رسيم الشيخ: "عر  علينا مشروع إ امة مينا  ض   لر 
و ناش إم مشنكلة شنبلنا مننا   اطبننا   ومطنار ضن  إينتتر إال أم النر،يس مرمننود علناس رض ن  رض نا  
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غاثينننة". اإلسنننرا،يل االرنننتتش  يمنننر هنننذا وتنننالا: "النننر،يس  ننناش علنننع  طنننا ر الننننا  وليسنننت إنسنننانية وا 
إذا انسنننا ت " و نننت   نننا،ت : ر ورأ  أنننن  لنننم يسنننتطيبوا تمرينننر أو شننن   لننندوم  لننن  علننناس."المشنننروع

 .182"وا ع وليس للبيد رماس لمرلا التةد،ة لالمصاس اإلسرا،يل  سيكوم لنا رد  

  إم ر،ننيس ، رننريفة الرسننالة أ رتنن ضنن  رننوار ، اإلسننرا،يل النا،ننب ضنن  الكنيسننت  الننت رنننيم زعلنن ر
التةد،ننة مننا االرننتتش مننم  ننتش  إللننرا هننو مننم ينندضا الفرننا،ش ، مرمننود علنناس لسننطينيةالف السننلطة

شننبل  كمسننموش إسننرا،يل   ألنننا وأ نناضت: "علنناس يترننر  مننا  ررنناره ل ننزئ ورض نن  للمرننالرة.
وأكند ت أم  ال تمثش غنزئ التن  ترارنرها". والسلطة عمليا   ...كصا،د متورطر وليس كفلسطين  ض ت  

م الرصنننوع التاري ينننة للشنننبب الفلسنننطين ر وال تبلنننر عنننم رصنننوع الفلسنننطينييم السنننلطة "ال تبلنننر عننن
وتالبننت:  والمتروكننة مننم السننلطة رغنن  الم ططننات التةويديننة التنن  تتبننر  لةننا". رلال ننفة والصنندس

"السلطة است دمت المرالرة لترصينع مرنالع علناس وضريصن  الش رنيةر ومراولتةنا تبمني  نمنوذ  
 .183و "وهذا أمر مرض رال فة علع غزئ

  المركزيننة لرركننة ضننتع عننزا  ا رمنندر أم الننرد النةننا،  لرركننة ضننتع علننع الور ننة  الل نننةأعلننم ع ننو
إم "رركنة ضنتع اسنتندت ضن   رينو الو ناش ا رمندر ضن  ترنريع إذاعن   المررية ورش إلع الصناهرئ.
ر وأو ننننرت آليننننات التنفيننننذ ممكنننندئ علننننع  ننننرورئ 12/10/2017و 2011ردهننننا علننننع اتفننننا   أيننننار 

( مننم النصطننة التنن  ورننلنا إليةننار عننندما تو فننت لننندا   االتفنناع علينن  )لننندا   رار ضنن  تنفيننذ مننا تنن   االسننتم
ال طوات البملية ض   طاع غزئ لبد التف ينر المفتبنش النذو اسنتةد  موكنب ر،نيس النوزرا  ور،نيس 

 .184 ةاز الم الرات البامة"
  عم  طاع غنزئ مررننة  ورضا الررار ر2014رماسر إم  طواتةا نرو تثليت تةد،ة  رركة الت

ودعننا المترنندإ لاسنن  الرركننة علنند اللطينن  الصننانوع ضنن   لاإل منناع الننوطن  والمصاومننة الفلسننطينية.
ترنننريع رنننرف ر رركنننة ضنننتع لسنننرب االعتنننرا  لنننن"إسرا،يش" وو ننن  التنسنننيع ا منننن  مبةنننار ورضنننا 

ن از المرالرة  .185"إم كانت رريرة علع المشروع الوطن " رالبصولات عم غزئر وا 

 تسنننبة ضرنننا،ش ضلسنننطينية إلنننع اللننند  لنننة را ات تطلينننع اتفا نننات المرنننالرة وتبزينننز الشنننراكة  دعنننت
وو نا اآللينات ال نرورية لنذل ر مشندديم علنع  نرورئ  2011لتنفيذ اتفاع الصاهرئ  الوطنية وروال  

ال لةة و ال ةاد اإلستم ر و والفرا،ش ه : رركة رماسر  إن ا  ال ةود المررية لترصيع الوردئ.
رركننة و رننزب الشننببر و ضنندار  -  راطيننةر واالترنناد الننديمصراط  الفلسننطين و ال لةننة الديمو ةر الشننبلي

 .186الراعصة–طت،ا ررب التررير الشبلية و  رالصيادئ البامة - ال لةة الشبليةو  الملادرئ الوطنيةر
  نة  اعتصنناش عنندد مننم الفلسننطينييم ضنن  ا سنناليا ا  يننرئر لينن الشننالا  اإلسننرا،يل  أننن  تنن     ةننازأعلننم

أسننر  مرننررومر وذلنن  لشننلةة المشنناركة ضنن  تشننكيش شننلكة واسننبة تالبننة لرركننة رمنناس ضنن  مدينننة 
وينتة  الشنالا   .منم النسنا  ضنةم الشنلكة كاننت ت ن  عنددا   رولرسنب أ ةنزئ أمنم االرنتتش ال ليش.

ط ضننن  م ننناش ت نيننند انشنننالمنننا  ينننادئ الرركنننة ضننن   طننناع غنننزئ و نننار  النننلتدر و  لالتنسنننيعالمبتصلنننيم 
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كمنا ادعنع الشنالا  أم الشنلكة  وتصدي  المسناعدئ لبنا،تت ا سنر . روالوعظ ض  المسا د رمناشطي
دارئ نشاط ال مبيات ال يرية ض  المدينة   .187راولت السيطرئ علع البمش الللدو ض  المدينةر وا 

  ر ل نننواز لصنننا  وشنننرعنة لينننوت مسنننتبمرئ متسنننل  ضننن  الصننندس اإلسنننرا،يلية المركزينننة المركمنننةأ نننرت
 رب را  هر علع الرغ  مم إثلات منواطنيم ضلسنطينييم أم لينوت هنذه المسنتبمرئر أ يمنت   ركريمي

اإلذاعة اإلسنرا،يلية أم الصنرار يبنن  ضنتع الطرينع كلينا  أمنا  شنرعنة  وذكرت علع أرا ية  ال ارة.
نرو أل  ليت أ ام  المستوطنوم ض  ال فة ال رلية المرتلة علع أرا  ضلسنطينية  ارنةر كاننت 

 .188لرسب الصانوم اإلسرا،يل  غير شرعيةر وال يمكم اإللصا  عليةا د  ت ب

   مليوم  275)نرو  مليار شيكش "إسرا،يش"عم استثمار االنت  وزير اإلسكام اإلسرا،يل  يوآ  كش
 تش مشاركت  ض  مةر ام  راالنت و اش  ض  االستيطام  تش السنوات الثتثة الما ية. دوالر(

"ال يمكننم  :سنناعات منم مشناركت  ضنن  ا ترنا   لننر النلن  يوسن  ضنن  نناللس لمسنتبمرئ لينت إيننش لبند
ت اهش االسنتيطام ضن  ال نفة ال رلينةر أننا ض نور لاالسنتثمار النذو  مننا لن   نتش السننوات الثتثنة 
الما ية ض  تطوير المستوطناتر وكش هذا أمر  رورو  م هنا نر  ملينوم مسنتوطم لرا نة 

 .189لةذه المشاريا"
    تسريل  إلع وسا،ش اإلعت  اإلسرا،يليةر تليم أم أ ةزئ الم الرات اإلسنرا،يليةر و ةنت  ض  تصرير ت

ترننذيرات إلننع الصيننادات السياسننية ضنن  الركومننةر مننم تلبننات ال طننوات ا  يننرئ التنن  تصننو  لةننا إدارئ 
الننر،يس ا مريكنن ر دونالنند ترامننبر ت نناه الفلسننطينييمر و رورننا  الصنندس و  ننية الت ،ننيم ورننع 

ئ. و الننت إم هننذه ال طننوات تثيننر الصلننع مننم  طننر اشننتباش ا و نناع م ننددا ر لريننإ تننندمر البننود
 . 190ورركة رماس "إسرا،يش"ال ةود الملذولةر راليا ر مم أ ش التورش إلع تةد،ة ليم 

 إم مرننلرة  طناع غننزئ هن  ترصيننع  ر ناش  طينب المسنن د ا  رنع الملننار  الشنيخ عكرمننة رنلرو
ضنن   روأ ننا  رنلرو ما  وت فينن  لمباننائ السنكام ورضننا الررنار.لمنا ضيةننا منم رصننم للند رالتةد،نة

الننرأو: "إننن  ي ننب رضننا البصولننات والررننار عننم  طنناع غننزئر وال يمكننم أم ي با ننب وكالننة ترننرير  ل
 .191الشبب الفلسطين  ض  غزئ نكاية لفريش أو لرزب مبيم"

 29/8/2018 ،األربعاء

  يريع السننوارر إم الررنار اإلسنرا،يل   اش ر،يس المكتب السياس  لرركة رماس ض   طاع غزئر
كسر  ريلا ر مو را  أم رركت  أرسلت رسالة لترتتش علنر وسنطا  لنأم المصاومنة علع الصطاع سي  

وستدوو رفارات اإلننذار ضن  غنو  دام )تنش ألينب ومريطةنا("ر  ر"ستصلب مر ش ال مر ض  و ة 
تالا أم "مو ات مم الرواريخر ومنا و  عدوانا   ديدا  علع غزئ. ض  راش ضشلت  ةود التةد،ة وشم  

د نا،عر وسنيتكرر هنذا ا منر منرات  5 نرب ضن  ر علع تش أليب سي  2014رب طيلة أيا  عدوام    
رركنة ضنتع علنع  كما كش  السنوار أم وضد رماس إلع الصناهرئ تسنل  رد   وكلما لز  ا مر". رومرات
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أم ر،نيس السنلطة مرمنود و ة ا ولنع"ر ها علنع الور ن"أسوأ مم رد   شددا  علع أنةاالور ة المرريةر م
 .192علاس "سي سر كثيرا  إم ضر  عصولات  ديدئ علع غزئ؛  م ذل  سيبزز ت اوزه"

 انتصد الصيادو ض  رركنة ضنتع ا سنير منروام اللرغنوث  لشندئ التنسنيع ا منن  النذو تصنو  لن  السنلطة 
ث ر ضنن  كلمننة تلتةننا زو تنن  ودعننا اللرغننو  مننا االرننتتش اإلسننرا،يل  ضنن  ال ننفة ال رليننة. الفلسننطينية

 ر2015 سننةإلع تنفيذ  رارات الم لس المركزو ر ضدو  اللرغوث   تش ممتمر عصده مركز مسارات
التن  منم المفتنر  أم تكنوم  رعلنع أنن  "ال يبصنش أم تكنوم السنلطة ا  شددر موو   التنسيع ا من 

 .193رارسة  لترتتش" ر سرا للررية واالستصتش

  اس  لرركة رماس موسع ألو مرزوع إم منظمة التررير "ي ب أال تكنوم السي المكتب اش ع و
واست ترنننا   رطرضننا  مشنناركا  ضننن  رنننا التةد،ننة منننا االرننتتش كونةنننا مو بننة علننع اتفا ينننات أوسننلو

وتسا ش ألو مرزوع: "لماذا اإلرنرار علنع مشناركة منظمنة  ."2014لت رلة التفاو   تش عدوام 
وال مرنلرة تر نع منم  رلمصاومة وتوالبةا مم تةد،نة أو تلنادش أسنر الترريرخ وه  ال عت ة لةا لا

 .194رلط المرالرة ليننا لالتةد،ة ما البدو"
  نتش إطنتع اسن  شنمبوم ليرينز رر،نيس النوزرا  اإلسنرا،يل  لنيناميم نتنيناهو ناش  Shimon Peres 

يرام لم يردع إسرا،يشر  النووورديمونة  مفاعشعلع  كما ولم يردعنا أو إم "أو اتفاع ليم سورية وا 
إلع أم "عملية التطليا الت  تصو  لةا دوش ر،يسية ض  البال  البرل  ما دولة  نتنياهو وأشار تةديد".

 .195إسرا،يش تردإ أما  عيوننا ول  يكم يمكم ت يش هذا الر   مم التطليا  لش عدئ سنوات"

  رننريفة منةننا مصنناطا نشننرت ر  ننتش مصاللننة مننامغر،ننيس  ةنناز الشننالا  اإلسننرا،يل  ننندا  أر  نناش
منام غو ناش أر  "ال ي مكنم رنش   مينا المشناكش لاسنت دا  الللطنة"ر أو  لنالصو ئ. ر إنن يديبوت أررونوت

م عد  عودئ إض  الو ت عين  و إم  عودئ السلطة الفلسطيني ة إلع  طاع غز ئ هو مرلرة إسرا،يلي ةر 
 .196لرربو  ديدئ "إسرا،يش"ر  السلطة وتفا   المشاكش اإلنساني ة ض  الصطاع سيدضا رماس إلع  

  أعلم ال ةاز المركزو لإلررا  الفلسطين  النتا،ج النةا،ية للتبداد البا  للسكام والمسناكم والمنشن،ت
 أونسننمةر  1,899,291  ورسننب النتننا،جر ضصنند للنن  عنندد السننكام ضينن غننزئ.  طنناعضنن  مراضظننات  2017
 .%49.3 واإلننناإر %50.7كور ر ويشننكش الننذيةفلسننطينال أرا نن  السننلطةمننم م مننش سننكام  39.7%

 .197الصطاع سكام إ مال مم  %2.65نسمةر يشكلوم  112,239,1 ضي  لل  عدد الت ،يمو 
  م ر إ ننتش مرادثننة م لصننة مننا يةننود أمريكننام رديفينند ضرينندمام ضنن  "إسننرا،يش"السننفير ا مريكنن   نناش

واسنتطرد . رينةمبناري  البل لرنريفة وضصنا  ر ضر  التورنش إلنع تسنوية ضن   طناع غنزئ  نبيفة  ندا  
ضريدمام ض  الرديإ عم الربولات الت  توا   مسيرئ التسوية ض  غزئ لالصوش "إم مشكلة إسرا،يش 

ت اوز السلطة الفلسطينية وا عمار  طاع غزئ لندوم تند لة ر ضنةم  وأمريكا تكمم ض  أن  ض  راش ت   
ال نننفة وغنننزئ  هنننذا سنننيكوم لمثالنننة  نننا،زئ ننننادرئ لرركنننة رمننناسر ا منننر النننذو سنننيبزز مكانتةنننا ضننن 

 .198وسي لع مشكلة كليرئ"
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  ر مو ننرة أم إل ننا  الميزانيننات ا ونننروالشننكش نةننا،  لوكالننة  ةنناإنةننا  تمويل ا مريكيننة اإلدارئ ننررت
 راإلسنرا،يل  الفلسنطين  رنراع ز  مم عملية إعادئ التفكير ض  توزيا الموارد ا مريكية ضيما يتبلع لال

 .199أهداضةا ا مريكيةمواش ض  المكام الذو تكوم ترصع ض  السياسة والرغلة ض  و ا ا 
  المكتنننب السياسننن  لرركنننة رمننناس  لينننش الرينننة إم هننننا  تو ةنننا  دولينننا  إلنةنننا  مباننننائ  ع نننو ننناش

الشبب الفلسطين  ض   طاع غزئر لكم الطر  المتبنت ض  االن راط ض  عملية رضا الررار عم 
السننلطة ال ترينند رضننا الررننار "سننطينية. وأ ننا  الريننة أم الصطنناع رتننع اللرظننة هنن  السننلطة الفل

 نونةا لبد مساع  رضب  ض  أعصاب المسيرات الشبلية  عم غزئ  نةا مشاركة ومتورطة ضي ر و م  
"إذا كام ثمنم كسنر الررنار عنم غنزئ تثلينت و ن  إطنتع الننار وو ن   أن  وذكر الرية وأدواتةا".

 .200.. ما ه  ال يانة ض  ذل خ!".لسيا  ا من اللالونات وعد  وروش المتظاهريم إلع ا

  ينننديبوت  رنننريفة نشنننرتةاضننن  ترنننريرات  نننندا  أرغمنننامر  سنننرا،يلاإلر،نننيس  ةننناز الشنننالا   ننناش
عملينة تف ينر  500أررونوتر إم  وات   امنت  نتش السننتيم ا  ينرتيمر لة ةنا  منا ال يصنش منم 

أهننندا  إسنننرا،يليةر  أو  ننند  ر "إسنننرا،يش"رمننناس ومنظمنننات أ نننر ر لتنفينننذها دا نننش رركنننة  ططنننت 
ر الت  تررند Cyber ول منةا مراوالت ل ط   نود. ولاإل اضة إلع ذل ر تمكنت وردئ السايلر

ما ينشر ض  الشلكات اال تماعيةر مم إلصا  الصنل  علنع ألنو  الفلسنطينييم النذيم  ططنوا لتنفينذ 
 .201أم يتمكنوا مم تنفيذهاإسرا،يلييم وأهدا  إسرا،يليةر واعتصلوا  لش  عملية ضردية  د   3,000

  اإلسنننرا،يل  أضي ننندور ليلرمنننام: "ثمنننة  ينننارام لالنسنننلة لصطننناع غنننزئر ا وش إسنننصاط  دضاعالننن وزينننر ننناش
رمنناس مننم  ننتش ال نني  اإلسننرا،يل  ودضننا ثمننم رننببر لمننا ضنن  ذلنن  الرا ننة إلننع السننيطرئ علننع 

ا ر والطريصة الثانية تبند غزئر وال يار الثان  مراولة إي اد و ا يسصط ضي  المواطنوم أنفسة  النظ
 .202لاستصرار أكلر لكثير"

  د   ر،يس ل ننة الدا لينة اللرلمانينة ضن  الكنيسنت اإلسنرا،يل ر ينوآ  كني  Yoav Kish ر منم رنزب
الليكودر ا ترارا  لتبديش  وانيم "آداب المةننة"ر لرينإ يبا نب كنش نا،نب يتو ن  إلنع ممسسنات دولينة 

 د نشناط  اللرلمنان .ين متو  روسنرب  نواز سنفره الدللوماسن  ر السياسة اإلسرا،يليةر لصطا راتل  د  
ر إم "النشناط ال طينر Miki Zohar راض  رسالة إلع ر،يس ل ننة الكنيسنت ميكن  زوهن رو اش كي 

إسننرا،يشر يسننتدع   النذو يصننو  لنن  نننواب الصا،مننة المشننتركة البننربر ضنن  ا منن  المترنندئ وأورولننار  نند  
انيم ترد  مم هنذا النشناطر الةناد  إلنع عنزش إسنرا،يش وتشن يا عصد ا تماع طارئ لل نةر وا  رار  و 

 .203مصاطبتةا ض  البال "
  االرنتتش ضن  الصندس لوالنة ضن   ندار سنور الصندس التناري   منم سنارة ألنو ال نلبات  للديةضترت

 .204ض  لاب البمود علع رارئ النرار ر لالصدس الصديمة



 2018 أغسطس/ آب __________________________________________________________

  35       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

   لننار لكنننا  " نرار الوالينات المترندئ كنام مفا ،نا   إم ليينر كرينلنوش وننروا وكالة ال البا  اش المفو
. لم نستسل  ل ر وسنلصع نبمش مم أ ش أم يشنبر الت نغ الفلسنطين  لنأم البنال  يصن  إلنع  انلن "

 .205"مليوم دوالر مم عدد مم الدوش الرديصة 283 لتوضيروأكد أم "الوكالة  امت 

 31/8/2018 ،الجمعة

  ررا بت لرذر وعناية الص ية ا مريكية"اإلدارئ  أم لةار ليام ض  ا مريكيةرال ار ية  وزارئأعلنت 
المتردثنننة لاسننن  وو ةنننت ر "ا وننننروا إلنننعامات إ ننناضية ةسنننإالوالينننات المترننندئ لنننم تصننند   أمو نننررت 
نةنا "مبيلنة لشنكش ال عمش الوكالنةر  ا،لنة إ لطريصةانتصادات الذعة  هيذر ناورت ا مريكيةال ار ية 

 .206يمكم إرتر "

  لو ن صرار ا مريكن  لنال ر نليش أو ردينةرمرمود علاس ة السلطة الفلسطينيةسااطع لاس  ر،نالندد 
وورنف  لأنن  "اعتندا  سناضر علنع الشنبب الفلسنطين  ، الدع  المال  لشكش كامش عم وكالة ا ونروا

 الل ننة التنفيذينة لمنظمنة التررينر رنا،ب سنرأمنيم ولندورهر اسنتنكر وترد لصنرارات ا من  المترندئ". 
 .207"ال يرع للواليات المتردئ ا مريكية إل ا  وكالة ا ونروا" مشددا  علع أن  صراررالعريصات 

  إم "التو نن  ا مريكنن   رتننويتر لننعضنن  ت رينندئ ع رسننام  ألننو زهننرو ضنن  رركننة رمنناس نناش الصيننادو
ئ البننودئر ي ننا اإلدار  إلل ننا  المنننع ال ارننة لوكالننة ا ونننروا إ نناضة إلننع اسننتمرار التشننكي  لرننع  

 .208ا مريكية ض  مو ا البدو لشبلنا الفلسطين  وا مة البرلية واإلستمية"
   ر  نتش مصاللنة أ راهنا مننا رنريفة ينديبوت أرروننوت ألنيكس ضيشنمام ضن  مرلنش البسنكروالكشن

أضي نندور ليلرمننامر أم ا  يننر التصننع زعمننا  دوش عرليننة ال تصنني  عت ننات  النندضاع اإلسننرا،يل وزيننر 
"نترندإ مبةن  عنم التةديندات الرصيصينة: إينرامر  :ليلرمنام و ناش ضن  تنش ألينب. رسمية منا "إسنرا،يش"

وهننن  يننندركوم علنننع مننناذا يمكنننم أم يررنننلوا منننم إسنننرا،يش:  رالرركنننات اإلرهالينننة السننننيةو الصاعننندئر و 
. وال أذكنننر أم هنننمال  الزعمنننا  البنننرب اسنننتراتي  مبلومنننات اسنننت لاريةر  لنننرئر تكنولو ينننا وتبننناوم 

 .209ص ية الفلسطينيةر ليس كلند أوش وال ثام وال ثالإ"طرروا لملادرتة  ال
  وتندمير  مينا منرنات  رإلنع اغتيناش  نادئ رركنة رمناس تينوزير التبلي  اإلسرا،يل  نفتنال  ليندعا

ننن  "مننم الوا ننب علننع الركومننة اإلسننرا،يلية ت رينند  طنناع غننزئ مننم علننع أوشنندد لينيننت  رننواري ةا.
 .210ط الرركة لةيرام"الست ر وتدمير أنفاع الرركةر وض  ارتلا

  مواطننننا  ل نننرا  ولاال تنننناع  نننتش الموا ةنننات التننن   240الرنننرة الفلسنننطينية إرنننالة  وزارئأعلننننت
 .211والت  رملت عنوام "مسيرتنا مستمرئ" 23اندلبت علع الردود الشر ية لصطاع غزئ لال مبة الن 

  أمنينننة إسنننرا،يلية كشنننفت رنننريفة نيوينننور  تنننايمز عنننم تبا ننند أ ةنننزئ ا منننم اإلماراتينننة منننا شنننركات
الذكيننة لةنند  الت سننس علننع مسننموليم  طننرييم ضنن  مصنند متة  أميننر  طننرر  الةواتنن ال تننراع أ ةننزئ 

تمنني  لننم رمنند آش ثننان ر إ نناضة إلننع التنرننت علننع عنندد مننم السياسننييم والرننرفييم وش رننيات 
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ت ال علع الرغ  مم أم اإلمناراأن  كشفت الوثا،ع الت  اطلبت عليةا الرريفة و مبار ة ومثصفة. 
 ر إال أم الطننننرضيم ترلطةمننننا عت ننننة تبنننناوم أمننننن  وثيصننننة."إسننننرا،يش"تصنننني  عت ننننات دللوماسننننية مننننا 

عندد منم مبار نيةا السياسنييم وعندد منم الرنرفييمر  است دمت اإلمارات هذه التصنية أي ا   ند  و 
  ر،نيس النوزرار و ا مير السبودو متبب لم علد هر منة  إ اضة إلع ش ريات سبودية وللنانية

 .212الللنان  سبد الرريرو

  ا لمننان  هنايكو منناس ال ار ينة ناش وزيننر Heiko Maas ا وننروا تزينند مننم  وكالننة إم أزمننة تموينش
 نننياع هنننذه المنظمنننة يمكنننم أم يطلنننع سلسنننلة ردود ضبنننش ال "وأ نننا   رالنننة الشننن  وعننند  اليصنننيم.

ملينوم دوالر( للوكالنة  94نرو مليوم يورو ) 81و اش الوزير ا لمان  إم لتده  دمت   الط لةا".
نةنننا مسنننتبدئ لزينننادئ إسنننةاماتةار دوم أم يبلنننم ر منننا  ر 2018 نننتش سننننة  االترننناد  النننوزير ورنننإ .وا 

 .213أساس مال  مستدا  للوكالة""ا ورول  والدوش ا  ر  علع البمش لو ا 
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