




 2018 سبتمبر/ أيلول _________________________________________________________

  1       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

 اليوميات الفلسطينية
 2018 بتمبرس/ أيلول

 1/9/2018 ،السبت

  والقيادة الفلسططينية  رئيس السلطةنبيل أبو ردينة، إن الفلسطينية باسم الرئاسة  الرسميقال الناطق
يدرسططططون التولططططج إلططططع اللمأليططططة الألامططططة لممططططم المتمططططدة ومللططططس ا مططططن الططططدولي، لموال ططططة القططططرار 

 .1روا، وذلك التخاذ القرارات الضرورية لمنع تفلر ا موري بخصوص وكالة ا ونمريكا 
  التططاريخي، وبفألططل  الفلسطططيني مططق  الالألططودة بابططت ومقططدس ومممططي بفألططل  أن مططق   فططت أكططدت مركططة

مططال ال يسططتطيع أن االقططانون الططدولي، الططذه صططا تج ا مططم المتمططدة ولططيس الواليططات المتمططدة، وأن تر 
والصطططط يوني المتطططططر ،  اةسططططرائيليضططططع ةرادة اليمططططين وتوقيططططع خا ،يلغططططي اططططذا المططططق بلططططرة قلططططم

 .2الفلسطيني شألالالالألودة عند  ولملموعة ال تألر  مألنع القدس ومق  

 عطططن عميطططق أسطططفج وخيبطططة أملطططج مطططن القطططرار  بييطططر كرينبطططول ونطططروا وكالطططة ال الألطططامالمفطططو   أعطططرال
وامطدة مطن أقطوأ وألطدأ  والذه يطثبر علطع ،ا مريكي بألدم تقديم أه تمويل إضافي لوكالة ا ونروا

فططي رسططالة مفتومططة ول  ططا ل لئططي  ،كرينبططول وأعلططن الشططراكات فططي الملططاالت اةنسططانية والتنمويططة.
 أكطدو  المصطامال لطذلك القطرار. ا مريكطيفلسطين ولموظفي ا ونروا، عن رفضج وب  تمفظ للطنص 

"لططن نخططذلكم. إن ئً : وخاطططال ال لئططين قططا. "أن عملياتنططا ستسططتمر وبططلن وكالتنططا سططتبقع"كرينبططول 
 .3"شراكتنا مألكم أقوأ من أه وقت مضع. إن كرامتكم ال تقدر ببمن

 إن عدد الش داء الفلسطينيين منذ إعط ن  ،قال مركز القدس لدراسات الشلن اةسرائيلي والفلسطيني
 م ، بينش يداً  254، بلغ 6/12/2017في  "إسرائيلط"الرئيس ا مريكي دونالد ترامال القدس عاصمة ل

 .4من عناصر المقاومة 16من ذوه االمتيالات الخاصة، و 5طفً  و 50
 االمطت ل اةسطرائيلي قتطل  لطي أن  هللا الموراني للدراسات والتوبيق كش  تقرير أصدره مركز عبد

أقططططططرت السططططططلطات و  .400واعتقططططططل  ،1,600وأصططططططاال ، 2018أ سطططططططس آال/ فلسطططططططينيًا خطططططط ل  19
دة اسططتيطانية لديططدة فططي الضططفة الغربيططة،  البيت ططا الألظمططع ألطط  ومطط 22بنططاء نمططو  اةسططرائيلية

السطلطات اةسطرائيلية أن وكشط  التقريطر  تقريطر.الوفطق  ،أل  ومدة( في مدينة القطدس الممتلطة 20)
 ،وشطططألفاط ،ولبطططل المكبططر ،وتركططزت عمليطططات ال ططدم فططي بلطططدات الأليسططوية ،بيتططًا ومنشطططلة 31اططدمت 

 .5مافظة القدسوأم طوبا في م ،وسلوان ،والشيخ لراح

  صططادرة عطن اةدارة الألامططة لممططوال المدنيطة بططوزارة الداخليططة أن قططا   ططزة، شطط د   إمصططائيةأظ طرت
 .6مولود يومياً  162بمألدل  ؛2018أ سطس آال/ خ ل مولودًا لديدًا  024,5
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 2/9/2018 ،األحد

  ًالسطططط م ا نمنظمطططة مطططن  اسطططتقبل رئطططيس السطططلطة الفلسططططينية، مممطططود عبطططاس، فطططي رام هللا، وفطططدا 
مشططكلة مططع نتنيططااو، ولططيس مططع " ج، ونقططل مشططاركون فططي الوفططد عططن عبططاس قولططج إنططج لديططاةسططرائيلية

وأضططافت  مططن المواضططيع". %99ونتفططق علططع  ،الليكططود. وأنططا ورئططيس الشططاباك نلتقططي بصططورة دائمططة
ة أمطن المصادر نفس ا، بمسال وسائل إع م إسرائيلية، أن عبطاس شطدد خط ل اللقطاء علطع أن أل طز 

وأن أفطراد أمطن السطلطة  ،مطع ل طاز ا مطن اةسطرائيلي" يوميطاً  أمنيطاً  السلطة الفلسطينية "تلره تنسيقاً 
  ططرينب تووقططال عبططاس إن كوشططنير  ."يفأللططون كططل مططا بوسططأل م كططي ال يصططاال أه إسططرائيلي بططلذأ"

مطع ا ردن ومطع  ،يطةبفيدرالية مع ا ردن. وقلطت: نألطم، أريطد كونفدراليطة ب ب "سللوني إذا كنت مثمناً 
 .7"إسرائيل

  لمانططططة  نيمططططات أن فكططططرة ا ردنيططططة أكططططدت وزيططططرة الدولططططة لشططططثون اةعطططط م النططططاطق باسططططم المكومططططة
 .8الكونفدرالية بين ا ردن وفلسطين  ير قابلة للبمث والنقا 

  مممطططود  الفلسططططينية باسطططم مركطططة ممطططاس مطططازم قاسطططم إن تصطططريمات رئطططيس السطططلطة المتمطططدثقطططال
لقائططج بوفططد إسططرائيلي، التططي أعلططن فيططج قبولططج كونفدراليططة مططع ا ردن و"إسططرائيل"، وأنططج عبططاس خطط ل 

وأضططا   يمططافظ علططع التنسططيق ا منططي، تثكططد إصططراره الخططروو عططن اةلمططا  الططوطني الفلسطططيني.
أن "تصطططريمات عبطططاس مطططول ع قتطططج مطططع الشطططاباك اةسطططرائيلي، وأنطططج  ،فطططي تصطططري  صطططمفي، قاسططم

، وتولي اتج  ل زتج ا منية للتألاون مع اللي  اةسرائيلي، %99اك بنسبة يتوافق مع رئيس الشاب
والشطططططألور اللمألطططططي الطططططراف  ل مطططططت ل وقادتطططططج  ،تفضططططط  اسطططططت تاره بتضطططططميات شطططططألبنا الفلسططططططيني

 .9"المسثولين عن قتل أبناء شألبنا وارتكاال الملازر بمق م
  إلراءات طططامطططن خططط ل  ،دفتفطططي مركطططة فطططت  مسطططام خضطططر، إن السطططلطة الفلسططططينية اططط القيطططادهقطططال 

أن السططلطة فصطططلت  اً كططدالقطططا ، مث عططن  الغربيططة فصططل الضططفة ،االنتقاميططة التططي فرضططت ا علططع  ططزة
دولطة  ةقامطةأنطج ال يولطد أه أمطل  خضطر وذكر ."صفقة القرن"من  اً الضفة عن القطا ، وكانت لزء

 .10مصير مشروع م اليوم" ينأيدركوا  أوسلواتفاق  لععفلسطينية في الضفة، "والك نة الذين وقألوا 

  ضطططمن  مطططد اشطططتية، إلطططع دمطططل موازنطططة وكالطططة ا ونطططروامم فطططت دعطططا عضطططو الللنطططة المركزيطططة لمركطططة
بألطططد القطططرار  خصوصطططاً الموازنطططة الألامطططة لممطططم المتمطططدة، لتلنطططال الضطططغط السياسطططي الطططذه توال طططج، 

 .11ي الرامي لتلفي  مصادر تمويل الوكالةمريكا 
 أن  قطططرار الواليطططات المتمطططدة ا مريكيطططة بوقططط  تمويطططل وكالطططة  ر فلسططططينلتمريططط الشطططألبية اللب طططة رأت

  ا ضططد  ا ونططروا اططو تلكيططد إضططافي علططع شططراكت ا للألططدو الصطط يوني، فططي المططرال المأللنططة التططي تشططن  
القضية والمقوق الفلسطينية، واست داف ا الممن ل للألناوين الرئيسية ل طذه المقطوق: ا ر  والقطدس 

 .12في الألودة إلع أر  وطن م ا صلي  موفي القلال من ا، مق   ،سطينيينومقوق ال لئين الفل
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  تريطد إطالططة أمطد الللطوء، ونشططكر  ا ونطروااةسططرائيلي بنيطامين نتنيطااو، إن وكالططة  الطوزراءقطال رئطيس
نتنيااو بقطرار الواليطات المتمطدة بوقط  تمويطل ا ونطروا، ال ورم   الواليات المتمدة علع وق  دعم ا.

 .13لذه دعا فيج إلع إلغاء الوكالةافي الوقت 

  مطططن المطططدنيين بت مطططة االتلطططار بالمخطططدرات  وعطططدداً  لنطططدياً  35أوقفطططت الشطططرطة الألسطططكرية اةسطططرائيلية
فطي  لنطدياً  70وذكرت صميفة يديألوت أمرونوت أن الش ر الماضي شط د اعتقطال نمطو  وتألاطي ا.

 .14رأعمليات عدة، من م لنود في ومدات قتالية، وآخرون في قوات أخ
  عطن خدمتطج فطي البيطت البطي  اً مألاري  الألبرية إنج في مذكراتطج التطي ستصطدر قريبطقالت صميفة، 

، شط ادًة نطادرًة عطن رئطيس الطوزراء John Kerry كيطرهلطون ُيقطد م وزيطر الخارليطة ا مريكطي ا سطبق 
ل في ططا: يقططو  ه،وبألططد ططزة قطططا  أبنططاء الألططدوان علططع فططي  2014فططي سططنة اةسططرائيلي بنيططامين نتنيططااو 

 ، علططع مططد  تألبيططره."اً ومقيَّططد اً كانططت اططذه وامططدة مططن المططر ات القليلططة التططي شططاادت في ططا نتنيططااو خائفطط"
نتنيططااو مططين قططررت ايئططة الطيططران  مططعج لطط إلططع أن كيططره وصطط  التماعططاً النظططر لفتططت الصططميفة و 

ي رأيططت رئططيس الططوزراء كانططت المططر ات القليلططة التطط" ،"إسططرائيل"ا مريكططي تألليططق رم ت ططا إلططع  الفيططدرالي
 .15"اً كما لم أر ه أبد اً رأيتج ضأليف ...ودون طاقتج المألتادة اً وم زوم اً اةسرائيلي  خائف

   طزة بفألطل "الططائرات قططا  اةسرائيليون الذين امترقت مقطول م الواقألطة فطي ممطيط  المزارعونج تول 
 الممكمططة اللنائيططة الدوليططة ضططد  الورقيططة والبالونططات المارقططة" إلططع الاططاه، لتقططديم دعططوة قضططائية لططدأ 

 .16مماسمركة قادة 
 3/9/2018 ،اإلثنين

  مطن لميطع  بنيامين نتنيااو، إن االتفطاق النطووه مطع إيطران كطان سطيئاً  المكومة اةسرائيلية رئيسقال
مطن الألطالم الألربطي علطع نططاق لطم تأل طده مطن  "إسطرائيل"النوامي، باستبناء أمر وامد، واو أنج قطر ال 

ن طا س ظطم لمطوظفي وزارة الخارليطة، وفطي مفطل نُ  تواصطل ذلطك بوصطفج أمطد أاطداف ا المركزيطة.قبل، وا 
مططع دول مركزيططة فططي الألططالم  قططال نتنيططااو إن ا مططر ا خططر الم ططم اططو مقيقططة ولططود تطبيططع تططدريلي

 .17وعلع نطاق لم يكن باةمكان تخيلج قبل سنوات مألدودة" ،"أمام أعيننا الألربي
 مركططة فططت  علططع الورقططة المصططرية لططاء  "رد  إن مركططة فططت  عططزام ا ممطد، لمركزيططة ال ةقطال عضططو الللنطط

 التي تم    انفسمما ورد في ا"، موضمًا أن الورقة تممل المقدمة السياسية  %90منسلمًا مع أكبر من 
: "إن قائ ً  أضا و  ، وأضافت لزئية تتأللق بما تسمع "صفقة الألصر".12/10/2017نقل ا عن اتفاق 

نما ملفاثاا من دول اةقليم والقيادة الدولية لمركة اةخوان المسلمين"،  مماس ليست صامبة القرار وا 
 .18تقدم رداا وبيروت للتشاور ومن بم   إسطنبولأن ا طلبت من مصر التولج إلع  موضماً 

  و عطن اتفطاق ت دئطة السياسي لمركة الل اد اةس مي مممد ال نده، أن ما يرو   المكتالأكد عضو
الفصطططائل الفلسططططينية واالمطططت ل عبطططر الوسطططيط المصطططره، اطططو تشطططويج للمقطططائق  مطططع االمطططت ل بطططين
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والواقططع، وأن كططل مططا يلططره اططو المططديث عططن ت دئططة ميدانيططة )اططدوء مقابططل اططدوء(، وتمسططين ميططاة 
الفلسطينيين في  طزة. وأكطد علطع أن دولطة االمطت ل ا ن ال تقبطل بألقطد اتفطاق مطع فصطيل فلسططيني 

 .19ابي"، في موعد انتخابات، خشية مزايدات المألارضةمصن  علع أنج فصيل "إرا
  بادعطاء مماولتططج  ،وائطل عبطد الفتطاح اللألبطرهفلسططيني الالشطاال أعطدمت قطوات االمطت ل اةسطرائيلي

 .20شرقي مدينة الخليل ،كريات أربعة مستألمر بالقرال من  "مالز الممول"عند تنفيذ عملية طألن 
 السلون اةسرائيلية يوفال بيتون قال ضابط االستخبارات الرئيسي في مصلمة Yuval Biton ، في

 Interdisciplinary Center مططثتمر مكافمططة اةراططاال فططي المركططز المتألططدد الملططاالت فططي ارتسططليا

Herzliya ،خطططة لخططط  لنططده إسططرائيلي1/9/2018يططوم السططبت ، إن ا ل ططزة ا منيططة أمبطططت ،، 
 .21و الللب سلنا سير مممد إبراايم نايفة في وضأل ا 

 إلع رئطيس الطوزراء بنيطامين القدس نير بركات أنج يألتزم تقديم خطة  االمت ل في أعلن رئيس بلدية
سنغلق مدارس ا بما يسم  ": قائ ً  ونروا في المدينة. وتابع بركاتا لوق  نشاطات وكالة نتنيااو 

ونروا كانت مذنبة  ا. وزعم بركات أن "للط ال بإيلاد بدائل في المدارس القائمة في مدينة القدس
وا  فطي المطد   مطن التنميططة فطي القطدس، إلطع لانططال منم طا صطفة ال لطل  مفططاد الفلسططينيين الطذين فططر 

 .22، مسال زعمج1948 سنةفي  "إسرائيل"من 
  تطططططوريالألبريطططططة مطططططن موقطططططع المون النسطططططخةكشطططططفت Al-Monitor مطططططزال البيطططططت الي طططططوده، أن وزراء 

إلططع  ،  يططر مدينططة القططدس،لمسططتوطنين فططي الضططفة الغربيططةلزيططادة عططدد ا سططرائيلي أعططدوا مخططططاً اة
 .23مليون مستوطن في  ضون عام

  كشططفت القنططاة اةسططرائيلية الألاشططرة، أن رئططيس الططوزراء بنيططامين نتنيططااو، اططو الططذه طلططال مططن الططرئيس
، مراسططل Barak Ravid وذكططر بططاراك رافيططد ونططروا.ا ا مريكططي دونالططد ترامططال، وقطط  تمويططل وكالططة 

 .24تج، لكنج لم ين  صمخبربلوماسية، أن مكتال نتنيااو رف  التألليق علع اليللشثون الدالقناة 
 ركططانايئططة ا أركططان اللططي  اةسططرائيلي السططابق والمرشطط  لمنصططال رئططيس ايئططة نائططال رئططيس  قططال ،

إن "كطل مطن خب طر القتطال يطدرك أنطج لطيس باةمكطان االنتصطار بطالمروال  :Yair Golan والنلطيائير 
والن إلططع لططوتطططرق  أللومططات االسططتخبارية والنيططران الدقيقططة فقططط. اططذه فرضططية إشططكالية".بواسطططة الم

أن "التمطططده  "، مشطططددًا علطططعإسطططرائيل"ا نشططططة الألسطططكرية اةيرانيطططة باعتباراطططا التمطططده ا ول أمطططام 
 الباني او التمده الفلسطيني: اطذا تمطدل لطج سطياقات سياسطية واضطمة. ولطذلك يلطال أن أكطون مطذراً 

الي. قوتنا بانألدام ومدت م. ومن خ ل انألدام الومدة اذا، يصألال التوصل إلع اتفاق ما أو في أقو 
 . 25"تسوية مستقرة وطويلة ا مد

  الألسطططكره لمنطقطططة الشطططمال فطططي اللطططي  اةسطططرائيلي، يوئيطططل سطططتريك القائطططدقطططال Yoel Strick إن ،
ن "المططرال القادمطة علططع لبنطان سططتكون  اللطي  اةسطرائيلي ينشططط كطل ليلططة علطع اللب ططة الشطمالية، وا 

 مطنرام لكيلطو إنطج مقابطل كطل  سطتريك وقطال بتدمير البنطع التمتيطة فطي لبنطان. اً  ددمالمرال ا خيرة"، 
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بلطنططان المتفلططرات الدقيقططة علططع  ، سططيتم الططرد  "إسططرائيل"تطلططق باتلططاه التططي المتفلططرات  يططر الدقيقططة 
 .26تألبيره أادا  مزال هللا. بمسال

  إن الأللططم اةسططرائيلي سططيرفع فططي أبططو ظبططي،  غططلرياضططة اةسططرائيلية ميططره ريوزيططرة البقافططة واقالططت ،
أبنطططاء مباريطططات بطولطططة رياضطططة فطططي  Hatikvah النشطططيد الطططوطني اةسطططرائيلي اتكفطططاهسطططيتم إسطططما  و 

وقالت ريغ  إن اتماد رياضة اللودو في أبو ظبي استلاال لضغوطات االتماد الألالمي  اللودو.
 .27يين اةسرائيليين المشاركة في المباريات تمت الأللم اةسرائيليلللودو، بما يتي  للرياض

   م المفتي الألام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ مممد أممد مسين، بيع أو أخذ تألوي  عن أه مر
مطططن الناميطططة الشطططرعية مطططن  ألطططد  لطططزء مطططن أر  فلسططططين وتمليك طططا لطططط"ا عداء" أو "السماسطططرة"، كون طططا تُ 

وأكطد فطي بيطان صطدر عنطج أن "تمليطك  الألامة، ال من ا مط ك الشخصطية الخاصطة، المنافع اةس مية
"آبم مطن يبيطع أرضطج  عدائطج،  :خيانة هلل تألالع ورسولج". وأضا  ا عداء لدار اةس م باطل، ويألد  

 .28أو يلخذ تألويضًا عن ا،  ن بائع ا ر  لمعداء مظاار علع إخراو المسلمين من ديارام"

 ارتكبطططت مطططا  اةسطططرائيليركطططز ا سطططرأ للدراسطططات رأفطططت ممدونطططة أن سطططلطات االمطططت ل أكطططد مطططدير م
منططذ انططط ق  ،الميدانيططة مططن مسططافة صططفر اةعططداماتوعشططرات  اعتقططال،ألطط  مالططة  21يقططارال مططن 

2018 / أ سطس، متع آال2015أكتوبر  ول/ا "انتفاضة القدس" في تشرين 
29. 

  لبططران باسططيل أن "لبنططان سططيقوم بكططل مططا يمكططن القيططام بطططج  اللبنططانيوالمغتططربين  الخارليططةأكططد وزيططر
الألططططودة  لتكططططريس مططططق   وديبلوماسططططياً  وسططططيخو  موال ططططة متططططع الن ايططططة سياسططططياً  ،لططططرف  التططططوطين

 ،بلسطططس عمليطططة السططط م للفلسططططينيين"، مألتبطططرا أن "القطططرار ا مريكطططي بوقططط  تمويطططل ا ونطططروا يمطططس  
 .30دوليين"وال اةقليميينوالس م  باالستقراروبالتالي 

  الكولططططومبي، إيفططططان دوكططططي الططططرئيسأعلططططن Ivan Duque،  خططططوان مانويططططل سططططانتوسأن قططططرار سططططلفج 
"مطا ال ينبغطي أن نفأللطج اطو، نمطن الملتمطع الطدولي،  وأن ،ا  بدولة فلسطينية "ال رلألطة فيطج"االعتر 

شططكيل اططو ت . المططل  أن نكططون لططزءًا مططن المشططكلة، وبططداًل مططن ذلططك، يلططال أن نكططون لططزءًا مططن المططل  
 .31الدولتين سيمضي قدمًا" س م دائم، واستقرار، وأن مل  

   علع اام  لقاء لمطع رئطيس الطوزراء اةسطرائيلي بنيطامين نتنيطااو، والطرئيس  والفلبين، "إسرائيل"ألت وق
بطط ث مططذكرات تفططاام تتأللططق  "،إسططرائيل"، الططذه يططزور Rodrigo Duterte الفلبينططي رودريغططو دوتيرتططي

فطي المنططازل فططي الفلبينيططين الرعايططة  مقطدميتشططليع االسطتبمارات البنائيططة، وتوظيطط  بالتألطاون الأللمططي، و 
 .32وقال رئيس الفلبين إنج "يمكن ةسرائيل أن تتوقع أه مساعدة يمكن أن تقدم ا الفلبين" ."إسرائيل"

 4/9/2018 ،الثالثاء

  يلطال أن يكسطر  بطلن المصطار اً اتخطذنا قطرار ": مركة مماس في قطا   زة يميع السطنوار رئيسقال
بألز عزيز أو ذل ذليل، وسطنفر  ذلطك بكطل الوسطائل الممكنطة، ولطن نطذاال فطي مسطار تببيطت وقط  
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أنطج لطيس انطاك صطيغة  السطنوار نوبطي   إط ق النار ومدنا، بل بولود  البية فصطائل وقطوأ شطألبنا".
اك مكتوبطة مطول الواقطع فطي قطططا   طزة، وأن مطا يلطره اطو أفكططار فقطط، وأضطا : "مطن يظطن أن انطط

؛ والمديث ا ن يدور مطول ممطر مطائي اً عن مطار في إي ت و يراا او لاال وال يأللم شيئ اً مديب
كبيططرة  وكشطط  السططنوار أن "انططاك دوالً  ".اً لططذري مشططكلة ا ونططروا مطط ً  بططين قطططا   ططزة وقبططرص ومططل  

أرادت إمبطططاط المصطططالمة وعلطططع ولطططج الخصطططوص ل طططاز الشطططاباك، ولمسططط  الشطططديد ل طططات داخطططل 
  .33برات الفلسطينية تألاونت مع المخابرات اةسرائيلية ةفشال المصالمة"المخا

  ،ن تلسيس كونفدرالية أردنية فلسطينية وفطق الخططة إقال وزير الخارلية الفلسطيني ريا  المالكي
لراء استفتاء في ا ردن وفلسطين  .34ا مريكية أمر  ير وارد قبل إن اء االمت ل اةسرائيلي وا 

  التنفيذيططة لمنظمططة التمريططر أممططد ملططدالني، إن "الواليططات المتمططدة ا مريكيططة، التططي  نططةالللقططال عضططو
أعلنت عن وق  مساعدات ا لمونروا، أعربت في الوقت ذاتج عن استألداداا لتقطديم ذات المبطالغ التطي 

دم ا كانت تتبر  ب ا للوكالة إما للطدول المضطيفة ل لئطين، لتقطوم بتقطديم نفطس الخطدمات التطي كانطت تقط
ن طاء دوراطا  شطددو  ."لمونروا، أو لبأل  المنظمطات اةنسطانية ا خطرأ، شطريطة التخلطي عطن الوكالطة وا 

 .35والدول المضيفة ل لئين ل ذا الخيار" ،وا شقاء الألرال ،"رف  القيادة الفلسطينية علع ملدالني

 يين علع أادا   ارة خ ل الألامين الماض 200 نمو قال اللي  اةسرائيلي إن س مج اللوه نفذ
صططاروو وقنبلططة،  800إلططع أنططج اسططتخدم فططي  اراتططج نمططو  لططج، فططي بيططان ،وأشططار اللططي  .سططوريةفططي 

اسطططت دفت مواقطططع تابألطططة للمطططرس البطططوره اةيرانطططي ومسطططتودعات أسطططلمة وشطططمنات صطططواريخ متططططورة 
 .36المات إلكترونية لم يفص  عن ماايت ا كانت في طريق ا لمزال هللا في لبنان، كما شن  

 لططي  االمططت ل اةسططرائيلي إلططع أن فططرص التصططأليد الألسططكره فططي قطططا   ططزة أكبططر  تقططديراتشططير ت
من فرص التوصل إلع اتفاق ت دئة طويلة ا مد مع فصائل المقاومة الفلسطينية في القطا ، وفي 

عطن  ،فطي بيانطج ،وعبطر اللطي  .ة اللطي مقدمت ا مركة مماس، كما ورد في بيان صادر عطن قيطاد
وشطدد البيطان  .ونطروا فطي قططا   طزة دون إيلطاد البطديلا ي لوكالطة مريكطوق  التمويل ا مألارضتج ل

ن "موقططططط  اللطططططي  اةسطططططرائيلي اطططططو أن لطططططدأ إسطططططرائيل مصطططططلمة واضطططططمة فطططططي أن يطططططتمكن علطططططع أ
 .37لمصول علع أوضا  مياتية مألقولة"الفلسطينيون في الضفة الغربية و زة من ا

  ليططاً  اتفاقططاً  "إسططرائيل"أبرمططت  .عاللططة فططي قطططا   ططزة عططدد مططن الططدول المانمططة، لتنفيططذ مشططاريع مططع أو 
خطت ططا للططدول المانمططة )لططم تسططم ا( لغططزة،  قططدمت "إسططرائيل"ن أألبريططة وذكططرت قنططاة "ريشططت كططان" ال

وأشارت إلع أن الخطة ت د  إلع  خ ل التما  خاص ب ا عقد في الألاصمة البلليكية بروكسل.
 .38طا  الصمي، دون تفاصيل أخرأتمسين وضع الك رباء وتقديم دعم للق

  يتضططمن  قططراراً  ،مطن خطط ل الللنططة القطريطة للتخطططيط والبنطاء ،اةسططرائيليأصطدرت سططلطات االمطت ل
طومدة استيطانية علع أراضي قرية الوللة شمال  رال بيت لمم التي اُ  4,700مخططا ةقامة   رل  

 .194839سنة  سكان ا



 2018 سبتمبر/ أيلول _________________________________________________________

  7       مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات               

 بمطططق   انت اكطططاً  2,227مطططت ل اةسطططرائيلي ارتكبطططت أفطططاد تقريطططر أصطططدرتج مركطططة ممطططاس أن قطططوات اال 
، شططملت اعتقططاالت واستشطط اد 2018آال/ أ سطططس الفلسطططينيين فططي الضططفة الغربيططة والقططدس خطط ل 

 .40مواطنين، وادم منازل، والمات مستوطنين
  فطي القطدس، رثوفطين ريفلطينخط ل لقائطج الطرئيس اةسطرائيلي  ،رودريغو دوتيرتطي الفلبينيقال الرئيس 

" ،  ن طا "ال تضطع قيطوداً "إسرائيل"ج أوعز إلع المسثولين الألسكريين في ب ده بشراء ا سلمة من إن
 .41علع المشترين

  فطططي خططططاال شطططرح فيطططج لمطططاذا اعتقطططد الطططرئيس ديفيطططد فريطططدمان "إسطططرائيل"السطططفير ا مريكطططي لطططدأ قطططال ،
إن  :ا ونططرواويططل وكالططة ا مريكطي دونالططد ترامططال أنطج مططن الم ططم أن تقطوم الواليططات المتمططدة بوقط  تم

مطططن المسطططاعدات للفلسططططينيين، ولكطططن اطططذا  "دوالر اتمليطططار  10ألقطططت أكبطططر مطططن "الواليطططات المتمطططدة 
كسطب ا  إنفطاق دوالرات تطم  " قطائً : إن وأضطا  لم يلألل المنطقة أقرال للسط م أو االسطتقرار. اةنفاق
ن وعطائ ت م، إنفططاق أمطوال علططع ا نفطس مططن أمطوال دافألطي الضططرائال لتمويطل دفألططات ل راطابيي بشطق  

أنطا أسطللكم،  ،مطن التخفيط  من طا، وتمويطل كتطال مدرسطية مليئطة بالكراايطة إدامة وضألية ال لل بدالً 
 .42"ر ذلك قيمة للواليات المتمدة أو المنطقة؟كي  يوف  

  يطذكر عطن عسطكريين نشرتج علع موقأل ا اةلكترونطي نقط ً  ليروزاليم بوست تقريراً  صميفةشطبت ،
 .43م ا سلمة وا موال لمقاتلين إس ميين في منطقة اللوالنلي  اةسرائيلي قد  الأن  جفي
 أعلنطططت لمأليطططة مأل طططد ال يكطططل The Temple Institute  "اةسطططرائيلية عطططن والدة "الأللطططل ا ممطططر

ن ططا تتمقطططق مططن ذلططك، مبينطططة أن مططي ده يطلططق تنفيطططذ نبططوءة تط يطططر إالموصططو  فططي التطططوراة، ميططث 
إن الوقطت  ،Chaim Richman الماخطام شطايم ريتشطمان المطدير ا ممطي لمأل طد ال يكطل وقطال الألطالم.

 .44أن تمقق وعد والدة الأللل ا ممر مان لبناء ال يكل البالث بألد

 5/9/2018 ،األربعاء

  رئطيس ايئطة ا ركطان الألامطة لللطي  اةسطرائيلي  طاده آيزنكطوت اطررتس الألبريطة أن  صطميفةذكرت
أكطد في طا اسطتألداد  (الكابينطت)س الوزاره المصغر للشثون السياسية وا منية المللأرسل وبيقة إلع 
وبمسال الصطميفة، فطإن آيزنكطوت كطان يطرد علطع  ."إسرائيل"و ه م مة ستمتال ا  ،اللي  للمرال

 .45بل مراقال الدولة ول ات أخرأ مول استألدادات اللي  ت من ق  ل  انتقادات وُ 
  أنب ده فكرة إقامة كونفدرالية مع الفلسطينيين، مشددًا علع  عبد هللا الباني رف  ا ردنأكد ملك 

 ،كططد الملططكأو  ، وفططق بيططان صططدر مططن الططديوان الملكططي."لططمردنخططط أممططر بالنسططبة "اططذا الموضططو  
موقط  ا ردن بابطت وراسطخ وأنطج ال بطديل "أن  ،ين والمماربين القدامعيخ ل لقائج متقاعدين عسكر 

قامة دولة عن مل   فلسطينية وعاصمت ا القدس الشرقية، وأه طرح خارو اذا اةطار ال  الدولتين وا 
 .46"قيمة لج
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  علططع أن يططتم البططدء بتنفيططذ  اواططدمإخطط ء قريططة الخططان ا ممططر  الألليططا اةسططرائيلية الممكمططةقططررت ،
أعلن رئيس ايئة اللدار واالستيطان وليد عسا  عطن بطدء االعتصطام المفتطوح، و  القرار بألد أسبو .

 .47رار االمت ل ادم قرية الخان ا ممرللتصده لق
  وأعلنططت وزارة  .إلططع القططدس  ططاعططن إعططادة سططفارت ا إلططع تططل أبيططال، لتترالططع عططن نقل بططارا واهأعلنططت

 Mario مطاريو بنيتيطز إبطر قطدوم الطرئيس اللديطدعطن إعطادة السطفارة  بطارا واهالشطثون الخارليطة فطي 

Benítez اةسطرائيلي. - فطي الصطرا  الفلسططيني مألقطداً  عطام ً  ألطد  ن القطدس تُ أ، وأرلألت السبال إلع 
 ريا  المالكي أن دولة فلسطين قررت فت  سفارة ل ا فوراً  يفلسطينالخارلية الأعلن وزير وبدوره، 

أمر رئيس الوزراء اةسرائيلي بنيامين نتنيااو بإ  ق وبالمقابل،  .سونسيونأ واه في عاصمة بار 
"إسططرائيل تطرأ أن قططرار لطج، فطي بيططان  ،قطال مكتططال رئطيس الططوزراءالسطفارة اةسططرائيلية فطي بططارا واه، و 

 .48بارا واه الغريال سيثبر علع الأل قات بين البلدين وأنج شديد الخطورة"
  نططاده القضططاة الفلسطططينيين، إن قضططاة الممكمططة الألليططا الفلسطططينية، تقططدموا باسططتقاالت  لمأليططةقالططت

كشط  رئطيس و ، "تمطس اسطتق ل القضطاء"أوا أن طا ر علع تألطدي ت قانونيطة مقترمطة  لماعية امتلالاً 
 .49قاضياً  27من أصل  14الناده أن عدد المستقيلين او 

  م براديو تل أبيالأ  أ 103"لممطة  يسرائيل كاتس اةسرائيليوزير االستخبارات والمواص ت قال 
Radio 103FM-Tel Aviv"، ل الطرئيس بقتط عطن إصطدار الطرئيس دونالطد ترامطال أمطراً  جال علم لدي إنج

كططاتس  شطددو  باةطامطة با سطد. قطراراً أيضطًا لططم تتخطذ  "إسطرائيل" أنلطع إ شطيراً م ،السطوره بشطار ا سطد
 .50"ا سد من بين لماعات المألارضة السورية ممل   أفضل ليمل   إسرائيل ال ترأ بدي ً "أن علع 

  2018و 2017 نتيسطقدمت خ ل  ب دهن إ، لدأ لبناني اةماراتسفير الممد سأليد الشامسي، قال 
؛ لطدعم 2018بريطل أ نيسطان/ مليطون دوالر فطي 50، من بين طا يينلفلسطينلمليون دوالر  130ما قدره 

؛ مطا أسط م 2017/2018لطدعم الألطام الدراسطي  ،مليطون دوالر 15ا ونطروا، ووكالطة برنامل التألليم في 
مليطون  20إلع تقديم نظر الأل  طالال وطالبة. ولفت  500في استمرارية عللة التألليم،  كبر من 

دوالر اذا الألام، لبرنامل دعطم ا وقطا  اةسط مية فطي القطدس الشطري ، مشطيرًا إلطع أن المسطاعدات 
 .51دوالر مليار 68.1اةماراتية المقدمة للشألال الفلسطيني، خ ل السنوات الخمس الماضية بلغت 

  ق الخاص لممم المتمدة لات م  أطرافطاً  نيكطواله م دينطو  "ا وسططعملية الس م في الشرق ط"المنس 
 طططزة، وقططال إن اطططذه ا ططططرا  تسطططألع قططططا  )لططم يسطططم ا(، بالألمطططل علططع عرقلطططة ل طططود الت دئطططة فططي 

إلع درلة الدخول في موال ة عسكرية، وذلك بألد  "إسرائيل"مماس ومركة ةشألال ا وضا  بين 
دولي، وطلبج مطن ا مطم أن لرأ الكش  عن رف  الرئيس مممود عباس استقبال اذا المبألوث ال

بطداًل مطن انتظطار المطرال قررنطا أن "القطول  م دينطو ونقلت تقارير إسرائيلية عطن  المتمدة استبدالج.
 .52"نماول في اذه المرة منع وقوع ا، وليس فقط التألامل مع عواقب ا
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  ة قطرار أن الوكالطة سطتتلاوز الألقبطات فطي موال ط بييطر كرينبطول ونطروا وكالطة ال الألطامالمفطو  أعلن
وشطدد  الواليات المتمدة ا مريكية وق  مساعدات ا ل طا، وستواصطل أنشططت ا ل لئطين الفلسططينيين.

علططططع أن ا ونططططروا،  الوكالططططة الدوليططططة،بيططططان ول ططططج ل لئططططين الفلسطططططينيين ومططططوظفي  فططططي ،كرينبططططول
بططداع ا مططن ألططل مواصططلة تلبيططة امتيالططات ال لئططين الفلسطططي نيين ستواصططل الألمططل بكططل طاقت ططا وا 

 .53والممافظة علع الخدمات ا ساسية التي تقدم ا ل م
  أعلطططن وزيطططر الدولطططة البريططططاني لشطططثون الشطططرق ا وسطططط أليسطططتر بيطططرتAlistair Burt  تقطططديم مزمطططة

 .54دوالر( م يين 9نمو ) إسترلينيم يين لنيج  7 ونروا، بقيمة وكالة امساعدات لديدة ل
 طططاناا ممطططي، الطططذه  أصطططدر االلتمطططا  الطططوزاره  تمطططت عنطططوان نألقطططد فطططي مدينطططة صططط لة بسطططلطنة عم 

منظمطططة الصطططمة بترتيطططال مطططن  ،شطططرق المتوسطططط" إقلطططيمالتغطيطططة الصطططمية الشطططاملة فطططي  إلطططع"الطريطططق 
باةبقطططاء علطططع تقطططديم ا ونطططروا توصطططية لمطالبطططة وكالطططة ، World Health Organization الألالميطططة

 .55خدمات ا اةنسانية ل لئين الفلسطينيين
 6/9/2018 ،الخميس

 خط ل مطثتمر للماخامطات الي طود لمناسطبة  فطي مداخلطة ااتفيطة ،ي دونالطد ترامطالمريكطالطرئيس ا  قال
ي ا ول الطذه يسطتخدم المطال مريكطنج الطرئيس ا إرأس السنة الألبرية، ومصلت "ا يام" علع نصج، 

طينيين وقطادت م. : "لقد أوقفت مبالغ اائلطة كنطا نطدفأل ا للفلسطترامال وقال للضغط علع الفلسطينيين.
كانت الواليات المتمدة تدفع ل م مبالغ كبيرة. وسلقول، ستمصلون علع المال، لكننطا لطن نطدفع لكطم 

إمكانيطة التوصطل إلطع اتفطاق،  نوع متع نتمكن من عقد صفقة. إذا لم نقم بإبرام اتفاق، فلن ندفع".
تكطون. إن طا، كمطا قلطت مطن  قال ترامال: "أعتقد أن اللواال علع ذلك او نألم قوية للغاية، يلطال أن

 .56قبل، إن ا تألتبر مقًا وامدة من أصألال الصفقات من أه نو "
  أن طريطق المقاومطة اطو أقصطر الططرق ، إسماعيل انيطة ،السياسي لمركة مماس المكتالأكد رئيس

. تنازل عن شطبر وامطد مطن أر  فلسططينتلن  ، مشددًا علع أن المركةطينللقدس وا قصع وفلس
ن إلططع أ، تشططييع الشطط يد القسططامي القائططد عبططد الططرميم عبططاس مراسططمكلمتططج خطط ل  فططي ،انيططةأشططار و 

 .57%100الشاباك اةسرائيلي بنسبة  ل از قطا   زة يألي  مألركة أمنية عسكرية مع

  إن الطططرئيس مممطططود عبطططاس اطططدد بقططططع أه ع قطططة مطططع  "الميطططاة"فلسططططينية مطلألطططة لطططط مصطططادرقالطططت
ممططاس. وأضططافت المصططادر أن اططذا ئططة الممتمططل مططع مركططة اتفططاق الت دفططي مططال أبرمططت  "إسططرائيل"

 .58الموق  لدأ عباس، وضع المصالمة كلولوية أولع لدأ مصر، وأرلل خيار الت دئة أوالً 

  إن المألركططة القادمططة فططي قطططا   ططزة سططتكون "مغططايرة وأقسططع  رثوفططين ريفلططينالططرئيس اةسططرائيلي قططال
إن تل أبيال "مصطممة  قائ ً  وتابع ريفلين ."مكان" ةموقع ايئة البث اةسرائيليمن سابقت ا"، مسال 
 .59سنضرال الألدو ضربة شديدة وقاصمة" المفاللةن تمقق عنصر ا  و  ،علع االستألداد ل ا
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  لطت وسطل مت  "إسرائيل"ن إبوليسي ا مريكية،  فورينقالت مللة فطي  "متمطرداً  مسطلماً  تنظيمطاً " 12مو 
ينشطون في تلك التنظيمات، التي لم  ضابطاً  24لنوال سورية. واستندت المللة علع إفادات من 

 .60يكش  عن اويت ا

 مطططن االقتمامطططات للمسطططلد ا قصطططع المبطططارك خططط ل الشططط ور  كبيطططراً  عطططدداً الي طططود ذ المسطططتوطنون نف ططط
بمشطططاركة  اقتمامطططاً  179، ميطططث وصطططل إلمطططالي عطططدد االقتمامطططات 2018سطططنة مطططن  ا ولطططعالبمانيطططة 
ذروت ططا مطن ميططث عطدد مططرات االقتمطام وأعططداد المسططتوطنين وبلغططت االقتمامطات  .مسطتوطناً  17,138
 .61مستوطناً  743,3، وبمشاركة اقتماماً  26 إلع ميث وصلت ،2018 يوليو /تموزخ ل 

 فططي قططرار أصططدره فططي ختططام التماعاتططج، رفضططج أه  ،أكططد المللططس االقتصططاده وااللتمططاعي الألربططي
لمللططس إلططع اسططتمرار تقططديم الططدعم الألربططي ممططاوالت ةن ططاء أو تقلططيص دور وكالططة ا ونططروا. ودعططا ا

 .62يني في موال ة االمت لال زم ل قتصاد الفلسطيني؛ من ألل تألزيز صمود الشألال الفلسط
  يططة قادمططة لططن تلغططي اعتططرا  أمريكإن "أه إدارة  ديفيططد فريططدمان "إسططرائيل"السططفير ا مريكططي لططدأ قططال

نطططج "ال يمكننطططي تخي طططل وضطططع تألطططاد فيطططج الماليطططة بالقطططدس عاصطططمة ةسطططرائي ترامطططالإدارة دونالطططد  ل"، وا 
ال تكططون فيططج اضططبة اللططوالن  . ال يمكننططي أن أتخيططل، وبصططدق، وضططألاً سططوريةاضطبة اللططوالن إلططع 

مططن إسططرائيل إلططع ا بططد. وال تنسططوا أنططج ال يولططد فططي اضططبة اللططوالن سططكان أصططليون يتطلألططون  لططزءاً 
 .63إلع مكم ذاتي"

 زأعلنططططت المغنيططططة البريطانيططططة ليتططططل سططططيم Little Simz فططططي م رلططططان موسططططيقي ، إلغططططاء مشططططاركت ا
 .64ميًا أعلنوا عن مقاطألت م المشاركة في الم رلانلفنانًا عا 15لتنضم بذلك إلع  ،"إسرائيلط"ب

 7/9/2018 ،الجمعة

  مليططون دوالر  25قططال مسططثول فططي وزارة الخارليططة ا مريكيططة إن الططرئيس دونالططد ترامططال أمططر بتوليططج
فطي  ،القطدس إلطع ول طة أخطرأشطرقي ا لرعايطة الفلسططينيين فطي مستشطفيات كان قد لرأ تخصيص 

 .65إطار مرالألة المألونة ا مريكية
  قططال أمططين سططر الللنططة التنفيذيططة لمنظمططة التمريططر صططائال عريقططات إن الخطططل ا ساسططي فططي اتفططاق

نتنيطااو أن  عريقاتوأكد  ."دولة إسرائيل"أوسلو او عدم ولود اعترا  متبادل بين دولة فلسطين و
قطططانون "عبطططر سياسطططات مكومتطططج الألنصطططرية، والتطططي كطططان آخراطططا  ،الطططدولتين دمطططر أوسطططلو ومألطططج مطططل  

إيطططاه بطططط"سمسار  ، واصطططفاً ديفيطططد فريطططدمان "إسطططرائيل"فطططي  ا مريكطططيلسطططفير ا انتقطططد عريقطططات. و "القوميطططة
 .66أراضي وممامي إف س وليس رلل دولة"

 ي منظمططة التمريططر، وزيططر شططثون القططدس فططي أعلططن عططدنان المسططيني، رئططيس دائططرة شططثون القططدس فطط
علطع  للتولج لممكمطة اللنايطات الدوليطة امتلالطاً  د ملفاً أل  المكومة الفلسطينية، أن منظمة التمرير تُ 
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 مطن قريطة الخطان ا ممطر. بطدءاً  ،مساعي االمت ل إخط ء شطرق القطدس مطن المطواطنين الفلسططينيين
 .67مل  لممكمة للنايات الدولية مسال ا صولوقال إن وزارة الخارلية ستقوم بتسليم اذا ال

 المشطتركة ليسطوا مصطنوعين  ]الألربية[ إن "أعضاء القائمةت شاكيد أييل ةاةسرائيلي ألدلالوزيرة  قالت
. "عمل طم اطو الشطألبوية وتلييطد الفلسططينيين وانطاك آخطرون من طينة وامطدة. يولطد بيطن م الطذين لطل  

ال ينبغطططي أن يكطططون فطططي  تلمطططع الطططوطني الطططديموقراطيالن مطططزال ألتقطططد أإلطططع أن طططا ت شطططاكيد أشطططارتو 
 آمططططل أن تشطططططب م للنططططة االنتخابططططات للكنيسططططت وأال تتططططدخل الممكمططططة الألليططططا، خ فططططاً "و ،الكنيسططططت

قراطيطة"، وذلطك بسطبال و دولطة إسطرائيل كدولطة ي وديطة وديم للماضي. إن نطواال التلمطع يتطرمرون ضطد  
 .68طرح التلمع مشرو  قانون "دولة لميع مواطني ا"

 مقاطألططة  ل ططم، فنططان عططالمي وموسططيقار ورسططام مططن مشططااير الألططالم، فططي بيططان مئططةمططن  أكبططر أعلططن
 .69"إسرائيل"في  اإقامت بسبال  Song Contest Eurovision ن()يوروفيل ا وروبية ا  نية مسابقة

  ع لططن نقططدم خطططة ال تلبططي لميطط": رينب ت ططيسططون ال "عملية السطط مط"الخططاص لطط ا مريكططيالمبألططوث قططال
لوانططال أمططن إسططرائيل، ولططن نططدعم أه خطططة مططن اططذا القبيططل،  ن لممططن اةسططرائيلي أاميططة كبيططرة بالنسططبة 

، إلطع أن التسطوية " The Land of Israel Network شطبكة أر  إسطرائيل"  فطي مطديث لموقطع ولم   ."إلينا
نلططد مططً  للوضططع فططي فططي الن ايططة، إذا لططم "فططي قطططا   ططزة م مططة أيضططًا لنلططاح خطططة السطط م، قططائً  إنططج 

 زة، فسيكون ذلك عائقًا أمام الس م. مماس اطي عقبطة فطي طريطق السط م، ولطيس سطرًا أن الفلسططينيين 
 .70"القيادة الفلسطينية ال تتمدث مألنا، واذا يضر ب ا" إلع أن رينب ت أشار . و "في  زة ام راائن

 8/9/2018 ،السبت

  ائيلي إلططع إعططادة النظططر فططي قططرار اططدم قريططة الخططان ا وروبططي سططلطات االمططت ل اةسططر  االتمططاددعططا
 ، في بيانالممبل ا علع للسياسة الخارلية في االتماد ا وروبي فيديريكا مو يرينيوقالت  ا ممر.

عواقال ادم اذا الملتمع وتشريد سطكانج، بمطن فطي م ا طفطال، ر مطًا عطن إرادت طم، سطتكون "، إن ل ا
 .71"الدولتين وتقو  آفاق الس م أ مل  ه لدو خطيرة لدًا، وست دد بشكل لد  

 72طلقت المكومة الماليزية مملة وطنية للمع التبرعات لدعم اللئي فلسطين من خ ل وكالة ا ونرواأ. 
 رافي من ولرافية مول الي ود في الألالم، أعداا الخبير الديمولنشرت الوكالة الي ودية مألطيات ديم

. وبمسططال Sergio Della Pergola ر ططوالبيرليو ديطط  بروفيسططور سططالاللامألططة الألبريططة فططي القططدس، 
المألطيات، التي ُنشرت بمناسبة ملطول رأس السطنة الألبريطة، فطإن عطدد الي طود فطي الألطالم يقطارال  اذه

 السطططنةخططط ل  ألططط  نسطططمة تقريبطططاً  100ل طططذه اةمصطططائية، فطططإن عطططدد الي طططود ارتفطططع  مليطططون. ووفقطططاً  14.7
ي طوده فطي الألطالم،  م يطين 8.1، ويطين م 6.6 نمطو "إسطرائيل"فطي  . ويبلغ عدد الي ودةالمنت ي ةالألبري
 ألفططاً  290وكنطدا؛ فطي  ألفطاً  391و ،فطي فرنسططاًا ألفط 453و ،فطي الواليططات المتمطدة م يطين 5.7مطو نبيطن م 
فطي  8,500فطي تركيطا، و ألفطاً  15، بيطن م ألفطاً  27وفطي لميطع الطدول الألربيطة واةسط مية  ...بريطانيافي 
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مليطون  23.5في تونس. وادعت المألطيات أنج يولطد فطي الألطالم  1,000و ،في المغرال 2,000و ،إيران
 .73"إسرائيل"" بال لرة إلع شخص يستليبون لط"قانون الألودة" اةسرائيلي، أه لدي م "مق  

 9/9/2018 ،األحد

  المطالي الأللطز  لواد عواد، أن رئيس الوزراء رامطي الممطد هللا قطرر سطد  الفلسطيني أكد وزير الصمة
صططادق علططع  كططونلرسكططان ال ،مليططون دوالر 25 نمططويططة باقتطططا  مريكالططذه خلفططج قططرار اةدارة ا 

 .74القدسشرقي تمريراا لمستشفيات 
   طططزة مططن تفطططاقم أزمططة نقطططص الوقططود فطططي المستشططفيات ومراكطططز الرعايطططة قطططا  رت وزارة الصطططمة بمططذ 

 .75نمة لتوريد كميات لديدة من الوقودأه أفق من الل ات الما انألداما ولية لدي ا، إضافة إلع 
  الللنطة التنفيذيطة لمنظمطة التمريطر الفلسططينية منطان عشطراوه التطزام القيطادة الفلسططينية  عضطوأكدت

 عططن التفططرد ا مريكططي الططذه أصططب  شططريكاً  ، علططع أن تكططون بمشططاركة دوليططة بأليططداً "عملية السطط مط"بطط
 .76ل مت ل في عدوانج ولرائمج

 ممطاس سطتلربنا مطن وقطت  خطر اللنوبيطة فطي اللطي  اةسطرائيلي ايطرزه اطاليفي ةالمنطقطقائطد  قال" :
وتمطططاول لرنطططا للموال طططة، ولطططيس مطططن الصطططواال أن نخطططد  ونطططوام أنفسطططنا، فغطططزة مكطططان ل راطططاال وبنطططاء 

وبمسال تقديراتج، فإنج يألتقد أنج لن يسود ال دوء التام مع قطا   طزة خط ل الألقطد  ."القدرات الألسكرية
سططقاط مكططم ممططاس إلططع تغييططر الوضططع المقبططل،  وقططال: "ال أرأ كيطط  يمكططن أن يططثده امططت ل  ططزة وا 

 .77علع أر  الواقع، وعليج ال أعتقد أن إسقاط مكم مماس، او الخيار ا ول الذه سيتم تنفيذه"
   من الفراغ الطذه قطد يخلفطج وقط  عمليطات  "إسرائيل"القيادة السياسية في  رت أل زة أمن االمت لمذ

لكاربططططة إنسططططانية فططططي القطططططا   اً ونططططروا فططططي  ططططزة، ومبت ططططا علططططع إيلططططاد البططططديل، وذلططططك منألططططا وكالططططة 
 .78اررتسه، بمسال ما لاء في صميفة المماصر قد تثده إلع تصأليد عسكر 

  إدخطال أمطد ضطباط شطرطة  وشطثون المسطلد ا قصطعفي القطدس ة اةس مي ا وقا استنكرت دائرة
 .79ا قصع المبارك االمت ل زلالة خمر إلع بامات المسلد

 قطا  أن مصيلة ضمايا االنت اكات اةسرائيلية في ، لج في بيان ،ذكر مركز الميزان لمقوق اةنسان
قتلوا خ ل مشاركت م  132من بين م  ،ش يداً  182بلغت  30/3/2018في  زة منذ بدء مسيرات الألودة 

 ين، وسططيدة.مسططألفين، وصططمفي   3مططن ذوه اةعاقططة، و 3طفططً ، و 24فططي مسططيرات الألططودة، مططن بيططن م 
 .80اً فيصم 86، وينمسألف 107، واتسيد 410طفً ، و 729,1من بين م  اً فلسطيني 371,9أصيال و 
 مركطططز رثيطططة للتنميطططة السياسطططية، أن بنطططاء لطططدار الفصطططل الألنصطططره  اانشطططر  ،أوضطططمت دراسطططة بمبيطططة

ال دنطططة )الخطططط  اةسطططرائيلي، يلخطططذ شطططكً  ملتويطططًا، ويختلططط  ويبتألطططد فطططي كبيطططر مطططن ألزائطططج عطططن خطططط
وأشططارت الدراسططة إلططع أن طططول اللططدار سيصططل إلططع  .الغربيططةوسططط الضططفة  خصوصططاً ا خضططر(، 

طططأل  ططططول  كطططم 712 منطططج داخطططل مطططدود  %85الخطططط ا خضطططر، وسطططيقع عنطططد اكتمطططال بنائطططج، أه ض 
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مطططن بنطططاء  %65إنلطططاز قرابطططة  ، بطططداًل مطططن وقوعطططج علطططع الخطططط ا خضطططر، موضطططمة أنطططج تطططم  الضطططفة
 .81اللدار

 10/9/2018 ،يناإلثن

 مت مطططططة القطططططادة  ،بلوماسطططططية الفلسططططططينية فطططططي واشطططططنطنيأعلنططططت الواليطططططات المتمطططططدة إ ططططط ق البألبطططططة الد
مفاوضططات سطط م مططع  إلططراءوبألططدم  ،الفلسطططينيين بططرف  التمططدث مططع إدارة الططرئيس دونالططد ترامططال

طينية لطم تتخطذ أه منظمة التمريطر الفلسط" ل ا: في بيان ،وقالت وزارة الخارلية ا مريكية ."إسرائيل"
مثكطدة أن واشطنطن سطممت متطع ا ن  ،"خطوة تسطم  ببطدء مفاوضطات مباشطرة وم م طة مطع إسطرائيل

 .82"لس مط"ابلوماسية فقط كي يبذلوا ل ودًا ليللفلسطينيين بإبقاء بألبت م الد
  كيطة قطرار اةدارة ا مري يطر الفلسططينية صطائال عريقطاتالللنطة التنفيذيطة لمنظمطة التمر  سردان أمين

الرسطمي باسطم الرئاسططة نبيطل أبطو ردينططة إن  النطاطققططال و  . ط ق مكتطال بألبطة فلسطططين فطي واشطنطنإ 
ر مطططن موقفنطططا تلطططاه المفطططاظ علطططع مقدسطططاتنا اةسططط مية والمسطططيمية، والتزامنطططا قطططرار واشطططنطن لطططن يغي ططط

نية، وسططألينا بقططرارات الشططرعية الدوليططة وقططرارات القمططم الألربيططة واةسطط مية المتأللقططة بالقضططية الفلسطططي
شطططألال الوعلطططع بوابطططت  ،التمسطططك بالقطططدس والمفطططاظ علي طططا، مثكطططدًا أن الطططدائم لتطبيطططق اطططذه القطططرارات

 .83الفلسطيني، أام من الأل قة مع الواليات المتمدة ا مريكية

  فيسبوكلافي تصري ل لج عبر  ، رئيس مكتال الأل قات الوطنية في مركة مماس،بدرانعد  مسام، 
إلططع  علططع فشططل مسططيرة التسططوية، داعيططاً  نظمططة التمريططر الفلسطططينية، دلططي ً إ طط ق واشططنطن مكتططال م

 .84مرالألة شاملة للمرملة السابقة والتوافق علع آليات موال ة االمت ل
  خالططد مشططألل إن المركططة عب ططرت عططن تطوراططا  ممططاسقططال رئططيس المكتططال السياسططي السططابق لمركططة

خط ل لقطاء تلفزيطوني  ،وأكطد مشطألل ات الألامطة.فطي وبيقطة المبطادا والسياسط عاماً  30الطبيألي خ ل 
أن ميباق ممطاس عب طر عطن مرملطة زمنيطة، وأن الوبيقطة لطاءت لتألبطر عطن نضطل  ،علع قناة اللزيرة

 مقيقيططاً  أن المركططة لطم تنقلططال علطع ميباق ططا، بطل قططدمت امترامطاً  اً وضطمم ،المركطة وتطوراطا السياسططي
وشدد مشألل علع  ات لديدة وليس باالنق ال علي ا.ر عنج بلدبيألب  لمبادئ ا وتاريخ ا، فله تطور يُ 

، وأوضط  أنطج فطي مطال أقيمطت 1967ت فيما يتأللق بالدولة علع مطدود أن مماس لم تقدم أه تنازال
 .85"إسرائيلط"فنمن ال نقبل التنازل عن بقية فلسطين وال نألتر  ب 6719الدولة علع مدود 

  ماكوأدرو موقع Mako إال "إسرائيلط"لط والكيانطات التطي تمبطل ت ديطداً  اةسرائيلي تركيا ضمن الدول ،
وقطال الموقطع إن "تطل أبيطال تشطألر  فطي ملط  النطاتو. أنج استبألد نشوال مرال مأل ا ما بقيطت عضطواً 

بقلططق عميططق مططن االتلططاه الططذه تسططير فيططج تركيططا تمططت مكططم الططرئيس رلططال طيططال أردو ططان الططذه ال 
 .86"فظياً يتردد في الضغط علع نقاط مساسة لم المة إسرائيل ل
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  لصطال  وكالطة  دوالر(م يطين  4)نمطو  يطورو م يين 3.5أقرت إيطاليا تخصيص مبلغ إضافي قدره
فطي  ،فطي القطدس وقالت القنصطلية اةيطاليطة .نفيذ برامل ا في لبنان وقطا   زةا ونروا، من ألل ت

فطي  الوكالطة ضطا  إلطع االلتطزام المطالي الطذه خصصطتج إيطاليطا لصطال يام  سطاة ابيان ل طا، إن اطذ
 .87السنةمليون دوالر في  14بقيمة  و، وا2017سنة 
 11/9/2018 ،الثالثاء

  أعلططن أمطططين سطططر الللنططة التنفيذيطططة لمنظمطططة التمريططر الفلسططططينية صطططائال عريقططات أن دولطططة فلسططططين
لمكتططال المدعيططة الألامططة فططي الممكمططة اللنائيططة الدوليططة كملمططق للمططذكرة الرسططمية التططي  قططدمت ب  ططاً 

فططي مططثتمر صططمفي، أن الططب غ دعططا الممكمططة  ،وأضططا  عريقططات .2018 / مططايوفططي أيططارقططدمت ا 
 ا ر لتممطططل مسطططثوليات ا المباشطططرة فطططي التمقيطططق بطططاللرائم التطططي ترتكب طططا سطططلطات االمطططت ل فطططي 

 .88الفلسطينية بما في ا اللرائم المرتكبة شرقي القدس
 إعطداد ا ردن ومصطر لمطثتمر دولطي  كش  أممد أبو الغيط، أمطين عطام لامألطة الطدول الألربيطة، عطن

أو تقلطيص  ،ج وزراء الخارلية الألرال، تمذيرًا من المساس بطدعم ا ونطرواول  و  .ونرواا لدعم وكالة 
لامألططة، المقططر  فططي فططي بيططان أصططدروه فططي ختططام للسططت م الخاصططة التططي عقططدت ،خططدمات ا، وأكططدوا

اسطتمرار الوكالطة فطي أداء م ام طا، استمرار التمركات السياسية لضمان "دعم مالي مستدام يضطمن 
 .89لتكليف ا ا ممي، ومشد الدعم السياسي لتلكيد اذا التكلي " وفقاً 

  بألططط  مطططا يقطططال مطططول القضطططية الفلسططططينية إن  ونطططروا بييطططر كرينبطططولالألطططام لوكالطططة ا  المفطططو قطططال
أمططر خططاطل اططو " ن ططم مصططلوا علططع صططفة الللططوء بالورابططة،ا  وال لئططين مططن قبططل اةدارة ا مريكيططة، و 

للواليات المتمدة أن تقطرر ذلطك أو أن ُتألطر   بمفرداطا مألنطع كلمطة  علع أنج ال يمق   اً ، مشدد"للغاية
 .90"اللل"
 مططططن "المصطططططار  عامططططاً  11الوضطططططع فططططي قطططططا   طططططزة بلنططططج "كططططاربي" بألطططططد  ،وصططططفت ا مططططم المتمططططدة

والتنميططططة المتمططططدة للتلططططارة  ا مططططممططططثتمر منظمططططة عططططن ، فططططي تقريططططر صططططادر رتاالقتصططططاده"، ومططططذ  
"المزيد بططط سيتسططبال مططن أن قططرار واشططنطن قطططع المسططاعدات عططن ال لئططين الفلسطططينيين (، ونكتططاد)

فطي  ،أشطارت ا ونكتطادو  الفلسططينية. السطلطة أراضطيتقرير تقييد االقتصاد فطي ال وانتقد من البثس".
االسطططططتبمار ، إلطططططع أن ملطططططرد إزالطططططة بألططططط  القيطططططود اةسطططططرائيلية المفروضطططططة علطططططع التلطططططارة و تقريراطططططا

 .91%10 طالفلسطينيين يمكن أن يسم  بانتألا  إلمالي اقتصاد اةقليم بنسبة تصل ل
 12/9/2018 ،األربعاء

    إلع ولود "مخطط أمريكي لم ُيألل طن  يسرائيل كاتس اةسرائيليوزير االستخبارات والمواص ت لم
ا ردن وسططورية ولبنططان  رسططميًا، ي ططد  إلططع تططوطين ال لئططين الفلسطططينيين فططي أمططاكن توالططدام فططي
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: "أرمططال بمبططادرة رئططيس الواليططات المتمططدة ترامططال، تططويترفططي تغريططدة علططع  ،وكتططال كططاتس والألططراق".
 .92ي ا ردن وسورية ولبنان والألراق"بتوطين ال لئين الفلسطينيين ف

 ريا  المالكي إن أه خطة لتوطين ال لئين الفلسطينيين "سطيكون  الفلسطيني الخارليةوزير  قال
رم طططا الواليطططات المتمطططدة لطططن مصطططيراا الفشطططل". وذكطططر المطططالكي أن "فكطططرة تطططوطين ال لئطططين التطططي تط

 .93"ترف  أه فكرة لتوطين م" دول المضيفة ل لئين الفلسطينيينعلع أن ال اً شددم ،"تنل 
 اةسططط م، بشطططقي ج السطططني المتططططر  والشطططيألي  إن رئطططيس المكومطططة اةسطططرائيلية بنيطططامين نتنيطططااو قطططال"

ل رااال الألالمي، ممر ضًا الألالم علع التصده لج، وداعيطًا إلطع االنضطمام  وميد طر " مصدرالمت
 .94إلع ما وص  بط"ل ود" إدارة الرئيس ا مريكي دونالد ترامال، في سبيل ذلك

 زراعطي  (2كطم 32) ألط  دونطم 32بلنطج قطد ُمطرق أكبطر مطن  ال الألبرهاموقع و ذكراا  أظ رت مألطيات
إط ق طا مطن قططا   طزة، ميطث  ططائرات الورقيطة والبالونطات المارقطة التطي تطم  فألطل البفي      زة 

لتقطديرات  ووفقطاً  من مسامة المناطق الزراعية في      زة. %14ط تقدر المناطق التي امترقت ب
فإن تكلفة ا ضرار التي لمقت بالممميات الطبيألية لومداا وصلت إلطع  ،سلطة الطبيألة والمدائق

 .95دوالر(م يين  4.18)نمو  شيكلن مليو  15أكبر من 
  ألط  328علطع أيمطن الكطرد، ودفطع تألطوي  بقيمطة  عامطاً  35مكمت الممكمة المركزية في القطدس بالسطلن 

فطي  ،، وذلك بت مة الشرو  في قتل شرطيين تابألين لقطوات االمطت لأل  دوالر( 91.5)نمو  شيكل
19/9/2016في  القدسفي  عملية طألن نفذاا في باال الساارة بالبلدة القديمة

96. 
 13/9/2018 ،الخميس

  دعا البيان الختطامي للمطثتمر الطوطني الطراف  التفطاق أوسطلو تمطت عنطوان "الومطدة اطدفنا والمقاومطة
لتوقيألج، السطلطة الفلسططينية إلطع االنسطماال مطن  25الذه ُعقد بمدينة  زة، في الذكرأ الط  ،خيارنا"

وقال البيان إن اتفاق أوسلو كان انتكاسة  لة االمت ل.االتفاق والتخلي عنج، وسمال االعترا  بدو 
مططن فلسطططين دون أن  %78فططي  سياسططية وكاربططة وطنيططة بمططا يفططوق وعططد بلفططور، ومططن  الكيططان المططق  

مشطرو  كفلتطج الشطرائع  المقاومة مق   شدد البيان علع أنو  يمن  الفلسطينيين المق فيما تبقع من ا.
 .97ةومدالي لمماية البوابت واستألادة والقوانين الدولية كخيار استراتيل

  ا ممطططر اللديطططدةاقتممطططت قطططوات االمطططت ل اةسطططرائيلي قريطططة الخطططان ا ممطططر، واطططدمت قريطططة الطططواده 
 .98الملاورة

 وقطططال ممب طططل بألبطططة منظمطططة التمريطططر ، بلوماسطططية الفلسططططينية فطططي واشطططنطن أعمال طططايأوقفطططت البألبطططة الد
ط، فططي شططريط فيططديو بب ططج علططع فيسططبوك وول  ططج إلططع الفلسطططينية فططي الواليططات المتمططدة، مسططام زملطط

 "الشططألال ا مريكططي الكبيططر"، "اليططوم اططو الموعططد الططذه مططددوه لنططا" ةن ططاء عمططل البألبططة فططي واشططنطن.
وأبدأ زملط "مزنج الشديد بسبال الوضع المالي"، مألب رًا لط"م يين ا مريكيين الذين كانوا وال يزالون 
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"تكطون اطذه اللمظطة المزينطة قصطيرة ا لطل، لكطي نألطود ملطد دًا  أصدقاء فلسطين" عن ا مل فطي أن
 .99في وقت قريال لنكون رمزًا وانألكاسًا للأل قة التاريخية بين الشألبين الفلسطيني وا مريكي"

 يشططنان مملططة  ينذكططر موقططع صططميفة مططاكور ريشططون الألبريططة إن ل ططاز الشططاباك والشططرطة اةسططرائيلي
  مطن لمطع وبمسال الصميفة، فإن الشاباك كب ط اس في القدس".ما وصفتج بط"أموال مم كبيرة ضد  

موال، مشطيرًة إلطع أن اطذه المملطة تتطزامن مطع مملطة أخطرأ فطي تلك ا المأللومات االستخبارية مول 
ألططط   83.7)نمطططو  ألططط  شطططيكل 300مصطططادرة أكبطططر مطططن  أنطططج تطططم   ت الصطططميفةذكطططر و  الضططفة الغربيطططة.

مططن الملططوارات والمركبططات مولططت لممططاس وعططائ ت إلططع لانططال عططدد كبيططر  ،أسططبو خطط ل  دوالر(
 .100منفذه ال لمات

 عططططدد ، فقططططد تضططططاع  ع اتفططططاق أوسططططلويططططمنططططذ توقشططططكل كبيططططر تضططططاع  ملططططم التوسططططع االسططططتيطاني ب
 ،وقطططا   ططزة ،بمططا في ططا شططرقي القططدس ،مسططتألمرة علططع أراضططي الضططفة الغربيططة 144المسططتألمرات مططن 

ألفطًا  252 نمطو ين الي طود مطنوطنليرتفطع عطدد المسطت ؛يةمسطتألمرة وبطثرة اسطتألمار  515إلطع  ،قبل أوسطلو
فقطد االستي ء علي ا لصال  االستيطان  أما مسامة ا راضي التي تم   .ألفاً  834مو نإلع  ،قبل أوسلو

 .101(2كم 500) دونمأل   500مو ن إلع ،قبل أوسلو (2كم 136) دونمأل   136مو ارتفألت من ن
  لتطوطين الفلسطططينيين فططي لبنططان،  أمريكيططةعطن خطططة  "إسططرائيل"فألططل لبنططاني علطع إعطط ن  رد   أولفطي

اذا الموق  ليس لديدًا وال مستغربًا، نمن مألتطادون "قال وزير الخارلية والمغتربين لبران باسيل: 
سرائيل أمريكاعلع مواق  من اذا النو  تتخذاا  بالنسبة لنا  ا مر.اذا  إلعنا كنت دائمًا أنب ج أ، و وا 

بطططدًا، وكمططا ازمنططا إسططرائيل بإزالططة امت ل طططا، أل بطططالتوطين، فططنمن لططن نقبططل بططج ب ططج ق  الألططالم كلطط أنلططو 
 .102الألودة الذه سيبقع مقدسًا" سن زم ا بمشرو  التوطين، وبمق  

  َّر فيج "إسرائيل" من عواقال ادم قريطة الخطان ا ممطر. ودعطا القطرار تبنع البرلمان ا وروبي قرارًا مذ
واططدم المنشططرت التططي يمول ططا  ،الططدولتين بمططزم علططع سياسططة تقططوي  مططل   االتمططاد ا وروبططي إلططع الططرد  

االتمطططاد ا وروبطططي والطططدول ا عضطططاء فطططي المنطططاطق و، ودعطططا القطططرار "إسطططرائيل" إلطططع وقططط  سياسطططة 
 .103والنقال 1967سنة البدو في ا راضي الفلسطينية الممتلة  الت لير القسره التي تمارس ا بمق  

  فططي تططل  2019 لسططنةا وروبيططة )يططوروفيلن(، عزم ططا تنظططيم مسططابقت ا أعلنططت إدارة مسططابقة ا  نيططة
مسططابقة إن ططا فضططلت اختيططار تططل أبيططال علططع القططدس ومدينططة إيطط ت اللنوبيططة؛ الوقالططت إدارة . أبيططال

ن المكومطططة اةسطططرائيلية أبطططرس  سوشطططيتدا وكالطططة ت ر قطططد ذكطططو  بسطططبال "عرضططط ا اةبطططداعي والمقنطططع".
 .104جرفض تم  الطلال لكن و  ،قدسفي ال المسابقةأصرت علع تنظيم 

 14/9/2018 ،الجمعة

 ن الفلسطينيين يستمقون قرار اةدارة ا مريكيطة قططع إ ،مستشار الرئيس ا مريكي ،كوشنر لاريد قال
في مقابلطة مطع صطميفة نيويطورك  ،وقال كوشنير المساعدات المالية عن م لقيام م بتشويج اذه اةدارة.
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لتألزيطز المصطال  الوطنيطة ومسطاعدة الممتطالين، ولكطن فطي المالطة  المسطاعدات استخدام"يلال : تايمز
 .105الفلسطينية فإن برنامل المساعدات سار لألقود دون خطة تلألل م يألتمدون علع أنفس م"

  أمطططين عطططام الللنطططة التنفيذيطططة لمنظمطططة التمريطططر الفلسططططينية، صطططائال عريقطططات، فطططي مقابلطططة مألطططج قطططال
تطبيططق اتفططاق أوسططلو، ويلططال أن نألتططر  بططذلك... اعترفنططا "لقططد فشططلنا فططي : صططميفة مألططاري  انشططرت 

. وافقنططا علططع دولططة ، وافقنطا علططع تبططادل أراضططي، واططذه فكرتنطا أصطط ً 1967بإسطرائيل فططي مططدود الألططام 
فرضطططج علطططع  عطططادل ومتفطططق عليطططج ل لئطططين، ال يطططتم   منزوعطططة السططط ح، مطططن دون لطططي ؛ وعلطططع مطططل  

ا مريكيين، كطي يطبطق ويتطيقن مطن تنفيطذ االتفطاق  إسرائيل؛ علع ولود طر  بالث، مل  الناتو أو
ويتوالطططد فطططي ا راضطططي الفلسططططينية فقطططط، ال فطططي إسطططرائيل وال فطططي ا ردن. وعلطططع مطططاذا مصطططلنا فطططي 

 .106المقابل؟ علع نتنيااو يواصل توسيع المستوطنات في كل مكان"

 ا نفططاق التططي ن "الألططائق" التكنولططولي المصططمم الكتشططاإلططي  اةسططرائيلي الكبيططر فططي  ضططابط قططال  
ن مركطططة ممطططاس تطططتأللم ا  و تألبطططر مطططن قططططا   طططزة "لطططن تقضطططي علطططع خططططر ا نفطططاق بشطططكل ن طططائي"، 

إلع "ولود عالم كامل من ا نفطاق تمطت ا ر  فطي  طزة، وال يطدور المطديث عطن  مشيراً باستمرار، 
شطركة أنفاق مبل التي نألرف ا، بطل شطبكة كبيطرة لطدًا مطداخل ا قطد تكطون فطي أه مكطان، فطي منطزل أو 

 .107"أشبج بشبكة أنفاق القطارات ا رضية )المترو( ببأل  الدول في الألالم"  اوأن ،أو مثسسة"

  إبر قمع قوات االمت ل لمتظااره لمألة "المقاومة خيارنا" مطن  فلسطينيين مواطنين ب بةاستش د
 .108مسيرات الألودة شرق قطا   زة

  دنيطططة المقدَّمططة إلطططع الفلسططططينيين، وقيمت طططا ا مريكيطططة وقططط  آخططر أشطططكال المسطططاعدة الم اةدارةقططررت
عشرة م يين دوالر، كانت مخصصة لبرنامل تألزيز الأل قطات بطين أنصطار السط م فطي الملتمألطين 

 رينب ت طططيسطططون ال "عملية السططط مط"الخطططاص لططط ا مريكطططيوأكطططد المبألطططوث  الفلسططططيني واةسطططرائيلي.
 Patrick تايمز عن السيناتور باتريك لي ينيويورك  صميفة ونقلت القرار، في تغريدة علع تويتر.

Leahy  ن ططا لططم تر ططال فططي القيططام قولططج، إن الوكالططة ا مريكيططة للتنميططة أبلغططت م بوقطط  اططذه ا مططوال، وا 
 .109بذلك، إال أن ا ستألمل علع تنفيذ القرار الرسمي

  لكسطاندر ده كطروأعلطن وزيطر التألطاون البلليكطي أ Alexander De Croo ل تمويط بط ده ، عطن وقط
المدارس الفلسطينية بدعوأ "إط ق أسماء منفذه المطات علطع الطبأل  من طا"، فيمطا طالبطت وزارة 

التألاون سيتواصل في ملاالت "وقال كرو إن  التربية والتألليم الفلسطينية بروكسل بتوضي  قراراا.
  .110وريادة ا عمال الرقمية" ،وتنمية القطا  الخاص ،أخرأ، مبل تمسين مقوق اةنسان

 15/9/2018 ،بتالس

  مممططططود عبططططاس، فططططي مسططططت ل التمططططا  الللنططططة التنفيذيططططة لمنظمططططة  السططططلطة الفلسطططططينيةقططططال رئططططيس
سططنذاال لممططم المتمططدة لنوالططج الألططالم بالقضططايا التططي يألططاني من ططا شططألبنا، ونبلططغ رسططالتج  ،التمريططر
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  الموقطططططط  ا مريكططططططي ا خيططططططر، والمواقطططططط خصوصططططططاً للألططططططالم مططططططول كافططططططة القضططططططايا دون اسططططططتبناء، 
 .111اةسرائيلية

  يديألوت أمرونوت اةسرائيلية أن اللدار الطذه يلطره بنطاثه علطع ططول مطدود قططا   صميفةكتبت
ليطططال المططدود البريططة كططم  65 ططزة سيصططب  "أطططول لططدار خرسططاني فططي الألططالم"، ويمتططد علططع طططول 

شرات ، عائقًا تمت ا ر  علع عمق عالصميفةوسيشمل اللدار البره، بمسال  والبمرية للقطا .
ا متطططار، مطططزودًا بلنظمطططة استشطططألار يمكطططن مطططن خ ل طططا كشططط  أه عمليطططات مفطططر لمنفطططاق بطططرًا، أو أه 

 .112مركة للغواصين عبر البمر. ويشمل اللدار البمره أموالًا ذكية ل نذار المبكر

 16/9/2018 ،األحد

 بططالقرال  لططراء عمليططة الطألططن التططي نفططذت بألططد إصططابتجمططن مسططتألمرة أفططرات، إسططرائيلي مسططتوطن  قتططل
واطو  ،ألمليطةالواعتقلطت قطوات االمطت ل منفطذ  من قرال مستألمرة  و  عتصطيون لنطوال بيطت لمطم.

عطدد القتلطع اةسطرائيليين فطي الضطفة الغربيطة وبطذلك يرتفطع  مصاال بلروح لراء إط ق النار عليطج.
 .113في القدس ، بين م قتيل وامدإلع بمانية قتلع 2018الممتلة منذ بداية 

  السططططط م"مممطططططود عبطططططاس، التطططططزام اللانطططططال الفلسططططططيني بتمقيطططططق  الفلسططططططينية ةالسطططططلطأكطططططد رئطططططيس" ،
وبالمقاومطططة الشطططألبية السطططلمية،  ن القتطططل واالسطططتيطان والتطططدمير واقطططت   السطططكان لطططن يمقطططق ا مطططن 

وزراء وأعضطاء  ضطم   ، فطي رام هللا، وفطداً جلطاء ذلطك خط ل اسطتقبال والس م  ه ططر  فطي المنطقطة.
Yossi Beilin ، ويوسي بيلينYair Tzaban سابقين، برئاسة يائير تسابان كنيست إسرائيليين

114. 
  المتمدة، إقامة السفير الفلسطيني لدي ا، مسام زملطط، وأ لقطت المسطابات المصطرفية  الوالياتألغت

وأضا  ملطدالني، فطي  مسال عضو الللنة التنفيذية للمنظمة، أممد ملدالني.بلمنظمة التمرير، 
 .115أن قرار إلغاء اةقامات شمل أيضًا أفراد أسرة السفير، وبين م أطفالج تصري  لمناضول،

  الوزراء اةسطرائيلي بنيطامين نتنيطااو ووزيطر الطدفا  أفيلطدور ليبرمطان، رفضط ما تخفطي   رئيسأعلن
 .116أمكام السلن المثبد  ه أسير فسلطيني أدين بقتل إسرائيليين

 17/9/2018 ،اإلثنين

 الف شططا ي ططود مططنألطط  رائيلية بنيططامين نتنيططااو إنططج قططرر اسططتل ال نمططو قططال رئططيس المكومططة اةسطط 
Falash .أنج أصدر تألليمات لوزير الداخليطة بإعطداد مشطرو   نتنيااو وأضا  من أبيوبيا، لتوطين م

وبمسططال القنططاة اةسططرائيلية البانيططة، فإنططج يتوالططد فططي مألسططكرات  قططرار ب ططذا الشططلن لتقديمططج للمكومططة.
إلطططططع المصططططادقة علطططططع إمضططططارام  نآال  مطططططن الف شططططا ينتظطططططرو  8بيوبيطططططا نمططططو االسططططتل ال فططططي أ

 .117"إسرائيل"
  قطططال مسططططام بططططدران، مسططططثول ملططط  المصططططالمة فططططي مركططططة ممطططاس، فططططي تصططططريمات نقلت ططططا "إذاعططططة

راوح مكانطج بسطبال ت طرال مركطة فطت  مطن المسطثولية ووضطع يطزال يا مالمصالمة مل  ا قصع" إن 
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م للمسطططططثولين ل  والطططططذه ُسططططط ،قطططططة المصطططططريةر فطططططت  ا خيطططططر علطططططع الو  رد  وقطططططال إن  الألراقيطططططل ةفشطططططال ا.
 .118"ال يبشر بخير" ،المصريين

  إن ، فططت  مسططين الشططيخ، فططي لقططاء لططج علططع تلفزيططون "فلسطططين" لمركططة مركزيططةالللنططة القططال عضططو
عبطططاس، الطططرئيس مممطططود ، ويريطططدون شطططرعية %90"ممطططاس  ارقطططة بمشطططرو  الت دئطططة وأنلطططزت منطططج 

 .119وصفج ي م: علع قطع رقابنا اذا المشرو  لن يمر"، علع مد  عل وا خير رد  
  المركزية اةسرائيلية في القدس، للمرة ا ولع إلع "قانون القومية"، وذلك في قرار  الممكمةاستندت

وقطرر القاضطي  .1998 سطنةبشلن تألويضات في دعوأ قدم ا إسرائيليون أصطيبوا فطي عمليطة نفطذت 
ج أن يمصطططل علطططع ، أن "الي طططوده الطططذه أصطططيال فطططي عمليطططة مطططن مق طططMoshe Dror موشطططي درور

إلطع البنطد الطذه يطنص علطع أن "الدولطة  تألوي  مالي متع دون إببات وقو  ضرر"، وذلطك اسطتناداً 
كمططا قططرر القاضططي إلططزام مركططة ممططاس بططدفع  ت ططتم بالممافظططة علططع سطط مة أبنططاء الشططألال الي ططوده".

 David لمقططدم الطدعوأ دافيطد مشططي  مليطون دوالر( 1.5)نمطو  شططيكل يطينم  5.4تألويضطات بقيمطة 

Mashiah 120وأبناء عائلتج. 
 سططط ح لنطططده إسطططرائيلي اطططرال مطططن  االسطططتي ء علطططع مطططن الفلسططططينيين تمكَّطططن عطططدد مطططن المتظطططاارين

 .121أمام م عقال تلاوزام السياو ا مني عند بوابة زيكيم شمال قطا   زة
 ا االمطت ل اةسطرائيلي علطع ت المكبفطة التطي شطن  السطوره لمقطوق اةنسطان أن الضطربا المرصد ذكر 

مططن القططوات اةيرانيططة والقططوأ المواليططة والتابألططة ل ططا،  قتططي ً  140مواقططع فططي سططورية، خلفططت أكبططر مططن 
 .122خ ل الش رين الماضيين

  ولطدريك عطن صططر  مليطون دوالر مطن الصطندوق اةنسططاني  ليمططي مطاكمكتطال أوتشطا أعلطن منسطق 
 .123نع ان يار الخدمات المنق ذة للمياة في قطا   زةلم ،لمر  الفلسطينية

 18/9/2018 ،الثالثاء

  ال الألشططرات، برصططاص االمططت ل اةسططرائيلي فططي قطططا   ططزة والضططفة يصططأ، و فلسطططينيين 6استشطط د
خطط ل م المططة قططوات االمططت ل لمسططيرة  فلسطططينيين 4ففططي قطططا   ططزة، استشطط د  الغربيططة الممتلططة.

فططي  ططارات نفططذت ا طططائرة مسططيرة علططع مواقططع للمقاومططة و ز(، يططون )إير سططلمية بططالقرال مألبططر بيططت مططان
واستشط د  تنفيطذ عمليطة طألطن. تطجمماول بألطد استشط د فلسططينيوفطي القطدس،  شرق مدينة خطانيونس.

أبنططاء اعتقالططج مططن فططي مممططد الريمططاوه، عقططال تألرضططج العتططداء ومشططي مططن قبططل قططوات االمططت ل، 
  .124م هللامنزلج في بلدة بيت ريما شمال  رال را

  ي شطويغولأعلطن وزيطر الطدفا  الروسطي سطير Sergei Shoigu وزيطر الططدفا  ، فطي اتصطال اطاتفي مطع
ليبرمططان أنططج نتيلططة لمفألططال  يططر المسططثولة مططن قبططل سطط ح اللططو اةسططرائيلي اةسططرائيلي أفيلططدور 

ية الروسططط IL-20 أو 20–ططططائرة إيطططل، بألطططد إسطططقاط روسطططياً  لنطططدياً  15مطططدبت ملسطططاة أدت إلطططع مقتطططل 
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وقالطططت وزارة . 17/9/2018فطططي  لطططدفا  اللطططوه السطططورهمطططن سططط ح ا S-200 أو 200–سأبصطططاروو 
أن المسطثولية عطن تمططم الططائرة الروسطية لليبرمطان أكطد  شطويغو، إن فطي بيطان ل طا ،الدفا  الروسطية

أعططرال رئططيس المكومططة اةسططرائيلية وبططدوره، ومقتططل طاقم ططا تقططع بالكامططل علططع اللانططال اةسططرائيلي. 
لرئيس الروسي ف ديميطر بطوتين عطن "أسطفج لمطوت اللنطود الطروس، لكطن مسطثولية ليامين نتنيااو، بن

بططوتين أن  ،فططي اتصططال اططاتفي ،أبلططغ نتنيططااوو  إسططقاط الطططائرة تقططع علططع سططورية ال علططع إسططرائيل".
  .125مصم مة علع "كب  التموضع اةيراني في سورية" "إسرائيل"

 

  ممططاس إسططماعيل انيططة، إلططع تبنططي اسططتراتيلية وطنيططة للألمططل السياسططي لمركططة  المكتططالدعططا رئططيس
وأضططططا  أننططططا نريططططد تمقيططططق  علططططع أساسطططط ا لموال ططططة التمططططديات التططططي تمططططدق بالقضططططية الفلسطططططينية.

، لكن الربط بين ما متألبر، مشيرًا إلع أن شروط  ن اء المصار بشكل متوازل فت  مركة المصالمة وا 
 .126ن مناخًا لتمقيق اوال تثم   ،قل المصالمةبالمطالبة بكل شيء فوق ا ر  وتمت ا تب

  ن دوالر مططن يططم  3مفيططد المسططاينة، عططن صططر   واةسططكان الفلسطططينيا شططغال الألامططة  وزيططرأعلططن
 .127المنمة الكويتية لتلايل وتطوير قطا  البنية التمتية في قطا   زة

 ب طططاء الطططدين  تسططلمت مخطططابرات اللططي  اللبنطططاني مططن مركطططة فطططت  فططي مخطططيم عططين الملطططوة، المطلططوال
فططي  ،بططو ظ ططرأفططي بيططروت مألططين  اةيرانيططةمليطر المشططتبج بططج سططابقًا بأل قتططج بمنفططذ تفليططره السطفارة 

2013 / نوفمبرتشرين الباني
128. 

  سرائيل" رئيسةأكدت و"مماربطة كطل  ،الوزراء البريطانية تيريزا ماه استألداداا لط"الدفا  عن الي ود وا 
عامًا علطع إقامطة  سبألينفي خطاال ألقتج في امتفال بمرور  ،ودعت ماه أشكال الكرااية الدينية".

 .129"نظمتج لماعة ي ودية، المملكة المتمدة إلع "تألزيز التبادل التلاره مع إسرائيل ،"إسرائيل"
  ُيفصطططل تطططور ط خطططرائط لولطططل تقريطططراً  (مملطططة)أصطططدر المركطططز الألربطططي لتططططوير اةعططط م االلتمطططاعي 

Google ي فطي الضطفة الغربيطة، علطع التطرويل لمواقطع فلسططينية علطع بمساعدة االمت ل اةسطرائيل
  .130أن ا مناطق إسرائيلية، باةضافة إلع انت اك الخرائط لمقوق اةنسان الفلسطيني

 19/9/2018 ،األربعاء

  إلطع أن السطلطة 2017السطنوه لطوزارة الخارليطة ا مريكيطة بشطلن "اةراطاال الطدولي للألطام  التقريطرأشار "
والواليططات  "إسططرائيل"تططزال تمططارال "اةراططاال" فططي الضططفة الغربيططة، وذلططك بالتنسططيق مططع ا مططالفلسطططينية 

االمطت ل  ا تزال ملتزمة بمنع تنفيطذ عمليطات ضطد  متقرير، فإن السلطة الفلسطينية الوبمسال  المتمدة.
ذكطر التقريطر و  اةسرائيلي، وتمارال أه نشاط لمركتي مماس والل طاد اةسط مي فطي الضطفة الغربيطة.

علطع نشطاط  تألمل علع إمباط عمليات في الضفة الغربية، وتفطر  قيطوداً  الفلسطينيةن قوات ا من أ
كمطا لطاء أن إدارة  مركتي مماس والل طاد اةسط مي فطي المنطاطق التطي تقطع تمطت مسطثولية السطلطة.
 .131ترامال تدعم نشاط قوات ا من الفلسطينية، وتساعداا في الميزانيات والتدريبات
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  انيطططة أن الشطططألال الفلسططططيني قطططرر كسطططر  إسطططماعيلالسياسطططي لمركطططة ممطططاس  لمكتطططالاأكطططد رئطططيس
قططال و  عامططًا، بالططدم القططاني والربططاط علططع مططدود  ططزة. 12المصططار اةسططرائيلي، المفططرو  عليططج منططذ 

انيططة: "شطططألبنا الفلسططططيني ا بطططي يخطططو  مألركطططة علططع لب تطططين، لب طططة كسطططر المصطططار عطططن  طططزة، 
لططع مططثامرة  يططر مسططبوقة مططن خطط ل مططا يسططمع بصططفقة القططرن، الألططودة التططي تتألططر  إ ولب ططة مططق  
  .132وتلفي  منابع الدعم المالي عن ال لئين المشردين" ،ونرواا وتصفية 

  الفلسطينية لمقوق اةنسان مممود منفي إن السلطات السألودية اتخطذت إلطراء  المثسسةقال مدير
ن الطذين ال يمملطون سطوأ وبيقطة سطفر، يقضي بألدم من  تلشيرات المل والألمرة ل لئطين الفلسططينيي
وأوض  منفي أن السطلطات السطألودية  كما قررت عدم تلديد إقامات المولودين من م في المملكة.

أبلغت مكاتال عدة ُتألنع بتنظيم المل والألمرة في لبنان بألدم قبول سفر أه اللل فلسطيني يممل 
ن الفلسططططيني الطططذه يطططود التولطططج أن التألمطططيم يطلطططال مططط منفطططيوأضطططا   "وبيقطططة سطططفر" إلطططع المملكطططة.

وقططال إنططج لططم يصططدر بيططان رسططمي ب ططذا  للسططألودية أن يكططون لديططج لططواز سططفر ولططيس "وبيقططة سططفر".
 .133الخصوص، إنما اي "فقط تألليمات عبر ال ات  للمكاتال المألتمدة المتأللقة بالمل والألمرة"

 قرية الخان ا ممر يرتقي  أكد وفد من للنة "الأل قات مع فلسطين" في البرلمان ا وروبي أن ادم
أن البرلمططان ا وروبططي  ،خيمططة االعتصططام فططي القريططةلخطط ل زيططارة  ،وأكططد الوفططد إلططع لريمططة مططرال.

سيسططتمر بمألارضططة تططدمير قريططة الخططان ا ممططر البدويططة والتلمألططات السططكانية ا خططرأ التططي توالططج 
 .134الترميل في ا راضي الفلسطينية الممتلة

  ل طا مطول االسطتيطان فطي الضطفة الغربيطة، أن مكومطة نتنيطااو  تقريطر، فطي منظمطة السط م ا نكشفت
ومططدة سططكنية فططي سططنة  2,629، مططن 2017االسططتيطانية فططي سططنة  البيططوتضططاعفت بطط ث مططرات عططدد 

، وأن وتيططرة البنططاء، تططدل علططع أنططج فططي الربططع ا ول مططن سططنة 2017ومططدة فططي سططنة  6,742إلططع  2016
لمضططاعفة عططدد الومططدات السططكنية سططبع مططرات مقارنططة بسططنة  ، وضططألت مشططروعات وخطططط بنططاء2018
ومطدة فطي  130ن وتيرة البناء في القدس، تضاعفت نمو خمس مرات، من أتقرير الولاء في  .2017
. وأكططد التقريططر أن عططدد الومططدات التططي بنيططت فططي شططرقي 2018ومططدات فططي سططنة  603إلططع  2017سططنة 

، 2017/2018آال  ومطططدة. ومسطططال موازنطططة  10نمطططو بلطططغ  خططط ل فتطططرة مكطططم نتنيطططااو القطططدس الممتلطططة
من طا  %87دوالر(، مليطار  1.25نمطو ل )كشطي اتمليطار  4.5شرقي القدس نمطو  في "إسرائيل"استبمرت 

مطططططن  %99.8تقريطططططر إن الوقطططططال  .فقطططططط لمميطططططاء الفلسططططططينية %13ولمميطططططاء الي وديطططططة االسطططططتيطانية 
أصططماب ا ، خاصططة اضططي دولططة"، وأ لب ططا أرا ل اا "أر د  وتألطط "إسططرائيل"ا راضططي التططي سططيطرت علي ططا 

 .135(2كم 674) أل  دونم 674ومسامت ا  ، ائبون ومغيبون، قد أعطيت للمستألمرات
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   وشططدد بنيططامين نتنيططااو بتمسططن ع قططات بطط ده، بططبأل  الططدول الألربيططة،  "إسططرائيل"ه رئططيس وزراء نططو
أن "ع قططات بطط ده بالططدول الألربيططة المألتدلطططة  ع، علططط1973خطط ل االمتفططال بططذكرأ مططرال  نتنيططااو،

 .136رئيسية تدرك أكبر فلكبر قيمة الأل قات مع إسرائيل" تش د تموالت  ير مسبوقة، وأن دوالً 
  إن اللانطططال الفلسططططيني "يبمطططث عطططن اسطططتراتيلية  ،فلسططططين فطططي بطططاريس سطططلمان ال رفطططي سطططفيرقطططال

ن ألطططل التفططاو  عمليطططة ال لطططدوأ من طططا"، ،  ن "التفطططاو  مططط"إسططرائيل"لديططدة" ةدارة الصطططرا  مطططع 
مطال الطذه قلطال لميطع امشيرًا إلع أن باريس "تتشاور مع الفلسطينيين في مبادرة لديطدة تطرد علطع تر 

 .137الموازين وداس علع القرارات الدولية"
  أبو زاره مركة فت  بط"رفع الألقوبات عن  زة" في مطال باسم مركة مماس سامي  المتمدثطالال

وات ططم أبططو زاططره مركططة فططت  بطططرح "سطط ح المقاومططة" علططع طاولططة  ن ططاء االنقسططام.كانططت لططادة فططي إ
إلع أن ذلك بطات "أكبطر لطرأة ممطا مضطع"،  النظر بمث المصالمة مع المسثولين المصريين، الفتاً 

 .138"بذلك تذاال فت  إلع أبألد مدأ من التساوق مع االمت ل" :مضيفاً 

  طيطططططة لتمريطططططر فلسططططططين طططططط ل أبطططططو ظريفطططططة إن قراو عضطططططو المكتطططططال السياسطططططي لللب طططططة الديمقطططططال
 الفلسطططينيين أعطططوا مسططامة مططن الوقططت لمطططرا  اةقليميططة والدوليططة للتمططرك مططن ألططل وضططع مطططد  
للمصار الظالم علع قطا   زة، "لكن علع ما يبدو أن اذا المراك ترالع وأدار الظ طر لمتطلبطات 

نج بناء علع ذلك فإن الللنة الوطنية وأوض  أبو ظريفة أ اذا المراك وعلع رأس ا كسر المصار".
الألليططا لمسططيرات الألططودة وضططألت برناملططًا لتوسططيع مسططامة المططراك اللمططاايره، بامتططداده علططع مططدار 
ا سبو  وعدم اقتصاره فقط علع يوم اللمألة، إضافة إلع امتداده للسياو ا مني شمال قطا   طزة 

 .139ربية لبيت الايا قرال سامل زيكيمز(، والمنطقة الشمالية الغيير إعلع مالز بيت مانون )
  المللططس الططوزاره المصططغر للشططثون مططذ ر ايئططة ا ركططان الألامططة لللططي  اةسططرائيلي  ططاده آيزنكططوت

مططططن "تصططططاعد امتمططططاالت انططططدال  أعمططططال عنطططط  فططططي الضططططفة الغربيططططة"، نتيلططططة السياسططططية وا منيططططة 
قططال آيزنكططوت إن "امتمططاالت تفلططر و  اةلططراءات ا مريكيططة والقططرارات المتأللقططة بالقضططية الفلسطططينية.

أنطج "إذا انطدلألت أعمطال عنط  علطع  آيزنكطوت شطددو  ".%80إلطع  60الوضع في الضفة تتراوح بطين 
نشرت صميفة يطديألوت أمرونطوت تسطريبات لطاء في طا و  ".فستكون أكبر شدة من تلك التي في  زة

ب طد  السطألي لمطرال علع لسان آيزنكوت أن رئيس السلطة مممود عباس يخنق قطا   طزة عمطدًا 
ا ول أن تضططططرال "إسططططرائيل"  ؛وبالتططططالي ضططططرال عصطططفورين بملططططر وامطططد ،بطططين "اسططططرائيل" وممطططاس

مماس بقوة، أما ال د  ا خر فيتمبل في عودة عباس إلطع الألنطاوين ومماولطة ات طام "إسطرائيل" فطي 
  .140الألالم بارتكاب ا للملازر
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 عاشوراء،خ ل إمياء مراسم  متلفزةفي كلمة ، هللا مسن نصر اللبناني ا مين الألام لمزال هللا قال 
 إن "المقاومة تمتلك إمكانيات تلألل إسرائيل توالج مصيرًا لم تتوقألج إذا فرضت مربًا علع لبنطان".

: "م ما فأللت إسرائيل لقطع الطريق عبر سطورية فطإن المقاومطة باتطت تمتلطك صطواريخ قائ ً  وأضا 
ةسطططرائيلي بنيطططامين نتنيطططااو أنطططج علطططع نصطططر هللا التفكيطططر الطططوزراء ا رئطططيس ومطططن ل تطططج، رأأ دقيقطططة".

 .141"ب ده"عشرين مرة قبل التألده علع 
  إلطع إعطادة النظطر فطي قطرار  "إسرائيل"دعا سفراء دول الملموعة ا وروبية في مللس ا من الدولي

 .142الدولتين وفرص الس م خان ا ممر، قائلين إن اذا القرار من شلنج أن يقو  مل   قريةادم 
   ق الخاص لممم المتمدة لر مذ من أن  نيكواله م دينو  "عملية الس م في الشرق ا وسطط"المنس 

علطططع أن "الملتمطططع الطططدولي يتممطططل المسطططثولية عطططن  " طططزة يمكطططن أن تنفلطططر فطططي أه لمظطططة"، مثكطططداً 
 ، خطط ل للسططة لمللططس ا مططن الططدولي المنألقططدة مططول القضططية الفلسطططينية،م دينططو  شططددو  ذلططك".

أن "مواصلة إسرائيل أنشططت ا االسطتيطانية  يطر المشطروعة فطي ا راضطي الفلسططينية الممتلطة  لعع
 .143  ا مال في إقامة دولة فلسطينية مستقبلية"ي دد فرص الس م ويقو  

 بل ممايطططة الشطططألال الفلسططططيني مطططن بشطططلن ُسطططلممطططم المتمطططدة أنطونيطططو  طططوتيري   الألطططاما مطططين  قطططال
"لطن نقبطل  الفلسططينية:تفكيطك وكالطة ا ونطروا وتطدمير القضطية  إلطعتسطألع  التطي ا مريكيةالسياسات 

 .144بتفكيك ا ونروا وتدمير القضية الفلسطينية"

  مطال، بطالترالع االطرئيس تر  إدارةفطي عريضطتين منفصطلتين،  أمريكطيعضطو كطونلرس  نوأربعطالال
 .145الشألال الفلسطيني ومنظمة التمرير الفلسطينية عن قرارات ا ا خيرة بمق  

  في بيان رسمي: "موسكو تألتبر  ارات س ح اللو اةسرائيلي  ،الروسية في تل أبيال السفارةقالت
في سورية  ير مسثولة، وعليطج فطإن روسطيا سطتقوم باتخطاذ كافطة الخططوات واةلطراءات ال زمطة مطن 

 .146ألل إبألاد وموال ة أه ت ديدات تست د  قوات ا التي تمارال التنظيمات المسلمة بسورية"
 21/9/2018 ،الجمعة

 مممود عباس، عقال التماعج مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون،  السلطة الفلسطينيةرئيس  قال
فططي قصططر اةليزيططج فططي الألاصططمة بططاريس: "نمططن قلنططا موقفنططا بالنسططبة للمفاوضططات التططي لططم نرفضطط ا 

داام أن مططرة وامططدة بالمناسططبة، ويقططول اةسططرائيليون إن الفلسطططينيين يرفضططون المفاوضططات، أنططا أتمطط
 مطن نتنيطااو". دعينا لمفاوضات سرية أو علنية في أكبر من دولة ورفضنا، بطل كطان الطرف  دائمطاً 

مسطتألدون أن نطذاال إلطع المفاوضطات سطرية أو علنيطة، ويكطون الوسطيط "ننطا قطائً : إ عبطاسوأضا  
 .147الرباعية الدولية ودول أخرأ، ونمن نرمال بله دولة أوروبية أو عربية"
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 مشاركتج في مسيرة الألودة: "من يطراان  خ لقائد مركة مماس في قطا   زة يميع السنوار، ل قا
علطططع صطططمود الشطططألال واسطططتمراريتج سينتصطططر ويمقطططق آمالطططج، أمطططا مطططن يطططراان علطططع أمريكطططا والتنسطططيق 

 .148ف و واام وسيخسر" ،ا مني والغرال

 قال رئطططيس الطططوزراء اةسطططرائيلي السطططابق إي طططود أولمطططرتسطط Ehud Olmert إن علطططع كطططل وامطططد فطططي ،
 الططدولتين لمططل   ، أن يف ططم أنططج ال بططديل عططن مططل  "إسططرائيل"وأوروبططا، وبالتلكيططد فططي  الواليططات المتمططدة

وأكد أولمرت أن عباس "اطو الرلطل  .ممكن وأن اذا المل   ،الصرا  التاريخي الفلسطيني اةسرائيلي
ال  ن ذلطططك لططزء مطططن التزامطططج اةراطططا القططادر علطططع فألطططل ذلططك واطططو يريطططد تمقيقططج، ف طططو يمطططارال ضططد  

 .149لتمقيق الس م"

 22/9/2018 ،السبت

  كش  القياده في مركة مماس سطامي أبطو زاطره عطن ططرح السطلطة فطي رام هللا ومركطة فطت  أوراقطًا
وقطال أبطو زاطره  تتضمن "شروطًا تألليزية" تتأللق بس ح المقاومة علع طاولة المطوار الفلسططيني.

ر تلاوال مركة مماس مع عبر التساوق مع االمت ل، ولم تقد   "إن السلطة تمارس إضاعة الوقت
: "سططنألطي الفرصططة للل ططود المصططرية  بألططد قططائ ً  وأضططا  الل ططود المصططرية لتمقيططق المصططالمة".

قطططا   ططزة، ونتشططاور مططع الفصططائل،  م بالألقوبططات ضططد  مططدأ، وعلططع السططلطة أن تططدرك أننططا لططن نسططل   
وشططدد علططع أن ل ططود تببيططت وقطط  إططط ق النططار  المططة".ومومططدون فططي موال ططة اططذه اةلططراءات الظ

كانططت قريبططة مططن الوصططول التفططاق، "لكططن موقطط  السططلطة اططو الططذه أمططبط اططذه  2014 سططنةالموقططع 
 .150الل ود وأدأ ةفشال ا"

  باسطم وزارة الطدفا  الروسطية اللطواء إيغطور كوناشطينكو  النطاطقات طم Igor Konashenkov  تطل أبيطال
السطططلوك اةسطططرائيلي بطططط"اللامد" بمطططا  ن منطقطططة  طططارات مقات ت طططا، واصطططفاً بلن طططا ضطططللت موسطططكو بشطططل

وقططططال كوناشططططينكو  إن ممبلططططة ايئططططة ا ركططططان الألامططططة للقططططوات اللويططططة  ."إسرائيلط"عملتططططج روسططططيا لطططط
اةسططرائيلية أخبطططرت الططططر  الروسطططي بططلن ا اطططدا  التطططي كطططان مططن المخططططط ضطططرب ا خططط ل طلألطططة 

القوات اللوية اةسرائيلية  ارات طا فطي المنطاطق  ولم تشن   ،ل سوريةالطيران اةسرائيلي تقع في شما
 .151ممافظة سورية  ربية ألد  بل في ري  ال ذقية التي تُ  ،الشمالية لسورية

 23/9/2018 ،األحد

  أعرال أمين سر الللنة التنفيذية لمنظمة التمرير صائال عريقات عن إدانتج الشديدة لتدشين قططار
ال يتلططزأ مططن ألنططدة مكومططة االمططت ل  لططزءاً وعططد ه ، 23/9/2018 م ا مططدالقططدس"، يططو  – "تططل أبيططال

ولدد مطالبتج للشركات الدولية بألدم المشاركة في مشطاريع  .ضم  الاةسرائيلية لتمويل امت ل ا إلع 
توطيد نظام االستيطان االستألماره والفصطل الألنصطره فطي فلسططين الممتلطة، كمطا لطدد نطداءه إلطع 
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التططابع لممططم المتمططدة ةططط ق ونشططر قاعططدة بيانططات الشططركات المشططاركة فططي  ناةنسططامللطس مقططوق 
24/3/2016تبنيج في  ، الذه تم  36/31 دعم االمت ل واالستيطان وفقًا للقرار

152. 

  تلمططع الخططان ا ممططر الم ططدد بططاةخ ء وال ططدم شططرقي  يططومالاقتممططت قططوات االمططت ل للمططرة البانيططة
1/10/2018ب دم منازل م بلنفس م بملول  القدس الممتلة، وطالبت سكانج

153. 
  ااشم باتشي  كوسوفوأعلن رئيسHashim Thaçi  ،عطن اسطتألداد بط ده لفطت  سطفارة ل طا فطي القطدس

 .154باستق ل ا "إسرائيل"إذا اعترفت 
  رفطط  اللططي  اةسططرائيلي مططزاعم وزارة الططدفا  الروسططية بططلن المسططثولية كاملططة تقططع عليططج فططي إسططقاط

تلكيططده  الروسططية مططن قبططل الططدفاعات اللويططة السططورية خطط ل  ططارة إسططرائيلية، مكططرراً طططائرة التلسططس 
اةسطرائيلي أفيلطدور ليبرمطان: "لطن نغيطر سياسطتنا فطي  دفا قطال وزيطر الطو  علطع توليطج اللطوم لسطورية.

 .155سورية، لقد تصرفنا بمسثولية، ووفقًا  لية التنسيق نفس ا، لم ولن يتغير أه شيء"

 24/9/2018 ،اإلثنين

 مدينططة السطط م، المدينططة  ،علططع أن بطط ده لططن تتططرك القططدس التركططي رلططال طيططال أردو ططان الططرئيس أكططد
مسطال مألتقطدنا، فطإن  ": قائ ً  وتابع المقدسة للديانات السماوية الب بة، ضمية للمطامع اةسرائيلية.

 مطر لتضطميد لطراح ذاتج؛ وعليج، فإننا نضع أروامنا علطع أكفنطا إن اسطتلزم ا قبول الظلم، ظلم بمد  
قراطيطة ال تنطبس ببنطت شطفة و وشدد أردو طان علطع أن الألديطد مطن البلطدان التطي تتشطدق بالديم ."نازفة

 .156إزاء القتل الومشي للمدنيين الفلسطينيين

  المتمطدث باسطم  ،بالضطرال علطع عطاط  أبطو سطي  وااعتطد نيمل طول نيمسطلمأعلنت مركة فطت  أن
 .157بسيارتج مع مرافقج إلع مخيم لباليا شمال قطا   زة ئداً بينما كان عا ،مركة في قطا   زةال
  الوزراء اةسرائيلي بنيامين نتنيااو، الرئيس الروسطي ف ديميطر بطوتين مطن تسطليم دمشطق  رئيسمذر

إن نقططل أنظمططة أسططلمة متطططورة إلططع أيططد   يططر مسططثولة : "نتنيططااو وقططال الصططاروخي. 300–نظططام أس
يططااو أن تططل أبيططال اططي المتسططبال نأكططد  بططوتين لنتومططن ل تططج، سططيزيد مططن ا خطططار فططي المنطقططة". 

 .158الروسية في ا لواء السورية 20–في إسقاط طائرة إيل يالرئيس
   ل ضراالاستلابة ، في لميع ممافظات قطا   زة ا ونرواالشامل مثسسات وكالة  اةضراال عم 

 .159ا ونرواليج اتماد الموظفين الألرال في إالذه دعا 

   إن المدارس والمراكز الصمية مألرضة للخطر إذا  بيير كرينبول ونروا وكالة ال ألامالقال المفو
سطنة مليون دوالر ال زمطة لمواصطلة الألمطل متطع ن ايطة  185فلوة التمويل البالغة  لم تتمكن من سد  

سططتكفينا علططع مططا أعتقططد متططع ... "لططدينا فططي الوقططت الططراان أمططوال فططي البنططك: كرينبططولوقططال  .2018
 .160أكتوبر" ا ول/تشرين  منتص 
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  كش  تقرير لديد للبنك الدولي أن االقتصاد في قطا   طزة آخطذ فطي االن يطار تمطت وططلة مصطار
السططيولة فططي الفتططرة ا خيططرة، وذلططك علططع نمططو لططم تألططد مألططج تططدفقات  ، وشطط   أعططوام ةمسططتمر منططذ عشططر 

ني شططخص مططن كططل المألونططة كافيططة لمفططز النمططو. وقططد أسططفر ذلططك عططن وضططع مبيططر للقلططق، ميططث يألططا
ابنين من الفقر، ويصل مألدل البطالة بين سكان قطا   طزة الطذين يغلطال علطي م الشطباال إلطع أكبطر 

ويشططير التقريططر إلططع أن االقتصططاد فططي  ططزة فططي مالططة ان يططار شططديد، إذ بلططغ مألططدل النمططو  .%70مططن 
 . 161المين ، والمثشرات تنبل بمزيد من التداور منذ ذلك2018 لسنةفي الربع ا ول  %6-سالال 

 25/9/2018 ،الثالثاء

  الطططذه يأليشطططج الشطططألال  اةنسطططانيقطططال رئطططيس لم وريطططة نيليريطططا االتماديطططة مممطططد بخطططاره إن الوضطططع
وأكطد بخطاره،  في قطا   زة، ليس إال نتيلة مروعطة السطتخدام القطوة دون قيطد. خصوصاً و الفلسطيني 

قدة في نيويطورك، دعطم نيليريطا الطذه ال لللمألية الألامة لممم المتمدة المنأل 73في كلمة لج في الدورة 
 .162الدولتين المتفاو  عليج دون ترايال، للألي  بلمن وس م يتزعز  لمل  

  إلع القطدس  نطج  أبيالنج يألتز بنقل السفارة ا مريكية من تل إترامال ا مريكي دونالد  الرئيسيقال
وقططال  ياسططة "فاشططلة".ن السياسططة السططابقة كانططت سوأ خصوصططاً "الشططيء الصططمي  الططذه يلططال فأللططج"، 

بططلن الواليططات المتمططدة سططتألمل علططع سطط م فلسطططيني  ،المتمططدة لممططماللمأليططة الألامططة  أمططام ،ترامططال
مللططس مقططوق  ، خطط ل كلمتططج،ودان الططرئيس ا مريكططي أه تفاصططيل. إلططعيشططير  أنإسططرائيلي، دون 

 .163اةنسان الدولي والممكمة اللنائية الدولية
  إن قمططع  ،فططي كلمتططج أمططام اللمأليططة الألامططة لممططم المتمططدة ،مططاكرون الفرنسططي إيمانويططل الططرئيسقططال

"مطا الطذه يمكطن  :وقال الفلسطينيين وطرح مبادرات أمادية لن يم  الصرا  اةسرائيلي الفلسطيني.
وال قمطططع المقطططوق المشطططروعة  ،ا زمطططة بطططين إسططرائيل وفلسططططين؟ ليسطططت المبطططادرات ا ماديططة أن يمططل  

 .164"ال يولد بديل مألقول لمل الدولتين" : م المشرو "، وأضا للشألال الفلسطيني في الس

  28/9/2018–25منظمة مقوقية ودولية عن إط ق مملة عالميطة فطي الفتطرة مطا بطين  60 نموأعلنت ،
لللمألي طة الألامطة لممطم المتمطدة، اطدف ا مشطد الطدعم الألطالمي  73علع اام  انألقطاد التماعطات الطدورة 

، وذلطك خط ل 1967الممتلطة سطنة  اةسرائيلي المستمر لمراضي الفلسطينية للمطالبة بإن اء االمت ل
 .165مملة عامة تمت شألار "ال لمألاداة السامية" "إسرائيل"الفترة التي تطلق في ا 

  شطبكات اتصطاالت إسطرائيلية تألمطل فطي  بمانمصلت علي ا ا ناضول، عن ولود  ،رسمية وبيقةكشفت
وأوردت الوبيقة، التي لرأ توزيأل طا علطع  ، بشكل  ير قانوني.1967الممتلة سنة  ا راضي الفلسطينية

نسططبة ، أن (Expotech 2018أو  2018 إكسططبوتك)أسططبو  فلسطططين التكنولططولي  اططام  أعمططال مططثتمر
وأشطارت الوبيقطة  .%17تبلطغ السوقية لشركات االتصطاالت اةسطرائيلية فطي السطوق الفلسططينية المصص 
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ألططط   600ال واتططط ( اةسطططرائيلية الفألالطططة فطططي السطططوق الفلسططططينية، يبلطططغ  إلطططع أن عطططدد الشطططرائ  )بطاقطططات
2020 سنة شريمة، متوقألًة أن يرتفع الرقم إلع مليون بملول

166. 
  من أعضاء اللالية الفلسطينية في  وفداً  خ ل استقبالج مممود عباس يةفلسطينال السلطةرئيس قال

ن اةدارة "، نية ا ن تمططر فططي أصططألال الظططرو القضططية الفلسطططي" إن: الواليططات المتمططدة ا مريكيططة وا 
ا مريكيططة بقرارات ططا أخرلططت نفسطط ا كوسططيط وميططد للألمليططة السياسططية، وبالتططالي أصططب  انططاك ضططرورة 

 .167"عملية الس م"لس م ينتل عنج تشكيل آلية دولية لرعاية للألقد مثتمر دولي 
  ا لطدر بطلبي مطازن )مممطود المكتال السياسي لمركة مماس موسع أبو مطرزوق: "كطان  عضوقال

طط ،قبططل ذاابططج إلططع اللمأليططة الألامططة ،عبططاس( د اللب ططة الداخليططة خلفططج، ويتمططدث باسططم الشططألال أن يوم 
فطي تصطري  نشطره فطي موقطع  ،وأوضط  أبطو مطرزوق الفلسططيني مطن خط ل خططوات يألرف طا اللميطع".

راءات المقيطططدة وقططط  كطططل اةلطططو تطططويتر، أن اطططذه الخططططوات تتمبطططل برفطططع الألقوبطططات عطططن قططططا   طططزة، 
 .168ووق  التنسيق ا مني مع االمت ل اةسرائيلي ،للمريات

  لللي  اةسرائيلي، بمواصلة  المصغر للشثون السياسية وا منيةاةسرائيلي المللس الوزاره أوعز
 .169ما أسماه "المماوالت اةيرانية للتموضع في سورية" الألمل ضد  

  طفط ً  350  ممن بين، 6,500 يبلغ الفلسطينيين سرأا  عددالفلسطينية أن ايئة شثون ا سرأ ذكرت، 
 .170بمالة لتدخل طبي عالل 700مري  بين م  1,800و ،مألتقل إداره 500و ،نواال 6و أسيرة، 62و
  إيطران نوويطة مطثتمر "متمطدون ضطد   نيويطوركعقطد فطي United Against Nuclear Iran (UANI) ،"

دل اللبيططر، وسططفير اةمططارات فططي واشططنطن يوسطط  بمشططاركة كططل مططن وزيططر الخارليططة السططألوده، عططا
الألتيبططة، ووزيططر الخارليططة اليمنططي خالططد اليمططاني، وسططفير البمططرين فططي واشططنطن الشططيخ عبططد هللا بططن 

 .171راشد، ووزير الخارلية ا مريكي مايك بومبيو، ورئيس ل از الموساد اةسرائيلي يوسي كواين
 26/9/2018 ،األربعاء

  بنود وبيقطة سياسطية وضطألت قبطل عطدة أيطام مطن قبطل وزارة الخارليطة ، يوم"السرائيل إصميفة "نشرت
 تغيير تألري  ال لئين الفلسطينيين. تماول في او  ،ونرواا  وكالة ضد   مرباً في ا  تشن   ،اةسرائيلية

ونططططروا بخصططططوص ال لئططططين الفلسطططططينيين، ا وتنفططططي الوبيقططططة اةسططططرائيلية المألطيططططات التططططي توفراططططا 
م يين اللل في الألالم. وقالت الصميفة إن الوبيقة تلم  إلع  5تأللق بلن عددام فيما ي خصوصاً 

مطططن تطططوفير  وزعمطططت الوبيقطططة أن ا ونطططروا "بطططدالً  أن ال لئطططين فطططي ا ردن يلطططال أن يسطططتقروا انطططاك.
مساعدة التماعية، فإن ا تصأل د الصرا  من خط ل تضطخيم عطدد ال لئطين المطزيفين، و طرس روايطة 

 .172إسرائيل في الولود وتقيم ع قات مع مماس" اية وتقوي  مق  تنطوه علع كرا 
  اطولي، أبطوأكد عضو الللنة التنفيذية لمنظمة التمرير الفلسطينية رئيس دائرة شثون ال لئطين أممطد 

الألودة ل لئين الفلسطينيين إلع ديارام التطي شطردوا  أقر صرامة وبكل وضوح بمق   194أن القرار 
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أعطاه الصفة  سنةعادة التلكيد عليج في التماعات اللمألية الألامة من كل ن إ أو  ،1948 سنةمن ا 
علططع مططا تضططمنتج  وقططال فططي بيططان صططمفي صططادر عنططج، رداً  اةلزاميططة فططي القططانون الططدولي لتطبيقططج.

مبلطططج مبطططل قطططرارات  194بطططلن القطططرار و  ا ونطططروا،وكالطططة  بخصطططوصوبيقطططة وزارة الخارليطططة اةسطططرائيلية 
ممط  افتطراء تسطألع مكومطة االمطت ل "اطو خطرأ، ال يتمتطع بصط مية قانونيطة، اللمألية الألامطة ا 

 .173"المتمدة وا مماةسرائيلي لتضليل وخدا  الملتمع الدولي 
  أممد بمر أن القضية الفلسطينية تمر اليوم الفلسطيني أكد النائال ا ول لرئيس المللس التشريألي

مقر في التي عقدت  ،لسة التشريألي الخاصةوقال بمر، في مست ل ل بلخطر مرملة في تاريخ ا.
المللططس فططي مدينططة  ططزة، نططاق  النططواال خ ل ططا تقريططر الللنططة القانونيططة مططول عططدم شططرعية مممططود 

إن عبطاس يطذاال لممطم المتمطدة منفطردًا ودون دعطم أمطد ، عباس، وفقدان تمبيلج للشطألال الفلسططيني
شططددًا أنططج ال يمبططل سططوأ نفسططج وال يتمتططع مططن فصططائل الشططألال الفلسطططيني أو قططواه الميططة والفاعلططة، م
 .174بله صفة رسمية تثالج للمديث باسم الشألال الفلسطيني

  علططي أبططو ديططاك إن المللططس التشططريألي مألطططل وفططي مالططة عططدم انألقططاد  الفلسطططيني الألططدلقططال وزيططر
 .175س، وال تنت ي والية الرئيس إال بإلراء االنتخابات الألامة التي ترفض ا مماودستورياً  قانونياً 

  مطع صطمفيين إسطرائيليين بألطد لقائطج بدونالطد  متمطدباً ، بنيامين نتنيااو المكومة اةسرائيلية رئيسقال
علططع السططيطرة ا منيططة الألامططة فططي الضططفة  "إسططرائيل"تمططافظ أن ن الواليططات المتمططدة تقبططل ال، إترامطط

"أنطا وابطق أن أه ئً : وتابع قا اةسرائيلي الفلسطيني. صرا الدولتين لل تمقيق مل   بألدمتع  الغربية
وشطدد نتنيطااو علطع  سطو  تألكطس اطذا المبطدأ بشطكل كبيطر، ومتطع بشطكل تطام". أمريكيطةخطة س م 

قال  ومن ل تج، للوزراء". ما دمت رئيساً  ا ردن ربي  ا منية"إسرائيل لن تتخلع عن السيطرة  أن
 نوبطي   لصطال  الفلسططينيين". ئاً الدولتين، مألتبرًا أن علع "إسطرائيل أن تفألطل شطي ترامال إنج يدعم مل  

أن يوافططق  أن خططة السطط م المألروفطة بططط"صفقة القطرن"، سطتأللن بألططد شط رين أو ب بططة، متوقألطاً  ترامطال
، مشطيرًا إلطع "إسرائيلط"وأعرال عن دعمج ل .%100الفلسطينيون علع الألودة إلع المفاوضات بنسبة 

 .176سبة مئة في المئة"أن "بيبي )نتنيااو( يأللم أننا نق  من وراء إسرائيل بن
  فطي مطثتمره المنألقطد فطي مدينطة ليفربطول، لصطال  عطدد مطن  ،مطزال الألمطال البريططاني أعضطاءصطو ت

، وتمويطططل ميزانيطططات "إسرائيلط"القطططرارات، مطططن بين طططا قطططرار يطططدعو المكومطططة إلطططع وقططط  بيطططع ا سطططلمة لططط
ألطط  عضطططو مطططن  188ولططاءت الللسطططة بنطططاء علططع طلبطططات تقططدم ب طططا  ونطططروا.ا إضططافية إلطططع وكالططة 

أبناء للسة النقا  مئات ا عط م الفلسططينية التطي ظلطت ترفطر  طيلطة في ورفألت  أعضاء المزال.
عن التزامج باالعترا  بدولطة فلسططين إذا فطاز فطي ليرمي كوربن  زعيم المزال مدة النقا . وأعرال
 .177االنتخابات المقبلة

  نكطططططوت تشططططكيل ططططططاقم لفمطططططص ايئطططططة ا ركططططان الألامطططططة لللطططططي  اةسططططرائيلي  طططططاده آيز رئطططططيس قططططرر
 االدعطططاءات التططططي لططططاءت فططططي تقريططططر "مفططططو  شططططكاوأ اللنططططود"، لنططططرال االمتيططططاط يتسططططماك بريططططك
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Yitzhak Brick.طلطال تقطديم تقريطر أولطي  آيزنكطوت ولطاء أن ، بشطلن مطدأ لاازيطة اللطي  للمطرال
 .178يوماً  45لج خ ل مدة تصل إلع 

 27/9/2018 ،الخميس

  لللمأليططة الألامططة لممططم  73الططدورة  أمططامممططود عبططاس، فططي خطابططج م يةفلسطططينال السططلطةقططال رئططيس
عاصطمتنا اطي القطدس الشطرقية وليسطت "ن ا  ، إن القطدس ليسطت للبيطع، و المتمدة المنألقطدة فطي نيويطورك

وقطططد  "إسطططرائيل"أن انطططاك اتفاقطططات مطططع  عبطططاسوأكطططد  ."فطططي القطططدس، ومقطططوق شطططألبنا ليسطططت للمسطططاومة
أو نخلي طرفنا من ا لميألًا، وعلي ا أن تتممل مسثولية ونتطائل  نقضت ا لميألًا، فإما أن تلتزم ب ا،

قبططل بألططد اليططوم رعايططة أمريكيططة منفططردة تلططن القيططادة الفلسطططينية  التلكيططد علططع أن عبططاسولططدد  ذلططك.
أيططدينا مططن  المفاوضططات ولططم نرفضطط ا يومططًا، وسنواصططل مططد   أننططا لسططنا ضططد  "وعلططع ، "عملية السطط مط"لطط

س اسططتألداد مكومططة الوفططاق الططوطني، لتممططل مسططثوليات ا كاملططة فططي قطططا  ولططدد عبططا ".ألططل السطط م
 ططزة، بألططد تمكين ططا مططن ممارسططة صطط ميات ا كاملططة، فططي إطططار النظططام السياسططي الفلسطططيني الوامططد، 

أن اناك اتفاقطات  عباسوأكد  والسلطة الشرعية الوامدة، والقانون الوامد، والس ح الشرعي الوامد.
كططون خططارو أه اتفاقططات أو ي، أو ، فإمططا أن تنفططذاا بالكامططل2017اططا اتفططاق مططع مركططة ممططاس، وآخر 
 .179"مسثولية لن نتممل أه  "، والسلطة إلراءات تتم بأليدًا عن

  فططي خطابططج أمططام  ،مممططود عبططاس يةفلسطططينال السططلطةرئططيس قالططت مركططة ممططاس إن مططا تمططدث بططج
إيطططاه وفريقطططج كطططل التبألطططات "مملطططًة ، مإعططط ن صطططري  لفشطططل سياسطططتج ،اللمأليطططة الألامطططة لممطططم المتمطططدة

فططي بيططان صططمفي، أن  ،وأكططدت ممططاس ."المترتبططة علططع أه خطططوات تسططت د  أالنططا فططي قطططا   ططزة
يسطتألر  المطال التطي أوصطلتنا إليطج سياسطاتج ونتلطت عطن  ،خطاال عباس كان في ململج مكروراً "

 .180"مرار شألبنار م تمذيرات كل الفصائل وأ ،أخطائج في عدم توقع سلوك ا طرا  المختلفة

 خططططاال رئطططيس السطططلطة مممطططود عبطططاس أمطططام اللمأليطططة إن اللب طططة الشطططألبية لتمريطططر فلسططططين  قالطططت
بااتًا ومخيبًا لآلمال، ولم يكن بمستوأ التمديات اللسيمة التي تتألر   كان الألامة لممم المتمدة

 .181ل ا القضية الفلسطينية

  ئطيس السطلطة مممطود عبطاس فطي اللمأليطة قالت اللب ة الديموقراطية لتمريطر فلسططين إن "خططاال ر
الألامة لممم المتمدة، لاء دون ما كانت تراه وتنتظره لمااير شألبنا الفلسطيني في أماكن توالطده 
كافططة، فططي الشططرو  بتنفيططذ قططرارات المللسططين المركططزه والططوطني ردًا علططع صططفقة الألصططر، وتنفيططذاا 

 .182خطوة خطوة، كما عدداا عباس نفسج في كلمتج"
  للنططة أاططالي المألتقلططين السياسططيين فططي الضططفة الغربيططة الممتلططة إن أل ططزة السططلطة فططي الضططفة قالططت

وفلر الخميس مملة اعتقاالت واسألة في صفو  أبنطاء وقيطادات مركطة ممطاس  ا ربألاءت ليلة شن  
وأوضمت الللنة عبر صفمت ا علطع  في مختل  مناطق الضفة،  البيت م من ا سرأ الممررين.
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مالطة اعتقطال سياسطي واسطتدعاء فطي الضطفة نفطذت ا أل طزة السطلطة فلطر  100كبطر مطن فيسبوك أن "أ
 .183في صفو  قيادات وعناصر مماس" اللمألة يوم

 فططي خطابططج فططي اللمأليططة الألامططة لممططم المتمططدة،  ،اططالم رئططيس الططوزراء اةسططرائيلي بنيططامين نتنيططااو
 ."قطططانون القوميطططة الألنصطططره"عطططن ودافطططع  ،الطططرئيس مممطططود عبطططاس وا مطططم المتمطططدة ووكالطططة ا ونطططروا

 .184في ا مم المتمدة "إسرائيل"المقابل، أشاد نتنيااو بدفا  الواليات المتمدة عن وب

  دور ليبرمططان إلططع تصططريمات الططرئيس ا مريكططي دونالططد ترامططال، لططاةسططرائيلي أفي دفا الطط وزيططرتطططر ق
"الدولطة الفلسططينية ال ت منطي، في اللمألية الألامة لممم المتمدة بخصوص مل  الدولتين، قائً  إن 

وشطرح ليبرمطان  ما ي مني او الدولطة الي ودي طة. وانطا تولطد مشطاكل مطاد ة أكبطر مطن ملطر د شطألارات".
مططن سططكان إسططرائيل عططرال، يخرلططون للتظططاار واالمتلططاو، المططر ة تلططو  %20مشططكلتج المركزيططة بططلن "

شكلة الرئيسية، علينا أن نقلق علطع ا خرأ، ماملين أع م فلسطين ال أع م إسرائيل، اذه اي الم
 .185الدولة الي ودية. ا مور ا خرأ أقل أامية. مصلمة إسرائيل اي في دولة ي ودية وآمنة"

   شطركة ديليطك دريلينططغ ألطت كطل مططنوق Delek Drilling اةسطرائيلية ونوبططل إنيرلطي Nobel Energy 
مصة من أس م ا خيرة المسيطرة  ا مريكية اتفاقية مع شركة  از شرق المتوسط المصرية، لشراء

مطن أسط م خطط  %39وبمولال االتفاق ستمصل الشطركتان علطع  علع خط أنابيال الغاز المصره.
ونقلت اةذاعة الألبرية عن شركة ديليك دريلينغ  مليون دوالر. 518شركة المصرية، مقابل الأنابيال 

2019ر مطلع تمكن من البدء في تصدير الغاز اةسرائيلي إلع مصتقول ا إن ا س
186. 

  ديفيد فريدمان إن صيا ة خطة الس م ا مريكية التطي يشطر   "إسرائيل"ا مريكي لدأ  السفيرقال
 في  ضون وقت قصير. إنلازاا وستطرح قريباً  وتم   ،علي ا الرئيس دونالد ترامال أصبمت مكتوبة

الطدولتين الططذه  مصطططل  مطل  علطع أن ، "ريشططت كطان" الألبريطةفطي مقابلططة مطع إذاعطة  ،فريطدمان شطددو 
 كمطا قطال. ،وفطق رثيتطج الشخصطية ،ويمكن تفسيره بطرق عطدة ،تمدث عنج ترامال يممل عدة مألان

 إسرائيل فطي المفطاظ علطع مصطالم ا ا منيطة". "إن خطة الس م المنلزة ستثكد علع مق   :وأضا 
فططططي مططططال كططططان المكططططم الططططذاتي  "إسططططرائيل"إلططططع أن واشططططنطن سططططتق  إلططططع لانططططال  فريططططدمان راشططططوأ

 .187للفلسطينيين يتألار  مع أمن تل أبيال
   ونططططروا فططططي لبنططططان علططططع "إشططططاعات تناقلت ططططا وسططططائل التواصططططل االلتمططططاعي ووسططططائل ا  وكالططططةت رد

إع ميططة، تتأللططق بالوكالططة وال لئططين الفلسطططينيين فططي لبنططان، وخطططط مزعومططة ومشططاريع مشططبواة". 
عطن متمطدث رسطمي باسطم الوكالطة  أن "مطن بطين اطذه اةشطاعات مطا اطو منقطول إلطع الوكالطة وأشارت

عطن أنطج أخبطر الفصطائل الفلسططينية أن ا مطم المتمطدة قطررت ت ليطر أو توزيطع اللئطي فلسططين فططي 
فططي لبنططان "أن اططذه االدعططاءات عاريططة عططن الصططمة،  اونططرو ا وأكططد مكتططال  لبنططان علططع دول أخططرأ".

 .188"لخمسةوأن ا مستمرة في تقديم خدمات ا ل لئي فلسطين في أقاليم عمل ا ا
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  ا ونطططروا فطططي  وكالطططة إليطططج ا ردن لطططدعم االطططذه دعططط ،مطططن الطططدول المانمطططة فطططي االلتمطططا  عطططددأعلنطططت
عطددًا مطن الطدول تأل طدت دفطع  أن ا ردن وأعلطن .لطدعم الوكالطة الدوليطةت لديطدة اماسط إعن  ،نيويورك

ت عططن خفطط  لططل مسططاعدت ا للتغلططال علططع ا زمططة التططي نلمططأمططن  ا ونططروامليططون دوالر لوكالططة  118
واالتمطاد  ،والسطويد ،ألمانيطاو  ،الكويت نإأيمن الصفده  ا ردنوقال وزير خارلية  التمويل ا مريكي.

 .189إضافية لمونروا خ ل االلتما  واليابان بين الدول التي قدمت أمواالً  ،وتركيا ،ا وروبي
 28/9/2018 ،الجمعة

  كت م فطي لمألطة "انتفاضطة ا قصطع"آخطرين، خط ل مشطار  506وأصطيال  فلسطينيين،سبألة استش د، 
 ضطططمن فألاليطططات مسطططيرات الألطططودة وكسطططر المصطططار علطططع ططططول السطططياو الفاصطططل شطططرق قططططا   طططزة.

 اتصطابعطدد اةو  ،سطيدات 3و ،طف ً  32من م  ،ش يداً  186 إلع صل عدد ش داء مسيرات الألودةلي
 .190سيدة 1,930و ،طفل 4,100من ا  ،بلراح مختلفة 20,590

 د اةس مي عن انتخاال قيادة لديدة ل ا تشمل المكتال السياسطي، الطذه كشطفت مركة الل ا أعلنت
وقططال  .لديططداً  عامططاً  أسططماء لططزء مططن أعضططائج، ويقطط  علططع رأسططج زيططاد النخالططة، الططذه اختيططر أمينططاً 

فطي مطثتمر صطمفي عقطده فطي مخطيم الألطودة شطرق مدينطة  طزة،  ،الناطق باسم المركطة ،داوود ش اال
أكرم الأللوره، ومممد ال نده، ويوس  المسطاينة، ووليطد  :سي اللديد امن أعضاء المكتال السياإ

 القططي، ومممد مميد، وأنور أبو طج، وعبد الألزيطز المينطاوه، والشطيخ نافطذ عطزام، وخالطد الطبط .
آخر مطن قطادة المركطة لطرأ انتخطاب م فطي المكتطال السياسطي، اطم داخطل  وأكد ش اال أن اناك عدداً 
، وقطال إنططج لططن 1948 فلسطططينية الممتلطة سططنةمنططاطق الالالضططفة الغربيطة و سطلون االمططت ل والقطدس و 

 .191يتم اةفصاح عن أسمائ م خشية م مقت م ا منية
   الواليططات المتمططدة تقططول إن  قالططت ممكمططة الألططدل الدوليططة إن ططا تلقططت شططكوأ مططن دولططة فلسطططين ضططد

نططج ينبغططي نقل ططا. ،قيططة دوليططةبالقطدس ينت ططك اتفا "إسططرائيل"وضطع المكومططة ا مريكيططة سططفارت ا لططدأ   وا 
 سططنةلبلوماسططية يأن فلسطططين تمططتل بططلن اتفاقيططة فيينططا للأل قططات الد ل ططا، فططي بيططان ،وذكططرت الممكمططة

وتطالطططال الطططدعوأ الفلسططططينية  تلطططزم أه دولطططة بوضطططع سطططفارت ا علطططع أر  دولطططة مستضطططيفة. 1961
 .192دبلوماسية من مدينة القدس"الممكمة "بإصدار أمر للواليات المتمدة ا مريكية بسمال بألبت ا ال

 سطي أن أن قال رئيس المكومة اةسطرائيلية، بنيطامين نتنيطااو، فطي مقابلطة مطع شطبكة Cable News 

Network (CNN) ًإنططج أخبططر الططرئيس ا مريكططي نتنيططااو،  قططالو  .الططدولتين بمططل   ، إنططج لططيس ملتزمططا
بطدون قطدرة علطع ت ديطد  ،ة السط حأنج "مألني بمكم ذاتي للفلسطينيين في دولة منزوع ترامال دونالد

"يلططال أن تكططون الصطط ميات ا منيططة الألليططا بيططد إسططرائيل، ولططيس  نتنيططااو قططائً : وأضططا  إسططرائيل".
ا مططم المتمططدة، وال الشططرطة الكنديططة، وال قططوات نمسططاوية أو أسططترالية... السططيطرة ا منيططة يلططال أن 



 اليوميات الفلسطينية  ___________________________________________________________ 

 32 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                    

ال فطططإن اةراطططابيين اةسططط ميين سطططو  يسطططيطرون علطططع المنطقطططة،  تكطططون بيطططد القطططوات اةسطططرائيلية، وا 
 .193داع  أو مماس أو إيران، أو لمألي م. اذا او الشرط"

  قططال الططرئيس التركططي رلططال طيططال أردو ططان إن بطط ده تططولي أاميططة لمواقطط  دول المنطقططة ميططال خطططة
مديبطج  فطي ،قطال أردو طانو  بطين الفلسططينيين واةسطرائيليين. "لس مط"الطالطرئيس ا مريكطي دونالطد ترامطال 

"مططن الم ططم بالنسططبة إلينططا رثيططة مططن  :للصططمفيين علططع مططتن الطططائرة، خطط ل مغادرتططج الواليططات المتمططدة
وأضططا :  سططينخرط فططي اططذه الخطططة ودوراططم في ططا، انططاك بألطط  ا قاويططل لكططن ال نأللططم مططدأ لططديت ا".

لموقطط  "يتألططين النظططر كيطط  سططتتمرك دول مبططل اةمططارات، والسططألودية، والبمططرين، ومصططر، ومططا اططو ا
 .194، ومساعدة ا شقاء الفلسطينيين"وتابع: "سنواصل القيام بما نراه صواباً  الذه سيتخذه ا ردن؟".

  من التفر د بألمليطة تسطوية القضطية الفلسططينية، ومطن ي الفرو لسير مذ ر وزير الخارلية الروسي ،
للسة للنقا  باللمأليطة في كلمة ألقااا أمام  ،الفرو  وقال االستفزاز فيما يتأللق با زمة السورية.

أال نغطط  الطططر  عططن القضططية الفلسطططينية التططي طططال  "يتألططين علينططا لميألططاً  :الألامططة لممططم المتمططدة
  .195أمداا، وأمذر من التفرد بألملية التسوية الخاصة ب ا"

  وقطال  مليطون دوالر. 68ونروا أن مقدار الأللز فطي ميزانيت طا ل طذا الألطام تقل طص إلطع ا  وكالةأعلنت
الطذه  ،عدنان أبو مسطنة، إن االلتمطا  الخطاص لطدعم الوكالطة اونرو ا شار اةع مي لرئاسة المست

مليطططون دوالر لطططدعم موازنطططة  118فطططي نيويطططورك، أسطططفر عطططن لمطططع مبلطططغ  27/9/2018 عقطططد الخمطططيس
 .196مليون دوالر 68إلع  186لينخف  بذلك الأللز المالي للوكالة من ، ونرواا 

 فططي كلمططة ألقااططا فططي مفططل تططم  تنظيمططج فططي نيويططورك، ، ئيلي أيططوال قططراقططال وزيططر االتصططاالت اةسططرا
إن  زعماء الشرق ا وسطط الطذين يلتمطع مأل طم رئطيس الطوزراء نتنيطااو  ،مضره نتنيااو وزولتج سارة

 .197مألج كما لو كان قائدًا ل م يتألاملونبشكلل سره أْو علني 

 29/9/2018 ،السبت

  في كلمة لج خ ل فألالية ل يئطة  ،ألي الفلسطيني أممد بمرالنائال ا ول لرئيس المللس التشريقال
ب بطططة مطططروال يريطططد قتطططل الشططططألال  كسطططر المصطططار فطططي مينطططاء  طططزة: "الألطططدو الصطططط يوني الطططذه شطططن  

واططذه لططرائم  ،الفلسطططيني". وأضططا : "اسططتمرار المصططار علططع  ططزة مخططال  لكططل ا عططرا  الدوليططة
 "إذا لططم يفططك   شططدد بمططر علططع أنططجواقتصططاديًا". و إبططادة لماعيططة لقتططل ملتمططع بلكملططج صططميًا وتألليميططًا 

"  .198المصار عن شألبنا فورًا فإن االنفلار في ولج االمت ل آتل

  اتفاقيطططات ليبرمططان مطططع ممططاس ان طططارت، واةراطططاال إن ت يطططوزيطططر التأللططيم اةسطططرائيلي نفتططالي بينقططال"
بط الطنفس والضطأل  مستمر، نمطن نشطااد النتطائل الخطيطرة التطي للبت طا سياسطة الطوزير ليبرمطان لضط

علع قطا   زة، مزيد من ضبط الطنفس للطال المزيطد مطن اةراطاال، اطذه ليسطت الطريقطة الصطميمة 
وات ططم بينيططت ليبرمططان بلنططج تططرك أمططن سططكان  مططن ألططل سياسططة أمنيططة، اططذه طريقططة تقططود إلططع الفشططل".
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مكومة وأضا : "اذه ليست السياسة التي يتوقأل ا اللم ور من       زة لمسن تقدير مماس.
 .199اةرااال الفلسطيني الخطير" قاسية ضد   يمينية، اللم ور يريد أن يشااد يداً 

 30/9/2018 ،األحد

 زة عطن بطدء الألصطيان اةداره فطي مثسسطات قطا  أعلن اتماد الموظفين في وكالة ا ونروا ب 
وأوضططط  مممطططود ممطططدان، رئطططيس قططططا  المأللمطططين فطططي  فطططي قططططا   طططزة. كافطططةومرافطططق الوكالطططة 

أنطج ضطمن سلسطلة الفألاليطات الرافضطة  ،اد، فطي مطديثل خطاص للمركطز الفلسططيني ل عط ماالتمط
 .200موظ  من ا ونروا، بدأ االتماد بتطبيق الألصيان اةدارهأل  لفصل 

 بنائطططال الطططرئيس  رئطططيس المكومطططة بنيطططامين نتنيطططااو التقطططع سطططراً أن إذاعطططة اللطططي  اةسطططرائيلي  ذكطططرت
لللمأليطة الألامطة لممطم  73وذلطك علطع اطام  أعمطال الطدورة  ،Jusuf Kalla يوس  كطاال اةندونيسي
لطج، بطل لطرأ بشطكل عفطوه،  أو مرتباً  لقاءه مع نتنيااو لم يكن سرياً أكد أن  كاال ير أن  المتمدة.

كطاال وأوضط  ". عر  عنج؟أن أُ  يعلغي نبينتنيااو كان فللة بلانبي.. ال كان مشددًا علع أن "
 .201ةسرائيلي تناولت القضية الفلسطينية وسبل تمقيق الس مأن مبامباتج مع رئيس الوزراء ا

   وصطوت البرلمطان بمللسطيج  وبيقطة للدولطة ل عتطرا  رسطميًا بدولطة فلسططين. م برلمان سطان مطارينوقد
م وقطد   علطع االعتطرا  بدولطة فلسططين، والطلطال مطن المكومطة القيطام بطذلك. ،والألام، با  لبيطة الكبير

ت إلطع لانب مطا كطل في البرلمان وبيقة االعترا  بدولة فلسطين، وقد صطو   مزبا اليسار واالشتراكية
ومطططزال  Sammarinese Christian Democratic Party قراطي المسطططيميو مطططن المطططزال الطططديم

Republic of the Future Civil San Marino لم ورية المستقبل المدني
202. 

  مم المتمدة لمقوق اةنسان في لني ، مللس ا  أمام جفريقيا بشدة، في خطابإلنوال  ممبلاالم
وقططال فططي كلمتططج: "إن  إلغائططج، واصططفًا إيططاه بقططانون ا برت ايططد. إلططع، ودعططا "قططانون القوميططة الي وديططة"

بتشططريع مططا ُيسططمع بقططانون القوميططة، ف ططذا  إسططرائيلقامططت مكومططة  أنفريقيططا قلقططة للغايططة بألططد إلنططوال 
علططع ا ر ، وأن القططدس المومططدة اططي عاصططمت ا،  مصططرياً  القططانون يططنص  علططع أن ةسططرائيل مقططاً 

ططع والسططيطرة علططع أرا ل أخططرأ،  ويلألطل مططن االسططتيطان الي ططوده قيمططة وطنيططة، كمططا ويشططرعن التوس 
وينفي المقوق ا ساسطية لمطن اطم ليسطوا ي طودًا". وأضطا  أن "اطذا القطانون  يطر شطرعي مطن منظطار 

مطو اًل فطي ممارسطات الفصطل الألنصطره لتصطب  المألايير والموابيق الدولية، وفي لواره ف و يمطدث ت
 .203واذا ا مر يلال إيقافج" ،اذه الممارسات واقألًا من ا بارت ايد الشرعي بمسال القانون
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