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اليوميات الفلسطينية

أيلول /سبتمبر 2018
السبت2018/9/1 ،

 قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة ،إن رئيس السلطة والقيادة الفلسططينية
يدرسطططون التولط ططج إلط ططع اللمأليط ططة الألامطططة لممطططم المتمطططدة ومللط ططس ا مطططن ال ططدولي ،لموال طططة الق ط طرار

ا مريكي بخصوص وكالة ا ونروا ،وذلك التخاذ الق اررات الضرورية لمنع تفلر ا مور.1

 أكططدت مركططة فططت أن مططق الألططودة بابططت ومقططدس ومممططي بفألططل المططق الفلسطططيني التططاريخي ،وبفألططل
ترمططال ال يسططتطيع أن
القططانون الططدولي ،الططذه صططا تج ا مططم المتمططدة ولططيس الواليططات المتمططدة ،وأن ا

يلغط ططي اط ططذا المط ططق بل ط طرة قلط ططم ،وتوقيط ططع خاضط ططع ةرادة اليمط ططين اةس ط طرائيلي والص ط ط يوني المتطط ططر ،
ولملموعة ال تألر مألنع القدس ومق الألودة عند الشألال الفلسطيني.2

 أع ططرال المف ططو

الأل ططام لوكال ططة ا ون ططروا بيي ططر كرينب ططول ع ططن عمي ططق أس ططفج وخيب ططة أمل ططج م ططن القط طرار

ا مريكي بألدم تقديم أه تمويل إضافي لوكالة ا ونروا ،والذه يطثبر علطع وامطدة مطن أقطوأ وألطدأ

الش طراكات فططي الملططاالت اةنسططانية والتنمويططة .وأعلططن كرينبططول ،فططي رسططالة مفتومططة ول ططا ل لئططي
فلسطين ولموظفي ا ونروا ،عن رفضج وب تمفظ للطنص ا مريكطي المصطامال لطذلك القطرار .وأكطد

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

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

 50طف ً و 5من ذوه االمتيالات الخاصة ،و 16من عناصر المقاومة.4

 كش

تقرير أصدره مركز عبد هللا الموراني للدراسات والتوبيق أن لطي

االمطت ل اةسطرائيلي قتطل

 19فلسط ط طططينياً خ ط ط ط ل آال /أ سط ط طططس  ،2018وأصط ط ططاال  ،1,600واعتقط ط ططل  .400وأقط ط ططرت السط ط ططلطات
اةسطرائيلية بنططاء نمططو  22أل ط

( 20أل

ومط دة اسططتيطانية لديططدة فططي الضططفة الغربيططة ،البيت ططا الألظمططع

ومدة) في مدينة القطدس الممتلطة ،وفطق التقريطر .وكشط

التقريطر أن السطلطات اةسطرائيلية

اططدمت  31بيت طاً ومنشططلة ،وتركططزت عمليططات ال ططدم فططي بلططدات الأليسططوية ،ولبططل المكبططر ،وشططألفاط،
والشيخ لراح ،وسلوان ،وأم طوبا في ممافظة القدس.5

 أظ طرت إمصططائية صططادرة عطن اةدارة الألامططة لممطوال المدنيطة بططو ازرة الداخليططة أن قططا
 5,024مولوداً لديداً خ ل آال /أ سطس 2018؛ بمألدل  162مولود يومياً.6
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 اس ططتقبل رئ ططيس الس ططلطة الفلس طططينية ،ممم ططود عب ططاس ،ف ططي رام هللا ،وف ططداً م ططن منظم ططة السط ط م ا ن
اةس طرائيلية ،ونقططل مشططاركون فططي الوفططد عططن عبططاس قولططج إنططج لدي طج "مشططكلة مططع نتنيططااو ،ولططيس مططع
الليكططود .وأنططا ورئططيس الشططاباك نلتقططي بصططورة دائمططة ،ونتفططق علططع  %99مططن المواضططيع" .وأضططافت
المصادر نفس ا ،بمسال وسائل إع م إسرائيلية ،أن عبطاس شطدد خط ل اللقطاء علطع أن أل طزة أمطن

السلطة الفلسطينية "تلره تنسيقاً أمنيطاً يوميطاً مطع ل طاز ا مطن اةسطرائيلي" ،وأن أفطراد أمطن السطلطة

"يفأللططون كططل مططا بوسططأل م كططي ال يصططاال أه إسطرائيلي بططلذأ" .وقططال عبططاس إن كوشططنير و طرينب ت

"سللوني إذا كنت مثمناً بفيدرالية مع ا ردن .وقلطت :نألطم ،أريطد كونفدراليطة ب بيطة ،مطع ا ردن ومطع

إسرائيل".7

 أك ططدت وزيط طرة الدول ططة لش ططثون اةعط ط م الن ططاطق باس ططم المكوم ططة ا ردني ططة لمان ططة نيم ططات أن فكط طرة
الكونفدرالية بين ا ردن وفلسطين ير قابلة للبمث والنقا .8

 قططال المتمططدث باسططم مركططة ممططاس مططازم قاسططم إن تص طريمات رئططيس السططلطة الفلسطططينية مممططود
عبططاس خ ط ل لقائططج بوفططد إس طرائيلي ،التططي أعلططن فيططج قبولططج كونفدراليططة مططع ا ردن و"إس طرائيل" ،وأنططج
يمططافظ علططع التنسططيق ا منططي ،تثكططد إص ط ارره الخططروو عططن اةلمططا الططوطني الفلسطططيني .وأضططا

قاسططم ،فططي تص طري صططمفي ،أن "تص طريمات عبططاس مططول ع قتططج مططع الشططاباك اةس طرائيلي ،وأنططج
يتوافق مع رئيس الشاباك بنسبة  ،%99وتولي اتج ل زتج ا منية للتألاون مع اللي
تفض ط ط اسط ططت تاره بتضط ططميات شط ططألبنا الفلسط طططيني ،والشط ططألور اللمألط ططي ال ط طراف

المسثولين عن قتل أبناء شألبنا وارتكاال الملازر بمق م".9

اةسرائيلي،

ل مط ططت ل وقادتط ططج

 ق ططال القي ططاده ف ططي مرك ططة ف ططت مس ططام خض ططر ،إن الس ططلطة الفلس طططينية اط طدفت ،م ططن خط ط ل إلراءات ططا
االنتقاميططة التططي فرضططت ا علططع طزة ،فصططل الضططفة الغربيططة عططن القطططا  ،مثكططداً أن السططلطة فصططلت
الضفة عن القطا  ،وكانت لزءاً من "صفقة القرن" .وذكر خضطر أنطج ال يولطد أه أمطل ةقامطة دولطة

فلسطينية في الضفة" ،والك نة الذين وقألوا علع اتفاق أوسلو يدركوا أين مصير مشروع م اليوم".10

 دعططا عضططو الللن ططة المركزيططة لمرك ططة فططت ممم ططد اشططتية ،إلططع دم ططل موازنططة وكال ططة ا ونططروا ض ططمن
الموازن ططة الألام ططة لمم ططم المتم ططدة ،لتلن ططال الض ططغط السياس ططي ال ططذه توال ططج ،خصوصط طاً بأل ططد القط طرار

ا مريكي الرامي لتلفي

مصادر تمويل الوكالة.11

 رأت اللب ططة الش ططألبية لتمريط طر فلس طططين أن قط طرار الوالي ططات المتم ططدة ا مريكي ططة بوقط ط

تموي ططل وكال ططة

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

ومقوق ال لئين الفلسطينيين ،وفي القلال من ا ،مق م في الألودة إلع أر
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والقطدس

وطن م ا صلي.12
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 قطال رئطيس الطوزراء اةسطرائيلي بنيطامين نتنيطااو ،إن وكالططة ا ونطروا تريطد إطالططة أمطد الللطوء ،ونشططكر
الواليات المتمدة علع وق

تمويطل ا ونطروا،

دعم ا .ورمال نتنيااو بقطرار الواليطات المتمطدة بوقط

في الوقت الذه دعا فيج إلع إلغاء الوكالة.13

 أوقف ططت الش ططرطة الألس ططكرية اةسط طرائيلية  35لن ططدياً وع ططدداً م ططن الم ططدنيين بت م ططة االتل ططار بالمخ ططدرات
وتألاطي ا .وذكرت صميفة يديألوت أمرونوت أن الش ر الماضي شط د اعتقطال نمطو  70لنطدياً فطي
عمليات عدة ،من م لنود في ومدات قتالية ،وآخرون في قوات أخرأ.14

 قالت صميفة مألاري

الألبرية إنج في مذك ارتطج التطي ستصطدر قريبطاً عطن خدمتطج فطي البيطت البطي

،

ُيقطدم وزيطر الخارليطة ا مريكطي ا سطبق لطون كيطره  ،John Kerryشط ادةً نطادرةً عطن رئطيس الطوزراء
اةسطرائيلي بنيططامين نتنيططااو فططي سططنة  2014فططي أبنططاء الألططدوان علططع قطططا طزة وبألططده ،يقططول في ططا:

ومقيططداً" ،علططع مططد تألبيطره.
"كانططت اططذه وامططدة مططن المططرات القليلططة التططي شططاادت في ططا نتنيططااو خائفطاً َّ
التماعطاً لطج مططع نتنيططااو مططين قططررت ايئططة الطي طران

ولفتططت الصططميفة النظططر إلططع أن كيططره وصط

الفيططدرالي ا مريكططي تألليططق رم ت ططا إلططع "إسطرائيل"" ،كانططت المططرات القليلططة التطي أريططت رئططيس الططوزراء
اةسرائيلي خائفاً وم زوماً ودون طاقتج المألتادة ...رأيتج ضأليفاً كما لم أره أبداً".15

 تولج المزارعون اةسرائيليون الذين امترقت مقطول م الواقألطة فطي ممطيط قططا

طزة بفألطل "الططائرات

الورقيططة والبالونططات المارقططة" إلططع الاططاه ،لتقططديم دعططوة قضططائية لططدأ الممكمططة اللنائيططة الدوليططة ضططد

قادة مركة مماس.16
اإلثنين2018/9/3 ،

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

قبل ،وان طا ستواصطل ذلطك بوصطفج أمطد أاطداف ا المركزيطة .وفطي مفطل ُنظطم لمطوظفي و ازرة الخارليطة،
قططال نتنيططااو إن ا مططر ا خططر الم ططم اططو مقيقططة ولططود تطبيططع تططدريلي مططع دول مركزيططة فططي الألططالم

الألربي "أمام أعيننا ،وعلع نطاق لم يكن باةمكان تخيلج قبل سنوات مألدودة".17

 قطال عضططو الللنطة المركزيططة لمركططة فططت عطزام ا ممطد ،إن "رد مركططة فططت علططع الورقططة المصطرية لططاء
منسلماً مع أكبر من  %90مما ورد في ا" ،موضماً أن الورقة تممل المقدمة السياسية نفس ا التي تم
نقل ا عن اتفاق  ،2017/10/12وأضافت لزئية تتأللق بما تسمع "صفقة الألصر" .وأضا

قائ ً" :إن

مماس ليست صامبة القرار وانما ملفاثاا من دول اةقليم والقيادة الدولية لمركة اةخوان المسلمين"،

موضماً أن ا طلبت من مصر التولج إلع إسطنبول وبيروت للتشاور ومن بم تقدم رداا.18

 أكد عضو المكتال السياسي لمركة الل اد اةس مي مممد ال نده ،أن ما يروو عطن اتفطاق ت دئطة
مططع االمططت ل بططين الفصططائل الفلسطططينية واالم ططت ل عبططر الوسططيط المصططره ،اططو تشططويج للمق ططائق
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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
مصن

علع أنج فصيل "إراابي" ،في موعد انتخابات ،خشية مزايدات المألارضة.19

 أعطدمت قطوات االمطت ل اةسطرائيلي الشطاال الفلسططيني وائطل عبطد الفتطاح اللألبطره ،بادعطاء مماولتططج
تنفيذ عملية طألن عند "مالز الممول" بالقرال من مستألمرة كريات أربع ،شرقي مدينة الخليل.20

 قال ضابط االستخبارات الرئيسي في مصلمة السلون اةسرائيلية يوفال بيتون  ،Yuval Bitonفي

مططثتمر مكافمططة اةراططاال فططي المركططز المتألططدد الملططاالت فططي ارتسططليا Interdisciplinary Center

 ،Herzliyaإن ا ل طزة ا منيططة أمبطططت ،يططوم السططبت  ،2018/9/1خطططة لخط ط
وضأل ا ا سير مممد إبراايم نايفة في سلن الللبو .21

لنططده إس طرائيلي،

 أعلن رئيس بلدية االمت ل في القدس نير بركات أنج يألتزم تقديم خطة إلع رئطيس الطوزراء بنيطامين
نتنيااو لوق

نشاطات وكالة ا ونروا في المدينة .وتابع بركات قائ ً" :سنغلق مدارس ا بما يسم

للط ال بإيلاد بدائل في المدارس القائمة في مدينة القدس" .وزعم بركات أن ا ونروا كانت مذنبة

فطي المطد مطن التنميططة فطي القطدس ،إلطع لانططال منم طا صطفة ال لطل مفططاد الفلسططينيين الطذين فططروا
من "إسرائيل" في سنة  ،1948مسال زعمج.22

 كش ط ططفت النس ط ططخة الألبري ط ططة م ط ططن موق ط ططع المونيت ط ططور  ،Al-Monitorأن وزراء م ط ططزال البي ط ططت الي ط ططوده
اةس طرائيلي أعططدوا مخطط طاً لزيططادة عططدد المسططتوطنين فططي الضططفة الغربيططة ،يططر مدينططة القططدس ،إلططع
مليون مستوطن في ضون عام.23

 كشططفت القنططاة اةسطرائيلية الألاشطرة ،أن رئططيس الططوزراء بنيططامين نتنيططااو ،اططو الططذه طلططال مططن الطرئيس
ا مريكططي دونالططد ت ارمططال ،وق ط

تمويططل وكالططة ا ونططروا .وذكططر بططاراك رافيططد  ،Barak Ravidم ارسططل

القناة للشثون الديبلوماسية ،أن مكتال نتنيااو رف
 قططال نائططال رئططيس ايئططة أركططان اللططي

التألليق علع الخبر ،لكنج لم ين

صمتج.24

اةس طرائيلي السططابق والمرش ط لمنصططال رئططيس ايئططة ا ركططان،

يائير لطوالن  :Yair Golanإن "كطل مطن خبطر القتطال يطدرك أنطج لطيس باةمكطان االنتصطار بطالمروال
بواسطططة المأللومططات االسططتخبارية والنيطران الدقيقططة فقططط .اططذه فرضططية إشططكالية" .وتطططرق لطوالن إلططع

ا نش طططة الألس ططكرية اةيراني ططة باعتبارا ططا التم ططده ا ول أم ططام "إسط طرائيل" ،مش ططدداً عل ططع أن "التم ططده
الباني او التمده الفلسطيني :اطذا تم لطد لطج سطياقات سياسطية واضطمة .ولطذلك يلطال أن أكطون مطذ اًر

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

 قططال القائ ططد الألس ططكره لمنطق ططة الش ططمال ف ططي الل ططي
اللطي

اةسط طرائيلي ،يوئيططل س ططتريك  ،Yoel Strickإن

اةسطرائيلي ينشططط كطل ليلططة علطع اللب ططة الشطمالية ،وان "المططرال القادمطة علططع لبنطان سططتكون

المرال ا خيرة" ،م دداً بتدمير البنطع التمتيطة فطي لبنطان .وقطال سطتريك إنطج مقابطل كطل كيلطولرام مطن
مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات
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المتفل طرات يططر الدقيقططة التططي تطلططق باتلططاه "إس طرائيل" ،سططيتم الططرد بلطنططان المتفل طرات الدقيقططة علططع
أادا

مزال هللا .بمسال تألبيره.26

 قالططت وزيطرة البقافططة والرياضططة اةسطرائيلية ميططره ريغط  ،إن الأللططم اةسطرائيلي سططيرفع فططي أبططو ظبططي،
وس ططيتم إس ططما النش ططيد ال ططوطني اةسط طرائيلي اتكف ططاه  Hatikvahف ططي أبن ططاء مباري ططات بطول ططة رياض ططة

اللودو .وقالت ريغ

إن اتماد رياضة اللودو في أبو ظبي استلاال لضغوطات االتماد الألالمي

لللودو ،بما يتي للرياضيين اةسرائيليين المشاركة في المباريات تمت الأللم اةسرائيلي.27

 مرم المفتي الألام للقدس والديار الفلسطينية ،الشيخ مممد أممد مسين ،بيع أو أخذ تألوي
لططزء مططن أر

عن أه

فلسطططين وتمليك ططا ل طط"ا عداء" أو "السماس طرة" ،كون ططا تُألططد مططن الناميططة الشططرعية مططن

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

لمعداء مظاار علع إخراو المسلمين من ديارام".28

 أكططد م ططدير مركططز ا س ططرأ للد ارسططات أرف ططت ممدون ططة أن سططلطات االم ططت ل اةس طرائيلي ارتكب ططت م ططا
يقططارال مططن  21أل ط

مالططة اعتقططال ،وعش طرات اةعططدامات الميدانيططة مططن مسططافة صططفر ،منططذ انط ط ق

"انتفاضة القدس" في تشرين ا ول /أكتوبر  ،2015متع آال /أ سطس .292018

 أكططد وزيططر الخارليططة والمغت طربين اللبنططاني لب طران باسططيل أن "لبنططان سططيقوم بكططل مططا يمكططن القيططام بططج
ل ط طرف

التط ططوطين ،وسط ططيخو

موال ط ططة متط ططع الن ايط ططة سياسط ططياً وديبلوماسط ططياً لتك ط طريس مط ططق الألط ططودة

للفلس طططينيين" ،مألتبط ط ار أن "القط طرار ا مريك ططي بوقط ط

وبالتالي باالستقرار والس م اةقليميين والدوليين".30

تموي ططل ا ون ططروا يم ططس بلس ططس عملي ططة السط ط م،

 أعل ططن الط طرئيس الكول ططومبي ،إيف ططان دوك ططي  ،Ivan Duqueأن قط طرار س ططلفج خط طوان مانوي ططل س ططانتوس
االعتر
ا

بدولة فلسطينية "ال رلألطة فيطج" ،وأن "مطا ال ينبغطي أن نفأللطج اطو ،نمطن الملتمطع الطدولي،

أن نكططون لططزءاً مططن المشططكلة ،وبططدالً مططن ذلططك ،يلططال أن نكططون لططزءاً مططن المططل .المططل اططو تشططكيل

س م دائم ،واستقرار ،وأن مل الدولتين سيمضي قدماً".31

 وقألت "إسرائيل" والفلبين ،علع اام

لقاء لمطع رئطيس الطوزراء اةسطرائيلي بنيطامين نتنيطااو ،والطرئيس

الفلبينططي رودريغططو دوتيرتططي  ،Rodrigo Duterteالططذه يططزور "إس طرائيل" ،ب ط ث مططذكرات تفططاام تتأللططق
بالتألطاون الأللمططي ،وتشططليع االسطتبمارات البنائيططة ،وتوظيط

مقطدمي الرعايططة الفلبينيططين فطي المنططازل فططي

"إسرائيل" .وقال رئيس الفلبين إنج "يمكن ةسرائيل أن تتوقع أه مساعدة يمكن أن تقدم ا الفلبين".32
الثالثاء2018/9/4 ،

 قال رئيس مركة مماس في قطا
بألز عزيز أو ذل ذليل ،وسطنفر

ار بطلن المصطار يلطال أن يكسطر
زة يميع السطنوار" :اتخطذنا قطر اً

ذلطك بكطل الوسطائل الممكنطة ،ولطن نطذاال فطي مسطار تببيطت وقط
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إط ق النار ومدنا ،بل بولود البية فصطائل وقطوأ شطألبنا" .وبطين السطنوار أنطج لطيس انطاك صطيغة

مكتوبطة مطول الواقطع فطي قطططا

طزة ،وأن مطا يلطره اطو أفكططار فقطط ،وأضطا " :مطن يظطن أن انطاك

مديباً عن مطار في إي ت و يراا او لاال وال يأللم شيئاً؛ والمديث ا ن يدور مطول ممطر مطائي
طزة وقبططرص ومططل مشططكلة ا ونططروا مط ً لططذرياً" .وكشط

بططين قطططا

السططنوار أن "انططاك دوالً كبيطرة

أرادت إمبططاط المصططالمة وعلططع ولططج الخصططوص ل ططاز الشططاباك ،ولمس ط

الشططديد ل ططات داخططل

المخابرات الفلسطينية تألاونت مع المخابرات اةسرائيلية ةفشال المصالمة".33

 قال وزير الخارلية الفلسطيني ريا

المالكي ،إن تلسيس كونفدرالية أردنية فلسطينية وفطق الخططة

ا مريكية أمر ير وارد قبل إن اء االمت ل اةسرائيلي والراء استفتاء في ا ردن وفلسطين.34

 قططال عضططو الللنططة التنفيذيططة لمنظمططة التمريططر أممططد ملططدالني ،إن "الواليططات المتمططدة ا مريكيططة ،التططي
أعلنت عن وق

مساعدات ا لمونروا ،أعربت في الوقت ذاتج عن استألداداا لتقطديم ذات المبطالغ التطي

كانت تتبر ب ا للوكالة إما للطدول المضطيفة ل لئطين ،لتقطوم بتقطديم نفطس الخطدمات التطي كانطت تقطدم ا

المنظمطات اةنسطانية ا خطرأ ،شطريطة التخلطي عطن الوكالطة وان طاء دوراطا" .وشطدد

لمونروا ،أو لبأل

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

ملدالني علع "رف

 قال اللي

اةسرائيلي إن س مج اللوه نفذ نمو  200ارة خ ل الألامين الماضيين علع أادا

فططي سططورية .وأشططار اللططي  ،فططي بيططان لططج ،إلططع أنططج اسططتخدم فططي ا ارتططج نمططو  800صططاروو وقنبلططة،
اسططت دفت مواقططع تابألططة للمططرس البططوره اةي ارنططي ومسططتودعات أسططلمة وشططمنات ص طواريخ متطططورة

كانت في طريق ا لمزال هللا في لبنان ،كما شن المات إلكترونية لم يفص عن ماايت ا.36
االمططت ل اةسطرائيلي إلططع أن فططرص التصططأليد الألسططكره فططي قطططا

 تشططير تقططديرات لططي

طزة أكبططر

من فرص التوصل إلع اتفاق ت دئة طويلة ا مد مع فصائل المقاومة الفلسطينية في القطا  ،وفي

مقدمت ا مركة مماس ،كما ورد في بيان صادر عطن قيطادة اللطي  .وعبطر اللطي  ،فطي بيانطج ،عطن
مألارضتج لوق

عل ط ططع أن "موقط ط ط

التمويل ا مريكطي لوكالطة ا ونطروا فطي قططا
الل ط ططي

طزة دون إيلطاد البطديل .وشطدد البيطان

اةسط ط طرائيلي ا ط ططو أن ل ط ططدأ إسط ط طرائيل مص ط ططلمة واض ط ططمة ف ط ططي أن ي ط ططتمكن

الفلسطينيون في الضفة الغربية و زة من المصول علع أوضا مياتية مألقولة".37

 أبرمططت "إس طرائيل" اتفاق طاً أولي طاً مططع عططدد مططن الططدول المانمططة ،لتنفيططذ مشططاريع عاللططة فططي قطططا

طزة.

خ ل التما خاص ب ا عقد في الألاصمة البلليكية بروكسل .وأشارت إلع أن الخطة ت د

إلع

وذكططرت قنططاة "ريشططت كططان" الألبريططة أن "إس طرائيل" قططدمت خطت ططا للططدول المانمططة (لططم تسططم ا) لغ طزة،
تمسين وضع الك رباء وتقديم دعم للقطا الصمي ،دون تفاصيل أخرأ.38

 أصطدرت سططلطات االمطت ل اةسطرائيلي ،مطن خط ل الللنططة القطريطة للتخطططيط والبنطاء ،قط ار اًر يتضططمن

مخططا ةقامة  4,700ومدة استيطانية علع أراضي قرية الوللة شمال رال بيت لمم التي ُالطر

سكان ا سنة .391948
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 أف ططاد تقري ططر أص ططدرتج مرك ططة مم ططاس أن قط طوات االم ططت ل اةسط طرائيلي ارتكب ططت  2,227انت اكط طاً بم ططق
الفلسطططينيين فططي الضططفة الغربيططة والقططدس خ ط ل آال /أ سطططس  ،2018شططملت اعتقططاالت واستش ط اد
مواطنين ،وادم منازل ،والمات مستوطنين.40

 قال الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتطي ،خط ل لقائطج الطرئيس اةسطرائيلي رثوفطين ريفلطين فطي القطدس،

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

 قططال السططفير ا مريكططي لططدأ "إس طرائيل" ديفيططد فريططدمان ،فططي خطططاال شططرح فيططج لمططاذا اعتقططد ال طرئيس
ا مريكطي دونالططد ت ارمططال أنطج مططن الم ططم أن تقطوم الواليططات المتمططدة بوقط

تمويططل وكالططة ا ونططروا :إن

الوالي ططات المتم ططدة "ألق ططت أكب ططر م ططن  10ملي ططارات دوالر" م ططن المس ططاعدات للفلس طططينيين ،ولك ططن ا ططذا
قطائ ً :إن "إنفطاق دوالرات تطم كسطب ا

اةنفاق لم يلألل المنطقة أقرال للسط م أو االسطتقرار .وأضطا

بشطق ا نفطس مططن أمطوال دافألطي الضطرائال لتمويطل دفألططات ل راطابيين وعطائ ت م ،إنفططاق أمطوال علططع

إدامة وضألية ال لل بدالً مطن التخفيط
كي

من طا ،وتمويطل كتطال مدرسطية مليئطة بالكراايطة ،أنطا أسطللكم،

يوفر ذلك قيمة للواليات المتمدة أو المنطقة؟".42

 شطبت صميفة ليروزاليم بوست تقري اًر نشرتج علع موقأل ا اةلكترونطي نقط ً عطن عسطكريين ،يطذكر
فيج أن اللي

اةسرائيلي قدم ا سلمة وا موال لمقاتلين إس ميين في منطقة اللوالن.43

 أعلن ططت لمألي ططة مأل ططد ال يك ططل  The Temple Instituteاةسط طرائيلية ع ططن والدة "الألل ططل ا مم ططر"
الموصططو

فططي التططوراة ،ميططث إن ططا تتمقططق مططن ذلططك ،مبينططة أن مططي ده يطلططق تنفيططذ نبططوءة تط يططر

الألطالم .وقطال المطدير ا ممطي لمأل طد ال يكطل الماخطام شطايم ريتشطمان  ،Chaim Richmanإن الوقطت
مان لبناء ال يكل البالث بألد أن تمقق وعد والدة الأللل ا ممر.44

األربعاء2018/9/5 ،

 ذكرت صطميفة اطررتس الألبريطة أن رئطيس ايئطة ا ركطان الألامطة لللطي

اةسطرائيلي طاده آيزنكطوت

أرسل وبيقة إلع المللس الوزاره المصغر للشثون السياسية وا منية (الكابينطت) أكطد في طا اسطتألداد

اللي

للمرال ،و ه م مة ستمتال ا "إسرائيل" .وبمسال الصطميفة ،فطإن آيزنكطوت كطان يطرد علطع

انتقادات ُول ت من قبل مراقال الدولة ول ات أخرأ مول استألدادات اللي .45
 أكد ملك ا ردن عبد هللا الباني رف ب ده فكرة إقامة كونفدرالية مع الفلسطينيين ،مشدداً علع أن
اططذا الموضططو "خططط أممططر بالنسططبة لططمردن" ،وفططق بيططان صططدر مططن الططديوان الملكططي .وأكططد الملططك،
خ ل لقائج متقاعدين عسكريين والمماربين القدامع ،أن "موقط

ا ردن بابطت و ارسطخ وأنطج ال بطديل

عن مل الدولتين واقامة دولة فلسطينية وعاصمت ا القدس الشرقية ،وأه طرح خارو اذا اةطار ال

قيمة لج".46
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 قططررت الممكمططة الألليططا اةس طرائيلية إخ ط ء قريططة الخططان ا ممططر واططدم ا ،علططع أن يططتم البططدء بتنفيططذ
القرار بألد أسبو  .وأعلن رئيس ايئة اللدار واالستيطان وليد عسا

للتصده لقرار االمت ل ادم قرية الخان ا ممر.47

عطن بطدء االعتصطام المفتطوح،

 أعلنططت بططا ار واه عططن إعططادة سططفارت ا إلططع تططل أبيططال ،لتت ارلططع عططن نقل ططا إلططع القططدس .وأعلنططت و ازرة

ر واه عطن إعطادة السطفارة إبطر قطدوم الطرئيس اللديطد مطاريو بنيتيطز Mario
الشطثون الخارليطة فطي بطا ا

 ،Benítezوأرلألت السبال إلع أن القطدس تُألطد عطام ً مألقطداً فطي الصط ار الفلسططيني  -اةسطرائيلي.
وبدوره ،أعلن وزير الخارلية الفلسطيني ريا المالكي أن دولة فلسطين قررت فت سفارة ل ا فو اًر

في عاصمة بار واه أسونسيون .وبالمقابل ،أمر رئيس الوزراء اةسرائيلي بنيامين نتنيااو بإ

ق

السطفارة اةسطرائيلية فطي بططا ار واه ،وقطال مكتططال رئطيس الططوزراء ،فطي بيططان لطج" ،إسطرائيل تطرأ أن قطرار
با ار واه الغريال سيثبر علع الأل قات بين البلدين وأنج شديد الخطورة".48

 قالططت لمأليططة نططاده القضططاة الفلسطططينيين ،إن قضططاة الممكمططة الألليططا الفلسطططينية ،تقططدموا باسططتقاالت
لماعية امتلالاً علع تألطدي ت قانونيطة مقترمطة أروا أن طا "تمطس اسطتق ل القضطاء" ،وكشط
الناده أن عدد المستقيلين او  14من أصل  27قاضياً.49

 قال وزير االستخبارات والمواص ت اةسرائيلي يسرائيل كاتس لممطة " 103أ

رئطيس

أم براديو تل أبيال

 ،"Radio 103FM-Tel Avivإنج ال علم لديج عطن إصطدار الطرئيس دونالطد ت ارمطال أمط اًر بقتطل الطرئيس

السطوره بشطار ا سطد ،مشطي اًر إلطع أن "إسطرائيل" لططم تتخطذ أيضطاً قط ار اًر باةطامطة با سطد .وشطدد كططاتس
علع أن "إسرائيل ال ترأ بدي ً أفضل ليمل ممل ا سد من بين لماعات المألارضة السورية".50

 قال ممد سأليد الشامسي ،السفير اةماراتي لدأ لبنان ،إن ب ده قدمت خ ل سطنتي  2017و2018

ما قدره  130مليون دوالر للفلسطينيين ،من بين طا  50مليطون دوالر فطي نيسطان /أبريطل 2018؛ لطدعم
برنامل التألليم في وكالطة ا ونطروا ،و 15مليطون دوالر ،لطدعم الألطام الد ارسطي 2018/2017؛ مطا أسط م

في استم اررية عللة التألليم ،كبر من  500أل

دوالر اذا الألام ،لبرنامل دعطم ا وقطا

طالال وطالبة .ولفت النظر إلع تقديم  20مليطون

اةسط مية فطي القطدس الشطري  ،مشطي اًر إلطع أن المسطاعدات

اةماراتية المقدمة للشألال الفلسطيني ،خ ل السنوات الخمس الماضية بلغت  1.68مليار دوالر.51

 ات م المنسق الخاص لممم المتمدة لط"عملية الس م في الشرق ا وسطط" نيكطواله م دينطو
(لططم يسططم ا) ،بالألمططل علططع عرقلططة ل ططود الت دئططة فططي قطططا

طزة ،وقططال إن اططذه ا ط ط ار

أط ارفطاً

تسططألع

ةشألال ا وضا بين مركة مماس و"إسرائيل" إلع درلة الدخول في موال ة عسكرية ،وذلك بألد
أن لرأ الكش

عن رف

الرئيس مممود عباس استقبال اذا المبألوث الدولي ،وطلبج مطن ا مطم

المتمدة استبدالج .ونقلت تقارير إسرائيلية عطن م دينطو

القطول "بطدالً مطن انتظطار المطرال قررنطا أن

نماول في اذه المرة منع وقوع ا ،وليس فقط التألامل مع عواقب ا".52

مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات

8

_________________________________________________________ أيلول /سبتمبر 2018

 أعلن المفطو

الألطام لوكالطة ا ونطروا بييطر كرينبطول أن الوكالطة سطتتلاوز الألقبطات فطي موال طة قطرار

الواليات المتمدة ا مريكية وق

مساعدات ا ل طا ،وستواصطل أنشططت ا ل لئطين الفلسططينيين .وشطدد

كرينب ططول ،ف ططي بي ططان ول ططج ل لئ ططين الفلس طططينيين وم ططوظفي الوكال ططة الدولي ططة ،عل ططع أن ا ون ططروا،
ستواصططل الألمططل بكططل طاقت ططا وابططداع ا مططن ألططل مواصططلة تلبيططة امتيالططات ال لئططين الفلسطططينيين
والممافظة علع الخدمات ا ساسية التي تقدم ا ل م.53

 أعلططن وزيططر الدولططة البريطططاني لشططثون الشططرق ا وسططط أليسططتر بيططرت  Alistair Burtتقططديم مزمططة
مساعدات لديدة لوكالة ا ونروا ،بقيمة  7م يين لنيج إسترليني (نمو  9م يين دوالر).54

 أص ططدر االلتم ططا ال ططوزاره ا مم ططي ،ال ططذه انألق ططد ف ططي مدين ططة صط ط لة بس ططلطنة عم ططان تم ططت عنط طوان
"الطريططق إلططع التغطيططة الصططمية الشططاملة فططي إقلططيم شططرق المتوسططط" ،بترتيططال مططن منظمططة الصططمة

الألالميططة  ،World Health Organizationتوصططية لمطالبططة وكالططة ا ونططروا باةبقططاء علططع تقططديم
خدمات ا اةنسانية ل لئين الفلسطينيين.55

الخميس2018/9/6 ،

 قال الطرئيس ا مريكطي دونالطد ت ارمطال ،فطي مداخلطة ااتفيطة خط ل مطثتمر للماخامطات الي طود لمناسطبة
رأس السنة الألبرية ،ومصلت "ا يام" علع نصج ،إنج الطرئيس ا مريكطي ا ول الطذه يسطتخدم المطال

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

متع نتمكن من عقد صفقة .إذا لم نقم بإبرام اتفاق ،فلن ندفع" .وعن إمكانيطة التوصطل إلطع اتفطاق،

قال ترامال" :أعتقد أن اللواال علع ذلك او نألم قوية للغاية ،يلطال أن تكطون .إن طا ،كمطا قلطت مطن

قبل ،إن ا تألتبر مقاً وامدة من أصألال الصفقات من أه نو ".56

 أكد رئيس المكتال السياسي لمركة مماس ،إسماعيل انيطة ،أن طريطق المقاومطة اطو أقصطر الططرق
للقدس وا قصع وفلسطين ،مشدداً علع أن المركة لن تتنازل عن شطبر وامطد مطن أر

فلسططين.

وأشططار انيططة ،فططي كلمتططج خ ط ل م ارسططم تشططييع الش ط يد القسططامي القائططد عبططد الططرميم عبططاس ،إلططع أن
قطا

زة يألي

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

 قالططت مصططادر فلسطططينية مطلألططة لط ط"الميططاة" إن ال طرئيس مممططود عبططاس اططدد بقطططع أه ع قططة مططع
"إسطرائيل" فططي مططال أبرمططت اتفططاق الت دئططة الممتمططل مططع مركططة ممططاس .وأضططافت المصططادر أن اططذا
الموق

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

 قططال الطرئيس اةسطرائيلي رثوفططين ريفلططين إن المألركططة القادمططة فططي قطططا

طزة سططتكون "مغططايرة وأقسططع

من سابقت ا" ،مسال موقع ايئة البث اةسرائيلية "مكان" .وتابع ريفلين قائ ً إن تل أبيال "مصطممة

علع االستألداد ل ا ،وان تمقق عنصر المفاللة سنضرال الألدو ضربة شديدة وقاصمة".59
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 قالت مللة فورين بوليسي ا مريكية ،إن "إسرائيل" مولطت وسطلمت " 12تنظيمطاً مسطلماً متمطرداً" فطي
لنوال سورية .واستندت المللة علع إفادات من  24ضابطاً ينشطون في تلك التنظيمات ،التي لم

يكش

عن اويت ا.60

 نفط طذ المس ططتوطنون الي ططود ع ططدداً كبيط ط اًر م ططن االقتمام ططات للمس ططلد ا قص ططع المب ططارك خط ط ل الشط ط ور
البماني ططة ا ول ططع م ططن س ططنة  ،2018مي ططث وص ططل إلم ططالي ع ططدد االقتمام ططات  179اقتمامط طاً بمش ططاركة

 17,138مسطتوطناً .وبلغططت االقتمامطات ذروت ططا مطن ميططث عطدد مطرات االقتمطام وأعططداد المسططتوطنين

خ ل تموز /يوليو  ،2018ميث وصلت إلع  26اقتماماً ،وبمشاركة  3,743مستوطناً.61

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

ال زم ل قتصاد الفلسطيني؛ من ألل تألزيز صمود الشألال الفلسطيني في موال ة االمت ل.62

 قططال السططفير ا مريكططي لططدأ "إسطرائيل" ديفيططد فريططدمان إن "أه إدارة أمريكيططة قادمططة لططن تلغططي اعتط ار

إدارة دونالططد ت ارمططال الماليططة بالقططدس عاصططمة ةس طرائيل" ،وانططج "ال يمكننططي تخيططل وضططع تألططاد في ططج
اضطبة اللطوالن إلططع سططورية .ال يمكننططي أن أتخيططل ،وبصططدق ،وضططألاً ال تكططون فيططج اضططبة اللطوالن

لططزءاً مططن إسطرائيل إلططع ا بططد .وال تنسطوا أنططج ال يولططد فططي اضططبة اللطوالن سططكان أصططليون يتطلألططون
إلع مكم ذاتي".63

 أعلن ططت المغني ططة البريطاني ططة ليت ططل س ططيمز  ،Little Simzإلغ ططاء مش ططاركت ا ف ططي م رل ططان موس ططيقي
بط"إسرائيل" ،لتنضم بذلك إلع  15فناناً عالمياً أعلنوا عن مقاطألت م المشاركة في الم رلان.64

الجمعة2018/9/7 ،

 قططال مسططثول فططي و ازرة الخارليططة ا مريكيططة إن ال طرئيس دونالططد ت ارمططال أمططر بتوليططج  25مليططون دوالر
كان قد لرأ تخصيص ا لرعايطة الفلسططينيين فطي مستشطفيات شطرقي القطدس إلطع ول طة أخطرأ ،فطي

إطار مرالألة المألونة ا مريكية.65

 قططال أمططين سططر الللنططة التنفيذيططة لمنظمططة التمريططر صططائال عريقططات إن الخطططل ا ساسططي فططي اتفططاق
أوسلو او عدم ولود اعت ار

متبادل بين دولة فلسطين و"دولة إسرائيل" .وأكد عريقات أن نتنيطااو

دم ططر أوس ططلو ومأل ططج م ططل ال ططدولتين ،عب ططر سياس ططات مكومت ططج الألنصط طرية ،والت ططي ك ططان آخرا ططا "ق ططانون
القوميططة" .وانتق ططد عريق ططات الس ططفير ا مريك ططي ف ططي "إس طرائيل" ديفي ططد فري ططدمان ،واص ططفاً إي ططاه بط طط"سمسار
أراضي وممامي إف س وليس رلل دولة".66

 أعلططن عططدنان المسططيني ،رئططيس دائ طرة شططثون القططدس ف طي منظمططة التمريططر ،وزيططر شططثون القططدس فططي
المكومة الفلسطينية ،أن منظمة التمرير تُألد ملفاً للتولج لممكمطة اللنايطات الدوليطة امتلالطاً علطع
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مساعي االمت ل إخط ء شطرق القطدس مطن المطواطنين الفلسططينيين ،بطدءاً مطن قريطة الخطان ا ممطر.

وقال إن و ازرة الخارلية ستقوم بتسليم اذا المل

لممكمة للنايات الدولية مسال ا صول.67

 قالت وزيرة الألدل اةسرائيلية أييلت شاكيد إن "أعضاء القائمة [الألربية] المشطتركة ليسطوا مصطنوعين

من طينة وامطدة .يولطد بيطن م الطذين لطل عمل طم اطو الشطألبوية وتلييطد الفلسططينيين وانطاك آخطرون".
وأش ططارت ش ططاكيد إل ططع أن ططا تألتق ططد أن م ططزال التلم ططع ال ططوطني ال ططديموقراطي ال ينبغ ططي أن يك ططون ف ططي

الكنيسط ططت ،و"آمط ططل أن تشط طططب م للنط ططة االنتخابط ططات للكنيسط ططت وأال تتط ططدخل الممكمط ططة الألليط ططا ،خ ف ط طاً
للماضي .إن نطواال التلمطع يتطرمرون ضطد دولطة إسطرائيل كدولطة ي وديطة وديموقراطيطة" ،وذلطك بسطبال
طرح التلمع مشرو قانون "دولة لميع مواطني ا".68

 أعلططن أكبططر مططن مئططة فنططان عططالمي وموسططيقار ورسططام مططن مشططااير الألططالم ،فططي بيططان ل ططم ،مقاطألططة
مسابقة ا

نية ا وروبية (يوروفيلن)  Eurovision Song Contestبسبال إقامت ا في "إسرائيل".69

 قططال المبألططوث ا مريكططي الخططاص ل طط"عملية الس ط م" لايسططون طرينب ت" :لططن نقططدم خطططة ال تلبططي لمي طع

لوانططال أمططن إسطرائيل ،ولططن نططدعم أه خطططة مططن اططذا القبيططل ،ن لممططن اةسطرائيلي أاميططة كبيطرة بالنسططبة

إلينا" .ولم فطي مطديث لموقطع "شطبكة أر
فططي قطططا

إسطرائيل  ،"The Land of Israel Networkإلطع أن التسطوية

طزة م مططة أيض طاً لنلططاح خطططة الس ط م ،قططائ ً إنططج "فططي الن ايططة ،إذا لططم نلططد م ط ً للوضططع فططي

زة ،فسيكون ذلك عائقاً أمام الس م .مماس اطي عقبطة فطي طريطق السط م ،ولطيس سط اًر أن الفلسططينيين

في زة ام راائن" .وأشار رينب ت إلع أن "القيادة الفلسطينية ال تتمدث مألنا ،واذا يضر ب ا".70
السبت2018/9/8 ،

 دعططا االتمططاد ا وروبططي سططلطات االمططت ل اةسططرائيلي إلططع إعططادة النظططر فططي ق طرار اططدم قريططة الخططان
ا ممر .وقالت الممبل ا علع للسياسة الخارلية في االتماد ا وروبي فيديريكا مو يريني ،في بيان

ل ا ،إن "عواقال ادم اذا الملتمع وتشريد سطكانج ،بمطن فطي م ا طفطال ،ر مطاً عطن إرادت طم ،سطتكون
خطيرة لداً ،وست دد بشكل لده لدوأ مل الدولتين وتقو

آفاق الس م".71

 أطلقت المكومة الماليزية مملة وطنية للمع التبرعات لدعم اللئي فلسطين من خ ل وكالة ا ونروا.72

 نشرت الوكالة الي ودية مألطيات ديمولرافية مول الي ود في الألالم ،أعداا الخبير الديمولرافي من
اللامألططة الألبريططة فططي القططدس ،البروفيسططور سطيرليو ديط بر طوال  .Sergio Della Pergolaوبمسططال

اذه المألطيات ،التي ُنشرت بمناسبة ملطول رأس السطنة الألبريطة ،فطإن عطدد الي طود فطي الألطالم يقطارال
 14.7مليططون .ووفق طاً ل ططذه اةمصططائية ،فططإن عططدد الي ططود ارتفططع  100أل ط نسططمة تقريب طاً خ ط ل السططنة

الألبرية المنت ية .ويبلغ عدد الي ود فطي "إسطرائيل" نمطو  6.6م يطين ،و 8.1م يطين ي طوده فطي الألطالم،

بيطن م نمطو  5.7م يطين فطي الواليططات المتمطدة ،و 453ألفطاً فطي فرنسططا ،و 391ألفطاً فطي كنطدا؛ و 290ألفطاً

في بريطانيا ...وفطي لميطع الطدول الألربيطة واةسط مية  27ألفطاً ،بيطن م  15ألفطاً فطي تركيطا ،و 8,500فطي
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إيران ،و 2,000في المغرال ،و 1,000في تونس .وادعت المألطيات أنج يولطد فطي الألطالم  23.5مليطون
شخص يستليبون لط"قانون الألودة" اةسرائيلي ،أه لدي م "مق" بال لرة إلع "إسرائيل".73

األحد2018/9/9 ،

 أكد وزير الصمة الفلسطيني لواد عواد ،أن رئيس الوزراء ارمطي الممطد هللا قطرر سطد الأللطز المطالي
الططذه خلفططج ق طرار اةدارة ا مريكيططة باقتطططا نمططو  25مليططون دوالر ،كططان الكططونلرس صططادق علططع
تمريراا لمستشفيات شرقي القدس.74

 مططذرت و ازرة الصططمة بقطططا

طزة مططن تفططاقم أزمططة نقططص الوقططود فططي المستشططفيات وم اركططز الرعايططة

ا ولية لدي ا ،إضافة إلع انألدام أه أفق من الل ات المانمة لتوريد كميات لديدة من الوقود.75

 أكدت عضطو الللنطة التنفيذيطة لمنظمطة التمريطر الفلسططينية منطان عشطراوه التطزام القيطادة الفلسططينية

ب طط"عملية الس ط م" ،علططع أن تكططون بمشططاركة دوليططة بأليططداً عططن التفططرد ا مريكططي الططذه أصططب ش طريكاً
ل مت ل في عدوانج ولرائمج.76

 قال قائطد المنطقطة اللنوبيطة فطي اللطي

اةسطرائيلي ايطرزه اطاليفي" :ممطاس سطتلربنا مطن وقطت خطر

وتمططاول لرنططا للموال ططة ،ولططيس مططن الص طواال أن نخططد ونططوام أنفسططنا ،فغ طزة مكططان ل راططاال وبنططاء

القدرات الألسكرية" .وبمسال تقديراتج ،فإنج يألتقد أنج لن يسود ال دوء التام مع قطا
المقبططل ،وقططال" :ال أرأ كي ط
علع أر

طزة خط ل الألقطد

يمكططن أن يططثده امططت ل طزة واسططقاط مكططم ممططاس إلططع تغييططر الوضططع

الواقع ،وعليج ال أعتقد أن إسقاط مكم مماس ،او الخيار ا ول الذه سيتم تنفيذه".77

 مذرت أل زة أمن االمت ل القيادة السياسية في "إسرائيل" من الفراغ الطذه قطد يخلفطج وقط

عمليطات

وكال ططة ا ون ططروا ف ططي ط طزة ،ومبت ططا عل ططع إيل ططاد الب ططديل ،وذل ططك منألط طاً لكارب ططة إنس ططانية ف ططي القط ططا

المماصر قد تثده إلع تصأليد عسكره ،بمسال ما لاء في صميفة اررتس.78

 استنكرت دائرة ا وقا

اةس مية في القطدس وشطثون المسطلد ا قصطع إدخطال أمطد ضطباط شطرطة

االمت ل زلالة خمر إلع بامات المسلد ا قصع المبارك.79

 ذكر مركز الميزان لمقوق اةنسان ،في بيان لج ،أن مصيلة ضمايا االنت اكات اةسرائيلية في قطا

زة منذ بدء مسيرات الألودة في  2018/3/30بلغت  182ش يداً ،من بين م  132قتلوا خ ل مشاركت م

فططي مسططيرات الألططودة ،مططن بيططن م  24طف ط ً ،و 3مططن ذوه اةعاقططة ،و 3مسططألفين ،وصططمفيين ،وسططيدة.
وأصيال  9,371فلسطينياً من بين م  1,729طف ً ،و 410سيدات ،و 107مسألفين ،و 86صمفياً.80

 أوضططمت د ارسططة بمبيططة ،نشططراا مركططز رثيططة للتنميططة السياسططية ،أن بنططاء لططدار الفصططل الألنصططره
اةسط طرائيلي ،يلخ ططذ ش ططك ً ملتويط طاً ،ويختلط ط

ويبتأل ططد ف ططي كبي ططر م ططن أل ازئ ططج ع ططن خ ططط ال دن ططة (الخ ططط

 712كططم عن ططد اكتم ططال بنائ ططج ،أه ض ططأل

ط ططول الخططط ا خض ططر ،وس ططيقع  %85من ططج داخ ططل م ططدود

ا خضططر) ،خصوص طاً وسططط الضططفة الغربيططة .وأشططارت الد ارسططة إلططع أن طططول اللططدار سيصططل إلططع
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الض ططفة ،ب ططدالً م ططن وقوع ططج عل ططع الخ ططط ا خض ططر ،موض ططمة أن ططج ت ططم إنل ططاز ق ارب ططة  %65م ططن بن ططاء

اللدار.81

اإلثنين2018/9/10 ،

 أعلنط ططت الواليط ططات المتمط ططدة إ ط ط ق البألبط ططة الديبلوماسط ططية الفلسط طططينية فط ططي واشط ططنطن ،مت مط ططة القط ططادة
الفلسطططينيين ب طرف

التمططدث مططع إدارة ال طرئيس دونالططد ت ارمططال ،وبألططدم إل طراء مفاوضططات س ط م مططع

"إسرائيل" .وقالت و ازرة الخارلية ا مريكية ،في بيان ل ا" :منظمة التمريطر الفلسططينية لطم تتخطذ أه
خطوة تسطم ببطدء مفاوضطات مباشطرة وم مطة مطع إسطرائيل" ،مثكطدة أن واشطنطن سطممت متطع ا ن
للفلسطينيين بإبقاء بألبت م الديبلوماسية فقط كي يبذلوا ل وداً لط"الس م".82

 دان أمين سر الللنطة التنفيذيطة لمنظمطة التمريطر الفلسططينية صطائال عريقطات قطرار اةدارة ا مريكيطة
إ ط ق مكتطال بألبطة فلسطططين فطي واشطنطن .وقططال النطاطق الرسطمي باسطم الرئاسططة نبيطل أبطو ردينططة إن
ق طرار واشططنطن لططن يغي طر مططن موقفنططا تلططاه المفططاظ علططع مقدسططاتنا اةس ط مية والمسططيمية ،والتزامنططا
بق ط اررات الشططرعية الدوليططة وق ط اررات القمططم الألربيططة واةس ط مية المتأللقططة بالقضططية الفلسطططينية ،وسططألينا

ال ططدائم لتطبي ططق ا ططذه القط ط اررات ،مثك ططداً أن التمس ططك بالق ططدس والمف ططاظ علي ططا ،وعل ططع بواب ططت الش ططألال
الفلسطيني ،أام من الأل قة مع الواليات المتمدة ا مريكية.83

 عد مسام بدران ،رئيس مكتال الأل قات الوطنية في مركة مماس ،في تصري ل لج عبر الفيسبوك،
إ ط ق واشططنطن مكتططال منظمططة التمريططر الفلسطططينية ،دلططي ً علططع فشططل مسططيرة التسططوية ،داعي طاً إلططع
مرالألة شاملة للمرملة السابقة والتوافق علع آليات موال ة االمت ل.84

 قططال رئططيس المكتططال السياسططي السططابق لمركططة ممططاس خالططد مشططألل إن المركططة عبططرت عططن تطوراططا
الطبيألي خ ل  30عاماً فطي وبيقطة المبطادا والسياسطات الألامطة .وأكطد مشطألل ،خط ل لقطاء تلفزيطوني

علع قناة اللزيرة ،أن ميباق ممطاس عبطر عطن مرملطة زمنيطة ،وأن الوبيقطة لطاءت لتألبطر عطن نضطل

المركطة وتطوراطا السياسططي ،موضطماً أن المركططة لطم تنقلططال علطع ميباق ططا ،بطل قططدمت امت ارمطاً مقيقيطاً

لمبادئ ا وتاريخ ا ،فله تطور ُيألبر عنج بلدبيات لديدة وليس باالنق ال علي ا .وشدد مشألل علع
أن مماس لم تقدم أه تنازالت فيما يتأللق بالدولة علع مطدود  ،1967وأوضط أنطج فطي مطال أقيمطت
الدولة علع مدود  1967فنمن ال نقبل التنازل عن بقية فلسطين وال نألتر بط"إسرائيل".85

 أدرو موقع ماكو  Makoاةسرائيلي تركيا ضمن الدول والكيانطات التطي تمبطل ت ديطداً لطط"إسرائيل" ،إال
أنج استبألد نشوال مرال مأل ا ما بقيطت عضطواً فطي ملط

النطاتو .وقطال الموقطع إن "تطل أبيطال تشطألر

بقلططق عميططق مططن االتلططاه الططذه تسططير فيططج تركيططا تمططت مكططم ال طرئيس رلططال طيططال أردو ططان الططذه ال

يتردد في الضغط علع نقاط مساسة لم المة إسرائيل لفظياً".86
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 أقرت إيطاليا تخصيص مبلغ إضافي قدره  3.5م يين يطورو (نمطو  4م يطين دوالر) لصطال وكالطة
ا ونروا ،من ألل تنفيذ برامل ا في لبنان وقطا
بيان ل طا ،إن اطذا اةسط ام يضطا

زة .وقالت القنصطلية اةيطاليطة فطي القطدس ،فطي

إلطع االلتطزام المطالي الطذه خصصطتج إيطاليطا لصطال الوكالطة فطي

سنة  ،2017واو بقيمة  14مليون دوالر في السنة.87
الثالثاء2018/9/11 ،

 أعلططن أمططين سططر الللنططة التنفيذيططة لمنظمططة التمريططر الفلسطططينية صططائال عريقططات أن دولططة فلسطططين
قططدمت ب

طاً لمكتططال المدعيططة الألامططة فططي الممكمططة اللنائيططة الدوليططة كملمططق للمططذكرة الرسططمية التططي

قططدمت ا فططي أيططار /مططايو  .2018وأضططا

عريقططات ،فططي مططثتمر صططمفي ،أن الططب غ دعططا الممكمططة

لتمم ططل مس ططثوليات ا المباشط طرة ف ططي التمقي ططق ب ططاللرائم الت ططي ترتكب ططا س ططلطات االم ططت ل ف ططي ا ر

الفلسطينية بما في ا اللرائم المرتكبة شرقي القدس.88

 كش

أممد أبو الغيط ،أمطين عطام لامألطة الطدول الألربيطة ،عطن إعطداد ا ردن ومصطر لمطثتمر دولطي

لدعم وكالة ا ونروا .وولج وزراء الخارلية الألرال ،تمذي اًر من المساس بطدعم ا ونطروا ،أو تقلطيص

خططدمات ا ،وأكططدوا ،فططي بيططان أصططدروه فططي ختططام للسططت م الخاصططة التططي عقططدت فططي مقططر اللامألططة،
استمرار التمركات السياسية لضمان "دعم مالي مستدام يضطمن اسطتمرار الوكالطة فطي أداء م ام طا،

وفقاً لتكليف ا ا ممي ،ومشد الدعم السياسي لتلكيد اذا التكلي ".89

 قططال المفططو

الألططام لوكالططة ا ونططروا بييططر كرينبططول إن بأل ط

مططا يقططال مططول القضططية الفلسطططينية

وال لئططين مططن قبططل اةدارة ا مريكيططة ،وان ططم مصططلوا علططع صططفة الللططوء بالو اربططة" ،اططو أمططر خططاطل

للغاية" ،مشدداً علع أنج ال يمق للواليات المتمدة أن تقطرر ذلطك أو أن تُألطر بمفرداطا مألنطع كلمطة
"اللل".90
ط طزة بلنط ططج "كط ططاربي" بألط ططد  11عام ط طاً مط ططن "المصط ططار

 وصط ططفت ا مط ططم المتمط ططدة ،الوضط ططع فط ططي قطط ططا

االقتص ططاده" ،وم ططذرت ،ف ططي تقري ططر ص ططادر ع ططن منظم ططة م ططثتمر ا م ططم المتم ططدة للتل ططارة والتنمي ططة

( ونكتططاد) ،مططن أن ق طرار واشططنطن قطططع المسططاعدات عططن ال لئططين الفلسطططينيين سيتسططبال بط ط"المزيد
من البثس" .وانتقد التقرير تقييد االقتصاد فطي أ ارضطي السطلطة الفلسططينية .وأشطارت ا ونكتطاد ،فطي

تقريرا ط ططا ،إل ط ططع أن مل ط ططرد إ ازل ط ططة بألط ط ط
الفلسطينيين يمكن أن يسم بانتألا

القي ط ططود اةسط ط طرائيلية المفروض ط ططة عل ط ططع التل ط ططارة واالس ط ططتبمار

إلمالي اقتصاد اةقليم بنسبة تصل لط .91%10

األربعاء2018/9/12 ،

 لم وزير االستخبارات والمواص ت اةسرائيلي يسرائيل كاتس إلع ولود "مخطط أمريكي لم ُيأللطن
رسططمياً ،ي ططد

إلططع تططوطين ال لئططين الفلسطططينيين فططي أمططاكن توالططدام فططي ا ردن وسططورية ولبنططان
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والأل طراق" .وكتططال كططاتس ،فططي تغريططدة علططع تططويتر" :أرمططال بمبططادرة رئططيس الواليططات المتمططدة ت ارمططال،
بتوطين ال لئين الفلسطينيين في ا ردن وسورية ولبنان والألراق".92

 قال وزير الخارلية الفلسطيني ريا

المالكي إن أه خطة لتوطين ال لئين الفلسطينيين "سطيكون

مصططيراا الفشططل" .وذكططر المططالكي أن "فك طرة ت ططوطين ال لئططين التططي تطرم ططا الواليططات المتمططدة ل ططن
تنل " ،مشدداً علع أن الدول المضيفة ل لئين الفلسطينيين "ترف

أه فكرة لتوطين م".93

 قططال رئططيس المكومططة اةس طرائيلية بنيططامين نتنيططااو إن "اةس ط م ،بشططقيج السططني المتطططر والشططيألي
المتطر " مصدر وميد ل رااال الألالمي ،ممرضاً الألالم علع التصده لج ،وداعيطاً إلطع االنضطمام
إلع ما وص

بط"ل ود" إدارة الرئيس ا مريكي دونالد ترامال ،في سبيل ذلك.94

دونطم ( 32كطم )2ز ارعطي

 أظ رت مألطيات ذكراا موقع واال الألبره بلنطج قطد ُمطرق أكبطر مطن  32ألط
زة بفألطل الططائرات الورقيطة والبالونطات المارقطة التطي تطم إط ق طا مطن قططا
في
تقدر المناطق التي امترقت بط  %14من مسامة المناطق الزراعية في

طزة ،ميطث

زة .ووفقطاً لتقطديرات

سلطة الطبيألة والمدائق ،فإن تكلفة ا ضرار التي لمقت بالممميات الطبيألية لومداا وصلت إلطع

أكبر من  15مليون شيكل (نمو  4.18م يين دوالر).95

 مكمت الممكمة المركزية في القطدس بالسطلن  35عامطاً علطع أيمطن الكطرد ،ودفطع تألطوي
شيكل (نمو  91.5أل

بقيمطة  328ألط

دوالر) ،وذلك بت مة الشرو في قتل شرطيين تابألين لقطوات االمطت ل ،فطي

عملية طألن نفذاا في باال الساارة بالبلدة القديمة في القدس في .962016/9/19

الخميس2018/9/13 ،

 دعا البيان الختطامي للمطثتمر الطوطني الطراف

التفطاق أوسطلو تمطت عنطوان "الومطدة اطدفنا والمقاومطة

خيارنا" ،الذه ُعقد بمدينة زة ،في الذكرأ الط  25لتوقيألج ،السطلطة الفلسططينية إلطع االنسطماال مطن
االتفاق والتخلي عنج ،وسمال االعت ار بدولة االمت ل .وقال البيان إن اتفاق أوسلو كان انتكاسة

سياسططية وكاربططة وطنيططة بمططا يفططوق وعططد بلفططور ،ومططن الكيططان المططق فططي  %78مططن فلسطططين دون أن
يمن الفلسطينيين المق فيما تبقع من ا .وشدد البيان علع أن المقاومة مق مشطرو كفلتطج الشطرائع

والقوانين الدولية كخيار استراتيلي لمماية البوابت واستألادة الومدة.97

 اقتممططت ق طوات االمططت ل اةس طرائيلي قريططة الخططان ا ممططر ،واططدمت قريططة ال طواده ا ممططر اللديططدة
الملاورة.98

 أوقفططت البألبططة الديبلوماسططية الفلسطططينية فططي واشططنطن أعمال ططا ،وقططال ممبططل بألبططة منظمططة التمري ططر
الفلسطططينية فططي الواليططات المتمططدة ،مسططام زمل طط ،فططي ش طريط فيططديو ببططج علططع فيسططبوك وول ططج إلططع
"الشططألال ا مريكططي الكبيططر"" ،اليططوم اططو الموعططد الططذه مططددوه لنططا" ةن ططاء عمططل البألبططة فططي واشططنطن.

وأبدأ زملط "مزنج الشديد بسبال الوضع المالي" ،مألب اًر لط"م يين ا مريكيين الذين كانوا وال يزالون
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أصدقاء فلسطين" عن ا مل فطي أن "تكطون اطذه اللمظطة المزينطة قصطيرة ا لطل ،لكطي نألطود ملطدداً

في وقت قريال لنكون رم اًز وانألكاساً للأل قة التاريخية بين الشألبين الفلسطيني وا مريكي".99

 ذكططر موقططع صططميفة مططاكور ريشططون الألبريططة إن ل ططاز الشططاباك والشططرطة اةس طرائيليين يشططنان مملططة
كبيرة ضد ما وصفتج بط"أموال مماس في القدس" .وبمسال الصميفة ،فإن الشاباك كبط

مطن لمطع

المأللومات االستخبارية مول تلك ا موال ،مشطيرةً إلطع أن اطذه المملطة تتطزامن مطع مملطة أخطرأ فطي

الضططفة الغربيططة .وذكططرت الصططميفة أنططج تططم مصططادرة أكبططر مططن  300أل ط

شططيكل (نمططو  83.7أل ط

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

 تضطططاع

ملطططم التوسطططع االسطططتيطاني بشط ططكل كبيطططر منطططذ توقي ط طع اتفط ططاق أوس ططلو ،فق ططد تضطططاع

المسططتألمرات مططن  144مسططتألمرة علططع أ ارضططي الضططفة الغربيططة ،بمططا في ططا شطرقي القططدس ،وقطططا

عط ططدد

طزة،

قبل أوسطلو ،إلطع  515مسطتألمرة وبطثرة اسطتألمارية؛ ليرتفطع عطدد المسطتوطنين الي طود مطن نمطو  252ألفطاً

قبل أوسلو ،إلع نمو  834ألفاً .أما مسامة ا راضي التي تم االستي ء علي ا لصال االستيطان فقطد
ارتفألت من نمو  136أل

دونم ( 136كم )2قبل أوسلو ،إلع نمو  500أل

دونم ( 500كم.101)2

 فطي أول رد فألططل لبنططاني علطع إعط ن "إسطرائيل" عطن خطططة أمريكيططة لتطوطين الفلسطططينيين فططي لبنططان،
قال وزير الخارلية والمغتربين لبران باسيل" :اذا الموق
علع مواق

ليس لديداً وال مستغرباً ،نمن مألتطادون

من اذا النو تتخذاا أمريكا واسرائيل ،وأنا كنت دائماً أنبج إلع اذا ا مر .بالنسبة لنا

لططو أن الألططالم كل طج قب طل بططالتوطين ،فططنمن لططن نقبططل بططج أبططداً ،وكمططا ازمنططا إس طرائيل بإ ازلططة امت ل ططا،

سن زم ا بمشرو التوطين ،وبمق الألودة الذه سيبقع مقدساً".102
 تبنع البرلمان ا وروبي ق ار اًر َّ
مذر فيج "إسرائيل" من عواقال ادم قريطة الخطان ا ممطر .ودعطا القطرار
االتمططاد ا وروبططي إلططع الططرد بمططزم علططع سياسططة تقططوي

مططل الططدولتين ،واططدم المنشططرت التططي يمول ططا

االتم ططاد ا وروب ططي وال ططدول ا عض ططاء ف ططي المن ططاطق و ،ودع ططا القط طرار "إسط طرائيل" إل ططع وقط ط

سياس ططة

الت لير القسره التي تمارس ا بمق البدو في ا راضي الفلسطينية الممتلة سنة  1967والنقال.103
 أعلنططت إدارة مسططابقة ا

نيططة ا وروبيططة (يططوروفيلن) ،عزم ططا تنظططيم مسططابقت ا لسططنة  2019فططي تططل

أبيططال .وقالططت إدارة المسططابقة إن ططا فضططلت اختيططار تططل أبيططال علططع القططدس ومدينططة إي ط ت اللنوبيططة؛
بسططبال "عرض ط ا اةب ططداعي والمقنططع" .وقططد ذكط طرت وكالططة ا سوشططيتد ب ططرس أن المكومططة اةسططرائيلية

أصرت علع تنظيم المسابقة في القدس ،ولكن الطلال تم رفضج.104
الجمعة2018/9/14 ،

 قال لاريد كوشنر ،مستشار الرئيس ا مريكي ،إن الفلسطينيين يستمقون قرار اةدارة ا مريكيطة قططع
المساعدات المالية عن م لقيام م بتشويج اذه اةدارة .وقال كوشنير ،في مقابلطة مطع صطميفة نيويطورك
مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات
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تايمز" :يلال استخدام المسطاعدات لتألزيطز المصطال الوطنيطة ومسطاعدة الممتطالين ،ولكطن فطي المالطة

الفلسطينية فإن برنامل المساعدات سار لألقود دون خطة تلألل م يألتمدون علع أنفس م".105

 قططال أمططين عططام الللنططة التنفيذيططة لمنظمططة التمريططر الفلسطططينية ،صططائال عريقططات ،فططي مقابلططة مألططج
نشطرت ا صططميفة مألططاري " :لقططد فشططلنا فططي تطبيططق اتفططاق أوسططلو ،ويلططال أن نألتططر بططذلك ...اعترفنططا
بإسطرائيل فططي مططدود الألططام  ،1967وافقنطا علططع تبططادل أ ارضططي ،واططذه فكرتنطا أصط ً .وافقنططا علططع دولططة

منزوعططة الس ط ح ،مططن دون لططي ؛ وعلططع مططل عططادل ومتفططق عليططج ل لئططين ،ال يططتم فرضططج علططع
إسرائيل؛ علع ولود طر بالث ،مل

الناتو أو ا مريكيين ،كطي يطبطق ويتطيقن مطن تنفيطذ االتفطاق

ويتوالططد فططي ا ارضططي الفلسطططينية فقططط ،ال فططي إس طرائيل وال فططي ا ردن .وعلططع مططاذا مصططلنا فططي

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

 قططال ضططابط كبيططر فططي اللططي
تألب ططر م ططن قط ططا

اةس طرائيلي إن "الألططائق" التكنولططولي المصططمم الكتشططا

ا نفططاق التططي

ط طزة "ل ططن تقض ططي عل ططع خط ططر ا نف ططاق بش ططكل ن ططائي" ،وان مرك ططة مم ططاس ت ططتأللم

باستمرار ،مشي اًر إلع "ولود عالم كامل من ا نفطاق تمطت ا ر

فطي طزة ،وال يطدور المطديث عطن

أنفاق مبل التي نألرف ا ،بطل شطبكة كبيطرة لطداً مطداخل ا قطد تكطون فطي أه مكطان ،فطي منطزل أو شطركة

أو مثسسة" ،وأن ا "أشبج بشبكة أنفاق القطارات ا رضية (المترو) ببأل

الدول في الألالم".107

 استش د ب بة مواطنين فلسطينيين إبر قمع قوات االمت ل لمتظااره لمألة "المقاومة خيارنا" مطن
مسيرات الألودة شرق قطا

 قططررت اةدارة ا مريكيططة وق ط

زة.108

آخططر أشططكال المسططاعدة المدنيططة َّ
المقدمططة إلططع الفلسطططينيين ،وقيمت ططا

عشرة م يين دوالر ،كانت مخصصة لبرنامل تألزيز الأل قطات بطين أنصطار السط م فطي الملتمألطين

الفلس طططيني واةسط طرائيلي .وأك ططد المبأل ططوث ا مريك ططي الخ ططاص لط طط"عملية السط ط م" لايس ططون ط طرينب ت
القرار ،في تغريدة علع تويتر .ونقلت صميفة نيويورك تايمز عن السيناتور باتريك لي ي Patrick

 Leahyقولططج ،إن الوكالططة ا مريكيططة للتنميططة أبلغططت م بوقط
بذلك ،إال أن ا ستألمل علع تنفيذ القرار الرسمي.109

اططذه ا مطوال ،وان ططا لططم تر ططال فططي القيططام

 أعلطن وزيطر التألطاون البلليكطي ألكسطاندر ده كطرو  ،Alexander De Crooعطن وقط
المدارس الفلسطينية بدعوأ "إط ق أسماء منفذه المطات علطع الطبأل

بط ده تمويطل

من طا" ،فيمطا طالبطت و ازرة

التربية والتألليم الفلسطينية بروكسل بتوضي قراراا .وقال كرو إن "التألاون سيتواصل في ملاالت

أخرأ ،مبل تمسين مقوق اةنسان ،وتنمية القطا الخاص ،وريادة ا عمال الرقمية".110
السبت2018/9/15 ،

 ق ططال رئ ططيس الس ططلطة الفلس طططينية ممم ططود عب ططاس ،ف ططي مس ططت ل التم ططا الللن ططة التنفيذي ططة لمنظمطططة
التمريططر ،سططنذاال لممططم المتمططدة لنوالططج الألططالم بالقضططايا التططي يألططاني من ططا شططألبنا ،ونبلططغ رسططالتج
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للأل ط ططالم م ط ططول كاف ط ططة القض ط ططايا دون اس ط ططتبناء ،خصوصط ط طاً الموقط ط ط
اةسرائيلية.111

ا مريك ط ططي ا خي ط ططر ،والمواقط ط ط

 كتبت صميفة يديألوت أمرونوت اةسرائيلية أن اللدار الطذه يلطره بنطاثه علطع ططول مطدود قططا

طزة سيصططب "أطططول لططدار خرسططاني فططي الألططالم" ،ويمتططد علططع طططول  65كططم ليطططال المططدود البريططة

والبمرية للقطا  .وسيشمل اللدار البره ،بمسال الصميفة ،عائقاً تمت ا ر

ا متططار ،مططزوداً بلنظمططة استشططألار يمكططن مططن خ ل ططا كش ط

علع عمق عشرات

أه عمليططات مفططر لمنفططاق ب ط اًر ،أو أه

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

األحد2018/9/16 ،

 قتططل مسططتوطن إسطرائيلي مططن مسططتألمرة أفطرات ،بألططد إصططابتج لطراء عمليططة الطألططن التططي نفططذت بططالقرال
من قرال مستألمرة و

عتصطيون لنطوال بيطت لمطم .واعتقلطت قطوات االمطت ل منفطذ الألمليطة ،واطو

مصاال بلروح لراء إط ق النار عليطج .وبطذلك يرتفطع عطدد القتلطع اةسطرائيليين فطي الضطفة الغربيطة

الممتلة منذ بداية  2018إلع بمانية قتلع ،بين م قتيل وامد في القدس.113

 أكط ططد رئط ططيس السط ططلطة الفلسط طططينية مممط ططود عبط ططاس ،الت ط طزام اللانط ططال الفلسط طططيني بتمقيط ططق "الس ط ط م"،
وبالمقاومططة الش ططألبية السططلمية ،ن القت ططل واالسططتيطان والت ططدمير واقططت

الس ططكان لططن يمق ططق ا م ططن

والس م ه ططر فطي المنطقطة .لطاء ذلطك خط ل اسطتقبالج ،فطي رام هللا ،وفطداً ضطم وزراء وأعضطاء

كنيست إسرائيليين سابقين ،برئاسة يائير تسابان  ،Yair Tzabanويوسي بيلين .114Yossi Beilin

 ألغت الواليات المتمدة ،إقامة السفير الفلسطيني لدي ا ،مسام زملطط ،وأ لقطت المسطابات المصطرفية
لمنظمة التمرير ،بمسال عضو الللنة التنفيذية للمنظمة ،أممد ملدالني .وأضا

ملطدالني ،فطي

تصري لمناضول ،أن قرار إلغاء اةقامات شمل أيضاً أفراد أسرة السفير ،وبين م أطفالج.115

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

اإلثنين2018/9/17 ،

 قططال رئططيس المكومططة اةس طرائيلية بنيططامين نتنيططااو إنططج قططرر اسططتل ال نمططو أل ط
 Falashمن أبيوبيا ،لتوطين م .وأضا

مططن ي ططود الف شططا

نتنيااو أنج أصدر تألليمات لوزير الداخليطة بإعطداد مشطرو

قطرار ب ططذا الشططلن لتقديمططج للمكومططة .وبمسططال القنططاة اةس طرائيلية البانيططة ،فإنططج يتوالططد فططي مألسططكرات

االسط ططتل ال فط ططي أبيوبيط ططا نمط ططو  8آال
"إسرائيل".117

 ق ططال مس ططام ب ططدران ،مس ططثول ملط ط
ا قصع" إن مل

مط ططن الف شط ططا ينتظط ططرون المصط ططادقة علط ططع إمضط ططارام إلط ططع

المص ططالمة ف ططي مرك ططة مم ططاس ،ف ططي تصط طريمات نقلت ططا "إذاع ططة

المصالمة ما يزال يطراوح مكانطج بسطبال ت طرال مركطة فطت مطن المسطثولية ووضطع
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الألراقيط ططل ةفش ط ططال ا .وق ط ططال إن رد ف ط ططت ا خي ط ططر عل ط ططع الورق ط ططة المص ط طرية ،وال ط ططذه ُسط ط طلم للمس ط ططثولين
المصريين" ،ال يبشر بخير".118
 قططال عضططو الللنططة المركزيططة لمركططة فططت مسططين الشططيخ ،فططي لقططاء لططج علططع تلفزيططون "فلسطططين" ،إن
"مم ططاس ارق ططة بمش ططرو الت دئ ططة وأنل ططزت من ططج  ،%90ويري ططدون ش ططرعية الط طرئيس ممم ططود عب ططاس،
وا خير رد علي م :علع قطع رقابنا اذا المشرو لن يمر" ،علع مد وصفج.119

 استندت الممكمة المركزية اةسرائيلية في القدس ،للمرة ا ولع إلع "قانون القومية" ،وذلك في قرار
بشلن تألويضات في دعوأ قدم ا إسرائيليون أصطيبوا فطي عمليطة نفطذت سطنة  .1998وقطرر القاضطي

موشططي درور  ،Moshe Drorأن "الي ططوده الططذه أصططيال فططي عمليططة مططن مق طج أن يمصططل علططع
تألوي

مالي متع دون إببات وقو ضرر" ،وذلطك اسطتناداً إلطع البنطد الطذه يطنص علطع أن "الدولطة

ت ططتم بالممافظططة علططع سط مة أبنططاء الشططألال الي ططوده" .كمططا قططرر القاضططي إلطزام مركططة ممططاس بططدفع

تألويضطات بقيمطة  5.4م يطين شططيكل (نمطو  1.5مليطون دوالر) لمقططدم الطدعوأ دافيطد مشططي

David

 Mashiahوأبناء عائلتج.120

َّ 
تمكططن عططدد مططن المتظططاارين الفلسطططينيين مططن االسططتي ء علططع س ط ح لنططده إس طرائيلي اططرال مططن
أمام م عقال تلاوزام السياو ا مني عند بوابة زيكيم شمال قطا

زة.121

 ذكر المرصد السطوره لمقطوق اةنسطان أن الضطربات المكبفطة التطي شطن ا االمطت ل اةسطرائيلي علطع
مواقططع فططي سططورية ،خلفططت أكبططر مططن  140قتططي ً مططن الق طوات اةيرانيططة والقططوأ المواليططة والتابألططة ل ططا،
خ ل الش رين الماضيين.122

 أعلطن منسطق مكتطال أوتشطا ليمططي مطاك ولطدريك عطن صططر مليطون دوالر مطن الصطندوق اةنسططاني
لمر

الفلسطينية ،لمنع ان يار الخدمات المنقذة للمياة في قطا

زة.123

الثالثاء2018/9/18 ،

 استشط د  6فلسطططينيين ،وأصطيال الألشطرات ،برصططاص االمططت ل اةسطرائيلي فططي قطططا
الغربيططة الممتلططة .ففططي قطططا

طزة والضططفة

طزة ،استش ط د  4فلسطططينيين خ ط ل م المططة ق طوات االمططت ل لمسططيرة

سططلمية بططالقرال مألبططر بيططت مططانون (إيريطز) ،وفططي ططارات نفططذت ا طططائرة مسططيرة علططع مواقططع للمقاومططة
شرق مدينة خطانيونس .وفطي القطدس ،استشط د فلسططيني بألطد مماولتطج تنفيطذ عمليطة طألطن .واستشط د
مممططد الريمططاوه ،عقططال تألرضططج العتططداء ومشططي مططن قبططل ق طوات االمططت ل ،فططي أبنططاء اعتقالططج مططن

منزلج في بلدة بيت ريما شمال رال ارم هللا.124

 أعلطن وزيطر الطدفا الروسطي سطيرلي شطويغو  ،Sergei Shoiguفطي اتصطال اطاتفي مطع وزيطر الططدفا

اةس طرائيلي أفيلططدور ليبرمططان أنططج نتيلططة لمفألططال يططر المسططثولة مططن قبططل س ط ح اللططو اةس طرائيلي

م ططدبت ملس ططاة أدت إل ططع مقت ططل  15لن ططدياً روس ططياً ،بأل ططد إس ططقاط ط ططائرة إي ططل– 20أو  IL-20الروسط طية
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بص ططاروو أس– 200أو  S-200م ططن سط ط ح ال ططدفا الل ططوه الس ططوره ف ططي  .2018/9/17وقال ططت و ازرة

الدفا الروسطية ،فطي بيطان ل طا ،إن شطويغو أكطد لليبرمطان أن المسطثولية عطن تمططم الططائرة الروسطية
ومقتططل طاقم ططا تقططع بالكامططل علططع اللانططال اةس طرائيلي .وبططدوره ،أعططرال رئططيس المكومططة اةس طرائيلية

بنيامين نتنيااو ،للرئيس الروسي ف ديميطر بطوتين عطن "أسطفج لمطوت اللنطود الطروس ،لكطن مسطثولية
إسططقاط الطططائرة تقططع علططع سططورية ال علططع إس طرائيل" .وأبلططغ نتنيططااو ،فططي اتصططال اططاتفي ،بططوتين أن

"إسرائيل" مصممة علع "كب التموضع اةيراني في سورية".125

 دعططا رئططيس المكتططال السياسططي لمركططة ممططاس إسططماعيل انيططة ،إلططع تبنططي اسططتراتيلية وطنيططة للألمططل
عل ططع أساسط ط ا لموال ططة التم ططديات الت ططي تم ططدق بالقض ططية الفلس طططينية .وأض ططا

أنن ططا نري ططد تمقي ططق

المصالمة وان اء المصار بشكل متو لاز ،لكن الربط بين ما متألبر ،مشي اًر إلع أن شروط مركة فت
بالمطالبة بكل شيء فوق ا ر

وتمت ا تبقل المصالمة ،وال تثمن مناخاً لتمقيق ا.126

 أعلططن وزيططر ا شططغال الألامططة واةسططكان الفلسطططيني مفيططد المسططاينة ،عططن صططر  3م يطن دوالر مططن
المنمة الكويتية لتلايل وتطوير قطا البنية التمتية في قطا

 تسططلمت مخططابرات اللططي

زة.127

اللبنططاني مططن مركططة فططت فططي مخططيم عططين الملططوة ،المطلططوال ب ططاء الططدين

مليطر المشططتبج بططج سططابقاً بأل قتططج بمنفططذ تفليططره السطفارة اةيرانيططة فططي بيططروت مألططين أبططو ظ ططر ،فططي
تشرين الباني /نوفمبر .1282013

 أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيري از ماه استألداداا لط"الدفا عن الي ود واسرائيل" ،و"مماربطة كطل

أشكال الكرااية الدينية" .ودعت ماه ،في خطاال ألقتج في امتفال بمرور سبألين عاماً علطع إقامطة

"إسرائيل" ،نظمتج لماعة ي ودية ،المملكة المتمدة إلع "تألزيز التبادل التلاره مع إسرائيل".129

 أص ططدر المرك ططز الألرب ططي لتط ططوير اةعطط م االلتم ططاعي (ممل ططة) تقريط ط اًر ُيفص ططل ت ططورط خط طرائط لول ططل
 Googleبمساعدة االمت ل اةسطرائيلي فطي الضطفة الغربيطة ،علطع التطرويل لمواقطع فلسططينية علطع
أن ا مناطق إسرائيلية ،باةضافة إلع انت اك الخرائط لمقوق اةنسان الفلسطيني.130

األربعاء2018/9/19 ،

 أشار التقريطر السطنوه لطو ازرة الخارليطة ا مريكيطة بشطلن "اةراطاال الطدولي للألطام  "2017إلطع أن السطلطة
الفلسطططينية م طا ت طزال تمططارال "اةراططاال" فططي الضططفة الغربيططة ،وذلططك بالتنسططيق مططع "إس طرائيل" والواليططات

المتمدة .وبمسال التقرير ،فإن السلطة الفلسطينية ما تزال ملتزمة بمنع تنفيطذ عمليطات ضطد االمطت ل
اةسرائيلي ،وتمارال أه نشاط لمركتي مماس والل طاد اةسط مي فطي الضطفة الغربيطة .وذكطر التقريطر

أن قوات ا من الفلسطينية تألمل علع إمباط عمليات في الضفة الغربية ،وتفطر

قيطوداً علطع نشطاط

مركتي مماس والل طاد اةسط مي فطي المنطاطق التطي تقطع تمطت مسطثولية السطلطة .كمطا لطاء أن إدارة
ترامال تدعم نشاط قوات ا من الفلسطينية ،وتساعداا في الميزانيات والتدريبات.131
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 أك ططد رئ ططيس المكت ططال السياس ططي لمرك ططة مم ططاس إس ططماعيل اني ططة أن الش ططألال الفلس طططيني ق ططرر كس ططر
المصططار اةسطرائيلي ،المفططرو

عليططج منططذ  12عامطاً ،بالططدم القططاني والربططاط علططع مططدود طزة .وقططال

انيططة" :شططألبنا الفلسطططيني ا بططي يخططو

ولب ططة مططق الألططودة التططي تتألططر
وتصفية ا ونروا ،وتلفي

مألركططة علططع لب تططين ،لب ططة كسططر المصططار عططن طزة،

إلططع م طثامرة يططر مسططبوقة مططن خ ط ل مططا يسططمع بصططفقة القططرن،

منابع الدعم المالي عن ال لئين المشردين".132

 قال مدير المثسسة الفلسطينية لمقوق اةنسان مممود منفي إن السلطات السألودية اتخطذت إلطراء
يقضي بألدم من تلشيرات المل والألمرة ل لئطين الفلسططينيين الطذين ال يمملطون سطوأ وبيقطة سطفر،

كما قررت عدم تلديد إقامات المولودين من م في المملكة .وأوض منفي أن السطلطات السطألودية

أبلغت مكاتال عدة تُألنع بتنظيم المل والألمرة في لبنان بألدم قبول سفر أه اللل فلسطيني يممل
"وبيقططة سططفر" إلططع المملكططة .وأض ططا منفططي أن التألمططيم يطلططال مط طن الفلسطططيني الططذه يططود التول ططج
للسططألودية أن يكططون لديططج ل طواز سططفر ولططيس "وبيقططة سططفر" .وقططال إنططج لططم يصططدر بيططان رسططمي ب ططذا
الخصوص ،إنما اي "فقط تألليمات عبر ال ات

للمكاتال المألتمدة المتأللقة بالمل والألمرة".133

 أكد وفد من للنة "الأل قات مع فلسطين" في البرلمان ا وروبي أن ادم قرية الخان ا ممر يرتقي
إلططع لريمططة مططرال .وأكططد الوفططد ،خ ط ل زيططارة لخيمططة االعتصططام فططي القريططة ،أن البرلمططان ا وروبططي
سيسططتمر بمألارضططة تططدمير قريططة الخططان ا ممططر البدويططة والتلمألططات السططكانية ا خططرأ التططي توالططج

الترميل في ا راضي الفلسطينية الممتلة.134

 كشفت منظمطة السط م ا ن ،فطي تقريطر ل طا مطول االسطتيطان فطي الضطفة الغربيطة ،أن مكومطة نتنيطااو
ضططاعفت ب ط ث م طرات عططدد البيططوت االسططتيطانية فططي سططنة  ،2017مططن  2,629ومططدة سططكنية فططي سططنة
 2016إلططع  6,742ومططدة فططي سططنة  ،2017وأن وتي طرة البنططاء ،تططدل علططع أنططج فططي الربططع ا ول مططن سططنة
 ،2018وضططألت مشططروعات وخطططط بنططاء لمضططاعفة عططدد الومططدات السططكنية سططبع م طرات مقارنططة بسططنة
 .2017ولاء في التقرير أن وتيرة البناء في القدس ،تضاعفت نمو خمس مرات ،من  130ومطدة فطي

سططنة  2017إلططع  603ومططدات فططي سططنة  .2018وأكططد التقريططر أن عططدد الومططدات التططي بنيططت فططي شطرقي
الق ططدس الممتل ططة خط ط ل فتط طرة مك ططم نتني ططااو بل ططغ نم ططو  10آال

وم ططدة .ومس ططال موازن ططة ،2018/2017

استبمرت "إسرائيل" في شرقي القدس نمطو  4.5مليطارات شطيكل (نمطو  1.25مليطار دوالر) %87 ،من طا

لمميط ططاء الي ودي ط ططة االسط ططتيطانية و %13فق ط ططط لمميط ططاء الفلس ط طططينية .وقط ططال التقري ط ططر إن  %99.8م ط ططن

"أرضططي دولططة" ،وأ لب ططا أ ار ل خاصططة ،أصططماب ا
ا ارضططي التططي سططيطرت علي ططا "إس طرائيل" وتأل طداا ا
ائبون ومغيبون ،قد أعطيت للمستألمرات ،ومسامت ا  674أل
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 نططوه رئططيس وزراء "إس طرائيل" بنيططامين نتنيططااو بتمسططن ع قططات ب ط ده ،بططبأل

الططدول الألربيططة ،وشططدد

نتنيططااو ،خ ط ل االمتفططال بططذكرأ مططرال  ،1973عل طع أن "ع قططات ب ط ده بالططدول الألربيططة المألتدلططة

تش د تموالت ير مسبوقة ،وأن دوالً رئيسية تدرك أكبر فلكبر قيمة الأل قات مع إسرائيل".136

 ق ططال س ططفير فلس طططين ف ططي ب ططاريس س ططلمان ال رف ططي ،إن اللان ططال الفلس طططيني "يبم ططث ع ططن اس ططتراتيلية
لديططدة" ةدارة الص ط ار مططع "إس طرائيل" ،ن "التفططاو

م طن ألططل التفططاو

عمليططة ال لططدوأ من ططا"،

ترمطال الطذه قلطال لميطع
مشي اًر إلع أن باريس "تتشاور مع الفلسطينيين في مبادرة لديطدة تطرد علطع ا

الموازين وداس علع الق اررات الدولية".137

 طالال المتمدث باسم مركة مماس سامي أبو زاره مركة فت بط"رفع الألقوبات عن زة" في مطال
كانططت لططادة فططي إن ططاء االنقسططام .وات ططم أبططو زاططره مركططة فططت بطططرح "سط ح المقاومططة" علططع طاولططة
بمث المصالمة مع المسثولين المصريين ،الفتاً النظر إلع أن ذلك بطات "أكبطر لطرأة ممطا مضطع"،

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

 ق ط ططال عض ط ططو المكت ط ططال السياس ط ططي لللب ط ططة الديموق ارطي ط ططة لتمري ط ططر فلس ط طططين طط ط ط ل أب ط ططو ظريف ط ططة إن
الفلسطططينيين أعط طوا مسططامة مططن الوقططت لمط ط ار
للمصار الظالم علع قطا

اةقليميططة والدوليططة للتمططرك مططن ألططل وضططع مططد

زة" ،لكن علع ما يبدو أن اذا المراك ترالع وأدار الظ طر لمتطلبطات

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

علع مالز بيت مانون (إيريز) ،والمنطقة الشمالية الغربية لبيت الايا قرال سامل زيكيم.139

 مططذر ايئططة ا ركططان الألامططة لللططي

طزة

اةسطرائيلي ططاده آيزنكططوت المللططس الططوزاره المصططغر للشططثون

السياسط ططية وا منيط ططة مط ططن "تصط ططاعد امتمط ططاالت انط ططدال أعمط ططال عن ط ط

فط ططي الضط ططفة الغربيط ططة" ،نتيلط ططة

اةلطراءات ا مريكيططة والقط اررات المتأللقططة بالقضططية الفلسطططينية .وقططال آيزنكططوت إن "امتمططاالت تفلططر
الوضع في الضفة تتراوح بطين  60إلطع  ."%80وشطدد آيزنكطوت علطع أنطج "إذا انطدلألت أعمطال عنط

فستكون أكبر شدة من تلك التي في زة" .ونشرت صميفة يطديألوت أمرونطوت تسطريبات لطاء في طا

علع لسان آيزنكوت أن رئيس السلطة مممود عباس يخنق قطا

طزة عمطداً ب طد

السطألي لمطرال

ب ططين "اسط طرائيل" ومم ططاس ،وبالت ططالي ض ططرال عص ططفورين بمل ططر وام ططد؛ ا ول أن تض ططرال "إسط طرائيل"
مماس بقوة ،أما ال د

ا خر فيتمبل في عودة عباس إلطع الألنطاوين ومماولطة ات طام "إسطرائيل" فطي

الألالم بارتكاب ا للملازر.140
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 قال ا مين الألام لمزال هللا اللبناني مسن نصر هللا ،في كلمة متلفزة خ ل إمياء مراسم عاشوراء،
إن "المقاومة تمتلك إمكانيات تلألل إسرائيل توالج مصي اًر لم تتوقألج إذا فرضت مرباً علع لبنطان".
وأضا

قائ ً" :م ما فأللت إسرائيل لقطع الطريق عبر سطورية فطإن المقاومطة باتطت تمتلطك صطواريخ

دقيقططة" .ومططن ل تططج ،رأأ رئططيس الططوزراء اةس طرائيلي بنيططامين نتنيططااو أنططج علططع نصططر هللا التفكيططر
عشرين مرة قبل التألده علع "ب ده".141

 دعا سفراء دول الملموعة ا وروبية في مللس ا من الدولي "إسرائيل" إلطع إعطادة النظطر فطي قطرار
ادم قرية خان ا ممر ،قائلين إن اذا القرار من شلنج أن يقو

مل الدولتين وفرص الس م.142

 مذر المنسق الخاص لممم المتمدة لط"عملية الس م في الشرق ا وسط" نيكواله م دينو

من أن

" طزة يمكططن أن تنفلططر فططي أه لمظططة" ،مثكططداً علططع أن "الملتمططع الططدولي يتممططل المسططثولية عططن

ذلططك" .وشططدد م دينططو  ،خ ط ل للسططة لمللططس ا مططن الططدولي المنألقططدة مططول القضططية الفلسطططينية،
علع أن "مواصلة إسرائيل أنشططت ا االسطتيطانية يطر المشطروعة فطي ا ارضطي الفلسططينية الممتلطة
ي دد فرص الس م ويقو

ا مال في إقامة دولة فلسطينية مستقبلية".143

 قططال ا مططين الألططام لممططم المتمططدة أنطونيططو ططوتيري بشططلن ُس طبل ممايططة الشططألال الفلسطططيني مططن
السياسات ا مريكية التطي تسطألع إلطع تفكيطك وكالطة ا ونطروا وتطدمير القضطية الفلسططينية" :لطن نقبطل
بتفكيك ا ونروا وتدمير القضية الفلسطينية".144

ترمطال ،بطالترالع
 طالال أربعون عضطو كطونلرس أمريكطي فطي عريضطتين منفصطلتين ،إدارة الطرئيس ا
عن ق اررات ا ا خيرة بمق الشألال الفلسطيني ومنظمة التمرير الفلسطينية.145

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

ألل إبألاد وموال ة أه ت ديدات تست د

قوات ا التي تمارال التنظيمات المسلمة بسورية".146

الجمعة2018/9/21 ،

 قال رئيس السلطة الفلسطينية مممود عباس ،عقال التماعج مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون،
فططي قصططر اةليزيططج فططي الألاصططمة بططاريس" :نمططن قلنططا موقفنططا بالنسططبة للمفاوضططات التططي لططم نرفض ط ا
بالمناسططبة ،ويقططول اةس طرائيليون إن الفلسطططينيين يرفضططون المفاوضططات ،أنططا أتم طداام أن م طرة وامططدة

دعينا لمفاوضات سرية أو علنية في أكبر من دولة ورفضنا ،بطل كطان الطرف
وأضا

دائمطاً مطن نتنيطااو".

عبطاس قطائ ً :إننطا "مسطتألدون أن نطذاال إلطع المفاوضطات سطرية أو علنيطة ،ويكطون الوسطيط

الرباعية الدولية ودول أخرأ ،ونمن نرمال بله دولة أوروبية أو عربية".147
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زة يميع السنوار ،خ ل مشاركتج في مسيرة الألودة" :من يطراان

 قال قائد مركة مماس في قطا

علططع صططمود الشططألال واسططتم ارريتج سينتصططر ويمقططق آمالططج ،أمططا مططن ي طراان علططع أمريكططا والتنسططيق

ا مني والغرال ،ف و واام وسيخسر".148

 س طقال رئططيس الططوزراء اةس طرائيلي السططابق إي ططود أولمططرت  ،Ehud Olmertإن علططع كططل وامططد فططي

الواليططات المتمططدة وأوروبططا ،وبالتلكيططد فططي "إس طرائيل" ،أن يف ططم أنططج ال بططديل عططن مططل الططدولتين لمططل
الص ار التاريخي الفلسطيني اةسرائيلي ،وأن اذا المل ممكن .وأكد أولمرت أن عباس "اطو الرلطل

القططادر علططع فألططل ذلططك واططو يريططد تمقيقططج ،ف ططو يمططارال ضططد اةراططاال ن ذلططك لططزء مططن الت ازمططج
لتمقيق الس م".149

السبت2018/9/22 ،

 كش

القياده في مركة مماس سطامي أبطو زاطره عطن ططرح السطلطة فطي رام هللا ومركطة فطت أو ارقطاً

تتضمن "شروطاً تألليزية" تتأللق بس ح المقاومة علع طاولة المطوار الفلسططيني .وقطال أبطو زاطره

"إن السلطة تمارس إضاعة الوقت عبر التساوق مع االمت ل ،ولم تقدر تلاوال مركة مماس مع

الل ططود المص طرية لتمقيططق المصططالمة" .وأضططا

قططائ ً" :سططنألطي الفرصططة للل ططود المص طرية بألططد

مططدأ ،وعلططع السططلطة أن تططدرك أننططا لططن نسططلم بالألقوبططات ضططد قطططا

طزة ،ونتشططاور مططع الفصططائل،

الموقططع سططنة  2014كانططت قريبططة مططن الوصططول التفططاق" ،لكططن موق ط

السططلطة اططو الططذه أمططبط اططذه

ومومططدون فططي موال ططة اططذه اةلطراءات الظالمططة" .وشططدد علططع أن ل ططود تببيططت وقط

الل ود وأدأ ةفشال ا".150

 ات طم النطاطق باسطم و ازرة الطدفا الروسطية اللطواء إيغطور كوناشطينكو

إطط ق النططار

 Igor Konashenkovتطل أبيطال

بلن ططا ضططللت موسططكو بشططلن منطقططة ططارات مقات ت ططا ،واصططفاً السططلوك اةس طرائيلي ب طط"اللامد" بمططا

عملتط ططج روسط ططيا ل ط طط"إسرائيل" .وقط ططال كوناشط ططينكو

اةس طرائيلية أخبططرت الطططر الروسططي بططلن ا اططدا

إن ممبلط ططة ايئط ططة ا ركط ططان الألامط ططة للق ط طوات اللويط ططة
التططي كططان مططن المخطططط ض طرب ا خ ط ل طلألططة

الطيران اةسرائيلي تقع في شمال سورية ،ولم تشن القوات اللوية اةسرائيلية ارات طا فطي المنطاطق

الشمالية لسورية ،بل في ري
األحد2018/9/23 ،

ال ذقية التي تُألد ممافظة سورية ربية.151

 أعرال أمين سر الللنة التنفيذية لمنظمة التمرير صائال عريقات عن إدانتج الشديدة لتدشين قططار
"تططل أبيططال – القططدس" ،يططوم ا مططد  ،2018/9/23وعططده لططزءاً ال يتل ط أز مططن ألنططدة مكومططة االمططت ل
اةسرائيلية لتمويل امت ل ا إلع الضم .ولدد مطالبتج للشركات الدولية بألدم المشاركة في مشطاريع
توطيد نظام االستيطان االستألماره والفصطل الألنصطره فطي فلسططين الممتلطة ،كمطا لطدد نطداءه إلطع
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مللطس مقططوق اةنسططان التططابع لممططم المتمططدة ةطط ق ونشططر قاعططدة بيانططات الشططركات المشططاركة فططي

دعم االمت ل واالستيطان وفقاً للقرار  ،31/36الذه تم تبنيج في .1522016/3/24

 اقتممططت ق طوات االمططت ل للم طرة البانيططة اليططوم تلمططع الخططان ا ممططر الم ططدد بططاةخ ء وال ططدم ش طرقي
القدس الممتلة ،وطالبت سكانج ب دم منازل م بلنفس م بملول .1532018/10/1

 أعلن رئيس كوسوفو ااشم باتشي  Hashim Thaçiعطن اسطتألداد بط ده لفطت سطفارة ل طا فطي القطدس،
إذا اعترفت "إسرائيل" باستق ل ا.154

 رف ط

اللططي

اةس طرائيلي م طزاعم و ازرة الططدفا الروسططية بططلن المسططثولية كاملططة تقططع عليططج فططي إسططقاط

طططائرة التلسططس الروسططية مططن قبططل الططدفاعات اللويططة السططورية خ ط ل ططارة إس طرائيلية ،مكططر اًر تلكيططده
علطع توليطج اللطوم لسطورية .وقطال وزيطر الطدفا اةسطرائيلي أفيلطدور ليبرمطان" :لطن نغيطر سياسطتنا فطي

سورية ،لقد تصرفنا بمسثولية ،ووفقاً لية التنسيق نفس ا ،لم ولن يتغير أه شيء".155
اإلثنين2018/9/24 ،

 أكططد الطرئيس التركططي رلططال طيططال أردو ططان علططع أن بط ده لططن تتططرك القططدس ،مدينططة السط م ،المدينططة

المقدسة للديانات السماوية الب بة ،ضمية للمطامع اةسرائيلية .وتابع قائ ً" :مسطال مألتقطدنا ،فطإن

قبول الظلم ،ظلم بمد ذاتج؛ وعليج ،فإننا نضع أروامنا علطع أكفنطا إن اسطتلزم ا مطر لتضطميد لطراح
نازفة" .وشدد أردو طان علطع أن الألديطد مطن البلطدان التطي تتشطدق بالديموقراطيطة ال تنطبس ببنطت شطفة
إزاء القتل الومشي للمدنيين الفلسطينيين.156

 أعلنت مركة فطت أن مسطلمين مل طولين اعتطدوا بالضطرال علطع عطاط
المركة في قطا

أبطو سطي  ،المتمطدث باسطم

زة ،بينما كان عائداً بسيارتج مع مرافقج إلع مخيم لباليا شمال قطا

زة.157

 مذر رئيس الوزراء اةسرائيلي بنيامين نتنيااو ،الرئيس الروسطي ف ديميطر بطوتين مطن تسطليم دمشطق

نظططام أس– 300الصططاروخي .وقططال نتنيططااو" :إن نقططل أنظمططة أسططلمة متطططورة إلططع أيططد يططر مسططثولة

سططيزيد مططن ا خطططار فططي المنطقططة" .ومططن ل تططج ،أكططد بططوتين لنتنيططااو أن تططل أبيططال اططي المتسططبال

الرئيسي في إسقاط طائرة إيل– 20الروسية في ا لواء السورية.158

 عم اةضراال الشامل مثسسات وكالة ا ونروا في لميع ممافظات قطا
الذه دعا إليج اتماد الموظفين الألرال في ا ونروا.159

 قال المفو

زة ،استلابة ل ضراال

الألام لوكالة ا ونروا بيير كرينبول إن المدارس والمراكز الصمية مألرضة للخطر إذا

لم تتمكن من سد فلوة التمويل البالغة  185مليون دوالر ال زمطة لمواصطلة الألمطل متطع ن ايطة سطنة

 .2018وقططال كرينبططول" :لططدينا فططي الوقططت ال طراان أم طوال فططي البنططك ...سططتكفينا علططع مططا أعتقططد متططع
منتص

تشرين ا ول /أكتوبر".160
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 كش

تقرير لديد للبنك الدولي أن االقتصاد في قطا

طزة آخطذ فطي االن يطار تمطت وططلة مصطار

مسططتمر منططذ عشططرة أعطوام ،وشط السططيولة فططي الفت طرة ا خيطرة ،وذلططك علططع نمططو لططم تألططد مألططج تططدفقات
المألونططة كافيططة لمفططز النمططو .وقططد أسططفر ذلططك عططن وضططع مبيططر للقلططق ،ميططث يألططاني شططخص مططن كططل
ابنين من الفقر ،ويصل مألدل البطالة بين سكان قطا

طزة الطذين يغلطال علطي م الشطباال إلطع أكبطر

مططن  .%70ويشططير التقريططر إلططع أن االقتصططاد فططي طزة فططي مالططة ان يططار شططديد ،إذ بلططغ مألططدل النمططو
سالال  %6-في الربع ا ول لسنة  ،2018والمثشرات تنبل بمزيد من التداور منذ ذلك المين.161

الثالثاء2018/9/25 ،

 ق ططال رئ ططيس لم وري ططة نيليري ططا االتمادي ططة ممم ططد بخ ططاره إن الوض ططع اةنس ططاني ال ططذه يأليش ططج الش ططألال
زة ،ليس إال نتيلة مروعطة السطتخدام القطوة دون قيطد .وأكطد بخطاره،

الفلسطيني وخصوصاً في قطا

في كلمة لج في الدورة  73لللمألية الألامة لممم المتمدة المنألقدة في نيويطورك ،دعطم نيليريطا الطذه ال
يتزعز لمل الدولتين المتفاو

عليج دون ترايال ،للألي

بلمن وس م.162

 قال الرئيسي ا مريكي دونالد ترامال إنج يألتز بنقل السفارة ا مريكية من تل أبيال إلع القطدس نطج
"الشططيء الصططمي الططذه يلططال فأللططج" ،خصوصطاً وأن السياسططة السططابقة كانططت سياسططة "فاشططلة" .وقططال

ت ارمططال ،أمططام اللمأليططة الألامططة لممططم المتمططدة ،بططلن الواليططات المتمططدة سططتألمل علططع س ط م فلسطططيني
إس طرائيلي ،دون أن يشططير إلططع أه تفاصططيل .ودان ال طرئيس ا مريكططي ،خ ط ل كلمتططج ،مللططس مقططوق
اةنسان الدولي والممكمة اللنائية الدولية.163

 قططال ال طرئيس الفرنسططي إيمانويططل مططاكرون ،فططي كلمتططج أمططام اللمأليططة الألامططة لممططم المتمططدة ،إن قمططع
الفلسطينيين وطرح مبادرات أمادية لن يم الص ار اةسرائيلي الفلسطيني .وقال" :مطا الطذه يمكطن

أن يمططل ا زمططة بططين إس طرائيل وفلسطططين؟ ليسططت المبططادرات ا ماديططة ،وال قمططع المقططوق المشططروعة
للشألال الفلسطيني في الس م المشرو " ،وأضا " :ال يولد بديل مألقول لمل الدولتين".164

 أعلنت نمو  60منظمة مقوقية ودولية عن إط ق مملة عالميطة فطي الفتطرة مطا بطين ،2018/9/28–25
علع اام

انألقطاد التماعطات الطدورة  73لللمأليطة الألامطة لممطم المتمطدة ،اطدف ا مشطد الطدعم الألطالمي

للمطالبة بإن اء االمت ل اةسرائيلي المستمر لمراضي الفلسطينية الممتلطة سطنة  ،1967وذلطك خط ل

الفترة التي تطلق في ا "إسرائيل" مملة عامة تمت شألار "ال لمألاداة السامية".165

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

أعمططال مططثتمر أسططبو فلسطططين التكنولططولي (إكسططبوتك  2018أو  ،)Expotech 2018أن نسططبة

المصص السوقية لشركات االتصطاالت اةسطرائيلية فطي السطوق الفلسططينية تبلطغ  .%17وأشطارت الوبيقطة
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إلططع أن ع ططدد الشط طرائ (بطاقططات ال واتط ط ) اةسط طرائيلية الفألالططة ف ططي الس ططوق الفلسطططينية ،يبل ططغ  600ألط ط
شريمة ،متوقألةً أن يرتفع الرقم إلع مليون بملول سنة .1662020

 قال رئيس السلطة الفلسطينية مممود عباس خ ل استقبالج وفداً من أعضاء اللالية الفلسطينية في

الواليططات المتمططدة ا مريكيططة :إن "القضططية الفلسطططينية ا ن تمططر فططي أصططألال الظططرو " ،وان اةدارة
ا مريكيططة بق اررات ططا أخرلططت نفسط ا كوسططيط وميططد للألمليططة السياسططية ،وبالتططالي أصططب انططاك ضططرورة

لألقد مثتمر دولي للس م ينتل عنج تشكيل آلية دولية لرعاية "عملية الس م".167

 قال عضو المكتال السياسي لمركة مماس موسع أبو مطرزوق" :كطان ا لطدر بطلبي مطازن (مممطود
عبططاس) ،قبططل ذاابططج إلططع اللمأليططة الألامططة ،أن يومطد اللب ططة الداخليططة خلفططج ،ويتمططدث باسططم الشططألال

الفلسططيني مطن خط ل خططوات يألرف طا اللميطع" .وأوضط أبطو مطرزوق ،فطي تصطري نشطره فطي موقطع
تططويتر ،أن اططذه الخط طوات تتمبططل برفططع الألقوبططات عططن قطططا

للمريات ،ووق

التنسيق ا مني مع االمت ل اةسرائيلي.168

طزة ،ووق ط

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

كططل اةل طراءات المقيططدة
اةسرائيلي ،بمواصلة

 ذكرت ايئة شثون ا سرأ الفلسطينية أن عدد ا سرأ الفلسطينيين يبلغ  ،6,500من بين م  350طفط ً،
و 62أسيرة ،و 6نواال ،و 500مألتقل إداره ،و 1,800مري

بين م  700بمالة لتدخل طبي عالل.170

 عقطد فطي نيويطورك مطثتمر "متمطدون ضطد إيطران نوويطة )،"United Against Nuclear Iran (UANI
بمشططاركة كططل مططن وزيططر الخارليططة السططألوده ،عططادل اللبيططر ،وسططفير اةمططارات فططي واشططنطن يوسط

الألتيبططة ،ووزيططر الخارليططة اليمنططي خالططد اليمططاني ،وسططفير البم طرين فططي واشططنطن الشططيخ عبططد هللا بططن

راشد ،ووزير الخارلية ا مريكي مايك بومبيو ،ورئيس ل از الموساد اةسرائيلي يوسي كواين.171
األربعاء2018/9/26 ،

 نشرت صميفة "إسرائيل اليوم" ،بنود وبيقطة سياسطية وضطألت قبطل عطدة أيطام مطن قبطل و ازرة الخارليطة
اةسرائيلية ،تشن في ا مرباً ضد وكالة ا ونروا ،وتماول في ا تغيير تألري

ال لئين الفلسطينيين.

وتنفط ططي الوبيقط ططة اةس ط طرائيلية المألطيط ططات التط ططي توفراط ططا ا ونط ططروا بخص ططوص ال لئ ططين الفلسط طططينيين،

خصوصاً فيما يتأللق بلن عددام  5م يين اللل في الألالم .وقالت الصميفة إن الوبيقة تلم إلع
أن ال لئ ططين ف ططي ا ردن يل ططال أن يس ططتقروا ان ططاك .وزعم ططت الوبيق ططة أن ا ون ططروا "ب ططدالً م ططن ت ططوفير

مساعدة التماعية ،فإن ا تصألد الص ار من خط ل تضطخيم عطدد ال لئطين المطزيفين ،و طرس روايطة
تنطوه علع ك اراية وتقوي

مق إسرائيل في الولود وتقيم ع قات مع مماس".172

 أكد عضو الللنة التنفيذية لمنظمة التمرير الفلسطينية رئيس دائرة شثون ال لئطين أممطد أبطو اطولي،
أن القرار  194أقر صرامة وبكل وضوح بمق الألودة ل لئين الفلسطينيين إلع ديارام التطي شطردوا
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من ا سنة  ،1948وأن إعادة التلكيد عليج في التماعات اللمألية الألامة من كل سنة أعطاه الصفة
اةلزاميططة فططي القططانون الططدولي لتطبيقططج .وقططال فططي بيططان صططمفي صططادر عنططج ،رداً علططع مططا تضططمنتج
وبيقططة و ازرة الخارليططة اةس طرائيلية بخصططوص وكالططة ا ونططروا ،وبططلن الق طرار  194مبلططج مبططل ق ط اررات

اللمألية الألامطة ا خطرأ ،ال يتمتطع بصط مية قانونيطة" ،اطو ممط
اةسرائيلي لتضليل وخدا الملتمع الدولي وا مم المتمدة".173

افتطراء تسطألع مكومطة االمطت ل

 أكد النائال ا ول لرئيس المللس التشريألي الفلسطيني أممد بمر أن القضية الفلسطينية تمر اليوم
بلخطر مرملة في تاريخ ا .وقال بمر ،في مست ل للسة التشريألي الخاصة ،التي عقدت في مقر
المللططس فططي مدينططة طزة ،نططاق

الن طواال خ ل ططا تقريططر الللنططة القانونيططة مططول عططدم شططرعية مممططود

عباس ،وفقدان تمبيلج للشطألال الفلسططيني ،إن عبطاس يطذاال لممطم المتمطدة منفطرداً ودون دعطم أمطد

مططن فصططائل الشططألال الفلسطططيني أو ق طواه الميططة والفاعلططة ،مشططدداً أنططج ال يمبططل سططوأ نفسططج وال يتمتططع
بله صفة رسمية تثالج للمديث باسم الشألال الفلسطيني.174

 قططال وزيططر الألططدل الفلسطططيني علططي أبططو ديططاك إن المللططس التشطريألي مألطططل وفططي مالططة عططدم انألقططاد
قانونياً ودستورياً ،وال تنت ي والية الرئيس إال بإلراء االنتخابات الألامة التي ترفض ا مماس.175

 قال رئيس المكومة اةسرائيلية بنيامين نتنيااو ،متمطدباً مطع صطمفيين إسطرائيليين بألطد لقائطج بدونالطد
ت ارم طال ،إن الواليططات المتمططدة تقبططل أن تمططافظ "إس طرائيل" علططع السططيطرة ا منيططة الألامططة فططي الضططفة

الغربية متع بألد تمقيق مل الدولتين للص ار اةسرائيلي الفلسطيني .وتابع قائ ً" :أنطا وابطق أن أه
خطة س م أمريكيطة سطو

تألكطس اطذا المبطدأ بشطكل كبيطر ،ومتطع بشطكل تطام" .وشطدد نتنيطااو علطع

أن "إسرائيل لن تتخلع عن السيطرة ا منية ربي ا ردن ما دمت رئيساً للوزراء" .ومن ل تج ،قال

ترامال إنج يدعم مل الدولتين ،مألتب اًر أن علع "إسطرائيل أن تفألطل شطيئاً لصطال الفلسططينيين" .وبطين

ت ارمطال أن خططة السط م المألروفطة بطط"صفقة القطرن" ،سطتأللن بألططد شط رين أو ب بططة ،متوقألطاً أن يوافططق

الفلسطينيون علع الألودة إلع المفاوضات بنسبة  .%100وأعرال عن دعمج لط"إسرائيل" ،مشطي اًر إلطع
أن "بيبي (نتنيااو) يأللم أننا نق

من وراء إسرائيل بنسبة مئة في المئة".176

 صطوت أعضطاء مطزال الألمطال البريططاني ،فطي مطثتمره المنألقطد فطي مدينطة ليفربطول ،لصطال عطدد مطن
الق ط اررات ،مططن بين ططا ق طرار يططدعو المكومططة إلططع وق ط

بيططع ا سططلمة ل طط"إسرائيل" ،وتمويططل ميزانيططات

إضططافية إلططع وكالططة ا ونططروا .ولططاءت الللسططة بنططاء علططع طلبططات تقططدم ب ططا  188أل ط
أعضاء المزال .ورفألت في أبناء للسة النقا

مئات ا عط م الفلسططينية التطي ظلطت ترفطر طيلطة

مدة النقا  .وأعرال زعيم المزال ليرمي كوربن عن التزامج باالعت ار

االنتخابات المقبلة.177

 قط ططرر رئط ططيس ايئط ططة ا ركط ططان الألامط ططة لللط ططي

االدع ططاءات الت ططي ل ططاءت ف ططي تقري ططر "مف ططو
مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات

عضططو مططن

بدولطة فلسططين إذا فطاز فطي

اةس ط طرائيلي ط ططاده آيزنكط ططوت تشط ططكيل طط ططاقم لفمط ططص

ش ططكاوأ اللن ططود" ،لنط طرال االمتي ططاط يتس ططماك بري ططك
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 ،Yitzhak Brickبشطلن مطدأ لاازيطة اللطي

لج خ ل مدة تصل إلع  45يوماً.178

للمطرال .ولطاء أن آيزنكطوت طلطال تقطديم تقريطر أولطي

الخميس2018/9/27 ،

 قططال رئططيس السططلطة الفلسطططينية مممططود عبططاس ،فططي خطابططج أمططام الططدورة  73لللمأليططة الألامططة لممططم
المتمدة المنألقطدة فطي نيويطورك ،إن القطدس ليسطت للبيطع ،وان "عاصطمتنا اطي القطدس الشطرقية وليسطت
فططي القططدس ،ومقططوق شططألبنا ليسططت للمسططاومة" .وأكططد عبططاس أن انططاك اتفاقططات مططع "إس طرائيل" وقططد
نقضت ا لميألاً ،فإما أن تلتزم ب ا ،أو نخلي طرفنا من ا لميألاً ،وعلي ا أن تتممل مسثولية ونتطائل

ذلططك .ولططدد عبططاس التلكيططد علططع أن القيططادة الفلسطططينية لططن تقبططل بألططد اليططوم رعايططة أمريكيططة منفططردة
لطط"عملية السط م" ،وعلططع "أننططا لسططنا ضططد المفاوضططات ولططم نرفضط ا يوم طاً ،وسنواصططل مططد أيططدينا مططن
ألططل السط م" .ولططدد عبططاس اسططتألداد مكومططة الوفططاق الططوطني ،لتممططل مسططثوليات ا كاملططة فططي قطططا

طزة ،بألططد تمكين ططا مططن ممارسططة صط ميات ا كاملططة ،فططي إطططار النظططام السياسططي الفلسطططيني الوامططد،

والسلطة الشرعية الوامدة ،والقانون الوامد ،والس ح الشرعي الوامد .وأكد عباس أن اناك اتفاقطات

مططع مركططة ممططاس ،وآخراططا اتفططاق  ،2017فإمططا أن تنفططذاا بالكامططل ،أو يكططون خططارو أه اتفاقططات أو
إلراءات تتم بأليداً عن السلطة ،و"لن نتممل أه مسثولية".179

 قالططت مركططة ممططاس إن مططا تمططدث بططج رئططيس السططلطة الفلسطططينية مممططود عبططاس ،فططي خطابططج أمططام
اللمأليططة الألامططة لممططم المتمططدة ،إع ط ن ص طري لفشططل سياسططتج ،مممل طةً "إيططاه وفريقططج كططل التبألططات
المترتبططة علططع أه خططوات تسططت د

أالنططا فططي قطططا

"خطاال عباس كان في ململج مكرو اًر ،يسطتألر
أخطائج في عدم توقع سلوك ا ط ار

طزة" .وأكططدت ممططاس ،فططي بيططان صططمفي ،أن

المطال التطي أوصطلتنا إليطج سياسطاتج ونتلطت عطن

المختلفة ،ر م تمذيرات كل الفصائل وأمرار شألبنا".180

 قالططت اللب ططة الش ططألبية لتمري ططر فلس طططين إن خط ططاال رئططيس الس ططلطة ممم ططود عب ططاس أم ططام اللمألي ططة
الألامة لممم المتمدة كان بااتاً ومخيباً لآلمال ،ولم يكن بمستوأ التمديات اللسيمة التي تتألر
ل ا القضية الفلسطينية.181

 قالت اللب ة الديموقراطية لتمريطر فلسططين إن "خططاال رئطيس السطلطة مممطود عبطاس فطي اللمأليطة
الألامة لممم المتمدة ،لاء دون ما كانت تراه وتنتظره لمااير شألبنا الفلسطيني في أماكن توالطده

كافططة ،فططي الشططرو بتنفيططذ ق ط اررات المللسططين المركططزه والططوطني رداً علططع صططفقة الألصططر ،وتنفيططذاا
خطوة خطوة ،كما عدداا عباس نفسج في كلمتج".182

 قالططت للنططة أاططالي المألتقلططين السياسططيين فططي الضططفة الغربيططة الممتلططة إن أل طزة السططلطة فططي الضططفة
شنت ليلة ا ربألاء وفلر الخميس مملة اعتقاالت واسألة في صفو
في مختل

أبنطاء وقيطادات مركطة ممطاس

مناطق الضفة ،البيت م من ا سرأ الممررين .وأوضمت الللنة عبر صفمت ا علطع

29

مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات

اليوميات الفلسطينية ___________________________________________________________

فيسبوك أن "أكبطر مطن  100مالطة اعتقطال سياسطي واسطتدعاء فطي الضطفة نفطذت ا أل طزة السطلطة فلطر

يوم اللمألة في صفو

قيادات وعناصر مماس".183

 اططالم رئططيس الططوزراء اةسطرائيلي بنيططامين نتنيططااو ،فططي خطابططج فططي اللمأليططة الألامططة لممططم المتمططدة،

ال طرئيس مممططود عبططاس وا مططم المتمططدة ووكالططة ا ونططروا ،ودافططع عططن "قططانون القوميططة الألنصططره".

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

 تطططرق وزيططر الطدفا اةسطرائيلي أفيلطدور ليبرمططان إلططع تصطريمات الطرئيس ا مريكططي دونالططد ت ارمططال،
في اللمألية الألامة لممم المتمدة بخصوص مل الدولتين ،قائ ً إن "الدولطة الفلسططينية ال ت منطي،
ما ي مني او الدولطة الي وديطة .وانطا تولطد مشطاكل مطادة أكبطر مطن ملطرد شطألارات" .وشطرح ليبرمطان

مشططكلتج المركزيططة بططلن " %20مططن سططكان إس طرائيل عططرال ،يخرلططون للتظططاار واالمتلططاو ،المططرة تلططو
ا خرأ ،ماملين أع م فلسطين ال أع م إسرائيل ،اذه اي المشكلة الرئيسية ،علينا أن نقلق علطع
الدولة الي ودية .ا مور ا خرأ أقل أامية .مصلمة إسرائيل اي في دولة ي ودية وآمنة".185

 وقألطت كطل مططن شطركة ديليطك دريلينططغ  Delek Drillingاةسطرائيلية ونوبططل إنيرلطي Nobel Energy

ا مريكية اتفاقية مع شركة از شرق المتوسط المصرية ،لشراء مصة من أس م ا خيرة المسيطرة
علع خط أنابيال الغاز المصره .وبمولال االتفاق ستمصل الشطركتان علطع  %39مطن أسط م خطط

أنابيال الشركة المصرية ،مقابل  518مليون دوالر .ونقلت اةذاعة الألبرية عن شركة ديليك دريلينغ

قول ا إن ا ستتمكن من البدء في تصدير الغاز اةسرائيلي إلع مصر مطلع .1862019

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

وشطدد فريطدمان ،فطي مقابلططة مطع إذاعطة "ريشططت كطان" الألبريطة ،علطع أن مصطططل مطل الطدولتين الططذه

تمدث عنج ترامال يممل عدة مألان ،ويمكن تفسيره بطرق عطدة ،وفطق رثيتطج الشخصطية ،كمطا قطال.

وأضا " :إن خطة الس م المنلزة ستثكد علع مق إسرائيل فطي المفطاظ علطع مصطالم ا ا منيطة".

وأش ط طار فريط ططدمان إلط ططع أن واشط ططنطن سط ططتق
للفلسطينيين يتألار

مع أمن تل أبيال.187

إلط ططع لانط ططال "إس ط طرائيل" فط ططي مط ططال كط ططان المكط ططم الط ططذاتي

 ردت وكالط ططة ا ونط ططروا فط ططي لبنط ططان علط ططع "إشط ططاعات تناقلت ط ططا وسط ططائل التواصط ططل االلتمط ططاعي ووسط ططائل
إع ميططة ،تتأللططق بالوكالططة وال لئططين الفلسطططينيين فططي لبنططان ،وخطططط مزعومططة ومشططاريع مشططبواة".

وأشارت الوكالطة إلطع أن "مطن بطين اطذه اةشطاعات مطا اطو منقطول عطن متمطدث رسطمي باسطم الوكالطة
عطن أنطج أخبطر الفصطائل الفلسططينية أن ا مطم المتمطدة قطررت ت ليطر أو توزيطع اللئطي فلسططين فططي

لبنططان علططع دول أخططرأ" .وأكططد مكتططال ا ونططروا فططي لبنططان "أن اططذه االدعططاءات عاريططة عططن الصططمة،
وأن ا مستمرة في تقديم خدمات ا ل لئي فلسطين في أقاليم عمل ا الخمسة".188
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 أعلن ططت ع ططدد م ططن ال ططدول المانم ططة ف ططي االلتم ططا  ،ال ططذه دعط طا إلي ططج ا ردن ل ططدعم وكال ططة ا ون ططروا ف ططي

نيويورك ،عن إسط امات لديطدة لطدعم الوكالطة الدوليطة .وأعلطن ا ردن أن عطدداً مطن الطدول تأل طدت دفطع

 118مليططون دوالر لوكالططة ا ونططروا مططن ألططل مسططاعدت ا للتغلططال علططع ا زمططة التططي نلمطت عططن خفط

التمويل ا مريكي .وقال وزير خارلية ا ردن أيمن الصفده إن الكويت ،وألمانيطا ،والسطويد ،واالتمطاد
ا وروبي ،وتركيا ،واليابان بين الدول التي قدمت أمواالً إضافية لمونروا خ ل االلتما .189

الجمعة2018/9/28 ،

 استش د سبألة فلسطينيين ،وأصطيال  506آخطرين ،خط ل مشطاركت م فطي لمألطة "انتفاضطة ا قصطع"،
ضططمن فألاليططات مسططيرات الألططودة وكسططر المصططار علططع طططول السططياو الفاصططل شططرق قطططا

طزة.

ليصل عدد ش داء مسيرات الألودة إلع  186ش يداً ،من م  32طف ً ،و 3سطيدات ،وعطدد اةصطابات
 20,590بلراح مختلفة ،من ا  4,100طفل ،و 1,930سيدة.190

 أعلنت مركة الل اد اةس مي عن انتخاال قيادة لديدة ل ا تشمل المكتال السياسطي ،الطذه كشطفت
أسططماء لططزء مططن أعضططائج ،ويق ط

علططع أرسططج زيططاد النخالططة ،الططذه اختيططر أمين طاً عام طاً لديططداً .وقططال

داوود ش اال ،الناطق باسم المركطة ،فطي مطثتمر صطمفي عقطده فطي مخطيم الألطودة شطرق مدينطة طزة،
إن أعضاء المكتال السياسي اللديد ام :أكرم الأللوره ،ومممد ال نده ،ويوس

المسطاينة ،ووليطد

القططي ،ومممد مميد ،وأنور أبو طج ،وعبد الألزيطز المينطاوه ،والشطيخ نافطذ عطزام ،وخالطد الطبط .

وأكد ش اال أن اناك عدداً آخر مطن قطادة المركطة لطرأ انتخطاب م فطي المكتطال السياسطي ،اطم داخطل

سطلون االمططت ل والقطدس والضططفة الغربيطة والمنططاطق الفلسطططينية الممتلطة سططنة  ،1948وقطال إنططج لططن
يتم اةفصاح عن أسمائ م خشية م مقت م ا منية.191

 قالططت ممكمططة الألططدل الدوليططة إن ططا تلقططت شططكوأ مططن دولططة فلسطططين ضططد الواليططات المتمططدة تقططول إن

وضطع المكومططة ا مريكيططة سططفارت ا لططدأ "إسطرائيل" بالقطدس ينت ططك اتفاقيططة دوليططة ،وانططج ينبغططي نقل ططا.

وذكططرت الممكمططة ،فططي بيططان ل ططا ،أن فلسطططين تمططتل بططلن اتفاقيططة فيينططا للأل قططات الديبلوماسططية لسططنة
 1961تل ططزم أه دول ططة بوض ططع س ططفارت ا عل ططع أر

دول ططة مستض ططيفة .وتطال ططال ال ططدعوأ الفلس طططينية

الممكمة "بإصدار أمر للواليات المتمدة ا مريكية بسمال بألبت ا الدبلوماسية من مدينة القدس".192

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

) ،Network (CNNإنططج لططيس ملتزم طاً بمططل الططدولتين .وقططال نتنيططااو ،إنططج أخبططر ال طرئيس ا مريكططي

دونالد ترامال أنج "مألني بمكم ذاتي للفلسطينيين في دولة منزوعة السط ح ،بطدون قطدرة علطع ت ديطد
إسطرائيل" .وأضططا

نتنيططااو قططائ ً" :يلططال أن تكططون الصط ميات ا منيططة الألليططا بيططد إسطرائيل ،ولططيس

ا مططم المتمططدة ،وال الشططرطة الكنديططة ،وال ق طوات نمسططاوية أو أسططترالية ...السططيطرة ا منيططة يلططال أن
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تكططون بيططد الق طوات اةس طرائيلية ،واال فططإن اةراططابيين اةس ط ميين سططو

يسططيطرون علططع المنطقططة،

 قططال ال طرئيس التركططي رلططال طيططال أردو ططان إن ب ط ده تططولي أاميططة لمواق ط

دول المنطقططة ميططال خطططة

داع

أو مماس أو إيران ،أو لمألي م .اذا او الشرط".193

الطرئيس ا مريكطي دونالطد ت ارمطال لطط"الس م" بطين الفلسططينيين واةسطرائيليين .وقطال أردو طان ،فطي مديبطج

للصططمفيين علططع مططتن الطططائرة ،خ ط ل مغادرتططج الواليططات المتمططدة" :مططن الم ططم بالنسططبة إلينططا رثيططة مططن
سططينخرط فططي اططذه الخطططة ودوراططم في ططا ،انططاك بألط
"يتألططين النظططر كي ط

ا قاويططل لكططن ال نأللططم مططدأ لططديت ا" .وأضططا :

سططتتمرك دول مبططل اةمططارات ،والسططألودية ،والبم طرين ،ومصططر ،ومططا اططو الموق ط

الذه سيتخذه ا ردن؟" .وتابع" :سنواصل القيام بما نراه صواباً ،ومساعدة ا شقاء الفلسطينيين".194

 مذر وزير الخارلية الروسي سيرلي الفرو  ،من التفرد بألمليطة تسطوية القضطية الفلسططينية ،ومطن
االستفزاز فيما يتأللق با زمة السورية .وقال الفرو  ،في كلمة ألقااا أمام للسة للنقا

الألامططة لممططم المتمططدة" :يتألططين علينططا لميألطاً أال نغط

باللمأليطة

الطططر عططن القضططية الفلسطططينية التططي طططال

أمداا ،وأمذر من التفرد بألملية التسوية الخاصة ب ا".195

 أعلنت وكالة ا ونروا أن مقدار الأللز فطي ميزانيت طا ل طذا الألطام تقلطص إلطع  68مليطون دوالر .وقطال
المستشار اةع مي لرئاسة ا ونروا عدنان أبو مسطنة ،إن االلتمطا الخطاص لطدعم الوكالطة ،الطذه
عقططد الخم ططيس  2018/9/27فططي نيوي ططورك ،أسططفر ع ططن لمططع مبل ططغ  118مليططون دوالر ل ططدعم موازن ططة

ا ونروا ،لينخف

بذلك الأللز المالي للوكالة من  186إلع  68مليون دوالر.196

 قططال وزيططر االتصططاالت اةس ط ارئيلي أيططوال ق ط ار ،فططي كلمططة ألقااططا فططي مفططل تططم تنظيمططج فططي نيويططورك،
مضره نتنيااو وزولتج سارة ،إن زعماء الشرق ا وسطط الطذين يلتمطع مأل طم رئطيس الطوزراء نتنيطااو
ل
بشكل سره ْأو علني يتألاملون مألج كما لو كان قائداً ل م.197
السبت2018/9/29 ،
 قال النائال ا ول لرئيس المللس التشريألي الفلسطيني أممد بمر ،في كلمة لج خ ل فألالية ل يئطة
كس ططر المص ططار ف ططي مين ططاء ط طزة" :الأل ططدو الصط ط يوني ال ططذه ش ططن ب ب ططة م ططروال يري ططد قت ططل الش ططألال
الفلسطططيني" .وأضططا " :اسططتمرار المصططار علططع طزة مخططال

لكططل ا ع ط ار

الدوليططة ،واططذه ل طرائم

إبططادة لماعيططة لقتططل ملتمططع بلكملططج صططمياً وتألليمي طاً واقتصططادياً" .وشططدد بمططر علططع أنططج "إذا لططم يفططك
المصار عن شألبنا فو اًر فإن االنفلار في ولج االمت ل ل
آت".198

 قططال وزيططر التأللططيم اةس طرائيلي نفتططالي بيني طت إن "اتفاقيططات ليبرمططان مططع ممططاس ان ططارت ،واةراططاال
مستمر ،نمطن نشطااد النتطائل الخطيطرة التطي للبت طا سياسطة الطوزير ليبرمطان لضطبط الطنفس والضطأل

علع قطا

زة ،مزيد من ضبط الطنفس للطال المزيطد مطن اةراطاال ،اطذه ليسطت الطريقطة الصطميمة

مططن ألططل سياسططة أمنيططة ،اططذه طريقططة تقططود إلططع الفشططل" .وات ططم بينيططت ليبرمططان بلنططج تططرك أمططن سططكان
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زة لمسن تقدير مماس .وأضا " :اذه ليست السياسة التي يتوقأل ا اللم ور من مكومة

يمينية ،اللم ور يريد أن يشااد يداً قاسية ضد اةرااال الفلسطيني الخطير".199
األحد2018/9/30 ،

زة عطن بطدء الألصطيان اةداره فطي مثسسطات

 أعلن اتماد الموظفين في وكالة ا ونروا بقطا

ط طزة .وأوضط ط ممم ططود مم ططدان ،رئ ططيس قط ططا المأللم ططين ف ططي

وم ارف ططق الوكال ططة كاف ططة ف ططي قط ططا
االتمطاد ،فطي م ل
طديث خطاص للمركطز الفلسططيني ل عط م ،أنطج ضطمن سلسطلة الفألاليطات الرافضطة
لفصل أل

موظ

 ذك ططرت إذاع ططة الل ططي
اةندونيسي يوس

من ا ونروا ،بدأ االتماد بتطبيق الألصيان اةداره.200

اةسط طرائيلي أن رئ ططيس المكوم ططة بني ططامين نتني ططااو التق ططع سط ط اًر بنائ ططال الط طرئيس

كطاال  ،Jusuf Kallaوذلطك علطع اطام

أعمطال الطدورة  73لللمأليطة الألامطة لممطم

المتمدة .ير أن كاال أكد أن لقاءه مع نتنيااو لم يكن سرياً أو مرتباً لطج ،بطل لطرأ بشطكل عفطوه،
مشدداً علع أن "نتنيااو كان فللة بلانبي ..ال كان ينبغي علي أن أُعر

عنج؟" .وأوضط كطاال

أن مبامباتج مع رئيس الوزراء اةسرائيلي تناولت القضية الفلسطينية وسبل تمقيق الس م.201

 قدم برلمان سطان مطارينو وبيقطة للدولطة ل عتط ار
الكبير والألام ،با

لبيطة ،علطع االعتط ار

رسطمياً بدولطة فلسططين .وصطوت البرلمطان بمللسطيج

بدولطة فلسططين ،والطلطال مطن المكومطة القيطام بطذلك .وقطدم

مزبا اليسار واالشتراكية في البرلمان وبيقة االعت ار

بدولة فلسطين ،وقد صطوت إلطع لانب مطا كطل

م ططن الم ططزال ال ططديموقراطي المس ططيمي  Sammarinese Christian Democratic Partyوم ططزال
لم ورية المستقبل المدني .202Republic of the Future Civil San Marino

 االم ممبل لنوال إفريقيا بشدة ،في خطابج أمام مللس ا مم المتمدة لمقوق اةنسان في لني ،
"قططانون القوميططة الي وديططة" ،ودعططا إلططع إلغائططج ،واصططفاً إيططاه بقططانون ا برت ايططد .وقططال فططي كلمتططج" :إن

لنططوال إفريقيططا قلقططة للغايططة بألططد أن قامططت مكومططة إسطرائيل بتش طريع مططا ُيسططمع بقططانون القوميططة ،ف ططذا
القططانون يططنص علططع أن ةسطرائيل مقطاً مصطرياً علططع ا ر  ،وأن القططدس المومططدة اططي عاصططمت ا،
ويلألطل مططن االسططتيطان الي ططوده قيمططة وطنيططة ،كمططا ويشططرعن التوسططع والسططيطرة علططع أ ار ل أخططرأ،

وينفي المقوق ا ساسطية لمطن اطم ليسطوا ي طوداً" .وأضطا

أن "اطذا القطانون يطر شطرعي مطن منظطار

المألايير والموابيق الدولية ،وفي لواره ف و يمطدث تمطوالً فطي ممارسطات الفصطل الألنصطره لتصطب

اذه الممارسات واقألاً من ا بارت ايد الشرعي بمسال القانون ،واذا ا مر يلال إيقافج".203
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