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 الضفةجميع المستوطنات في يقر فرض السيادة اإلسرائيلية على  "الليكود" .1
المؤتتمر الاؤال لحؤال الوي،ؤولذ الؤزع يتائمؤ  ر ؤي  أن  ،31/12/2017 ،العربي الجديـد، لنـدننشرت 

راء اإلسؤؤرا يويذ بنيؤؤامين نتنيؤؤافوذ وافؤؤأل مسؤؤاء ارحؤؤلذ ئوؤؤا فؤؤري السؤؤيالم اإلسؤؤرا يوي  ئوؤؤا جميؤؤع الؤؤوا 
 الغربي  المحتو . الضف  المستوطنات المقام  في

ت المؤؤتتمرذ لارغوبيؤؤ ذ ئوؤؤا مقتؤؤرو اؤؤرار يؤؤلئو الح،ومؤؤ  اإلسؤؤرا يوي  علؤؤا رفؤؤع ،ؤؤل القيؤؤول ئوؤؤا  وصؤؤو 
ئن م،انهؤا الجغرافؤيذ علؤا جانؤل لئوتؤ  علؤا فؤري القؤوانين  البناء في المستوطنات اليهولي ذ لماال

 اإلسرا يوي  لش،ل توقا ي ئوا المستوطنات في الضف . 
 و،ان ئلل ،بير من الواراء والنوال في الحال ال أئونوا في وات سابأل تأييلفل فزا ارمر. 

تتمر والمصؤالا  ئوؤا مقتؤرو واالت القنام اإلسرا يوي  الثاني ذ ليو  أم ذ عن فناك ئالاؤ  بؤين ئقؤل المؤ
 القرار واضايا الفسال التي يتل التحقيأل فيها مع نتنيافو.

ت لصالح ذ أن محمول مجالل  ئن، 31/12/2017، 48عرب وجاء في  مر،ا حال "الوي،ول" صو 
مشروع ارار يلئو علا فري السيالم اإلسرا يوي  ئوا ،اف  المستوطنات المقام  ئوا أراضي الضف  

محتو ذ وزلك خالل متتمر لوحال فو ارول من نوئ  لال "خط  فك االرتلاط" مع اطاع الغربي  ال
وطلقا لووا ح الحالذ فإن ارار الوجن  المر،اي  لوي،ول يوال جميع ممثوي الحال في  غام المحاصر.

الكنيست والح،وم ذ الامل من أجل لفع االاتراو لسن  ،قانونذ رغل الترجيحات أن نتنيافو لن 
وفقا لرغلات الوجن  المر،اي  لوي،ول فحسلذ وزلك تماشًيا مع الرغل  ارمير،ي ذ التي وجهت  يتصرف

تاويمات لنتنيافو لأن "ي،لح جماو البناء االستيطاني" في أئقال عئالن الر ي  ارمير،يذ لونالل 
 ،انون ارول/ ليسمبرذ ملين  القل  ئاصم  إلسرا يل. 6تراملذ في 

يهؤولا  فؤيمر،اي  لوي،ولذ خالل المتتمرذ حؤاييل ،ؤات  عن "ائتؤرف مر،ؤا الوي،ؤول واال ر ي  الوجن  ال
ذ سنطبأل القوانين اإلسرا يوي  ولؤن نحتؤاإ علؤا تصؤريح عسرا يلوالسامرم والقل  جاء ال يتجاأ من لول  

 لبناء ملرس  أو إلنارم المصابيح".
 
 بالقدس عاصمة للفلسطينيين التمسكعباس يجدد تأكيده  .2

محمول ئلا  ارحل تأكيله أن القل  )الشراي ( في ئاصم   السوط  الفوسطيني  : جلل ر ي رال هللا
 لوشال الفوسطينيذ وزلك في الز،رى الثالث  والخمسين النطالق الثورم الفوسطيني  وحر،  فتح.

ئوا أن فناك خطوطا حمراء وثوابت تش،ل ارسا  في موافناذ نوتال بها وال ئلا ذ وشلل : رال هللا
يم،ن رحل أن يتجاوافاذ وأن  ال حل عال ئوا أسا  ارارات الشرئي  اللولي  وئوا رأسها ارار 

ذ 2016لاال  2334ذ وارار مجو  ارمن 29/11/2012الصالر في  19/67الجماي  الاام  رال 



 
 
 
 

 

 5 ص             4511 العدد:             1/1/2018 االثنين التاريخ: 

                                    

 وارارات المجال  الوطني ذ وملالرم السالل الاربي  التي تت،ل جمياها ئوا عاام  لول  فوسطين ئوا
 والقل  الشراي  لحلولفا الكامو  ئاصم  لها. 1967حلول 

وأكل أن تطبيأل ملالرم السالل الاربي  مرفون بإنهاء عسرا يل الحتاللها لألراضي الفوسطيني  والاربي ذ 
ذ ونيل الشال الفوسطيني 194وحل ئالل ومتفأل ئوي  لقضي  الالج ين الفوسطينيينذ وفأل القرار 

 وابل ،ل شيء.حريت  واستقالل  أواًل 
واالذ لال مضي ارن من الامان ئوا وئل بوفور الغالر الظاللذ وانقضاء سلا  ئقول ئوا الن،ل ذ 
وخمسين ئامًا ئوا احتالل عسرا يل لما تلقا من أري فوسطينذ نواج  تحليًا جليلًا تقوله الواليات 

اء ئوا م،ان  القل  ووضاها المتحلم ارمير،ي  انحيااًا ولئمًا إلسرا يلذ اوم االحتاللذ لاالئتل
القانوني والتاريخيذ وبزلك تكون الواليات المتحلم ال خالفت القانون اللولي والشرئي  اللولي  وفقلت 

 أفويتها ،وسيط في ئموي  السالل.
ئوا أن ،رام  شابنا وحقوا  وثوابت  غير اابو  لومساوم ذ ونقول "ال" لمن يحاولون  ئلا وشلل 

 نا".فري اإلمالءات ئوي
علا أن المجو  المر،اع لمنظم  التحرير سينااش في جوست  الطار   اضايا  ئلا وأشار 

استراتيجي  تهل مصير شابنا واضيت  الاالل ذ وسيتخز ارارات حاسم  لوحفاظ ئوا القل  وحماي  
وجلل التأكيل ئوا مواصو  الامل لتوحيل أرضنا وشابنا وتحقيأل المصالح  الوطني ذ  حقوق شابنا.

نهاء االنقسال وصواًل لسوط  واحلم واانون واحل وسالو شرئي واحلذ مطم نا أبناء شابنا لأننا  وا 
 نسير في لرل المصالح  بخطا واثق  وحثيث ذ وسنتو جها بوحلم وطني  راسخ  واوي .

واالذ "لن نقبل بلقاء الوضع القا لذ ولن نقبل بنظال االلارتهايلذ ولن نقبل لسوط  لون سوط ذ 
جراءاتها الالواني  ضل شابنا واحت الل لون ،وف ذ وئوا عسرا يل أن تايل النظر في سياساتها وا 

 وأرضنا ومقلساتنا ابل فوات اروان". 
وفي وات الحأل مساء ارحل أضاء الر ي  ئلا  شاو  انطالا  الحر،  في مقر الر اس  الفوسطيني ذ 

 وسط رال هللا.
 31/12/2017، )وفا( وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية

 
 "للتشاور"ممثلها في واشنطن  تستدعيالسلطة الفلسطينية  .3

محمول ئلا  السوط  الفوسطيني  اال واير الخارجي  والمغتربين رياي المالكي عن ر ي  : رال هللا
أصلر توجيهات ذ لحضور ر ي  المفوضي  الاام  لمنظم  التحرير الفوسطيني  للى الواليات المتحلم 

،ي  حسال اموطذ لوتشاور ما  حول ما جرى في الجماي  الاام  لألمل المتحلمذ والخطوات ارمير 
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وأضافذ أن السفير اموط سياول علا واشنطن لمتالا  أئمال  لال  المستقبوي  التي سيتل اتخازفا.
 انقضاء فترم ارئيال.

 31/12/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 محافظا لمدينة غزة النجام أبو تعيين إبراهي .4
محمول السوط  الفوسطيني  ألى المحافظ عبرافيل أبو النجاذ اليمين القانوني ذ أمال ر ي  : رال هللا

 ئلا ذ محافظا لمحافظ  غام.
وحضر مراسل ألاء اليمين القانوني  التي جرتذ مساء اليول ارحلذ لمقر الر اس  في ملين  رال هللاذ 

س  الطيل ئبل الرحيلذ ونا ل ر ي  الواراء ايال أبو ئمروذ ومستشار الر ي  لشتون أمين ئال الر ا
 المحافظات الوواء الحاإ عسمائيل جبرذ ومستشار الر ي  القانوني حسن الاورع.

 31/12/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 السلطة الفلسطينية تستدعي سفيرها لدى باكستان .5
استلئت واارم الخارجي  الفوسطيني  سفيرفا للى لاكستان وليل أبو ئويذ ئوا ": الحيام" –رال هللا 

خوفي  مشار،ت  في مهرجان جمافيرع تضامني مع القل ذ ُئقل في روالبنلعذ الجما  الماضيذ وفي 
الخطأ »حضور لئام لاكستانيين تتهمهل الهنل بلئل اإلرفال. ووصفت الخارجي  فزا التصرف بؤ 

 «.المقصولذ لكن  غير مبررغير 
مجو  اللفاع ئن »و،انت وسا ل عئالل فنلي  أوضحت أن المهرجان ُنظل من ابل تحالف 

اإلسالمي  حافظ محمل سايلذ والزع ياتبر الاقل « لش،ر طيل »لحضور ائيل منظم  « لاكستان
 .2008الملبر لوهجمات اإلرفابي  في موملاع الهنلي  ئال 

التاال فوسطين وحرصها المحافظ  ئوا الاالاات الطيل  التي تربطها »اارم وأكل الناطأل لاسل الو 
ذ ماربًا ئن تقلير فوسطين لمسانلم الهنل «لالهنلذ ولئمها لوجهول التي تبزلها في حربها ضل اإلرفال

لها في مسائيها اللتول  إلنهاء االحتالل اإلسرا يويذ وفي عاام  اللول  المستقو  ئوا حلول ئال 
وئاصمتها القل  الشراي ذ وآخرفا مواف الهنل المشرف في تصويتها لمصوح  ارار الجماي   1967

 «.الاام  لألمل المتحلم في شأن القل 
 1/1/2018، لندن، الحياة
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 ينعقد في الرابع عشر من الشهر المقبل المركزي الزعنون: المجلس  .6
ئن اناقال المجو  المر،اع أئون ر ي  المجو  الوطني الفوسطيني سويل الائنونذ : ئم ان

 15و 14الفوسطيني في لورت  الثامن  والاشرينذ في مقر الر اس  لملين  رال هللا يومي ارحل واالثنين 
 ،انون الثاني المقبلذ لانوان "القل  الااصم  اربلي  للول  فوسطين".

  المر،اع في ظل وأكل الائنون في تصريح صحفي اليول ارحلذ ئوا أفمي  اللورم القالم  لومجو
ارمير،ي الالواني ئوا حقوق  خاص  اإلئالنالظروف الحرج  التي تمر بها القضي  الفوسطيني ذ 

 الشال الفوسطيني في ملين  القل  ئاصم  لولت  المستقو .
وأشار الائنون علا أن المجو  المر،اع في فزه اللورمذ لصلل عجراء مراجا  شامو  لومرحو  السالق  

الوطني  تواج  المشروعبهاذ واللحث في استراتيجي  ئمل وطني  لمواجه  التحليات التي ل،اف  جوان
 الفوسطيني.

وأكل الائنون أن  سيقول بتوجي  اللئوات الرسمي  لكاف  أئضاء المجو  المر،اع الفوسطيني خالل 
جهال اليومين القالمينذ لمن فيهل أئضاء حر،  حما ذ ،ما سيتل توجي  لئوم رسمي  لحر،  ال

 اللورم.اإلسالمي لومشار،  في أئمال فزه 
 31/12/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 في الضفة نائبا عن حماسو بالقدس  متقاعدواء لاالحتالل يعتقل  .7

ائتقوت اوات االحتالل ذ أن القل  المحتو ذ من 31/12/2017، المركز الفلسطيني لإلعالمز،ر 
ت مساء اليول ارحلذ الوواء المتقائل يوسف الشرااوعذ ئوا حاجا ئس،رع لالقرل الصهيونيذ ائتقو

 من بولم الاياري  شراي القل  المحتو .
وأفال مراسونا أن حاجاا ئس،ريا لجيش االحتالل لالقرل من مستوطن  "ماالي  اولوميل" شراي 

 64الوطني يوسف الشرااوع )الاياري  أواف سيارم ،ان يستقوها الوواء المتقائل في جهاا ارمن 
ئاما(ذ وفو خبير أمني ومحول ئس،رعذ من س،ان مخيل اللفيش ذ بينما ،ان ئا لا من ملين  رال 
هللاذ علا بيت لحل ولال التلايأل في فويت  أجبر ئوا الترجل من السيارم ابل تقييل يلي  وائتقال  ونقو  

 علا جه  مجهول .
لال اتفاق أوسووذ و،ان يامل ضمن اوات ارمن الوطنيذ  يشار علا أن الشرااوع ئال من لبنان

 وتقائل ابل ئال.
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اوات االحتالل اإلسرا يويذ شنت فجر اليول ذ أن محمل وتلذ ئن 1/1/2018، 48عرب موقع ونقل 
اإلثنينذ حمو  ائتقاالت وملافمات واسا  في مناطأل مختوف  من الضف  الغربي  المحتو ذ فيما توغوت 

 خارإ الشريط الحلولع مع اطاع غام.جرافات ئس،ري  
ميلانياذ ائتقوت اوات االحتالل النا ل في المجو  التشرياي ئن حر،  حما  ناصر ئبل الجوالذ 

 لال ااتحال منال  في بولم لير بووط اضاء سوفيت.
 
 مساعداتها ال يخيف الفلسطينيين واشنطنمصطفى البرغوثي: قطع  .8

وطني  الفوسطيني  مصطفا البرغوثيذ عن اطع المسائلات الخارجي  اال ارمين الاال لوملالرم ال غام:
لن يتثر ،ثيرًا في الشال الفوسطينيذ رن مجموع المسائلات الاربي  وارمري،ي  واروروبي  التي 

في الم   فقط من المواان ذ في حين يلفع المواطن  16تصل السوط  الفوسطيني  ال تايل ئوا 
في الم   من ميااني  السوط ذ فال أحل يهلل فوسطين  84وضرا ل  الفوسطيني من ئمو  وتال  

 لالمسائلات الخارجي . 
في الم   من ايم  المسائلات ارمري،ي  تاول علا الواليات  50وأكل البرغوثي في بيانذ أم ذ أن 

تا المتحلم ئوا ش،ل نفقات علاري  ورواتل خبراء واستشارات وما شال ذ فويقطاوفا فهي لن تتثرذ ح
 يارفوا أنها ال يم،ن أن تستخلل ،وسيو  لالبتااا السياسي لشال فوسطين.

ذ ولات المشروع الوحيل لليها فو «اإلسرا يوي »وشلل ئوا أن اإللارم ارمري،ي  تبنت وجه  النظر 
تصفي  القضي  الفوسطيني  من خالل تصفي  اضي  القل  والالج ين والاولم والحأل الفوسطيني في 

وائتبر البرغوثي أن  بزلك  واللول الاربي .« عسرا يل» ذ لصالح تطبيع الاالاات بين لول  حقيقي
 ذ ويجل ئويها أن تقول لاإلجراءات التي وئلت بها.«االبتااا ارمري،ي»تحررت السوط  من 

 1/1/2018الخليج، الشارقة، 
 
 اريع التسويةعلى صوابية مواقف الحركة من أوسلو ومش يؤكدالضفة  ضممشروع قانون : حماس .9

حمؤؤا  تصؤؤويت حؤؤال الوي،ؤؤول الحؤؤاكل فؤؤي عسؤؤرا يل لارغوبيؤؤ ذ مسؤؤاء يؤؤول ارحؤؤل ئوؤؤا   رفضؤؤت حر،ؤؤ
اؤؤرار حؤؤال ذ أن فؤؤواع برفؤؤولذ النؤؤاطأل لاسؤؤل حر،ؤؤ  حمؤؤا  واؤؤال مشؤؤروع اؤؤانون لضؤؤل الضؤؤف  الغربيؤؤ .

وسؤؤطيني الوي،ؤؤول لضؤؤل الضؤؤف  والقؤؤل  لوكيؤؤان اإلسؤؤرا يوي عماؤؤان فؤؤي سياسؤؤ  االئتؤؤلاء ئوؤؤا الحؤؤأل الف
تأكيؤل ئوؤا صؤوابي  موااؤف الحر،ؤ  وأكؤل أن فؤزا واستغالل لوموااف ارمري،ي  وا ئالن ترمل الخطيرذ 

 من أوسوو ومشاريع التسوي  التي منحت االحتالل فرص  ،بيرم لتنفيز سياست  الانصري  المتطرف .
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ذ عن ساي حؤال اال الناطأل لاسل الحر،  حاال ااسل في تصريح صحفي يول ارحلفي السياق زات ذ 
الوي،ول اإلسرا يوي المتطرف لتشريع ارار لضؤل الضؤف  الغربيؤ  لوكيؤان اإلسؤرا يوي يت،ؤل أن اؤرار ترمؤل 
 بخصوص القل  ش،ل القوم اللافا  لالحتالل لتنفيؤز سياسؤت  الانصؤري  وتصؤفي  القضؤي  الفوسؤطيني .

فاضؤؤؤ  شؤؤؤابنا الفوسؤؤؤطينيذ وحؤؤؤزر ااسؤؤؤل مؤؤؤن خطؤؤؤورم سياسؤؤؤ  ح،ومؤؤؤ  االحؤؤؤتاللذ مت،ؤؤؤلًا أن اسؤؤؤتمرار انت
وتصؤؤؤؤايل مقاومتؤؤؤؤ  ضؤؤؤؤل االحؤؤؤؤتالل واطاؤؤؤؤان المسؤؤؤؤتوطنينذ سُتفشؤؤؤؤل ،ؤؤؤؤل فؤؤؤؤزه المشؤؤؤؤاريع الصؤؤؤؤهيوني ذ 

 وستتس  لكن  االحتالل واالستيطان ئن ارري الفوسطيني .
وطالؤؤل ايؤؤالم السؤؤوط  الفوسؤؤطيني  لاتخؤؤاز اؤؤرار ئوؤؤا مسؤؤتوى التحؤؤلع والهجمؤؤ  االسؤؤتيطاني  واالنحيؤؤاا 

إلئؤؤالن صؤؤراح  ئؤؤن التخوؤؤي ئؤؤن مسؤؤار التسؤؤوي ذ وواؤؤف التنسؤؤيأل ارمنؤؤيذ واإلسؤؤراع فؤؤي ارمري،ؤؤيذ وا
 تمتين الجبه  اللاخوي  الفوسطيني  وتاايافا.

 31/12/2017موقع حركة حماس، 
 

 غطاء لتهويد القدس وتوسيع االستيطان وذريعة لشطب حق العودةلتحول " أوسلو: ""الديمقراطية" .11
يؤؤؤول ارحؤؤؤل السؤؤؤوط  الفوسؤؤؤطيني  علؤؤؤا فؤؤؤك االرتلؤؤؤاط ذ   لتحريؤؤؤر فوسؤؤؤطينلئؤؤؤت الجبهؤؤؤ  الليمقراطيؤؤؤ: غؤؤؤام

 لاتفاق أوسوو لال أن تحول علا غطاء لتهويل القل  وتوسيع االستيطان وزريا  لشطل حأل الاولم.
وحث ناطأل لاسل الجبه  الليمقراطي  في بيان صحفي السوط  ئوا الملالرم فورًا لفك ارتلاطهؤا لاتفؤاق 

غيؤؤؤًا لاؤؤؤل أن تحؤؤؤول علؤؤؤا غطؤؤؤاء لالحؤؤؤتالل ،ونؤؤؤ  أحؤؤؤال اضؤؤؤايا الوضؤؤؤع النهؤؤؤا ي علؤؤؤا أوسؤؤؤوو وائتلؤؤؤاره ال
مؤؤا حؤؤؤول المفاوضؤؤات علؤؤا حالؤؤ  مؤؤؤن  1996مفاوضؤؤات الحؤؤل الؤؤلا ل التؤؤي مااالؤؤؤت ماطوؤؤ  منؤؤز الاؤؤال 

 الابث السياسي الاقيلذ ئوا حسال مصالح شابنا واضيت  وحقوا  الوطني .
علؤا اسؤتكمال خطواتهؤا فؤي الؤلفاع ئؤن القؤل ذ وتنفيؤز مؤا تؤل ،ما لئا الناطأل اللول الاربي  والمسؤوم  

عاؤؤراره فؤؤي مؤؤتتمر عسؤؤطنبول لمؤؤا فؤؤي زلؤؤك سؤؤحل سؤؤفراء الؤؤلول الاربيؤؤ  والمسؤؤوم  التؤؤي لهؤؤا ئالاؤؤ  مؤؤع 
عسرا يلذ وا غالق اللاثات اإلسرا يوي  لؤليهاذ وفؤري المقاطاؤ  االاتصؤالي  ئوؤا الؤلول التؤي تقؤرر نقؤل 

 سفارتها علا القل .
ن  تفايل وتطوير منظم  التحرير ئوا اللئوم الجتماع فؤورع يضؤل الوجنؤ  التنفيزيؤ  ور يسؤها وحث لج

وارمناء الاامين ور ي  المجو  الوطني الفوسطيني وشخصيات مستقو  لوضع أس  الوحلم الوطني  
 التشار،ي  برنامجيًا ومتسساتيًا.

 31/12/2017، فلسطين أون الين
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 لسيطرة اإلسرائيلية على الضفة إنهاء لبقايا عملية السالمفتح: تصويت الليكود بفرض ا .11
لانتهؤؤؤاذ لوتصؤؤؤويت الؤؤؤزع جؤؤؤرى الويوؤؤؤ  مؤؤؤن ابؤؤؤل : رال هللا ئبؤؤؤرت حر،ؤؤؤ  فؤؤؤتح ئؤؤؤن رفضؤؤؤها واسؤؤؤتن،ارفا وا 

 أئضاء مر،ا الوي،ول للسط السيطرم اإلسرا يوي  ئوا أراضي الضف  الغربي .
لخطؤوم فؤي لمثالؤ  نسؤف لكؤل االتفااؤات الموااؤ ذ واالت فتح في بيان لهاذ مساء يول ارحلذ عن فزه ا

واستفااا ال يم،ن الس،وت ئن ذ وأضاف البيانذ أن عسرا يل بهزا القرار أنهت ومؤن جانؤل واحؤلذ ،ؤل 
مؤؤا يم،ؤؤن تسؤؤميت  بلقايؤؤا ئمويؤؤ  السؤؤاللذ وأن عسؤؤرا يل تتحمؤؤل المسؤؤتولي  الكاموؤؤ  ئؤؤن تلاؤؤات فؤؤزا القؤؤرار 

لولي التحؤؤرك الفؤؤورع لكؤؤلح جمؤؤاو فؤؤزا االسؤؤتهتار بؤؤل الجنؤؤون الخطيؤؤر والمرفؤؤويذ وئوؤؤا المجتمؤؤع الؤؤ
واالؤؤؤت فؤؤؤؤتحذ عن االسؤؤؤتيطان والمسؤؤؤؤتوطنينذ وجؤؤؤولفل غيؤؤؤر شؤؤؤؤرئيذ وأن ئوؤؤؤا الح،ومؤؤؤؤ   اإلسؤؤؤرا يوي.

 اإلسرا يوي  أن تارف أن الوال لالخطوط الحمر سيتلع علا ،وارثذ وحال  من ئلل االستقرار.
الؤؤؤر ي  ترمؤؤؤل المرفؤؤؤوي والمنؤؤؤافي لوشؤؤؤرئي  اللوليؤؤؤ ذ  وتالاؤؤؤت "لألسؤؤؤف فؤؤؤإن عسؤؤؤرا يل اسؤؤؤتغوت اؤؤؤرار

والمتاوؤؤؤؤأل لملينؤؤؤؤ  القؤؤؤؤل ذ وزلؤؤؤؤك مؤؤؤؤن خؤؤؤؤالل التمؤؤؤؤالع علؤؤؤؤا حؤؤؤؤل اإلئؤؤؤؤالن ئؤؤؤؤن حؤؤؤؤرل ئوؤؤؤؤا الشؤؤؤؤال 
 الفوسطينيذ وئوا أرض  ومقلسات .

 31/12/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 تقلةقامة الدولة الفلسطينية المسا اليوم تتجه نحو إنبوصلت: فتح في ذكرى انطالقتها .12
جؤللت حر،ؤؤ  "فؤؤتح" اسؤؤتمرارفا فؤؤي نضؤؤالها إلنجؤاا مشؤؤروئها الؤؤوطني المتمثؤؤل بتجسؤؤيل اللولؤؤ  : رال هللا

 وئاصمتها القل  الشراي . 1967الفوسطيني  ئوا ارري الفوسطيني  المحتو  ئال 
 ؤؤؤ  الف،ريؤؤؤ ذ يؤؤؤول ارحؤؤؤلذ واالؤؤؤت فؤؤؤتح فؤؤؤي بيؤؤؤان صؤؤؤحفي صؤؤؤالر ئؤؤؤن مفوضؤؤؤي  اإلئؤؤؤالل والثقافؤؤؤ  والتاب

بوصؤؤؤؤوتها اليؤؤؤؤول تتجؤؤؤؤ  نحؤؤؤؤو عاامؤؤؤؤ  اللولؤؤؤؤ  أن  لمناسؤؤؤؤل  الؤؤؤؤز،رى الثالثؤؤؤؤ  والخمسؤؤؤؤين النطؤؤؤؤالق الحر،ؤؤؤؤ 
الفوسطيني  المستقو  لال أن تم،نت من المحافظ  ئوا الهوي  الفوسؤطيني ذ واسؤتقاللي  القؤرار الؤوطنيذ 

نجاا  لا الخارط  السياسي . بناء متسسات اللول ذ وا ئالم القضي  الفوسطيني  ع وا 
وأكلت فتح التفافها حول القيالم الفوسطيني  لمواجه  القرار ارمير،ي لشأن القؤل ذ وتمسؤ،ها لالثوابؤت 
االؤؤؤؤؤ  ،افؤؤؤؤؤ   الوطنيؤؤؤؤؤ ذ المتمثوؤؤؤؤؤ ذ لمؤؤؤؤؤا يشؤؤؤؤؤمل حؤؤؤؤؤأل الالج ؤؤؤؤؤين الفوسؤؤؤؤؤطينيين فؤؤؤؤؤي الاؤؤؤؤؤولم علؤؤؤؤؤا ليؤؤؤؤؤارفل وا 

الوحلم الوطني   عنجاا أنرا يوي ذ وائتبرت المستامرات اإلسرا يوي  وتحرير ارسرى من الماتقالت اإلس
تمؤال موؤؤف المصؤؤالح  الوطنيؤؤ  فؤؤلف أساسؤؤي وجؤوفرع لتمتؤؤين الجبهؤؤ  اللاخويؤؤ  الفوسؤؤطيني  ولموجهؤؤ   وا 

التحليات التي تتاري لها القضي  الفوسطيني  فؤي فؤزه الظؤروف الصؤال ذ والتمسؤك لمنظمؤ  التحريؤر 
 الفوسطيني  الممثل الشرئي والوحيل لشابنا.

 31/12/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 يستنكرون عدم تفعيل قضاياهم بالمحافل الدولية "الشعبية"أسرى  .13

ؤؤؤ  لموؤؤؤف  : غؤؤام ل أسؤؤؤرى الجبهؤؤؤ  الشؤؤابي  يؤؤؤول ارحؤؤؤل مطؤؤؤالبتهل الجهؤؤات الرسؤؤؤمي   الفوسؤؤؤطيني  لالتوج  جؤؤؤل 
ي  في رومؤا ومح،مؤ  الاؤلل اللوليؤ  فؤي الفؤاعذ ارسرى علا المحافل اللولي ذ وتحليًلا المح،م  الجنا 

وئبؤرت منظمؤ    ورفع اضايا جرا ل االحتالل وانتهاكات  لحأل  الماتقوين تمهيًلا لمااابت  ئوؤا ااترافهؤا.
الجبهؤؤؤ  فؤؤؤي السؤؤؤجون فؤؤؤي بيؤؤؤان ئؤؤؤن اسؤؤؤتيا ها مؤؤؤن تجافؤؤؤل المسؤؤؤتوى الرسؤؤؤمي لقضؤؤؤايافل فؤؤؤي المحافؤؤؤل 

 أئوال. 10بون بتفايل موف هل لولًيا منز أكثر من اللولي ذ ُمشيرًم علا أن  ارسرى ُيطال
ؤ  لومحؤاكل  وفي الوات الزع ئب ر في  أسرى الجبه  ئن استيا هل من توك ت المسؤتوى الرسؤمي فؤي التوج 
اللوليؤ ذ أك ؤؤلوا ئوؤؤا ضؤؤرورم اسؤؤتثمار المناصؤؤل اللوليؤ  لمؤؤا يخؤؤلل الشؤؤال الفوسؤؤطيني ومقاومتؤؤ  ويايؤؤل 

 نساني  والقانوني  والسياسي .االئتلار لألسرى وم،انتهل اإل
 31/12/2017، فلسطين أون الين

 
 فتح تحيي ذكرى انطالقتها في المخيمات الفلسطينية في لبنان .14

نظمؤؤت حر،ؤؤ  "فؤؤتح"ذ يؤؤول ارحؤؤلذ مسؤؤيرات جمافيريؤؤ  فؤؤي مختوؤؤف المخيمؤؤات الفوسؤؤطيني  فؤؤي : بيؤؤروت
وتضؤؤؤامنًا مؤؤؤع القؤؤؤل  ورفضؤؤؤًا لقؤؤؤرار  النطالاؤؤؤ  الثؤؤؤورم الفوسؤؤؤطيني  53لبنؤؤؤان لمناسؤؤؤل  عحيؤؤؤاء الؤؤؤز،رى الؤؤؤؤ

 ترمل.
في مخيل ئين الحووم شارك اآلالف لحضؤور أمؤين سؤر السؤاح  الوبنانيؤ  لحر،ؤ  فؤتح وفصؤا ل منظمؤ  
التحريؤؤر الفوسؤؤطيني  فتحؤؤي أبؤؤو الاؤؤرلاتذ واا ؤؤل ارمؤؤن الؤؤوطني الفوسؤؤطيني الوؤؤواء صؤؤلحي أبؤؤو ئؤؤرلذ 

 وممثوي الفصا ل الفوسطيني .وأمين سر ساح  حر،  فتح عاويل لبنان حسين فيايذ 
،مؤؤا شؤؤارك اآلالف فؤؤي مخؤؤيل البؤؤلاوع فؤؤي مسؤؤيرم جمافيريؤؤ  انطوقؤؤت مؤؤن أمؤؤال مجمؤؤع الؤؤر ي  الشؤؤهيل 

 ياسر ئرفات وجابت شوارع المخيل.
وفؤؤؤي مخؤؤؤيل نهؤؤؤر اللؤؤؤارل شؤؤؤارك اآلالف مؤؤؤن أبنؤؤؤاء المخؤؤؤيل فؤؤؤي مسؤؤؤيرم تقؤؤؤلمها ارشؤؤؤلال والافؤؤؤرات وفؤؤؤرق 

 مو  ارئالل والرايات وصور الشهلاء.الكشاف  وارنلي  الرياضي  وح
،ما نظمت حر،  فتح في مخيل الرشيلي  مسيرم مشائل في المناسل  لئمؤًا لصؤمول شؤابنا الفوسؤطيني 
ورفضؤؤؤًا لقؤؤؤرارات اإللارم ارمير،يؤؤؤ  لحؤؤؤأل ملينؤؤؤ  القؤؤؤل  ووفؤؤؤاء لوشؤؤؤهلاء وارسؤؤؤرى لمشؤؤؤار،  ايؤؤؤالم فؤؤؤتح 

 .والفصا ل الفوسطيني  وحشل غفير من أبناء المخيل
وفي مخيل اللص أضاء الم ات من أبناء شابنا شاو  االنطالا  خالل مسيرم جمافيري  حاشلم جابؤت 

 شوارع المخيل لمشار،  ممثوي حر،  فتح والفصا ل الفوسطيني .



 
 
 
 

 

 12 ص             4511 العدد:             1/1/2018 االثنين التاريخ: 

                                    

،مؤؤا نظمؤؤت حر،ؤؤ  فؤؤتح مسؤؤيرم حاشؤؤلم فؤؤي مخؤؤيل الجويؤؤل فؤؤي اللقؤؤاع لمشؤؤار،  ممثوؤؤي ارحؤؤاال الوبنانيؤؤ  
لك جابت مسيرم حاشلم شوارع مخيل بؤرإ البراجنؤ  لمشؤار،  ممثوؤي الفصؤا ل ،ز والفصا ل الفوسطيني .

الفوسؤؤؤطيني  وارحؤؤؤاال الوبنانيؤؤؤ  وأبنؤؤؤاء شؤؤؤابنا فؤؤؤي المخؤؤؤيل الؤؤؤزين أضؤؤؤاءوا شؤؤؤاو  االنطالاؤؤؤ  ئوؤؤؤا واؤؤؤع 
 ارغاني وارناشيل الثوري  والوطني .

 31/12/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 على صواريخ غزة "رد صارم"دد بـ نتنياهو يه .15
تصائلت أمؤ ذ حؤلم التهليؤلات اإلسؤرا يوي  لوفصؤا ل الفوسؤطيني  فؤي اطؤاع : أسال توحمي –الناصرم 

 ئوا الصواريخ التي تطوأل من ذ « رل صارل«غام. وتوئل ر ي  الح،وم  بنيامين نتنيافو بؤ
ؤؤل نتنيؤؤافو خؤؤالل الجوسؤؤ  ارسؤؤبوئي  لح،ومتؤؤ   طؤؤالق أع مسؤؤتولي« حمؤؤا »وحم    التصؤؤايل فؤؤي غؤؤام وا 

أع ئمويؤؤؤ  أو فجؤؤؤول يؤؤؤتل تؤؤؤلبيره أو التخطؤؤؤيط لؤؤؤ  مؤؤؤن لاخؤؤؤل القطؤؤؤاعذ سؤؤؤتتحمل »صؤؤؤواريخ. واؤؤؤال عن 
منؤؤز تؤؤلمير آخؤؤر نفؤؤأل ئوؤؤا حؤؤلول غؤؤامذ فؤؤاجل جؤؤيش االحؤؤتالل »ذ مشؤؤيرًا علؤؤا عنؤؤ  «حمؤؤا  مسؤؤتوليت 
 «.فلفًا لحما  40اإلسرا يوي نحو 

 1/1/2018الحياة، لندن، 
 

 في قطاع غزة وكالء إليران اباتو  "حماس"قادة حركة ليبرمان:  .16
« حمؤا »عفيغلور ليبرمانذ من أن االم حر،ؤ   اإلسرا يوي لفاعالحزر واير : أسال توحمي –الناصرم 

 و،الء إليران واول  عن التلخل اإليراني في غام سيامل ئوا فلمها لالكامل. الاتو 
ران فؤؤؤي خؤؤؤرال الؤؤؤيمنذ السؤؤؤولانذ لبنؤؤؤان وسؤؤؤوريا لاؤؤؤل أن نجحؤؤؤت عيؤؤؤ». عنؤؤؤ  يؤؤؤول السؤؤؤبتليبرمؤؤؤان واؤؤؤال 

االم النظال في طهران ال يهمهل »وأشار علا أن «. لالكاملذ بلأت تكرر الشيء زات  لالضلط في غام
الوااع المأسوع في غام وال مستقبل أطفالهاذ ،ل ما يهمهؤل فؤو الف،ؤر المتطؤرف والمؤ   بلولؤ  عسؤرا يل 

لاؤؤل وصؤؤول عيؤؤران علؤؤا غؤؤام لؤؤن تكؤؤون فنؤؤاك أع لولؤؤ  مسؤؤتالم »ذ الفتؤؤا علؤؤا أنؤؤ  «لؤؤأكبر مقؤؤلار مم،ؤؤن
لال ئموي  الجرف الصامل سؤمحنا لومجتمؤع الؤلولي ببنؤاء مشؤاريع لمويؤارات »واال: «. لالستثمار فناك

اللوالراتذ وفي حال ،انؤت عيؤران فؤي صؤاحل  التؤأثير الؤر ي ذ فوؤن ي،ؤون فنؤاك مؤن يسؤتثمر فؤي غؤام 
فهؤؤل أن ر ؤؤي  حمؤؤا  فؤؤي غؤؤام يحيؤؤا السؤؤنوار ونا لؤؤ  صؤؤالح الاؤؤارورع ئوينؤؤا أن ن»وتؤؤالع: «. عطالاؤؤاً 

وغيرفمؤؤؤؤا أصؤؤؤؤلحوا و،ؤؤؤؤالء مبياؤؤؤؤات لوشؤؤؤؤيا  وإليؤؤؤؤران لاخؤؤؤؤل غؤؤؤؤامذ عنهؤؤؤؤل يخؤؤؤؤلمون المصؤؤؤؤالح اإليرانيؤؤؤؤ  
 «.وافتمامات الحر  الثورع 

 1/1/2018الحياة، لندن، 
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 مدرسة خاصة للكوماندوز ايزنكوت يصادق على إقامة .17

الجيش اإلسرا يوي جالع ايان،وت ئوا عاام  ملرس  "،ومانلوا"  أر،انر ي  صالق : القل  المحتو 
 لتأفيل محاربين من وحلات "اغوا"ذ "مغالن"ذ "لوبللان" و"ريمون" لمهمات الكومانلوا.

 عاام  وحلم ،ومانلوا. 2015جاء زلك في أئقال مرور سنتين ئوا اراره في تشرين أول/أكتوبر 
اامؤؤ  وئؤؤين ايان،ؤؤوت بؤؤنف  الواؤؤت ا ا ؤؤل القؤؤوات البريؤؤ  الوؤؤواء ،ؤؤوبي لؤؤاراك مسؤؤتوال ئوؤؤا مهمؤؤ  عنشؤؤاء وا 

الملرسؤؤؤؤ  الموحؤؤؤؤلم لمهمؤؤؤؤات الكومانؤؤؤؤلوا والتؤؤؤؤي سؤؤؤؤتقول ببنؤؤؤؤاء بؤؤؤؤرام  تؤؤؤؤلريل وتأفيؤؤؤؤل الختصاصؤؤؤؤات 
 .2018الكومانلوا في ئال 

 31/12/2017، فلسطين أون الين
 

 للشرطةي في مركز الكنيست لفلسطينية تعرضت العتداء جنسبجلسة استماع "هآرتس":  .18
اإلسؤؤؤؤرا يوي ذ عن الكنيسؤؤؤؤؤت سؤؤؤؤياقل جوسؤؤؤؤ  اسؤؤؤؤتماع لشؤؤؤؤهالم سؤؤؤؤؤيلم « فؤؤؤؤ رت »االؤؤؤؤت صؤؤؤؤحيف  : رال هللا

فوسؤؤؤطيني ذ تارضؤؤؤت الئتؤؤؤلاء جسؤؤؤلع فؤؤؤي مر،ؤؤؤا لوشؤؤؤرط  اإلسؤؤؤرا يوي ذ لاؤؤؤل ائتقالهؤؤؤا فؤؤؤي شؤؤؤ،ل غيؤؤؤر 
 اانوني. 

 1/1/2018الحياة، لندن، 
 

 ُطفيلي... انتظر من اآلخرين تمويله" مستشار األمن القومي السابق: "نتنياهو إنسان .19
،شفت القنام اإلسرا يوي  الثاني ذ مساء ارحلذ تفاصيل عفالات مستشار ارمن القؤومي : محمول مجالل 

السؤؤابألذ ئؤؤواع أرالذ لوشؤؤرط  فؤؤي عطؤؤار شؤؤبهات الفسؤؤال التؤؤي تحؤؤول حؤؤول ر ؤؤي  الح،ومؤؤ  اإلسؤؤرا يوي ذ 
 " وئلل من القضايا ارخرى.3000ف بؤ"الموف بنيامين نتنيافوذ في اضي  الغواصات المارو 

واؤؤال أرال الؤؤزع ،ؤؤان ياتبؤؤر أحؤؤل أشؤؤل المقؤؤربين مؤؤن ر ؤؤي  الح،ومؤؤ ذ والؤؤزع انقوؤؤل ئويؤؤ  وخطؤؤل ضؤؤله 
خالل مشار،ت  في المظؤافرات التؤي خرجؤت فؤي تؤل أبيؤلذ مؤتخًراذ والتؤي تطالؤل لاإلطاحؤ  بنتنيؤافوذ 

 اآلخرين تمويو ". عن "نتنيافو ئاش حيام عنسان طفيويذ وانتظر من
وأضاف أن "لافيل شؤمرون ويتسؤحاك مولخؤوذ فؤل رجؤال ارمؤوال لؤلى نتنيؤافوذ مولخؤو تؤولا االفتمؤال 
في ماامالت شراء منال  في ايساري ذ وتكفل في توقي تبرع لقيم  مويون يورو مقلل لنتنيافو من رجل 

 رم مع ئمالء مولخو. وتالع أرال أن "لنتنيافو مصالح ،بي ارئمال الفرنسي أرنو ميرون.
 31/12/2017، 48عرب 

 



 
 
 
 

 

 14 ص             4511 العدد:             1/1/2018 االثنين التاريخ: 

                                    

 فلسطينية "جان دارك"التميمي عهد أفنيري: أوري  .21
ذ الفتؤؤام الفرنسؤؤي  التؤؤي «جؤؤان لارك»تؤؤل أبيؤؤل: وصؤؤف أورع أفنيؤؤرع الفتؤؤام الفوسؤؤطيني  ئهؤؤل التميمؤؤي بؤؤؤ

 تحولت علا رما لونضال ضل االحتالل البريطاني وجاوتها الكنيس  الفرنسي  اليس .
السؤؤوط  ُتفسؤؤلذ والسؤؤوط  المطوقؤؤ  ُتفسؤؤل لشؤؤ،ل : »اؤؤال أكتؤؤون أفنيؤؤرعذ أن الوؤؤورل البريطؤؤاني ورع واؤؤال أ
السؤوط  تسؤبل الغلؤاءذ والسؤوط  المطوقؤ  تسؤبل الغلؤاء »و،نت سأصحح فزه المقول  وأاؤول: «. مطوأل

نؤؤ  ذ وال توجؤؤل سؤؤوط  غبيؤؤ  أكثؤؤر مؤؤن سؤؤوط  االحؤؤتالل. ومؤؤن فنؤؤا علؤؤا الفتؤؤام ئهؤؤل التميمؤؤيذ اب«المطوؤؤأل
السالس  ئشرم من اري  النبي صالح. لقل أصلح الاالل ،و  يارف اسمها اآلن. الاالل شافل صؤورتها. 

 وفزه مجرل بلاي . التميمي تتحول أمال أئيننا علا جان لارك الشال الفوسطيني. 
فؤؤؤي لاللنؤؤؤا ال يم،ؤؤؤن حؤؤؤرق الفتيؤؤؤات ئوؤؤؤا المشؤؤؤنق ذ ،مؤؤؤا تؤؤؤل عحؤؤؤراق جؤؤؤان لارك ارصؤؤؤوي . نحؤؤؤن أكثؤؤؤر 

 ذ لكننا لسنا أكثر ز،اء. ائتقالها أحمأل تماما. عن اآلالف وئشرات اآلالف من الفتيان والفتيات عنساني
الفوسؤؤطينيين يشؤؤافلون الصؤؤورذ فتمتوؤؤ  اوؤؤوبهل لؤؤالفخر. فؤؤزه واحؤؤلم منؤؤاذ تجؤؤرأت ئوؤؤا الواؤؤوف ضؤؤل 

 «.المحتل. أريل أن أكون مثوها. فزا فو ارمر. السوط  المطوق  تسبل الغلاء المطوأل
 1/1/2018ق األوسط، لندن، الشر

 
 تنوي طرد جميع المهاجرين إليها "إسرائيل"معاريف": " .21

صؤرو وايؤر لاخويؤ  اإلسؤرا يوي "أرييؤ  لرئؤي" أن الكيؤان ينؤوع طؤرل : ترجم  فوسؤطين أون اليؤن -غام 
جميؤع الالج ؤين علؤا لولؤ  االحؤتاللذ موضؤحًا أن لولؤ  االحؤتالل ال يوجؤل لؤليها سؤوى خيؤارين أوالفمؤا 

وثانيهما فو اإلاام  لالَحْجر لون أجل مسماذ وفقًا لما نشرت   مغالرم الالج  لمحي عرالت  منها فو
 صحيف  "مااريف" اإلسرا يوي .

وأكل "لرئي" أن لول  االحتالل ستغوأل جميع الموااع وارماكن التي يم،ث فيهؤا الالج ؤون لغيؤ  الامؤل 
الج ؤؤؤون ارفاراؤؤؤ  مؤؤؤالزًا لغيؤؤؤ  اللحؤؤؤث ئؤؤؤن ئمؤؤؤل فؤؤؤي اللولؤؤؤ  لمؤؤؤا فيهؤؤؤا مواؤؤؤع "حولؤؤؤوت" الؤؤؤزع يتخؤؤؤزه ال

 واالاتيات.
 31/12/2017، فلسطين أون الين

 
 مليون نسمة 8.8 "إسرائيل": عدد سكان اإلحصاء اإلسرائيلي .22

،شؤؤؤفت ماطيؤؤؤات صؤؤؤالرم ئؤؤؤن لا ؤؤؤرم اإلحصؤؤؤاء المر،ايؤؤؤ  اإلسؤؤؤرا يوي ذ اليؤؤؤول ارحؤؤؤلذ حؤؤؤول : محمؤؤؤل وتؤؤؤل
مويؤؤون نسؤؤم ذ  8.8ل ئؤؤن أن ئؤؤلل السؤؤ،ان بإسؤؤرا يل بوؤؤ  ذ النقؤؤا2018السؤؤ،ان فؤؤي الؤؤلالل ئشؤؤي  ئؤؤال 

 .2017ألف واللم خالل الاال  180حيث سجوت نحو 
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مؤؤن الاؤؤرل. فيمؤؤا فؤؤاجر علؤؤا  %21مؤؤن سؤؤ،ان اللولؤؤ  مؤؤن اليهؤؤول و %74ووفقؤؤا لوماطيؤؤاتذ تبؤؤين أن 
اليات ألف شخصذ ماظمهل من روسيا وأو،رانيا وفرنسا والو  27,000ارال   2017اللول  خالل الاال 

 المتحلم.
مؤؤؤؤؤنهل مؤؤؤؤؤن اليهؤؤؤؤؤول  %74مويؤؤؤؤؤون نسؤؤؤؤؤم  يايشؤؤؤؤؤون فؤؤؤؤؤي عسؤؤؤؤؤرا يلذ  8.79ويسؤؤؤؤؤتلل مؤؤؤؤؤن الماطيؤؤؤؤؤات أن 

مويؤؤؤؤؤون نسؤؤؤؤؤم ذ لكؤؤؤؤؤن فؤؤؤؤؤزا الماطؤؤؤؤؤا يشؤؤؤؤؤمل  1.8مؤؤؤؤؤن الاؤؤؤؤؤرل  %20.9مويؤؤؤؤؤون نسؤؤؤؤؤم ذ  6.5يشؤؤؤؤؤ،وون 
ألف نسم ذ والسؤوريين فؤي فضؤل   300الفوسطينيين في القل  المحتو  الزين يقلر ئللفل لأكثر من 

 من جنسيات أخرى. %4.5ألفا. و 20ن السوري  المحتو  الزين يقلر ئللفل لأكثر من الجوال
طفؤؤؤلذ فيمؤؤؤا أضؤؤؤيف  180,000ذ ولؤؤؤل نحؤؤؤو 2017ووفقؤؤؤا لبيانؤؤؤات الم،تؤؤؤل المر،ؤؤؤاع ل حصؤؤؤاء لاؤؤؤال 

مهؤاجر آخؤر. وفؤتالء فؤل مواطنؤون  10,000مهؤاجر جليؤل وحؤوالي  27,000لوتالال الس،اني حؤوالي 
روا لموجؤل اؤانون الؤلخول علؤا عسؤرا يل. ولاإلضؤاف  علؤا زلؤكذ خؤالل السؤن  مهاجرون وأشؤخاص فؤاج

 شخص. 44,000الحالي ذ توفي 
علؤف شؤؤخص فؤاجر علؤؤا عسؤرا يل فؤؤزا الاؤال. و،انؤؤت الؤلول الر يسؤؤي   27وللؤت الماطيؤاتذ أن حؤؤوالي 

سؤؤا وفرن %25.5وأو،رانيؤؤا  %27.1التؤؤي وصؤؤل منهؤؤا المهؤؤاجرون الجؤؤلل خؤؤالل الاؤؤال الماضؤؤي روسؤؤيا 
 .%9.8والواليات المتحلم  13%

مؤؤنهل حؤؤوالي  %15مؤؤن السؤؤ،انذ مؤؤن أورولؤؤاذ و %75مؤؤن المهؤؤاجرين ويشؤؤ،وون  20,200واؤؤلل نحؤؤو 
شخصذ الموا مؤن  1,400ذ يبو  تالالفل حوالي %5.1مهاجر الموا من أمير،ا وأو،رانياذ و 4,200

 فاجروا لولالل من أفريقيا. %4.3شخصذ  1,200آسياذ وحوالي 
من تحويل البيانات والمايطاتذ وجول فرق ،بيؤر فؤي الايؤالم الطبيايؤ  بؤين السؤ،ان. فؤي حؤين  ويستلل

مؤؤن الايؤؤالم فؤؤي ئؤؤلل السؤؤ،ان  %94مؤؤن الايؤؤالم بؤؤين اليهؤؤول ،انؤؤت لسؤؤبل الايؤؤالم الطبيايؤؤ ذ %86أن 
 الارل ،ان لسبل الايالم الطبياي .

ذ والسبل في زلك فو الهجرم. ووفقا %23وفي المجتماات والجنسيات ارخرى ،انت الايالم الطبياي  
لوم،تؤؤل المر،ؤؤاع ل حصؤؤاءذ فؤؤإن أول ؤؤك الؤؤزين لقؤؤوا فؤؤي عسؤؤرا يل لاؤؤل انتهؤؤاء تصؤؤاريح ئموهؤؤلذ والؤؤزين 

 وصووا ،سا حين وظووا في عسرا يل لوامل أو مع أسرفلذ حتا لال انتهاء التأشيرم السياحي .

 31/12/2017، 48عرب 
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 مب"اقصى رفًضا لـ"إعالن تر هبة األ فلتتواصلعكرمة صبري:  .23

حزر الشيخ ئ،رم  صبرعذ ر ي  الهي   اإلسالمي  الاوياذ من مغل  تنفيز عئالن : القل  المحتو 
ترمل القل  ئاصم  لؤ "عسرا يل"ذ مشلًلا ئوا أن فل  اراصا الحالي  ستكون أشل من فل  تموا 

 الماضي.
للان  شمالي فوسطين المحتو ذ اليول ارحل: واال الشيخ صبرعذ خالل أمسي  نصرم لوقل  في اري  ا

"عزا ،ان القرار ارمير،ي سينفز وتحاول عسرا يل فري سيالتها ئوا اراصا من جليلذ حين ز 
"ذ في عشارم علا الهل  التي ئرفت بهل  ارسلاطذ 2017ستكون فل  اراصا أشل من فل  تموا 

 ا ئوا بوالات اراصا.رفضا لوبوال  اإللكتروني  التي حاول االحتالل فرضه
وأكل أن  "القل  مرتلط  لم،  الم،رم  والملين  المنورمذ ولالتالي فإن التفريط بها ياني التفريط أيًضا 
لارخريينذ السيما أن الخطر اللافل ئوا القل  سيصل علا م،  الم،رم  والملين  المنورم عزا تخازلنا 

 والظرف يخلمنا".أو تراجاناذ ونحن في اختلارذ والوات لصالحنا 
ل ارمتين اإلسالمي  والمسيحي  واال: عن  برا في  ورأى الشيخ صبرع أن ارار ترمل المشتول وح 

 النا  الشاور لالتوج  علا القل ذ لتتج  البوصو  اآلن عليها حتا أنها أصلحت حليث الاالل ،و .
ن القل  لناذ وأن ن،سر ارار واال الشيخ صبرع: "عننا أمال تحل ٍّ ،بيرذ وفزه فرصتنا لوتوحل وا ئال

 ترمل؛ لكون  اآلن في أام  وغير االر ئوا السير في صفق  القرن المائوم ".
ولئا علا "مواصو  الفااليات واالحتجاجات؛ رفضا إلئالن ترمل حتا نوغي ذ حين ز لن تستطيع 

م ئوي  ابل "عسرا يل" أن تقترل من المسجل اراصا التي الئت في وات سابأل أنها صاحل  السيال
 أن تأتي الهل  لتوغي فزا االلئاء وتايل السيالم اإلسالمي  الفوسطيني  ئوا اراصا".

وحيا الشاول الاربي  واروروبي  التي فبت وناصرت الفوسطينيين؛ ما ياني أن القل  ئايام ئويهلذ 
 ول الاالل.سن  ابل المياللذ فهل أالل شا 7500مشللا ئوا أن أفل فوسطين في فزه اللالل منز 

 31/12/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 2017إسرائيليًا بعام  22شهيدًا فلسطينيًا ومقتل  98: موقع "االنتفاضة" .24
عسرا يويًا خالل ئمويات  22شهيلًا فوسطينيًا وأرلنيًا ومقتل  98ارتقاء  2017سجل ئال  الرأع: –غام 

 طاع غام.ومواجهات في الضف  الغربي  والقل  المحتوتين وا
 404وحسل تقرير توثيقي لمواع "االنتفاض "ذ ئمم  ئوا وسال اإلئاللذ اليول ارحلذ سجوت 

ئموي  طانذ  32ئموي  لف ذ و 12رشأل حجارمذ و 213ئمويات ضل االحتالل والمستوطنينذ منها 
 ئبوم ناسف  في حواجا ومستوطنات االحتالل. 96عطالق نارذ وتفجير  51و
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ذ منها ئموي  اللف  لوشهيل فالع القنبر من بولم 2017را الامويات خالل ئال واستاري التقرير أب
صال   4جبل الم،برذ والتي أسفرت ئن مقتل   آخرين. 15جنول عسرا يويين وا 

،ما برات خالل فزا الاال ئموي  الطان التي نفزفا جميل التميمي من ملين  القل  المحتو ذ والتي 
صال  مثوهما بجراو.أسفرت ئن مقتل عسرا يويين اثن  ين وا 

،ما سجل التقرير ئموي  االشتلاك المسوح لساحات المسجل اراصاذ وأسفرت ئن استشهال ثالث  
 شلان من أل الفحل ومقتل شرطيين عسرا يويين.

،ما برات ئموي  الشهيل نمر محمول الجمل من اري  بيت سوريكذ والتي أسفرت ئن مقتل ثالث  
صال  رالع بجراو   خطيرم.جنول وا 

نقط   4695اجاج  حارا ذ في أكثر من  818ذ علقاء شلان االنتفاض  2017وسجل خالل ئال 
 مواجه .

شهيلا في انتفاض  القل ذ وبهزا الرال يرتفع ئلل الشهلاء الزين ارتقوا خالل  98وسجل ارتقاء 
 شهيلا. 366انتفاض  القل  علا 

شهلاء من ملين   9شهيلاذ فيما ارتقا  37المحتو   وبو  ئلل الشهلاء الزين ارتقوا في الضف  الغربي 
شهلاءذ عضاف  لشهيلين  6شهيلاذ أما في اللاخل فارتقا  46القل  المحتو ذ وفي اطاع غام ارتقا 

 من اررلن.
نساء من مختوف  5طفالذ و 13ومن بين الشهلاء الزين ارتقوا خالل الاال الثاني لالنتفاض  

 المحافظات.
شهيلا منهل شهلاء  15ل والاقولات الجمائي  ال تاال اوات االحتالل تحتجا جثامين واستمرارا لوجرا 

 نفأل سرايا القل .
 31/12/2017، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 2017فلسطيني خالل  7000مؤسسات األسرى: االحتالل اعتقل قرابة  .25

ائتقوتهل سوطات االحتالل  ( فوسطينياً 6742،شفت متسسات تانا لشتون ارسرىذ أن ): رال هللا
 .2017اإلسرا يوي من الضف  الغربي  واطاع غام خالل الاال 

وأوضحت المتسسات )في   شتون ارسرى والمحررينذ نالع ارسير الفوسطينيذ متسس  الضمير 
( طفاًلذ 1467لرئاي  ارسير وحقوق اإلنسانذ مر،ا المياان لحقوق اإلنسان(ذ أن من بين ارسرى )

 ( صحفيًا.25( نا لًا في المجو  التشرياي الفوسطينيذ و)14امرأمذ و) (156و)
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( طفاًل 350( أسيرذ منهل نحو )6500وبو  ئلل ارسرى في سجون االحتالل حتا نهاي  الاال نحو )
( 10( صحفيًاذ و)22( ماتقل علارعذ و)450( فتيات ااصراتذ و)9( أسيرمذ بينهن  )58ااصرًاذ و)

 نو ال.
ذ 2017سسات في تقريرفا المشترك أن أئوا نسل  ائتقاالت ،انت خالل ،انون ارول وأك لت المت 
( فوسطينيًاذ نصفهل من ملين  القل ذ عز شن ت او ات االحتالل اإلسرا يوي حمو  926لائتقال )

ف  الغربي  ال سيما لال انلالع االحتجاجات ئوا عئالن الر  ي  ارمير،ي  ائتقاالت واسا  في الض 
االئتراف في القل  ئاصم  إلسرا يلذ وجمياهل تار ضوا لوتازيل الجسلع أو النفسي أو ترامل 

عنساني ذ فيما تار ي   منهل الئتلاءات جسلي  وحشي . %60الماامو  الال 
( 2436ذ لائتقال )2017وأشار التقرير علا أن ملين  القل  شهلت أئوا نسل  ائتقاالت خالل الاال 

الذ ئومًا أن ماظمهل ،انوا تار ضوا لالئتقال سالقًا وُأفرإ ئنهل لشروطذ عما مواطنًاذ ثوثهل من ارطف
 لغرامات مالي  و،فاالت مالي ذ أو ضمن ما يسما بؤ"االئتقال المنالي".

 31/12/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 2017الجًئا فلسطينًيا استشهد بسورية حتى نهاية  3626": مجموعة العمل" .26
( ضحي  من الالج ين الفوسطينيين 3626وثقت مجموئ  الامل من أجل فوسطينيي سوري  ): لمشأل

 .2017وحتا نهاي  الاال  2011السوريين منز بلاي  الحرل في سوري  ئال 
( الج ًا فيما اضا 1148وأوضحت المجموئ  في تقرير لها الخمي ذ أن القصف ألى علا استشهال )

الشتلاكات بين اوات النظال ومجموئات الماارض  السوري ذ في حين استشهل ( آخرون لسبل ا957)
 ( الج   فوسطيني .35( الج ًا تحت التازيل في سجون أفرع ارمن والمخابرات السوري  بينهل )475)

( اضوا لسبل نقص 201( الج ين استشهلوا منهل برصاص اناصذ و)308وحسل المجموئ ذ فإن )
ي  ماظمهل اضوا عثر الحصار ئوا مخيل اليرموكذ فيما اضا من تلقا منهل الغزاء والخلمات الطب

 رسلال متاللم منها االنفجارات واإلئلامات الميلاني  والخطف.
( ماتقاًلذ جمياهل تل عخفاءفل اسريًا 1644وز،رت أن ئلل الماتقوين الفوسطينيين السوريين تجاواا )

  رفل.في ظل تكتل شليل ئن م،ان ائتقالهل أو مصا
وفي السياقذ ورلت لومجموئ  الاليل من الشهالات التي تشير علا تاري الالج ات الفوسطينيات 
في سجون النظال السورع لكاف  أش،ال التازيل والقهرذ حيث ُنقوت المجموئ  شهالم لماتقو  
فوسطيني  تروع فيها ئن ممارسات ئناصر ارمن السورع اإلجرامي  مع النساء لش،ل ئال 
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وسطينيات لش،ل خاصذ بلءًا من الصاأل لالكهرباء والشلح والضرل لالسياط والاصي الحليلي ذ والف
 علا تارضها لالغتصال.

( ماتقالت فوسطينيات في سجون النظال 106وبينت اإلحصاءات الموثق  للى المجموئ  علا وجول )
 السورع.

الي  أحياء لرئا الوااا  تحت وفي موضوع مختوفذ استهلفت اوات النظال السورع ومجموئاتها المو 
صواريخ من نوع "فيل" ئوا أحياء "طريأل  5سيطرم الماارض ذ ووفقًا لمراسونا فقل تل تسجيل سقوط 

السل" وسقوط ئلل من ازا ف الهاون ئوا أحياء متفرا  في لرئاذ مما خوف خرالًا في مناال ارفالي 
 وحال  خوف ،بيرم بين الملنيين.

من ملاني  والاا الت الفوسطيني  القاطن   % 80علا زلكذ ال ياال س،ان مخيل لرئا الزع لمر حوالي 
في حي طريأل السل يشتكون من أوضاع عنساني  ااسي  جراء الحصار الزع يفرض  الجيش النظامي 

ر انقطاع ئوا المخيل والمناطأل المتاخم  لهلذ ،ما ياانون من نقص حال في الموال الغزا ي  واستمرا
 المياه والكهرباء واالتصاالت لفترات امني  طويو .

( حصيو  الضحايا الفوسطينيين الزين تم،نت مجموئ  3626وفي السياقذ أفالت المجموئ  أن )
( ماتقاًل فوسطينيًا في أفرع ارمن 1644( امرأمذ مشيرم علا وجول )463الامل من توثيقهل بينهل )
 ( عناث.106لسورع بينهل )والمخابرات التالا  لونظال ا

القيالم الاام  ئوا مخي ل  –وأشارت علا أن حصار الجيش النظامي ومجموئات الجبه  الشابي  
( الج ين اضوا نتيج  نقص التغزي  204( ئوا التواليذ الفت  علا أن )1627اليرموك يلخل يوم  )

 والرئاي  الطبي  لسبل الحصار غالبيتهل في مخي ل اليرموك.
( يومًا وئن 1362حصا ي  المجموئ ذ فإن انقطاع المياه ئن مخي ل لرئا مستمر منز أكثر )وحسل ع

 ( يول.1204مخي ل اليرموك منز )
 %80( يومًاذ ولمار أكثر من 462ويخضع مخيل حنلرات لسيطرم الجيش النظامي منز أكثر من )

 من ملاني  تلميرًا ،اماًل وجا ي.
ذ في حين يقلر ئلل 2016ي سورع علا أورولا حتا نهاي  ( ألف الج  فوسطين85ووصل حوالي )

( آالفذ 6( ألفذ وفي مصر )17( ألفذ وفي اررلن )31الالج ين الفوسطينيين في لبنان لحوالي )
 ( آالفذ وفي غام ألف فوسطينيي سورع.8وفي تر،يا )

 31/12/2017، فلسطين أون الين
 
 



 
 
 
 

 

 20 ص             4511 العدد:             1/1/2018 االثنين التاريخ: 

                                    

 2017خالل  %75اقتحامات المستوطنين لألقصى ترتفع بنسبة  .27
ذ علا 2017وصل ئلل المستوطنون الزين ااتحموا المسجل اراصا الملارك في ئال : محمول مجالل 

مستوطًناذ وزلك لحسل منظم  "ييرأه" الصهيوني  التي تشجع ااتحامات المستوطنين  628ألًفا و 25
 للاحات اراصا في البولم القليم  لالقل  المحتو .

ذ %75اًلا لااتحامات المستوطنون لومسجل اراصاذ بنسل  وصوت علا ارتفاًئا ح 2017وشهل ئال 
وصل  2016ذ ولحسل ماطيات المنظم  الصهيوني  فإن ئلل المستوطنين في 2016مقارن  مع ئال 

 مستوطًنا. 626ألًفا و 14علا 
وسمحت سوطات االحتاللذ التي ئالم ما ترافأل المستوطنين وتحرسهل خالل ااتحاماتهل لألاصا 

تي يتخووها ألاء شاا ر وطقو  وصووات تومولي  في حرم  وئنل بوالات ذ لومستوطنين لاللقاء في ال
سائ ذ  1023من مجمل سائات الاال. حيث أتيح لهل ااتحام  ملم  %11الحرل القلسي الشريف ملم 

 سائ  فزا الاال. 8760من أصل 
المسجل اراصا في ملين   ذ سمحت سوطات االحتالل لومستوطنين لالتواجل في2017وفي ئال 

 232من أيال السن ذ حيث رئا أمن االحتالل ااتحال المستوطنين لألاصا في  %63القل  المحتو  
 .2017يوما خالل 

 900وسج ل مر،ا ألحاث ارراضي )مر،ا ألحاث فوسطينيذ مستقل(ذ منز بلاي  الاال الحاليذ 
  .ائتلاء عسرا يوي ئوا المسجل اراصا والمصوين بلاخو

 31/12/2017، 48عرب 
 

 2017دونما خالل  9,784مركز أبحاث األراضي: االحتالل استولى على  .28
اليول ارحلذ عن سوطات  الاربي ذاال مر،ا ألحاث ارراضي التالع لجماي  اللراسات : الخويل

ي لونما من ارراضي الفوسطيني  ف 9,784ئوا نحو  2017االحتالل اإلسرا يوي استولت خالل الاال 
 الضف  الغربي  لما فيها القل .

وأوضح ملير المر،ا جمال الامو  خالل متتمر صحفي في واارم اإلئالل لالخويلذ اليول ارحلذ أن 
مس،نًا  855مس،نًا ومنشأمذ وفللت بهلل حوالي  500سوطات االحتالل فلمت خالل الاال زات ذ نحو 

 وحلم استيطاني  جليلم. 3,122عنشاء حوالي بتر استيطاني  جليلمذ وأئونت ئن  8ومنشأمذ وأاامت 
وأكل أن سوطات االحتالل تواصل ائتلاءاتها ئوا القل  والمسجل اراصاذ مشيرا علا أن المر،ا 

 لكتروني  ئوا أبوال .عائتلاء ئوا المسجل والمصوينذ ،ان آخرفا محاول  تر،يل بوالات  900وثأل 
 31/12/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 سبعة أسرى فلسطينيين في خطر بعد تردي وضعهم الصحي داخل السجون  .29

حزرت في   شتون ارسرى والمحررين من أن سلا  أسرى فوسطينيين مرضا في ": الحيام" –رال هللا 
 خطرذ جراء سياس  اإلفمال الطبي التي تمارسها علارم السجون اإلسرا يوي .

تتامل ئلل تقليل الاالإ الالال والمناسل لألسرىذ »لأن علارم السجون وأفالت الهي   في بيان أم ذ 
 «.وتتر،هل فريس  رمراي تنهش أجسالفل

علا زلكذ ،شف الهالل ارحمر الفوسطيني أن ئلل اإلصالات بين الفوسطينيين منز عئالن ترامل بو  
لالرصاص  407: عصال . وأشار في عحصاء أصلره أم ذ علا أن اإلصالات توائت ،اآلتي 5404

لالغاا المسيل لولموعذ لاإلضاف  علا  3,682لالرصاص المالني المغوف لالمطاطذ و 919الحيذ و
عصال  لسبل السقوط  50حال  اختناق لقنابل الغااذ و 130حاالت ائتلاء لالضرلذ و 204

 عصال  نتيج  القصف. 12والحروقذ و
اات ضل الطواال الطبي  التالا  ل  في الفترم لأن ئلل االنتهاكات التي و « الهالل ارحمر»وأفال 

عصال  في صفوف المسافين والمتطوئين وثالث  حاالت ئراو   12انتهاكًا منها  25المز،ورمذ بوغت 
 حاالت ائتلاء ئوا سيارات اإلسااف. 10تأليتها واجبها اإلنسانيذ و أثناءلسيارات اإلسااف 

 1/1/2018، الحياة، لندن
 

 ية توجه الئحة اتهام لنور التميمي لمنع اإلفراج عنهاالنيابة اإلسرائيل .31
وجهت النيال  الاس،ري  اإلسرا يوي ذ مساء ارحلذ ال ح  اتهال ضل الفوسطيني  : رال هللا / للال  زواان

 نور التميميذ ابن  ئل الطفو  ئهل التميميذ لمنع اإلفراإ ئنها ل،فال  مالي .
سو  ارناضولذ عن  ،ان من المقرر ئقل جوس  است ناف بناء واال ناجي التميميذ والل "نور"ذ لمرا

ئوا طول النيال  الاس،ري ذ ضل ارار لاإلفراإ ئن ابنت ذ أصلرت  مح،م  "ئوفر" اإلسرا يوي ذ 
 الخمي  الماضيذ عال أن الجوس  لل تاقل لسبل ئلل استكمال النيال  روراق االست ناف.

ئقل جوس  االست ناف أبوغت النيال  الاس،ري  محامي "نور"  وأشار التميمي علا أن  لال ارار علغاء
 لال ح  االتهال الموجه  ضلفا.

آالف  5وز،ر أن  ،ان من المفتري أن يتل اإلفراإ ئن ابنت ذ اليولذ لال لفع الكفال  المالي  )
الق لوالرا أمري،يا(ذ ولسبل ئلل استكمال النيال  روراق االست ناف ضل ارار عط 1437شي،ل/نحو 

  سراحها.
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ولفت التميمي علا أن  وأوضح أن  لمنع اإلفراإ ئن "نور" سارئت النيال  بتوجي  ال ح  اتهال لحقها.
 ال ح  االتهال تتضمن ثالث تهل في "االئتلاء ئوا جنولذ وا فان  جنولذ وا ئاا  ئموهل".

 31/12/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 ظام ويداهم منازل ويخرج الطلبة من المدارس بالقوةرام هللا: االحتالل يغلق مداخل دير ن .31
أغوقت اوات االحتالل اإلسرا يويذ صلاو اليول ارحلذ ملاخل اري  لير نظال شمال غرل : رال هللا

 ملين  رال هللاذ ولافمت مناالذ وفتشتهاذ وأخرجت الطول  من الملار  لالقوم.
خالل اتصال فاتفي مع "وفا"ذ لأن جيلات وأفال منسأل لجن  اللفاع ئن ارراضي صافي التميمي 

ئس،ري  وجراف  ومصفحتين ااتحمت القري  فجراذ وأغوقت ملاخوهاذ ولافمت مناال المواطنينذ 
وفتشتهاذ ،ما ائتوت أسطح منالي عمال المسجل فضل ئبل الحميلذ وئاصف احسين ليالذ ومقر 

 مجو  البولم.
ناء تقليل الطول  امتحانات نهاي  الفصل اللراسي وأشار علا أن توك القوات ااتحمت الملار ذ أث

لالقومذ وئوأل جنول االحتالل منشورات تحزيري  ئوا المساجلذ تهلل  عخراجهلارولذ وئموت ئوا 
وأضاف أن توك  فيها س،ان القري  من مقاوم  االحتاللذ أو رشأل مر،لات المستوطنين لالحجارم.

 الي  في ممتوكات المواطنين. القوات انسحبت من الم،انذ مخوف  أضرارا م
صال يز،ر أن اوات االحتالل ااتحمت يول أم ذ القري ذ أئقل  مواجهاتذ  الاشرات لحاالت  وا 

 اختناق.
 31/12/2017وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 شيخ األزهر يدعو إلى تحرك دولي من أجل فلسطين .32

مؤؤن أجؤؤل ” تحؤؤر ك لولؤؤي فائؤؤل“مؤؤل الطيؤؤلذ ارحؤؤلذ علؤؤا ارناضؤؤول: لئؤؤا شؤؤيخ ارافؤؤرذ أح - القؤؤافرم
 فوسطين المحتو ذ والمضطهلين في بورما )مسومي الروفينغا في ميانمار(.

ئؤال خيؤؤر وسؤالل ئوؤا اللشؤؤري   2018جؤاء زلؤك فؤي بيؤؤان لوطيؤلذ أئؤرل فيؤ ذ ئؤؤن تمنياتؤ  أن ي،ؤون 
فائويؤؤ  مؤؤن أجؤؤل ئؤؤالل خؤؤالٍّ مؤؤن التحؤؤر ك ل“وطالؤؤل الطيؤؤلذ المجتمؤؤع الؤؤلولي واؤؤواه الفائوؤؤ  بؤؤؤ جماؤؤاء.

المجائؤؤات فؤؤي عفريقيؤؤاذ والقمؤؤع واالضؤؤطهال فؤؤي بورمؤؤاذ واحؤؤتالل “واؤؤال عن  “.الجؤؤوع والفقؤؤر والتهمؤؤيش
ؤؤؤ  يجؤؤؤل أن  فوسؤؤؤطين ومحؤؤؤاوالت سؤؤؤول حقؤؤؤوق الشؤؤؤال الفوسؤؤؤطيني ونهؤؤؤل مقلسؤؤؤات ذ ،وهؤؤؤا اضؤؤؤايا ُموح 

 “.تتصلر افتمامات الاالل في ئام  الجليل
 1/1/2018القدس العربي، لندن، 
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 خادم أولى القبلتين وثالث الحرمينبلقب " ملصق للملك :األردني البرلمانألول مرة وتحت قبة  .33

ئلارم مسيسؤ  ئوؤا موصؤأل تصؤف الموؤك ئبؤلهللا  اررلنيظهرت ورول مرم تحت ال  البرلمان : ئمان
 ”.خالل أولا القبوتين وثالث الحرمين" الثاني بوقل

الموصؤؤأل ظهؤؤر ئوؤؤا صؤؤلر ئؤؤلم نؤؤوال مؤؤع صؤؤورم لوموؤؤك  عن ئالميؤؤ ع  وأخؤؤرى واالؤؤت تغريؤؤلات محويؤؤ  
 حيث ينااش البرلمان ميااني  اللول  المالي . ارحلولقل  الجليل في جوس  البرلمان ظهر 

ائتملت فزا الوقل الزع االت مصالر لراع اليول ان  لملالرم شخصي   أنجه  رسمي   رعولل يسبأل 
 من لاي النوال.

 31/12/2017، رأي اليوم، لندن
 

 إيقاف بث قناة أردنية عقب استضافتها "الدقامسة" .34
االؤؤت انؤؤام "نؤؤور اررلن" عن في ؤؤ  المر ؤؤي والمسؤؤموع أوافؤؤت بثهؤؤا استضؤؤافتها لوجنؤؤلع المسؤؤرو : السؤؤبيل

 ئامًا في اضي  "اللااورم". 20"أحمل اللاامس " والزع أفرإ ئن  لال سجن لال 
حتها ئوؤا "فيسؤبوك" عن اللاامسؤ  أشؤال فؤي الوقؤاء لؤالجيش وأضافت القنام في بيان لها ُنشر ئوؤا صؤف

 10ريؤؤ  جهؤؤ ذ مشؤؤيرم علؤؤا أن واؤؤف القنؤؤام لشؤؤ،ل ،وؤؤي واؤؤع لاؤؤل  يسؤؤيءالاربؤؤي والقؤؤوات المسؤؤوح  ولؤؤل 
لاا أل من بؤلء بؤث المقابوؤ  الخاصؤ  مؤع اللاامسؤ  ئوؤا الهؤواء ملاشؤرمذ حيؤث ورلت رسؤال  تفيؤل بؤزلك 

اررلن"ذ مشؤؤيرم علؤؤا أن صؤؤفح  القنؤؤام تارضؤؤت لحموؤؤ  "لالغؤؤات"  ئبؤؤر الواتسؤؤال الخؤؤاص بؤؤإلارم "نؤؤور
 ئوا مواع "فيسبوك" لغايات عغالق الصفح  لحسل تابيرفا. 

ذ ئامؤؤًا ابؤؤل أن يؤؤتل عطؤؤالق سؤؤراح  فؤؤي آزار الماضؤؤي 20واضؤؤا اللاامسؤؤ  ح،مؤؤًا لالسؤؤجن المتبؤؤل لال 
النار ئوؤا مجموئؤ  مؤن  طالا عفو جنلع أرلني سابأل خلل في حراس  الحلول اررلني . اشتهر لال و 

. ولقؤؤي 1997مؤؤار   12الفتيؤؤات اإلسؤؤرا يويات لسؤؤبل اسؤؤتهاا هن لؤؤ  أثنؤؤاء صؤؤالت  اؤؤرل اللؤؤااورم فؤؤي 
مسجونًا في مر،ا عصالو وتأفيل أل الوولو ارل ملين  المفرق حيث اضا ئقول  السجن المتبل لفترم 

 .وصوت علا ئشرين ئاما
 1/1/2018السبيل، عمان، 

 
 أحقية موقفها في الدفاع عن القدس تدرك ركيا كانتتأردوغان:  .35

ذ عن  الواليؤؤات المتحؤؤلم ارحؤؤلاؤؤال الؤؤر ي  التر،ؤؤي رجؤؤل طيؤؤل أرلوغؤؤانذ يؤؤول : أنؤؤ  اؤؤالالن - لواجؤؤ 
ارمري،ي  تتبن ا الليمقراطي  ئنلما تجرع ارمور وفقا لمصوحتهاذ وتستغني ئنها حينمؤا تسؤير ارمؤور 
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ألقافؤؤاذ خؤؤالل مشؤؤار،ت  لؤؤالمتتمر االئتيؤؤالع السؤؤال  لفؤؤرع حؤؤال  جؤؤاء زلؤؤك فؤؤي ،ومؤؤ  لا،ؤ  رغلاتهؤؤا.
 "الالال  والتنمي " بوالي  لواج ذ غربي اللالل.

وأوضؤؤح أرلوغؤؤان أن "أمري،ؤؤا تقؤؤول عنهؤؤا سؤؤتواف لئؤؤل ارمؤؤل المتحؤؤلمذ أيؤؤن عيمؤؤان،ل لالليمقراطيؤؤ ذ أنؤؤتل 
ستغنون ئنها ئنلما تسير ارمؤور تتبنون الليمقراطي  ئنلما تجرع الرياو لما تشتهي سفن،لذ ولكن،ل ت

وأشار الر ي  التر،ي علا أن لالله ،انت تلرك أحقيؤ  موافهؤا فؤي الؤلفاع ئؤن ملينؤ   لا،  رغلاتكل".
 القل  الفوسطيني ذ وأنها نجحت في ،فاحها من أجل نصرم الملين  المقلس .

ؤؤن أرلوغؤؤانذ توبيؤؤ  الؤؤلول ارئضؤؤاء فؤؤي منظمؤؤ  التاؤؤاون اإلسؤؤالميذ للئوتؤؤ  لقمؤؤ  طار ؤؤ  لومنظمؤؤ   وثم 
 للحث تلائيات عئالن واشنطن القل  المحتو  ئاصم  إلسرا يل.

 31/12/2017وكالة األناضول لألنباء، 
 

 يلدريم: سنواصل العمل من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني .36
صؤل بؤزل أك ل ر ي  الواراء التر،ي بؤن ئوؤي يوؤلريل يؤول ارحؤلذ أن  لؤالله ستوا: أواجان يولريل - أنقرم

المايؤؤل مؤؤن الجهؤؤول إلنهؤؤاء ماانؤؤام الشؤؤال الفوسؤؤطينيذ ونيؤؤل حريتؤؤ  وبنؤؤاء لولتؤؤ  المسؤؤتقو  وئاصؤؤمتها 
 القل  الشراي .

وأوضح يولريل في ،وم  ألقافا خالل متتمر حال الالال  والتنمي  بوالي  بؤورلور جنؤول غؤرل الؤلاللذ 
ائمؤاء منظمؤ  التاؤاون اإلسؤالمي علؤا أن  الر ي  التر،ي رجل طيؤل أرلوغؤان سؤارع علؤا لئؤوم اؤالم و 

 ام  طار   في عسطنبولذ فور عئالن اإللارم ارمري،ي  ملين  القل  ئاصم  إلسرا يل.
وتاويقا ئوا ائتراف الواليات المتحلم لالقل  ئاصم  إلسرا يلذ اال يولريل: "لقؤل ظن ؤت واشؤنطن أنهؤا 

 صاو لأن  القل  خط أحمر لالنسل  لنا".ستنهي ارمر بتوايع متاجرفذ لكن صوتا ارتفع من أنقرم و 
وأضؤاف اؤؤا ال: "خؤؤالل القمؤؤ  الطار ؤؤ  أئونؤؤا القؤؤل  الشؤؤراي  ئاصؤؤم  للولؤؤ  فوسؤؤطينذ ولاؤؤل زلؤؤك ألانؤؤت 
الجمايؤؤ  الاامؤؤ  لألمؤؤل المتحؤؤلم لأغوبيؤؤ  ئظمؤؤاذ القؤؤرار ارمري،ؤؤي ارحؤؤالعذ وائتبرتؤؤ  لؤؤاطالذ ونتيجؤؤ  

 لول". 5بت صح  مقول  أرلوغان "الاالل أكبر من ليسمبر الجارعذ أث 21التصويت التي جرت في 
 31/12/2017وكالة األناضول لألنباء، 

 
 زيارته للرياضفي وبخ مسئولين فلسطينيين وتدخل بتركيبة المرافقين لعباس  سلمانم": رأي اليو " .37

ولؤي الاهؤل السؤاولع ارميؤر محمؤل بؤن  أن،شف مصلر خويجي مطوؤع لؤرأع اليؤول النقؤال ئؤن : لنلن
 لاالسؤؤلايؤؤاليين فوسؤؤطينيين وز،ؤؤرفل ” وبؤؤخ“ن وفؤؤي لقؤؤاءه الثؤؤاني وارخيؤؤر مؤؤع القيؤؤالم الفوسؤؤطيني  سؤؤوما

متهمؤؤا عيؤؤافل بتسؤؤريل مضؤؤمون الوقؤؤاء ارول الؤؤزع حصؤؤل لالريؤؤاي مؤؤع وفؤؤل فوسؤؤطيني ئؤؤريي الشؤؤهر 



 
 
 
 

 

 25 ص             4511 العدد:             1/1/2018 االثنين التاريخ: 

                                    

ووج  ارمير الساولع رسال  نقل ااسي  لمن وصؤفهل لالمسؤ ولين ئؤن تشؤويش مواؤف لؤالله  الماضي.
 المرافقين لور ي  ئلا  في ايارت  ارولا لورياي.من 
محؤؤللين لالوفؤؤل الفوسؤؤطيني بتسؤؤريل ماوومؤؤات ئؤؤن مضؤؤمون الوقؤؤاء ارول  أشخاصؤؤابؤؤن سؤؤومان  واتهؤؤل

 وااموا بتضخيمها.” خصول الساولي “وتسويل ماوومات استفال منها 
ا  علؤؤا الريؤؤاي ئؤؤلل وحسؤؤل الماوومؤؤات طوؤؤل ولؤؤي ئهؤؤل السؤؤاولي  وئنؤؤل تنظؤؤيل الايؤؤارم الثانيؤؤ  لالؤؤ

لألمؤر وأحضؤر ماؤ  فؤي  اسؤتجالئلؤا  . الوفل الؤزع رافقؤ  فؤي المؤرم ارولؤا أئضاءنف   اصطحال
 عسؤؤرا يلالايؤارم الثانيؤؤ  شخصؤؤيتين فقؤؤط فمؤؤا مؤؤلير المخؤؤابرات ماجؤؤل فؤؤرإ ومسؤؤ ول التنسؤؤيأل المؤؤلني مؤؤع 

 الواير حسين الشيخ.
 31/12/2017، لندن ،رأي اليوم

 
 إيرانية سابقة تواصل العمل سًرا ئيليةإسراشركة خط أنابيب  .38

صؤؤالات لجنؤؤ  الخارجيؤؤ  وارمؤؤن فؤؤي الكنيسؤؤتذ يؤؤول ارحؤؤلذ ئوؤؤا تمليؤؤل نظؤؤال السؤؤري  : محمؤؤول مجاللؤؤ 
ئسؤؤقالن )،اتسؤؤا(ذ وتطبيقؤؤ  ئوؤؤا شؤؤر،  خؤؤط  -الشؤؤاملذ المطبؤؤأل ئوؤؤا شؤؤر،  خطؤؤوط أنابيؤؤل عيؤؤالت 

يؤع ارنشؤط  التجاريؤ  لوشؤر، ذ حتؤا تصؤل آسيا الجليلم )،اتسا بيت(ذ ليشمل بزلك جم-أنابيل أورولا
و،انؤت شؤؤر،  خؤط أنابيؤل عيؤؤالت ئسؤقالن )،اتسؤؤا(  ئامؤا. 15مؤلم ئقولؤ  خؤؤرق نظؤال السؤري  لوسؤؤجن 

ذ ئنلما ،انت الاالاات ولي  بين البولين في واؤت 1968مشروئا عيرانيا عسرا يويا مشتر،ا تأس  ئال 
 يراني ئبر عسرا يل علا اللحر المتوسط.،انت ل  انام السوي  مغوق ذ وزلك لنقل النفط اإل

ئوما لأن نشاطات )،اتسا( اسُتلِاَلت علا حل ،بير من نفؤوز سؤوط  القؤانون اإلسؤرا يويذ وتؤل اسؤتثنا ها 
من اوانين لفع الضرا ل والتخطيط والبناءذ وفرضت السري  الصارم  ئوا تاامالتهاذ وأمر منع نشر 

فط اإليرانؤؤي ال يمؤؤر اآلن ئبؤؤر خؤؤط ارنابيؤؤل عال أن شؤؤر،  ورغؤؤل أن الؤؤن. أع تفاصؤؤيل تتاوؤؤأل لالشؤؤر، 
ئسؤؤقالن أصؤؤلحت موائؤؤا مهمؤؤا لوؤؤنفط فؤؤي عسؤؤرا يلذ وفؤؤي أئقؤؤال حالثؤؤ  تسؤؤرل  -خؤؤط أنابيؤؤل عيؤؤالت 

ذ اؤؤلمت جمايؤؤ  مانيؤؤ  بجؤؤولم البي ؤؤ  2014الؤؤنفط مؤؤن خؤؤط أنابيؤؤل الشؤؤر،  فؤؤي ،ؤؤانون ارول/ ليسؤؤمبر 
يطالؤؤل بإلغؤؤاء أمؤؤر السؤؤري ذ وتطبيؤؤأل اؤؤانون التخطؤؤيط والبنؤؤاء  التماسؤؤا علؤؤا المح،مؤؤ  اإلسؤؤرا يوي  الاويؤؤا

ئوؤؤا الشؤؤر، ذ وبنؤؤاء ئوؤؤا االلتمؤؤا  تؤؤل صؤؤياغ  أمؤؤر سؤؤري  جليؤؤلذ ال يشؤؤمل ماؤؤامالت البنؤؤاء والتنظؤؤيل 
 وجولم البي   وترخيص ارئمال.

 31/12/2017، 48عرب 
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 هة الخطر اإليرانيبحجة مواج "إسرائيل"توجه عربي خليجي لبناء تحالف مع  :باحثة تونسية .39
االؤؤت سؤؤمي  الغنوشؤؤي اللاحثؤؤ  التونسؤؤي  المتخصصؤؤ  فؤؤي شؤؤتون الشؤؤرق اروسؤؤط  الحميؤؤل اطؤؤل: ئبؤؤل

والقضؤؤي  الفوسؤؤؤطيني ذ عنهؤؤؤا تخشؤؤؤا أن تتحؤؤول اإلمؤؤؤارات علؤؤؤا عسؤؤؤرا يل جليؤؤلم فؤؤؤي المنطقؤؤؤ ذ مت،ؤؤؤلم أن 
ثارم الفتن والقالال نجاحًا لسياس ح،ال أبو  تهل الخارجي .ظبي ياتبرون تغزي  الصرائات وا 

ح،ال اإلمارات الكبرى أنهل صاغوا ئقيلتهل ارمني  ئوؤا مااللؤ  لسؤيط  مفالفؤا أن  واالت عن مش،و 
أع نجاو لوتوجهات اإلسالمي  الليمقراطي  تاني تهليؤلا ملاشؤرا. ولؤزلك ضؤخوا ارمؤوال وجنؤلوا وسؤا ل 

ل موفؤات المنطقؤ ذ مؤن موريتانيؤا اإلئالل لتي ي  الشاول الاربي  من التغيير وأصلحوا يتلخوون في ،
علا سوطن  ئمان بل حتا ألال من زلك. بل أنهل لل يتورئوا ئن لئل االنقؤالل الاسؤ،رع فؤي تر،يؤاذ 
وال حتا ئن استهلاف منظمات عسالمي  ئامو  فؤي أمري،ؤا وأورولؤا تؤلافع ئؤن حقؤوق اراويؤ  المسؤوم  

ويهاذ في تحالف مفضؤوو مؤع الجمائؤات وزات توجهات ماتلل ذ وئموت ئوا استهلافها والتحريي ئ
مؤن يريؤل أن ي،تشؤف حقيقؤ  مواؤف ح،ؤال أبؤو ظبؤيذ وأكؤلت " اليميني  المتطرفؤ  والووبيؤات الصؤهيوني .

ئويؤؤؤ  أن يرااؤؤؤل مؤؤؤوافهل مؤؤؤن القؤؤؤل  والقضؤؤؤي  الفوسؤؤؤطيني ذ حيؤؤؤث لؤؤؤاتوا فؤؤؤي تطؤؤؤابأل ،امؤؤؤل مؤؤؤع ترامؤؤؤل 
 ."علا عسرا يل جليلم في المنطق ونتنيافوذ وأخشا ما أخشاه اليول فو أن تتحول اإلمارات 

 .توج  ئربي خويجي لبناء تحالف مع عسرا يل لحج  مواجه  الخطر اإليرانيوأضافت أن فناك 
 1/1/2018، الشرق، الدوحة

 
 "عهد التميميـ"بوسترات في شوارع لندن تطالب بالحرية ل .04

حلذ صورًا لالل من ذ أم  ار«عسرا يوي »تلاولت منصات تواصل اجتمائي  فوسطيني  وو،االت: 
محطات ارتوبي  في الااصم  البريطاني  لنلنذ تحتوع ئوا صورم لوفوسطيني  ئهل التميميذ التي 

 «.عسرا يويين»بتهم  االئتلاء ئوا جنليين « عسرا يل»ائتقوها 
واالت المنصات عن لاضًا من الموصقات والصور تضمنت مطاللات لاإلفراإ ئن الطفو  ئهل 

يملل االحتالل محاكمتها أسبوئًا لال أسبوعذ ئوا الرغل من المطاللات اللائي  التميميذ التي 
نهاء احتجاافا غير القانوني.  لارضها لمحاكم  ئالل ذ وا 

في « عسرا يل»ئللًا من الجمائات المتيلم ل»في تقرير ل ذ أن « اإلسرا يوي»و،شف التوفايون 
البوسترات والصورذ بإاالتها فورًاذ رنها من  أورولا وبريطانياذ طالبت البوليات التي وضات فزه

 «. وجه  نظرفل تلئل الفوسطيني  ئهل التميميذ التي لالرت لاالئتلاء ئوا اإلسرا يويين
 1/1/2018الخليج، الشارقة، 
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 واردة 2018: المواجهات الشاملة في اإلسرائيليةتقديرات االستخبارات  .41
تخلارات الاس،ري  اإلسرا يوي  )أمان( ال رت أن "فرص ئوا الرغل من أن شال  االس: صالح الناامي

الحالي تقارل الصفر"ذ عال أن  في  2018ملالرم طرف خارجي لشن  حرل ئوا عسرا يل خالل الاال 
الوات زات  لل تستلال "نشول مواجهات شامو  ئوا الجبهتين الجنوبي  والشمالي  جراء مواجهات 

الع مواجهات شامو ". وفي تقرير لوشال ذ سيقلل لوح،وم  موضاي  ال يقصل أحل أن تفضي علا انل
اإلسرا يوي  في ارسبوع الحاليذ تل  الكشف ئن أفل اتجافات  ئبر صحيف  "يسرا يل فيول" في ئللفا 
الصالرذ أم  ارحل. ومن فزه االتجافات أن "فرص حلوث احتكاكات يم،ن أن تفضي علا حرل 

حال هللا والمويشيات الشياي  المتمر،ام في سوري  ولبنانذ أو  شامو  بين الجيش اإلسرا يوي و،ل من
ل التقرير ئوا أن "،ال من عسرا يل  2018مع حما  في الجنول خالل  تااظمت علا حل  ،بير". وشل 

وجميع فزه ارطراف غير ماني لارسا  بنشول مثل فزه المواجه ". وأضاف أن "،ال من نظال 
ي لمواجه  مع عسرا يل لسبل الرغل  في عئالم عئمار ما لمرت  لشار ارسل وحال هللا غير مان

الحرل اللا رمذ في حين أن حر،  حما  ماني  لش،ل خاص بتوفير بي   تسمح بإنجاو تنفيز اتفاق 
 المصالح ".

ورأى تقرير "أمان"ذ أن "مواجه  شامو  في الجنول يم،ن أن تنشل في أئقال نجاو عسرا يوي آخر 
ارنفاق الهجومي  التي سبأل لحما  أن اامت لحفرفاذ في حين أن مواجه  ئوا في الكشف ئن أحل 

الجبه  الشمالي  يم،ن أن تنجل في أئقال ايال عسرا يل لشن غارم في الامأل السورعذ مما ال يجبر 
ر أن "المواجه   أطرافًا لاخل سوري  ئوا الرلذ مما ياجل لانلالع مواجه  شامو ". ومع أن التقرير ال 

مو  في الجنول أو الشمال يم،ن أن تستمر لالم أيال فقط"ذ لكن  ال يستلال في المقابل أن الشا
"يطول أملفا أكثر من زلك". وحسل الماوأل الاس،رع لؤ "يسرا يل فيول" يوآف ليمورذ فإن "مالع 
ا التقرير ينطوقون من افتراي مفاله أن  يتوجل ئوا عسرا يل عبلاء أاصا لرجات الحزر في ئموياته

الميلاني  خالل الاال الحالي واختيار ارفلاف بلا ذ من أجل تقويص فرص انلالع المواجه  
 الشامو ".

وأوصا التقرير لأن  "في حال حلث تصايل ئس،رع لالفال ئوا الجبه  الشمالي  أو الجنوبي ذ فإن  
نجرار نحو يتوجل ئوا عسرا يل القيال بخطوات تقوص فرص تحطيل اوائل المواجه  الحالي  واال

مواجه  شامو ". ولفت التقرير لش،ل خاص علا أن "ما يلفع لالئتقال لأن فرص المواجه  تتااظل في 
حقيق  أن حال هللا وحر،  حما  ،ويهما يحرصان ئوا مراكم  القوم الاس،ري  لش،ل متواصل  2018

لي  وارلًا للى في حين أن عسرا يل تصر ئوا عحلاط مخططاتهما ئوا فزا الصايل". وأوضح أن  "
عسرا يل عبلاء أع تسامح عااء ساي حما  وحال هللا لمواصو  مراكم  القوم الاس،ري ذ خشي  أن يتل 
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استخلال الوسا ل القتالي  التي تصل علا فزين الفصيوين ضل عسرا يل في المواجهات الاتيلم". ورج ح 
القيال لشن فجمات ضل أفلاف التقرير أن "تقلل عسرا يل ئوا ما تجنبت  في السنوات الماضي  و 

لحال هللا لاخل ارراضي الوبناني ذ في حال أالل حال هللا ئوا عنتاإ وسا ل اتالي  ،اسرم لوتواان 
لاخل لبنان وزلك لتجنل ئمويات القصف التي تتاري لها عرساليات ومخاان السالو التالا  ل  في 

 سوري ".
ل التقرير ئوا وجول أن "تتحوا القيالم ال سياسي  اإلسرا يوي  لأاصا لرجات الحزر في وشل 

تصريحاتهاذ خشي  أن يتل تفسيرفا لش،ل خاط  من ابل ارطراف ارخرىذ مع التحزير من خطورم 
اللور الزع يم،ن أن توال  وسا ل اإلئالل اإلسرا يوي  من خالل تقاريرفا حول نوايا عسرا يل والتي 

 رات لشأن المواجه ".يم،ن أن ياتمل ئويها ارئلاء في اتخاز ارا
لأن  "الاال الزع يوي"ذ في عشارم علا أن  جاء لال تحوالت ئلم مهم ذ  2018ووصف التقرير ئال 

منها ما وصف  بؤ"انتهاء "الحرل ارفوي  في سوري "ذ و"علحاق الهايم  بلائش في الاراق وسوري "ذ 
 و"عم،اني  أن يتج  التنظيل لوتمر،ا في مناطأل أخرى".

فو الاال الزع يوي الر ي  الفوسطيني محمول ئلا ذ فحتا لو  2018التقرير علا أن "ئال ،ما أشار 
ظل ر ي  السوط  في مواا  خالل فزا الاالذ فإن الخالفات حول وراثت  ستتفج ر لش،ل غير 

سي،ون حاسمًا لشأن مصير االتفاق النووع مع عيران"ذ الفتًا  2018مسبوق". ولفت التقرير علا أن "
 ن  "سيشهل اختلارًا لما ورل في خطال الر ي  ارمير،ي لونالل ترامل لشأن االتفاق".علا أ

وأشار التقرير علا "لاي مصالر التفاتل المتمثو  في المشاكل التي تاتري طريأل عيران في سوري ذ 
سيما تنافسها مع روسيا ئوا مشاريع عئالم اإلئمار وخوف نظال ارسل من أن يلفع الثمن جراء 

ظل النفوز اإليراني في سوري ". وز،ر التقرير أن "التظافرات التي تفجرت لاخل عيران تمثل مصلرا تاا
 آخر من مصالر عئاا  التحر،ات اإليراني  في المنطق  وتحليلًا في سوري ".

وأوصا التقرير الح،وم  اإلسرا يوي  بؤ"التشاور المستمر مع الواليات المتحلم وروسيا واالستاان  بهما 
ي مواجه  التحوالت السوبي  في المنطق ". وطاللذ بلرج  أالذ بؤ"التااون مع اللول اروروبي  ف

 ولاي اللول السني  المتثرمذ واالستاان  بها في محاصرم فزه التحوالت".
وئوا الرغل من أن التقرير ائتبر أن  "ال يوجل خطر يهلل لقاء ارنظم  الاربي  القا م "ذ عال أن  

ظال المصرع من زلكذ مشيرًا علا أن "مصر غير االرم ئوا مواجه  التحليات ارمني ذ استثنا الن
التي يمثوها تنظيل والي  سيناء". وأضاف أن  "ئوا الرغل من أن والي  سيناء ير،ا لش،ل خاص ئوا 
 ضرل أفلاف لاخل مصرذ عال أن  من غير المستلال أن يقلل ئوا تنفيز ئمل نوئي ضل عسرا يل".
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ق متصلذ أبو  واير الحرل اإلسرا يوي أفيغلور ليبرمان انام التوفام اإلسرا يوي  الثاني  في في سيا
مقابو  أجرتها ما  مساء السبتذ لأن "القزا ف التي أطوقتها أخيرًا مجموئات فوسطيني  من اطاع غام 

 ئوا المستوطنات اليهولي  في منطق  غالف غام من عنتاإ عيراني".
 1/1/2018، دنالعربي الجديد، لن

 
 غير مجدية حلولفلسطين والبحث عن  .42

 توجان فيصل
يجرع استسهال طرو خيار "حل اللولتين" ،حل لوقضي  الفوسطيني ذ وال يجرع التواف ئنله 
لموضوئي  تبين حقيق  حال اللول  الفوسطيني  المتاح  في ظل ما يطرو اآلن ومن ،ل ارطراف 

 واإلسالمي ذ لكون ارمر يغرع ،ورا  سياسي .الماني  أو المتلخو ذ وخاص  الاربي  
ولكن المش،و  تظهر ئنل الحليث ئن أمر لحجل القل  وفوسطين؛ فتوحل الاالل اإلسالمي تحت 
ايالم واحلم ال فو أولوي  وال حتا مطوول أو مقبول من الشاول المسوم  )وفو ما وئاه الر ي  

ئوا بيريا وتسيير سفين  مرمرم(ذ ومن  رجل طيل أرلوغان متخرا فاكتفي برصيل تسجيو  فلفا
يطمحون ل  يضاون ئوا ئواتقهل ئلء التناف  ئوا ،أ  مفتري للطول  نها ي  ال يم،ن أن 
تناقل. فالسيالم ئوا أع من المقلسات اإلسالمي  شرفذ ولكن  حأل وواجل ال ي،ون عال لولول  

توك المقلسات تكون بخلم   والشال التي تقول توك المقلسات ئوا أرضها. ومن فنا فإن خلم 
 اضي  الشال صاحل ارري والوالي  ئويها.

استنالا -ومش،و  المقلسات اإلسالمي  في القل  أن المسجل اراصا تحليلا فو أن عسرا يل تائل 
وجول حأل تاريخي لها في  بوجول في،ل  -رساطير مختوق  في تاريخ مختوأل ئوا يل ،هنوت وساس 

ل اراصا. والهلف فو عاال  المسجل اراصا ،خطوم حاسم  في مسار تريله تحليلا تحت المسج
عاال  الهوي  الاربي  اإلسالمي  لوقل  والتي يجسلفا ئمويا الشال الفوسطيني صاحل ارري 
الشرئي الوحيلذ ولهزا بلأت الصهيوني  بنفي وجول شال فوسطيني أصال )ائل أن فوسطين أري 

ي عسرا يل" المخصص  لهل من الرل )علههل يهوه(ذ ال المتأتي  لال شال(ذ ثل بتصنيف  ،محتل "رر 
 لشرئي  لولي .

فالشرئي  اللولي  لل تتوفر حتا لقرار االئتراف بإسرا يلذ ،ون ميثاق ارمل المتحلم يرفي احتالل 
أع أري لالقومذ وحتا ابول ئضوي  عسرا يل في ارمل المتحلم الخارق لهزا المبلأ في مايو/أيار 

ذ جاء لكون عسرا يل تاهلت بتنفيز ارارات ارمل 1948لال رفض  من ابل في نهايات ئال ذ 1949
 ذ وارار حأل ئولم الالج ين الفوسطينيين.1947المتحلمذ وز،رت تحليلا ارار التقسيل الصالر ئال 
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ا و،ال القرارين لل تطلق  عسرا يل حينها ولو بواف التهجيرذ أو االنسحال من ارراضي التي احتوته
ذ بل تسوحت لالل االنسحال لاتفاايات ترسيل مصر ولبنان واررلن لوحلول )الخط 1948ئال 

ارخضر( ماها في متتمر رول  ابل ابولها لأيال )سوريا رسمت حلولفا الحقا لال أكثر من شهرين 
من ابول ئضوي  عسرا يل في ارمل المتحلم(. وفا في تتحلى الشرئي  اللولي  لاحتالل ،امل 

 طين واالستيطان فيها.فوس
في  -صراح -ولكن ما خفي ئوا اللاي فو أن عسرا يل تريل حل اللولتين المشوه مرحويا لتشرع 

مشروع الترانسفيرذ ئوما لأنها سبأل وأن أخزت موافق  ضمني  من أكثر من جه  ئوا "يهولي  اللول " 
سطيني محمول ئلا  أن  بإم،ان في مقلمتها "السوط  الفوسطيني ". ونز، ر فنا بإئالن الر ي  الفو

عسرا يل أن تسمي لولتها "يهولي  أو ما تشاء"ذ مقابل الكيان المشوه المفتقل ري  مقومات أو ماالل 
 وسيسما "لول  فوسطيني "!

وتصل "المساوم "ذ لظن عم،اني  الربح حين يصلح الانوان لينياذ لاروي من مثل "جسر فوا ي" 
ول  فوسطيني  لالمسجل اراصا لوصالم في .. ولل ال ما لامت يصل س،ان ،نتونات ما سيسما ل

المار،  اوصت منز ئقول لحأل الصالم في المسجل اراصاذ في عسقاط ،وي لف،رم ،ون القل  
الشراي  ئاصم  لولول  الفوسطيني ذ وفو ما يوحي لواالل المحايل لأن  يفي الفوسطينيين المسومين 

ولحقها متخرا محمول -ميينذ التي استلقت عسرا يل الجميع حقهلذ ،ما يفتري أن وصاي  الهاش
 بإيرالفا في بنل ئا ل في اتفااي  والع ئرب . -ئلا  لما يتشر ئوا تخوي  ئن المقلسات

واصل عسرا يل فو رفي حأل الشال الفوسطيني في أرض ذ والزع يتضمن السيالم ئوا مقلساتها 
فوق أرض  وما في جوفها. فالحرول التي تقول حول سواء اإلسالمي  أو المسيحي ذ ،ما ئوا ،ل ما 

تنااع مصالر المياه الجوفي  والسطحي  وحصصها وحول التنااع ئوا الثروات المالني  أكثر من ،ل 
التي اامت حول التنااع ئوا المقلسات أو بائمها.. وارخيرمذ أع ائل التنااع ئوا مقلسات فو ما 

ها ئوا يل رأسماليين يهول "ئومانيين"ذ لوتغطي  ئوا حقيق  ما تفاو  الصهيوني  الاالمي  منز تأسيس
 وثروات طبياي . استراتيجي تنااع ئوي  من أري 

ويت،ل فزا سالسل الحرول التي طالت سوريا واررلن ولبنان حل احتالل ارخيرم )و،ان فزا ابل 
ئوا نهر اررلن اكتشاف النفط في ااع شراي اللحر المتوسط متخرا(ذ وفي حرول سات لوسيطرم 

ومنالا ذ لي  لقلسيت  التي في للى المسيحيين وتنحصر في مواع المغط ذ بلالل  استهلافها 
 رنهار لبناني  ال تصل في مجرى اررلنذ ،نهر الويطاني.

وال تاال مصالر المياه والترب  الغني ذ عضاف  لونفط اآلنذ مطماا ر يسيا إلسرا يل ال يم،ن ربط  لأي  
ي . ومن ابوها لل تكن "الحرول الصويبي " شنت رجل تحرير المقلسات المسيحي  من ح،ل زريا  لين
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المسومين رفل اللالل وأصحال ارري التي تقول ئويها المقلساتذ لال أن أسوموا ولقيت منهل أاوي  
مسيحي  لل تكن تش،و أع تمييا ولل ي،ن ُيرل  ئن أرضها أع حاإ أوروبي.. بل شنت رن خاا ن 

وك أورولا )اإلاطائي ( فرغت لال شفط ،ل ما في جيول فالحيهاذ فجرى تجنيلفل في جيش لغاو مو
 ونهل أري فوسطين الغني .

وفزا ال يوغي حقيق  أن ئام  المسومين يريلون تحرير المقلسات في القل  لصورم ر يسي ذ ومن 
مقلسات التي تساا عسرا يل لالفا الخويل. بل عن فلف التحرير فزا موح  ،ون  الال لحماي  توك ال

لتلميرفاذ وتجنل لزلك متطرفيها الزين استثمرتهل الصهيوني ذ بل وأنبتتهل ،جيش "ئقا لع" لحروبها 
)نسخ  يهولي  سالق  ئوا لائش ومطالق  لها( ال يقف ئنل أع وااع خوقي أو عنسانيذ وفو خطر 

ظون بلئل اللول  اراوىذ وضاف سيظل ماثال حتا عن جرى ابول حل اللولتينذ ،ون المتطرفين يح
 اللول  الفوسطيني  المتاح  محسول بلاي .

فوو ابونا جلال ضمان  سالم  المقلساتذ فهل سي،في الجسر الزع سيربط المسجل اراصا بنتف 
ارراضي المشتت  والمحاط  لالمستوطنات والتي ستاتبر أري لول  فوسطينذ لوقول لأن  لات 

ت مصان ؟ حتا لو جرى وصل توك النتف بإخالء لاي المستوطناتذ أو لوفوسطينيين لول  ومقلسا
حتا أايوت أغول المستوطناتذ فل ستصلح لوفوسطينيين لول ؟ بل حتا عزا انسحبت عسرا يل من 

وسمح لوفوسطينيين المهجرين لالاولم عليهاذ فل  67الضف  الغربي  ،وها علا حلول ما ابل حرل الؤ
 سيصلح لهل لول ؟

ذ لالاولم لوضف  الغربي  48أبناء يافا وحيفا وئ،ا و،ل ملن وارى فوسطين المحتو  ئال  فل سيقبل
وتناسي ملنهل وبولاتهل وارافل توك؟ وارفل فل سيقبل من لقي في توك الملن والبولات والقرى 
 وتحمووا الويل لما يقارل القرن من المحتل الصهيونيذ ترحيوهل المخطط ل  لولول  الفوسطيني ذ بل

 وئبرفا لألرلن ولكل أصقاع الاالل؟! الجوال حتما فو ال ،بيرم. فول الخوي في حوول ،هزه؟  
الحل فو ما سيأتي وحله لفال الامن مهما تأخرذ ولكن يم،ن تسريا ؛ وفو حل "اللول  الواحلم" التي 

انتظار حل ستايل فوسطين موحلم لكامل شابها الزع يموك حأل الاولم عليها. ولمن يقول عن  ال يم،ن 
،هزا يأتي ل  الامنذ نز،ر لأن الحوول المسمام اتفاايات سالل )،امل ليفيل وأوسوو ووالع ئرب ( 
،انت ،وها ،ارثي ذ ومن أخف ،وارثها افتراي وجول سالل مع عسرا يل وتصنيف مقاوم  االحتالل 

 لوليا لائتلارفا "عرفالا".
محاول  علغا هاذ ويتمنا ،ل ئربي لو لل تبرل.. فزه االتفاايات يجهل الوطنيون المخوصون اآلن في 

ومن ابوها لو لل تبرل اتفاايات الحلول في رول ذ والتي أتاحت االئتراف اللولي بإسرا يل مع عضاف  
.. وفو االنسحال الزع أئونت 1947لها بلل انسحابها لخطوط التقسيل ئال  48ما احتوت  ئال 
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ولي في صفوف ذ ولكن الارل استلقوه لأيال فقط بتنااالت عسرا يل ابولها ل  ليقبوها المجتمع الل
 رول !

 31/12/2017، الجزيرة نت، الدوحة
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 حافظ البرغوثي
خم  سائات ونصف السائ  استغرات ئموي  الفتا محمل التميمي في مستشفا ارل رال هللا؛ 

ستقر تحت أسفل المخذ ولضع سائات استغرات ئموي  الستخراإ ئيار مطاطيذ اخترق جمجمت ذ وا
 الفتا ليث البرغوثيذ الزع اخترات ،رم مالني  ئين  اليمناذ وفقأتها وفشمت ئظال وجنت . 

ذ التي أصيل الاشرات من أبنا ها ئوا ملى السنين «اري  النبي صالح»االثنان ُأصيلا في مواجهات 
 االحتاللذ وأحيانًا اليومي . الماضي  في المواجهات ارسبوئي  مع اوات 

ثم  شلان أصيبوا بإئااات لا م ذ وثم  شلان استشهلوا في القري  سواء منها أو من القرى المجاورمذ 
 الزين ينضمون علا مسيراتهاذ آخرفل شهيل شال من سوفيتذ استشهل علان عضرال ارسرى. 

جنول من أمال منالها مع أمها واريلاتهاذ لي  غريلًا أن تامل الصبي  اليافا  ئهل التميمي علا طرل ال
وفي التي تارضت ئوا ملى السنوات السلع ارخيرم علا سوسو  ائتلاءات من جنول االحتاللذ 
ورأت واللتها ُتاَتقُلذ وواللفا في السجنذ المتسف أن لاي ارصوات الاربي  استخفت لاهلذ 

؛ لكن لل يالحظوا أن وجول «! يويعسرا»وائتبرت أن ئلل رل الجنول ئويها فو مواف أخالاي 
ذ التي انص جنولفا عبرافيل «عسرا يل»التصوير فو من ،لح ئنف الجنولذ ولي  للوافع أخالاي . 

أبو ثريا فاال السااين ئوا الحلول مع غامذ الئت أن  جاء مع سبأل اإلصرار لكي يستشهلذ وفو 
 لالتالي من فجل ئوا الرصاص ذ وجاوها تصيل !.

ي  رصاص  ئوا جنول االحتالل حول غامذ ولل تتاري حيام جنل االحتالل لوخطر؛ لل ُتطوأْل أ
فالمساف  بين رمام الحجارم وجنول االحتالل ،بيرم؛ ومع زلك استخلل االحتالل الرصاص الحيذ وأواع 

ذ ئنلما ارر 2000عصالات ااتو  في المتظافرين سواء في الضف  أو في غامذ مثوما فال سن  
المسيرات السومي ؛ احتجاجًا ئوا ااتحال شارون لومسجل اراصا لالرصاصذ ونشر  االحتالل امع

اناص ؛ الصطيال المتظافرين في محاول  لتحويل المسيرات السومي  علا الانف المتلالل؛ رن 
االحتالل أرال ئس،رم االنتفاض ذ وجرفا علا الميلان الاس،رع المفضل لقماها لقوم أكبرذ وفو ما 

ارون الحقًاذ وأمر لارتكال مجاار؛ لحث الفوسطينيين ئوا الرل لمجاار ضل ر،ا ئوي  ش
ذ ومنح  الر ي  بوش م   يول؛ الستكمال مهمت ذ مثوما منح الر ي  ترامل مهو  سن  «اإلسرا يويين»
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« اإلسرا يويون »ف«. صفق  القرن »لنتنيافو؛ ليستكمل واجلات  االستيطاني ذ ابل أن يطرو ما ُسمي 
وارل السالل مطوقًاذ وفناك سلاق بين أر،ان اليمين حول من فو اركثر تطرفًا في برنامج  ليسوا في 

« اإلسرا يويين»السياسي. نتنيافو يهرل من المالحق  لقضايا الفسال؛ لفضل لئل تراملذ ويحقأل لؤ
يهولي ذ  لول « عسرا يل»أماًل اليمًا لاالئتراف لالقل  ئاصم  يهولي ذ والخطوم التالي ذ االئتراف ل

لال أن تمار  واشنطن نفوزفا؛ إلجلار لول أخرى ئوا نقل سفاراتها علا القل ذ فيما يتخز واير 
ذ وفري «48ئرل »الحرل الصهيوني ليبرمان موافًا أكثر حلم يتحلث ئن التطهير الاراي وطرل 

ذ أع الول «الحل المسيحياني»ح،ل تمييا ئنصرع في الضف .أما االم ارحاال الليني  التي تنتظر 
المسيح؛ ليقيل لول  اليهول وفي،وهاذ فهل أكثر وضوحًا ويريلون من الارل أن ي،ونوا ئبيلًا لويهولذ 

 ومن ال يرغل يتل طرله.
اليمين الصهيوني يايش ئصره الزفبي؛ طالما أن  يتوقا لئمًا ماليًا ومانويًا من اليمين ارمري،ي في 

عما أن  ضايف أو غير موااف  السياسي ؛ ليتمافا مع ئهل ترامل. أما اليسار الصهيونيذ فهو 
اليمينذ فالجنرال المتقائل ونا ل ر ي  جهاا الموسال واا ل المنطق  الشمالي  سالقًا ئميرال الفينذ 
وفو من االم الماس،ر الصهيوني اليسارعذ فيهلل بتمايأل الفوسطينيين عربًا عربًا وطرلفل علا شرق 

 اررلن. 
ف  فزه في لاكورم المنافس  االنتخابي ذ ف،ل متطرف يريل استاراي تطرف ؛ لي،سل فالموااف المتطر 

تحول علا التطرف في توجهات ذ وخرإ أحل الزين يخططون « اإلسرا يوي»أصواتًا طالما أن المجتمع 
لمنافس  نتنيافو ئوا ر اس  الواراءذ وفو حويف  السابأل وواير حرب  ايالون لياون أن  من اتل خويل 

ذ فالكل يتلافا لالقتل والتطرفذ ومن اتل ئربًا أكثر.. فمنز 1988واير أبو جهال في تون  سن  ال
فوسطينيًاذ ولل يتساءل الضمير اللولي ئن زلكذ ولل يسأل االحتالل لمازا  15ارار ترامل استشهل 

أاسا  يستخلل الرصاص ضل الُاا ل؟ ولهزا ال يجل االحتالل غضاض  في اإليغال لالقتلذ وممارس 
الاقولات ضل النساء وارطفالذ خاص  في القل ؛ حيث ائتبر االحتالل ارار ترامل تفويضًا لالقتل 
وتهويلًا لوملين ذ وشن حمالت ائتقال وسرا  الس،ان؛ لحج  لفع الضرا لذ وتالشت ارارات واراء 

 10طط لبناء ؛ رنها تظل لال تنفيز. فهزا واير يتحلث ئن مخ«ام  عسطنبول»الخارجي  الارلذ و
آالف وحلم استيطاني ذ وآخر يرفع الرال علا ثالثينذ وثالث رفا  علا المويون. والستال فو من أين 
سيتتا لالمستوطنين لملء مويون شق ؟! فاالستيطان ،ما فو اآلن سياسيذ ولي  ليموغرافيًا؛ رن 

 أغول شقأل المستوطنات خالي .
ا لرج  الخيان  القومي  والليني ذ فهزا يقول لقو  وفي فزا الخضلذ وصل اإلسفاف ئنل لاضنا عل

ذ وآخرون انضموا علا «عن القل  ليست مقلس  عسالميًاذ وأن المسجل اراصا لي  فيها»أللذ 
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تفافات الجيش اإللكتروني الصهيونيذ وبلأوا حرل التغريلات ضل القل  وئروبتهاذ التي سلقت 
أن جنل االحتالل ،انوا لطفاء مع ئهل التميميذ ولل ي،يووا عسالميتهاذ وجاء مثقفون متثاافون؛ ليقولوا 

 لها الصاع صائين..وفتالء لل يتالاوا ح،اي  النبي صالح؛ رنهل جهالء.
خير النساء من ثبتن ئوا الثغورذ و،ن نلًا لورجالذ والتميميات نسجن ئلاءات الكرام ذ فمن يريلذ 

ها الوج  الغريلذ فما تريل؟! )يال انقوع(.. في فويوتحأل لارري مع النساءذ وفتاف ئهل.. اغرل أي
في السنين اويوها وفي التصلع لها الكثير. الاهل في الميلان وارل والخاالت والامات وارلذ فالكل 

 اغرل أيها الوج  الغريل.« انقوع»من أجل روو القل  والصخرم.. فيا 
 31/12/2017، الخليج، الشارقة
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 ع  يوسي يهوش
بخالف االنطلاع الزع يخوق  النا  فناذ فإن الحالث  في يول الجما  ،انت أخطر من ،ل االحلاث 

مرم يلور الحليث ئن نار في منتصف النهار ولي  في  فألول. ارخيرم ارسابيعالتي سلقتها في 
يضًا نوالذ مناسل  لل يشارك فيها فقط المتضامنون مع ئا و  اورون شاتول بل وأ أثناءالويلذ وفي 

 .اآلنفااال حتا  اركثرالرل اإلسرا يوي فقل ،ان  أماضلاط ورموا الح،ل. 
ارخيرم لالنسل  لورل اإلسرا يوي ئوا حما ذ  ارشهرالكثير من التصريحات الكفاحي  انطوقت في 

لكن الرل ئوا عطالق ثالث ازا ف فاون ظهر يول الجما  نحو غالف غام ،ان طفيفا لوغاي  حتا 
عطالق النار حتا اليولذ مع التشليل ئوا الصواريخ التي  أحلاثواستثنا يا في طبيات . في ،ل  اآلن

واات  أفلافاإلسرا يوي ذ رل الجيش اإلسرا يوي مرتين: رلا فوريا أوليا حيال  ارراضيسقطت في 
 تحت اليل لحما  في خط االشتلاك من خالل للالات أو طا رات حامت في الجو؛ وفجوما ليويا

حتا  –لحما  لجلاي  ثمن ئوا مستوليتهل ئن النار. و،ما أسوفنا فان رلنا فزه المرم  أفلافئوا 
 ،ان فايال. لمازا؟ لي  واضحا. –ابيل منتصف الويل ئوا موااع راال  لحما   أم لال فجول 

لها  النار ظهر يول الجما  ،انت مخططا أنال حاج  لتأكيل من االستخلارات اإلسرا يوي  ،ي نفهل 
النار ئوا رموا الح،لذ ترفع عسرا يل القلل ئن لواس   عطالقالن المناسل  ،انت ئوني . وف،زاذ لال 

لكنها تواصل الخط الزع لموجل  حما  مرلوئ . لكن ئموياذ فقلت حما  الرلع حيال  –الواول 
الئاء ال يستوع  –نحن في عسرا يل فال ناال نرلئهاذ ،ما نلئي في عسرا يل  أما –المنظمات الااا  

 .ارخيرمع الوااع في الشهر 



 
 
 
 

 

 35 ص             4511 العدد:             1/1/2018 االثنين التاريخ: 

                                    

 أطوألفقط  ارخيرصاروخا. وفي الشهر  40 أطوألمنز حمو  الجرف الصامل وحتا التصايل الحالي 
الوااع يثبت  نالرلع اإلسرا يوي لل يت كلذ فإ عن ارمنصاروخا. وحتا لو اال مستولو جهاا  30

ما ابل حمو  الجرف الصاملذ ال  اريالثوما في خالف زلك ويحتمل أن ي،ون الجيش اإلسرا يويذ م
حما  تحاول تنفيز  أنيقرأ ئوا نحو صحيح ما يجرع في غام. فالتقليرات اإلسرا يوي  تتحلث ئن 

 ئمويات في يهولا والسامرم وال تريل مواجه  في غام.
،انت حما  في جه  والوااع في جه  أخرىذ وحتا لو  اإلرالات أنيتبين  رن ،ل فزا زو صو  اال 

ال تنجح حقا ولالتالي ئوا عسرا يل أن تتااطا مع  فإنهاالنارذ  عطالقتريل منع المنظمات الااا  من 
القرار فنا مقتناين لان حما   أصحالولي  فقط مع النوايات والمصالح. وحتا لو ،ان  ارفاال

مناسل  في ،فار ئام. تريل الهلوء الزع يتيح لها الح،لذ ي،في أن يسقط صاروخ واحل في منتصف ال
 –لش،ل ئالذ فان الصور التي خرجت من فناك ال تخلل الرلع اإلسرا يوي "الزع يتاري لوتحلع" 

 يستخلم . أنوفو التابير الجليل الزع يطيل لوجيش 
 ارخيرمختوف  ال تشل  نسل  االئتراي في الشهر  رسلالو،وم  أخرى ئن منظوم  القل  الحليلي : 

حمو  "الجرف الصامل". رأينا فزا أيضًا لالنار ئوا سليروت وأول أم  أيضًا. لهزا النسل  التي في 
ولالتأكيل لي   –تفسيرات مهني ذ ولكننا أساسا نتارف ئوا أن  ال يم،ن لنا أن نتواع حماي  مطوق  

 في غالف غام.
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