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 الكنيست يصادق على قانون "القدس الموحدة" .1
صدددادل السنيسددر ايسدددرا يني عندددد منتصددش النيدددن عندددس مشددروة  دددانون  ال دددد  الموحددددة  : محمددد وتدددد

بال راءتين الثانية والثالثة، والذي يحظر ن ن أجزاء من ال د  المحتنة باي تسوية مست بنية إال بمواف دة 
 عضو سنيسر. 80

زالدة وصودل عنس ال دانو  ن فدي ناايدة المنا شدة التدي اسدتأر ر أسثدر مدن ثدالو سداعار وبعدد شد   وا 
البند وال سم الذي يادش إلس عزن وفصن األحياء ذار األغنبية الفنسد ينية إلدس سدن ة بنديدة منفصدنة 

اعترضدوا عنيد ،  51من أعضاء السنيسر لصالح مشروة ال دانون و 64تابعة لالحتالن. حيو صور 
 تصوير عضو سنيسر واحد.عن ال فيما امتنع

وينص ال انون بأن أي تأيير فدي وضدع ال دد  أو  درار تسدنيم األراضدي مدن المديندة سجدزء مدن اتفدال 
عضدددوا فدددي السنيسدددر، ولدددي  األغنبيدددة  80سياسدددي فدددي المسدددت بن يت نددد  مواف دددة أغنبيدددة  اصدددة مدددن 
، و ددد بددادر لن ددانون مددن أعضدداء السنيسددر 61العاديددة. ومددع ذلددن، يمسددن إلأدداء هددذا المشددروة بأغنبيددة 

ر ي  حز   البير الياودي ، الوزير نفتالي بينير، و دمت  ر يسة الستنة عضدو السنيسدر شدولي معندم 
وصودل عنس ال انون في نااية يوم عاصش بالسنيسر، حيو تم التصوير والمصاد ة أيضا  رفا يني.

عندس مشدروة  دانون  األسشدان ، عنس   انون االنت ابار التمايديدة ، فيمدا تدم تأجيدن التصدوير بأسدبوة 
وذلن بعد أن واج  اال تالش الحسومي صعوبار في تجنيد أغنبية داعمة لن انون بسدب  غيدا  عضدو 

 السنيسر ياودا جنين.
 2/1/2018، 48عرب 

 
 اتخاذ قرارات هامة بما في ذلك الذهاب للمحاكم الدولية العزم على ويؤكد كود"ي"الل قراريدين  عباس .2

، ال دددرار العنصدددري الدددذي 1/1/2018 محمدددود عبدددا ، االثندددين يةفنسددد ينالة السدددن ر دددي   دان :رام هللا
األراضددي  ّصددور عنيدد  جميددع أعضدداء الددوزراء ايسددرا ينيين فددي النجنددة المرسزيددة لنيسددود لصددالح ضددمّ 

 ايسرا ينية غير ال انونية.عمرار الفنس ينية المحتنة لتوسيع المست
، ت ضي بإنااء الوجود 2018 سنةبوضع استراتيجية سياسية ل 2017 سنة رار بإنااء الأن  عبا  وأسد

عندس فنسد ين التاري يدة،   إسدرا ين السبدر  الفنس يني وح و د  غيدر ال ابندة لنتصدرش، وفدرو مشدروة 
مددن ال ددانون األساسددي حددون ال ددد ، هددو بمثابددة  2بمددا فددي ذلددن تصددوير السنيسددر عنددس تعدددين المددادة 

مددا سانددر   إسددرا ين ن أإلددس  عبددا وأشددار  ني وأرضدد  وم دسددات .عدددوان غاشددم عنددس الشددع  الفنسدد ي
لتت دددددذ مثدددددن هدددددذا ال دددددرار ال  يدددددر، لدددددوال الددددددعم الم ندددددل مدددددن ايدارة األمريسيدددددة التدددددي رفضدددددر إداندددددة 

 شع  فنس ين. ار االستعمارية ايسرا ينية وجرا م االحتالن المناجية التي يرتسباا ضدّ عمر المست
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لتحرن الفددوري، لو ددش هددذا العدددوان الددذي ي ددودال أعضدداء اال ددتالش المجتمددع الدددولي بددا عبددا و الدد  
:  يجد   دا الا وأضداش  الحسومي المت درش، عندس الح دول الفنسد ينية، وعندس  درارار الشدرعية الدوليدة.

أن يسددون هددذا التصددوير بمثابددة تددذسير لنمجتمددع الدددولي بددأن الحسومددة ايسددرا ينية، وبدددعم سامددن مددن 
السددالم العددادن والدددا م، وتسددعس بشدسن مددنظم لتو يددد نظددام الفصددن العنصددري  ايدارة األمريسيدة، تواجدد 

 في سن فنس ين التاري ية .
، بمددا فددي ذلددن 2018و ددتم الددر ي  الفنسدد يني بددال ون:  نحددن بصدددد ات دداذ  ددرارار هامددة  ددالن عددام 

انونيددة مددن الددذها  إلددس المحدداسم الدوليددة واالنضددمام إلددس المنظمددار الدوليددة وات دداذ جميددع الوسددا ن ال 
أجدددن حمايدددة ح دددول شدددعبنا ومسددداءلة إسدددرا ين، السدددن ة ال ا مدددة بددداالحتالن، عندددس انتااساتادددا الجسددديمة 

عادة النظر في االتفا ار المو عة .  والمناجية لن انون الدولي، وا 
 1/1/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 إعالن حرب على الشعب الفلسطيني الضفة ": قرار "الليكود" ضم  الفلسطيني "الوطني .3

اعتبددر المجندد  الددو ني الفنسدد يني أن  ددرار حددز   النيسددود  فددرو السدديادة ايسددرا ينية عندددس  :انعّمدد
وأسدددد ر دددي   مفتوحدددة عندددس الشدددع  الفنسددد يني وح و ددد  غيدددر ال ابندددة لنتصدددرش. الضدددفة الأربيدددة، حربددداا 

ن هدددذا ال دددرار يمثدددن  مدددة ايرهدددا  ، أ1/1/2018 المجنددد  سدددنيم الزعندددون، فدددي بيدددان صدددحفي ايثندددين
والعدوان عنس ح ول الشع  الفنس يني، وهو ترجمة لسياسة االستعمار والت رش والعنجاية المتجدذرة 

انتادان  وشدد عندس أن هدذا ال درار  في ع نية حز  النيسود و ادت  وعنس رأسام زعيم الت رش نتنياهو.
عتددداء عنددس  ددرارار األمددم المتحدددة التددي اعتبددرر صددريح واعتددداء عنددس ح و نددا التاري يددة فددي أرضددنا، وا 

الضددفة الأربيددة بمددا فياددا ال ددد  أراو  فنسدد ينية محتنددة ال يمسددن لحددز  أو ر ددي  أو حسومددة تأييددر 
دانتد ، ووضدع حددّ  .  ابعاا ال انوني  ودعا مجند  األمدن الددولي والجمعيدة العامدة رفدو هدذا ال درار وا 

 السالم واالست رار في المن  ة. نن صراحة أن  ضدّ لاذا االستاتار والتحدي األرعن الذي أع
 1/1/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 وتطالب المجتمع الدولي بتنفيذ شرائعه ...تؤكد خطورة قرار "الليكود" الفلسطينية الحكومة .4

يسدود، وهدو مدا سدمي فظاعدة و  دورة مدا أ ددم عنيد  حدز  الن عنس  الفنس ينيةحسومة الأسدر  :رام هللا
أرو و ننددا فنسدد ين وفددي ال ندد  مناددا  ، وشددددر عنددس أن  أرضددنا الفنسدد ينية بالتصددوير عنددس ضددمّ 

، سمددا  عاصدمتنا ال ددد  العربيددة، ظنددر  ددوان تاري اددا ومدا زالددر عصددية عنددس ال ددامعين والمسددتعمرين
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  وح و د  وتدرا  شعبنا العربدي الفنسد يني الب دن لدم ولدن يتدأ ر يومدا فدي الددفاة عدن أرضد  أنأسدر 
 . و ن ، بن هو في حالة دفاة وسفاح عادن ضد المشروة االستعماري منذ أسثر من  رن من الزمان

أرضدنا وشدعبنا  التصدعيد االحتاللدي ضددّ  و ان المتحددو الرسدمي باسدم الحسومدة يوسدش المحمدود، إن 
النيسدود يسدجن أحدد مدا ا ترفد  حدز    أنعندس  ، مشددداا  يسير فدي هدذال المرحندة بشدسن متسدارة و  يدر

مالمح هذال ال  ورة ويشسن في الو ر نفس  أفظع انتاان ل رارار الشرعية الدولية وعنس رأساا  رارار 
و ال   . بالمنظومة األممية برمتاا األمم المتحدة ومجن  األمن الدولي، سما يسجن س رية واستاتاراا 

 التي يت ذها. المجتمع الدولي بتنفيذ  وانين  وشرا ع  و رارات  المحمود
 1/1/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ويسعى لفرض الحل  عن طريق ضم  الكتل االستيطانية ...تبنى موقف نتنياهو ترامب: عريقات .5

ندددد أمددين سددر النجنددة التنفيذيددة لمنظمددة التحريددر الفنسدد ينية صددا   عري ددار فددي  :وسدداالروال ،الجزيددرة
وتصوير السنيسر  ضّم مستعمرار الضفة الأربية لد إسرا ين ، ب رار حز  النيسود اتصان مع الجزيرة،
، و ددان إنامددا يأتيددان فددي مرحنددة  فددرو ايمددالءار  امتدددادا ل ددرار الددر ي  الموحدددة عنددس  ددانون ال ددد 

وأضاش عري دار  . إسرا يند الماضي اعتبار ال د  عاصمة ل 6/12/2017األمريسي دونالد ترام  في 
، م  تبنس مو دش ر دي  الدوزراء ايسدرا يني بنيدامين نتنيداهو ويريدد اسن أن يسدعس لفدرو الحدنّ أن ترا

الستددن االسددتي انية و  ددوار أ ددر  تاليددة، وذلددن بادددش تصددفية ال ضددية الفنسدد ينية  عددن  ريددل ضددمّ 
 وتصفية المشروة الو ني الفنس يني، حس   ول .

 2/1/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 تنصل مباشر من االتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير" ليكودال"عشراوي: قرار  .6
أسدر حندان عشدراوي، عضدو النجندة التنفيذيدة لمنظمدة التحريدر الفنسد ينية، أن  درار حدز   :وساالرال

ار ايسددرا ينية فددي الضددفة الأربيددة، يددأتي نتيجددة ل ددرار إدارة عمر النيسددود، بفددرو  السدديادة  عنددس المسددت
امدد  ، بدداالعتراش بال ددد  عاصددمة لدولددة االحددتالن. ل ددد أناددر الواليددار المتحدددة الددر ي  األمريسددي  تر 

و إسرا ين  العمنية السياسية برمتاا، وأ احر بشسن متعمد واستفزازي، جميع االتفا يار، بما فدي ذلدن 
واعتبدرر أن  درار النيسدود هدو تنصدن مباشدر مدن االتفا يدار  تندن التدي رعتادا الواليدار المتحددة نفسداا.

لمو عددة مددع منظمددة التحريددر الفنسدد ينية، وفددي م دددمتاا، اتفددال إعددالن المبدداد   أوسددنو . وهددو إعدددام ا
 سياسي لسن ما نشأ عن هذال االتفا يار من و ا ع عنس األرو.

 2/1/2018 ،الخليج، الشارقة
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 "إسرائيلـ"ات الضفة الغربية لعمر مست قرار "الليكود" ضم   يستنكررأفت  صالح .7
اسدددتنسر عضدددو النجندددة التنفيذيدددة لمنظمدددة التحريدددر الفنسددد ينية صدددالح رأفدددر،  :العدددي أيسدددر  - رام هللا

ار الضفة الأربية عمر ،  رار حز  النيسود فرو السيادة ايسرا ينية عنس مست1/1/2017 مساء ايثنين
بت بيددل  ايسددرا ينيةدعددا رأفددر، فددي بيددان لدد ، المجتمددع الدددولي إلددس إلددزام الحسومددة و  بمددا فياددا ال ددد .

سمددا شدددد عنددس ضددرورة أن يفددرو مجندد  األمددن ومتسسددار األمددم المتحدددة  ارار الشددرعية الدوليددة. ددر 
و ان رأفر:  نرفو هذال ال  وة ايسرا ينية وسدن اوماا،  احترام وتنفيذ ال رارار الدولية.  إسرا ين عنس 

 ومن الواج  أن ينتاي وضع إسرا ين سوناا فول المساءلة والمحاسبة الدولية .
 1/1/2018، لألنباء ألناضولاوكالة 

 
 ت الضفة إلى إسرائيل "أنهى اتفاق أوسلو"عمرامست قرار ضم   :مصطفى البرغوثي .8

 ان األمين العام لنمبادرة الفنس ينية مص فس البرغدوثي لنجزيدرة إند  ال توجدد تسدوية وال عمنيدة سدالم، 
ن  رار ترام  سان بمثابة ضوء أ ضر ل تصفية ال ضية الفنسد ينية  سي تمعن في محاولة  إسرا يند وا 
مسانية  يام دولة مست نة، أما  رار النيسود فيعندي أن  اتفدال أوسدنو  ، ضم مستعمرار الضدفة الأربيدة،وا 

وأضدداش أن مددا يجددري فددي فنسدد ين هددو انتفاضددة جديدددة بدددأر فددي  وأوهددام مفاوضددار السددالم انتاددر .
بددالت ني عددن اتفددال أوسددنو الددذي أضدداة  وتجددددر اليددوم بعددد  ددرار ترامدد ، م البدداا  ،2017 يوليددو /تمددوز

 عاما دون جدو ، حس  رأي . 25
 1/1/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 ردًا على قرار "الليكود" إعالن انتهاء عملية السالمبالسلطة يطالب  القرعاويالنائب  .9

أسددددد النا دددد  فددددي المجندددد  التشددددريعي عددددن حرسددددة حمددددا  فتحددددي ال رعدددداوي أن  ددددرار حددددز  النيسددددود 
الضفة الأربية لحدود دولة االحتالن، يتس  لمرحنة   يدرة مدن عددم االسدت رار، بدن  ني، ضمّ ايسرا ي

و ددان ال رعدداوي إن ال ددرار جدداء فددي ظددن غيددا  واضددح لنصددور العربددي،  وربمددا لمددا هددو أبعددد مددن ذلددن.
أن ال ددرار يعبددر عددن ضددعش األداء السياسددي لنسددن ة وتراجددع فددي عمنيددة التسددوية وانايددار  النظددر الفتدداا 

باهدر وال أثددر  السدن ة عنددس ال درارار هدو ردّ  وأوضدح ال رعداوي أن ردّ  منظومدة عمنيدة السدالم برمتاددا.ل
 لن ضية الفنس ينية. أن التصريحار ايعالمية لنسن ة هي ردار فعن ال ت دم شي اا فعنياا  ل ، مشيراا 

شددعبنا وثوابتددد ،  ودعددا ال رعدداوي السددن ة إلدددس ايعددالن عددن انتاددداء عمنيددة السددالم واالنحيددداز ل يددارار
والتوج  المباشر لنمصالحة بال شر  وال  يد، ورفع الع وبار عن غدزة، ورفدع ال بضدة األمنيدة المشدددة 

ي داش االعت داالر  عنس أبناء الضفة الأربية. سما  ال  السن ة بو ش أشسان التنسيل األمني سافة، وا 
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ونبددد  إلدددس ضدددرورة تحمدددن  نددد .السياسدددية يع ددداء السنمدددة لنشدددع  الفنسددد يني لنددددفاة عدددن أرضددد  وو 
 األنظمة والشعو  العربية مستولياتاا تجاال ال ضية الفنس ينية وال د .

 1/1/2018 ،موقع حركة حماس
 

 تمديد اعتقال النائب خالدة جرار تحت بند "الملف السري" .01
ة مددددددر السددددن ار ايسددددرا ينية أمدددد ، االعت ددددان ايداري لنبرلمانيدددد :محمددددد يددددون  - ةالناصددددر ، رام هللا

 /الفنس ينية  الدة جرار لمدة ستة أشار أ ر ، بعددما أنادر فتدرة اعت الادا السداب ة ناايدة سدانون األون
ومع هذا التمديد، تسون جرار  د اعت نر إدارياا لمدة سنة من دون أي محاسمة، بعدما  .2017ديسمبر 

ا فدي البيدرة فدي من  دة ، إثدر ا تحامد  منزلاد2017يوليدو  /اعت ناا جيش االحدتالن فدي الثداني مدن تمدوز
رام هللا وسد  الضددفة الأربيدة المحتنددة، بذريعددة وجدود  منددش سدري  لنشددا اتاا اسددتناداا إلدس أناددا  ناشدد ة 

 سبيرة في الجباة الشعبية لتحرير فنس ين  التي تصّنفاا إسرا ين بد ايرهابية .
 2/1/2018 ،الحياة، لندن

  
 ة" ردًا على قرار "الليكود"لإلعالن عن "انهيار التسوي السلطةحماس تدعو  .11

دعر حرسة الم اومة ايسالمية  حما  ، اليوم ايثنين، السن ة الفنس ينية يعالن  انايار : غزة
عمنية التسوية ، في إ ار مواجاة  رار حز   النيسود ، وال اضي بالعمن عنس ضم المستو نار 

 الُم امة عنس أراضي الضفة الأربية إلس إسرا ين.
دو باسم الحرسة، عبد الن يش ال انوة، في تصريح صحفي، إن مواجاة  رار  النيسود  و ان المتح

 يت ن   و ش التنسيل األمني وا عالن انايار التسوية .
وأضاش ال انوة، يج  أن ي ابن  رار النيسود بتصحيح مسار منظمة التحرير الفنس ينية نحو  يار 

س ا  مشاريع تصفية ال ضية واسترداد ح ول  الشع  الفنس ينية، المتمثن بالم اومة لمواجاة وا 
 الشع  المسنوبة.

)الحز  الحاسم(، بايجماة، لينة األحد، عنس فرو السيادة  ايسرا ينيوصادل مرسز حز   النيسود  
ايسرا ينية عنس منا ل المستو نار ايسرا ينية، وهو ما يعني فرو السيادة  ايسرا ينية  عنس 

وذسرر أن ال رار، وهو األون من نوع  بعد انسحا  إسرا ين من   اة غزة  ة.الضفة الأربية المحتن
، ينص عنس السماح بالبناء الحر وت بيل  وانين  إسرا ين  وسيادتاا عنس مجمن المجان 2005صيش 

 االستي اني في الضفة وال د .
 1/1/2018، قدس برس
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 حماس خططت لعمليات في الضفةخلية ل تعتقل "إسرائيل" .11
سشش جااز األمن العام ايسرا يني )الشابان( أم ، الن ا  عن اعت ان  نية  : الحياة  – رام هللا

وُنسبر إلياا « حما »مسنحة في الضفة الأربية متلفة من  مسة أفراد، نش ر لمصنحة حرسة 
 شباار الت  ي  لتنفيذ عمنيار مسنحة ضد الجيش والمستو نين في األراضي الفنس ينية المحتنة.

دا ن   اة « حما »، عمن أفراد ال نية في الضفة الأربية بتوجي  من ناش  في «الشابان» ووفل
الوفاء »غزة، هو األسير المحرر عبدهللا عرار الذي أفرج عن  من سجون االحتالن بموج  صف ة 

مع ، واعتُ نوا  الن تشرين الثاني )نوفمبر( الماضي، في مامة لجااز األمن العام بالتعاون «لألحرار
بأن عرار وّج  المشتب  ب  عالء سالم، وهو من سسان « الشابان»وأفاد  الجيش والشر ة ايسرا ينية.

لن يام باجوم، وحّون إلي  األموان « 16أم »جبع في الضفة الأربية، بإنشاء  نية مسنحة وشراء بند ية 
تن  ناايار انتفاضة لتنفيذ ذلن،  بن أن يتم إبعادال إلس غزة بعد تنفيذال عمنية   ش مستو ن و 

األ صس. لسن عالء سنم ريان توام من سسان ال رية، مامة شراء البند ية وأع اال عشرار آالش 
، سما توج  إلس شحدة توام و ن  مساعدت  في تجنيد النش اء ل نيت ، فما سان من شحدة الشواسن

 م ال ريبة، وجّندال لن نية.إال أن توج  بدورال إلس محمود أبو عر و ، وهو ناش  حمساوي من بندة الرا
 2/1/2018، ، لندنالحياة

 
 قوات االحتالل تقصف موقع البحرية التابع لـ"القسام" جنوب غزة .11

 صفر  ا رة مروحية إسرا ينية، فجر اليوم الثالثاء، مو ع البحرية التابع لد ستا   ال سام ، : غزة
   اة غزة. الذراة العسسرية لحرسة  حما  ، غربي مدينة  ان يون ، جنو 

و الر مصادر محنية، لد العربي الجديد ، إّن   ا رة مروحية أ ن ر صارو اا عنس المو ع،  بن أن 
 ترّد الم اومة بإ الل النار عنياا من مضاد لن يران، لتعود وت صش بصاروخ آ ر .

في  وسانر وسا ن إعالم إسرا ينية ذسرر، في و ر سابل، أّن  صارو اا ُأ نل من   اة غزة س  
 المجن  اي نيمي )أشسون(، ولم يبّنغ عن و وة أضرار أو إصابار .

 2/1/2018، العربي الجديد، لندن
 

 هنية يؤكد على الدور المتقدم لفنزويال في دعم الحقوق الفلسطينية .11
أسد ر ي  المست  السياسي لحرسة الم اومة ايسالمية  حما  ، إسماعين هنية، عنس الدور اييجابي 

الذي ت وم ب  جماورية فنزويال في دعم الح ول المشروعة لنشع  الفنس يني والتصدي  والمت دم
جراءات ، وو وفاا بسن شجاعة في وج  السياسار األمريسية الظالمة.  لم   ار االحتالن وا 
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و ان هنية في رسالة وجااا اليوم ايثنين، إلس ر ي  جماورية فنزويال نيسوال  مادورو، إن فنزويال 
 وان مسيرتاا السياسية والو نية و وفاا إلس جان  الشع  الفنس يني، ودعماا نضال  أثبتر 

وأضاش: آمن أن تسون هذال الرسالة بداية مامة لتوثيل العال ة  ورفضاا لسن الممارسار ايسرا ينية.
 بين الحرسة وفنزويال بما يعزز األمن واالست رار.

 1/1/2018، موقع حركة حماس
 

 لالنتفاضة "قيادة موحدة"لتشكيل  من حماس أقلقت إسرائيل ومساع   "لةرسا": "الحياة " .11
أن وراء تصعيد التاديدار ايسرا ينية ل  اة غزة أ يراا، رسالة « الحياة»عنمر : فتحي صّباح -غزة 

إلس الدولة العبرية تحّذرها فياا من عوا   و يمة الستمرار الوضع ال ا م « حما »بعثر باا حرسة 
 «.انتفاضة حرية ال د »في و ر  ّررر الحرسة تشسين لجنة تضم  ياديين لتفعين  في ال  اة،

حما  بعثر منتصش األسبوة الماضي، عبر جاة دولية، »أن « الحياة»وسشش  يادي فنس يني لد 
رسالة إلس إسرا ين تحّذرها فياا من محاوالر إفشان المصالحة الفنس ينية، واستمرار حصار غزة، 

، محذرة من «سري والميداني، أو شن عدوان جديد، وُتحمناا المستولية سامنة عن ذلنوالتصعيد العس
وأضافر أن عدداا «. انفجار األوضاة في ال  اة في وج  إسرا ين في حان استمرر هذال السياسار»

رّد من  الن تصريحار عدة وت ارير سرية عنس هذال الرسالة، من دون »من ال ادة ايسرا ينيين 
 «.ايشارة إليااسشفاا أو 

 «. ابنة لالنفجار»وسان الجيش ايسرا يني حذر  بن أيام من أن األوضاة في ال  اة 
يرأساا  ياديون « حما  شّسنر لجنة»، أن «الحياة»عنس صعيد آ ر، سشفر المصادر الفنس ينية لد 

و الر «. التصاعدتفعين االنتفاضة و يادتاا نحو الديمومة واالستمرار و »بارزون من الحرسة، مامتاا 
ستتعاون مع الفصا ن الفنس ينية في هذا الشأن،  صوصاا حرسة الجااد ايسالمي »إن النجنة 

وضع     و  وار عمنية لتشسين  يادة موحدة »بادش « والجباة الشعبية لتحرير فنس ين
ي االنتفاضة التي شسنتاا الفصا ن ف« ال يادة الو نية الموحدة»في محاساة لد « لالنتفاضة وتصعيدها

حما  تسعس مع ». وأوضحر أن 1993، واستمرر حتس تو يع اتفال أوسنو عام 1987األولس عام 
س ا   رار )الر ي  األ ي دونالد( مريسالسن الفنس يني إلس إحياء المشروة الو ني الفنس يني، وا 

 «.عاصمة يسرا ين»االعتراش بال د  « ترام 
من وجود استعداد  لد  منظمار فنس ينّية ألسر جنود  وسانر أوسا  أمنّية في تن أبي  حذرر

عن جااز األمن الّعام )شابان( إشارت  « إسرا ين ديفن »ون ن مو ع «. حما »إسرا ينيين، وتحديداا 
إلس أّن منظمار فنس ينّية،  صوصاا حما ، ُتحاون العودة إلس عمنيار   ش جنود واحتجازهم 
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ر العسسريين. وع   هذال المعنومار، حّذر الجيش جنودال رها ن، لذلن تجمع معنومار عن تحرسا
 «.مشبوهة»من السفر في سيارار 

 2/1/2018، ، لندنالحياة
 

 تدرس المشاركة في اجتماع المجلس المركزي حماس .11
تدر  المشارسة في اجتماة المجن  المرسزي « حما »الحياة إن » الر المصادر الفنس ينية لد 

، مشيرة إلس أن الحرسة لم تتنل دعوة رسمية حتس اسن، بن دعوة شفاية لمنظمة التحرير الفنس ينية
عزام األحمد « فتح»وجااا إلس ر ي  المست  السياسي إسماعين هنية، عضو النجنة المرسزية لحرسة 

  الن اجتماعاما في غزة في السابع من الشار الماضي.
شارستاا من عدماا مع ال و  في حان تن ر الحرسة دعوة مستوبة رسمية، ستدر  م»وأوضحر: 

والفصا ن الفنس ينية... وفي حان أصر الر ي  )محمود( عبا  عنس ع د االجتماة في مدينة رام 
في حان »وزادر: «. هللا،  د تسّنش الحرسة أحد  ياديياا أو ممثنياا في الضفة الأربية المشارسة في 

ونية المأن ة )فيديو سونفيرن ( مع غزة، فإن هنية ع د االجتماة في رام هللا، وعبر ت نية الدا رة التنفزي
، عنماا أن إل اء مثن هذال السنمة في إحد  متسسار المنظمة ُيعد ساب ة «سين ي سنمة أمام االجتماة

 «.حما »من جان   يادي في 
 2/1/2018، ، لندنالحياة

 
 أبو زهري: قرار ترامب استنهض مشاعر العالم اإلسالمي تجاه القدس .11

 ان النا ل باسم حرسة الم اومة ايسالمية  حما  ، سامي أبو زهري، إن : أورهان يولداشمال ية/ 
 رار الر ي  األمريسي دونالد ترام  اعتبار ال د  عاصمة مزعومة يسرا ين، استناو مشاعر 

 العالم ايسالمي الذي مألر شعوب  الميادين رفضا لن رار.
ة مع المسجد األ صس، نظماا عدد من منظمار وسان أبو زهري يتحدو  الن فعالية تضامني

  )غير حسومية( في والية HHالمجتمع المدني الترسية بيناا فرة هي ة ايغاثة اينسانية الترسية  ?
 مال ية وس  ترسيا، بحس  مراسن األناضون. 

 رار و الن سنمت ، عنل النا ل باسم  حما   عنس  رار ترام  حون ال د   ا الا:  ندرن أن هذا ال
 ستسون ل  نتا ج   يرة جداا )لم يذسرها( . 
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لسن أبو زهري اعتبر أن ال رار األمريسي  أصبح وسينة لناوو األمة، وأد  إلس تنامس الشعور إزاء 
ال د  في العالم ايسالمي . وأشار أن  رار الر ي  األمريسي باالعتراش بال د  عاصمة يسرا ين، 

 أن ال رار المذسور يعتبر غير نافذ بالنسبة لام. أحزنام )في حما ( سثيراا، مبيناا 
وأردش أبو زهري  أن ال د  سانر أرضاا عثمانية في السابل، وأن المسنمين في ترسيا لام ح ول في 
ال د ، ولديام أراو  فياا . وأسد أنام في  حرسة حما  ي اومون ضد  وة سبيرة جداا، و دموا  ادتام، 

 جن ال د  ، متسدا  أنام سيواصنون النضان من أجن تحرير فنس ين . وأسرهم وأبناءهم شاداء من أ
وأشاد بالمو ش الترسي المشرش حيان ال د  رغم التاديدار األمريسية، مبيناا أنام شعروا بالف ر 

 لنزون آالش األتران إلس الشوارة من أجن ال د . 
 1/1/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 مع فتح على أرضية التمسك بالثوابت رابطاً تبدران: نتطلع لواقع أكثر  .11

هنأ عضو المست  السياسي لحرسة الم اومة ايسالمية  حما   ور ي  مست  العال ار الو نية 
 .53حسام بدران، حرسة فتح بذسر  ان ال تاا الد

وأوضح بدران في تصريح صحفي، اليوم ايثنين، أن حما  إذ تانئ حرسة فتح بذسر  ان ال تاا 
 ة وال مسين، لتستحضر تاري ا مشرفا من العمن الو ني.الثالث

و ان: نت نع اليوم إلس وا ع أسثر تراب ا مع حرسة فتح عنس أرضية التمسن بثوابر شعبنا، والنضان 
بأشسال  سافة، السترجاة ح و   الو نية العادلة وفي م دمتاا تحرير األرو واألسر  وال الص من 

ان ال ة فتح، عنس و ع المتامرار المحي ة بشعبنا الفنس يني  االحتالن. وأضاش: نستشرش ذسر 
الب ن و ضيت  الو نية، وفي ظن ما تتعرو ل  مدينة ال د  سعنوان لصراعنا الو ني والحضاري 

 واينساني مع االحتالن الجاثم عنس أرضنا وم دساتنا ايسالمية والمسيحية.
 1/1/2018، موقع حركة حماس

 
 تح ومنشوراتها الخاصة باالنطالقة والفدائيينهجوم إسرائيلي على ف .11

« بوسترار»فادي أبو سعد : شنر موا ع إسرا ينية هجوماا عنس حرسة فتح من  الن  -رام هللا 
نشرتاا الحرسة في الذسر  الثالثة وال مسين الن ال ة الحرسة الفنس ينية، التي صادفر أم . 

حرسة فتح في ذسر  ان ال تاا تعزز من »ونشرر الموا ع أحد هذال البوسترار وستبر عنياا 
وسان البوستر يحمن «. المنشورار ال اصة بالشاداء الذين أو عوا أعدادا سبيرة من ال تنس ايسرا ينيين

 صورة لنشايدة دالن المأربي.
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عنس تمسساا بتاريخ ونضاالر الحرسة، « ال د  العربي»من جاتاا أسدر فتح في تصريح  اص لد 
واعتبر «. األروومة االحتالن حتس تح يل االست الن الو ني الفنس يني عنس وعنس مواصنة م ا

الفتحاوي »منير الجاغو  ر ي  المست  ايعالمي في مفوضية التعب ة والتنظيم بحرسة فتح إن 
الفنس يني ال ينفصن عن تاري   أو شعب  أو أرض  أو ثورت  أو  يادات  أو ث افت ، سواء سان تاري ا 

دنيا هو جزء ال يتجزأ من السيانية الفنس ينية، ألن هذا التاريخ يمثن ذ يرة ومددا ومجدا عسسريا أو م
آالش عام أي منذ العاد السنعاني العربي األون، ورغم سن  4لسن الفنس ينيين والعر  منذ أسثر من 

المحن والمصا   والنسبار ناو الفنس يني العربي دوما ليحافظ عنس بالدال، و اوم في سافة 
العصور جالدي ، وفي العصر الحديو لم يتوان عن ذلن ف او ب يادة حرسة فتح السفاح المسنح 

 «.وسافة أشسان النضان في سبين بالدال
 2/1/2018، العربي، لندنالقدس 

 
 الضفة لضم    رفضاً بإعالن فلسطين دولة تحت االحتالل  تطالبفصائل  .12

بشدة،  رار حز  النيسود ال اضي بضم الضفة  غزة د أشرش الاور: انت در فصا ن فنس ينية في غزة
عادة االعتبار لمشروة « إس ا »الأربية إلس إسرا ين، ودعر إلس  الصراة »مشروة التسوية، وا 

، والعمن المسنح ضد البتر االستي انية، وهو ما من شأن  أن يساهم في تأجيج لاي  «الشامن
عة أسابيع، رفضا ل رارار ايدارة األمريسية التي بدأها الفنس ينيون  بن أرب« انتفاضة العاصمة»

 األ يرة باعتبار مدينة ال د  عاصمة لدولة االحتالن.
، الفتا إلس أن  استند ل رار «عدوانا»واعتبر  الد الب ش ال يادي في حرسة الجااد ايسالمي ال رار 

نعتبر »صحافي  و ان في تصريح«. سر ة ال د  من األمة العربية وايسالمية»الر ي  ترام  بد 
 رار حز  النيسود الحاسم بضم أراضي الضفة المحتنة، إعالن حر  عنس سن تفاصين الحياة اليومية 
لنموا ن الفنس يني في الضفة المحتنة، وهو تأسيد صايوني بأن مشروة التسوية  د وصن بام الس 

 «.نااية ال ريل وح ل لام ما يريدون سواء بشأن ال د  أو الضفة المحتنة
تأسيدنا عنس السيادة الو نية والشعبية »أسد أن الرد الفنس يني عنس هذال ال رارار يسون من  الن و 

و ال  «. عنياا وتصعيد االنتفاضة الشعبية وسافة أشسان الم اومة، لحماية األرو والح ول الثابتة
و ال  سذلن ، «دعم جااد شعبنا في فنس ين»الب ش شعو  وأحرار األمتين العربية وايسالمية بد 

التحرن لنتصدي لن رار الصايوني ودعم  يار »بد  ايسالميالجامعة العربية ومنظمة التعاون 
 «.الم اومة
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  وة إضافية في تجسيد »من جاتاا اعتبرر الجباة الشعبية في تصريح صحافي أن ال رار يمثن 
«. ال ضية الو نيةالمشروة الصايوني عنس سامن األراضي الفنس ينية، وِفي العمن عنس تصفية 

، تبدأ بإعالن االنسحا  من اتفال أوسنو «سياسة حازمة»مجاباة  رار حز  النيسود بد  إلسودعر 
، وا عادة «إسرا ين«وااللتزامار التي ترتبر عني  وعنس أي اتفا يار الح  ، وسح  االعتراش بد

 «.يجية و نية تحرريةالصراة الشامن مع السيان الصايوني باالستناد إلس استرات»االعتبار لد 
تحمن مستوليات  في إ رار هذال «و البر الجباة الشعبية المجن  المرسزي الذي سيجتمع بعد أيام بد

السياسة، وِفي إنجاز المصالحة وتح يل الوحدة الو نية، وات اذ ايجراءار المنزمة في إعادة بناء 
 «.المتسسار الو نية

سياسي لحز  الشع  الفنس يني، المجن  المرسزي ومن جات  دعا وليد العوو عضو المست  ال
عاصمتاا  67لمنظمة التحرير الفنس ينية في اجتماع  الم بن يعالن دولة فنس ين عنس حدود 

 أوسنواتفال « تجاوز»ال د  دولة تحر االحتالن. وشدد في تصريح صحافي عنس ضرورة 
)االتحاد من  377المتحدة وفل ال رار ومنح ات ، وال ن  بع د اجتماة  ار  لنجمعية العامة لألمم 

إن  رار النيسود هذا »أجن السالم( لفرو جالء االحتالن سامال عن دولة فنس ين المحتنة، و ان 
 «.يماد لما ينوي الر ي  األمريسي ترام  فعن  باالعتراش بضم الستن االستي انية السبر 

تصعيد الم اومة »يت ن  « لنيسودحز  ا»إلس ذلن أسدر لجان الم اومة في فنس ين، أن  رار 
الم اومة هي السبين األنجع لردة العدو »ضد البتر االستي انية، وشددر عنس أن « المسنحة

فشان م   ات  االستي انية والعدوانية ضد شعبنا وأرضنا حالة الادوء »، الفتة إلس أن «الصايوني وا 
و الر «. وتمددال االستي اني الصايوني أو إس ا   يار الم اومة من المواجاة مدعاة لعربدة العدو

تعزيز الوحدة الفنس ينية »، متسدة أن ذلن يت ن  «م ا ر سبيرة»إن ال ضية الفنس ينية تتعرو لد 
 «. والتمسن بالم اومة الشامنة في مواجاة المتامرار

السماح  تصعيد االنتفاضة الشامنة والسي رة عنس ال رل االلتفافية االستي انية، وعدم»و البر بد 
 أن  رارسذلن اعتبرر «. بحرية التن ن اسمن لنصااينة في مدن و ر  الضفة الفنس ينية المحتنة

استمرار لمسنسن العربدة وال رصنة الصايونية ومواصنة »بضم أراضي الضفة « حز  النيسود»
يوني يعد وأسدر أن ال رار الصا «.لسياست  االحتاللية ايجرامية واالعتداء عنس الحل الفنس يني

الذي سنست  منظمة التحرير، ورأر أن الحن الوحيد « رسالة حر  جديدة وصفعة لناج التسوية»
تح يل الوحدة الفنس ينية وتفعين الم اومة في وج  العدو بسافة »لن روج من المأزل يسون من  الن 

 «.وعنس رأساا الم اومة المسنحة أشسالاا
 2/1/2018، العربي، لندنالقدس 
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 اعتقل منفذي عملية الطعن في النقب عبر كاميرات المراقبة "الشاباك"الثانية: القناة  .11
 الر ال ناة العبرية الثانية، إن جااز الم ابرار ايسرا يني )الشابان(،  د تمسن من التعرش : الناصرة

عنس هوية منفذي عمنية ال عن في مدينة عراد )جنوبي فنس ين المحتنة(، والتي أسفرر عن م تن 
 دي إسرا يني  بن نحو شار من  الن الساميرار األمنية المنصوبة عنس الشوارة.جن

وأفادر ال ناة العبرية، عبر مو عاا ايلستروني اليوم األحد، بأن شري  فيديو أظار منفذي العمنية 
وهم يفرون من مو ع التنفيذ بواس ة سيارة مسرعة صعدر عنس جزيرة،  بن أن يتم تتبعاا وتحديد 

 إلس أن تم تحديد المنفذين واعت الام. مو عاا
 31/12/2017قدس برس، 

 
 مرتبطة في موجة االحتجاجات هو "كذب سخيف" "إسرائيل"بأن  روحانيادعاء نتنياهو:  .11

 دددان ر دددي  الحسومدددة ايسدددرا ينية بنيدددامين نتنيددداهو، إن ادعددداء الدددر ي  اييراندددي بدددأن : محمدددود مجادلدددة
التدددي تعدددم الدددبالد، هدددو  سدددذ  سددد يش ، معتبدددراا أن الشدددع   إسدددرا ين مرتب دددة فدددي موجدددة االحتجاجدددار

 اييراني يسعس إلس الحرية والعدالة والح ول التي حرم مناا لع ود من الزمن.
وأشددار نتنيدداهو إلددس أن تصددريحار روحدداني بددأن إسددرا ين ت ددش وراء المظدداهرار فددي إيددران، وادعددس أن 

نمدا هددو سدداذ  وسدد يش . وأضدداش  عندس عسدد  روحدداني، لددن أهددين   هدذا االدعدداء لددي  سدداذ  ف دد ، وا 
الشددع  اييرانددي، هددم يسددتح ون المزيددد، إناددم يسددعون إلددس الحريددة والعدالددة والحريددار األساسددية التددي 

 حرموا مناا منذ ع ود .
و ان نتنياهو إن  النظام الوحشدي فدي إيدران ينفدل عشدرار المنيدارار مدن الددوالرار عندس نشدر السراهيدة 

ا لبندداء مدددار  أو مستشدفيار ، مضدديفا  ال عجدد  أن يتظداهر األهددالي فددي التدي سددان يمسددن اسدت داما
 الشوارة .

وفي استجداءال لعوا ش اييرانيين، ولمزال لمو ش دون أوروبية من االحتجاجار اييرانية،  ان نتنيداهو 
 لألسش، العديد من الحسومار األوروبية صامتة عنس ضر  أب ان إيرانيين شبا  في الشوارة، وهذا 

، عندما يس   النظام اييراني أ يرا، وذلن وسوش يحدو، سيعود اييرانيدون وايسدرا ينيون لي   عادالا
 إلس عال ار الصدا ة، وأتمنس لنشع  اييراني النجاح في سعي  النبين من أجن الحرية .

 1/1/2018، 48عرب 
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 "حماس" ستشل جبهتنا الداخلية بالحرب المقبلة صواريخاالنت: ج .11
سشدددفر ال نددداة العبريدددة الثانيدددة عدددن  دددالش حددداد دا دددن الحسومدددة ايسدددرا ينية ب ري دددة : لمحتندددةال دددد  ا

ووفدددل ال نددداة العبريدددة، فدددإن وزراء دا دددن الحسومدددة  التعدددا ي مدددع   ددداة غدددزة ع ددد  التصدددعيد األ يدددر.
 ايسرا ينية حذروا من أن األوضاة اال تصادية بأزة  د تتدي لموجة تصعيد جديدة.

ايسسان ايسرا يني  يوآش جاالنر ، من أن الحر  الم بنة مع غزة ستسون أشد  من جانب  حذر وزير
  دددورة عنددددس الدددددا ن ايسددددرا يني وأن د ددددة الصددددواريخ مدددن غددددزة سددددتعمن عنددددس شددددن الجباددددة الدا نيددددة 

 ايسرا ينية.
 1/1/2018، فلسطين أون الين

 
 لفرض السيادة عليها"إسرائيل" وحان الوقت جزء ال يتجزأ من : الضفة الخارجيةوزير  نائب .11

النيسددود يدددعم السدديادة، النيسددود حددز  »وزيددر ال ارجيددة تسدديبي حو ددوبيني فددي سنمتاددا إن   الددر نا دد 
يسجن فصال را عا فدي التداريخ. بعدد ال دد  وهضدبة الجدوالن، حدان الو در لنسديادة فدي يادودا والسدامرة 

 «.   ينأي الضفة الأربية. ياودا والسامرة هي جزء ال يتجزأ من دولة اسرا
 2/1/2017القدس العربي، لندن، 

 
 فرض السيادة على القدس والجوالن وسيفرضها على الضفة منأردان: "الليكود" هو  .11

النيسدود هدو الدذي حدز  إن »وزير األمن الدا ني والشتون االستراتيجية جنعاد إردان، فدي سنمتد :  ان 
مرتفعدددار الجددوالن، وهدددو الدددذي  فددرو السددديادة عنددس عاصدددمة إسددرا ين، هدددو الدددذي  بددل السددديادة عنددس

يبدأ في ال د ، فدي  إسرا ينسي بل السيادة عنس ياودا والسامرة أي الضفة الأربية. ح نا عنس أرو 
نمدا بدالحل التداري ي والدديني واأل ال دي  ايبراهيمديالحرم  وفدي شدينو. لدن ن بدل السديادة بحسدم ال دوة وا 

 «. والتوراتي
 2/1/2018القدس العربي، لندن،  

 
 يفتح الطريق للدولة الواحدة "الليكود" تصويتالطيبي: مد أح .11

 دددددان أحمدددددد ال يبدددددي، النا ددددد  العربدددددي فدددددي السنيسدددددر ايسدددددرا يني : عبدددددد الدددددرتوش أرنددددداتو  - ال دددددد 
)البرلمدددان(، إن  دددرار حدددز   النيسدددود ، العمدددن عندددس ضدددم المسدددتو نار الم امدددة عندددس أراضدددي الضدددفة 

 ة  الدولة الواحدة . الأربية إلس إسرا ين، يفتح ال ريل ي ام
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و ان ر ي  لجنة ال د  في ال ا مة المشترسة في تصدريح مستدو  أرسدن نسد ة مند  لوسالدة األناضدون 
إن  تصددوير النيسددود، الحددز  الحدداسم، لضددم المسددتو نار إلددس إسددرا ين هددو إمعددان فددي  تددن فسددرة حددن 

تدالي الحينولدة دون إ امدة الدولددة الددولتين، وفدتح ال ريدل أمدام ن دداش ح ي دي لفسدرة )الدولدة الواحدددة( وبال
الفنس ينية المست نة . ورأ  ال يبي أن ما يجري فعنيا هو ت بيل  نظام االبرتاايد )الفصن العنصري( 

 مع ح ول عنيا لنياود وانعدام الح ول لنعر  . 
 1/1/2018لألنباء،  األناضولوكالة 

 
 ألوروبي يستثني المستوطناتتصادق على اتفاق تعاون مع االتحاد ا اإلسرائيليةالحكومة  .11

، فدي جنسدتاا العاديدة فدي م ندع األسدبوة، عندس اتفدال لنتعداون ايسدرا ينية تن أبي : صاد ر الحسومدة
وياددش المشدروة إلدس الت دوير االجتمداعي  مع االتحاد األوروبي، يتضمن بنددا يسدتثني المسدتو نار.

ر التعندددديم واألبحدددداو والتسنولوجيددددا اال تصددددادي لنمن  ددددة، وتشددددجيع االبتسددددار والمنافسددددة فددددي مجدددداال –
والتشأين والوجود البي ي وغيرها. وبناء عنس سياسدة االتحداد األوروبدي، فدإن هدذا المشدروة يشدمن بنددا 

. أي أن 1967إ نيميا يشير بشسن صريح، إلس أن  ال يمسن ت بي   في المنا ل الوا عة وراء   و  
وهضبة الجوالن ال تست يع المشارسة والحصون عنس الجاار االستي انية في الضفة وال د  الشر ية 

وو ع االتفال مست  نا بة وزيدر ال ارجيدة، تسديبي حو دوبيني )ليسدود( ومستد  وزيدرة ال ضداء  التموين.
  ايينر شسيد )البير الياودي(.

و دددد صددداد ر الحسومدددة عندددس االتفدددال، أون مدددن أمددد  األحدددد، بعدددد  يدددام الدددوزيرة ميدددري ريأدددش، التدددي 
فال، بت ديم تحفظ ف   ولي   نبا بإعادة الن اش. وبسب  عدم ت ديم اعتراضار من  بن عارضر االت

وزراء آ رين، تمر المصاد ة عنس ال رار بأالبية هاد ة، أي أن  تدم تمريدرال بشدسن فدوري، بعدد أن سدان 
مدة ر ي  الوزراء، بنيامين نتنياهو،  د صادل عني  في و ر سابل. ويعني هذا ال رار عمنيدا، أن حسو 

 إسرا ين توافل عنس م ا عة المستو نار.
 2/1/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 نشوب حرب على الجبهة الشمالية 2018األكبر في  الخطر: "األمن القومي" معهد .11

 ددددان معاددددد أبحدددداو األمددددن ال ددددومي ايسددددرا يني )تددددابع لجامعددددة تددددن أبيدددد  : سددددعيد عمددددوري - ال ددددد 
تواجااا إسرا ين في العام الجديدد هدو   در نشدو  حدر  عندس الحسومية(، إن أ  ر التاديدار التي 

 الجباة الشمالية أمام ثالثة  و  أساسية إيران و حز  هللا  والنظام السوري. 
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جدداء ذلددن فددي ت يدديم اسددتراتيجي سددنم  ر ددي  المعاددد الميجددر جنددران احتيددا  عددامو  يدددلين، ايثنددين، 
صدحفياا، بثد  مو دع  اا لت يديم، ع دد رفندين ويددلين، مدتتمر لنر ي  ايسرا يني رتوفين رفنين. و بين تسدنيم ا

المعاددد، لتسددني  الضددوء عنددس أبددرز الن ددا  فددي الت يدديم. وجدداء فددي الت يدديم أن التاديددد الثدداني يتمثددن فددي 
   ر و وة مواجاة عسسرية مع حرسة حما  في   اة غزة. 

 تدر  مدن الحددود مدع إسدرا ين رغدم أما التاديد الثالو واأل ير فيتعنل بتنظيم  داعش  ايرهابي الدذي ي
 هزيمت  في العرال وسوريا، حس  الت ييم. 

وتدددابع  إال أنددد  عندددس  نفيدددة هدددذال الازيمدددة انت دددن داعدددش بنشدددا ات  إلدددس جندددو  سدددوريا مدددع الحددددود مدددع 
الجوالن وسذلن في سيناء، فتواجد هدذا التنظديم فدي المن  تدين ال دريبتين مدن إسدرا ين يزيدد مدن م دا ر 

 ظيم ارتسا  عمنيار إرهابية ضد أهداش إسرا ينية . محاولة التن
وأوصددس الت يدديم، بمواجاددة إيددران مددن  ددالن بنددورة تفاهمددار رسددمية مددع الواليددار المتحدددة واسددتراتيجية 

 مشترسة تجاال سافة التاديدار اييرانية في الشرل األوس . 
دون عربيددة لنمسدداهمة فددي وبشددأن المنددش الفنسدد يني، أوصددس المعاددد فددي الت يدديم، باسددتأالن اسددتعداد 

المسددديرة السياسدددية، والتعدددا ش األمريسدددي مدددع إسدددرا ين بأيدددة التوصدددن إلدددس اتفدددال سدددالم تددداري ي مدددع 
 الفنس ينيين، يتدي في نااية الم اش إلس حّن الدولتين. 

من جانب ، رأ  رفنين أن ما جاء في الت ييم يدن مرة أ ر  عنس أن  مدن الضدروري المضدي  ددما فدي 
 ياسي مع الفنس ينيين وسسر الجمود الذي يستنش هذا المسار.المسار الس

 2/1/2018لألنباء،  األناضولوكالة 
 

 التزام الصمت حول إيرانبالسياسيين اإلسرائيليين  توصياألجهزة األمنية  .11
أوصددس ال بددراء والم تصددون فددي الشددأن اييرانددي فددي أجاددزة األمددن ايسددرا ينية، المسددتو  : رامددي حيدددر
م التصريح والتزام الصمر بسن ما يتعنل بالمظاهرار واالحتجاجار في المددن اييرانيدة، السياسي بعد

 واعتبروا أن هذا التصرش هو أفضن ما ي دم المصالح ايسرا ينية.
سدرا ين، أمريسدواعتبر محننون أمنيون أن المتظاهرين في إيران لن ي بنوا بوصمام بالمدعومين مدن  ا وا 

ولذلن  د يتنصنون عنناا من هذال التصريحار ومن المحتمدن أن يعن دوا احتجاجداتام بسدب  تصدريحار 
 ي، دونالد ترام ، التي  د تعتبر تد الا في الشأن الدا ني اييراني.مريسإسرا ين والر ي  األ

 1/1/2018، 48عرب 
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 ود إلى فترة "الهيكل األول"يع العثور على ختم أثريتزعم  اإلسرائيليةهيئة اآلثار  .12
 الر سن ار االحتالن ايسرا ينية يوم االثنين، اند  تدم العثدور عندس  دتم مصدنوة مدن الف دار : رام هللا
فدي ال دد   األ صدسعام،  الن عمنيار الحفر التي تجري عند الحا   الأربدي لنمسدجد  2700عمرال 

ال تم يتيد الزعم الذي ورد في التدوراة بأند   فإن العثور عنس هذا ايسرا ينيةوحس  السن ار  المحتنة.
  سان هنان حاسم لنمدينة .

ايسرا ينية، في بيان االثنين، أن ال تم، وهو بحجم العمنة المعدنية،  عني  ن دوش  اسثارو الر هي ة  
ألون  بالنأة العبرية ال ديمة ، ووصفت  بأن   استشاش هام وفريد من نوع   وان  يعود إلس فترة  الايسن ا

  د   ا . األلمانيةوف ا لما ن نت  وسالة الصحافة 
 1/1/2018القدس، القدس، 

 
 2017مرة خالل العام  645رفع األذان في المسجد اإلبراهيمي بالخليل  "األوقاف": االحتالل منع .30

نة منعر السن ار ايسرا ينية، رفع األذان في المسجد ايبراهيمي، في مدي:  ي  أبو سمرة - رام هللا
المنصرم، بحس  وزير األو اش  2017مرة،  الن العام  645ال نين جنوبي الضفة الأربية 

 الفنس يني يوسش ادعي . 
و ان  ادعي   في بيان صحفي تن ر وسالة األناضون نس ة من ، إسرا ين  تنتان حرمة المسجد 

 وتن ص من حرية المسنمين، وتعتدي عنس مسجد إسالمي  الص . 
 و اش المتسسار الدولية بالعمن عنس  و ش االعتداءار ايسرا ينية بحل المسجد . و ال  وزير األ

 1/1/2017 لألنباء، األناضول وكالة
 

 لعهد التميمي إلبقائها بالسجن سنوات اتهاماً  12توجيه  .32
الفنس ينية عاد  إلستامة  12وجار محسمة عسسرية إسرا ينية أم  : ش  ( أ)  - برهوم جرايسي

عاما( التي ضربر جنديين إسرا ينيين في شري  فيديو انتشر عبر موا ع التواصن  16التميمي )
 أعننر، بحس  ما أسبوعاسانون األون )ديسمبر( الماضي، ومددر اعت الاا  15االجتماعي في 

 تامة إلياا. 12و الر المحامية غابي السسي ان  تم تمديد اعت ان موسنتاا بعد توجي   محاميتاا.
ن التام ت ل اء الحجارة.وا  توجي   أيضاوتم  تعنل بستة حوادو منفصنة، بما فياا التحريو والتاديد وا 

  تام ل ريبتاا نور. إلس إضافةتام لوالدتاا ناريمان،   مسة
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تع د في هذا  أن، عنس األ نالشار الحالي عنس  8تمديد اعت ان عاد وناريمان حتس  أيضاوتم 
حين  إلسمحتجزار  بإب ا اناالدعاء ي ال   أن إلسسسي وأشارر ال .أ ر التاريخ جنسة استماة 

  انتااء المحاسمة.
ي( بعد ظار أمريسدوالر  1,400شيسن ) 5,000 الل سراح نور التميمي بسفالة  يمتاا إومن الم رر 

 است ناش ضد ذلن. أياليوم، في حان عدم ت ديم االدعاء 
 2/1/2018الغد، عم ان، 

  
 يحيي العالم لشد  الرحال إليهاومس مسلميمفتي القدس يدعو  .33

دعا مفتي ال د  والديار الفنس ينية الشيخ محمد حسين المسنمين والمسيحيين في دون العالم سافة 
إلس شّد الرحان إلس ال د  والمسجد األ صس المبارن ولسنيسة ال يامة، لنتأسيد أن المسنمين 

 وحمايتاا.والمسيحيين يعيشون في هذال األرو مشترسين بالدفاة عناا 
وأسد الشيخ حسين عبر البو الموحد والمشترن مع عدد من الفضا يار العربية أن ال د  عاصمة 
فنس ين األبدية، وعدنا هللا إياها في ستاب  السريم، ب رار ال ي بن الن د وال تأيير الح ا ل من أحد، 

و فر ال يادار ، «من ال يمنن لمن ال يستحل»المشتوم وهو  رار  ترام ومنذ أن صدر وعد 
 «.ايسالمية، و الر بصور عان ومرتفع، إن هذا ال رار مرفوو ولن يأير أي وا ع في ال د 

نحن حين نعنن رفضنا لاذا ال رار، إنما نرفو ألن   رار با ن وال يمسن بأي حان من »وتابع 
 «األحوان أن ي بن  العر  وال المسنمون وال المسيحيون

 2/1/2018عم ان،  الدستور،
 

 فلسطينيًا في الضفة الغربية 38االحتالل يعتقل  .34
، حمنة اعت االر واسعة في منا ل من الضفة 2018شّنر  وار االحتالن ايسرا يني فجر عام 

 فنس ينياا. 38الأربية المحتنة، ترسز معظماا في محافظة  ولسرم حيو اعتُ ن 
 2/1/2017الحياة، لندن، 

 
 ية في مشافي غزة خالل أيام بسبب نقص المستهلكات واألدويةالصحة: توقف العمليات الجراحوزارة  .35

ر النا ل باسم وزارة الصحة بأزة، أشرش ال درة، من تو ش العمنيار الجراحية وعدد من حذّ : غزة
ال دمار في المستشفيار، والمراسز الصحية في   اة غزة؛ بس  الن ص الحاد في المستانسار 

، مساء االثنين: إن العمنيار الجراحية، ال درة في تصريح  م تض و ان  ال بية، واألدوية األساسية.
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وعددا من ال دمار في المستشفيار، والمراسز الصحية، في   اة غزة، ستتو ش  الن أيام؛ بسب  
الن ص الحاد وغير المسبول في المستانسار ال بية، واألرصدة الدوا ية األساسية والفحوصار 

 الم برية.
 1/1/2017، لإلعالمالمركز الفلسطيني 

 
 االحتالل يفرج عن األسيرة الطفلة مرح الجعيدي .36

أفرجر سن ار االحتالن ايسرا يني، عصر اليوم االثنين، عن األسيرة ال فنة مرح الجعيدي :  ن ينية
 عاماا( من مدينة  ن ينية، بعد اعت ان دام عاماا سامالا في سجوناا. 16)

، وأصدر بح اا  بن مدة  صيرة  راراا 29/1/2017بتاريخ واعت ن جيش االحتالن األسيرة جعيدي 
 شيسن. 5000ي ضي بسجناا عاماا سامالا، إضافة إلس دفعاا غرامة مالية ب يمة 

تجدر ايشارة إلس أن األسيرة جعيدي،  البة في الصش العاشر في المرحنة األساسية، واعت ناا 
ترهيباا بتعمد إ الل الرصاص الحي  االحتالن بزعم محاولتاا تنفيذ عمنية  عن، سما وجر 

 محاسمة  بن إصدار حسم ناا ي بح اا. 14تجاهاا، و اضر غمار ما يزيد عن 
 1/1/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 للتنديد بالمتطرف حزان ويطالبون بصفقة تبادل مشرفة أهالي أسرى غزة ينظمون اعتصاماً  .37

ة غزة يوم أم  لزيارة أبنا ام المعت نين في السجون غزة: رغم عدم مأادرة أي من أهالي أسر    ا
ايسرا ينية، لأيا  مواعيد الزيارار الم ررة مرة واحدة سن شارين، حس  ما أعننر النجنة الدولية 
لنصني  األحمر، الجاة التي تنسل هذال الزيارار، إال أن هذال العوا ن تحدر األحوان الجوية السي ة، 

في إ ار فعالياتاا األسبوعية، التي جاءر هذال المرة بعد اعتداء عضو واعتصمر أمام م ر النجنة 
 السنيسر ايسرا يني لنمت رش أورن حزان، عنس حافنة لام  الن زيارتام الماضية.

وأمام م ر النجنة غر  مدينة غزة، تجمع حشد سبير من أهالي األسر  والمتضامنين، وشارسوا في 
دين األم ار الأزيرة وبرودة الجو، في رسالة تحد جديدة لعضو الو فة االحتجاجية األسبوعية، متح

السنسير المت رش حزان، الذي اعتد   الن الزيارة الساب ة  بن أسبوة، عنس الحافنة التي سانر ت ن 
 أهالي األسر   الن توجاام ألحد السجون لزيارة أبنا ام.

، «لن تحتفن  بن أن احتفن مع أبي»ا و الن فعالية أهالي أسر  غزة، رفعر الفتار سبيرة ست  عنيا
وذلن في رسالة إلس عا نة الجندي التي تريد االحتفان مع  بعيد ميالدال. ودعا أهالي األسر  حرسة 
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حما  وجناحاا العسسري الذي يأسر أربعة إسرا ينيين، بينام جنديان أسرا  الن الحر ، إلس إبرام 
 «.تبييو السجون»صف ة تبادن تضمن إ الل سراح ذويام وتعمن عنس 

 2/1/2018القدس العربي، لندن، 
 

 في مخيم عين الحلوة طريق حاجز النبعة المؤدي إلى حي طيطبا غلقي اللبناني الجيش .11
شاد حيي  ي با والصفصاش دا ن م يم عين الحنوة مساء اليوم استنفارا لجماعة الم نو  

اصر هذال الجماعة، بعدما أو ش نار سثيش من  بن عن وا  اللالمتواري عن األنظار بالن بدر، 
حاجز الجيش المعروش بحاجز النبعة، زوجة بدر الفنس ينية براء غال  حجير، ثم أ ن اا بعد 

 نصش ساعة. لحوالياستجواباا 
وعمد الجيش، إلس إغالل  ريل حاجز النبعة المتدية إلس حي  ي با والصفصاش، سما  ن  من 

، إغال اا، تحسبا من أن يتدي إ الل النار إلس إصابة أصحا  المحان التجارية المحاذية لنحاجز
 أي من عابري هذال ال ريل وأصحا  المحان وزبا ناا.

 1/1/2018، المستقبل، بيروت
 

 "إسرائيل"بضم مستوطنات الضفة إلى  "الليكود"قطر ترفض قرار  .11
سرا يني الحاسم أعربر   ر، اليوم ايثنين، عن رفضاا التام، ل رار حز  النيسود اي: أحمد المصري

 )يمين(، فرو السيادة ايسرا ينية عنس مستو نار الضفة الأربية بما فياا ال د  المحتنة.
واعتبرر وزارة ال ارجية ال  رية، في بيان لاا ا نعر عني  األناضون، ال رار  تعديا عنس ح ول 

ة الرامية إلس تنفيذ حن الشع  الفنس يني . و الر إن  تنفيذ ال رار من شأن  ت ويو المساعي الدولي
ودعر المجتمع الدولي إلس تحمن  الدولتين وف ا لنمرجعيار الدولية المعتمدة ومبادرة السالم العربية .

لزام إسرا ين باحترام  رارار الشرعية الدولية.   مستوليات  وا 
الشع   وجددر الوزارة التأسيد عنس مو ش   ر الثابر والدا م في دعم ال ضية الفنس ينية وصمود

 ، وعاصمتاا ال د  الشر ية.1967الفنس يني بما يضمن إ امة دولت  المست نة عنس حدود 
 1/1/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 الضفة والقدس بضم    "الليكود"قرار  تدينالمنظمة العربية  .12

 انيا، في بري اينساناعتبرر المنظمة العربية لح ول  محمد جمان: -اشرش م ر  -ال د  المحتنة 
 رار حز  النيسود جريمة حر  مستمرة في فنس ين المحتنة، وتسريسا لالستعمار االحتاللي، و البر 
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حالة منش االستي ان إلس المحسمة الجنا ية الدولية،  بإيجاد منظومة عمني  لتصفية هذا االستعمار وا 
الجنا ية الدولية إلس  المنظمة المحسمةواستاجنر المنظمة عدم  يام الر ي  الفنس يني بذلن ودعر 

ايسراة في فتح تح يل رسمي في جريمة االستي ان باعتبارها المنفذ العمني الوحيد لمحاسبة 
 المستولين عن هذال الجريمة.

وسانر النجنة المرسزية لحز  النيسود،  د صاد ر عنس مشروة  انون يتيد ت بيل السيادة عنس سافة 
 أراضي الضفة الأربية المحتنة، بما فياا ال د .المستو نار ايسرا ينية الم امة عنس 

 1/1/2018الشرق، الدوحة، 
 

 "إسرائيل": سعوديون يمهدون للتطبيع مع "الجزيرة نت" .11
غصر موا ع التواصن االجتماعي  اصة عنس تويتر بآراء وتأريدار لناش ين وصحفيين وا عالميين 

وتدعو لنت بيع مع إسرا ين في حمنة تبدو  سعوديين أ ن وا وابن تعني ار تست ش بال ضية الفنس ينية
 مصممة لتمايد ال ريل أمام أي ت ار  رسمي بين الرياو وتن أبي .

وتسابل عدد من سبار ايعالميين السعوديين في إبداء آرا ام التي تح  من شأن ال ضية الفنس ينية 
لم تعد تام ، إذ أصبحر  وتروج لنت بيع مع إسرا ين، حتس إن ساتبا مثن ترسي الحمد  ان إن ال ضية

   ضية من ال  ضية ل  .
ولم ي تصر ذلن عنس دعاة الت بيع من ايعالميين السعوديين، بن إن الدعوار والن اءار مستمرة 
سرا ينيين، حتس إن المتحدو باسم الجيش ايسرا يني أفي اي أدرعي غّرد  بين مستولين سعوديين وا 

  صدا . ا ال إن  العر  ين  ون الحل ساوا أو 
غير أن سن ذلن لم يمنع أصواتا مناهضة لنت بيع أن تصدة برأياا، فالناش ة السعودية ناس البنوي 

 االعتراش بدولة إسرا ين، متسدة أن   ال مسان يسرا ين بيننا . -برأياا-ترفو الت بيع، ألن  يساوي 
 1/1/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 
 نطقة مجدداً ي للممريكالرئيس األ نائبتأجيل زيارة  .42

أن زيارة نا    أعنن مستولون في وزارة ال ارجية ايسرا ينية، يوم االثنين، :)د   أ( -تن أبي  
إسرا ين تأجنر إلس أجن غير مسمس، بحس  صحيفة  تايمز أوش  الر ي  األمريسي ماين بن  إلس

وا إن بن  سيزور سان مستولون في االدارة األمريسية  د أعنن في مو عاا ايلستروني. إسرا ين 
 سانون ثان الجاري، وذلن ع   تأجين زيارة بن  التي سانر م ررة الشار الماضي. 14إسرا ين في 

 1/1/2018األيام، رام هللا، 
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 حساب األسيرة عهد التميمي يشطبتويتر موقع  .43
الن لنتواصن االجتماعي حساباا لن فنة عاد التميمي، التي تعت ناا  وار االحت« تويتر»ش   مو ع 

وأعننر مصادر إعالمية أن إغالل حسا  التميمي من  ايسرا يني بتامة ضر  جنديين إسرا ينيين.
يأتي ضمن سياسة المو ع المزعومة يغالل الحسابار التي تحتوي عنس منشورار « تويتر» بن 

 من جاة أ ر ، أ نل متضامنون مع عاد التميمي حساباا بديالا لاا ذار  ابع عنيش أو تحريضي.
 ؛ لنتضامن معاا ونشر أ بارها لنعالم.«تويتر»عنس 

 2/1/2018، الدستور، عم ان
 

 الفوارق وعدم المساواة االجتماعية واالقتصادية تتسع في دول المنطقة والعالم .11
تشاد من  ة الشرل األوس  وشمان أفري يا أعنس معدن من الالمساواة في العالم  : الحياة  –الربا  

في الم ة من األثرياء عنس  10الد ن والتمنن بين األثرياء والف راء، إذ يحصن  في نصي  األفراد من
في الم ة في الاند والبرازين  55في الم ة من الموارد والثروار العربية. وتصن هذال النسبة إلس  61

في الم ة في  41ا وروسيا. في حين تُ ّدر بدأمريسفي الم ة في شمان  47وأفري يا، وتن فو إلس 
في الم ة في دون االتحاد األوروبي، وف اا يحصاء أنجزال المرسز  37ين، وال تزيد الفوارل عنس الص

 العالمي لالمساواة.
وزادر الفوارل في العالم منذ ثمانينار ال رن الماضي، لسن توسعر في شسن الفر منذ اعتماد 

لية، والت ني عن تحسم العولمة وتحرير التجارة واال تصاد و روج بعو الدون من األنظمة الشمو 
الدولة باال تصاد نحو حرية المبادرة وا تصاد السول. وأصبح واحد في الم ة من أسثر أثرياء العالم 

في الم ة من مجموة الناتج ايجمالي لنسرة األرضية. بينما ال يمنن جميع ف راء العالم  27يمنسون 
الجوة واألوب ة نصفام في أفري يا منيون ش ص من  815في الم ة من الثروار، ويعاني  12سو  

 جنو  الصحراء.
، بفضن ت ور 2000تتج  نحو االن فاو منذ عام »وأفاد الت رير بأن الفوارل بين الدون والشعو  

متسسار الحسم واعتماد سياسة عامة وأنظمة تعنيم أسثر نجاعة. لسن الفوارل دا ن البند الواحد ما 
د نصش السسان الف راء في العالم من ثمرار النمو اال تصادي فت ر تتفا م في شسن متسارة، واستفا

ومن معدالت  المرتفعة في السنوار األ يرة. لسن في الم ابن شاد معدن نمو د ن ال ب ار الوس س 
 في العالم ومستو  معيشتاا تدنياا.

وير  «. ف رضعيفاا في حالة األفراد بين الشريحتين األغنس واأل»وسشش الت رير أن نمو الد ن سان 
محننون أن الحرو  والنزاعار التي انفجرر في السنوار الماضية في عدد من منا ل العالم، 
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وسان تراجع ال ب ار الوس س «. أضّرر أساساا بال ب ار الوس س م ارنة بب ية مسونار المجتمع»
 .2008ي تفّجرر عام ية واألوروبية  الن األزمة اال تصادية العالمية، التمريسالفتاا في المجتمعار األ

وبعس  التو عار،  رجر ال ب ار الأنية أسثر ثراء من تداعيار األزمة اال تصادية، وانت ن واحد في 
،  بن أن تتراجع إلس 2000في الم ة عام  33إلس  1980في الم ة عام  16الم ة من األسثر ثراء من 

في الم ة من  9يحوم حون  في الم ة من األسثر ف راا  50. وظن نصي  2016في الم ة عام  30
مجموة الثروار العالمية. وتبدو الفوارل االجتماعية واال تصادية والمنا  ية أسثر تاديداا لالست رار 
العالمي منذ أي و ر مضس. ويض نع التعنيم ووسا ن ايعالم والتواصن االجتماعي، بدور بارز في 

 إشعار تنن الف ار من المجتمع بالحيش الذي ي اولاا.
أصبح يتفول عنس الرأسمان العام في دون العالم حتس في »والحظر الدراسة أن الرأسمان ال اص 

في الم ة من الناتج ايجمالي في  350و 200الدون الشيوعية ساب اا. وانت نر الثروار الفردية من 
. وساهمر ال ص صة في انت ان المان 2008في الم ة عام  700و 400إلس ما بين  1970أعوام 

العام إلس أفراد محظوظين في المجتمع، تمنسوا ع ارار وأراضي ومصارش وشرسار وحتس م ارار 
 «.ومالع  رياضية

 20إلس ما بين  1980في الم ة من الناتج عام  70وتراجع الرأسمان العام في الصين وروسيا من 
تحاد األوروبي في الم ة ف  . وتراجع دور الدولة اال تصادي واالجتماعي في معظم دون اال 30و

وزادر أعباتها المالية. في الم ابن، اغتنس بعو األفراد من ممتنسار الدولة، سما هي الحان في 
ي اليا،  صوصاا إسبانيا التي ا تر  فياا الرأسمان  بري انيا والواليار المتحدة وفرنسا وألمانيا وا 

 في الم ة من الناتج ايجمالي. 750الفردي من 
تصادي والر اء االجتماعي من من  ة إلس أ ر ، وأصبحر ساتالونيا والية غنية في وتباين النمو اال 

جوار واليار أ ن غنس أو ف يرة في الموارد والثروار. وهي من األسبا  غير المباشرة التي تادد 
بتمزيل نسيج بعو الدون والمجتمعار، إذ تفضن المنا ل الأنية االنفصان عن تنن الف يرة. وهي 

 نة لنمست بن، ربما تسون دا ن الدون ولي  بيناا.حرو  متج
وت وش الت رير من عجز الحسومار عبر وسا ناا الدستورية عن العمن عنس الحد من الفوارل 
والالمساواة في الد ن والفرص، بسب  حرية اال تصاد والمبادرة بما في ذلن احتمان زيادة ديون 

نية الدا نية، التي تتدي في معظم األحيان إلس ت ني الدولة من م رضياا من األفراد وتفا م المديو 
الدولة عن ممتنسار عامة لفا دة الم رضين أو الم تنين، وأحياناا بتمويالر من الدولة ذاتاا أو 

 متسساتاا المالية لت وية الرسامين الو نية في مواجاة المنافسة الدولية.



 
 
 
 

 

 26 ص             4512 العدد:             1/2/2018 ثالثاءال التاريخ: 

                                    

لمتحدة واليابان ومنا ل أ ر  في السنوار ولوحظ تراجع الرأسمان الو ني في أوروبا والواليار ا
في الم ة من الناتج الو ني  100األربعين األ يرة، إذ بعدما سانر ت در الثروة الو نية بنحو 

في الم ة،  100ايجمالي، تراجعر تنن النس  إلس ما دون صفر في الم ة، وهي تتج  إلس نا ص 
مادية التي ترمز إلس دور ما فتئ يف د بري   أمام أي أن الدولة ال تمنن شي اا سو  المتسسار غير ال

تنامي الشرسار الض مة، التي أصبحر تتحسم بالمسنسن االنت ابي وف اا لمصالحاا، بما في ذلن 
 التموين وجمعيار الضأ  والنوبيار الم تنفة.

ار، و درتاا لنشرسار العابرة لن ار  االستراتيجيةوغالباا ما تص  نتا ج هذال االستح ا ار في المصالح 
عنس صياغة عالم جديد تتراجع في  الحسومار والبرلمانار والمنظمار الدولية وال انون الدولي، وحتس 

هانت  لاللتزامار الدولية من المناخ إلس أمريسنموذج دونالد ترام  في »األ الل وال يم السونية،  ا وا 
 «. ضية ال د 

 
 المغرب

لدين الُعثماني أمام البرلمان، بوجود تفاور سبير في وفي المأر ، اعترش ر ي  الحسومة سعد ا
منظدومة األجدور في ال  اعين العام وال اص. وأسد عزم الحسومة إعادة النظر في  ري ة توزيع 

بنيون دوالر(، في إ ار  12باليين درهم )نحو  110األجور في ال  اة العام، والم درة نف اتاا بد
استناداا إلس نتا ج دراسة أعّدها مست  دولي مت صص إصالح شمولي لمنظومة التعويضار، 

 بإشراش وزارة إصالح ايدارة والوظيفة العامة ووزارة اال تصاد والمان.
وتتفاور األجور في المأر  بحس   بيعة العمن في الوظيفة العامة أو ال  اة ال اص، وهي أسثر 

ر المرار. بينما ت ن عند الف ار س اء في ال  اة العام ولد  أصحا  المناص  العنيا تصن عشرا
ماليين عامن في المأر  عنس  6الضعيفة واأل ن تعنماا في الشرسار والمان الاشة وال يحصن نحو 

 ح ول التأ ية الصحية والضمان االجتماعي والت اعد.
وتزيد فوارل األجور في ا تالش االستفادة من ثمرار النمو، حيو يعت د صندول الن د الدولي، أن 

سان المنا ل النا ية والجبان والنساء ال رويار والعا نين من العمن في المدن، سانوا أ ن استفادة س»
من الناضة اال تصادية التي يشادها المأر ، منذ نحو ع د من الزمن والتي ضاعفر الناتج 

 «.ايجمالي مرتين
 2/1/2018الحياة، لندن، 
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 ؟"يلإسرائ"عن ضم الضفة الغربية إلى  المسؤولمن  .11
 فايز أبو شمالة د.

الت نين من المصا   مصيبة، وت زيم الاموم وهم سبير، وال فز عن الوا ع هوة سحي ة ستسسر عنل 
الشع  الساسر عن ح   المأتص ، والأاص  لنحل الفنس يني لي  الصااينة ف  ، سما تذسر ست  

دة لنعدو ايسرا يني سي السياسة، الأاص  لنحل الفنس يني هم سن أول ن الذين مدوا يد المساع
يأتص  األرو الفنس ينية، ومن هتالء من هو عنس شاسن  أمريسا ب رارها وأموالاا، ومنام من هو 
عنس شاسنة عربي يتآمر  نش السوالي ، أو فنس يني يتفا ر بناج  السياسي التدميري، وتنسي   

 األمني الت ريبي.
الذسر  ال مسين لتحرير ياودا والسامرة، بما ل د جاء في نص  رار ضم أرو الضفة الأربية  في 

فياا ال د ، عاصمتنا األبدية، تدعو النجنة المرسزية لنيسود  يادار النيسود المنت بة لنعمن من أجن 
السماح بالبناء الحر، وت بيل  وانين إسرا ين وسيادتاا عنس مجمن المجان االستي اني المحرر في 

 ياودا والسامرة .
ن  رار حز  النيسود  د سحل اتفا ية أوسنو، ولم يبل لنمفاوضين شي اا يتحدثون  د يظن البعو أ

عن ، و د ي ون البعو إن ال رار  د  ضس ناا يا عنس حن الدولتين، و د ي نن البعو من شأن 
ال رار، ويدعي أن ال رار سي بل عنس األرو التي ت ام عنياا المستو نار، وهذال ال تمثن أسثر من 

الضفة الأربية، وهنالن فرصة لم ارعة إسرا ين في األمم المتحدة، و د ي ون البعو من أرو  60%
إن هذا  رار حزبي غير منزم لنحسومة، متجاهنين أغنبية حز  النيسود، و د يدلي البعو بتصريحار 
نارية، وي ون: هذال  رارار الغية، لن نسمح بتمريرها، سنفشن المتامرة، وأرو الضفة الأربية 

ة، وبعد ذلن يذه  هذا ليتعاون أمنياا مع الم ابرار ايسرا ينية ضد الم اومة، و د ي ون فنس يني
 البعو: سندعو الجتماة ال يادة، وستدر  أنجع ال رل لنرد عنس  رار حز  النيسود، وهسذا..

والصحيح أن الشع  الفنس يني أمام سارثة سياسية، ونسبة حياتية ال ت ن  ساوة ووحشية عن نسبة 
فجأة، بن  امر بعد أن أسسر لوجودها عنس األرو عبر عشرار  48فدولة إسرا ين لم ت م سنة  ،48

السنين، وهذا ما يحدو اليوم، ف رار حز  النيسود بضم الضفة الأربية لم يس   من السماء سالم ر، 
بن سب   حرو المستو نين أرَو الضفة الأربية عنس مدار سنوار الرضا الفنس يني، والتعاون 
األمني، والمفاوضار، مع غو ال رش عن الممارسار ايسرا ينية، أو الصمر المري   وان 

 سنوار االنتظار لنتا ج فعن الممارسار ايسرا ينية عنس أرو الوا ع.
ل د جاء ال رار ايسرا يني بضم الضفة الأربية سنتيجة  بيعية لنناج السياسي الفنس يني الذي مسن 

الأربية، وعني  فإن تصحيح المسار ال يعني الو وش في وج  ال رار الصااينة من أرو الضفة 
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نما ضرورة الو وش بحزم في وج  السياسة الفنس ينية التي أسامر في تمسين  ايسرا يني فحس ، وا 
الياود من أرو الضفة الأربية، بن ويج  محاسبة سن مستون أسام في ضياة األرو، ويج  

ص م اومة الأزاة، وسان لام الب اء آمنين فول أرو ال صاص من سن صاح   رار أضاة فر 
 الضفة الأربية.

وما زلنا ن  ئ ون ون: إن منظمة التحرير  د اعترفر بدولة العدو ايسرا يني ضمن حدود سنة 
من أرو فنس ين السياسية، والصحيح هو أن منظمة التحرير  %78، والتي تمثن نسبة 1948

ين التي لم تعنن حتس يومنا هذا عن حدودها، فحدود دولة إسرا ين الفنس ينية  د اعترفر بدولة إسرا 
مفتوحة عنس سن  رار يضم أراضي فنس ينية أو عربية، وهذا يدلن عنس عدم استفاء دولة العدو 

نما تعمن وفل م ولة الحا ام األسبر لام، حين  ان: نمار حدودنا بو ع 48ايسرا يني بحدود  ، وا 
 أ دامنا.

اش بدولة إسرا ين تعني مأساة االعتراش المسبل بسن  رارار إسرا ين المفتوحة عنس إن جريمة االعتر 
 ضم المزيد من األرو الفنس ينية، بما في ذلن  رار حز  النيسود بضم الضفة الأربية.

وال  الص لنفنس ينيين من هذال النسبة إال ب الصام من  يادتام السياسية التي مادر األرو 
ر النيسود، دون ذلن، فسن حديو عن مواجاة أو شسو ، أو رفو، أو استنسار أو تنسي اا أمنياا ل را

شج  أو إدانة أو دعوة لن اء أو اجتماة أو متتمر هو حديو مس رة، وناج تس يش لدم الشاداء 
الذي نزش عنس أرو فنس ين، وهو يصرخ: ليرحن صاح  ال رار السياسي الذي يحز بسسين 

 س ين.المستو نين عنس ر بة أرو فن
 1/1/2018، فلسطين أون الين

 
 والتحدي الصمودعام  .11

 هاني المصري
سيسون عاماا من عدم الي ين، ويمسن أن  2018هنان من المتشرار والت ورار ما يشير إلس أّن العام 

يشاد ت ورار عاصفة في بندان عدة في المن  ة، في ال نيج والعرال وسوريا واليمن واألردن وليبيا، 
 ين ف  ، وربما يسون منع فاا تاري ياا في فنس ين. وال أبالغ في ال ون إن  يمسن أن ولي  في فنس

 يسون عام الصمود والتحدي، وبداية الناوو الفنس يني، أو حن ة جديدة عنس  ريل تصفية ال ضية.
فني  من المصادفة أن اليوم األ ير في العام الماضي شاد إ رار حز   النيسود ، وبايجماة، ضم 

ضفة الأربية يسرا ين، ما يعني أن و ر حصاد الثمار المرة ال بيثة  د أزش، وأن ضم الستن ال
 االستي انية يسرا ين ي تر ، وأن ضم منا ل )ج( لي  بعيداا، بن جاري ضماا بالتدريج.
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ولعّن ايعالن عن م   ار استي انية تضم إ امة م ار آالش الوحدار االستي انية مجرد م دمار 
سن أن يحدو، وهذا سن  من تداعيار وارتدادار  رار ترام  باالعتراش بال د  عاصمة لما يم

يسرا ين، ألن  يشجع غالة المت رفين ايسرا ينيين عنس المضي  دماا، ما يستدعي مواصنة المعرسة 
 لسسرال واالستعداد لما بعدال.

ة السالم  منذ تو يع اتفال أوسنو، إّن هذا ال رار بمنزلة تأيير  واعد النعبة التي حسمر ما سمي  عمني
التي  امر في جوهرها عنس محاولة التوصن إلس تسوية غير متوازنة، وعنس أن األراضي المحتنة 

أراو  متنازٌة عنياا. في حين إن  رار ترام  ب صوص ال د  يعني أن ايدارة  1967العام 
معاا، من  الن اعتبار أن هذال األراضي  ية انت نر من االنحياز يسرا ين إلس الشراسة السامنةمريساأل
ا، بن أصبحر أمريسلم يعد متنازعاا عنياا من وجاة نظر  -التي ضمر إسرا ين السثير مناا فعنياا  -

إسرا ينية، وأن الصراة سيدور فيما بعد عنس ما تب س مناا، أي عنس المنا ل اسهنة بالسسان 
تاجير وحن المسألة الفنس ينية عنس حسا  األردن والمصنفة )أ( و) (، وما يفتح  ذلن من مجان لن

 ومصر.
ومن التو عار لما يمسن أن يشادال هذا العام عدواٌن جديٌد عنس   اة غزة، فمع أّن إسرا ين وحرسة 
 حما   ومعاا ب ية الفصا ن الفنس ينية ال تريد مواجاة عسسرية اسن عنس األ ن، لدرجة أن إسرا ين 

الحصار عن ال  اة؛ حتس ال يتدي تفا م الحصار واألوضاة اال تصادية أعننر إ رار   ة لت فيش 
إلس انايارال وانفجارال، ما سي ود إلس المواجاة، أو الفوضس، أو سنتياما، ورغم حرص الجانبين اسن 

ا أو صواريخ تسب  بو وة  االنجرارعنس عدم  إلس الحر ، إال أن التوتر والعوامن المتثرة وصارو ا
 ين  د تدفع األمور نحو المواجاة العسسرية. تنس إسرا يني

نما ستبرز  و   ولن يفتح انفجار ال  اة أو انايارال  ريل عودة السن ة الم يدة بأوسنو إلي ، وا 
 جاادية مت رفة  لن يسون لاا مصنحة في ضب  ال  اة، وهذا من العوامن التي تجعن إسرا ين ال 

 ينية المترتبة عني ، وحرصاا عنس إدامة االن سام، تريد شن عدوان اسن، عدا عن ال سا ر ايسرا
وفتح  ريل  حن  ال ضية الفنس ينية عن  ريل إ امة سيان فنس يني في غزة يمسن أن يسمس 

  دولة ، ترتب  ب  أو ال ترتب  المعازن اسهنة بالسسان الم  عة األوصان في الضفة.
تدافع ولن تااجم في ال  اة، ألناا ال ضية ليسر سما ت رحاا بعو ال يادار، أن الم اومة س

حررت ، وأن الم نو  من الضفة أن تحرر نفساا وسأن الشع  الفنس يني شعوباا وسأن معارس  
 منفصنة عن بعضاا، وأّن إسرا ين ستسمح بم اومة مستعرة في الضفة وتُب ي ال  اة هاد اا!
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ار المحتنة من دا ن ، بدلين أناا إن هذال األ وان ت فز عن أن ال  اة لي  محرراا رغم انسحا  ال و 
من مساحت ، عدا عن سي رتاا عنس  %20ال تزان تحاصرال وتشن العدوان متس تشاء وتحتن حوالي 

 األجواء والحدود البرية والما ية.
 -فما متوفر ينفع لندفاة ولي  الاجوم  -فالحر  ال يريدها الفنس ينيون لتفول إسرا ين عسسرياا 

الذي يمسن أن تحدث ، ولعدم وجود عمل عربي وا  نيمي ودولي داعم، بما في   ولحجم الدمار والمور
السفاية، وألن الحر  العسسرية تحرش األنظار عن معرسة ال د  وعما يجري في الضفة من ضم 

 وتاجير زاحش.
ا سذلن، فانان حوالي  2018سيسون العام   7منيء بالتحديار والم ا ر، ولسن  يمسن أن يوفر فرصا

منيون  2، و48منيون في أراضي  1.8ن فنس يني ما زالوا ي يمون عنس أرو فنس ين، منام ماليي
 دا ن ال  اة، والبا ي في الضفة، بما فياا ال د ، وهم مصممون عنس الب اء والصمود والتحدي.

ا ال    المايمن األحادي أمريسسما تشاد المن  ة واي نيم والعالم تأيرار متسارعة، فنم تعد 
ي ر عنس العالم والمن  ة، بن تتراجع باستمرار، ولم تعد إسرا ين الالع  الوحيد أو الر ي  في المس

المن  ة، فانان الالعبون: اييراني، والترسي، والروسي، والصيني، واألوروبي. وهذا يضع حدوداا 
 لنفوذ وتد ن و وة الردة ايسرا ينية.

 ا دة وجامعة، وهذا حجر سنمار. ولسن هذا ال  صحيح أن هنان غياباا لمشروة عربي ول وة عربية
يمنع سنياا الفنس ينيين والعر  من االستفادة من تناف  المحاور اي نيمية والدولية، ومن أن إسرا ين 
باتر ت شس إيران أسثر من السابل بعد انتشار م اتني حز  هللا والجيش الشعبي اييراني في سوريا 

ا ي رح احتمان الحر ، غير أن إسرا ين ستفسر أسثر من مرة  بن وعنس حدود سوريا مع فنس ين، م
المبادرة إلياا سوناا ليسر مضمونة النتا ج، وألناا لن تسون سريعة و ا فة وبعيدة عن الجباة 

 الدا نية ايسرا ينية.
أحذر مرة أ ر  من االنضمام ألي محور سون ال ضية الفنس ينية جامعة، وتحظس بتأييد م تنش 

ر، التي يسعس سن مناا لتح يل مصالح  وأهداف  التي تت ا ع أو ال تت ا ع أو تت ا ع أحياناا المحاو 
 مع المصالح واألهداش الفنس ينية.

ما سبل يدن أن ما تريدال واشن ن وتن أبي  لي   دراا ال فسان من ، بن عدواناا يمسن االستعداد لدحرال 
حبا   ومنع حدوث  أو هزيمت . وهذا ممسن جداا إذا توفرر الرتية الشامنة وايرادة المستعدة لنتحدي  وا 

 ودفع الثمن و  ة العمن المناسبة.
ا بإدارة  2018سيشاد العام  ا بين االحتالن والفنس ينيين، إذ سيحاون االحتالن مدعوما سبا اا محموما

ترام    ش ثمار سياسة  نل الح ا ل عنس األرو المتواصنة منذ عشرار السنين، من  الن 
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لسعي لت ويع ال يادة، أو العمن عنس استبدالاا ب يادة جديدة إذا لم تتجاو  مع الم نو  مناا، أو ا
ت بن التعايش عنس األ ن مع األمر الوا ع الذي يفرض  االحتالن. وسيحاون الفنس ينيون مجدداا 

ود الناوو من وس  الرماد مدعومين بعدالة  ضيتام وتفو اا األ ال ي، وتصميمام عنس الصم
والتحدي مسنحين بالعمل العربي وايسالمي والدولي واينساني التحرري الذي عبر عن نفس  ب وة 

 برفو  رار ترام  باالعتراش بال د  عاصمة يسرا ين.
ال  أ ال اتن الذي يمسن أن ترتسب  ال يادة الفنس ينية اعتبار ردة الفعن عنس هذا ال رار سافية، أو أناا 

ال الحدود، واسن و ر الحصاد. وتسرر بذلن األ  اء التي ارتسبتاا تاري ياا يج  أن تب س ضمن هذ
عندما استعجنر باستثمار الثورار واالنتفاضار والمتأيرار والت ورار الدولية حين تصورر أن 

ذا غادر المح ة من دون االلتحال ب   راحر 1973  ار التسوية جارش بعد حر  تشرين  ، وا 
 عنياا .

وبداية التسعينيار من ال رن  1987فس  حين تصورر بعد االنتفاضة المجيدة في وسررر ال  أ ن
ا بعد انايار االتحاد السوفييتي والتضامن العربي،  الماضي أن الدولة عنس مرمس حجر،  صوصا

ية تراجع سثيراا، وأّن الدولة الفنس ينية باتر مريساأل االستراتيجيةبزعم أن الدور ايسرا يني في 
ية، ف فزر إلس المجاون، وو عر اتفال أوسنو سيئ الصير والسمعة، مراهنة عنس ريسأممصنحة 

ظاار حسن النية، ومتوهمة إمسانية تحّون الحسم أمريسالمفاوضار، وعنس  ا، وعنس إثبار الجدارة وا 
 الذاتي المحدود المنصوص عني  في أوسنو إلس دولة فنس ينية.

ال يادة، بن إن  و  رفو التسوية و عر في نف  والجدير ذسرال أن األ  اء لم ت تصر عنس 
ا بأن   ار التسوية جارش والدولة عنس مرمس  األ  اء، ولسن بصورة معاسسة، حين اعت در أيضا
حجر، والم نو  رفضاا ألناا ست وم عنس جزء من فنس ين في الضفة وال  اة ف  ، وألناا ال تمنن 

ن تار و ناا، بن نسترجع و ننا، وأن الحصون عنس  الم ومار، فرّد عنيام أنصار الدولة بأننا ال
شيء أفضن من ال شيء إلس أن وصننا إلس الفخ الذي نعيش جميعا في . ونحن بحاجة إلس سفاح 

بداة لن رج من .  عنيد وا 
من ال  أ اعتماد معادلة  إما السن أو ال شيء ، أو  بون  أي شيء  عنس أسا   إن اذ ما يمسن 

لت ني عن سن شيء فالمعادلة الصحيحة  تح يل أ صس ما يمسن تح ي   في سن إن اذال ، ولو بثمن ا
مرحنة من دون الت ني عن ب ية األهداش والح ول . مع أهمية ايشارة إلس أن   ار التسوية لم يسن 
نما تصفية، ما يت ن  من الفصا ن الفنس ينية السش عن الصراة عنس جند  جارفاا وال يحمن تسوية وا 

يدال، وعنس سن ة الحسم الذاتي تحر االحتالن التي ثبر بالمنمو  بأناا ال تحمن أفل الد   بن ص
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المعتمدة التي أوصنتام إلس  ريل  االستراتيجيارالتحون إلس دولة إذا استمر الفنس ينيون في اعتماد 
 مسدود.

رادة ال تنين و  ة عمن تح ل  أ صس ما سنمة السر تأيير المسار جذرياا عنس أسا  رتية شامنة وا 
 يمسن، وتفتح ال ريل لتح يل أهداش أ ر .

 2/1/2018القدس، القدس، 
 

 مع العدو التي أكدتها األحداث األخيرة الصراعحقيقة  .11
 ياسر الزعاترة
سثيرة هي األحداو التي عايشناها  الن السنوار األ يرة، والتي أسدر ح ي ة  الما هر  مناا 

لت ورار األ يرة لسي تمنحاا مزيدا من التأسيد، تارسة السياسيون الفنس ينيون والعر ، وجاءر ا
الستان األسبر من دون إجابة حتس اسن، وهو هن ستتدي تنن األحداو فعال إلس إ رار الساسة باا، 
أم سيواصنون م اردة الوهْم، مع العنم أنام ال يستوون عنس هذا الصعيد؟ إذ إن من بينام من يدرن 

اا سي ال يذه  نحو ال يار الذي يفرض  ذلن االعتراش، فيما سان تنن الح ي ة لسن  يتعامس عن
ن عنس نحو غير راسخ.  آ رون يتمنون بأيرها، وا 

الحل أن األحداو التي نشير إلياا هنا ليسر جديدة تماما، وربما امتدر لع ود؛ منذ االحتالن الثاني 
بال رارار الدولية، ومنح اعترافا ، ثم تحديدا بعدال بسنوار حين اعترش النظام العربي الرسمي 67عام 

 في الم ة من أرو فنس ين. 78ضمنيا لنصااينة بد
لسن ت ورار ما بعد أوسنو تبدو أسثر وضوحا، إذ عّون السثيرون عنس أن ت ور السن ة التي أنشأها 
، اتفال أوسنو إلس دولة ما، تسون  ابنة لنحياة، بحس  التعبير الذي ساد في الع ود الثالثة األ يرة

وتشمن ال د  الشر ية أيضا، فيما تم التنازن الضمني عن تجسيد عودة الالج ين إلس األراضي 
 .48المحتنة عام 

راهن ياسر عرفار رحم  هللا عنس ذلن، ومع  النظام العربي الرسمي، لسن المسيرة انتار باغتيال ، 
لتداهم الجميع الت ورار األ يرة ثم جاءر الجولة الجديدة بتو يع ورثت ، وهي التي انتار إلس ال يبة، 

عبر التشدد في   ا  نتنياهو، وان الب ؛ حتس عنس ما عرض  أسالف  من  بن، ثم  رار ترام  
باالعتراش بال د  عاصمة لنسيان، وما بين ذلن من عمنيار استي ان وتاويد، ها هي تأ ذ شسال 

ة واسعة الن ال في الضفة الأربية و حا في األيام األ يرة عبر إعالنار تتر  عن برامج استي اني
 وال د ، وها هو حز  النيسود يصّور بايجماة لصالح ضّم الضفة الأربية.
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، سانر سافية لمعرفة أعنس س ش لنتنازالر 2000والحان أن مفاوضار سام  ديفيد، صيش العام 
حن، فيما سان حريص عنس إنجاز ال” ديم را ي“يمسن أن ي بن ب  الأزاة، إن سان في أمريسا زعيم 

 في السن ة في تن أبي ، من ينتسبون إلس اليسار، ويوصفون باالعتدان،  ياسا باليمين.
لسن ورثة عرفار لم ي تنعوا بذلن، وأعادوا المراهنة من جديد، ورأوا بأم أعينام رد فعن أولمرر وليفني 

وجاء نتنياهو ليرفو  عنس تنازالر أسبر مما  دم في سام  ديفيد، لسناا لم تشبع شاية االحتالن،
حتس مبدأ تجميد االستي ان من أجن رحنة عبو تفاوضية جديدة، ولنصن إلس المرحنة األ يرة التي 

 مع ترام  وسوشنر، والتي تابعاا الجميع.
سن ذلن أسد الح ي ة السبر  التي يار  مناا الساسة، ممثنة في أن س ش الحن الذي يمسن أن 

بحان الحد األدنس الذي يمسن أن ي بن ب  أي زعيم فنس يني، يعرض  أي زعيم صايوني لن تصن 
أسان من الموجودين، أم ممن يمسن أن يأتوا الح ا، بما في ذلن األسماء التي يراهن البعو عنياا، 
سما هو حان دحالن، سما أن مراهنة الصااينة عنس الزمن والنسيان هي مراهنة  اسرة؛ ألن األجيان 

 فنس ين من بحرها لنارها عن ال ديمة.الجديدة ال ت ن تمسسا ب
، فإن  حتس الوضع 2000ديفيد   وفي حين سان الوضع العربي أفضن  نيال،  الن مفاوضار سام

ن  ين إن هنان من دعم  باذا ال در أو  البا   الراهن ال يمسن أن ي بن المعروو صايونيا، وا 
 دعم أمريسي ال يأتي.ذان، ربما جاال بأبجديار الصراة، وربما تبعا لنحاجة إلس 

 الصة ال ون هي أن سن ما جر  يتسد الح ي ة السبر ، وهي أن هذا الصراة لن ُيحن بالتفاوو 
ما اندالة جولة أ ر   بأي حان، وهو بين  يارين، إما المراوحة بانتظار جولة سبر  تحسم  ناا يا، وا 

أو شر  من األراضي  تتمثن في انتفاضة شامنة تفرو عنس االحتالن االنسحا  من دون  يد
. وال شن أن المراوحة تمثن مصيبة يتحمن وزرها من يصّرون عنياا، ولي  الشع  67المحتنة عام 

 الجاهز لنمواجاة وت ديم التضحيار.
 2/1/2018، الدستور، عم ان

 
 "نتنياهو"األحدث عن فساد  .11

 عبد الرحمنأسعد 
لعامة لألمم المتحدة باألغنبية ال رار الرافو من  س ريار ال در  ايسرا ينية، جراء إ رار الجمعية ا

أي إجراءار تادش إلس تأيير الوضع في ال د ،  يام ر ي  حسومة اليمين المت رش )بنيامين 
نتنياهو( بوصش األمم المتحدة بأناا  بير األساذي  ، عنما بأن  هو الذي يعيش في  بير األساذي   

ا الفساد المثارة ضدال. فسال المجتمع وال ب ة السياسية الح ي ي في ضوء الت ورار المتسارعة ب ضاي
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في إسرا ين بانتظار انتااء التح ي ار التي تجرياا الشر ة وتوصية المدعي العام بتوجي  اتاام رسمي 
مرار، في حين بار سثيرون من السياسيين ايسرا ينيين  7)لنتنياهو(، بعد  ضوع  لالستجوا  

البون  بت ديم است الت ، مع إصرار )نتنياهو( عنس تجاهن الت ورار وهو البارزين يتامون  بالسذ  وي 
ما أسدال بنفس  حين عنل عنس مسألة ت ديم ال حة اتاام ضدال مت را بال ون الممجوج الذي أثار استياء 

 سثير من ايسرا ينيين:  غالبية توصيار الشر ة ي ذش باا إلس سنة ال مامة !!!
ية باسالش، والتي انضم إلياا  بن أيام  نينة اليمين ايسرا يني، احتجاجا تتوالس المسيرار ايسرا ين

عنس الفساد الحسومي والم البة باست الة )نتنياهو( وذلن مساء سن سبر لألسبوة الرابع عنس التوالي. 
بن إن )نتنياهو( أ نل عنس المظاهرة األ يرة، السبر الماضي، اسم  مسيرة العار ، والتي ت ننتاا 

افار ت الب  وأعضاء آ رين فاسدين في حسومت  باالست الة. وفي تظاهرة دعا إلياا وزير  الدفاة  هت
السابل )موشي  يعالون(، الذي أصبح  صما )لنتنياهو(، أعنن )يعالون( في المظاهرة:  إن الفساد 

ر هار ، آفة أ  ر بسثير من التاديد اييراني ومن حز  هللا ومن حما . نتنياهو يتصرش سما أزع
ويضرم النار بما ف دنا األبناء ألجن  . بن وفي ت ور منفر،  ان ر ي  اال تالش الحسومي الجديد 
)دافيد أمسالم( إن   يج  عنس نتنياهو االست الة من منصب  إذا ما  دمر ضدال ال حة اتاام تتضمن 

 نتنياهو فعن أسوأ ما تامة الرشوة . أما المفتش السابل لنشر ة ايسرا ينية )آساش حيفت ( ف ان: 
يمسن فعن ، فاو يزعزة ث ة الجماور بالشر ة. سان عني  االست الة بمجرد اعتراف  بتن ي الادايا . 
ومن جات ، ست  )عوزي برعام( ي ون:  حصن الجماور ايسرا يني جراء التح ي ار مع نتنياهو عنس 

إذا سانر أ وال  هي نتيجة تفسير أو الذي ال يمسن عنس اي الل معرفة  ترام ر ي  أسوأ من دونالد 
نزوة عا فية. نتنياهو يدرن أن  في ور ة جماهيرية ويحاون إعادة العجنة إلس الوراء. ولسن الو ر 

 أصبح متأ را جدا. يحظر تصديل أي سنمة ي ولاا .
منع وبعد أن صادل السنيسر )البرلمان ايسرا يني( بال راءة األولس عنس   انون التوصيار ، الذي ي

الشر ة من ت ديم توصيار مع انتااء التح يل، والذي يسري بأثر رجعي عنس التح ي ار مع 
)نتنياهو(!!!، ست  محنن الشتون الدا نية في  هآرت   )يوسي فيرتر(:  في لحظة من أسثر 
ن النحظار الم زية لنسنيسر، ساهم اال تالش الحاسم بت ديم الدعم إلس المشتب  ب  الر يسي نتنياهو م

النذين يشارفان عنس  2000و 1000 الن  انون يحظر نشر  الصار تح يل الشر ة في المنفين 
االنتااء في و ر  ري . لم يسبل أن شادنا مثن هذا االنح ا ، فال انون جرر  يا ت   صيصاا 

ش عنس  يا  ر ي  الحسومة المتور  بجرا م جنا ية، بمعرفة من  وبالتنسيل مع . لسن ما دام اال تال
متمسساا بالحسم، فإن سن عمن شنيع هو  يار  انوني، وسن ح ي ة هي سذ ، وسن سذ  هو ح ي ة . 
أما )يوفان ديسسن( ر ي  جااز الشابان األسبل، ف ان بشأن  تشريع حظر التح يل مع ر ي  وزراء 
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ي السنيسر م يم :  تشريع فاسد، يبرر  روج الجماور إلس الشوارة إذا لم يتو ش. الت ورار األ يرة ف
وفي اال تالش، تتسد أن الفساد ضر  جذورا عمي ة في مجنسنا التشريعي . وأضاش:  لدينا سب  
وجي  ألن نسون مفزوعين من التعفن ال يمي واأل ال ي الذي ي ودنا، والذي يتسنن إلس السنيسر 

ي السنيسر ومنظومار الحسم وي وو مست بننا وأس  وجودنا. إذا سمحنا لنفساد ألن يحتن مسان  ف
 سنسون مازوزين، م ننين، وباألسا  عفنين .

عنس صعيد متمم، وفي م ان بعنوان  إسرا ين تتدحرج إلس ممنسة موز! ، ست  )ناحوم برنياة( ي ون: 
عضوا آ ر في السنيسر. عنيام أن يعرفوا بأنام  119 المشسنة ليسر نتنياهو: المشسنة هي الد 
ال ريل الس جماورية موز )واألدل، ممنسة موز( !!! أما يدحرجون الدولة في منحدر سن ، في 

أول ن الذين يدعون لنحفاظ عنس حز   النيسود  في السن ة، ف د باتوا سذلن يدعون الست الة 
)نتنياهو(. ففي سيال تبيان أهمية  الحز   عنس )نتنياهو(، ست  )نداش هعتسني( ي ون:  سن من 

سيسون أفضن لنيسود  -س ساعر، من اردان وحتس لفين من سات  وحت –ينت   في مسان نتنياهو 
ولندولة في الظروش الحالية. إذ فضال عن سن شيء آ ر، أصبح نتنياهو بذنب  عب ا ث يال عنس 
النيسود والمعسسر الو ني، ناهين عن الم ا ر التي تحدل من   وار يا سة من شأن  أن يت ذها 

 في محاولة ين اذ جندت  .
( يدرن أن ال  صم واضحا من المعارضة ياددال عنس الساحة السياسية حاليا، فإن رغم أن )نتنياهو

من المتسد أن ال نل بار يتمنس  أسثر من ذي  بن، وس  متشرار تفيد بأن الشر ة ستناي  ريبا 
التح ي ار وتوصي بت ديم  لنمحاسمة، مع تصاعد الحران الشعبي األسبوعي الداعي ي الت . إن 

ما بعد االنت ابار البرلمانية، التي  إلسعن مار ، يب ي  في سرسي ر اسة الوزراء،  )نتنياهو( يبحو
 د يض ر لاا )نتنياهو( في ال ري  العاجن حان شعر أن هذال االنت ابار ستن ذال وتعيدال إلس ر اسة 

 الوزراء!
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