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سن قانون شرعنة االستيطان
 .1نتنياهو يوعز بدفع ّ
تحري ررر ررال ض رراهر :أوع رري رئ رريم الحسرم رري ابسر ررائيتيي ني رراميال تالني رراهر لر ررئيم ا ئ ررالال

ع ررر

الكنيست دافيد يالان ،دفع إجراءات سال مشروع "قاترن الالسريي" لشررعني ا سرالينان ومدرادرر أ ار

فتس ررنينيي وذك رررت ص ررحي ي هر ر رتم ،الي رررح األح ررد ،أن رئ رريم الن رراقو ف رري مسالر ر

تالني رراهر ،رررءا

هررفيالم ،أعتال عال هذه الالعتيمات الجد در لنالنياهر خرال لاائرم مرع مسرالر نيال مرال مسرالعمرر عررفرا،

وذلك إلى إضافي إلى قررار تالنيراهر ردفع م نرن لبنراء  68وحردر سرسنيي فري هرذه المسرالعمرر "تعري را"

عتى قرار المحسمي العتيا هدح  9يرت أقيمت عتى أ ار

بمتكيي فتسنينيي خاصي

وأضررافت الدررحي ي أتررم جررري رررح ال مرريم الماضرري ترزيررع دعرررر عتررى أع رراء كنيسررت لتمشرراركي فرري

تارراح حررر المدررادقي بررالاراءتيال اللاتيرري واللاللرري ،سرريجري رردا ،ا ثنرريال ،خررال اجالمرراع لجنرري خاصرري

مؤل ي مال مملتيال عال لجني ال ارجيي واألمال ولجني الااترن والدسالرر الالابعاليال لتكنيست

عرب 2017/1/29 ،48

عمان :عباس يستقبل سفيرة العراق ويقدم التهاني لبغداد باالنتصارات على "التنظيمات اإلرهابية"
ّ .5
عمران :قرردمت سر يرر العر ار لرردي األردن صر يي الر السررهيل أو ار اعالمادهررا ،السرربت ،2017/1/28
إلررى ال ررئيم ال تسررنيني محمرررد عبررار كس ر يرر يررر مايمرري وم رضرري فررر العررادر لتع ر ار لرردي دولرري

فتسنيال في مار إقامي الرئيم ال تسنيني في العاصمي األردتيي عمان

وقرردح ال ررئيم محمرررد عبررار الالهرراتي لتع ر ار قيررادر و ررعبا با تالدررارات الالرري حااالهررا الا ررات المسررتحي

العراقيرري عتررى الالنتيمررات ابرها يرري وعبررر عبررار عررال سررعادتم لالعييرري وتر يررد العالقررات رريال البتررد ال

الشايايال ،ولتالمليل الد ترماسي الذي هر األو لتع ار  ،ودعا إلى تشسيل لجنري ثنائيري مشرالركي لالنسري
آفا الالعاون المشالرك يال البتد ال

مررال جهالهررا ،تاتررت س ر يرر الع ر ار تحيررات ال ررئيم ف رؤاد معدرررح ورئرريم الرررزراء حيرردر العبررادي ووزيررر

رر اللا ررت فرري مسرراعدر ومسرراتدر
ال ارجيرري إ رراهيو الجع ررري إلررى عبررار وأكرردت السررهيل مرقررع العر ا
الشع

ال تسنيني والرقر
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 .3محافظ نابلس يتوعد "الخارجين عن القانون" باالعتقال والمحاكمة

ت ررا تم :ترع ررد مح ررافة مد ن رري ت ررا تم "ال ررارجيال عت ررى الا رراترن" ،ال ررذي س ررالهدفرن المؤسس ررات العام رري
وال اصرري فرري المد نرري ،بمالحاررالهو وتاررد مهو لتمحاكمرري وقررا أكرررح الرجررر  ،فرري يرران صررح ي" :إن

المسالري السياسي واألجهير األمنيي ال تسنينيي تالابع باهالماح كبير ،األحداث وا عالداءات الالي وقعرت

في المنناي الشرقيي مال المد ني ،وتحد دا في م يو ال ي"

وقررا الرجررر "إن ه رذه ا عالررداءات المررد رر ،هرري اتالهرراك لسرريادر الارراترن ونلحررا األذي بررالمرا نيال
مسررال السررسرت عتيررم" وتررابع " وجرررد لحدرراتي لتمعالررد ال أو

ومدررالحهو وممالتكرراتهو ،وهررر أمررر

منالهسي الااترن مهما كان مرقعهو" ،مشددا عتى "مراصتي األجهرير األمنيري عمتهرا وتشرا ها حالرى ارع
أصحا

األحداث المشبرهي ،في قب الها ويالو تاد مهو لتعدالي ،لينالرا العاا

عتى جرائمهو"

وكالة قدس برس2017/1/28 ،

 .4األحمد :المصالحة عالقة واتصاالت مع حماس لترتيب حوار قريب

عمان  -تاد ي سعد الد ال :قا ع ر التجني المركييري لحركري فرالز عرياح األحمرد إن "اتدرا ت تجرري

حاليررا مررع حركرري حمررار لالرتي ر

عاررد ح ررار قري ر " ،معالب ر ار أن "المدررالحي مررا ازلررت عالارري عنررد آخررر

مباحلرات جرررت ريال النررفيال" وأضرا

األحمررد ،لرر"المد" مررال فتسرنيال المحالترري ،إن التاراء الاررادح ،عنررد

ترجيم قنر الدعرر لتحركاليال سال افي التااء ،كما السرا " ،سيسرالكمل المباحلرات مرال حيرف ترق رت،

فرري ررهر حيي رران ي رتيرررم العرراح الماضرري ،خررال التارراءات اللنائيرري رريال الحررركاليال فرري قنررر ،لالت ررا
عتى تشسيل حسرمي وحدر و نيي"

وأوضز إن "المباحلات تناولت حينها حسرمي الرحدر الر نيي ،وبرتامجها السياسي ،و رياي الالشسيل"،

ولكنهررا "ترق ررت عنرردما تبررت "حمررار" تءجيررل التارراء بسررب

سر ر قياد هررا إلررى تركيررا ،ومنررذاك واألمرررر

مالرق رري" ول ررت إلررى أن "اجالمرراعي يررروت ومرسررسر ،أألخي رريال ،لررو بحلررا متررع المدررالحي ،ررل عاررد
المجتررم الررر ني" ،بابضررافي إلررى بحررف الرضررع السياسرري وآخررر المسررالجدات فرري األ ارضرري المحالترري،
وذلك خال التااءات الالي جرت مع المسؤوليال في روسيا

وأكد أترم برالر و مرال أهميري "دعررر مجترم و نري جد رد الشرسيتالم الجد ردر ،ممرا الريز ال رصري ت رماح
حركال رري "حم ررار" و"الجه رراد ابس ررالمي" إل ررى منتم رري الالحري ررر" ،إ أن ذل ررك ،بحسر ر

األحم ررد" ،أمر ر ار

سالحيل تحايام في ظل ا تاساح" وتره إلى ضرورر "إزالي العابات الالي ترق ت المباحلات السراباي فري
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قنررر عنرردها ،مررال أجررل أن تكرررن الحسرمرري كامترري الدررالحيي وف ر الارراترن ،ومالابعرري خن ررات إتهرراء
ا تاساح ،عبر الالن يذ الدقي

ت ا الااهرر ،في أ ار يما رم "2011

الغد ،عمان2017/1/29 ،

" .2الشرق األوسط" :حماس تنوي تكثيف قواتها األمنية على الحدود مع مصر

راح هللا  -ك اح زبرن :فالحت الستنات المدريي أمم معبر رفرز الحردودي مرع قنراع رير ،ألو مررر
فري العرراح الجد رد ،وذلررك بعرد رررح واحرد فاررن مرال عررردر قيرادي حركرري حمرار إسررماعيل هنيري إلررى رير،

قادما مال الااهرر الالي أجري فيها مباحلات مالادمي مع رئيم الم ا رات المدريي التراء خالد فرزي
وكان فرزي قد ت

مرال هنيري تعاوترا أكبرر مرال حمرار فيمرا

رل األمرال الاررمي المدرري ،كمردخل

لالحسرريال العالقررات وتنريرهررا وقالررت مدررادر منتعرري لرر"الشر األوسررن" إن حمررار سررالجري مشرراورات
حاي مال أجل بحف النتبات المدريي المحددر وكي يي الالجاو معها

وبحس

المدادر ،فإن "حمار" تنري تكليع قراتهرا األمنيري عترى الحردود مرع مدرر مرال أجرل مراقبري

أف ل ،ومنع تستل أي عناصر مالشددر مال ونلى سيناء ،كما سالكلع حربها ضد الجماعات المالشددر

المشررالبم بعالقالهررا مررع جماعررات "داعررء" فرري سرريناء ،إضررافي إلررى ضرربن سررر السررالح ،ومحاربرري أي
تباد

يال ير وسيناء

لكال المشستي األكبر أماح "حمار" هي إصرار مدر عتى تسرتيو الحركري مجمرعري مرال المنترربيال لهرا
عيشرن في رير ،وهرر مرا ترف رم "حمرار" حالرى اهن وبهرذا ال درر

قالرت المدرادر إن الحركري

ابسالميي قرد تعرالاتهو أو تسرمز لتمدررييال باسرالجرا هو فري رير ،وهري مسرءلي لرو تحسرو بعرد وبحسر

المدادر ذاتها سالعر

"حمار" عتى مدر في جتسات مسالابتيي دائل لمسءلي تستيو منتربيال

الشرق األوسط ،لندن2017/1/29 ،

" .6الحياة اللندنية" :قيادي في حماس يقلل من أهمية نتائج اجتماعات الحركة في القاهرة
ير  -فالحي صباح :قتل قيرادي فري حركري "حمرار" مرال أهميري تالرائا ا جالماعرات الالري عاردها ثالثري

قياد رن في الحركي مع مسؤوليال مدرييال خال األ اح الماضيي

وت ى الايادي في "حمار" ،ف رل عردح تشرر اسرمم ،أن سررن هنراك أي جد رد ترو الالرصرل إليرم خرال
ا جالماعات الالي عادها تائ

رئيم المسال

السياسي لتحركي إسماعيل هنيي وع ررا المسالر

مرسرى

أ ر مرزو وروحي مشالهى في الااهرر خال األسبرع الماضي
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وقالت مدادر فتسنينيي لر"الحيار" إن الاياد يال اللالثري بحلررا مرع رئريم ا سرال بارات العامري المدرريي

الرزير التراء خالد فرزي ومساعد م عددا مال الا ا ا العالاي يال الحركري ومدرر وأضرافت المدرادر

أن ا جالماع ررات تناول ررت ق ررا ا ت ررو تناوله ررا مر ر ار ار وتكر ر ار ار خ ررال اجالماع ررات س رراباي أو عب ررر وس ررناء
فتسرنينييال و يررر فتسررنينييال ،أهمهرا تررءميال الحرردود ريال الانرراع ومدررر ،ومنرع تناررل أي مررال عناصررر

الاررري المالشررددر عبررر األت ررا

رريال الانرراع وسرريناء ،وتسررتيو عرردد مررال المدررييال الررذ ال تاررر السررتنات

المدرريي أتهررو منتربرررن لهررا ومرجررردون فرري الانرراع ،والالرردخل فرري الشررؤون المدرريي الداختيرري ،وفررالز
معبر رفز ،وق يي الكرادر األربعي مرال الحركري الرذ ال وخن ررا فري سريناء بعرد سر رهو مرال الانراع عبرر

المعبر

لكررال الايررادي فرري الحركرري ،الررذي ف ررل عرردح ذكررر اسررمم ،أ تررع "الحيررار" أن ا جالماعررات األخيررر ،الالرري

تناولررت ق ررا ا مسررررر ،لررو تس ر ر عررال أي رريء جد ررد فرري الا ررا ا المنروحرري ول ررت إلررى أن هنرراك
مبالمي في الحد ف عال تاتي ترعيي في العالقي أو ي ص حي ال ال

أمنيي يال النرفيال

مع مدر ،وحر عاد لااءات
الحياة ،لندن2017/1/29 ،

 .7تحالف فصائل المقاومة :هناك نوايا مبيتة لعقد المجلس الوطني بصيغته الحالية في رام هللا
عمان  -تاد ي سرعد الرد ال :اعالبرر أمريال سرر تحرالع فدرائل المااومري ال تسرنينيي ،خالرد عبرد المجيرد،
أن "هن رراك ترا ررا مبيال رري لعا ررد المجت ررم ال ررر ني بد رريمالم الحالي رري ف رري راح هللا ،ومح رراو ت لاليوي ررر إرادر

الشع

ال تسنيني لالت راط فري مسرار سياسري خنيرر" ،بحسر

قرلرم وقرا عبرد المجيرد ،لرر"المد" مرال

دمش ر  ،إن "تالررائا اجالماعررات التجنرري الالح رريريي الالرري عارردت فرري يررروت مررؤخ ار ،كاتررت فا ررتي ولررو
تالرصل ل نرات تن يذ ي أو آليات عمل ،حيف تو رفع الجتسات إلى  15باط يفب ار رم المابل"
وأوضررز بررءن "ال ررال

رريال المجالمعرريال دار حررر البرترراما السياسرري ،ونعررادر تشررسيل المجتررم ،ومسرران

اتعا رراده ،رريال داخ ررل ال ررر ال المحال ررل وخارج ررم ،مم ررا أبا ررى األم رررر معتا رري ،حي ررف أن ال رربع

اجالماعات "الالح يريي" مجرد ،مشاورات ،ينما عرد الارار النهائي لتجني الالن يذ ي لتمنتمي"

عالب ررر

وأعررر عررال خشرريالم فرري "ترظيررع اجالماعررات التجنرري الالح رريريي و يرهررا مررال التارراءات لالمنيرري مسررار

سياسي خنير" ،وف قرلم

التاريخ :األحد 2017/1/29
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 .8جمال نزال :حماس تنظر لسيطرتها على غزة كوسيلة لجمع المال بطرق غير شرعية

راح هللا :اعالبررر المالحرردث باسررو حركرري فررالز فرري أوروبررا وع ررر المجتررم اللرررري لتحركرري جمررا ت ر اي ،
ف ررر

حم ررار " ر رراءر الذم رري" عت ررى المر ررا نيال المس ررافريال عب ررر معب ررر ي ررت ح رراترن ف رري ر رير ،ض ررر

لمشروعيي المنالبي ال تسنينيي بح العردر وتساء ت اي في حرد ف لبرتراما "مترع اليررح" الرذي برف

عبر تت ييرن فتسنيال“ :بءي ح ت ر

"حمار رسرما عترى سر ر المررا نيالم ،معالبر ار هرذا الالدرر

تهر الم هرح "السايو" لحركي حمار حر مبدأ حريي تنال المرا ال

وأوض ررز تر ر اي أن فر ررر

حم ررار الم ارم ررات الماليررري عت ررى المر ررا نيال فر رري الان رراع ،واس ررالماللها أزمررري
يرر

الكهرباء ،ءتي في إ ار تترتها لمسءلي سينرتها عتى ير الالي تملل وسيتي لجمع الما بنرر
رعيي لالمريل الحركي وأع ائها" ،واص ا هذه الممارسات "بالعربدر"

وفرري سرريا تدررريحات حمررار عتررى لسرران أحررد أع ررائها ،وتءكيرردها أتهررا لررال تشررارك فرري ا تال ابررات
المحتيري المالرقرع عاردها فري رهر أ رار المابرل ،وصرع تر اي هرذه الالدرريحات بميرر المننايري ،وقررا ":

إتررم عنرردما تررو ا ت ررا عتررى إجرراء ا تال ابررات ،كاتررت حمررار جرريءا منهررا" ،مرضررحا أن الالعنيررل جرراء
تاليجي ر بي "حمار" فر

"محاكمها" عتى عمتيي ا تال ابات ،واحالكاح ال دائل إليها

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/1/29 ،

" .9إسرائيل" طالبت ترامب بتأجيل نقل السفارة للقدس

تحرير ال ضاهر :قا الررئيم المشرارك لتحري الجمهررري األمريسري فري "إسررائيل" مرارك تسريل إن

"إسرائيل" البت إدارر الرئيم األمريسي دوتالد ترام

الءجيل تال الس ارر األمريسيري مرال ترل أ ير

الادر وتاتت صحي ي ه رتم ،اليرح األحد ،عال تسيل قرلم أمم إن "ترام
لبم فيها ،ولو ن أر أي تميير عترى مرق رم وهرر الدرر بحرذر بسرب

ف رري إسر ررائيل" وأض ررا
والشع
وأرد

تس رريل أن "ت ارمر ر

ؤيد تال الس ارر بدررر

ت رفرات رحهرا مسرؤولرن

ص رررح أكل ررر م ررال مر ررر ب ررءن إدارت ررم س ررالحالرح ر ب رري الحسرم رري

في إسرائيل في الا ا ا المرتبني بءر

أتم "

إلرى

رجد دليل أف ل مال عدح الالعاير

إسرائيل عمرما والادر خدرصا"

الالراري ي عترى إعرالن إسررائيل ،األسربرع الماضري،

عررال تيالهررا نرراء  2,500وحرردر س رسنيي فرري يمسررالر ناتم هررردا والسررامرر" أي ال ر ي المربيرري المحالترري،

"وأعالاد أن إسرائيل سالعني ضرء أخ ر لنال الس ارر ،وعندما حدث هذا فإن الس ارر سالنال فعال"

عرب 2017/1/29 ،48
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 .11ليبرمان يطالب نظيره األمريكي باالعتراف بـ"القدس الموحدة" عاصمة لـ"إسرائيل"
تل أ ي

 -تتير مجتي :ترجم وزير الدفاع ابسرائيتي أفيجردور ليبرمران إلرى تتيرره األمريسري جريمم

مرراتيم بنت ر  ،م رراده أن تعالررر الر ررات المالحرردر رر"الادر المرحرردر" ،أي "الارردر المربيرري" ،وكررذلك

"الارردر الش ررقيي" عاصررمي ل رر"إسرائيل" ،وذلررك خررال المسالمرري الهات يرري الالرري دارت ينهمررا أمررم ،والالرري
وص ت بءتها مسالمي "تعار وعمل" ووصع النا

تسان الر ازرر فري ترل أ ير

هرذه المحادثري بءتهرا

كاتررت "ود رري وتاجحرري" ،فيمررا قالررت مدررادر سياسرريي منتعرري إن ليبرمرران هنررء مرراتيم عتررى رردء و الررم،

ونتهمررا ات اررا عتررى الالعرراون فرري ق ررا ا أمنيرري ،والح ررا عتررى أمررال "إس ررائيل" والمدررالز األمريسيرري فرري
الشر األوسن كما ات ارا عترى عارد لاراء قرير

ينهرا وأ رارت المدرادر ذاتهرا إلرى أن ليبرمران رسر

ماتيم بعرابم في أكلر مال مناسبي عال الاليامم تجاه تعييي قرر "إسرائيل"

وجاء ت

ليبرمان با عال ار

الشيرخ لالسالجرا

بالادر ألن ماتيم ظهر ساباا أماح لجني الارات العسسريي في مجترم

قبيل المدادقي عتى تعيينم ،ورف

ا عال ار

بءن الادر عاصمي لر"إسرائيل"

الشرق األوسط ،لندن2017/1/29 ،

 .11نتنياهو يشيد بقرار ترامب بناء جدار مع المكسيك
تحريررر محمررد وتررد :أ رراد رئرريم الحسرمرري ابسر ررائيتيي نيرراميال تالنيرراهر ب ررالارار الدررادر عررال الرررئيم

األمريسرري دوتالررد ت ارمر
والردعو لاررار ت ارمر

نرراء جرردار فاصررل عتررى ررر الحرردود مررع المسسرريك واخالررار تالنيرراهر اب ررادر

عبرر تمريرردر عتررى حسرابم عتررى "ترررتير" ،حيرف أثنررى عتررى قررار الررئيم األمريسرري

بنراء جردار فاصرل عبرر الحردود مرع المسسريك ،األمرر الرذي اعالبرره الربع

األمريسيي الداختيي وأ دي تالنياهر دعمم لارار الرئيم ترام

تردخال بالسياسريي والشرؤون

ناء جدار فاصل عتى ر الحدود مع

المسسيك ،واسالذكر ذلك بالارار الذي ات ذه بناء جدار عتى ر الحدود مع سيناء

عرب 2017/1/28 ،48

 .15مسؤول عسكري إسرائيلي يدعو العتقال قادة حماس بالضفة الغربية
الناصررر  -مررال سررتيو تا رري ،تحريررر إ هررا

العيسررى :دعررا مسررؤو عسررسري إسررائيتي إلررى اعالاررا جميررع

قررادر حركرري حمررار فرري ال ر ي المربيرري المحالترري ،ووقررع ترردف األم ررا والب ررائع لانرراع رير ،إلررى أن
ت رج الحركي عال الجنرد ابسرائيتييال المحالجييال لد ها

جاءت تتك الالدريحات عتى لسان الجن ار ا حالياط في الجيء ابسرائيتي والع ر السا

في هيئري

أركرران الجرريء ابس ررائيتي ررادي زيرررت ،خررال اجالمرراع عاررده التررربي الجد ررد الررذي تررو تشررسيتم مررؤخ ار
التاريخ :األحد 2017/1/29

العدد4184 :

ص

9

هد

ال من مال أجل اسالعادر الجند يال أورون اؤو وهدار جرلرد ال المحالجرييال فري عرير ،بحسر

الانار "السابعي" العبريي ودعا زيرت إلى ضر البنيي الالحاليي لحمار في ال
جر

عتررى حسرمرري "إسررائيل" وقررع مررا وصر م بررابذ

الررذي تالعررر

ينما سال ي قادر "إسرائيل" بإ ال الالدريحات الكالميي

ي المربيري ،م ري ا أترم

لررم "إسررائيل" مررال قبررل حمررار،

وكالة قدس برس2017/1/28 ،

 .13صفقة الغواصات قد تورط نتنياهو بـ"القضية "3000

تحرير محمد وتد :قالت الانار اللاتيي ابسرائيتيي إن الشر ي الالي تدرر فحرري المعترمرات الالري قردمها
وزير الدفاع السا
حيف

مر ي عالرن ،خال اسالجرابم بسل ما العت بد اي المراصات والس ال الحربيي،

تسرالبعد إمساتيري تحريرل عمتيري ال حرل وتادري الحارائ برالمتع الرذي برات عرر

رر"الا يي

 ،"3000إلى تحاي جنائي الذي مال ءتم أن نا رئيم الحسرمي نياميال تالنياهر
واسررالجربت الشررر ي عررالرن فيمررا بررات عررر

رر"الا يي  ،"3000والالرري تالمحرررر حررر المناقدرري لشرراء

الس ر ال الحربيرري لحما رري مندررات المرراز ،و رراء س ر يناليال ح رربياليال وا تدررا ت بشررءن الد ر اي لش رراء

ثالث راصات وبحس

الانار اللاتيي ،فاد أفدز عالرن لتمحاايال عال معترمات م دتي ب در

ا تدا ت الالي أجراها تالنيراهر مرع مسرؤوليال برابدارر األلماتيري لشرراء ثرالث راصرات جد ردر وسر يني

حربيي ضد المراصات وزعو عالرن أن هرذه ا تدرا ت الالري أج ارهرا رئريم الحسرمري تمرت دون عترو
ودون إ رراك األجهرير األمنيرري ذات الدررتي ،حيررف تركررت المعترمررات الالرري كشررع عررالرن الناررا
اتنباعا لدي المحاايال بءن تالنياهر قاح ذلك لدوافع ير تييهي

وقا

عنهررا

عالرن إن تالنياهر تردخل بشرسل مبا رر فري صر اي المراصرات والسر ال الحربيري ،حيرف أسرهو هرذا

الالردخل فرري إلمرراء المناقدرري الدوليرري ومالئمرري ذلررك مررع الشررركي األلماتيرري "تيسررنكرو " ومنرردوبها بررالبالد
رجل األعمرا المحرامي مي ائيرل نررر الرذي وقرع مرؤخ ار عترى مرذكرر ت اهمرات لبنراء ثرالث راصرات
جد در لسالح البحريي ابسرائيتيي

وتعرريزت الشرربهات حيررا أداء وتهررا تالنيرراهر بعررد أن تكشررع أن محررامي تالنيرراهر وقريبررم دافيررد ررمرون

مالررررط فرري ق رريي المراصررات ،حيررف ملررل ررمرون أ

ررا رجررل األعمررا

نرررر وهررر منرردو الشررركي

األلماتيي "تيسنكرو " وحيا ذلك ،أصدر المسالشار الا ائي لتحسرمي أفيحاي مندلبتت أم ار لتشرر ي
ل حل الا يي ،وذلك ناء "عتى معترمات جد در وصتت إلى الشر ي ،وتنررات أخري هذا الشءن"

عرب 2017/1/28 ،48

التاريخ :األحد 2017/1/29

العدد4184 :

ص

10

 .14مع توسع التحقيقات ...رئيس المعارضة اإلسرائيلية يدعو نتنياهو لالستقالة

راح هللا  -ك رراح زبرررن :بعررد رررح واحررد مررال إج رراء تحاي ر ثالررف مرسررع مررع رئرريم الرررزراء ابس ررائيتي
نياميال تالنياهر بشبهات فساد ،دعاه رئيم المعارضي ابسررائيتيي إسرحا هيرتسررإ إلرى ا سرالاالي مرال

مندبم ،دعري أتم أصبز سير في تها ي النري
تها رري النرير السياسرري

لررذلك جر

وقرا هيرتسررإ إن "الا را ا المسشررفي ترؤدي إلرى

عتررى تالنيرراهر أن سررالايل كمررا فعررل يرئرريم الرررزراء ابس ررائيتي

األسرب إسررحا ار رريالم" ،مررذك ار بررءن هررذا األخيررر اسرالاا ألسرربا

"اسالاالي تالنياهر اهن سالكرن عمال جد ار با حالراح ،ألتم سيجن

أقررل خنررررر سررني  1977ومؤكرردا أن
البالد مييدا مال النياعات"

الشرق األوسط ،لندن2017/1/29 ،

 .12رؤساء األحزاب بـ"إسرائيل" يتحضرون لخالفة نتنياهو
تشهد الساحي السياسيي في "إسررائيل" حربرا مرال تبراد ا تهامرات عترى خت يري تاريرر م ارقر
حر

الدولري عرال

ير األخيرر في  ،2014ينما أسهمت الالحاياات مع رئيم الحسرمري نيراميال تالنيراهر فري تسرريع

الالح رريرات لمعركرري خالفالررم رريال الاررادر السياسررييال فرري "إسررائيل" وقررا ال بيررر العسررسري فرري صررحي ي
ه رتم عامرر هارئيل إن ال الفات السياسيي في "إسرائيل" اردهرا زعريو حري البيرت اليهرردي وزيرر

الالعتيو ت الالي ينت ،وزعيو حي "هناك مسالابل" ائير

كمررا شررال ينررت ووزيررر ابسررسان رررآ

يد ،التذان

رضان حربا ضد تالنياهر

ا تررت حربررا ضررد وزيررر الرردفاع السررا

مر رريم عررالرن ،الررذي

دوره شال حربم ضد ينت ووزير الدفاع الحالي أفيجدور ليبرمان

مررال جهالررم ،ذكررر المحتررل السياسرري فرري صررحي ي ه ر رتم رسرري فيرتررر أن حابرري حسررو تالنيرراهر آخررذر

با هالياز ،في ظل ما بات بحف عنم الساسي ابسرائيتيرن مال تحال ات جد در

وأك ررد أن ال ررائاي الال رري عيش ررها تالني رراهر بات ررت ظ رراهرر لتعي رران وعد رريي عت ررى ابخ رراء ،وبات ررت أجر رراء

ال شيي والات تسينر عتيم ،ألتم لو عد مناسبا رؤيري رئريم الحسرمري ارقرا حالرى عنارم فري تحايارات
حر ال ساد ،وبات دارع لتبااء في حياتم السياسيي والحسرميي

الجزيرة نت ،الدوحة2017/1/28 ،

 .16محللون :وضع نتنياهو صعب والتحقيقات لن ُتؤدي بالضرورة لسقوط حكومته
الناصرر  -مال ستيو تا م ،تحرير ختدون متترح :أ ار م الدان في الشءن العبري إلى أن الالحايارات
الالرري توجريهررا الشررر ي ابسررائيتيي مررع رئرريم وزراء ا حررالال نيرراميال تالنيرراهر لررال توررؤدي بال رررورر إلررى
سارط حسرمالم وقا المحتل السياسي ،مد ر المركي الدولي لالسالشارات يوماره تل أ ي م ،ود ع أ رر
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تدرار ،فرري حررد ف لرر"قدر رررر" ،إن مسررالابل تالنيرراهر مرا از
مبينا أتم مال المرجز أن تالكشع وت ا

ام ررا ،فرري ظررل اسررالمرار الالحاياررات،

ف يحي جد در في كل رح

و ررسك ال بيررر فرري الشررؤون ابس ررائيتيي ،أتن رران ررتحت ،خررال ح ررار خررا

مررع "قرردر رررر" ،فرري

إمساتيي أن تؤدي الالحاياات إلى سارط تالنياهر ،مشي ار إلى أن الالهمي ما ت اي ضعي ي

وتراصل الشر ي ابسرائيتيي تحايااتها في ق ا ا فساد عالاد أن نياميال تالنياهر ضالع فيها ،حيف

وكالة قدس برس2017/1/28 ،

ترمب
تتحضر لمصير السلطة بعد خطوات ا
 .17خبراء إسرائيليون" :إسرائيل"
ّ

ترم ر
أكررد خبررراء إس ررائيتيرن أن "إس ررائيل" تالهيررء لجنرري ثمررار سياسرري الررئيم األمريسرري الجد ررد دوتالررد ا

تجرراه ال تسررنينييال ،خاصرري بعررد تجميررده تحريررل أم ررا أجازهررا سررت م برراراك أوبامررا لتسررتني ال تسررنينيي،

الالي تعيء وضعا داختيا صعبا ،والمسالابل المجهر لترئيم محمرد عبار وف تاد رهو
وتال الكات

ابسرائيتي في مرقرع "أن آر جري" آسرا

رر ن عرال خبرراء إسررائيتييال تارد رات مالشرائمي

إزاء تالررائا الاررار األمريسرري األخيررر رقررع تحريررل األمررا لتسررتني ال تسررنينيي ،ونمساتيرري تعمرريو الا ررار
عتى المؤسسات الدوليي في األمو المالحدر ،مما قد رسل رسائل قاسيي إلى الستني ال تسنينيي ،تحمل

تهد دا لها بالعردر لتم اوضات مع "إسرائيل" ،ون فإتها سالدفع اللمال عال اسالمرار رف ها

وقا البروفيسرر عامرر تبرع رئريم مركري ابعرالح الردولي فري جامعري برار إ رالن ومسالشرار رئريم

ترم ر
الحسرمرري ابس ررائيتيي األسررب لتشررؤون العربيرري ،إن ا

ال تسنينييال ،وهر إعالن قري وجد د

با ر ارره هررذا مت ر صررنبرر الرردعو المررالي عررال
الجزيرة نت ،الدوحة2017/1/28 ،

 .18يسخاروف" :إسرائيل" تراقب خطوات السلطة الفلسطينية بالتوجه للمؤسسات الدولية
قا ال بير ابسرائيتي في الشؤون ال تسنينيي آفي س ارو

إن "إسرائيل" تراق

عال كل

ال نررات

الالي قد تارح ها الستني ال تسنينيي قريبا بالالرجم لتمؤسسات الدوليي لمراجهي "إسرائيل" هناك د مال

دخ ررر

رير ر الهجم ررات المس ررتحي ك ررإ ال الن ررار والال جير ررات وأض ررا

وابحبرراط فرري ص ر ر

أن هن رراك حال رري م ررال الي ررءر

ال تسررنينييال مررال الجهرررد الد ترماسرريي الالرري تارررح هررا السررتني ،وبررالر و مررال مررا

تن ررذه األجه رير األمنيرري ال تسررنينيي مررال إحبرراط لهجمررات مسررتحي ضررد "إس ررائيل" بدررررر رربم أسرربرعيي،
فإتم

أحد عتو مدي قدرتها عتى ضبن الرضع الميداتي إذا تهيءت الترو
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وأ ررار س ر ارو

فرري مرقررع وا ابخبرراري إلررى أن حركرري فررالز قررد ترردخل عتررى خررن المراجهررات مررع

"إسرائيل" -وف تحتيتم -مال خال المتاهرات الشعبيي خشريي تمسرال حركري حمرار مرال السرينرر عترى
المي رردان ف رري ال ر ر ي المربي رري وحسر ر

تا ررد رات سر ر ارو  ،ف ررإن المد ررير المجه ررر لر ررئيم الس ررتني

ال تسررنينيي محمرررد عبررار الررذي االررر مررال عامررم اللرراتي واللمرراتيال ،قررد سرراعد عتررى عرردح اسررالارار

الترو

وباائها بعيدر عال الهدوء

ومال وجهي تتر األوساط ابسرائيتيي ،فإن إمساتيي اتد ع مسيرات عبيي اضبي في اليرح الرذي تري
يا

عبار عال المشهد ال تسنيني ،وعدح وجرد أف سياسي مع "إسرائيل" ،مسءلي قائمي ومعارلي

الجزيرة نت ،الدوحة2017/1/28 ،

" .19قادة من أجل أمن إسرائيل" تدعو لالنفصال عن الفلسطينيين
ما ازلررت األصررداء تالررردد عتررى حمترري إعالتيرري ونعالميرري أ تاالهررا حركرري "ضررباط مررال أجررل أمررال إس ررائيل"

تدعر إلى ا ت درا عرال ال تسرنينييال فري ال ر ي المربيري المحالتري ومرال ضرمنها الاردر ،وذلرك هرد

الح را عتررى أمررال إسررائيل ومسررالابتها وكمررا ذكررر مرقررع د ترري  ،48ارررد الحمترري قررادر أمنيرررن سررابارن،
مررال كافرري األذرع ف رري الجرريء والم ررا رات والمرسرراد والشررر ي ،أمل ررا رئرريم المرس رراد السررا
بيت ،ورئيم الشاباك السا

وت ررو حررركالهو تحررر 250

عامي أ الرن ،والرئيم السا

رربالاي

لهيئي األركان بالجيء دان حالرتم

درريي أمنيرري قياد رري ،تتم ررا حمترري إعالمي ري واسررعي ،اتنتاررت رررح األحررد

 ،2017/1/15عبر فالات كبيرر بالتماليال العبريي والعربيي

عمان2017/1/29 ،
الدستورّ ،

 .51الشفافية الدولية" :إسرائيل" احدى الدول الفاسدة في الدول المتطورة
ه رتم /ذي ماركر"  -ليئرر د الا وكرريال دجاتي :عتى الر و الالحسال الن يع في وضع "إسرائيل"،
إ أتها بايت واحدر مال الدو ال اسدر يال الردو المالنرررر – هرذا مرا البريال مرال جردو ال سراد الردولي

لمنتمرري الش ر افيي الدوليرري  ،Transparency Internationalالررذي تشررر األربعرراء الماضرري فاررد جرراءت

"إس ررائيل" فرري المرتبرري الر ر  28فرري العرراح  2016مررال رريال  176دولرري ،ماارترري بالمرتبرري الر ر  32فرري السررني
الساباي ،وجاءت عالمالها  ،64أي بارت اع

يع عما كاتت عتيم في العاح  2015ي61م

وضع "إسرائيل" في الالدنيع الحالي هر األف ل فري العارد األخيرر ومرع ذلرك ،فري الماضري البعيرد،

كان وضع إسرائيل أف ل بسلير ،وهي
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 .51نسبة الدين– اإلنتاج لـ"إسرائيل" ..األدنى في كل األزمنة
"ه ر رتم /ذي مرراركر"  -مررر ي باسرررك :كاتررت تسرربي الررد ال– ابتالرراج العرراح  %62.1فاررن فرري تها رري
 ،2016ماا ل  %63.9في تها ي  –2015النسبي األدتى في أي وقت م ى وهرذه هري السرني السرابعي
عتى الالرالي الالي ترجد فيها تسبي الد ال– ابتالاج العاح لر"إسرائيل" في ميل ات ا

وصرح وزيرر الماليري مر ريم كحتررن فري مسرالهل جتسري الحسرمري ابسررائيتيي برءن ا ت را

فري تسربي

الد ال– ابتالراج هرر "بشرري اقالدراد ي هامري" ترد عترى اقالدراد مالريال فري  2016قتدرنا تسربي الرد ال–
ابتالراج لرر"دولي إسررائيل" ر  21متيررار رريسل وهررذا بررالنبع بررابدارر المهنيرري والنرعيرري لتمحاسرربي العامرري،
مي ا عبادي– رينمر"

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/1/29 ،

 .55غالء المعيشة في "إسرائيل" ...وتخوفات فلسطينيي 1948

عررر  - 48روي حررال  ،تحريررر ت ررا

رض رران :شررسل ررالء المعيشرري أعبرراء أخررري عتررى فتسررنينيي

 ،1948وذلك عتى الر و مال ارت اع الحد األدتى لألجرر إلى  5,000يسل سني  ،2017إ أن هذا
س ي لسداد المالنتبات اليرميي ،ملل اسالئجار اي ومدررو

المراصرالت ال اصري والعامري ،والالعتريو

والمتبم والمءكل والالءميال ودفع فراتير المياه والكهرباء ،و يرها الكلير مال المدروفات
بشر ع
رسل عرراح ،فررإن ال اررر فرري إس ررائيل الررار البترردات العربيرري ر ررو تنرررع المنررا الجمرافيرري ،الشررما ،
الجتيل ،والجنر  ،وذلك بسب

النا

الالمييي العندري الذي تنالهجم الدولي تجاه المررا نيال العرر

وسرسان

هرو األكلرر فار ار مرال يرنهو ،حيرف أن  %53.3مرال المجالمرع العربري تحرت خرن ال ارر ،فمرال جهري

الحد األدتى لألجرر

المرا نيال العر

الالءح مع مسالري المعيشي الباهة لألسررر ،ومرال جهري أخرري ،فجريء كبيرر مرال

التارن الحد األدتى لألجرر

وهر ما ييد الهرر عماا

هل حقا هناك غالء معيشة؟
عال تالءح الرات

الشهري لت رد مع الحد األدتى لألجرر ،قا ال بير ا قالدرادي ،د سرامي ميعراري،

إن هناك تءثي ار لألسعار في كل سني عتى الدخل الحاياري لت ررد والعائتري ،مرا رؤدي إلرى دخرر العائتري
في دائرر ال ار ،ولكال ما حدث فري السرناليال األخيررتيال ،هرر ارت راع فري األسرعار ،فمرالء المعيشري فري

إس ررائيل كرران مؤ رره فرري السررني األخي ررر سررتبيا يأي لررو رت ررعم ،وبالالررالي لررو سررال هنرراك ت ر و مررالي
إ جا ي في األسعار ،ولكال مرال جهري أخرري ،فارد كران هنالرك ت ر و مرالي فري أسرعار العارار وأسرعار
المناز  ،مع ا

ارر إلى أن العارارات

التاريخ :األحد 2017/1/29

تردخل فري مؤ ررات أسرعار المسرالهتك وترابع ميعراري" ،ارت رع

العدد4184 :

ص

14

مؤ ر ال ار في المجالمع العربي بمعد  ،%1.5وهذا الحدث مرر مررور الكرراح دون الالنرر لرم بشرسل
جدي،

عتى المسالري السياسي و عتى المسالري ا جالماعي المدتي ر و خن ِره"

أسباب شعور المواطن العربي بغالء المعيشة
ّ
"أحررد مسررببات ال اررر فرري المجالمررع العربري هررر أو تسرربي تشررميل المررا نيال العررر المن

رري ،مررع أن

النسرراء العربيررات دختررال بشررسل أكبررر إلررى سررر العمررل فرري السررناليال األخي ررتيال ولكررال عتررى الررر و مررال

ذلررك ،فا رت رراع لررو حدررل تميي ر ار جررد ا" ،قررا ميعرراري مسررالنردا أن تسرربي البنالرري ارت عررت فرري السررني
األخيرر بالمجالمع العربري ،وتدردرت الممرار وسر نيال وأح ال حرو قائمري أكلرر المردن بنالري فري إسررائيل
بشسل عاح ،ما د عتى عدح الالميير الجدي في تشميل النساء والرجرا  ،وبالالرالي ات ر رت العرائالت

العربيي بشسل أكبر في عم ال ار وتدهررت حالالهو ا قالداد ي

ميعرراري أن المجالمررع العربرري عرراتي مررال تسرربي فاررر عاليرري ترافاهررا تسرربي بنالرري عاليرري ،خاصرري

وأضررا

حيال تالحدث عال فئي الشبا  ،وذلك بسب

أن المجالمع العربي هر مجالمرع فالري ،أي  %60منرم حالرى

جيررل  40عامررا ،ولكررال بالماا ررل ،هررذا المجالمررع ال الرري قا ررل لالت رراط والالررررط بشررسل أكبررر فرري حررا ت
العنرع ،ومرع ظرراهرر البنالري وال ارر العاليرري الجرم الشربان إلررى اسرالعما العنرع بسافرري أ رستم ،وهرذا هررر

سب

ت ر تسبي العنع في المجالمع العربي عتى المجالمع اليهردي

أما السب

اللاتي ،فهر جردر العمل المن

ي في المجالمع العربي وتردتي األجررر ،فرالمجالمع العربري

هررر مجالمررع عامررل ،إذ لررو حرردث أي تمييررر جرررهري بمررا العتر

الشررميل الرجررا بررالمهال والحررر ذات

الدخل والمردود المالي الكبير في السني األخيرر ،وبالالالي باي المجالمع العربري ردائرر ال ارر ،رل وأدي

إلى تعمي ال ار مع دخر ال ئات الاريبي مال خن ال ار إليم
معطيات ممتازة اقتصاديا!
بحس ر

المعنيررات ا قالدرراد ي فرري السررني األخي ررر ،كرران وضررع إس ررائيل جيررد جرردا وف ر منتمرري دو

الالعاون ا قالدادي  ،OECDوكاتت تسبي البنالي العامي فري إسررائيل هري  %4.6فارن ،وهرذا صرحيز

كمررا أفرراد ميعرراري ،قررائال :هررذه النسرربي بيعيرري و تشررسل خن ر ار عتررى اقالدرراد الدولرري ،وفرري السررنرات

األخي ررر ،تسرربي ال ائرردر المد ررفيي فرري إس ررائيل كاتررت رربم قريبرري مررال الد ر ر ،وكاتررت تس ر
المالي قريبي مال المؤ ر الستبي ،مع حدوث تمر اقالدادي وصتت تسبم إلى الجيدر جدا

الال ر و

وهنا ونرح السؤا  ،كيع مسال أن تكرن المعنيرات والمؤ ررات ا قالدراد ي فري "إسررائيل" جيردر تسربي
لبرراقي دو العررالو ولكررال عنرردما تالحرردث عررال اقالدرراد األقتيررات الارميرري والمجمرعررات األثنيرري تررري أن

المعنيات ماتاي وم ي ي جدا تسبي إلى ا قالداد الكتيم
التاريخ :األحد 2017/1/29
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أج ررا

ميع رراري" :ه ررذا لب ررت أت ررم بال ع ررل بح رردوث تم ررر اقالد ررادي وتميي ررر بمس ررالري دخ ررل األفر رراد ف رري

إس ررائيل ،ولكررال ثمررار هررذا النمررر ا قالدررادي كاتررت فاررن مرجررردر فرري ال ئرري اللريرري فرري إس ررائيل ،وهرري

العشر اللري ،أي كبار األثرياء فري إسررائيل ،ولكرال الشرريحي ال ايررر فري إسررائيل -الالري نالمري
ريحي و
لها العر والمالد نرن اليهرد -ازداد وضعهو سرءا ،فمعد الدخل لدي ريحي األثرياء وصل 58,000
هريا ،ينما معد الدخل لت اراء وصل إلى  4,600يسل ،وهي فجرر كبيرر يال الشريحاليال ،ما لبرت
ِ
عيبم ل ئي األثرياء عتى حسا ال اراء"
اتحياز ا قالداد ابسرائيتي وأ

عرب 2017/1/28 ،48

 .53استشهاد فلسطيني وإصابة خمسة آخرين بمواجهات عنيفة في مخيم جنين
فتسررنيني وأصرري

جنرريال :اسالشررهد ررا

خمسرري آخرررون رصررا

ا حررالال فرري مراجهررات ضرراريي

هدها م يو جنريال فجرر األحرد ،امالردادا لمراجهرات عني ري شرهدها الم ريو فري األ راح األخيررر وأفرادت

مدرادر محتيري ،برءن مراجهرات اتردلعت فري م ريو جنريال ربري المد نري ي رما الاردر المحالترريم ،أدت

إلى اسالشهاد الشا

إصا الم رصا

محمد محمرد أ ر خت يي ي 19عامام عا

بصابي خمسي بان؛ ينها إصابي حرجي في منناي البنال

ا حالال  ،بابضرافي

وقالت مدادر محتيي لمراستنا إن جنرد احالال قناصي أ تارا األعيرر الناريي باتجاه الشا

ما أدي سالشهاده بعد وقت قدير عتى إصرا الم عار

صهيرتيي داختم

اكالشرا

أ ر ختي ري

ربان الم ريو لالسرتل وحردات خاصري

واقالحمررت ق ررات ا حررالال منرراز الم ررا نيال بشررسل هسرراليري وختعررت أ ررا

المنرراز وفالشررالها بشررسل

عشرائي خال مالحاي الشبان واعالدت عتى سساتها بال ر والالنكيل والالحاي

وذكرت المدرادر و رهرد العيران ،أن قررات ا حرالال داهمرت م ريو جنريال مرال عردر محراور ،مرا أسر ر

عررال اتررد ع مراجهررات ،أدت أ

ررا بصررابي جنرررد صررها ني وأ ررارت المدررادر إلررى وقرررع ا ررالباكات

مستحي يال قرات ا حالال ومااوميال فتسنينييال ،خال المراجهات
في سيا من دل ،اقالحمت عدر دوريات لالحالال

تدر عررتا جنر تا تم واتالشرت في عدر حرارات

فيها ويشار إلى أن هذه الحالي تكررت في الاريي مؤخ ار
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 .54الشيخ رائد صالح" :نقل السفارة األمريكية إلى القدس إعالن حرب على األمة والشرعية الدولية
عبد الحميد قن  :أ اد الشيخ رائد صالح رئيم الحركي ابسالميي داخرل ال رن األخ رر ردور دولري
قن ررر ف رري تدر ررر الا رريي ال تس ررنينيي ،ق ررائال :تحر رال ت رردعر له ررا ب ررال ير ال رردائو وال رررفير ب ررإذن هللا ر

العالميال ،حالى باى دورهو الكبير أمال لنا

وأكد الشيخ رائد في حراره مع "الشر " أن ا حالال ابسرائيتي أراد مال سجنم أن بعف رسالي م ادها
أن كل مال نالدر لا يي الادر والمسجد األقدى المباركيال ،سيدفع اللمال

ودعا الشيخ رائد األمي ابسرالميي والعربيري لتمسرارعي ندرر األقدرى ،مؤكردا أن ا حرالال ابسررائيتي
حرراو اهن ت ريررع المسررجد األقدررى مررال أتدرراره ،ويبعررد سرريادر هيئرري األوقررا

ابسررالميي عتيررم ،حالررى

السنى لم السينرر عتيم بالكامل وندخا المجمرعات اليهرد ي لتدالر في داختم
وعال تدريز الرئيم األمريسي دوتالد ترام

األمريسيرري مررال تررل أ ي ر

عيمم ا عال ار

بالاردر عاصرمي بسررائيل وتارل السر ارر

إلررى الارردر ومررا أبعرراد هررذه ال نرررر مسررالابال ،قررا الشرريخ "أتررا أعالبررر هررذه

ال نرر إعالن حر عتى األمي المسرتمي ،والعرالو العربري ،والشرع

ال تسرنيني ،وكرذلك عترى الشررعيي

الدوليي ،الالي تؤكد كما عتو الجميع أن الادر والمسجد األقدرى محرالالن ،لرذا فرإن إقرداح ت ارمر

عترى

تال الس ارر األمريسيي هر ذلك حاو أن حا أم ار با ال ،بشرعني ا حالال  ،لذا أتا أقر إن خنررر

ترام

وولدت ميالي ،وسالباى ميالي بإذن هللا ر العالميال

الشرق ،الدوحة2017/1/28 ،

 .52تقرير :االحتالل صادق على  3,066وحدة استيطانية في األسبوع األول لترامب
راح هللا :أكررد يالمسالر ر
دوتالررد ت ارم ر

ال ررر ني لت رردفاع ع ررال األر

ومااومرري ا س ررالينانم أن ف رررز الرررئيم األمريس رري

ررجع حسرمرري ا حررالال ابس ررائيتيي عتررى اسررالمال دعا الررم ا تال ا يرري حررر المشرراريع

ا سرراليناتيي ،ر ررو الا ر اررات الدوليرري الداعيرري لرق هررا ورصررد المسال ر

الررر ني ،فرري تاري رره األسرربرعي،

السرربت  :2017/1/28إعررالن حسرمرري ا حررالال عررال  3,066وحرردر اسرراليناتيي ،خررال األسرربرع األو ،
لالرررلي ت ارم ر  ،إدارر البيررت األ رري

 ،فرري  20الشررهر الجرراري وكشررع الالاريررر الررر ني ،الناررا

عررال

الشروع الن يذ  9م ننات اساليناتيي ضمال م ننات مشروع "الاردر الكبرري" ،أ رزهرا  2,600وحردر
اساليناتيي لتمسالر نيال ر تدر يت ص افا ،هرد
بالادر

التاريخ :األحد 2017/1/29
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 .56أسيرة فلسطينية تواصل إضرابها عن الطعام لليوم السادس

راح هللا :ذكرت مدادر حارقيي فتسنينيي ،بءن األسيرر في سجرن ا حالال ابسرائيتي رتدر الشحاتيت
تراصل إض ار ها الم الرح عال النعاح لتيرح الر  6عترى الالررالي ،تند ردا بعيلهرا ات راد را وقرا

صبحي يزوج األسيرر الشحاتيتم ،فري حرد ف سرا

رسرع أ رر

لرر"قدر ررر" ،إن المحسمري ابسررائيتيي فري سرجال
األسريرر الشرحاتيت ناتهرا إلرى قسرو

يعادت ابثنريال الماضري  23نرا ر الجراريم رف رت تر
"عرفر" و
األسيرات ال تسنينيات وأ ار أ ر صبحي إلى أن قاضي محسمي "عرفر" العسسريي ،أصرر عترى إباراء
األسيرر في العي ا ت رادي" ،األمر الذي دفعها لإلعالن عال ابض ار الم الرح عال النعراح حالرى ترالو

ا سالجابي لمنتبها"

قدس برس2017/1/28 ،

" .57إسرائيل" تعيد جثماني شهيدين فلسطينيين
الاردر  -يا

م :سرتمت إسررائيل جلالري فتسرنينييال اسالشرهدا أثنراء محاولالهمرا تن يرذ هجمرات عترى

جنرد ومدتييال ،لعائتاليهما الجمعي الماضي ،بحس

ما أفادت مالحدثي باسو الجيء ابسرائيتي وقالت

إن الجلالرريال همررا لن ررا داود مهررداوي الررذي اسالش ررهد أثنرراء محاولالررم
كاترن اللاتي /نا ر ،ولمجد ال
الهجرمان في ال

ع ررال جنرردي إس ررائيتي ف رري 17

رر الالي قالتت أثناء هجرح بسيارتها أدي إلى إصرابي مردتييال ووقرع

ي المربيي المحالتي وقالت مدادر بيي أن مجد فالار عمرها  18عاما

عمان2017/1/29 ،
الغدّ ،

 .58مستوطنون يسرقون مئات شتالت الزيتون والعنب في بيت لحم
يت لحرو  -إ هرا

العيسرى :أقردح مسرالر نرن إسررائيتيرن ،بسررقي مئرات الشرالالت مرال الييالررن والعنر

مال أراضي قريي فتسنينيي جنربي ال
لمااومي ا سالينان في تدر "ال

ي المربيي المحالتي وأفراد أحمرد صرالح ،منسر التجنري الشرعبيي

ر" جنربي يرت لحرو ،أن مسرالر ني البرؤرر ا سراليناتيي فري "سريدي

رررعي" الماامرري عتررى أ ارضرري البترردر ،قررامرا برراقالالع وسررقي  300ررالتي عن ر  ،و 100ررالتي زيالرررن تعرررد

أل نرراء المررا ال محمررد عبررد السررالح صررالح وبرريال صرالح لرر"قدر رررر" ،أن المسررالر نيال قررامرا كررذلك

بسر ررقي  50ررالتي م ررال العنر ر
بال

ر بعد اقالالعها
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 .59االحتالل يرش المحاصيل الزراعية في قطاع غزة بالمبيدات

ها و حمدان – ووكا ت :شسر الميارعررن ال تسرنينيرن فري قنراع رير ،فري األ راح الاتيتري الماضريي،
مال تتع محاصيتهو الاريبي مال الحدود مع إسرائيل ،بعد ر ها بمبيدات ومراد كيميائيي

وبينمررا ترريعو سررتنات ا حررالال أن عمتيررات الرررح تجررري فرري الجاتر
أمنرري اعاليررادي" ،ولكررال مررا حدررل عتررى أر

ابسررائيتي مررال الحرردود كرر"إجراء

الراقررع ؤكررد أن الريرراح تناررل هررذه المبيرردات إلررى داخررل

أ ارضرري قنرراع رير وياررر الميارعرررن إن أكلررر المحاصرريل المال ررررر هرري السررباتخ وال ررر األخ ررر
والبادوتم والباز ء ،والالي يداد النت

عتيها في ملل هذا الرقت مال كل عاح

وتاررر و ازرر الي ارعرري فرري قن رراع رير إن رح مبيرردات األعشررا

ف رري المن را

الحدود رري ،أدي خ ررال

العرراميال الماضررييال إلررى خسررائر فادحرري فرري الانرراع الي ارعرري ،دون تحد ررد رقررو بعينررم وتا رردت الررر ازرر،
فرري يرران ،كافرري المؤسسررات الدوليرري ومنتمررات حاررر ابتسرران "بررالرقر

إلررى جاتر

المريارعيال وات رراذ

ابج رراءات ال اعترري لالاتيررل ال سررائر أو ت اد هررا وال ررمن عتررى إس ررائيل لرقررع هررذه الممارسررات /الالرري
ت ر بالبيئي واليراعي ال تسنينيي"

عرب 2017/1/28 ،48

 .31وزارة الزراعة بغزة تسمح باستيراد الحمضيات من "إسرائيل" بعد نفاد الحمضيات المحلية باألسواق
رير  -عيسررى سررعد هللا :اعتررال المهنرردر جررال إسررماعيل مررد ر دائررر الالسررري فرري و ازرر الي ارعرري بم رير
عررال السررماح لتالجررار باسرراليراد الحم رريات مررال الجات ر

ابس ررائيتي ا الررداء مررال اليرررح ياألحرردم وأوضررز

إسماعيل لر"األ اح ابلكالروتيي" أتم سيسمز لتالجار ا الداء مال اليرح األحد ،باساليراد الحم يات مال ترع
أ ر صرر والشمر ي فيما سيسرمز ا الرداء مرال ررح األربعراء الارادح باسراليراد األصرنا

مال ترع م ا واألصنا

سهتي الالاشير وأضا

إسماعيل أن هرذا ننبر أ

األخرري وخاصري

را عترى األت را حيرف

سيسري الارار عتى األت ا بحيف سيسمز لتالجار باساليرادها مال خال األت ا الحدود ي مال مدر

األيام ،رام هللا2017/1/29 ،

 .31مصر تسمح للمرة األولى بدخول القمح إلى قطاع غزة
عر  48ووكا ت-ها و حمدان :لتمرر األولى ،سمحت الستنات المدريي ،صباح السبت ،الرريد

كميات مال الامز ،إلى قناع ير ،عبر معبر رفز البري وبحس

مدادر في الجات

ال تسنيني

مال معبر رفز ،فإن ثالث احنات كبيرر ،تحمل حاويات قمز دختت إلى قناع ير ،عبر المعبر

الذي أوعيد فالحم "اساللنائيا" مدر أربعي أ اح ،لتحا ت ابتساتيي ،بعد إ ال
التاريخ :األحد 2017/1/29
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ورف

مسؤولرن فتسنينيرن في معبر رفز ،الالعاي

حر األمر ،لكال مدادر خاصي ،قالت إن

الكميات الالي دختت ،سالدل إلى الاناع ال ا

عرب 2017/1/28 ،48

 .35بيانات رسمية :ارتفاع االستثمارات اإلسرائيلية في األردن نهاية 2016
عمان  -خدمي قدر رر :سجتت ا ساللمارات ابسرائيتيي في ررصي عمان ارت اعا تع 3,920

متيرن د نار أردتي ،ماارتي مع  3,858متيرن د نار ،وذلك حالى تها ي العاح 2016

وأظهرت ياتات مركي "إ داع األو ار الماليي األردتي" ،أن ا ساللمارات ابسرائيتيي في ررصي عمان،

حافتت عتى ترتيبها الر  37مال إجمالي ا ساللمارات األجنبيي في الماا ل كش ت البياتات ذاتها

ارت اع حجو ا ساللمارات ال تسنينيي يالمسجتي لدي الستني ال تسنينييم في ررصي عمان إلى

 285,225متيرن د نار ،بالماارتي مع  281متيرن د نار في تشريال أو  /أكالربر الماضي في حيال
حالل المساللمر ال تسنيني المرتبي العا رر مال إجمالي ا ساللمارات األجنبيي في ررصي عمان

قدس برس2017/1/28 ،

 .33اللجنة األمنية الفلسطينية سلمت مخابرات الجيش اللبناني الورقة األمنية الخاصة بـ"عين الحلوة"

تشرت النهار ،بيروت 2017/1/28 ،عال احمد منالء مراستها في صيدا ،أتم وفي خنرر مالادمي
وجريئي مال ءتها ان تسهو في اعادر ترفير ا مال وا سالارار داخل م يو عيال الحترر في صيدا ،وان

ترقع اعما اسالكما

ناء جدار البا رن المستز حر الم يو ،بعد مالابعي تستيو كل المنتربيال مال

داخل الم يو الى ا جهير ا منيي التبناتيي ،الالاى وفد مال التجني ا منيي ال تسنينيي العتيا ،مد ر
م ا رات الجيء في الجنر

العميد الركال خ ر حمرد ،في مسالبم ،في ح رر مسؤو م ا رات

الجيء في صيدا العميد ممدوح صع  ،ومسؤو ا مال الارمي في الجنر

العايد عتي ترر الد ال،

وستو الرفد ت اصيل الررقي ا منيي ال اصي في م يو عيال الحترر ،الكتيع مال الايادر السياسيي

ال تسنينيي العتيا وافادت مدادر التجني ان المجالمعيال تاقشرا م مرن الررقي األمنيي ،و ددوا عتى
ضرورر تحريل نردها إلى إجراءات عمتيي ،خدرصا ما العت منها بالالعامل الحازح مع الم تيال

باألمال ،و ددوا عتى الالراصل الدائو لمالابعي تن يذ م مرن الررقي بما حا األمال وا سالارار في

الم يو والجرار وأ تع العميد الركال حمرد وفد التجني بءتم سيرفع الررقي األمنيي إلى قيادر الجيء،
وتءميال كل الالسهيالت ل مان تجاح تن يذها
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وأضافت المستقبل ،بيروت 2017/1/29 ،تاال عال رأفت تعيو مراستها في صيدا ،أن "الررقي األمنيي"
ت منت تعهد التجني بمالحاي وتستيو المنتربيال مال خارج الم يو الذ ال رون اليم ويال ذون منم
مساتا ومننتاا لالهد د الستو األهتي التبناتي مبا رر او عبر تكتيع آخريال خارج الم يو ذلك كما

تنل عتى رفع جهرزيي الذراع العسسريي لتجني األمنيي ال تسنينيي العتيا اي الارر األمنيي ال تسنينيي
المشالركي بعناصر مال الن بي مال كل فديل وتنتيو فتسنيني مملل فيها ،لالشسيل ما مسال اعالباره

"وحدر خاصي" بالعمتيات األمنيي لالن يذ المهاح الالي تالنت

تدخال مال هذا النرع وبحس

المدادر،

تؤكد الاري ال تسنينيي في الررقي اتها سالالعا ى بجد ي وحيح مع اي حدث أمنى سالجد في الم يو
لجهي سرعي مالحاي وترقيع مرتكبم ألي جهي اتالمى مع الالءكيد عتى مراصتي الالحاياات في الجرائو

وا

اليا ت الالي هدها الم يو في ال الرر األخيرر وتحد د المسؤوليات فيها وترقيع وتستيو مرتكبيها

في حيال تجدر اب ارر الى ان ورقي العمل األمنيي المادمي هي ال ني البد تي لبناء الجيء لتجدار
األمني حر م يو عيال الحترر والذي قى رف ا مال الم يو كما مال العد د مال فاعتيات صيدا

 .34رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني يعلن إطالق مشروع التعداد السكاني الفلسطيني في لبنان
أكد رئيم لجني الحرار التبناتي -ال تسنيني الرزير السا

حسال منيمني أن مشروع الالعداد السساتي

لتسسان والمساكال في الم يمات والالجمعات ال تسنينيي في لبنان تبي حاجي ومدتحي لبناتيي
وفتسنينيي ألتم سمز بالالعر

سياسات قائمي عتيها

الدقي عتى الرقائع الحايايي ألتم دفع بالستنات التبناتيي إلى رسو

وقا منيمني إن المشروع الذي سيالو إ القم ال ميم المابل دأ نااح يال الاري السياسيي التبناتيي
هد

الذي

تررر مرقع لبناتي مرحد حيا مشاكل ال تسنينييال في لبنان إذ كنا تراجم بمشستي عددهو
التع يال "أوتروا" ي 450أل ام والسجالت التبناتيي يتحر  500ألعم ودراسي لتجامعي األمريسيي

ي 280أل ام

واعالبر أتم لو عد جائ اي ترك األمرر عتى

اربها في ظل مؤ رات خنيرر وحد ف عال تراجد

ورأي أن الحل األمني جيء مال المشستي لكال

د مال حتر اقالداد ي اجالماعيي ببعاد الم يمات

تنتيمات مالنرفي في م يو عيال الحترر وما حسى عال مسعاها لتالمدد وا تالاا إلى م يمات أخري
عال أي أزمي جد در عبر حتر لتالاتيل مال حا ت ال ار ألتم واحد مال عناصر اسالانا

المالنرفي في الرسن ال تسنيني
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 .32مشروع دستور سورية :دولة طائفية تحمي االحتالل اإلسرائيلي
عمان -وكرا ت :نشر المشرروع الروسري لدسرالرر سررريي ،دولري ائ يري تحمري ا حرالال ابسررائيتي،
وتنيعها مال هريالها العربي ،وهر مرا جراء فري الالرجمري الكامتري مرال التمري الروسريي لتمرادر  8مرال ماالررح

روسرريا لتدسررالرر السرررري الجد ررد ،مررا ترري ":تبنرري سرررريي عالقاتهررا مررع دو أخررري عتررى أسررار حسررال

الج ررار واألمررال المالبرراد و يرهررا مررال المبرراد الالرري تا رري هررا أحسرراح الارراترن الرردولي" تنبررذ سرررريي

الحر كنمن لإلخال باسالاال دو أخري وكرسيتي لحل تياعات دوليي"

أمررا الدولرري النائ يرري الالرري العهررد الدسررالرر الجد ررد بنائهررا فالرراتي عتررى تكريسررها المررادر  64مررال مشررروع
الدسررالرر ،وجرراء فيهررا " :سرررن الالعيرريال لمناصر

لجمير ررع األ ير ررا

ت ررا

رئرريم الرررزراء والرررزراء تمسررسا بالالمليررل النسرربي

النائ ير رري والارمير رري لسر ررسان سر رررريي ،وتحجر رري بع ر ر

المناص ر ر

لألقتير ررات الارمير رري

والنائ ي رري " وت رريع المس ررردر الروس رريي الكامت رري لمش ررروع الدس ررالرر الس رررري الجد ررد ،لد ررالحيات

البرلمان إعالن الحر وتنحيي الرئيم وتعييال حاكو المدر المركيي وأع اء المحسمي الدسالرريي

الغد ،عمان2017/1/9 ،

 .36مركز تجاري ماليزي يسحب منتجات صهيونية من السوق المحلي

ق ررا رئ رريم الهيئ رري المالييي رري لماا ع رري المنالج ررات وابس رراللمارات "ابسر ررائيتيي" يBDSم محم ررد تت ررري

إسررماعيل إن إدارر المركرري الالج رراري المررالييي " ،"Giantس ررحبت منالجررات ا ح ررالال الدررهيرتي الال رري
باع في السرر المرالييي وأضرا

إسرماعيل فري يران صردر مسراء السربت ،أن المالبرم الالري تحمرل

العالمي الالجاريي ابسرائيتيي " اي اؤو " ،تو سحبها مرال جميرع فرروع المركري ،بعرد تراصرتم مرع إدارر

المركي ،واعالبر تتك ال نرر الالياما أخالقيا مال قبل العالمي الماليييي تجاه األ ااء في فتسنيال
مال جات

آخر قا المالحدث باسو المركي الالجاري إن تتك المالبرم ترو اسراليرادها مرال الدريال ،حيرف

تمت إعادتها المررد بعد ورود ال ات مال قبل هيئات ير حسرميي بءتها منالجات إسرائيتيي ،وأضا

تادح اعالذارتا عال أي حساسيي تالجت عال تتك المسءلي

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/1/28 ،

 .37أعمال ترميم جذرية في مبنى السفارة األمريكية في تل أبيب
تررل أ ي ر
أ ير

 تتيررر مجترري :لرررحة أن أعمررا ترررميو جذريرري رردأت فرري مبنررى الس ر ارر األمريسيرري فرري تررلوذكرررت تاررارير إسررائيتيي أن أعمررا الالرررميو ليسررت مرتبنرري ناررل الس ر ارر ،ررل كاتررت ماررررر منررذ

عدر هرر ،عتى اعالبار أن المرر األخيرر الالي أجريت فيها أعما ترميو لتمبنى تمت قبل  15عاما
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وعتررو أن مارراو أمريسيررا هررر الررذي فرراز بالمناقدرري لالن يررذ الالرررميو ،وأتررم جتر

معررم إلررى إسررائيل عمررا

أمريسييال حمترن تراخيل أمنيي خاصي بالعمل في المنش ت األمريسيي المدن ي وتالو أعمرا الالررميو
في مبنى الس ارر بشسل تدريجي ،بحيف

العنل عمل السر ارر ،حيرف رالو إخرالء قسرو معريال فري كرل

مرر ،ويجري ترميو المر فيم قبل ا تالاا إلى قسو آخر وسيسالمر العمل عدر هرر ما عني أن
ترمر
اتالارا السر ارر إلرى الارردر ،فيمرا لرر تارررر ذلرك سيسرالمر وقالررا رريال ،عتمرا بررءن الررئيم ا

صرح أو مال أمم أن المرضرع ليم عتى جدو األبحاث حاليا

شار إلى أن السر ير الحرالي دان را يرو اسرالاا مرال مندربم ،و تر

ت سررم

تررك العمرل فري و ازرر ال ارجيري

األمريسيي ليباى في إسرائيل كمرا ال مايو ،إلى حيال اتالهاء ا نالم مال دراسالها اللاتريي

الشرق األوسط ،لندن2017/1/29 ،

 .38اللجنة الدولية لكسر حصار غزة :مؤتمر لفلسطينيي الخارج في  25شباط /فبراير المقبل بتركيا

لنرردن :أكررد ازهررر ي رراوي رئرريم التجنرري الدوليرري لكسررر الحدررار عررال رير ضرررورر أن سررالعيد فتسررنينير
الشالات المبادرر لبعف األمل في الن رر ،وت عيل دورهو في المشروع الر ني والمحافتي عتى اللرا ت

الر نيي والحار المشروعي لتشع

يز لم ررح السربت ،إلرى ضررورر
ال تسنيني ودعا يراوي في تدر ع

المشرراركي ال اعترري فرري المررؤتمر الشررعبي ل تسررنينيي ال ررارج المارررر عاررده فرري إسررننبر فرري ال ررامم
والعشريال مال هر فب ار ر /باط المابل ويسالمر لمدر رميال ،بح رر ت بري مرال الش دريات الر نيري

ال تسرنينيي مرال أكلرر مرال  20دولري حرر العرالو وأ رار يرراوي إلرى أن المرؤتمر سرعى ب رال حرراك
ررعبي لالك رريم دور حايارري وفاعررل ل تسررنينيي ال ررارج تالجتررى فيررم ر اركي أ يررا

كافي ،والالركيي عتى اللرا ت الر نيي الالي تحا الالراف

الشررع

ال تسررنيني

يال جميع أ يافم

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/1/28 ،

أمر تنفيذيا بحظر دخول مهاجرين وزوار من سبعة دول إسالمية
 .39ترامب يصدر ا
وا ررننال ،لنرردن :أصرردر الررئيم دوتالررد ت ارمر

رر تن يررذ ا بحتررر دخررر مهرراجريال وزوار مررال  7دو
أمر ا

إسالميي وعمدت منارات و ركات يران إلى منع مررا ني الردو السربع مرال السر ر إلرى أميركرا بعرد

احالجاز آخريال وصترا إلى منارات أميركيي ومرنعهو مرال دخرر الربالد ،مرا اضرنرهو إلرى رفرع دعراوي
ضد األمر الالن يذي الرئاسري ،السراري الم عرر لمردر ثالثري أ رهر مبردئيا والرذي اعالبررت األمرو المالحردر
أتم النافى مع قيو الر ات المالحدر وتااليدها واسالهد
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دخررر ارهررا ييال اجات ر

الررى الر ررات المالحرردر» مررا دررل الررى  220متيرررن مسررتو عرردد سررسان الرردو

السبع الالي شمتها البرتاما

وسارعت ركات أميركيي ،ينها « ر ل» إلى ترجيم مذكرات لعامتيال لد ها

حمتررن جررازات سر ر

أميركيرري ،تنررالبهو فيهررا بعرردح الس ر ر تحسرربا لمررنعهو حاررا مررال العررردر إلررى األ ارضرري األميركيرري ،فيمررا
تانعررت السرربل بءعررداد مررال النررال

بعرد الاررار الرذي ات رذه ت ارمر

والمرضررى الررذ ال الررابعرن د ارسرري أو عالجررا فرري الر ررات المالحرردر،

تحرت رعار «حما ري األمري مرال ابرهرا » ،و راو كرل مررا ني الرردو

السبع ،وهري العر ار ي 38متيرترام وسررريي ي 17متيرترام وليبيرا ي 6.5متيررنم والسرردان ي 36.7متيررنم
والدر رررما ي 10.8متير رررنم والر رريمال ي 27.3متير رررنم ون ر رران ي 82.8متير رررنم ،باسر رراللناء أولئر ررك الر ررذ ال
حمترن تء يرات د بترماسيي أو عمترن لدي منتمات دوليي رسميي

الحياة ،لندن2017/1/29 ،

 .41اإلسرائيليون بين يمين متحمس وعقالء يخشون العهد الجديد
الا رردر المحالت رري  -أم ررا

ررحادر :عت ررى م رردار أس رربرع ،ومن ررذ ت رررلي دوتال ررد ت ارمر ر

الرئاس رري األميركي رري،

ونس ررائيل ف رري ح رراك داخت رري وتاا ررات رريال منم ررئال إلررى مس ررالابل أف ررل بسرررائيل وحررذر م ررال خن ررر
الممامرر تاا ات تدور حر السؤا الالالي« :ترام

ترام

جيد بسرائيل أح مدمر لها» بالنسبي إلى اليميال

هر السند الارري بسررائيل وال رصري لالحاير أهردافها رئريم حري البيرت اليهرردي ا سراليناتي،

الم تررل الررذي نالت رره ابس ررائيتيرن منررذ خمسرريال عامررا» ،أي منررذ احررالال
وزيررر الالعترريو ،اررر إت رم « و
 ،1967الررذي سي ررمال الا رراء عتررى فكررر الدولرري ال تسررنينيي – «دولرري ابرهررا الالرري حرراولرا فرضررها
إسرائيل» ودعا رئيم حسرمالم ،نياميال تالاتياهر إلى أن الرقرع عرال ال رر

في قت

أر

البع

ر «ال نيئي» والذي عالاد نيت أتم فر

فرضا عتى تالاتياهر حالى الرزير السا  ،جدعرن

بعد تالاتياهر ،لكنم اعالي العمل السياسي ليالءه

لتعردر كمر ز لرئاسي الحسرمي في مراجهي تالاتياهر

ال رصي الالاري يي لتالراجع عال خنا

بار إ رالن الرذي أعترال فيرم حرل الردولاليال ،ال نرا

ويسرالمل

الرذي وصر م

ساعر ،الرذي تحرر إلرى تجرو صراعد فري قيرادر التيسررد وحدرل مررتيال عترى أكبرر عردد مرال األصررات

مال داخل التيسررد ،وجرد فري اتال را

ت ارمر

الر رردولاليال ،وقر ررا « :إن اسر ررالبدا المناص ر ر
الالش رريعيان األميركيررانم قررد
ابجم رراع ال رردولي حرررر

فرصري ،وعرر

خنري لمبرادرر إسررائيتيي تا ري عترى حرل

فر رري البير ررت األ ر رري

يوابسر ررناد الر ررذي ادمر ررم المجتسر رران

ت ر مررال أجررل إس ررائيل مسرراحي منرراورر أوسررع كمررا قررد ررنجز فرري ت كيررك

رررح «دولالررريال لش ررعبيال» وأض ررا « :هنر رراك ع رردد مال اي ررد م ررال ابس ر ررائيتييال

وال تسنينييال براترا همررن برءن الحرد ف عرال دولالريال لشرعبيال هرر رعار فرارإ و يرر عمتري ،ألن دولري
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فتسررنينيي قيمرري فرري ال ر ي لررال تكرررن قررادرر عتررى البارراء وسرريسرن جرهرهررا الرحيررد هررر اسررالمرار قالررا
إسرائيل تحت تسميي سياسيي محسني لال سرن لدي ال تسنينييال

ابسرائيتيرن فتال حدترا عتى األمال»
ساعر و يره ممال رون في ترام

ف راء اقالدراد ا و مسرالابل ،أمرا

فرصي عرضرا الكلير مال األفكار ودعرا تالاتياهر إلى بحلها كحرل
اسررالااللهو الررذاتي

الكرت يد راليرري رريال ال تسررنينييال واألردن ممررا سرريمنز ال تسررنينييال حي ر اي إلررى جات ر

خت ر إ ررار اقالدررادي إس ررائيتي أردترري فتسررنيني مشررالرك ضررو معاليررم أدومرريو ومسررالر نات أخررري
وبحس

هؤ ء هنالك أفكار إضافيي بابمسان تررتها ،بالعمل الدامت مع ابدارر األميركيري الجد ردر

منررا

 Cيالالرري تشررسل  60فرري المئرري مررال ال ر ر يم ويارلرررن إتررم رجررد أمررر واحررد واضررز :نبم رري

وفرري ماا ررل هررذا ررري هررؤ ء أن عتررى إس ررائيل أن تكرررن أكلررر وضرررحا فرري منالبالهررا بالسرريادر عتررى
اسالع ار

د ل لهذا النرح الذي شر ررار إليرم وكءترم الحرل النهرائي فرإن أباي ر ررنا فكررر الدولري ال تسرنينيي

حيي ،فإتنا لر ررال ت سر فحس

ساعي الحسو ،ل إتنا سن مال في تها ي المنا

أن ال من السياسري

المسالمر الممارر ضرد إسررائيل سيج ر رربرها عترى العمرل ضرد مدرالحها إن تالاتي رراهر مالترك الحر فري

وقرع هررذا ا تحر رردار تحررر قرراع ات اقيرري أوسررتر وفرري ررهر ررباط الارير
تاري يي لكي

رج إسرائيل مال المءز »

مراقع عدر رحها رفا

ورئيم الرزراء ذه

سرريمتك ال رصرري لتايرراح ب نرررر

نيت وتالاتياهر تالحدث عال البعد ا سالراتيجي تال را

ت ارمر

هرذه الرروح

أبعد مال ذلك ليالحدث عال عهد جد رد فري الالراريخ ويعالبرر كرل مرا ررح وينررح

فري العررالو فرري ررءن حررل الردولاليال هررر بملابرري العهررد الاررد و ويعترال أتررم سرريراف عتررى مررنز ال تسررنينييال

دولري تاقدري وي سرر رجا ترم هرذا الرنال عترى أترم« :الح را عترى الاردر فري ت ررح إسررائيل وكررذلك
رررر األردن والكالررل ا سرراليناتيي الكبررري وال تيررل» عمتيررا ،سرريارح فرري فتسررنيال حسررو ذاترري محرردود،

تعمل فيم الستني ال تسنينيي أكلرر قتريال مرال تد ري وأقرل بسليرر مرال دولري وحالرى هرذه لرال رافر عتيهرا

إ إذا واف ر ال تسررنينيرن عتررى ا عال ر ار
عنرردما نرررح ت ارمر

بإس ررائيل دولرري هرد رري وفرري هررذا الجات ر

ررري سرراعر أتررم

مسررءلي الحررر عتررى ابسررالح السياسرري فرري العررالو العربري ،تالارردح حسرمرري تالاتيرراهر

عالبار ت سها رريسي فري هرذه الحرر

وهرذا بال ربن مرا ريرده تالاتيراهر منرذ اترد ع الحررو األهتيري

في الدو العربيي»

ولكي نمئال اليميال ابسرائيتي إلى الرئيم األميركي الجد د ووعرده ،با ر إدخالرم فري ا مالحران تترر

اهخر فنالبم برءن ري رعرده لنارل السر ارر األميركيري مرال ترل أ ير
ت ارم ر

فحر

بع ر

إلرى الاردر وعنردما أ ردي رجرا

الال ارجررع ،وقررالرا إن ق ر ار ار كهررذا حالرراج إلررى مسررار يررر قدررير ونلررى بع ر

الرقررت ونلررى

وأبحاث ،أدختره فر ار إلى ا مالحان اللراتي فاررروا نراء  566وحردر سرسنيي فري الاردر وأعتنررا
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أن هناك مشاريع أخري لتادر تشمل ناء  11ألع وحدر سسنيي ثو أعنرى تالاتيراهر أمر ار مشرالركا مرع
وزير دفاعم ،أفيمردور ليبرمران ،لبنراء  2500وحردر سرسنيي فري الكالرل ا سراليناتيي فري ال ر ي المربيري

ثررو رحررا فكررر ضررو مسررالعمرر معاليررم أدومرريو إلررى إسررائيل ،وبعررد سرراعات أوضررحرا أن معاليررم أدومرريو

ليسررت وحرردها ررل نبمرري ضررو مسررالر نات رررح عالدرريرن ،وهرري الممالرردر مررال الارردر إلررى يررت لحررو
وحالى ت رح ال تيل
وترام

لو عالرر

ولرو شرج

تسراتم إترم نرري

ويسرالنكر ملتمرا فعرل سرابام ،أوبامرا رل قرا النرا
فري تدرريز خرا

بحف المرضرع مع تالاتياهر وقا ت ارمر

بدرحي ي تالاتيراهر « سررائيل هيررح» إن

إدارت ررم «تن ررري ت رررميو العالق ررات ال اص رري رريال إسر ررائيل والر ررات المالح رردر ،والعم ررل عت ررى جع ررل ه ررذه
العالقررات الالرري تارررح عتررى المدررالز المشررالركي والارريو المشررالركي ،أقررر ممررا كاتررت عتيررم فرري الماضرري
ونترم الرقرع تنررير عالقرات

وا زدهار واألمال»

دريي قريبري مرع تالاتيراهر ،كجريء مرال الجهررد المشرالركي لالحاير السررالح
الحمم لالرام

لكال في الماا ل هناك تيار إسرائيتي

ويعالبره «ماتبا» وقعت فيم السياسي األميركيي

فيس ر رون منررم وممررال الحمسرررن لررم ال بيررر السياسرري ،ترراحرح رتيرراع ،سال ر

«ا حال ررا ت اتالهررت،

وال سرراتيال السرراحرر أعيرردت إلررى دور األزيرراء ،وعرراد المالترراهرون إلررى يرررتهو ،وق ررات الشررر ي أ
دوتالد ترام

دأ عمترم فري البيرت األ ري

وهرذا هرر الرقرت المناسر

ا حال اليرري – وعررده ناررل السر ارر األميركيرري إلررى الارردر بعر
وعد بالالن يذ رف

عالر
ا
ابدارر األميركيي ا

ررا

لمناقشري أحرد وعررده ا تال ا يري

الررذ ال سررباره وعرردوا ولررو ن ررذوا ت ارمر

بالادر عاصمي بسرائيل ،هر عمل أحم عمره قرابي

 70سررني مدرردره فرري ق ررار الالاسرريو لعرراح  ،1947الررذي اعالبررر الارردر مد نرري دوليرري حررر ا سررالاال
نبت حدود الالاسيو وسمحت لدافيد ال رريرن نال مؤسسات الدولي إلى الادر المربيي ،كمرا تير

بالعاصمي العالو

 ،لكنم تعرد عتى ذلك الاادر الذ ال زاروا إسرائيل ،بمال فيهو رؤساء الر رات

المالحردر ودو عربيرري ،زاروا الاردر ،لكررنهو لرو عالرفررا بسريادر إسررائيل عترى الارردر حسرمرات إسررائيل
ريسي بالذت »

فري أعاررا

تررداو ق رريي مترع الارردر ،وا تاسرراح ابسررائيتي حررر كي يري تدررر ت ارمر

حيالررم ،أعتررال

دان ربيرو ،السر ير األميركري ،أن تالاتيرراهر لرو سررب وأن رررح مرضررع تاررل السر ارر خررال محادثاتررم
مع إدارر أوباما فنالاتياهر ،وكما ري ماربرن منم لو ر
ابسالمي ولكال مع صعرد ترام

الرضع

الحمل مسؤوليي إح ار س ارات فري العرالو

التع فإذا امالنع ساباره عال ا عال ار

بالادر فاد دفعرم

هذا إلى ات اذ قرار معاكم ،ولر الءخير أ هر لكال باى السؤا الذي برز في تاا ات ابسرائيتييال
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لهررذا المتررع :أي قرردر هرري الالرري سرريعالر

هررا فرري الرقررت الررذي سرريسرن حريدررا عتررى عرردح الرردخر

ب الفات مع دو عربييم

مرفد صرحي ي «معراري » إلرى الر رات المالحردر ،رون مرا بيررإ ،لرو حرذر مرال أخنرار سياسري ت ارمر
عتى إسرائيل ،فحسر  ،رل ردا أكلرر اسرالهالا ار برالرئيم الجد رد« :لارد أصري

بال رذ ن الكبيرر كرل مرال

ترق ررع أن دوتال ررد ج رررن ت ارمر ر  ،ق ررد رب ررن ت س ررم قب ررل ذل ررك الي رررح بس رريم تمذ رري س ررائتي جع ررل الالراض ررع
والالدرفات النبيعيي سرريان فري دمرم فالحاياري هري أن ت ارمر

ابتجيل ،بعد أن كسر عتى مر عراميال كرل األعر ار

هرر هرذا الرجرل الرذي وضرع رده عترى

األخالقيري المابرلري فري وا رننال ،وبعرد أن أهران

كررل مررال عررر ت سررم باعالبرراره أميركيررا ،وبعررد أن ق رري ب رري عررال جميررع الادررل المرعبرري اهتيرري مررال
ماضريم ،وسياسرري إقدراء العررائالت السررداء مررال الشرا الالرري ناهرا ،والالمسررز باردمي فالد ميررر رررتيال
كرران بإمساتنررا أن ت الررر
عرراميال مررال ا تكشررا

منال

 ،تشك في أن

بءتررم وبعررد عرراميال مررال ا تكشررا

المسلررع عتررى ريارري هررذا الرجررل ،وبعررد

عتررى مراق ررم المالهررررر والمنعيلرري عررال الرقررائع ،وبعررد ثالثرري ررهرر معررم ك ررئيم
دا مال الذ ال كاترا مرجرد ال في ح ل الالندي  ،كان جاه اي لالسالماع إلرى

خنابم التالمي ،الكدر ،الذي درر تها ي العالو ،ال اقد ألي معنى مال معاتي األمل»

فرري الشرربسات ا جالماعيرري برردو هررذا ا تاسرراح رريال ابس ررائيتييال أ ررد وأصررع

فهنرراك سررمز الن ررار

ألت سهو في الالعبير عال عرا هو مال دون رضررخ ل رمرط العارل ،فكراترا أكلرر رجاعي فري ا تالاراد
ومنهو مال قا إن ترام

بادر ما هر صد

بسرائيل هر خنر عتى إسرائيل ألتم ممامر وقد جرها

وراءه إلى ممامرات

الحياة ،لندن2017/1/29 ،

 .41تقرير مراقب الدولة ونجاحات القسام في المواجهة األخيرة
هرريت المعنيررات الالرري س رربت عررال تاريررر م ارق ر

الدولرري حررر حررر

عالء الريماوي

رير األخي ررر ،الدررررر النمنيرري

لتمنترم رري األمني رري والسياس رريي ابسر ررائيتيي ،وأ ررارت بش ررسل واض ررز لتعر ررار ال ررذي ررا ها م ررال الجاتر ر
المهني ،والعجي في مجارار المااومي ال تسنينيي مال الناحيي العمتياتيي وال يييائيي

الحررد ف هررذا لرريم فتسررنينيا ،ررل أكررده مررا س رر مررال معنيررات وص ر ت برراألخنر فرري تاريررر م ارق ر
الدولرري ،والالرري ارت عررت فرري مسررالرياتها عمررا اسررالنالجالم لجرران الالحاير فرري حرررو يإسررائيلم فرري لبنرران،

والحر مع مدر وسرريا
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مواطن الخلل التي وثقها التسريب تعرضت لجملة ملفات مهمة منها:

أوال :ال شل ا سال باري :كشر ت ظراهرر األت را عررار المنترمري األمنيري الدرهرتيي ،وضرعع حركالهرا

ورصدها لتمااومري ال تسرنينيي ،حيرف تبريال أن المعترمرات المالررفرر عرال امالرداد ا ت را وعرددها سراوي
ص را ،ر و أن حجو العمرل والالرسراتي المسرال دمي واهليرات لتنارل لرو تكرال قتيتري ،إ أن قردرر الال رتيل

الالرري اسررال دمها الاسرراح والبيئرري الالرري رافاررت العمررل وضررعت ا سررال بارات العسررسريي والشرراباك ،وتانيررات
المراقبرري فرري أزمرري فشررل لررو تسررجل عتيهررا منررذ قيامهررا ،األمررر الررذي ورط الكا ينررت والمنترمرري السياسرريي

الدهرتيي

ثانيا :ال شل العمتياتي :سرجل الاسراح وفدرائل المااومري خرال المعركري األخيررر مرا عرر يبالدردميم

لتمنترمري العسرسريي بعرد قيامرم بجمتري عمتيرات مرا وراء ال نررط عبرر األت را و يرهرا ،ثرو تجاحرم فرري
ا سرالحساح عترى المنرا

الحر

الحدود ري األمرر الرذي جعرل الايرادر السياسريي تحجرو عرال قر اررات الالرسرع فري

ريا وهذا كان واضحا مال جتسي الالدريت الالي حدثت في الكنيست في اليرح  20لتحر مما

وضع الجيء تحت تيران المااومي ال تسنينيي

ثالثا :ضعع اللاي ريال المؤسسرات العسرسريي الم الت ري :لرو تكرال الهرميري ابداريري تسريا

المعترمرات

يال المؤسسات األمنيي الم الت ي مهنيا ،األمر الذي ورط الجريء ميرداتيا فري أزمرات كبيررر منهرا حادثري

الش ررجاعيي ،م ررال تاحي رري تا ررد ر ق رررر المااوم رري ف رري مس رران تح رررك الج رريء ،األم ررر ال ررذي تس ررب
الالاد رات العسسريي ابسرائيتيي ابسرائيتيي بسارثري ،كرادت ت

بحسر ر

ري ألسرر عشررات الجنررد وقرالتهو ،األمرر

الذي كان سيحا لتمااومي ضربي مال ءتها الالءثير عتى صررر الجيء في العالو

رابعــا :الكا ينررت و يابررم عررال المعركرري :شررير مررا سررر مررال الالاريررر إلررى عجرري المؤسسرري السياسرريي مررال

إدارر عمل الكا ينت ،فالمعترمي كاتت تنحدر في رد تالنيراهر -عرالرن ،و رياري ات راذ الاررار لرو تكرال

اسرالراتيجيي ،األمررر الررذي جعررل صررررر المؤسسرري ضرعي ي ،ررل حرردث أن سررر ال ررعع أثنرراء المعركرري،
األمر الذي أربك قدرر الحسرمري عترى إ رهار أهردافها ،وحركالهرا ،واسرالمال الرقرت لالحاير ضرربم قريري

لتمااومي ال تسنينيي ،األمر الذي اتعسم عتى حسال تاد ر المااومي لمسالري تحرك الجيء ابسرائيتي
ومدي اسالعداده لتمراصتي

خامسا :العايدر الاالاليي :كان واضحا ما أثاره الالسري

وما سبام مرال تاييمرات لتجريء ،عرردر الحرد ف

عال أزمي الحافييي لتاالا لدي الجنرد خاصي في وحدات ا حالياط ثو الك اءر في الالعا ي مع الميردان
مررال الن برري الالرري رراركت ،وكرران دائمررا الحررد ف أن هنرراك مشررستي جر

الالمتر

عتيهررا ،مررال خررال رفررع

الك رراءر والجاهييرري ،واب ررارات دائمررا تالحرردث عررال عمتيرري تاحررا عرررز الالرري ظهررر فيهررا الجرريء بررءدتى

مسالريات األداء وال يبي
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هذا المرضرع أ ار إلى تدتي المسؤوليي ،فري إدارر الحرر  ،ثرو

سادسا :ترعيي الايادر :تناو الالسري

الالدرفات الالي ظهرت مال الايادات السياسريي الالري دخترت فري مناك رات أثنراء الحرر  ،بابضرافي إلرى

الايادات العسسريي الالي ظهرت ذات المسالري مال هذا ابرباك
في الماا ل ظهرت المااومي ال تسنينيي عتى الناي

مال خال جمتي مال الدرر المهمي:

أوال :ترزيررع عمتيررات الميرردان بمررا

مال خال ما عر برابدارر المال اعتري والحسيمري

رردح الدررررر اليرميرري لتمااومرري األمررر الررذي جعررل معنريررات الجبهرري

الداختيي مالماسسي إلى محد ما

ثانيـا :العايرردر الاالاليري :كرران لتعندرر المااتررل ح ررر ررر الاردرات الالرري مالتكهرا العرردو ،األمرر الررذي
وفر حالي ت ر حيال المراجهي المبا رر

ثالثا :سل ابعالح المااوح المحرر الرئيم في المعركي ،األمر الذي تسب

في اتالكاسي كبيرر بعرالح

الجيء وابعالح المرجم

رابعـــا :ك رراءر اب ررال الد رراروخي م ررال حي ررف الس ررعي ،وا س ررال داح ،والحج ررو ،والالميي ررر ف رري األ ررسا
والح ا عتى أهميي هذا النرع في المراجهي

خامسا :إدارر العمتيات اهمني وا تدا الهرمي هذا مرضرع عتو الاساح وحده وفدرائل المااومري كرو
النجاح فيم ،لكرال مرال الراضرز أن هرذا المترع مرال مررا ال ال رعع الرذي تجرز ا حرالال عبرره تدر يي

قيادات وازتي في المعركي
حد لنا هذا

عني أتنا أماح مااومي قادرر عتى هييمي ا حالال مال خال ال ربي الااضريي ،و أمراح

مااومري تمترك ترسراتي ا حرالال  ،لكرال كرل المعنيررات تشرير إلرى أن الحرر األخيررر ومشراركي المااومرري

فيهررا ،أصررا ت ا حررالال فرري م ر ز اسررالراتيجيي وليسررت تكاليسيرري ،وكش ر ت الحررر األخي ررر عررال حجررو
ال عع الذي عتيم ا حالال

ر و امالالكم أدوات الدمار الكبيرر

ا ح ررالال وفر ر ه ررذه المع ررا ير وض ررع لذات ررم س ررتما م ررال العم ررل لالد ررري

األداء ون ج رراد حت ررر لمر ررا ال

ال عع الالي عاتاها ،لذلك باتت تدريباتم تعالا الرنال وتالرقرع رسل الالنررر الرذي سرالدختم المااومري
عت ررى آلي ررات عمته ررا ،وه ررذا أ

ا حالال

ررا ب ررالمرازار الرق ررع أن المااوم رري تا رررح ررذات الس ررترك الع رراح ال ررذي عتي ررم

وفي سيا هذا الحد ف لال تؤكد فرضيي أن ا حالال سيالرقع عال ال حر أخري باتجاه ير ،ولرال
سرن هذا األمر حاضرا ،ف ي كل حيال مسال تدهرر الحالي واتدثارها خاصي في ظل سرياقات ابربراك

السياسي الدهرتي الداختي ومت ات ال ساد الحايايي الالي تعدع نالنياهر
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فرري ال اتمرري عتررى أصررحا

الرؤيرري والاررار والم ررال يال لتمااومرري النتررر بجد رري لمررا أتجرري ،والال كيررر فرري

الكي يي الالي وصتت لها ت بي محاصرر مناردر مال هي عرح ا حالال بارر

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/1/28 ،

" .45جبهة ترامب" بدأت تضرب فلسطينيا
عبد الناصر النجار

وأصبحنا تنتر دهشي إلى هرذه الالحرر ت

العالو المير السارع لو تعد قادريال عتى التحا بعجالتم

الدراماتيسيي الالي تؤثر عتى الا يي ال تسنينيي ستبا أكلر مما تالرقع

رردأ تترراح عررالمي جد ررد فرري الالبترررر ،تبرردو مالمحررم أكلررر مررال واضررحي ،مررع أن عمرره اليمنرري

أ اما معدودر

هذا النتاح جاء مع اليرح األو الذي دخل فيم ترام

البيت األ ي

العرردي

 ،معتنا اتاالبرات

داختيي وخارجيي لو عد العالو قاد ار عتى اساليعا ها

تحال ال تسنينييال ،تالنا جيء مال هذا الالميير ،وتنالتر المييد منم خال األسا يع واأل هر المابتي

دأت الميرح الالرامبيري السررداء تسران قر اررات سياسريي بالمري ال نرررر عترى الا ريي ال تسرنينيي ،تملترت

ف رري معاقب رري المنتم ررات األممي رري الال رري س ررالابل ع ررريي فتس ررنيال فيه ررا ،م ررال خ ررال وق ررع تمري ررل ه ررذه

المنتمررات والمؤسسررات ،بمعنررى خناهررا ونجبارهررا عتررى الال كيررر متيررا قبررل المرافارري عتررى هررذا الابررر
إضافي إلى الدمت األميركي المنب حر البناء ا ساليناتي المسلع خال أسبرع الماضي

وزي ررر ال ارجي رري ال تس ررنيني ال رردكالرر ري ررا

الم ررالكي أعت ررال قب ررل رررميال أن فتس ررنيال سالن ررو قريب ررا

لمجمرع رري م ررال المعاهر ردات والمؤسس ررات الدولي رري لال رررفير الحما رري لتش ررع

ال تس ررنيني وأرض ررم المه ررددر

با سرالينان ،ولكررال كيرع سررالايو هرذا األمررر فري ظررل ال رمن الالرامبرريم وهرل سررالكرن هرذه المؤسسررات
والمنتمات الدوليي قادرر عتى مراجهي ال مرط األميركييم
أكلر مال ذلك ،هناك معترمات تشير إلرى أن إدارر ت ارمر

تادمها وا ننال لتشع

ال تسنيني وبشسل خا

سرالعيد النترر فري المسراعدات السرنريي الالري

ترقيع وزير ال ارجيي األميركي السا

عتى هذه المساعدات الالي تدل إلى  250متيرن دو ر ،ونلى أن إدارر ترام

ربما ت ر

جرن كيري
أو ترقرع

هذه المساعدات أو تجعتها مشرو ي وهذا هر األخنر
المري

أتنا لو تالحة أي تحركات د ترماسيي حايايي لتايرادر ال تسرنينيي عترى صرعيد ابدارر األميركيري

الجد رردر ،سررري منا رردر بع ر

السياسي األميركيي الجد در
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قبررل عرردر أسررا يع ،كاتررت هنرراك لارراءات فتسررنينيي ر أميركي ري عتررى قاعرردر الح ررار ا سررالراتيجي وكرران
السؤا المنروح :أي حرار اسالراتيجي مع إدارر أميركيي راحتيم ألو سال مال األف رل ا قالر ار أكلرر
ولكررال لألسررع هررذا لررو حدررل فايررادات و ازرر ال ارجيرري األميركيرري

مررال الرردائرر الممتارري حررر ت ارمر

جميعهو أعتنرا قبل رميال اسالاالالهو وخروجهو مال الر ازرر بشسل جماعي عتى الر و مال عردح تعيريال

وزي عرر لت ارجيري األميركيري حالرى اهن مررا عنري أن كرل الرذ ال كنرا تال رراو

معهرو أو الرذ ال ترو نرراء

عالقات معهو ،وت همرا ،ولر جيئيرا الا ريي ال تسرنينيي ،والدرراع العربري ر ابسررائيتي ،قرد رحتررا دون

رجعي! أي خسارر كامتي

خال العارد السالي الماضيي كاتت هناك جبهي أساسيي أمامنا ،تعالبر أن تناق نا الررئيم معهرا ،وهري

جبهرري ا حررالال ابس ررائيتي

حالررى األتتمرري

كرران العررالو تاريبررا معنررا ،وعالمنررا العربرري بجمرراهيره

ولكررال فجررءر خررال السررنرات الماضرريي تميررر كررل رريء ،وفالحررت أمامنررا ثررالث

السياسرريي كاتررت معنررا
ع
بشسل ير مالرقع ،ما زاد مال ضع نا وت كسنا
جبهات

الجبهرري اللاتيرري ،جبهرري ا تاسرراح والالرري مررا ازلررت تن ررر فرري عتامنررا الر نيرري ،تالحررار داختيررا سياسرريا
واقالداد ا وثاافيا مال أجل فالات ع ال مال باا ا أوستر المدمرر

الجبه رري اللالل رري ،كات ررت األح ررداث العربي رري أو م ررا أ تر ر عتي ررم "الربي ررع العرب رري" ال ررذي تح ررر إل ررى تكب رري
امتي ووجدتا أت سنا أماح خيارات صعبي :تحال مع مالم مع األتتميم مع الشعر م مع اللرارم مع
المعارضيم كتها خيارات صعبي واخالرتا النري الذي اعالبرتاه ممسنرا وهرر أتنرا لسرنا مرع أح عرد
ضررد أحررد

ومررع ذلررك برردو أتنررا قررد فارردتا الكررل ،فررال األتتمرري بايررت معنررا ولررر كالمررا

أصبحت الا يي ال تسنينيي ضمال أولرياتها

جاءت الجبهي الرابعي ير المالرقعي وهي الجبهري الالرامبيري ،حيرف قتر

الررئيم سرريالمت

ت ارمر

و الشررعر

الالرقعرات كتهرا ،مرال أن

عتررى المر ررز ،لنجررد أن الررئيم أصرربز أكلررر تنرفررا وهجرمررا مررال المر ررز

بارر في ا تجاهات كتها

والعالو مالمسمر ومدا

بحالي مال الرذهر

ررر

و تردري كرو سريحالاج مرال

الرقت لالسالياا مال هذا الددمي

المشستي أتنا ما زلنا تد ر المراجهي بءدوات ساباي ،منالهيي الدالحيي ،وبرضع داختي بم كارثي

خال األ اح العشرر األخيرر اسالرجعنا ردود ال عل ال تسرنينيي كتهرا حرر مجمرعري مرال األحرداث وعترى

أرس ررها تي رري تا ررل السر ر ارر األميركي رري إل ررى الا رردر ول رريم آخره ررا الهجم رري ا س رراليناتيي الال رري رريعت ح ررل
الرردولاليال إلررى مابررر الالرراريخ

هررذه الررردود كاتررت فرري مجمتهررا تبرردأ با سررالنكار وتنالهرري بابداترري ،إداترري

ررد در وتهد ررد خررارج إ ررار الارردرر عتررى ال عررل ،عتررى قاعرردر أن المننارري سالشررالعل
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الالد رريحات المنررددر والمسررالنكرر والشرراجبي عتمرررن أن المننارري لررال تشررالعل؛ ألتهررا احالرقررت منررذ زمررال،
ولكال في إ ار آخر بعيد عال الا يي ال تسنينيي ،الالي أصبحت في ذ ل ستو األولريات العربيي
جر

أن تعالررر أن هنرراك تتامررا دوليررا جد رردا رردأ البترررر ،المسررال يد األو منررم إسررائيل

إعررادر ترتير ر

الجار

والمنتررر

أولرياتنررا وتميي ررر أدواتنررا السياس رريي حال ررى تكرررن ق ررادريال عتررى الد ررمرد أمرراح ه ررذا الالي ررار

ون سندفع ثمنا همشنا إلى عارد قادمي!!

 .43فلسطين بعد مؤتمر باريس

األيام ،رام هللا2017/1/29 ،

مازن صافي

الناليجرري األهررو فرري مررؤتمر برراريم ،أتررم وفرري ظررل المعررارك المسررالمرر لال اليررت الارررر العربيرري ،ومحرراو ت

دولي رري مالعم رردر ب ر ر ار المننا رري با ررا ا داختي رري ،تا رري عت ررى مع ررالو الا رريي ال تس ررنينيي «األح»،

اسررالناعت فتسررنيال أن تباررى فررر خرينرري العررالو ،عتررى ر ررو عنجهيرري اليمرريال ابس ررائيتي و نرسررالم
وعمتم المالراصل في عمتيات ا سالينان والالهريد ومدادرر األر

بات

ال تسنينيي ،وبالاليامال مرع الالهد رد

اولي المرقع األميركي مال الرضع الااترتي لمد ني الادر

اسرراللمرت فتسررنيال فرري برراريم الجهررد والح رراك الرردولي والد بترماسرري والن ررالي ،وقالررت إن المعادل رري
السررتيمي تب رردأ م ررال تحاي ر س رريادر دول رري فتس ررنيال ونتهرراء ا ح ررالال  ،ول تس ررنيال الح ر ف رري الحي ررار وف رري

ا قالداد وفي ناء المؤسسات

الم اوضررات الالرري تررو الحررد ف عنهررا فرري مررؤتمر برراريم ،هرري الجات ر

المالنرررر مررال الم اوضررات الالرري

اتنتارت بعرد أوسرتر ،ولربمررا مسرال الارر إتهرا الجرريء اللراتي «النهرائي» مرال م اوضررات مرا بعرد أوسررتر،
الالرري عمتررت إس ررائيل عتررى إجهاضررها ،بالالررالي فالم اوضررات الالرري تالحرردث عررال الارردر عاصررمي لدولرري

فتسررنيال ،والميرراه والحرردود ،هرري م اوضررات رعا رري دوليرري ،مررال خررال مرجعيرري ق ر اررات األمررو المالحرردر
وترصررياتها ،وبالالررالي تررو تءكيررد جمترري حاررائ عتررى األر  ،فالمسررالر نات هرري العابرري الرئيسرري وربمررا
الرحيدر أماح السالح ،ومال هنا ت سر الالنر ابسرائيتي بالالهد د المسالمر ب رو ال ر ي المربيري ،ومرال

هنا ج

أن سرن لتعالو مرق م اب جا ي والمتمرر ،ألتم ما لو تر خنرات متمرسي وسياسات تالميرر

عتررى صررعيد ا حررالال ابسررائيتي ،والم ري قرردما تحررر حررل الرردولاليال ،دولرري فتسررنينيي ذات سرريادر فرري

األر

الالي احالتت العاح  ،1967فإن الم

سيسرن سيد المرقع ألن النار فادوا األمل ،ومراقع

سياسيي فتسنينيي مالادمي ،ما زالت الايادر ال تسنينيي تمتك الكلير منها ،ولربما أحدها ما تو الالدريز

بم قبل أ اح حر سح
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عت ررى الد ررعيد ال ررداختي ال تس ررنيني ،عتين ررا الي رررح اس رراللمار ه ررذا الال رردف ال رردولي ،بال رردخر مبا رررر ف رري
إجرراءات عارد المجترم الرر ني ال تسرنيني ،وقيرراح وحردر حسرمري الرحردر الر نيري ،ونجرراء ا تال ابررات،

وتعييي صرمرد رعبنا ،ووحردر المؤسسرات ،وتعييري فرر

الالنميري ا قالدراد ي وا سراللمار ،وفرالز آفرا

لتنرار ،كري مسرال مراجهري الالنرر ابسررائيتي والسياسرات األميركيري المنحرازر لالحرالال وا سرالينان

هررامء :فرري كررل زمررال هنرراك حاررائ خ يرري ،تاررا بعررد مرررت أصررحا ها ،او تمرررت الييي هررا ،لكنهررا تباررى

حاائ

الحياة ،لندن2017/1/29 ،

 .44حين تكون عقيدة القتال هي "االحتواء"
إسرائيل هرئيل
"الهررد

فرري هررذه التحترري" ،قررا

نيرراميال تالنيرراهر فرري جتسرري الكا ينيررت عشرريي "الجررر الدررامد" ،هررر

"ا حالراء" وان ئالو ،فهذه هي عايدر الاالا ا سررائيتيي عترى سرا واحردر وحريال قرا رئريم ا ركران
ينرري رراتالم "اتررا ضررد عمتيرري ريرري" ،فاتررم لررو رراج أحرردا فمن رذ حررر لبنرران ا ولررى وحالررى "الجررر

الدامد" ال ذ الجيء ا سرائيتي اسالراتيجيي "احالراء" ،وهر الذي وضع هذا ا صرنالح ،الرذي اصربز

عايردر ،لتحسرمرري ولتجمهررر وعنرردما تكررن هررذه هري عايرردر الاالرا عتررى مردي الرريمال ،ولريم فاررن "فرري
هذه التحتي" ،فال رور أتم لو ترضع لتجر الدامد أ

واضرحي ملتمرا ارر اليررح م ارقر

ا أهدا

الدولي وملتما ق ى كليرون و يبرن في الريمال الحاياري ،فري ا راح الكليررر مرال ا حالرراء فري المعركري

ا

ر منذ 1949

البرراهى تالنيرراهر ب همررم فرري الالرراريخ وفرري ا سررالراتيجيي اررر ماربررره ان لررم هررد

ولك ر ررال بس ر ررب

الحساس ر رريات الداختي ر رري والدولي ر رري ،فات ر ررم

واضررز الجررم تحررره،

سش ر ررع ع ر ررال م ر ررامينم ولك ر ررال الال ر رررددات
ائترري

وا رتجررا ت ،الالرري تررالو فرري معتمهررا تحررت ضررمن ا ضررنرار ،تلبررت برران هررذا مجرررد كررالح

تحالرم لرر كاترت لد رم م اي را ا سرالعداد المسرب  ،حالرى لتالنرررات المالرقعري ،لكران قراترن الالسرريي ،مرلال،

رفع قبل سناليال وليم بعد التحتي ا خيرر وتحت تهد د حل الحسرمي

لر كاتت لدي تالنياهر خنن معدر مسباا ،لكان مسنم في هذه ا اح تماما ان لبت حاائ اسالراتيجيي

وأن التاى بءثر رجعري مباركري رئريم ودي ،مبالرد  ،ولكرال عرد و السياسري المالبترررر فري المالاهري الشرر
أوسنيي ،تالجاوز العنع المرجم سرائيل ولكنم رد مرال ذلرك نالترر حالرى التاراء مرع دوتالرد ت ارمر
الذي في الشهر الاادح ،بعد أن بدأ في اخالبار مدراع
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"ا تالتررار" فكررل حرراكو ر ر

فرري أن مسررك بال ينرران وان شرردها ،وفاررا لتالنررررات الالرري تكرررن حاررا

في ريام

صحيز بعد الالرقعات الهائتري – ومرع ا تالبراه الرى مساتري تالنيراهر السياسريي المالردهررر ا

رنر

را –

تالنياهر ،عترى عادترم ،لالسالسرالح لت رمن هسرذا اتنتر منرم الالدرريز بشرءن الالرراخيل لبنراء 2500

وحردر سررسال فري المنررا

الالرري تسرمى "الكالررل ا سرراليناتيي" وكران محاررا مجتررم " شرع" وبرراقي الجهررات

الالي هرعت ن تار ان هذا ،فري واقرع ا مرر ،ذر لترمراد فري العيررن فحالرى لرر تحاارت الالرراخيل،
ف رران ه ررذه مس رريرر عد رردر الس ررنيال،
ال ارجي ،ر و اسالئنا

حال ررى حالياج ررات اليي ررادر النبيعي رري ،فم ررا بال ررك النتر ر

تس ررالجي

ا رها  ،عتى ا سالينان

إن ك ررل ذي عا ررل ه ررو وزن الر ررات المالح رردر ف رري وج رررد اسر ررائيل ولك ررال رؤس رراء وزراء كدافي ررد ررال
رريرن ،رلدا مائير ،مناحيو يمال واسح

مير ،ممال حافترا عتى ر اسرائيل وعتى تنتعاتهرا

الر نيرري ،حاا ررا اتجررازات اكبررر مررال رؤسرراء الرررزراء الررذ ال الم ررا أت سررهو ودولررالهو أمرراح ضررمن الرؤسرراء
وا دارات

لررر كرران لنررا فرري هررذه ا رراح رئرريم وزراء هررر ا
ا هدا

ررا زعرريو ذو رؤيررا ،لكرران ممسنررا الالرجررم فررر ار لالحاي ر

الر نيي ،وليم فان في مجا ا سالينان ،الالي ما كان ممسنا تحاياها في أ راح براراك اوبامرا

وأسالفم وبالالءكيد الالاردح بحمتري "تارل السر ارر الرى الاردر" وعترى الرر و مرال اسرالعداد إدارر ت ارمر

تحنو كل المستمات ،فاتها هي ا
مررال عررالو مرك ر

ن

ا سالالرصل ،آجال أح عاجال ،الى ا سالنالاج بان اميركا هري جريء

ومعاررد ،واتررم ترجررد جبهررات لرريم مناسرربا فيهررا الدررداح مررع كررل برراقي العررالو وكرري

تكرررن الالنرراز ت فرري جبهالنررا ،فينبمرري الالدررر  ،مررال اليرررح ،كحدررال ال رسرران ،ولرريم ملتمررا كرران حالررى

اهن ،كررليران كسررالى وخائ رري محت ررر عتررى إسررائيل أن ت رررت ،خشرريي أن سرررن هررذا بسرراء لالجيررا ،
فرصي تاري يي تاع مرر كل ربيل في ري

ه رتم
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 .42كاريكاتير:

االتحاد ،أبو ظبي2017/1/29 ،
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