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 أممي إشرافمنظمة التحرير تدعو لعقد مؤتمر دولي للسالم تحت تنفيذية  .1

ت جلندددة برةاندددة 13/12/2018 ةحريدددر الللنددد ينيةت الندددبلعقددددل اللجندددة الةنلينيدددة لمن مدددة ال :رام هللا
بددددرام هللات بحرددددور رةددددير المجلددددر الددددو ني  النددددل ة الللندددد ينية محمددددود عبددددارت فددددي مقددددر رةانددددة

عددي  عبدداروانددةمعل اللجنددة لةقريددر مددي  الللندد يني نددليم النعنددويت ورةددير الددونرام رامددي الحمددد هللا 
ومتدددر وةركيدددا ول دددرت  واألرديلل نيدددارال للندددعوديةت لقاماةدددا واةتدددا ةا مدددع لدددادة العدددالم والةدددي  دددم

وكدددنله ألهدددداا نياراةدددا  ددداد األيدددام القادمدددة لمتدددرت وبروكنددددت وأديدددر أبابدددا ورونددديات واةتدددا ةا 
المكثلددة مددع العديددد مددي لددادة العددالم والةددي كدداي محورهددا لددرار الددرةير األمريكددي دونالددد ةرامدد  باعةبددار 

 ارة باده إليها ونقد نل "تإنراةيدد"القدر عاتمة ل
ب دني القددرت  ةرامد إدانةهدا ورفردها لقدرار  في بيداي تددر عقد  ا جةمدا ت توأكدل اللجنة الةنلينية

وبددني اادارة األمريكيددة لددد فقدددل أهليةهددا كددرا ع أو كونددي  لعمليددة النددامت ودعددل إلدد  وجددو  مواجهددة 
نقا ا  ندقا  الهبة الجماهيرية ألبنام  عبنا ف"وحيل اللجنة  القرار وا  ي كافة أماكي ةواجده لمواجهدة وا 

ت مؤكددة "لرار الرةير ةرام ت والةي أدل إل  انة هاد وجدر  المةدال واعةقداد ا  ا مدي أبندام  دعبنا
 عل  وجو  ا نةمرار في ةلعيد المقاومة ال عبية النلمية وةعنين لدراةها 
د لعقدددد مدددؤةمر دولدددي كامدددد ودعدددل اللجندددة الةنلينيدددة إلددد  وجدددو  ليدددام المجةمدددع لددددولي بالعمدددد الجدددا

التدددداحيال وةحددددل إ ددددراا األمددددم المةحدددددةت والرعايددددة األمميددددة المنانددددبةت وبمددددا يرددددمي إلامددددة دولددددة 
لرددايا الورددع النهدداةي كافددة  ت وحددد  1967علدد  حدددود  "القدددر ال ددرلية"فلندد يي المنددةقلة بعاتددمةها 

ايا وبمددا ي ددمد األنددًر وفقدددال ت وبددالي القردد194وعلدد  رأنددها لرددية الاجةدديي انددةنادال للقددرار الدددولي 
 لقرارال ال رعية الدولية نال العالة 

وأداندددل ةتدددويل الكنيندددل ااندددراةيلية لةعدددديد المدددادة الثانيدددة فدددي القدددانوي األناندددي ااندددراةيلي حدددود 
ال ا ندةعمارية ااندراةيلية عمر القدرت ولرار حن  الليكود الحاكم ببن  القانوي اانراةيلي عدد المندة

 األراري المحةلة  ورم   تالقدر رلي بما فيها  الغربيةالرلة في 
وبالةنندديا الكامددد مددع الحكومددة  تو ددددل علدد  رفرددها لنيانددة اامددامال الةددي ةحدداود إدارة ةرامدد 

وأكددل فدي نال الولدل رفردها الم لدا للحلدود ا نةقاليدة والمرحليدة وبمدا يندم   فرردها  تاانراةيلية
  "إنراةيد كدولة يهودية"له رفرها لقبود الدولة نال الحدود المؤلةةت وكن

عل   "القدر ال رلية"ودعل اللجنة الةنلينية دود العالم الةي لم ةعةرا بعد بدولة فلن يي بعاتمةها 
وأعادل اللجنة ةنكيدها بني    ت و اتة دود ا ةحاد األوروبيت القيام بنله ب كد فوري 1967حدود 

 عاتمة لها  "القدر ال رلية"كوي معن  أي ةكوي دولة فلن يي دوي أي ة
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نقا  الةحديال والمؤامرال ال  يرة الهادفدة إلد  ةتدلية الم درو  الدو ني  أيل اللجنة أكدو  مواجهة وا 
الللن يني ةة ل  إنهام أنبا  ا نقنام وةحقيا الُمتالحة الللند ينيةت كمدا ةة لد  ةحديدد العالدال 

)نددددل ة ا حددددةاديت وبمددددا ي ددددمد ااعددددداد والة  ددددي   "إنددددراةيد"األمنيددددة وا لةتددددادية والنيانددددية مددددع 
 لانةقاد مي مرحلة النل ة إل  مرحلة الدولة 

و البدددل الددددود العربيدددة وااندددامية القدددادرة بةدددوفير  دددبكة أمددداي ماليدددة لل دددع  الللنددد يني مدددي  ددداد 
إلدددد   ت إردددافةاألوندددروامن مدددة الةحريدددر الللنددد ينيةت ومواجهدددة الةهديددددال بق دددع الُمنددداعدال لوكالدددة 

    انةمرار العمد لةمكيي دولة فلن يي مي الحتود عل  العروية الكاملة في األمم المةحدة
 13/1/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 الفرص المتاحة لتدويل القضية الفلسطينية أمام "المركزي" عباس يعرض: "الحياة" .1

الحياة" أي الدرةير محمدود عبدار نديلقي   ابدال  دامال ك ا منؤود بارن لدد": محمد يونر -رام هللا 
يعرض فيا عوامد ف دد العمليدة النياندية الةدي  تاجةماعال المجلر المركني الللن ينيأمام و ويال 

رعةهددا الو يددال المةحدددة ألكثددر مددي عقدددي ي مددي الددنميت واللددرل المةاحددة لةدددويد القرددية الللندد ينيةت 
ي عبدددار نددديبل  إولددداد المندددؤود  ألمريكيدددة الحتدددرية لهدددنه العمليدددة والةحدددرر مدددي "أ  دددار" الرعايدددة ا

 أعرام المجلر أي لديهم الحرية الكاملة في ةقرير ما يريدوي في  ني منةقبد القرية الللن ينية 
 14/1/2018 ،الحياة، لندن

 
 عضواً  90بحضور  "المجلس المركزي" يلتئم اليوم .1

ةحريدر الللند ينية اليدوم األحدد فدي رام هللات ولداد رةدير يجةمع المجلر المركدني لمن مدة ال: وكا لال
مدددي أعردددام  114عردددوال مدددي أتدددد  90المجلدددر الدددو ني ندددليم النعندددوي إندددا مدددي المةولدددع حردددور 

المجلددر المركددني  أي أي نتددا  انعقدداد الجلنددة ندديكوي مكددةمال  وأردداا النعنددوي فددي ةتددريحال 
 250رالبالت أي نيحرر الجلندة مدا يقدار  عروال م 160"تول فلن يي": "نيحرر ا جةما  نحو دل

 عروال" 
 14/1/2018 ،الخليج، الشارقة

 
 إلغاء اتفاق "أوسلو"، ووقف التنسيق األمني"المركزي"  يؤكد علة أهمية بحث واصل أبو يوسف .4

ددد يبددددأ المجلدددر المركدددني الللنددد يني أعمالدددات اليدددوم فدددي رام هللات فدددي  دددد : ناديدددة ندددعد الدددديي - ايعم 
ر إمهار الةنلينت لجهدة "إعدادة الن در فدي اةلداا "أوندلو" نحدو االغدامت وةحديدد العالدة مدع لرارال ةنة 
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ا حددةاد اانددراةيليت وةحويددد النددل ة الللندد ينية إلدد  "دولددة" ةحددل ا حددةادت بدددوي منال ددة حلهددا"ت 
ة "بحد  وأكد عرو اللجنة الةنلينية لمن مة الةحرير واتد أبدو يوندات لدد"الغد"ت أهميد وفا منؤوليي 

لغدددام ا ةلاليدددال النياندددية  إلغدددام اةلددداا "أوندددلو"ت وولدددا الةننددديا األمندددي مدددع ندددل ال ا حدددةادت وا 
  2015مارر  /وا لةتادية"ت ةنلينال لقرارال المجلر المركني في دورةا الةي عقدل في آنار

ولة فلن ييت ونوه أبو يونات إل  "الةوجا الللن يني تو  األمم المةحدة ل ل  العروية الكاملة لد
 وعاتمةها القدر المحةلة"  1967ونيد ا عةراا الدولي بالدولة الللن ينية عل  حدود العام 

 14/1/2018 ،الغد، عّمان
 

 الشخصيات المستقلة تعلن عدم مشاركتها باجتماعات المركزيتجمع  .5
ةجمددددع ليددددادة  ت أيفةحددددي تددددب ا  تغددددنةت نقددددال عددددي مرانددددلها فددددي 14/1/2018 ،الحيــــاة، لنــــدنن ددددرل 

ال  تدديال الللندد ينية المنددةقلة فددي الرددلة الغربيددة ول ددا  غددنة وال ددةال أكدددل أنهددا لددي ة دداره فددي 
كوي "رةانة المجلر لم ةلةدنم الحدد األدند  مدي ةنليدن مدا ُألدر  الللن ينيت اجةماعال المجلر المركني 

ية و توتال بعد ت ولم ةةابع الجهود التادلة انجا  المتالحة الو ن2015في اجةماعا النابا في 
 "  2017اجةما  بيرول في 

 ليدد عنداات ممثدد ال  تديال  ت أيرام هللات مدي 13/1/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالموأراا 
 توأورد  لاد: إنا لم يةم ةقديم دعدوة رندمية لل  تديال المندةقلة بالردلة  تالمنةقلة بالرلة الغربية

يليددد أي ةجمددع ال  تدديال   بددرال  ااعاميددةا ل فددي من ددور علدد  اللينددبوهت أنددا ةناللددل بعددض الوكدد
    ولكدددي للحقيقدددة ولاماندددة الو نيدددة أتدددر  "المركدددني"الللنددد ينية المندددةقلة لدددي ي ددداره باجةماعدددال 

 وبمنؤولية أنا لم يةم ةوجيا أي دعوة مي المجلر للةجمع!
 

 مصريغزة" تطالب القاهرة فتح تحقيق عاجل بمقتل صياد برصاص الجيش ال في داخليةال" .6
 البل ونارة الدا لية في غنة النل ال المترية فة  ةحقيا عاجد في حادثة مقةد التياد عبد  :غنة

ت لبالددددة  ددددوا ر مدينددددة رفدددد  جنددددوبي ل ددددا  غددددنة برتددددال الجددددي  الجمعددددة النددددبلهللا نيددددداي  ليلددددة 
لني كاي عل  وأفاد المةحد  بانم دا لية غنةت إياد الُبنمت بني القار  ا المتريت ومحانبة اللاعليي 
الجمعةت ا اا نار مبا ر مي لبد الجدي  المتدريت لدر  الحددود  يوممةنا التياد نيداي ةعرضت 
وأور  الُبنم في ةتري  تدحلي لدات أي التدياد نيدداي أتدي  بجدرا   البحرية الللن ينية المترية 

لعدا،ت لكندا انة دهد نقلدا للمنة دل  لةلقدي ا أثنام ليام تياديي بالعمد في البحرت ولدد ةدم  في   رةت 
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ونوه إل  أي الةحقيقال األولية أ ارل إل  أي لار  التديد الللند يني لدم  مةنثرلا بجراحا فجر النبل 
 يجةن الحدود المتريةت مؤكدلا أنهم يعملوي بانةمرار لمنع أي ةجاونع للحدود البحرية 

 13/1/2018وكالة قدس برس، 
 

 لحركة حماس تابع شرق رفح ركبي نفقيدعي استهداف االحتالل  .7
ادع  المةحد  بانم الجي  اانراةيليت تبا  يوم األحدت أي غارال  يراي : محمود مجادلة

ا حةاد الحربي لر  معبر كرم أبو نالم  را محاف ة رف  في ل ا  غنةت في ناعال مةن رة مي 
جي  أي الونعم  " ليد أمرت النبلت انةهدفل "نلقال كبيرال ةابعا لحركة حمار ةنلد لدا د إنراةيد

النلا كاي ليد اان ام  اد العام الماريت وأنا يحةوي عل   تاةل فريدةت وأي محوره الرةيني 
مي غنة إل  األراري المترية مع ةلريعة اجةانل األراري بجنو  الباد بالقر  مي كيريم  الوم 

 )كرم أبو نالمي" 
ا الكيلومةرت وأنا ةجاون األراري في وادع  أي النلا امةد عل  منافة ةلوا الكيلومةر ونت

مةرات وأي عناتر مي كةاة  عن الديي القنامت النرا  العنكري  180الجنو  بمنافة ةتد إل  
و ةم المةحد  بانم جي   لحركة المقاومة اانامية حمارت ةواجدوا في النلا أثنام فةرة بناةا 

الم تل اد اد البراةع إل  غنة ا حةاد بالقود: "حلر حمار لنلا ةحل المعبر الوحيد 
 ن يا مدعاة للن رية" 

وفي الولل الني لتلل  الا  اةرال ا حةاد المولع  را محاف ة رف ت كانل القوال الهندنية 
والقوال ال اتة الةابعة ا حةاد ةعمد عل  ةدمير النلا ةمامات مما انةدع  إغاا معبر كرم أبو 

مرت بعد دلاةا مي إعاي نل ال ا حةادت إغاا معبر كرم أبو وجام القتا اانراةيلي أ نالم 
 نالم مع ل ا  غنة المحاترت منن تبا  يوم األحد وحة  إ عار آ رت ونله لدوافع أمنية 

في المقابدت أكدل متادر فلن ينية أي "ال يراي الحربي اانراةيليت انةهدا أراض نراعية في 
المترية"ت ووفا متادر  بية فلن ينيةت لم يةنب  القتا  مدينة رف  جنوبي الق ا  لر  الحدود

ونكرل ةقارير إعامية فلن ينيةت أي ال يراي الحربي اانراةيلي  اانراةيلي في ولو  أية إتابال 
لتا نلقا ةجاريال إل  ال را مي معبر كرم أبو نالم جنو  ل ا  غنة ب اةرة انة ا  لبد أي يقوم 

 " 16احد مي  اةرال الد "إا بقتا نال المكاي بتاروخ و 
 14/1/2018، 48عرب 
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 سيتحول إلى منصة خطابة ومظاهرة سياسية تزيد شعبنا فرقًة وانقساماً  "المركزي"اجتماع : هنية .8
أكد رةير المكة  النياني لحركة حمارت إنماعيد هنيةت أي اجةما  المجلر المركنيت : غنة

 عبنا فرلةل وانقنامالت ونله إنا ةم عقده دوي  نيةحود إل  منتة   ابة وم اهرة نيانية ةنيد
 انةعدادال منبقة ةجعد منا منتة ةحدع وبنام و ني جاد 

ودعا هنيةت لررورة عقد اا ار القيادي الموحد لل ع  الللن يني عل  منةًو األمنام العاموي 
عربيةت ناعةت بني عاتمة  48للقًو واللتاةد الو نية واانامية ب كد فوري وعاجد  اد 

لبح  كافة الةحديال والةحرير لجلنة المجلر المركنيت كي ةرم الكد الو ني مي حي  تياغة 
 القرارال ا نةثناةية الموحدة بحجم الةحديال القاةمة 

ولاد هنية في رنالة وجهها ال  رةير المجلر الو ني الللن يني نليم النعنوي " أبو األدي ت يوم 
ةوحيد المولا الللن يني وةقويةا في  د الم ا ر المحدلة بهات النبلت إي حركةا حريتة عل  

 اتة لرية القدر )عاتمة فلن يي األبديةيت معربال عي انةعداد حركةا الةامت لبح  كد التي  
لمواجهة هنه القرارال ال المة وةحقيا المولا الللن يني مي م ةلا القرايات وةقديم القدر 

ال وةحقيا تا و ني مةمانه ب كدع يواني   ورة ما ةةعرض والقرية الو نية عل  كد ال اف
وعبر هنية عي امةنانا لدعوة المجلر المركني حركةا للم اركة في اجةماعا  لا حقوا ال ع  

 المقرر يومي األحد وا ثنيي المقبلييت بمقر الرةانة في مقا عة رام هللا 
 13/1/2018، فلسطين أون الين

 
 "المركزي"ن مشاركة ال فائدة منها في بو مرزوق: حماس تعتذر عأ .9

اكد عرو المكة  النياني في حركة حمار مون  ابو مرنوا اي حركةا اعةنرل : نما -غنة 
ابو مرنوا في ةدوينة لا عل  مولعا "ةوةير  روبر  عي الم اركة في جلنة المجلر المركني 

ا حةاد كما ارادل رفع دل م اركة الكد الللن يني بعيدا عي ا"اعةنار حمار باي الحركة ار 
 الةحرريةواراا اي حمار ةريد حكومة وحدة و نية وة بيا لرارال اللجنة  العقوبال عي غنة 

و ةم ابو مرنوا بالقود  ببيرول مؤكدا عل  اي حركةا ةريد الم اركة الةي ة دم ال ع  الللن يني 
 حمار ةعةنر عي م اركة   فاةدة منها 

 12/1/2018وكالة سما اإلخبارية، 
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 "المشاركة باجتماع "المركزي" تكشف أسباب رفضها الجهاد" .01
ك لل حركة الجهاد اانامي في فلن ييت النبلت عي أنبا  و روا لرار الحركة عدم : غنة

وأ ارل الحركة في بياي  الم اركة في اجةما  المجلر المركني لمن مة الةحرير الللن ينية 
ِهال وُمةجاِونال لكد ما ةم الةوافا عليا فلن ينيالت في لقامال تحليت إل  أي ا جةما  جام ُمةجا

وبينل الحركة أي "لرارها لير ة ليال عي منؤولياةها الو نية ةجاه ال ع   القاهرةت وبيرولت وغنة 
والقريةت بد مي أجد العمد مع الُكد الللن يني عل  إنقان ما يمكي إنقانه مي هنه القرية 

لليمية  الُمقد نةت الةي ةنع  الو يال المةحدة والكياي التهيوني لةتليةها بةوا ؤ مع أ راا عربية وا 
ولالل إي إترار النل ة عل  عقد المجلر المركني في رام هللات ورفض عقد اا ار  ودولية" 

القيادي "يعكر عدم رغبة النل ة في إعادة ا عةبار للقرية الللن ينية"ت م يرة إل  أي عقده ينةي 
وأ ارل إل  أي  نةمرار الةننيا األمني مع ا حةاد وفرض العقوبال عل  ل ا  غنة في  د ا

النل ة ما نالل ُمترة عل  الةمنه ب يار أونلوت وا عةراا بد"انراةيد"ت والرهاي عل  الةنوية 
معهات "ونيانة إعادة إنةا، الوهمت بعد ربع لري مي الل د النريعت ويلة  رةير النل ة مناد البح  

ي ُرعاةت أو ون ام جددت بعدما اكة ا مةن رال أي الو يال المةحدة منحانة انراةيدت وأنها   ع
 ةتل  وني ال ننيهال للنام" 

وبينل الحركة أي عقد المجلر المركني في رام هللا "في  د النيانال وااجرامال العقابية ل عبنا 
في الرلة الغربيةت واعةقاد ن  ام مي  في غنةت وانةمرار ماحقة أجهنة أمي النل ة للمقاومة

الجهاد وحمار وغيرهمت والن، بهم في نجونهات يجعد ال اا مع النل ة لير نيانيال فحن ت بد 
 هو نو بعد أ الي لا عالة بكرامة ال ع  الللن يني ومقومال حياةا ووجوده" 

ني في الرلةت وةريدني وةناملل في البياي: "كيا ةحاترني وةجوعني في غنةت وةاحقني وةعةقل
وةابعل "لكد هنه األنبا  وغيرهات  أي أكوي  اهد نورت وبانم المتلحة الو نيةت في رام هللا؟!" 

كاي لرار حركة الجهاد هو عدم الم اركة في اجةما  المجلر المركني لد م  ل  ات مع ةنكيدنا 
 مواجهة ا حةاد التهيوني" عل  موللنا الثابلت وحرتنا الداةم عل  وحدة ال ع  الللن يني في 

 13/1/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 لن تتجاوز السقف السياسي للسلطة"المركزي" القرارات التي سيخرج بها اجتماع الهندي:  .00
أعلنل حركة الجهاد اانامي منام الجمعة  رنميال عدم الم اركة في  :نادية نعد الديي -عماي 

أكد عرو المكة  النياني لحركة الجهاد و   مة الةحرير الللن ينية اجةما  المجلر المركني لمن
 ااناميت محمد الهنديت إي "نقا اجةما  "المركني" لي يةجاون النقا النياني للنل ة" 
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وأور ت في حدي  إناعي أمرت بني "ةتريحال النل ة ا يجابية عق  لرار ةرام  ب ني القدر لم 
نجان المتالحة ةةرجم عمليال"ت باةجاه "ولا ال ملاورال وولا الةننيا األمني ونح  ا عةراا وا 

واعةبر الهندي أي "القرارال الةي ني ر، بها ا جةما  لي ةةجاون النقا النياني للنل ة  الو نية" 
الةي   نالل ةًر في الملاورال واةلاا اونلو وما ةرة  عل  هنا ا ةلاا مي اعةراا با حةاد 

 نال عل  ا رض مثد الةننيا األمني ك ريا" كننا جاًر ومي ممار 
 14/1/2018الغد، عمان، 

 
 "الشعبية" تعلن المشاركة بتمثيل رمزي في اجتماع "المركزي" .01

أعلنل الجبهة ال عبية لةحرير فلن ييت يوم النبلت أنها نة اره بةمثيد رمني في اجةما  : غنة
ة المحةلةت عبر ةقديم منكرة ةةرمي موللها المجلر المركني المنمع عقده غدال في رام هللات بالرل

ولاد عرو اللجنة المركنية للجبهة ال عبية ومنةود  مي القرايا الرةينة عل  الناحة الللن ينية 
مكةبها ااعامي في غنة هاني الثوابةةت في حوارع عل  لناة "رونيا اليوم" النبل: إي  المنكرة 

"ااعاي عي مولا حانم بإلغام اةلالية أونلو وما  نةة را لمجموعة مي العناويي ةبدأ بررورة
ةرة  عليها مي الةنامال ونح  ا عةراا بالكياي وولا الةننيا األمنيت وااعاي عي مرحلة 
نيانية جديدة ةقوم عل  مبدأ الةمنه بالمقاومة والوحدةت وةتعيد ا نةلارة مي  اد ليادة موحدة 

منكرة ررورة المراجعة النيانية لنيانة النل ة عل  مدار وأراا: "أي الجبهة  رحل في ال لها" 
ربع القري الماري والةي لم ةنِل عل   عبنا إ  بالكوار  وال را ت إرافةل لقرية المتالحة 

وأك د أي  المنكرة ة مد مورو  مناملة رةير اللجنة الةنلينية )محمود عباري واللجنة  الو نية" 
عدم ةنلين لرارال ااجما  الو ني وفي مقدمةها لرارال المجلر  الةنلينية والمجلر المركني عل 

فرال عي نيانة الهيمنة والةلرد بالقرار واللناد في المؤننال  2015المركني في مارر/آنار 
 الو نية الللن ينيةت وأهمية إعادة ا عةبار لدورها الوحدوي وةلعيد الهيةال القيادية للمن مة 

 13/1/2018، مالمركز الفلسطيني لإلعال
 

 على المفاوضات القائمة لالعتراف بفشل االستراتيجية السياسية" تدعو السلطة الديمقراطية" .01
دعل "الجبهة الديمقرا ية لةحرير فلن يي"ت المجلر المركنيت إل  دفع القيادة الللن ينية وكا ل: 

ال الثناةية ةحل الرعاية الرنمية لاعةراا بل د ا نةراةيجية النيانيةت الةي ةقوم عل  الملاور
األمريكية المنلردةت و ار، لرارال ال رعية الدوليةت وبدوي نقا نمني ملنمت وررورة الةراجع عنهات 

 وعدم العودة إليها في أننها و رو ها وآلياةها المعروفة 
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لعملية كما دعل الجبهة الديمقرا يةت القيادة إل  إعادة الن ر في األنلو  القيادي الني أديرل با ا
النيانية وبالي مللال القرية الو نيةت والني اعةمد نيانة الةلرد بالقرار ونيانة ةهمي  
المؤننالت كما هو حاد اللجنة الةنلينيةت أو ةع يلها وةعليا لراراةها وعدم ة بيقهات كما هو حاد 

ع لة حة  ت وما نالل لراراةا م2015آنار  المجلر المركني الني كانل آ ر دوراةا في مارر/
  1996ا يت أو كما هو حاد المجلر الو ني الني كانل آ ر جلناةا عام 

 14/1/2018الخليج، الشارقة، 
 

 حماس تستهجن إطالق الجيش المصري النار على الصيادين الفلسطينيين .04
انةهجنل حركة حمار إ اا الجي  المتري الرتال عل  التياديي الللن ينييي بالرغم مي 

ي مبرر لنله في الةعامد مع نكاي الق ا  المحاتريي والنيي مي حقهم العي  بحرية أنا   يوجد أ
 وكرامة كبالي  عو  العالم 

وةقدمل الحركة في ةتري  تحلي يوم النبل بكد م اعر الحني والعنام والمواناة إل  عاةلة 
ر  نحبا في ال هيد التياد عبد هللا رمراي نيداي  هيد لقمة العي ت و هيد الحتارت والني ل

 أثنام بحثا عي لقمة عي ا في عرض بحر غنة عل  الحدود المترية الللن ينية 
 13/1/2018، موقع حركة حماس

 
 اً شهر  20االحتالل ُيصدر حكمه على األسير دويكات بالسجن  .05

أتدرل محكمة نالم العنكرية حكما عل  األنير عهد نرحاي دويكال مي عنكر : القدر المحةلة
 10 هرا فعليات وننة ونتا مع ولا الةنلينت وغرامة مالية لدرها  20نابلرت بالنجي  البلد بمدينة

 هرال مي اعةقالات ووجهل لا  13وجام تدور الحكم عل  دويكال بعد أكثر مي  آ ا  يكد 
 6/12/2016وكانل لوال ا حةاد لد اعةقلل دويكال بةاريخ  المحكمة ةهمة حيانة نا  ون اةر 

 ننلا عدة مرال وكنله مداهمة المحد الةجاري الني يملكا في رفيديا وة ريبا بعد مداهمة م
 13/1/2018، فلسطين أون الين

 
 الطرفين في العالقات بين يفترض أن تحدث تطوراً ": نتنياهو يصل الهند في زيارة يديعوت" .06

نام يوم النبلت مي المقرر أي يةوجا رةير الحكومة اانراةيليةت بنياميي نةنياهوت م: ها م حمداي
عاما عل  إلامة عالال  25إل  الهند في نيارة ةولي لها إنراةيد أهمية كبيرةت  اتة بعد مرور 

 أيامت كريا عل  رةير الحكومة الهنديةت ناريندرا مودي  6دبلومانية بيي ال رفييت وةنةغرا 
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العالال بيي  مولع تحيلة "يديعول أحرونول"ت فإي النيارة يلةرض أي ةحد  ة ورا فيوحن  
إنراةيد والهندت حي  نيةم الةوليع عل  ةنع اةلاليال ثناةيةت بينها وثيقة ةلاهم في مجاد النل  
والغانت واةلاا أبحا  وة وير تناعيت ووثيقة ةلاهم في مجاد الحر  النيبرانيةت وةعنين 

واةلاليال في مجاد ا نةثمارالت وةحدي  اةلالية ال يرايت واانةا، الم ةره في مجاد النينمات 
ونقلل التحيلة عي ناة  مدير عام "داةرة آنيا والمحي  الهادي" في ونارة  اللرامت وغيرها 

ال ارجية اانراةيليةت غلعاد كوهييت ادعامه أي العالال ال  تية "الجيدة" بيي نةنياهو ومودي 
بيي الدولةيي  انةراةيجية راكة ةنةقد إل  الرأي العام الهندي وال بكال ا جةماعيةت وأي الحدي  عي "

  تا مي رجاد األعمادت ما  130وبحن  الةقريرت فإنا نيرافا نةنياهو نحو  عل  كد المنةويال" 
وأراا الةقرير أي نةنياهو نيقدم  يجعد الوفد اانراةيلي أكبر وفد يرافا نةنياهو إل   ار، الباد 

 400امل ونارة ال ارجية اانراةيلية ب راةها بقيمة هدية لموديت وهي عبارة عي مركبة لةحلية المياه ل
 ألا  يكد 

 13/1/2018، 48عرب 
 

 نتنياهو يطالب ماكرون بتعديل االتفاق النووي اإليراني .07
بنياميي نةنياهو النبل الرةير اللرنني ايمانويد ماكروي في  اانراةيليأبل  رةير الونرام وكا ل: ال

 نووي بيي ايراي والدود الكبًر مي  ننا اي يبقيا لاةما اةتاد هاةلي اي ةعديد ا ةلاا ال
وينةي ا ةتاد بيي نةنياهو وماكروي غداة م البة الرةير األمريكي دونالد ةرام   ركام وا ن ي 
ا وروبييي بالعمد معها مي اجد "الةتدي للثغرال الل يعة في نل ا ةلاا النوويت وا  فاي 

 الو يال المةحدة نةننح  منا" 
ةؤ ن عل  محمد الجدت  أي"ةتريحال ةرام  يج   إيولاد نةنياهو لماكروي في ا ةتاد الهاةلي 
رةانة الحكومة  أتدرةايتححا"ت بحن  بياي  أيواي مي يريد الحلا  عل  ا ةلاا عليا 

  اانراةيلية
كبها الن ام يديي ب دة الجراةم ال مر الةي يرة أيعل  العالم الحر " إيكنله لاد نةنياهو لماكروي 

النووية    وة وير التواريخ البالنةية    ودعم  األنلحة"ت وهي "جهود الحتود عل  اايراني
 " اايرانييي    واعةماد نيانة عدوانية في المن قة    والقمع الوح ي للموا نيي اارها 

 13/1/2018الغد، عمان، 
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عادة لبنان إلىوزير إسرائيلي ي .08  "العصر الحجري" هدد باغتيال السنوار وا 
ونير البنام اانكاي اانراةيليت ت أي محمد وةدت عي مرانلا 13/1/2018، 48موقع عرب نكر 

يوآا غا نلت هدد يوم النبلت باغةياد رةير حركة حمار في ل ا  غنة يحي  الننوار في حاد 
  بدأل كةاة  القنام وفتاةد المقاومة ةتعيدا عنكريا رد جي  ا حةاد اانراةيلي

وردل ةتريحال غا نلت  اد ندوة "النبل الثقافي" الةي أليمل في مدينة ال ريرة بالناحدت 
 لاةا إي "الننوار يعي  في الولل الراةعت وما إنا ةجرأ عل  الةتعيد فنوا ننيلا مي اللعبة" 

ة جامل ألواد الونير اانراةيلي الني ي غد منت  عرو المجلر الوناري المتغر ل ؤوي النيان
واألمي "الكابينيل"ت  اد ة رلا إل  األورا  في من قة ل ا  غنةت عل  روم الةوةر الني ينود 
الحدود وا  اا التواريخ المةق ع مي ل ا  غنةت والني ةرد عليا إنراةيد بقتا أهداا للمقاومة 

ر يحي  ولاد غا نل الني ي م  لةولي ونارة األمي في الحكومة المقبلة: "نعيم حما في الق ا  
نا ةجرأ عل  الةتعيد ردنا فنيدفع الثمي غاليا  الننوار يعي  في الولل الراةع واأل ير لات وا 

وة را غا نل الني يةول  ونارة البنام واانكاي حاليا  ونننيلا مي هنه اللعبة ومي هنه الحياة" 
ة ديد الرربال رد وكاي لاةدا في الجي  نابقات إل  عمليال إ اا التواريخ مي غنة  داعيا إل  

 حركة حمار بغنة لولا التواريخ  م يدا بعودة الهدوم ةدريجيا مرةل أ ًر إل  غنة 
ونير اانكاي اانراةيلي يوآا غا نل هدد ت مي القدرت أي 14/1/2018الغد، عمان، وأرافل 

  يحي  الننوار رةير حركة حمار في ل ا  غنة بد"إ راجا مي اللعبة إي ةجرأ عل  الةتعيد"
وعل  تعيد الجبهة ال ماليةت أراا غا نل: "العالم نيبدو أفردت لو أي ب ار األند لم يكي 

ةملي عليها منع فة  جبهة الجو ي النوريةت ونقد األنلحة  "إنراةيد"أي متلحة  موجودا"ت مؤكدال 
وحن  هللا  وهدد غا نل لبناي بإعادةا إل  "العتر الحجري"ت إنا أ  ن هو ا نةراةيجية لحن  هللا 
 وفة  النار عل  إنراةيد 

 
 وجودياً  وتعتمد عليها اعتماداً  "إسرائيل"مردخاي: السلطة مرتبطة بـ .09

لاد مننا أعماد حكومة ا حةاد في الرلة الغربية ول ا  غنة يؤاا مرد اي إي النل ة : رام هللا
ةمر األعماد الني وأور  مرد اي في ةتريحال  اد مؤ  إنراةيد" "ةعةمد اعةمادا وجوديا عل  

إنراةيد ةحكما المناهمة الكبًر “أي هنا ا رةبا  "الوجودي مع ” ملحا جلوبر ا لةتادي“ين ما 
للةحويال الرريبية الةي ةجنيها نل ال ا حةاد للنل ة والةي ةناهم في الجنم األكبر مي 

 مواننةها" 
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مي المناعدال األوروبية  %30ا دت منهكمليار  ي 16وأراا أي المواننة الننوية للنل ة ةبل  
 واألمريكيةت م يرا إل  أي هنه المناعدال ةراجعل إل  النتا  اد الننوال ال مر األ يرة 

 13/1/2018، الين أونفلسطين 
 

 كحلون: سأبقى بالحكومة مهما كانت التوصيات بشأن نتنياهو .11
ح  مي الحكومة الةي يرأنها لاد ونير المالية اانراةيليت مو يا كحلوي إنا لي ينن: محمد وةد

بنياميي نةنياهوت حة  لو لدمل ال ر ة ةوتيال بةقديم نةنياهو للمحكمة ب بهة مللال اللناد الةي 
وأكد كحلوي للقناة الثانية اانراةيليةت أنا   يوجد لديا أي نوايا لةبكير  ي رع لها رةير الحكومة 

ةاا حة  لو كانل هناه ةوتيال مي لبد موعد انة ابال الكنينلت وأنا لي ينةقيد مي ا ة
ال ر ة رد رةير الحكومةت إ  أنا أور  أنا بحاد لدمل لواة  اةهامت فيةقعد أي نةنياهو نينةقيد 

 مي منتبا 
وأراا "بحاد لدم المنة ار القراةي للحكومةت أفيحاي مندلبليلت لواة  اةهامت بدوي أدن   ه 

 عل  نةنياهو ا نةقالة مي منتبا" 
 13/1/2018، 48ب عر 

 
 12المشتركة القائمة و  مقعداً  29تكتل "لبيد كحلون" سيحصل على استطالع:  .10

أ هر انة ا  للرأي العام اانراةيلي حود ا نة ابال للكنينل والني أجرةا القناة : محمد وةد
حالا مع الثانية اانراةيليةت ون ر منام يوم النبلت أي رةير كةلة "ي  عةيد" ياةير لبيدت بحاد ة

مقعدا ومي الةغل   29كةلة "كو نو" برةانة ونير المالية مو يا كحلويت نيةمكي مي الحتود عل  
 واا احة برةير الحكومةت بنياميي نةنياهوت مي منتبا 

 29وحن  انة ا  الرأيت في حاد أجريل ا نة ابال اليومت نيحتد ةكةد "لبيد كحلوي" عل  
حن  الليكود برةانة نةنياهوت بينما "المعنكر التهيوني" برةانة نيحتد عليها  25مقعدا مقابد 

  مقعدال  16أفي غباي يواتد الةراجع ونيحتد عل  
وفي انة ا  الرأي الني أعلنل عي نةاةجا رمي برنامج "لقام التحافة" وةحد  عي ةكةد 

بينما حن   مقعدات 12وةحالا بيي "ي  عةيد" و"كو نو"ت فإي القاةمة الم ةركة نةحتد عل  
ت فيما نيحتد "يهدول هةوارة" وحن  "ينراةيد بيةينو" مقعدال  11"البيل اليهودي" نيحتد عل  

مقاعد"ت بينما حن  "ميرةر" نيحاف   6مقاعد كد حن ت كما ونيحتد حن  " ار" عل   7عل  
 وفحل انة ا  الرأي لمي نيتول الجمهور بحاد ةم الحلا  مقاعد  5عل  لوةا بحتولا عل  
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 25عل  ال ري ة النيانية والحنبية كما هي عليا بهنه األيامت فإي حن  الليكود نيحتد عل  
اليوميت بينما  مقعدال  11) 24مقعدا في الكنينل الحالييت و"ي  عةيد" نيحتد عل   30مقعدا )

 اليومي  مقعدال  24) 16 "المعنكر التهيوني" نيلون بد
 13/1/2018، 48عرب 

 
 لدفاع عن األرض: تل أبيب منحت الضوء األخضر لمزيد من االستيطان بالضفة"المكتب الوطني" ل .11

لاد "المكة  الو ني" للدفا  عي األرض ومقاومة ا نةي اي إي حكومة ا حةاد : وكا ل -رام هللا
 وحدة انةي انية في الرلة الغربية المحةلة  1,200اانراةيلي منحل الروم األ رر لبنام أكثر مي 

وحدة انةي انية "لد حتلل عل   325رير تادر عي المكة  الو ني أمر النبلت بني وأفاد ةق
 وحدة أ ًر الموافقة األولية"  770موافقة نهاةيةت بينما أع يل 

وحدة  499ونوه إل  أنا و بقلا لقاةمة الوحدال النكنية الةي ةقع في مراحد الة  ي ت نيةم بنام 
في  227في فتايد من قة وادي األرديت  300ر أدوميم"ت في "كلا 325بمنةو نة "جلعال نةيا"ت 

 وحدة في منةو نة "ةنوفيم"  168"غو  عةتيوي"ت و
وللل الةقرير الرنمي الن ر إل  أي ا حةاد يواتد نعيا لد "ةهويد" مدينة القدر المحةلةت عبر 

مةرلا  197 ود حلريال الامة جنر نياحي انةي اني للم اة في "وادي الربابة" ببلدة نلوايت ب
و رعل لوال ا حةادت ب ا  ريا انةي اني بيي بلدةي ةد )غربي نابلري  مةرلا  30وارةلا  

وفرعةا ) رلي للقيليةيت ةمهيدلا لةونيع البؤرة ا نةي انية "جلعاد" المقامة عل  أراضع فلن ينية غربي 
 نابلر 

مناحال وانعة مي األراري  وأور  "المكة  الو ني" أي المنةو نيي اليهود  رعوا بةجريا
بمن قة "ال نادا" و" لة أبو عامر" بيي فرعةا وةدت ةمهيدلا لانةيام عل  منا ا وانعة ورمها 

 للبؤرة ا نةي انية "حلال جلعاد" )غربي نابلري ورب ها بمنةو نة "كدوميم" ) رلي للقيليةي 
 14/1/2018السبيل، عمان، 

 
 رب المسجد األقصىلجسر معلق غاالحتالل يحفر أساسات  .11

بدأل لبد أيام آ ر تيحال ةهويد وة ويا ال بيعة في وادي الربابة بإلدام : أنيد جندي - القدر
مةرا وارةلاعا  240نل ال ا حةاد عل  حلر أنانال لجنر معلا ةدعي أنا نياحي نيبل   ولا 

بة وتو  لمن قة ولا مةرات ونيبدأ مي حي الثوري مرورا بنراري الموا نيي في حي وادي الربا 30
ويعد الجنر جنما مي م رو  ةهويدي في المن قة بدأ  آد الدجاني جنو  غر  المنجد األلت  
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بنراعة لبور وهمية في وادي الربابة وا  اا انم "مقبرة نمبونكي" عليها بادعام أنها مقبرة يهودية 
يةم وتلها بمنارال أ ًر لديمةت وُفةحل منارال نير ةتد بيي البلدة القديمة بالقدر والحي ل

نةقام منةقبات باارافة الامة مةننه نياحي ومنارال ةوراةيةت وةتد ةكللة الم رو  الةهويدي 
مليوي دو ر أميركيت بمبادرة وةمويد ما ةنم  بد "داةرة أراري إنراةيد"  8 1بنكملا إل  نحو 

 و"تندوا المناحال الملةوحة" 
دة نلواي الوالعة إل  الجنو  مي المنجد األلت ت ويةربع الوادي ويعد وادي الربابة أحد أحيام بل

مقدني في  روا لانيةت نببها مرايقال  800دونمالت يعي  فيها  210عل  مناحة ةبل  نحو 
 أنر  ا حةاد الم ةللة نعيا ل ردهم مي أراريهم 

 13/1/2018الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 وسيع "جلعاد"أعمال تجريف لشق طرق استيطانية جديدة لت .14
ةواتد لوال ا حةاد اانراةيليت ةجريا مناحال وانعة مي أراري الموا نيي  :وفا –للقيلية 

الوالعة ما بيي لًر جيل واماةيي وفرعةا  را للقيليةت لةونيع البؤرة ا نةي انية "جلعاد" المقامة 
ي لد"وفا"ت إي منةو ني ولاد رةير اةحاد مجلر لروي اماةيي وفرعةا هيثم توا عل  هنه األراري 

 "جلعاد" يقوموي في هنه ا ثنام ب ا  را في هنه ا راري المنروعة بن جار النيةوي واللونيال 
وأراا اي المنةو نيي يةجمهروي في هنه المن قةت وينتبوي  ياما هناهت وين لقوي منها لةنلين 

 اعةدامال عل  البلدال والقًر المجاورة 
 13/1/2018، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 "إلطالق "مبادرة شباب فلسطين في الخارج اً تشاوري لقاءً " يعقد الخارج ومؤتمر فلسطيني: "إسطنبول .15

عقد المؤةمر ال عبي لللن ينيي ال ار،ت يوم النبلت في مدينة إن نبودت لقام ة اوريا : إن نبود
ا "مبادرة  با  فلن يي في ةعريليا حرره مجموعة مي ال با  الللن يني في ةركيات ةمهيدا ا ا

أي اللقام الة اوري هدفا ةعريا الحرور  وأور  المننا العام للمبادرةت عبد هللا الرفاعيت ال ار،" 
بالمؤةمر ال عبي وأهدافات ومراحد الةحرير ا اا المبادرة وعررها عليهم لمنال ةها وااعاي 

عم القرية بد " ب كد يليا ب با  فلن يي عي إ اا المبادرةت م يرا إل  أهمية دور ال با  في د
ولاد: "المبادرة هي  بكة  بابية فلن ينية  ار، فلن يي المحةلةت ومنتة عمد  في ال ار،" 

ا اا المبادرال والم اريع والحمال واللعاليال الةي ةهم ال ع  الللن يني في ال ار، وفي 
عها المؤةمر ال عبي لللن ينيي ال ار، الدا د وة دم لراياهت وةحقا األهداا العامة الةي ور
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ررورة أي يولي بوفي  ةام اللقامت  ال  الرفاعيت  وا  راكهم في الم رو  الو ني الللن يني" 
الجميع أهمية كبيرة انجا  المبادرة عبر دعوة ال با  الللن يني للة و  في المبادرة وا ن را  

ل العامة والم اريع والمبادرال والموارد الماليةت رمي مجا ل العمد الحالية وهي ااعام والعالا
 مع ا نةعداد لقبود أفكار والةراحال جديدة لمجا ل أ ًر 

 13/1/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 في سجون االحتالل "عمداء األسرى"معتقاًل على قائمة  48": هيئة األسرى" .16
" إل  : راةد  في - غنة أنيرال فلن ينيالت وهم األنًر النيي مر   48ارةلعل لاةمة "عمدام األنًر

عامال ب كد مةواتدت بحن  ما أعلنل  20عل  اعةقالهم في نجوي ا حةاد "اانراةيلي" أكثر مي 
 "هيةة  ؤوي األنًر والمحرريي" الةابعة لمن مة الةحرير الللن ينية 

ا في الهيةة عبد الناتر فروانة في بيايت أمرت إي مي بيي هؤ م ولاد رةير وحدة الدرانال والةوثي
أنيرال ُي لا عليهم "األنًر القدام " باعةبارهم ألدم األنًر في النجوي وهم  29األنًر يوجد 

ت وكاي مي 1994مايو معةقلوي منن ما لبد اةلاا "أونلو" وليام النل ة الو نية في الرابع مي أيار/
-في إ ار الةلاهمال الللن ينية 2014مارر عنهم رمي الدفعة الرابعة في آنار/الملةرض أي ُيلر، 

"اانراةيلية" برعاية أمريكيةت إ  أي "إنراةيد" وكعادةها نكثل بالوعود وةنتلل مي ا ةلاليال 
أنيرا مر  عل  اعةقالهم ما ينيد عل   25وأراا "ومي هؤ م يوجد  وةراجعل عي إ اا نراحهم 

أنيرال لد مر  عل  اعةقالهم أكثر  11وهؤ م ُي لا عليهم )جنرا ل التبريت مي بينهم ربع لريت 
ي"   مي ثاثيي عاما في نجوي ا حةادت وُأ لا عليهم حديثال )أيقونال األنًر
ننةت بد  25ننة و 20وأ ار إل  وجود ع رال آ ريي مي األنًر في نجوي ا حةاد ممي أمروا 

رحلةييت وهؤ م هم مي ةحرروا في تلقة ةبادد األنًر )وفام األحراري ننة عل  م 30وأكثر مي 
عاما في  37وأعيد اعةقالهمت وأبرنهم األنير ناةد البرغوثي الني أمر  ما مجموعا  2011عام 

 النجوي 
 14/1/2018الخليج، الشارقة، 

 
 أسير فلسطيني يدخل في إضراب مفتوح عن الطعام .17

"ت أمرت أي األنير أيو  يعقو  محمود أكدل مؤننة "مهجة القوكا ل:  در لل هدام واألنًر
عامالي مي بلدة العبيدية لرام مدينة بيل لحم د د يوم األربعام الماري في إررا   33العتا )
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ملةو  عي ال عام رفرال لقرار نل ال ا حةاد ةجديد اعةقالا ااداري لمدة نةة أ هر للمرة الثانية 
 عل  الةوالي 
"مهجة القدر" أي إدارة نجي "عوفر" نقلل دحركة "الجهاد اانامي" في نجي "عوفر" لوأفاد أنًر 

األنير أيو  العتا إل  لنم الننانيي بعد إتراره عل   وض معركة األمعام ال اوية لرفرا لرار 
 نل ال ا حةاد ةجديد اعةقالا ااداري الةعنلي بدوي أي يوجا لا أي اةهام  

 14/1/2018الخليج، الشارقة، 
 

 عين الحلوة تطالب بإدخال مواد للبناء مخيم اللجان الشعبية فيلبنان:  .18
مع ةراجع نحمة النير عل  مد د م يم عيي الحلوةت بعد اة  ان الجي  اللبناني إجرامال : بيرول

نقا ت  4جديدة بنيادة عدد عناتره المولجيي ةلةي  الدا ليي وال ارجيي مي الم يم وةونيعهم عل  
القيادة النيانية للقًو الو نية واانامية في من قة تيدا  اد اجةما  أمر عي ارةياحها أعربل 

ال  ةجاو  ليادة الجي  مع دعواةها ودعوال األهالي  ورفع وفد مي اللجاي ال عبية الللن ينية في 
في م ال  إل  رةير فر  م ابرال الجي  في الجنو  العميد فوني حمادةت ةمث لل  3من قة تيدا 

ا نةمرار بةنلين إجرامال الةلةي  بالوةيرة نلنها والنما  بإد اد مواد البنام وااعمار اعادة ةرميم 
المناند المةرررة في حي ال يري مي جديد بعد ا  ةباكال األ يرة ومناند أ ًر في الم يم آيلة 

نية"  الد نعيةر )أبو ونقد ناة  أميي نر "اللجاي ال عبية الللن ي للنقو  مع حلود فتد ال ةام 
حناميت عي العميد حمادةت وعده بد "انةمرار العمد عل  ة ليا ااجرامال األمنية مع الحلا  عل  
األمي وا نةقرار في الم يم"  ولاد نعيةر لد "الحياة": " ح نا اة ان الجي  منن التبا  إجرامال 

د "حتد عل  وعد مي العميد حمادة ميكانيكية ما نم  بنرعة ةنلين ااجرامال"  وأور  أي الوف
 باانرا  في حد مننلة ااني مع المعنييي" 

 14/1/2018الحياة، لندن، 
 

 االحتالل يقمع وقفة تضامنية مع عهد التميمي في قرية النبي صالح .19
الةحمل لوال ا حةاد "اانراةيلي" لرية النبي تال  لر  رام هللات ون  إ اا لنابد الغان 

دني المغلا بالم ا ت و اردل الموا نيي  وأغلا جي  ا حةاد القرية وأعلنها والرتال المع
من قة عنكرية مغلقة  وألام جنود ا حةاد حاجنال عل  مد د القرية وعل  ال ريا المؤدية إل  كلر 
عيي مي نلر المد دت ولام بةلةي  النيارال والنما  بالد ود ب كد انةقاةيت ما دفع الموا نيي إل  
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ةوجا نحو  ريا لرية عابودت و ريا لًر أم تلا  مي أجد الوتود إل  النبي تال ت كما ةعمد ال
 جنود ا حةاد إعادة التحليييت ومنعهم مي المرور عبر حاجن النبي تال  

وان لقل ة اهرة مي ون  القرية رغمال عي ا حةاد  حي  حمد  الها الم اركوي األعام 
عهد الةميميت وبانم المعةقليي الللن ينييي في النجوي "اانراةيلية"ت الللن ينيةت وهةلوا بانم 

و اره في المنيرةت ليادال مي م ةلا اللتاةد الللن ينيةت إل  جان  أعرام عر  في "الكنينل 
 اانراةيلي" 

ولاد عرو "الكنينل" العربي محمد بركة في كلمة أمام الم اركيي "جةنا هنا إل  لرية النبي تال   
 ننعم بهوام عهد ووالدها ووالدةها"   كي

 14/1/2018الخليج، الشارقة، 
 

 كتاب جديد يجمع سيرة ووثائق المهندس حسن القيق .11
"حني القيا   وثاةا وأوراا" هو ا نم الني ا ةاره ونير  ؤوي : عبد الرحمي ال هراوي -غنة 

ال وانعلا مي األبحا  القدر النابا م   الد أبو عرفة لكةابا الجديد الني رمل تلحاةا نج
والدرانال والكلمال الةي ألقاها وحارر بها المهندر الراحد حني القيات عرو الهيةة الةننينية 

 لحركة المقاومة اانامية "حمار" 
وون  محةًو الكةا  عل  ثاثة أبوا  رةينة إل  جان  الماحا ال ةامية والتور الةي ةحكي 

ررا ةاري يا لحياة القيا منن ننوال  لولةا األول  مي عام حكاية القيات فرم البا  األود ع
م في القدر الةي ارةب  بها عقاةديا 2006م حة  وفاةا في الثامي مي  هر فبراير/ با  1943

 ودعويا وو نيا 
ن نة القيا ودرانةا ودوره الممين في الحياة العامةت معد دال بعض ن ا اةا األكاديمية لوة را 

ل  مام  عامة مي   تيةا وا جةماعيةت لب د أي ينةقد إل    تية القيا القاةد المثقا وا 
محارراةا ومناهماةا ال  ابيةت ثم  ةم البا  األود بحد  وفاةا واألجوام الةي لو باعات وكنله 

 رافقل نله 
وةحد  أبو عرفةت عي محةًو البا  الثاني لاةا: "أورحل فيا منهجية العمد في ةنليا الكةا ت 

ً الوثاةا وموروعاةهات ثم  رحل ال ريقة الةي اةبعةها في ةننيا الوثاةا وةبويبها وأع يل وفحو 
 فكرة عامة عي مرموي الوثاةا وةوجهاةها العامة" 
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وأراا أبو عرفة لتحيلة "فلن يي": "في البا  الثال  عررل وثاةا ومناهمال األنةان القيا 
ا  الرةير ولد ةرمي هنا البا  أغل  الوثاةا الةي األكاديمية والبحثية وال  ابيةت وهو هدا الكة

 ةركها األنةان  للات مرةبة حن  المورو  ورمي الةنلند الةاري ي" 
 13/1/2018فلسطين أون الين، 

 
 من المصريين يرفضون قرار ترامب بشأن القدس %93استطالع:  .10

مدي  %93عدي رفدض القاهرة: ك ا انة ا  رأي أجراه أحد مراكن البحو  المة تتة في مترت 
المتددرييي لقددرار الددرةير األمريكددي دونالددد ةرامدد  ب ددني القدددرت واعةبارهددا عاتددمة لدولددة ا حددةادت 

ولداد ماجدد  مؤكديي أي مثد هنا القرار مي  ننا أي يدؤدي إلد  ةندامي موجدال اارهدا  فدي المن قدة 
ي الددني أجددراه المركددن عثمدداي مدددير المركددن المتددري لبحددو  الددرأي العددام "بتدديرة"ت إي انددة ا  الددرأ

ت وانةهدا ليار الرأي العدام العربدي  24عل  عينة مي المتريييت ةم إجراؤه بالةواني في  دولة أ ًر
وااندامي حددود القددرار األمريكديت وللددل عثمدداي فددي مدؤةمر عقددد أمددر بنقابدة التددحلييي فددي متددرت 

رارت ويعةبروندا "  يتد  إل  أي نةاةج ا نة ا  أكدل أي نحو ثلثي ال ع  المتري يرفردوي القد
فددي متددلحة أمددي وانددةقرار المن قددة"ت فرددال علدد  مددا  للددا القددرار مددي إحنددار كثيددر مددي المتددريييت 

 بني أمريكا دولة معادية 
 14/1/2018 ،الخليج، الشارقة

 
 الجيش اللبناني يزيد عدد عناصره حول مخيم عين الحلوة .11

مددي عدددد عناتددره المنة ددريي علدد  الحددواجن  بيددرول: لالددل متددادر عنددكرية إي الجددي  اللبندداني ناد
عند مدا د م يم "عيي الحلوة" لاجةيي الللن ينييي والوالع في الجنو  اللبناني  ووتدلل المتدادر 
في ةتري  لد"ال را األون " الورع الحالي في الم يم بد"الجيد جدال وةحل الني رة"ت ونله بعد ةلالم 

وأ ددارل متددادر ميدانيدددة إلدد  أن ددا ومدددع  إدلددد  النددورية  دداهرة ةنددر  الم لددوبيي مندددا إلدد  محاف ددة 
وتود الةعنينال العنكرية إل  الموالع المحي ة بالم يم ةراجعل النحمدة علد  الحدواجنت الةدي كاندل 
لد أدل إل  ارةلا  أتدوال الاجةديي احةجاجدال علد  مدا اعةبدروه عرللدة ألعمدالهم  وةحددثل معلومدال 

لقًو الو نية واانامية في تيدا اجةماعدال فدي "مركدن الندور" فدي تحلية عي عقد القيادة النيانية ل
الم دديم ةابعدددل فيدددا ةلاتددديد ااجدددرامالت وأعربدددل عدددي ارةياحهدددا لةجددداو  ليدددادة الجدددي  مدددع الددددعوال 

 الللن ينية لة ليا ااجرامال مع الحلا  عل  األمي وا نةقرار دوي ةع يد لمتال  النار 
 14/1/2018الشرق األوسط، لندن 
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 أطفال الجزائر يرسمون للقدس .11

"نحددي مددع فلندد يي  المددة أو م لومددة" هددي العبددارة ال ددهيرة وال الدددة الةددي : ياندديي بودهدداي -الجناةددر 
حنم بها النعيم الجناةري الراحد هواري بومديي مولا باده حكومة و عبا مي لرية فلن ييت وهي 

 القرددية المركنيددة لكددد العددر  والمنددلميي  لكددد جناةددري فددي ةلاعلددا مددع هددنه المقولددة الةددي باةددل  ددعارال 
نهايددة هددنا األنددبو  فددي رحددا  فندددا األورانددي بالعاتددمة الجناةددرت  ورجددع تدددً مقولددة بومددديي عاليددال 

لقددرار  ورفرددال  حينمددا تددد  بهددا مجموعددة مددي األ لدداد فددي احةلاليددة بهيجددة احةلددام بللندد ييت وةنديدددال 
  "إنراةيدد"اتمة لم  بإعاي القدر عاكي دونالد ةر يالرةير األمر 

كيلدومةر  درا  483هنه المقولة ألهمل ال للة مريم مراب  القادمة مي مدينة عنابة بمحاف ة نكيكدة )
العاتمة الجناةري لة داره أ لداد الجناةدر اهةمدامهم بالقددرت ورفردهم لقدرار ةرامد ت ولةةندلم جاةنةهدا 

يدة لللند يي حينمدا تددحل األول  عي منابقة  اتة بنحني رندم عدي موردو  القددر عاتدمة أبد
ت واعةبرهددا بلدددي الثددانيت وألددا معهددا إلدد  يددوم الددديي  المددة كانددل أو عاليددا "أنددا أحدد  فلندد يي كثيددرال 

عب ر عنا األ لاد ر يد وال اهر وجماد وةلاحي ونينة وغيرهم حينما عب روا  وال عور نلنا م لومة" 
 رايا أمةهمت ورفرهم للقرار األمريكي بنناملهمت وجعلوا الرنم أحني ونيلة للةعبير عي وعيهم بق

 13/1/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 مع القدس تنظيم ماراثون في إسطنبول تضامناً  .14
ت ماراثوندددا ةردددامنيا مدددع مديندددة القددددر 14/1/2018 ة دددهد مديندددة إنددد نبود الةركيدددةت األحدددد: وكدددا لال

ويددن م المنددابقة نددادي "أونجددو"  نددة المحةلددةت بم دداركة مةولعددة   ا المةنددابقييت برعايددة بلديددة المدي
ت وبلدية من قة أونكودارت وجمعية "أوندار" لاةمة  لل با  والريارةت بم اركة بلدية إن نبود الكبًر

 وال  بامت ةجًر ةحل  عار "الَعَلم بيده" 
 13/1/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 قناة إسرائيليةنقابة الصحفيين التونسيين تستنكر تواصل إحدى عضواتها مع  .15

انةنكرل نقابة التحلييي الةوننيييت ةواتد التدحافية ندامية البيدولي الةدي : بنام عياترة - ةونر
عمليدة ة بيدع "وجددل نقابة التحافييي رفرها ألي  ةعمد مع لناة ةللنيونية ةركية مع لناة إنراةيلية 
كمددا دعددل  م بهددنا المولددا ا لةددنا أعرددامهاو البددل  "تمددي أي نددو  مددع الكيدداي التددهيوني الغاتدد 

النددل ال الةوننددية إلدد  الةحقيددا فددي عمددد مؤننددال إعاميددة إنددراةيلية ُةمددارر العمددد التددحلي علدد  



 
 
 
 

 

 22 ص             4524 العدد:             1/14/2018 حداأل التاريخ: 

                                    

منبهدددة إلددد  أنهدددا ندددةعمد علددد   ددد   والة دددهير بكدددد مدددي يثبدددل ةعاملدددا مدددع مؤنندددال  ترض ةدددونرأ
 إنراةيلية أو مرةب ة بها 

 14/1/2018 ،الدستور، عّمان
 

 نروا" يبحث ضبط نفقات وخدمات الالجئيناجتماع عاجل لـ"األو  .16
بحثل وكالة األمم المةحدة اغاثة وة غيد الاجةيي الللن ينييي : نادية نعد الديي -عماي

"األونروا"ت  اد اجةما  عاجد أمر في عمايت "إعاي حالة الةق ا في النلقال وال دمال المقدمة 
كية مي مننلة ةحويد مناعداةها الةي لم ياألمر لاجةيي الللن ينييي"ت بانة ار حنم مولا اادارة 

مليوي دو رت مر حا  174ةتد حة  ا يت ما كب د الوكالة عجنال ماليال منن بداية العام بل  نحو 
 للنيادة في حاد حج  الدعم أو ة ليض ليمةا 

رات ي "مباحثال إدارة الوكالة باألمر مهمةت حي  ةناوللت أيإولالل متادر م لعة في الوكالة 
ال يارال المةاحة أمام األونروات الةي ة هد أنمة مالية  انقةت في  د رعا انةجابة المانحيي 

"نينداد  الوكالة حاد وأورحل بني لدعمها وربابية موالا بعض المنافن الجديدة الةي ةم  رلها" 
ر ننويا مليوي دو  370نوما عند ولا دعم الو يال المةحدة أو ة ليض حجمات والمقد ر بنهام 

وأفادل بني الوكالة "لد ةر ر عند انةمرار الحاد لما بعد نهاية ال هر  بوتلها أكبر مان  للوكالة" 
 الحاليت إل  المنيد مي ةقليل ال دمالت في حاد لم ةةم ةغ ية كامد العجن المالي أو جنم منا" 

ت كاوديو كوردونيت إل  فريقا وةعةنم "األونروا"ت بحن  رنالة وجه ها المدير العام للوكالة في لبناي
ااداريت اة ان جملة مي ااجرامال الةق لي ةت مثد "ولا ةعبةة ال واغر في و اةا الةعليم والتحةت 
وولا الةو يا اليومي ودفع بدد الدوام اارافي وبدد النلر وةكاليلات وولا  رام البراةع 

 " بعجن مالي يبل  نحو  2017ا" مي عام وكانل  رجل "األونرو  والمنةلنمال إ  للررورة القتًو
ة  49 مليوي دو رت إ  أي امةنا  اادارة األميركيةت حة  ا يت عي ةحويد الدفعة المالية الم تت 

دينمبر  /مليوي دو رت والةي كاي مي الملةرض ةقديمها منن  هر كانوي األود 125لهات والبالغة 
  فالم هنا العجن 2017

 14/1/2018، الغد، عّمان
 

 ات بالضفة الغربية يقوض السالمعمر روسيا: بناء المست .17
ما فيها ب ال اانراةيلية الجديدة في الرلة الغربيةعمر لالل ونارة ال ارجية الرونية إي بنام المنة

وفي بياي لها أورحل  القدر ال رلية   يناعد في محادثال النام بيي اانراةيلييي والللن ينييي 
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د هنا ال   اانراةيلي   يناعد في  لا  روا لةن يم المحادثال المبا رة بيي "نعةقد أي مثبالقود 
اانراةيلييي والللن ينييي الةي مي الرروري في إ ارها إيجاد حد في جميع القرايا للورع 

 النهاةي" 
 13/1/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 
 "أيباك" ترحب بقرار ترامب بشأن االتفاق النووي اإليراني .18

رحبل لجنة ال ؤوي العامة األمريكية اانراةيلية "أيباه"ت بمولا الو يال المةحدة ب ني : وةدمحمد 
كي دونالد يولالل في بياي ن رةا عبر ةويةرت إنها "ةقدر لرار الرةير األمر  ا ةلاا النووي مع إيراي 

 ة إيراي غير ةرام  بلرض عقوبال إرافية عل  بعض األفراد والكيانال اايرانية الداعمة ألن 
 حللام الو يال المةحدة إل  المناعدة في ةعديد ا ةلاا  ةداعي الم روعة وانةهاكال حقوا اانناي" 

 13/1/2018، 48عرب 
 

 دوالر صفقات االندماج في المنطقة مليار 44 :تقرير .19
عام مليار دو ر  43.8بلغل ليمة تلقال ا ندما، وا نةحوان المعلنة في ال را األون  : دبي

ت وفا ةقرير تادر عي "ةومنوي رويةرن"  وان لرل ليمة 2016مقارنة بعام  %14ت بةراجع 2017
مليار  8.7عل  أنار ننوي إل   %63هنه التلقال المحلية في إ ار من قة ال را األون  

مليار  9.8ننوال عند  10دو رت في حيي نجلل ةله الواردة إل  المن قةت أعل  منةوياةها في 
مليار  10.8إل   %35  بينما ةراجعل عمليال ا ندما، وا نةحوان التادرة %117بنمو  دو ر
 دو ر 

وكانل التلقة األكبر في المن قة انةحوان  ركة "ةرونكر" األميركية ألتود ل ا  ثاني أكنيد 
ل الة مليار دو ر  وانةحونل تلقال ل ا  ا 2.2الةيةانيوم في  ركة "كرينةاد" النعودية في مقابد 

مي ااجمالي في المن قة لجهة القيمة  وةتدر الق ا  المالي لاةمة  %41.9والكهربام عل  
 الق اعال في عدد التلقال 

وةمثلل أكبر تلقة اندما، بم اركة جهال مي من قة ال را األون  العام الماريت ب رام  ركة 
الرونية "روننلل"  مي  ركة النل  والغان %14.2"ني أي إا ني" التينية حتة ننبةها 

بم اركة "جهان ل ر لانةثمار"  وة اركل  ركةا "التيي إنةرنا وناد كابيةاد" و"في ةي بي 
كابيةاد" ا نةثمارية المركن األود في لاةمة ةتنيا المؤننال الم اركة في عمليال ا ندما، 

 وا نةحوان في المن قةت في حيي احةد بنه "نيةي غرو " المركن الثال  
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مليار دو رت أي ألد  3.5غل إتدارال األنهم وةله المرةب ة بحقوا المناهميي العام الماري وبل
 رحال  12  وجمع 2009ت وهي ثاني ألد ليمة ننوية منن عام 2016مي القيمة المنجلة عام  36%

مي الن ا  العام الماريت وجمع ال ر  األولي ل ركة "إعمار  %80مليار دو ر أي  2.8أوليال 
  2017مليار دو رت وهو أكبر اكةةا  عام ة هده المن قة عام  1.3ة وير" لل

وةقانم "بنه أوا أميركا ميريد لين " و "بنه أبو  بي األود" و "غولدماي ناكر" المركن األود 
  %20.5لجهة رنوم ا كةةابال في األنهم بحتة بلغل 

و ماد أفريقيا نديم نجارت إل  أي  وأ ار المدير العام لد "ةومنوي رويةرن" في ال را األون 
ت مدعومة بإتدار 2017مليار دو ر عام  103.7"إتدارال الديوي في ال را األون  بلغل 

مقارنة  %33مليار دو ر في أيلود )نبةمبري الماريت لةنجد نموال ننبةا  12.4 النعودية تكوكال بد
 " 1980بدم رتد ااتدارال عام  ت كما أنها القيمة الننوية األعل  المنجلة منن2016بعام 

وللل إل  أي النعودية "ةتدرل لاةمة الدود األكثر ن ا ال في أنواا الديوي في ال را األون ت 
 " %27.8 ت ةلةها اامارال بد%30بحتة ةبل  

مليار دو ر   51.5عل  أنار ننوي إل   %36وارةلع حجم إتدارال الديوي اانامية في العالم 
ي بي مورغاي" ةتنيا ال را األون  لتلقال النندال العام الماريت بحتة وةتدر بنه "ج

ت في حيي احةد "البنه الماليني بيرهارد" المرةبة األول  في ةرةي  إتدارال الديوي %15.5بلغل 
  %10.8اانامية بحتة بلغل 

 14/1/2018الحياة، لندن، 
 

 ما الذي يستطيعه الفلسطينيون اليوم؟ .41
 ماجد كيالي 

م اليومت نيجةمع المجلر المركني في رام هللا لمنال ة ما يمكي فعلا في مواجهة إننداد إمكاي منا
ليام دولة فلن ينية منةقلة في الرلة والق ا ت بنب  الرفض اانراةيليت وة ل ي الو يال المةحدة 

افا عليها في عي دورها كرا  "ننيا" ووني  "محايد" ورامي "موثوا" لعملية "النام"ت الةي ةم الةو 
 800يت وأيرال بحكم ني رة إنراةيد عل  حركة الللن ينيييت وعل  المعابرت ووجود 1993أونلو )

منةو نة في الرلةت وبنام الجدار اللاتد والجنور واألنلاا وال را  200ألا منةو ي في 
هيمنةها عل  حياة ا لةلافية وعمليال الةهويد والةغيير الديموغرافيت   نيما في القدرت إرافة إل  

 فلن ينيي الرلةت أمنيال والةتاديال وفي البن  الةحةية 
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دنا عليهات منن نبعة عقودت  اللررية األنانية أنا لم يعد مقبو ل اجةرار ال عارال والمقو ل الةي ةعو 
مي دوي أي ةنةج  يةال يةنان  مع الةرحيال والمعاناة والب و ل الةي لدملت وأننا بةنا في ورع 
ينبغي فيا لود ما يج  لولات بتراحة وجرأة ومنؤوليةت بعدما بي نل الةجربةت بما لها وما عليهات أي 
ال  ابال ال عاراةية والعا لية الةي غلبل عل  اللكر النياني الللن يني نابقال كاي مع مها ألر  

للررية ة ر  إل  إن امال نيانيةت لانةهاهت أو جنمال مي "عد ة ال غد"  وبديهي أي هنه ا
إ كاليال منها الةواني بيي الوالع والممكيت واامكانال والرغبالت والعامليي الدا لي وال ارجيت 

 والراهي والمنةقبد 
بيد أي أي لود أو  يار لد يجري ةبنيات في ا جةما  المنكورت نيواجا م كال عدة: أو هات افةقاد 

ةعاني الةهمي ت والنل ة مقي دة بنونلوت وا ثنةاي في  الللن ينييي لكيانال نيانية فاعلةت فالمن مة
 رعية نالتةت إن لم يجةمع المجلر الو ني منن أكثر مي عقدييت والنل ة لم ةجر انة اباةها 
)للرةانة والمجلر الة ريعيي منن أكثر مي عقد  أما اللتاةدت فبانةثنام "فة " و "حمار" وجبهة أو 

لة  ي و ة وةكل رت ناهيه عي ةآكد مكانةها في مجةمعال اثنةييت فوتلل منن نميت إل  حا
الللن ينيييت وأفود دورها بمواجهة إنراةيد  والمعن  أنا   يمكي ةحميد رًؤ نيانية أو  يارال 
كلاحية جديدة عل  حوامد لديمةت ومنةهَلكةت أو لم يعد لديها ما ةقدما للعمد الو ني الللن ينيت 

د الةغيرال والةحو ل المةعلقة بالقرية الللن ينية وبالةنثيرال الدولية بعد كد هنه الةجربةت وبعد ك
 واالليمية فيها 

وثانيةهات أي القيادة الللن ينيةت ليادة المن مة والنل ة وفة ت لم ةحن  لهنا اليومت في مراهنةها 
ةحديال الجديدة  األحادية عل  الملاورة والدولة في الرلة والق ا ت أي لم ةهير ناةها و   عبها لل

وثالثةهات أي كد الحالة الللن ينية )من مة ونل ة وفتاةدي مرةهنة في مواردها للدعم المالي 
ألا مو ا  160المةنةي مي المناعدال ال ارجية  فثمة حوال  ربع مليوي مو ا ومةلرغت منهم 

غنةيت إن ةبل   أللال مي مو لي نل ة حمار في 40في النل ة في النلكيي ال دمي واألمني )عدا 
مليار دو ر ننويالت ما يعني أي الحدي  يةعلا بإعالة أكثر مي مليوي فلن يني في  2.5كةلة الرواة  

األراري المحةلة  ورابعةهات أي أي لرار يج  أي ين ن في ا عةبار ةبعال عالال الةننيا األمني 
والمعابر مع ال ار، و بكة  مع إنراةيدت وني رةها اادارية واألمنية عل  األراري المحةلة

 ا عةمادية في مجا ل البن  الةحةية 
و امنةهات أي المع يال الدولية واالليمية غير ماةمةت مع ا حةرام لنةاةج الةتويل في األمم 
المةحدة ومجلر األميت   نيما بنب  الةتد   الدولةي والمجةمعي في الم را العربيت و  مبا ة 
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البيانالت إنام ما يلعلا ن ام األند للنوريييت فكيا األمر إنالت مي الناحية العمليةت  العالمت بانةثنام
 إنا كاي يةعلا بإنراةيد في مواجهة الللن ينييي؟

في  د هنه المحددال والقيودت ومع ةحميد القيادة منؤولية الوتود إل  هنه الحالةت نةيجة 
حلود والةتورال الةدريجية الةي يمكي أي ةلو ل مراهناةها ال ا ةة واألحاديةت فالم لو   ر  ال

األهداا اانراةيليةت مي دوي أي ة ل د بقام الللن ينييي في و نهم  لكي نله ية ل  أيرال ةله م 
إ لاا  ياري الملاورة والمقاومة المنلحة )الةي باةل مةعن رة ةبعال لدرور الةجربة ورعا 

ي كاي الورع لابال ألي يلة  عل  إمكاي فعاليال اامكانال وللمع يال العربية والدولية ال راهنةيت وا 
 كلاحية عل   كد ا نةلارة األول  )ولير الثانيةيت كما حتد مرارال في الننوال المارية 

في هنا اا ار يمكننا أي ناح  أي أكثر ما يجمع عليا الللن ينيوي ا ي إنما يةمث د ب يار الةحرر 
ي 2000) 2-إنراةيد كانل نلرل يدها منا منن ملاورال كام  ديليد مي اةلاا أونلوت علمال أي

عامال  بيد أي ولو، هنا ال يار يلةرضت أو لت إعادة بنام النل ة عل  لواعد مؤننية  17أي لبد 
وةمثيلية وو نيةت ولير حل هات وةر يد إدارة المواردت وةنمية مجا ل ا عةماد عل  النالت وةقليد 

  ار، ا عةماد عل  ال
ثانيالت ةغيير و اةا النل ةت بحي  ةتب  مهمةها إدارة أحواد مجةمع الللن ينييي في الدا دت 
وةعنين تمودهم في أررهم وةنمية كياناةهم ومؤنناةهمت والحلا  عل  أمنهمت بحي  ةنةهي و يلةها 

 رةبا  بيي المن مة الةلاورية أو المةعلقة بالةننيا األمني المكر ر لحماية ا حةاد  ثالثالت فه  ا
والنل ةت بإعادة ا عةبار للمن مة ككياي نياني معنوي يمثد الللن ينييي في الدا د وال ار،  
وبديهي أنا في غروي نله يلةرض ا نةباه إل  ةبعال   وة كهنه بحكم ني رة إنراةيد عل  حياة 

)ال ارجيةي الةي ةغ ي مواننة  الللن ينييي في مع م المجا لت وكنله ةبعاةها عل  الموارد المالية
النل ة ورواة  العامليي فيهات والنعي لةوفير موارد بديلةت إل  جان  ا لةتاد بالنلقالت وا عةماد 
ت اليوم  عل  الموارد المحلية  و بعال هنه مننلة لينل نهلة إ الالت لكي   بد منها ب ريقة أو بن ًر

 أو غدال 
الةحره عل  التعيد الدوليت   يكليايت عل  رغم أهميةهما إن لكي مجرد الةحرر مي أونلوت أو 

يلةرض  ر  رًؤ نيانية وأ كاد عمد ةجي  عي م ةلا األنةلة الةي ة رحها مجةمعال 
يت وةبني وناةد 48وفي منا ا  67الللن ينييي )في ال ار، أي الاجةيي وفي األرض المحةلة في 

عادة بنام كلاحية ةةنان  مع إمكانال و روا الللن ين يييت وةعنن تمودهم في أررهمت وا 
الكيانال النيانية بحي  ةحمد هنه الرًؤ الم روحة  ولعد كد نله يلرض عقد مؤةمرال أو لقامال 
لل  تيال الللن ينية اللاعلةت مي رجاد أعماد وأكاديمييي ومثقليي وفنانييت لةعنين م اركةهم 
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بال عي أنةلة الوالع المعق د يحةا، إل  جهد جماعي وةمثيلهم في العمد الللن ينيت ألي ةقديم إجا
ل  منابر نقا ت وهو لانا غير مةا  عل  النحو المنان  في الحالة الللن ينية  مثابرت وا 

 المة   يةت وفي  د هيمنة اللتاةد عل  المجاد العام 
 14/1/2018الحياة، لندن، 

 
 تحديات المرحلة الفلسطينية .40

 حمادة فراعنة
ةواجا عقد المجلر المركني الللن يني اليوم في رام هللات عبر دورةا الثامنة والع رييت  ثاثة ةحديال

  2015بعد انق ا  عي دورةا النابقة النابعة والع ريي في أنار 
ن رال  باةنايةحديال اليوم ةة ل  لرارال أكثر وروحالت و جاعةت وأي   ُيقرأ نله عل  أنا ةهورت بد 

ل  رلا  ال ع  الللن يني حادة ولويةت فررها الةحالا اليميني المة را ألي النكيي المنل ة ع
مي  را اادارةيي اانراةيلية واألميركية المبنية عل  الةلاهم والعدام لل ع  الللن يني وحقولا 
الو نية الم روعةت مثلما ةواجا نةاةج حرو  بينية عربية إنامية مدمرةت وانقناما فلن ينيا ماناد 

رغم نجا  المتالحة بلعد الونا ة المتريةت ولكي الحالة الللن ينية لم ة ر، مي مربع عالقال 
 الونا ة نحو مربع ال راكة الو نية الم لوبةت ومانالل أنيرة للةردد والةلرد وا لتام 

 والةحديال الثاثة هي:
مقابد الةونع أو ل الوحدة الو نية: بعد ع ر ننوال عجاا مي ا نقنام والةراجع الللن ينيت 

 اانراةيلي با نةي اي والرم وا حةاد غير المكلات حققل حركة حمار مي جهةها   وةيي هما:
الةن يمي مع  ارةبا هاتياغة وثيقة نيانية هامة ةعةبر نلنها فتيال و نيال فلن ينيالت فكل  -1

ةنع  لان را  في  حركة اا واي المنلمييت واعةرفل بمن مة الةحرير ممثال لل ع  الللن يني
تلوفها أنوة ببالي مكونال وفتاةد العمد النياني الللن ينيت وأي هدفها المرحلي المبا ر ةحرير 

لامة الدولة المنةقلة وعاتمةها القدرت وبنله وبهنا 1967األراري الللن ينية المحةلة عام  ت وا 
بية اللتاةد الرةينة الللن ينية الةوجا المنةجد أنالل مي نياناةها موالع ال اا والةبايي مع أغل

 فة  وال عبية والديمقرا ية 
ا نةجابة للمبادرة المترية و رو  الرةير عبار بحد اللجنة اادارية الحمناوية الةي ةدير  -2

ل ا  غنة وةنليم الونارال والمؤننال والدواةر والمعابر في ل ا  غنة لحكومة رام هللات وبنله أنالل 
 حدةت بعد ةحقيا المتالحة بنجا  أيرال معيقال الو 
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وحتيلة نله أي حمار لدمل ما لديهات مي انةحقالال المتالحة ةنة ر لةقبض انةحقالال 
ال راكة الو نية في إ ار من مة الةحرير ومؤنناةها الةن يمية والنيانية عل  لاعدة تياغة 

يهات وهنا ما يج  أي يدعو برنامج نياني م ةرهت ومؤننة ةمثيلية موحدةت وأدوال كلاحية مةلا عل
 لا المجلر المركني بورو  ولوةت بعد إنهام ةلرد حركة حمار في إدارة ل ا  غنة 

ثانيال: ا نةلارةت لقد ثبل بالملمور أي نراد ال ع  الللن يني عل  األرض وفي الميداي وعبر 
كمية عل   ريا انةعادة أفعالا الكلاحية هو النا  األمر  بعد الوحدة الو نية لةحقيا إنجانال ةرا

ت وهنا ما حتد نةيجة 1987حقولا با نةقاد والعودةت هنا ما حتد نةيجة ا نةلارة األول  عام 
ت ب ني القدر وحرما ال ريات إن 2017ت وهنا ما حتد في ةمون 2000ا نةلارة الثانية عام 

نكية عي حوض المنجد األلت  أرغمل حكومة نةنياهو عل  إنالة البوابال االكةرونية والكاميرال ال
 ودا لا 

 ا نةعماريثالثال: العمد الدبلوماني وانةمراره الدؤو  عل  المنةًو الدولي لة ويا ن ا  الم رو  
جراماةات  اتة بعد نلنلة المكان  الةي حققةها من مة  اانراةيلي وعنلا ونن   رعية نياناةا وا 

 ليوننكوت وغيرها مي المؤننال الدولية الةحرير في الجمعية العامةت ومجلر األميت وا
انةمرار ا نةلارة  -2ةحقيا  رو  الوحدة الو نية وانةكمالهات و -1ثاثة منار  مةكاملة: 

مواتلة فعاليال الدور  -3ال عبية ون ا  المقاومة رد ا حةاد دا د األراري المحةلةت و
ة مي المجلر المركني الةجاو  معها الدبلومانيت هي ال يارال وهي الةحديال المبا رة الم لوب

 والةركين عليها والعمد في إ ارها فهد ُيلل  بعد لرارال معلقة مي دوراةا النابقة؟؟ 
 14/1/2018الدستور، عمان، 

 

 إنقاذ "أونروا" أو الفوضى األمنية .41
 علي هويدي

ومع بدايال  ووةيرة انةهداا وكالة "األونروا" ةةنار  في  كد غير منبوا  2017منن م لع عام 
ةنارعل هنه الوةيرة في  كد أكبرت بدأةها نليرة الو يال المةحدة في األمم المةحدة نيكي  2018عام 

هايليت وفي عملية مقايرة وابةنان موتوفة بني إدارةها "نةولا الدعم المالي الني ةقدما لوكالة 
نراةيد"ت وهنا يننر بالمنيد مي األونروا إنا لم ةعد النل ة الللن ينية إل   اولة الملاورال مع إ

األ  ار الةي نةةعرض لها الوكالة األممية  اد العام الحالي الني نيحيي فيا الاجةوي 
 ننة عل  نكبةهم  70الللن ينيوي نكًر مرور 
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  يمكي وتلها إ  بال  وال ال  يرة وااننار األ ير  —إنا بقيل عل  حالها—هنه النرعة 
 يبحد الوكالة الةي نةةنب  أو ل بكارثة إننانيةت إن ةقدم الوكالة ال دمال لحوال  ة ان القرار األممي

م يمال ومةال الةجمعال في منا ا عملياةها ال مرت  58نةة ماييي  جر فلن يني يعي وي في 
في الرلة وغنة ولبناي ونورية واألرديت مي التحة وااغاثة والبن  الةحةية وةحنيي الم يمال 

التغيرة والحماية والةعليم المجاني لحوال  نتا مليوي  ال  و البةت باارافة إل  والقروض 
ألا مو ا فلن يني  عمليال نةةولا هنه ال دمالت الةي عل  رغم  30ةوفير فرل عمد لحوال  

للةهات ةناهم في الة ليا مي األعبام ا لةتادية لاجةييت بالةالي يعةبر  ل  هايلي األ ير   وة 
في منار منهجية الة لل مي القرية النيانية لاجةيي المةعلقة بحا العودة الني ةعةبره  إرافية

نراةيد وحللاؤهما العقبة الكندام أمام م رو  الةنوية وما يجري الحدي  فيا عي  اادارة األميركية وا 
ربيال "تلقة العتر"ت وهو ما نيةحقا فعال إي لم ةةم المبادرة إل    وال جادة فلن ينيال وع

ناميال  يحن  لها حنا  وةكوي لادرة عل  لجم ا نةمرار في  - توتال مي الدود المريلة -وا 
 هنا الم رو  ال  ير 

مع وتود الرةير األميركي ةرام  إل  النل ةت  لبل إنراةيد مي اادارة  2017فلي م لع عام 
لدود المانحةت و ل  نةانياهو األميركية ل ع المناهمة المالية لاونروا الةي ةعةبر األكبر بيي ا

ةلكيه "األونروا" ونقد  دماةها إل  الملورية العليا  11/7/2017  تيال مي النليرة هايلي في 
    ناة  رةير الجمعية العامة لامم المةحدة داني دانوي البند  4/8/2017ل ؤوي الاجةييت وفي 

 -وفا تاحياةا –ية العامة الني يةحكم فياالمةعلا بنيادة مواننة "األونروا" مي جدود أعماد الجمع
وكاي مي المةولع أي يح   البند بالموافقة وا عةماد مي غالبية الدود األعرام  ودانوي كاي نليرال 
انراةيد في األمم المةحدةت وُعيي ناةبال لرةير الجمعية العامة لامم المةحدة لمدة ننة ابةدامل مي 

أي منؤو ل مي ونارة ال ارجية اانراةيلية نار  8/9/2017يا" في ت ونقلل تحيلة "معار 31/5/2017
لبد أنابيع الو يال المةحدة وعرض حلو ل لةغيير ةلويض "األونروا"ت وأي وفدال إنراةيليال نيةوجا في 

إل  وا ن ي يرأنا ناةبة ونير ال ارجية ةنيبي  وةوفيد ونةلةقي هناه النناةور ةيد  9/9/2017
 عي هنا الملا" كرون المنؤود 

 1949التادر عي الجمعية العامة لامم المةحدة في  302لقد ارةب  لرار ةننير "األونروا" الرلم 
الني أكد حا العودة والةعويض وانةعادة الممةلكالت ما يعني أي حد  1948لعام  194بالقرار 

 "األونروا" مرةب  بة بيا حا العودة 
ا ةوافرل اارادة النيانية للدود المانحة  فاللور  األمنية الةي إي إنقان "األونروا" مننلة نهلة إن

نينببها عدم إنقان "األونروا" بةكرير ارةلا  ننبة الب الة واللقر واألمية والم كال ا جةماعيةت 
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نةنعكر نلبالت لير عل  الاجةيي الللن ينييي وحدهمت بد كنله عل  المن قة العربية واانامية 
المجةمع الدولي الةي نةةحمد المنؤوليةت والمن قة بالةنكيد   ةحةمد المنيد مي وعل  من ومة 

 ا نةكانال 
 14/1/2018الحياة، لندن، 
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 علي أبو نعمة
ال ةليد وهي أنان -مليوي دو ر ننويال  400يةراو  معدد المعونة األمريكية للنل ة الللن ينية حود 

 "إنراةيد"ت مي  اد ةعنين الورع الراهي لاحةاد 
مانا يحد  إنا نل ن دونالد ةرام  ةهديداةا بولا المعونة عي الللن ينييي؟ إنا كاي يقتد ل ع 
الةمويد األمريكي للنل ة الللن ينيةت مم ا ين وي عل  احةماد انهيارهات فنوا ينل  "إنراةيد" 

لا  عل  ن ام ا حةادت واللتد العنتري الني ةمارنا عل  إحدً أدواةها الرةينية للح
 الللن ينييي  وهنا أمٌر لد يرح   با العديد مي الللن ينييي  

ولكيت إنا كاي يعني  لض الةمويد األمريكي لوكالة األمم المةحدة للاجةيي الللن ينييي )أونروايت 
إلحاا معاناة بماييي األ  الت النيي فإي  نله يمكي أي ينب  كارثة إننانية  ونوا يؤدي إل  

ت  أرِغموا عل  ا عةماد عل  ما ةوفره )أونرواي مي  دمال التحة والةعليم وأغنية ال وارئ والمنًو
 ألي "إنراةيد" ةحرمهم جميع حقولهم  

الني نكرل النليرة األمريكية لدً األمم المةحدةت نيكي هايليت أي   -إي ل ع المعونة عي )أونرواي
نةكوي لا أيرال آثار بعيدة المدًت ويمكي أي ينعن  ا نةقرار في األردي ولبنايت  -دها لد ةلعلابا

 حي  يعي  عدد كبير مي الاجةيي الللن ينييي  
ولد واتد الرةير ةرام  الةغريد عل  "ةويةر" رد دود يةهمها بن ن معونة أمريكية مي دوي أي 

"لينل باكنةاي فق  الةي ندفع لها مليارال الدو رال مي أجد ةكوي ةابعة بما فيا الكلاية  ولد كة : 
   يمت بد دود أ ًر عدة أيرالت وغيرها    وعل  نبيد المثادت إننا ندفع للللن ينييي مةال 

 الماييي مي الدو رال ننويال و  نح   بالةقديرت أو ا حةرام"  
 لينل للبيع"  ورد  مكة  عبار عل  ةهديدال ةرام  بإعاي أي القدر "

مليوي  400ولد ةراو  معدد المعونة األمريكية للنل ة الللن ينية عل  مدً العقد األ يرت حود 
 وهي أنانال ةليد "إنراةيد"ت مي  اد ةعنين الورع الراهي لاحةاد   -دو ر ننويال 
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ا رال لبرامج النل ة ووفقال لداةرة البحو  في الكونجررت كاي هنا الةمويد "في المقام األودت دعمال مب
الللن ينية المةعلقة باألميت والحكمت والةنمية وااتا  في الرلة الغربية في عهد عبار"ت ويهدا 

 "جنةيال لمواجهة حمار"  
وكاي كد نله في اةجاه الهدا النهاةي المةمثد في ةعنين النل ة الللن ينية كمقاود فرعي 

الكونجرر عي نله منة دمة الةعابير الرنمية األمريكية  أو كما ةعب ر داةرة البحو  في -لاحةاد 
 وةهدا المناعدال إل  "ةعنين منع اارها  رد  "إنراةيد" أو ة ليلا"   -المل لة 

أي  -وُيدع  دور النل ة الللن ينية الرةيني في لمع المقاومة الللن ينية لاحةاد "ةننيقال أمنيال"
الللن ينيوي مي دوي انةثنام ةقريبالت ولكي عبار يتلا بننا   كال مي أ كاد الةوا ؤ الني يعاررا

 "مقدر"  
ولد حنرل إدارة الرةير باراه أوباما حتريال مي فرض "إعجان النل ة الللن ينية عي القيام 
بمهامهات وانهيارها"ت و ددل عل  دور النل ة الحيوي في ةوفير الحماية   "انراةيد" فق ت بد 

 ةيلييي" في الرلة الغربية المحةلة أيرال  للمنةو نيي "اانرا
وبالةحديدت ألي المعونة للنل ة الللن ينية هي في الوالع معونة د"انراةيد"ت مارنل جماعة الرغ  

 اليهودية )إيباهيت رغ ال مةكررال عل  الكونجرر لةمويد النل ة  
الو يال المةحدة عي وفي أغن ر/آ ت منحل "إيباه" دعمها لم رو  لانوي يهدد بق ع مناعدال 

النل ة الللن ينيةت ولكي لير إ   بعد إد اد انةثنامال لرماي أي األمواد نوا ةنةمر في الةدفا 
 مي أجد "الةعاوي األمني"  

وكاي يمكي الرهاي داةمال عل  أي "إيباه" نوا ةةد د لمنع أي ل ع للمناعدة عي النل ة 
ال ملروغال منات عل  الرغم مي أي المن مة ةحاف  عل  الللن ينية  وا ي   يمكي اعةبار  يم أمر 

 الةنام  كلي  "حد  الدولةيي"  
ولكي في "إنراةيد"ت ةنداد هيمنة القادة النيي ي البوي برم  مع م الرلة الغربيةت ويوجد لديهم 

 مؤيدوي ألويام في إدارة ةرام   
نا نهبل النل ة الللن ينيةت فلي يكوي ما ُيعرا بالمجةمع  الدولي لادرال عل  الة اهر بني هناله وا 

دولة فلن ينية منة رةت ونوا ُير ر إل  الةعامد مع الحقيقة المةمثلة في أي "إنراةيد" ةبن  
حكمها المبا ر عل  ماييي الللن ينييي النيي لير لهم أي حقوا عل  اا اات   ل يم نًو 

 أنهم لينوا يهودال  
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نار الوحيد القابد للة بيا بعد انهيار النل ة الللن ينية هو القيام ومي المن ور الللن ينيت فإي الم
بحملة مي أجد الحقوا الللن ينية الكاملة في كد جنم مي فلن يي الةاري ية: أي  حد  يقوم عل  
 وجود دولة واحدة ديمقرا ية غير  اةليةت لمجابهة نن ة اللتد العنتري الةي ةلررها "إنراةيد"  

نا كاي المقتو  د ل ع المناعدال عي )أونروايت فمي المعروا أي الو يال المةحدةت إل  جان  وا 
مليوي دو ر مي مينانية الوكالة  830ا ةحاد األوروبيت مي أكبر المةبرعيي لهنه الوكالةت الةي وفرل 

   2015مليار دو ر عام  1 1البالغة 
ألنانية ألكثر مي  منة ماييي  جر وةةول  وكالة )أونرواي ةقديم ال دمال التحية والةعليمية ا

 فلن ينيت بمي فيهم نتا مليوي مي أ لاد المدارر  
ولير مي الوار  ةمامال ما إنا كانل "نيكي هايلي" ةعني أي الو يال المةحدة نوا ةق ع المعونة 
عي وكالة )أونرواي  ولكي الوار  هو أي فعد نله نوا ُيلحا معاناة إرافية   ةوتا ببعض 

 النار رعلال في العالم  أ د  
 موقع: "كومون دريمز"

 14/1/2018الخليج، الشارقة، 
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