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عباس يفتتح سفارة فلسطين بالفاتيكان:
اعتراف المزيد من الدول بدولة فلسطين
يقربنا من السالم
 ...ص 3
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"إسرائيل" تخشى ق ار اًر دولياً جديداً يؤيد الفلسطينيين
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 .5أبو شهال يعلن إلغاء كل الضرائب عن الوقود المستورد من "إسرائيل" لتشغيل محطة كهرباء غزة
 .6وزارة التربية تستنكر فرض "إسرائيل" عطلة الربيع على مدارس القدس

4
5
5
6
6

المقاومة:
 .7الفصائل الفلسطينية تصل موسكو لعقد اجتماعات غير رسمية بهدف التغلب على حالة االنقسام
 .8حماس :نأمل بأن يدفع لقاء موسكو المصالحة إلى خطوات عملية حقيقية على األرض
 .9فتح :نقل السفارة األمريكية للقدس سيفتح أبواب جهنم في المنطقة والعالم
 .10هنية يشكر تركيا على االستجابة السريعة لتزويد غزة بكميات عاجلة من الوقود
" .11الشعبية" تعلن تشكيل هيئة متابعة وطنية لمعالجة أزمة الكهرباء
 .12حماس تعرض نتائج لقائها الموسع مع الفصائل إلنهاء أزمة الكهرباء بغزة
 .13الرجوب :مؤتمر فتح السابع حقق نجاحاً الفتاً

7
8
8
8
9
10
11

الكيان اإلسرائيلي:
ار دولياً جديداً يؤيد الفلسطينيين
" .14إسرائيل" تخشى قر اً
 .15نتنياهو وموزيس يخضعان للتحقيق مجدداً
 .16المعارضة اإلسرائيلية تشن هجوماً حاداً على نتنياهو
 .17عضو كنيست :لن نشكل ائتالفاً حكومياً مع ميرتس لدعمه قيام دولة فلسطينية
 .18اإلعالم اإلسرائيلي :مناقشات حول اليوم الذي يلي انسحاب نتنياهو من الحياة السياسية
 .19الطيبي يطالب بإرسال مندوبين أوروبيين للبلدات العربية في "إسرائيل"
 .20الجيش اإلسرائيلي يطور "روبوتاً" عسكرياً لمواجهة أنفاق المقاومة
 .21مظاهرات في "تل أبيب" تطالب باستقالة نتنياهو

11
12
12
14
14
15
16
16

األرض ،الشعب:
 .22القدس :وزارة المواصالت اإلسرائيلية تفتتح شارع "نفق القسطل"
 .23مركز أسرى فلسطين 800 :ألف دوالر غرامات على األسرى األطفال خالل العام 2016
 .24هيئة شؤون األسرى :جنود االحتالل يمزقون التصاريح لمنع زيارة األسرى
 .25خيمة اعتصام بقلنسوة تصدياً لمخططات الهدم
 .26إصابات في مواجهات بين فلسطينيين وقوات االحتالل شمالي الخليل
 .27المطاعم المتنقلة في فلسطين فكرة جديدة لمواجهة البطالة

17
17
18
19
19
19

التاريخ :األحد 2017/1/15

العدد4170 :

ص

2

ثقافة:

20

" .28ألف عام من الركض"  ..رواية لفتاة فلسطينية تعكس المعاناة في ظل االحتالل

لبنان:

وسوريْين اثنين بتهمة التخطيط لعمليات إرهابية
َّ
 .29الجيش اللبناني يوقف فلسطينياً

20

عربي ،إسالمي:
 .30تركيا تدعم كهرباء غزة بـ 15مليون لتر وقود
 .31الجامعة العربية تدعو العالم الستنكار قرار مجلس النواب األمريكي الرافض إلدانة االستيطان

20
21

دولي:

 .32ترقب قرار لمجلس األمن يدعم "إعالن باريس"
الدولتين سبيل السالم ..وحوافز وشراكة أوروبية بامتيازات لـ"إسرائيل"
" .33إعالن باريس" :حل
ْ
" .34العمال البريطاني" :فضيحة "اللوبي اإلسرائيلي" قضية أمن قومي يجب التحقيق بها

21
22
23

حوارات ومقاالت:
 .35منظمة التحرير الفلسطينية والبناء على المستحيل ...أحمد الحيلة
 .36ال تعبثوا بالقدس! ...جيمس زغبي
 .37المعادلة الفلسطينية ...بين الدولة والثورة ...عبير عبد الرحمن ثابت
 .38فضائل مؤتمر باريس ...مفتاح شعيب

23
25
27
29

كاريكاتير:

31

***

 .1عباس يفتتح سفارة فلسطين بالفاتيكان :اعتراف المزيد من الدول بدولة فلسطين يقربنا من السالم
الفاتيكااا  :افتااتئ س اايس اللاالية الفللاايياية محمااسب عباااة وااسل اللاابت

اافاس ب لااة فللاايين لااد

تحدثاا ميسال حسف عملية الل ل أكدنا أهمية محاسبة اإلسهاا

التيارف فاي افاة أنحاا

الفاتيكااا

فرنليس

قاااف فااي لمااة مأتااابة أمااال اللااحفيين

ا ف حفا افتتااح اللاافاس لالتأياااا قدا ااة البا ااا

العالمل أضاف :لتيرقاا إلا المامتمر الاد لي لللا ل المعماه عأادغ واسل غاد األحاد فاي ااس س قاراس

مجلس األمن الد لي األ ير ( )2334شأ اال تييا ل أعر عن أمله أ يكس مسضه تافيا فاي

أقاار

قاات ممكاان

بعااا ب ف العااالم إل ا االعتاراف بد لااة فللاايين قاااف :لاعت اراف المع ااد ماان ب ف

العالم بد لة فلليين يأرباا من تحأيق الل لل
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فيما وتعلق ما تتااقله

ا

اإلعا ل حاسف نياة اإلباس األمير ياة الجدواد نأا

افاستها مان تا أبياب

إل الأدة قاف :لنتما أ يكس ذلك غير صحيئ أل ذلك ايعرق عملياة اللا ل نادعس الار يس
الماتخب ترامب إل فتئ حساس بيااا بين اإل ار يليين من أج الل لل

في نهاية حف االفتتاح سفه الر يس علم ب لة فلليين عل مأر اللفاس

حار حف االفتتاح كرتير ب لاة الفاتيكاا انجلاس بيتشاس س ايس با ار البر تناسف ايايسس بيتاانمسا

عاان الجانااب الفللاايياي :أمااين اار اللجاااة التافي يااة لمافمااة التحر اار الفللاايياية صااا ب عر أااا

ز اار الخاسجي ااة س ااا ،الم ااالني الا ااااق الر اامي ا اام الر ا ااة نبيا ا أب ااس سبوا ااة عا ااس اللجا ااة

التافي ية لمافمة التحر ر حاا عمير
الهباش

الخالدو

مدور عال اللااد
للشم

قاضي قاا فلليين ملتشاس الر يس للشم

الأاسمي سماعو اسسو ملتشااسو الار يس للشام

الملايحية ز ااب الباادو

الدواية محمسب

الدبلسما اية مجادو

يا عاال ح ار اة األ اسضاي المأد اة األ

اباراهيم فلاتس

أير فلليين لد ايياليا ماي يلاة مادور الادا ر الليا اية فاي مافماة التحر ار اللافير اناسس عباد

الهااابو
عسب

ااأير فللاايين لااد

س ل ا ار اب اراهيم ر شااة

فير ب لة فلليين لد الفاتيكا عيل قليلية

اافير فللاايين لااد

اااح العااا عاااا

و ر أ ب لة الفاتيكا اعترفت س ميا بد لة فلليين وسل األسبعا  13ماوس/أياس 2015

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية ،وفا2017/1/14 ،

يلوح بسحب االعتراف بـ"إسرائيل" في حال نقل السفارة األمريكية إلى القدس
 .2عباس ّ
اااس س  -أ ف  :اعتب اار س اايس الل االية الفلل اايياية محم ااسب عب اااة أ مش اار ل ال اار يس األمير ااي
الماتخااب ب نالااد ت ارمااب الأاضااي باأ ا اللاافاس األمير يااة ماان ت ا أبيااب إل ا الأاادة ماان شااأنه الأاااا
عل عملية الل ل قد ودفه الفللييايين لللتراجه عن االعتراف بد لة إ ار ي ل

قاف عباة في مأابلة مه صاحيفة لاس فيرااس لكتبات إلا الار يس ت ارماب لناي أالاب مااه عادل الأياال

با لك فها ا لاان يحاارل فأااي الساليااا
عل ح الد لتينل

المتحااد مان أو شاارعية للعااب ب س فااي حا الااعال لناااه يأاااي

ح س عباة من أنه إذا تم نأ اللفاس ل اتنس أمامااا ياا اس عاد

مسضحا أ لالتراجه عن اعترافااا بد لاة إ ا ار ي

ايكس إحاداها

اابحه بهاا ماه الاد ف العربياةل

لنان نأما أال نلا إلا ذلاك ا

نلتييه المأاب العم مه اإلباس األمير ية المأبلةل

تجتمه اكثر من  70ب لة في اس س األحد لتأكيد أ ح الاد لتين يشاك الحا السحياد لتلاس ة الااعال

الفلل اايياي اإل ا ا ار يلي اعتب اار عب اااة ا م اامتمر اااس س لسبم ااا يك ااس الفرص ااة األ ي اار لتافيا ا حا ا
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تااا ه لنحان فللااييايين نأاسف فا

الاد لتينل

عاد  70عامااا مان المافا

يجب أ يكس  2017عال العدالة الل ل الحر ة لشعباال

 50عاماا ماان االحاات ف
األيام ،رام هللا2017/1/15 ،

 .3اشتية :نجاح المؤتمر الدولي يتطلب تشكيل لجنة متابعة وإطا اًر زمنياً إلنهاء االحتالل

سال هللا :اعتباار عاااس اللجاااة المر ع ااة لحر ااة لفااتئل محمااد اشااتية أ نجاااح الماامتمر الااد لي للل ا ل
مرتبي بتأكيدغ عل قايتين هما تشكي لجاة متا عة الخر

فرنلا إل االعتراف بد لة فلليين عل

أك ااد اش ااتية ف ااي ح اادوه لبرن ااامل لملا ا

إااس زماي إلنهاا االحات ف باعياا

ر عال 67
حد ب ال ار ه من حع ا

الي ااسلل الا ا و وب ااه عب اار تلفع ااس فلل اايين إبا ا

الجان ااب

الفلليياي مسقفه للحكسمة الفرنلية حسف الأاايا التي ور د أ وتاماها البيا الختامي هي ا اتااب
البيا للشرعية الد لياة المتمثلاة أا ار اس األمام المتحاد

قا ار اس مجلاس األمان

اصاة الأاراس األ يار

ياسا

عملياة عبار المتا عاة

 2334أ يك ااس ها اااو ج ااد ف زما ااي إلنه ااا االح اات ف مرجعي ااة اض ااحة
متا عة

قااف اشاتية :ل اايالب العاالم االنتأااف مان مامتمر ااس س إلا

الحثيثااة محا اابة إ ا ا ار ي علا ا احت له ااا لااالس ،الفلل اايياية اال ااتييا

البيانااا

الخيا ااا

تش ااكي

لي ااا

لج ااا

االنتأ اااف م اان ص اايرة

إل ا صاايرة تريياار الساقااه عل ا االس ،لنااي ولمااس الم اساان الفللاايياي بعاام

المجتمااه الااد لي لأااايتهل أشاااس اشااتية إل ا التعماايم ال ا و زل ماان قب ا
األ اابسل الماضااي عل ا مختل ا

زاس الخاسجيااة اإل ا ار يلية

ب ف العااالم االباات فيااه ب ف العااالم مأااعااة الماامتمر الفتااا إل ا

ضرسط أمير ية  -إ ار يلية ي ال ورق البيا الختامي إل ميالب ماف الجانب الفلليياي
أكد أ العملية الليا ية عملية متراكمة

ععلة ب لية

قاف :لإ ار ي تجد نفلها اليسل اس اللر العاالمي فاي

نحن عل ثأة أ العاالم يلاير إلا الملااس الا و ور ادغ الشاعب الفللايياي فاي ار اق

محا بة ب لة االحت ف عل ج ار مهال

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/1/15 ،

 .4السفير الفلسطيني في فرنسا :صيغة البيان الختامي لمؤتمر باريس عّدلت خمس مرات
سال هللا :قاف فير ب لاة فللايين لاد فرنلاا

الما الهرفاي إ االجتماعاا

متساصالة ماا اللاباح

األعمااف ملاتمر ماان أجا صااياغة بقيأاة للبيااا الختاامي للمامتمر الااد لي لللا ل المأاارس عأادغ غاادا

في اس س ليلبي ميالب الجميه
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أ ضئ الهرفاي فاي اتلااف ضامن برناامل (ملا

الياسل) الا و وباه عبار شاشاة تلفع اس فللايين أ

جميااه الااد ف الماادعس ل جتمااال عاادبها  70ب لااة  5مافمااا
مافماة التعاا

األ س بي جامعة الد ف العربية

االتحاااب

ب ليااة هااي :األمام المتحااد

اإل ا مي حر اة عادل االنحيااز بر ا اة فااع

تشاسو في االجتمال التحايرو ال و يأدل البيا الختامي للممتمر غدا
شا

الهرفااي عاان ممش ا ار إيجابيااة شااأ نت ااا ل ه ا ا الجتمااال باعيااا الماامتمر إل ا األ ا ع ااين

االعتباس افة الأاايا الجسهر ة التي جا

في ق ار اس مجلس األمن الد لي اا أا االتفاقياا

جر االتفا عل تافي ها من قب الجانبين

اصة الجانب اإل ار يلي ال و تانر للشرعيا

أكد أ ب لاة فللايين تأادمت أكثار مان مار بتعادو

علا أكثار مان صايرة قااف:ل نحان ا

الليرة الخاملة للبيا الختاميل

التاي

الد لية

فاي

القدس ،القدس2017/1/14 ،

 .5أبو شهال يعلن إلغاء كل الضرائب عن الوقود المستورد من "إسرائيل" لتشغيل محطة كهرباء غزة
غااع  -فتحااي صا حاباح :عااه المشاااس س فااي سشااة عما إليجاااب حلااسف ألزمااة النهربااا الملااتفحلة فااي
قيال غع نفمتهاا لالجبهاة الشاعبية لتحر ار فللايينل فاي مدوااة غاع أماس أما ا فاي نفاسة لالراع ينل
ح ا جع ااي قر ااب لالزمااة إذ قاارس المشاااس س لتشااكي هيئااة اايااةل لمتا عااة إيجاااب حلااسف اار عة
أ ر با مة ألزمة النهربا

عدما تفاقمت لم يعد التياس يل إل الماازف س أسبه ااعا

وسميا

فأاي

أعلاان ز اار العما فااي حكسمااة التسافااق الااسااي مااأمس أبااس شااه

الا و شاااسو ز اار اإل ااكا مفيااد

النهربااا السحيااد فااي الأيااال قاااف ل ا لالحيااا ل إ لمجلااس الااسز اس

اايتخ قا ار اس ا ف جللااته الث ثااا

الحلاااواة فااي السسشااة إلرااا ك ا الا ا ار ب عاان السقااسب الملااتسسب ماان إ ا ار ي لتشااري محيااة تسليااد
المأب ا

إعفااا السقااسب الخااا

المحيااة لتسليااد النهربااا ماان أو ضاار بة ملااتحأة فااي شااك كام ا ل

اعتباار الأ اراس لبعم اا لجهااسب ح ا األزمااة المتفاقمااة

لمفتعلة مليلةل

يااس ماان الحكسمااة إلنهااا ل األزمااة التااي تعتباار
الحياة ،لندن2017/1/15 ،

 .6وزارة التربية تستنكر فرض "إسرائيل" عطلة الربيع على مدارس القدس
سال هللا :ا ااتانر

زاس التربيااة التعلاايم العااالي فاار ،إ ا ار ي مااا تلاام

الأدة إلعال تلك المداسة تعيي اللفسف الثانس ة
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أ ضحت السزاس في بيا صحفي أ ه ا ماا ايمبو إلا تاأ ير امتحاناا
عل ا

الباة لالتاسجيهيل

ااير الملااير التعليميااة برمتهااا فااي محا لااة ماان االحاات ف لفاار ،ااييرته عل ا شاام

المداسة في المدواة

امثر
التعلاايم

أكد ز ر التربية التعليم صبرو صيدل أ الهجمة التي صافها ب ا لالشاعسا ل مان قبا االحات ف علا

التعليم في الأدة إنما هي نتا اللمت الد لي العالمي عل مماس ا
قاااف إ ل االحاات ف يلااع

االحت ف في المدواة

ك ا مااا أ تااي ماان قااس لللاايير الااتحكم فااي ا شااي يخ ا

التعلاايم فااي

المدواة في محا لة اضحة ليمس الهس ة الفلليياية األصيلة فيها ععلها عن محييها الفللايياي

من ا ف الأاسانين الجاا ر

اعيه المتساصا لفار ،ماهاجاه الد اس اي علا اليلباة الفللاييايين لخلاق

جي فلليياي يجه قايته الساايةل

القدس ،القدس2017/1/14 ،

 .7الفصائل الفلسطينية تصل موسكو لعقد اجتماعات غير رسمية بهدف التغلب على حالة االنقسام
محمااد تااد :صاالت إلا العاصاامة الر ااية مس ااكس وااسل اللاابت فااسب تمثا مجمسعااة ماان الفلااا
الفلل اايياية لعأ ااد اجتماع ااا

الملالحة بين الفلا
صلت فسب

غي اار س اامية به اادف الترل ااب علا ا حال ااة االنأل ااال الفلل اايياي

الفلليياية

تحأي ااق

من الجبهة الديمأرااية لتحر ر فلليين بر ا اة قايس عباد النار م الجبهاة الشاعبية

لتحر ر فللايين بر ا اة مااهر اليااهر الجبهاة الشاعبية-الأيااب العاماة بر ا اة اا ف نااجي حاع
الشعب حر ة الجهاب اإل

فاد حر اة المأا ماة اإل ا مية

مي حر ة فاتئ مثلهاا عاعال األحماد

لحماةل األمين العال للمبابس السااية الفلليياية مليف البرغسثي

أفاب ملدس أحد السفسب أنه يعأد صباح األحد أ ف لأا بين الفلا
تلأت الفلا

الفلليياية بعس الشهر الماضي من معهد لاال تش ار الر يل لحااسس ناد لبحاه

األ ضال في األساضي الفلليياية ما فيها مل
لتاي

الجهة الداعية

معهد الد اس ا

الملالحة

الشرقية األكابيمية الر ية للعلسل

الل ااا ه عش اار م اان الش ااهر الج اااسو لأ ااا ا مس ااع ا يجم ااه الفل ااا
اللراعا الدا لية فيما بياها

التاريخ :األحد 2017/1/15

العدد4170 :
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 .8حماس :نأمل بأن يدفع لقاء موسكو المصالحة إلى خطوات عملية حقيقية على األرض
غع – ماحمد الدلس :أعربت حر ة حماة عن أملها أ ودفه لأا مس اكس الملاالحة الفللايياية إلا
يسا
ص

عملية حأيأية عل األس،

اللبت  2017-1-14عاس المكتب الليا ي لالحماةل ب مس ا أباس مارز

علا سأة

فد حر ي إل العاصمة الر ية لمس كسل تلبية لدعس مر ع أ حاث س ي

تلاتمر أعماااف المامتمر الا و اايايلق غادا االثاااين  15ااانس الثااني /وااااور علا ماداس ث ثااة أيااال
الة لتاةل الر ية

فق ما أعلات

قاف حازل قا م المتحدث ا م الحر ة لالفلليين أ

إااااس بعااس جهاات لنافااة الفلااا
ااي للسقسف عل

أكد قا م أ

يسا

الونل إ السفد صا العاصامة الر اية فاي

الفللاايياية ماان بياهااا حر ااة لفااتئل حيااه ااتجرو مباحثااا

حاساس

عملية لتيبيق الملالحة الفلليياية

إحيا الملالحة لبيد س يس الللية الفلليياية محماسب عبااة الا و وارفب تيبياق ماا

جا في ثيأة السفا السااي اتفاقا

الأاهر الد حة الشاائل

فلسطين أون الين2017/1/14 ،

 .9فتح :نقل السفارة األمريكية للقدس سيفتح أبواب جهنم في المنطقة والعالم
سال هللا :قالاات حر ااة فااتئ إنااه فااي حاااف تاام نأ ا اللاافاس األمر كيااة للأاادة الش ارقية فااإ أب اسا
تفتئ في المايأة العالم مايفة أ ه ا األمر يرلق

فر

جهااام

الل ل اال تأراس في المايأة

شاادب عاااس المجلااس الثااسسو لحر ااة لفااتئل المتحاادث ا اامها أ ااامة الأسا اامي فااي بيااا صااحفي

ملا اللبت علا أ الأادة الشارقية هاي عاصامة الد لاة الفللايياية فأاا للأاانس
الأ ار اس األممية ذا

الع قة أايتاا التي ا

أكد الأسا مي أ حر ة لفتئل الشعب الفلليياي

الشارعية الد لياة

رها الأراس 2334

أحاراس العاالم لان يلامحسا لمثا ها غ الخياس

أ تماار لالتااي تعتاادو عل ا تاس خاااا بوااااا مسس ثاااا الثأااافي حأاااا الأااانسني فااي أسضاااا مأد اااتاا
ادافه عن قد اا أسضاا مهما بلرت التاحيا ل

وكالة الصحافة الفلسطينية ،صفا2017/1/14 ،

 .11هنية يشكر تركيا على االستجابة السريعة لتزويد غزة بكميات عاجلة من الوقود
أفاااب مكتااب نا ااب س اايس المكتااب الليا ااي لحر ااة حماااة إ ااماعي هايااة مسافأااة تر يااة علا إس اااف

كميا

من السقسب شك عاج إل قيال غع للملاهمة في معالجة أزمة النهربا في الأيال

التاريخ :األحد 2017/1/15

العدد4170 :
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ج ااا ذل ااك ا ا ف اتل اااف ه اااتفي تلأ اااغ هاي ااة الل اابت م اان مم ل ااة الر ا ااة التر ي ااة حي ااه أبلا ا عبا ارغ
المسافأة التر ية النر مة

اتلاال

يأتي ذلك في أعأا

مكثفة أجراها هاية مه مم لة الر ا ة التر ية للملااهمة فاي حا ها غ

األزمة الااجمة عن الحلاس الفالم لشعباا
عبر هاية

ف االتلاف عن تأدورغ شكرغ له غ اال تجا ة اللر عة من الر ا ة التر ية باعيا إياهم

إل اال تمراس في الجهسب المب لة من أج معالجة املة شاملة ألزمة النهربا في غع
جرو هاية اتلاال

غع اللامد إل التعا

من أج تحأيق معالجة ج س ة لها غ األزماة باعيا ا ا أبااا شاعباا فاي قياال
تاليق الجهسب ترليب المللحة العليا

موقع حركة حماس ،غزة2017/1/14 ،

" .11الشعبية" تعلن تشكيل هيئة متابعة وطنية لمعالجة أزمة الكهرباء
غع  :أعلات لالجبهة الشعبيةل لتحر ر فلليين في بيا ملا وسل اللبت عن التسص التفا يأاي
بتشكي هيئة متا عة ااية لمعالجة أزمة النهربا المتفاقمة في قيال غع

أ ضحت الشعبية في بيا لها أ الهيئة السااية تام ممثلين عن حكسمة التسافق السااي الأس

السااية الأيال الخاا

نفمات صاباح واسل اللابت فاي مدوااة غاع

النهرب ااا ف ااي الأي ااال ش اااس ت في ااه الفل ااا

الفلليياية شر ة النهربا

سشاة عما حاسف أزماة التيااس

الفلل اايياية ممثل ااس ع اان المجتم ااه الم اادني الحكسم ااة

بعا المشاس س في السسشة حكسمة التسافق السااي إعفا السقسب ال زل لتشري محية النهرباا مان

ضاار بة لالبلااسل

ا الا ا ار ب الملحأااة المااسسب لمااد  3أشااهر إضااافة لتلااهي تاادفق السقااسب كميااا

كافيااة لتشااري المحيااة كام ا ااقتهااا متا عااة تس ااعتها تحس لهااا للعم ا

اللسالس اللااعي

شر ة التسز ه ضامانا

ادال ماان
الراااز اليبيعااي با ا

شدب ا عل أهمية متا عة تافي ش ار النهرباا مان الخاي ( )161علا أ تعياي
بانياة لتمدواد الخاي لادفه الفااتسس الشاهر ة

بمسجاب ذلاك تخاااب الحكسماة

باك التامية للبد بتافي المشر ل اإلضافة لتيس ر تبدو الشبكة حت ت م الياقا

الجدود

قالاات الجبهااة الشااعبية إ المشاااس ين اتفأ اسا عل ا عا حاد باااسب للملاااهمة فااي معالجااة أزمااة النهربااا
ل هي مثا ة إجمال ااي شعبي ولعل جميه األاراف المباشر في التافي العملي لهل

قدس برس2017/1/14 ،

التاريخ :األحد 2017/1/15
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 .12حماس تعرض نتائج لقائها الموسع مع الفصائل إلنهاء أزمة الكهرباء بغزة
قدمت حر ة حماة سؤ ة مفللة للحلسف الممقتة اال تراتيجية لتفنيك أزمة النهربا التي يعاني ماها
قيال غع ما يامن إنها ها

ف لأا مس ه عأد اليسل اللبت

قاااف الاااااق ا اام الحر ااة فااسزو برهااسل فااي تلاار ئ صااحفي إ سؤ ااة حر اة حماااة لتفنيااك أزمااة

النهربااا تااامات فااي نأااهااا معفاام المأترحااا
في ثمانية باسب

الحاسس التي جا

الحلااسف التااي تاام اعتمابهااا التسافااق عليهااا ماان قب ا

حااار اللأااا العدوااد ماان الأااس الفللاايياية ز اس حكسمااة ب اسمااي الحمااد هللا فااي غااع مم لااا

المجتمه المدني سجاف األعماف اللحفيين نا ب س يس لية الياقة في غع

با حاين برهااسل أنااه جاار االتفااا عل ا تشااكي هيئااة متا عااة اايااة تااام ممثلااين عاان الأااس الساايااة
ب مفي ااد الحل اااواة مم ااث ع اان
الحكسم ااة ممثل ااة ااالسز ر ن ب م ااأمس أب ااس ش ااه
الأي ااال الخ ااا
ال ا و ااا مح ا إجمااال ااااي شااعبي مااا ولااعل جميااه

المجتمااه الماادني لمتا عااة تيبيااق االتفااا
األاراف المباشر في التافي العملي له

قااسب المحيااة ماان ضاار بة البلااس

أضاااف :جاار االتفااا علا إعفااا

لمااد  3أشااهر تلااهي تاادفق السقااسب كميااا

ا الاا ار ب الملحأااة المااسسب

افيااة لتشااري المحيااة كام ا ااقتهااا

مجلس إباس شر ة تسز ه النهربا عل أ س ااية مهاية بمشاس ة ب ار
كمااا تااامن االتفااا
ضاامانا

مختلين

متا عااة تافي ا ش ا ار النهربااا ماان الخااي ( )161عل ا أ تعيااي شاار ة التسز ااه

بانيااة لتمدوااد الخااي لاادفه الفاااتسس الشااهر ة

بمسجااب ذلااك تخااااب الحكسمااة باااك التاميااة

للبد بتافي المشر ل اإلضافة إل تيس ر الشبكة تبدولها حت ت م الياقا
أ ص المجتمعس – فق برهسل -متا عة تس عة المحية تحس لها للعم

إلا ا التا اعال الجه ااا
تر يب عدابا

عاااب تشااكي

المل اام لة ف ااي غ ااع ب اادفه المل ااتحأا

ملبأة الدفه

تاا ه :ايتم تفعيا نفااال الجباياة شاك

ا ااه

تاسفير النمياا

ضما العدالة في التسز ه البحه عن تمس للعم

از باسب االتفا الثمانية التي جر التسافق عليها أكد

ك ما تم االتفا عليه ت لي العأبا

ع اان المم ل ااا

الجدود

الراز اليبيعي اإلضاافة
ال ااس از اس

ب س العب اااب

الميلسباة ماان عادابا

ملابأة الاادفه

الياقة البدولة من قب الجها

المعاية

حر ة حمااة علا جهسز تهاا التاماة لتافيا

افة لاما نجاح عم اللجاة

كمااا شاادب علا ضاار س التاعال حكسمااة الحمااد هللا الاار يس محمااسب عباااة الأيااال بااد سهم تحما

ملم لياتهم في إنها معانا قيال غع النام

التاريخ :األحد 2017/1/15

العدد4170 :

اما

موقع حركة حماس ،غزة2017/1/14 ،
ص

10

 .13الرجوب :مؤتمر فتح السابع حقق نجاحاً الفتاً

الخلي ا – فااا :أكااد عاااس اللجاااة المر ع ااة لحر ااة لفااتئل الل اسا جبر ا الرجااس

أ الماامتمر العااال

اللا ه للحر ة حأق نجاحا الفتا

جا ذلاك ا ف مشااس ته فاي مهرجاا االني قاة الا و نفمتاه حر اة لفاتئل -إقلايم يياا التعاا

ماه

مجلس اتحاب اليلبة حر ة الشبيبة الي بية في جامعة الأدة المفتسحة

بعا الرجس النابس الحر ي في افة أسجاا الاسان الخااس إلا تمتاين جبهاة لفاتئل الدا لياة عااب

الهيبااة لالااار التافيميااة العما باار ح االلتاعال الااسااي تجاااغ مشاار ل لفااتئل مااا واامبو لتمتااين الجبهااة
العاصفة التي تمر بها قايتاا

الدا لية الفلليياية لمساجهة التحديا

حااار المهرجااا عاااس اللجاااة المر ع ااة للحر ااة جماااف محيلاان أعاااا المجلااس الثااسسو :ج اساب

عساب أحمد علاف ومحمد الامسس أماا

يا ر ب بون شماف الخلي هاني جعاس

ر أقاليم لفتئل فاي يياا مااف مخاامر جااس الخليا

قاب المم لة األماية في المحاففة مم لا

ييا

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/1/15 ،

" .14إسرائيل" تخشى ق ار اًر دولياً جديداً يؤيد الفلسطينيين
(أ ف

) :قاف باني بانس

الد لي ودعم الفللييايين

فير لإ ار ي ل لد األمم المتحد إنه يخش ق ار اس جدودا لمجلس األمن

ذلك عد ممتمر اس س الد لي حسف الشر األ ي غير أ س يس

المجلس لشهر وااور/كانس الثاني اللس دو أ لس

كس قاف إنه ال علم له با

من ه ا الاسل

قاف اللفير لاإل ار يليل في بيا لنشهد محا لة للتر ل لمبابس اللحفة األ ير قب تسلي اإلباس

األمر كية الجدود ل مهامها مايف ا أ لأنلاس الفللييايين يلعس إل إج ار ا

أ ر ضد لإ ار ي ل

في مجلس األمنل

من المأرس أ يجتمه مجلس األمن الد لي عد غد الث ثا لبحه الاعال الفلليياي  -لاإل ار يليل

للمر األ ل ما صد س قراس المجلس إبانة اال تييا لاإل ار يليل في األساضي الفلليياية تأكيد

عدل قانسنيته

سبا عل

ماف شأ

ما إذا ا

مجلس األمن

لإ ار ي ل لال أعتأد أ ذلك صحيئ لااتفر نر ما يحدث الث ثا ل

التاريخ :األحد 2017/1/15
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 .15نتنياهو وموزيس يخضعان للتحقيق يخضعان مجدداً
محمد تد :ملفا
تنش

شبها

الفلاب المتمحسس حسف لالأاية 1000ل لالأاية 2000ل تأ

ساليس ماامين الشبها

بايامين نتاياهس

سا

أفراب أ رته عل

فحس التلجي

ا

ك ما وتعلق حلسف س يس الحكسمة اإل ار يلي
يجاس شمبانيا من سجلي أعماف أ حت

هدايا امتيا از

اللستية التي جمعت نتاياهس مالك لوديعس

ترجئ تأدو ار شراية أنه ال مفر من تأديم تسصيا
قبي التسصيا

ماح مه

أحر نس ل أسنس مسز س فيما

لتأديم ال حتي اتهال ضد نتاياهس

ذلك للمر

مه تيسس األحداث ا تدعت الشراة أسنس مسز س للتحأيق األحد

الثالثة عل التسالي حسف لالأاية 2000ل حيه من المتسقه أياا أ وتم إ اال س يس الحكسمة
ف أيال األ بسل الملفين عل

للتحأيق

الحكسمة لجللة ا تجسا

حسف شبها

أ تلتدعي الشراة أياا يا ير نتاياهس نج س يس

الفلاب المتعألة بالالأاية 1000ل التي والب أل ر نتاياهس

الحلسف عل هدايا امتيا از من سجلي أعماف
بحلب ما تااقلته

اإلع ل اإل ار يلية ك ما وتعلق با لالأاية 2000ل فإ نتاياهس تعهد

ا

لمسز س بتشر ه قانس يحد من اتلال صحيفة ليل ار ي هيسلل الماافلة للحيفة لوديعس أحر نس ل
ال و تعهد مالنها مسز س بد سغ لاتاياهس

جسهر ة التريية اللحفية لر يس

إج ار تريي ار

الحكسمة يأاف الاهل الاأاب المعابو تحس له لتريية باعمة التي من شأنها أ

نتاياهس مالبه ألاسف قت ممكن

ف جللة التحأيق الثالثة التي يخاه لها مسز س

أحر نس ل أبلة جدود
اإلفابا

ش

الاأا

تامن أا

يأسل ااقم التحأيق مساجهة مالك لوديعس

عاها مم ار حلب ما أكدغ مسقه ل ال ل

لك مساجهته مه

التي جمعت من الاالعين الأاية ممن تم إ ااعهم للتحأيق فيما قالت الأاا العاشر

اإل ار يلية إنه يتم راس األيال الأر بة ا تدعا مالك ليل ار ي هيسلل سج األعماف شيلد

إودللس

تجسا

ل

لد الشراة في لالأاية 2000ل

 .16المعارضة اإلسرائيلية تشن هجوماً حاداً على نتنياهو

الأدة المحتلة – األناضسف :شات المعاسضة في إ ار ي
بايامين نتاياهس عل
نشر

ا

عرب 2017/1/14 ،48

أمس هجسما حابا إل

س يس السز اس

لفية شبهة فلاب جدود تتعلق بتلأيه سشا و من مالك إحد اللح

إع ل إ ار يلية أمس محابثة ملربة جر بين

نتاياهس

مالك صحيفة لوديعس

أحر نس ل اللحفي لنسني مسز سل تفهر عأدهما صفأة تأاي أ وتخ نتاياهس يسا
التاريخ :األحد 2017/1/15
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ماليا في مأاب ذلك تأسل اللحيفة بتريية أعماف حكسمية لسس أكثر بعما لر يس
ماها اللحيفة ا
السز اس
ذ ر الملابس نفلها أ المحابثة شفت عن تلأي نتاياهس سشس من مالك لوديعس ل

ذلك مأاب

ماه تسز ه صحيفة لإ ار ي اليسلل مجانا
من المفتر ،أ تلتجس

في قاية نتاياهس عد شبها
تعأيبا عل

الشراة اإل ار يلية اليسل األحد مالك صحيفة لوديعس ل سنس مسز س
بسجسب اتفا لمللحةل بياهما

ذلك االب عاس النايلت اإل ار يلي (البرلما ) عن حع لهااو ملتأب ل عسفر

شيلئ الملتشاس الأاا ي للحكسمة افيحاو مادلبليت باشر التلجي
أعماف

التحأيأا

ر ن نشر ما صلت إليه ملتجدا

بين نتاياهس مسز س سجاف

حت ا

قاف شيلئ ما جا في صحيفة لهآستسل إنه لمن الار سو أ نعرف ماذا يحدث ثأة الااة في

الحكسمة

ا

اإلع ل في ير عد فايحة مسز سل

عاس النايلت عن الحع نفله مئير سهين قاف من جانبه إ لأعاا من حع الليكسب (يأسب

اال ت ف الحاكم) صرحسا أنهم يشعر
مسز س

أ

مه

نهاية نتاياهس اقتربت عد قاية التلجي

نهم يعرفس أ ه غ هي نهاية الحكسمة الحاليةل

اقترح سهين حلب صحيفة لمعاس فل عل الملتشاس الأاا ي للحكسمة ال و عياه نتاياهس نفله

له ا المالب لبرفه وديه من الأاية لني يحافظ عل نعاهته فه غ إحد أ ير الأاايا في تاس خ
إ ار ي ل
بد سها

صفت

تاف شافير من لالمعلكر اللهيسنيل نتاياهس أنه لس يس المافيا األ ف في

إ ار ي ل حلب ما نألت عاها صحيفة لهآستسل أضافت أ لنتاياهس متملك شهس الللية لناه
ال يلتخدل مث ه غ الأس في الحكم للالئ الب ب ل لك قرس حق

حكمهل

عاس النايلت ناحما

من يحا ف بئ جماح

شاو من تلة لالمعلكر اللهيسنيل االب أياا باشر المحابثا

الناملة بين نتاياهس مسز س

أضاف أ لالأاايا المتسسط فيها س يس الحكسمة ال تبأي إمكانية

ال تمراس الحكسمة الحاليةل حلب صحيفة لمعاس فل

من جهته ص السز ر اإل ار يلي اللابق في جباو ال و انام مم اار لحع العم
أنها لاألصعب التي اجهها نتاياهسل أضاف حلب لمعاس فل إ لنتاياهس فا  ،عل
العال للجمهسس

نه ب لك واهي ب سغ التاس خي في الحكسمةل

التاريخ :األحد 2017/1/15
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 .17عضو كنيست :لن نشكل ائتالفاً حكومياً مع ميرتس لدعمه قيام دولة فلسطينية

ت أبيب :قاف عاس النايلت عن حع لهااو ملتأب ل مئير سهين وسل اللبت إ حعبه لن يأب
بتشكي ا ت ف حكسمي مه حع ميرتس اليلاسو

نأ مسقه ال عن سهين قسله للن نشك ا ت فا مه حع ميرتس أنا احترمهم لنن ليس لدواا

اال تعداب للعسب إل حد ب  67قامة ب لة فلليياية ما ورغبس ل
أضاف لال نلتييه الجلسة معا عل

اا لة احد

تفللاا عن عااا البعبل

هااو فجسا

قاف للن نأب بتأليم الأدة التاازف عن النت اال تييانيةل
تأتي ه غ التلر حا

في ظ ممش ار

عل تأدل بير لحع هااو ملتأب عل حلا

في إمكانية السصسف للد الحكم تشكي ا ت ف حكسمي جدود اص اة في ظ التحأيأا
أاايا فلاب

الليكسب

مه نتاياهس

القدس ،القدس2017/1/14 ،

 .18اإلعالم اإلسرائيلي :مناقشات حول اليوم الذي يلي انسحاب نتنياهو من الحياة السياسية
الأدة المحتلة  -حلن مسا ي :ذ ر

الأاا الثانية اإل ار يلية امس إ

أعاا النايلت من

أح اع اليمين يفهر في العلن ال ا لر يس السز اس اإل ار يلي بايامين نتاياهس الخاضه للتحأيق
في قاايا فلاب مالي لنن ه ا السال ال وتعد سنه ال ظاهرو يخفي في ساليله الثسس التي
تشهدها اللاحة الليا ية الدا لية الاأاشا
في حاف اضير إل اال تأالة االنلحا

التي يجر ها اللا ة لليسل ال و ولي انلراف نتاياهس

من الحيا الليا ية عل

لفية التحأيأا

بحلب الأاا الثانية تحدث اللا ة اإل ار يليس ه ا األ بسل عن يااس سا

حكسمة بدولة وهدف لالليكسبل من اس ها إل إ أا شخليا

يعلس

جدعس

اعر

مث إمكانية إقامة

مث السز ار اللا أا مسشيه لبسغيل

اس اللعبة لنن ه ا الليااس س وبد أنه لم وم بثماسغ المرجس

أسبفت الأاا الثانية تأسف فأا ألقساف ملدس بير في حع لالليكسبل ال و تحدث عن بلسس ما

يشبه اعتراف األح اع
حع

ا

اليمياية ار س االتحاب

س ،االنتخا ا

ليش عتيدل يا ير البيد ال و تماحه ا تي عا

ر ن بياهم حع لالليكسبل

المألبة متحدون لمساجهة س يس

الرأو األ ير تفسقا اضحا عل

أشاس الأاا إل انه ثمة شعسس يلسب حع لالليكسبل إ األاراف ذا

تحت اليا لة عن إمكانية اضيراس أح اع
في ما بياها

تسحيد قا متها االنتخابية

التاريخ :األحد 2017/1/15
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حعبين من األح اع الم سس حت تشك ماافلا قس ا فعاالا لحع البيد

بالتالي االحتفاظ الللية

عل الرغم من ا ت ف أحجال النت اليمياية المشكلة لها
في يا

ذ ر الأاا العاشر إ الشراة اإل ار يلية تسصي بتأديم ال حة اتهال ضد

ر متل

نتاياهس

قالت الأاا إ ملم لين في زاس الأاا

الايا ة العامة يعتأد

ضد نتاياهس في قاية الحلسف عل هدايا امتيا از

بلسس ال حة اتهال

أ احتماال

فا

بير عالية جدا في حين أ هااو

شأ تأديم ال حة اتهال ضدغ في قاية نتاياهس ا مسز س

في الليا نفله ذ ر صحيفة لمعاس فل عل مسقعها االلنتر ني ملا أ ف من امس الجمعة

أ

س يس حع

التحأيأا

العامة

ليش عتيدل يا ير البيد هس البدو

مه نتاياهس بتهم الرشا

بحلب لمعاس فل

عل اعل

المرتأب لاتاياهس مشير إل

انه في ظ

الفلاب المالي فانه من المتسقه أ وتم تأديم مسعد االنتخا ا

فق ا تي ل أجرته صحيفة لجير زاليم بس تل فمن المتسقه أ يحل البيد

نلبة أصسا

في حاف التاافس عل س ا ة السز اس

س يس حع لالبيت اليهسبول في المرتبة الثالثة يكس

لفه يكس في الترتيب بيات

حلس زعيم حع لكسالنسل

المستقبل ،بيروت2017/1/15 ،

 .19الطيبي يطالب بإرسال مندوبين أوروبيين للبلدات العربية في "إسرائيل"
الأدة المحتلة – األناضسف :االب أحمد الييبي الاا ب العربي في النايلت
أ س بيين إل

الحكسما

البلدا

العربية في إ ار ي

اإل ار يلية تجاغ  %20من اللكا ل

لالالسقسف عل

تلر ئ الييبي س يس النتلة لالعربية للترييرل جا

إس اف ماد بين

حجم التمييع الفاضئ ال و تاتهجه

ف لأا ه أمس اللبت

ز ر الد لة لشم

الشر األ ي في الحكسمة البر يانية تسباياة إلس ب في مأر زاس الخاسجية البر يانية في لاد
حلب بيا صابس عن مكتب الييبي ص األناضسف نلخة ماه
أشاس البيا

إل

أ الييبي

هس عاس لالأا مة العربية المشتر ةل أكد

ف االجتمال

لس يس الحكسمة اإل ار يلية بايامين نتاياهس وتعام مه المساااين العر الفللييايين في الدا
اإل ار يلي أعدا
أضاف أ

الملتسااا

ليس مساااين متلا ن في الد لةل

لالحكسمة اإل ار يلية تأسل ك

الجهسب الممكاة

ما هس الحاف في ملتسااة عمسنا التي بايت عل

التاريخ :األحد 2017/1/15
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الفللييايين ال تأسل بهدل مئا

اليهسبية التي بايت بد

الف البيس

تر ي

الفللييايين)ل

االب الاا ب العربي السز ر البر ياني بالإس اف ماد بين أ س بيين إل البلدا
ل الاأب اصة للسقسف عاد حجم التمييع الفاضئ ال و نتاهجه حكسما

اللكا ل

(كما تفع مه
العربية في الدا

إ ار ي تجاغ  %20من

الرأي ،عمان2017/1/15 ،

 .21الجيش اإلسرائيلي يطور "روبوتاً" عسكرياً لمواجهة أنفاق المقاومة
ت أبيب :ش
جدود يد

مسقه صحيفة لوديعس

في دمة الجيش اإل ار يلي لمساجهة األنفا

لوهلسلل

ذ ر المسقه أ الر بس

ال و وع  15رم قابس عل

التااس س في الاس الف ل با
أشاس إل

أحر نس ل العبر ة ملا الجمعة عن س بس

أ

األنفا

الجيش أجر تجاس

عل

ملاعد حدا

العم في

الحاال

حد الهاد ة

الجس ة

لك

تم ا تخدامه شك تجر بي من قب

حد

غيرها تحدود أو ير با

الر بس

المشا

علكرو

تلك الماااق

الهاد ة مم ار في الافة حد ب غع مشي ار إل أنه يحتسو عل أجهع ا تشعاس ليعس قابس عل
كش

الأااب

غيرها من األ لحة

العبسا

القدس ،القدس2017/1/14 ،

 .21مظاهرات في "تل أبيب" تطالب باستقالة نتنياهو
الأدة المحتلة -
ضد يا ا

من لاإل ار يليينل في لت أبيبل المحتلة ملا اللبت

اال  :تفاهر المئا

الحكسمة التي وت أر ها بايامين نتاياهس االبسها اال تأالة

نألت صحيفة لوديعس أحر نس ل عن مافمي المفاهر قسلهم إ حكسمة نتاياهس لتدمر

جيد هاال

لالفلاب الععلة الد لية ضربا األسقال الأيا يةل

نيا الليير ل

أضافت اللحيفة أ

المافمين ور

سفه المتفاهر

التاريخ :األحد 2017/1/15
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أنفلهم لودفعس ثمن التيرف العالر ة لبب

حكسمة نتاياهس ذلك يلبب ععلة إل ار ي ل
الفتا

لمسجا

تب عليها لالفلاب ال وتسق
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ذر

حعبي لميرتسل (يلاسو معاس)،

صحيفة لمعاس فل أ

( ي معاسضة) من بين مافمي المفاهر

تنت

لالمعلكر اللهيسنيل

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/1/14 ،

 .22القدس :وزارة المواصالت اإلسرائيلية تفتتح شارع "نفق القسطل"
أصبئ تيس ر تس يه شبكة الشساسل في الأدة من أهم المشاس ه في مدواة الأدة المحتلة التي
تحا ف المم لة اإل ار يلية تنر لها أنها العاصمة األبدية للد لة اليهسبية
صفت زاس المساص

الجدود
مساص

اإل ار يلية

أنه لمشر ل قسمي

ز رها ليل ار ي

كاتسل مشر ل شاسل ت

جا ليأسو

ااي من الدسجة األ ل

ر عة مر حة ماة لعش ار

أبيب -الأدة

دعم الأدة بتأديم دما

الف الملافر ن ماها اليهال

تتم األ بسل الأابل أعماف افتتاح مأيه جدود مهم جدا من الشاسل الم سس حيه يتم افتتاح

شاسل نفق الألي
يل إل

المسص إل الأدة االتجاهين

 800متر

عرضه  15مت ار

لشاسل جلر لمستلال الدا

اسف الشاسل المحفسس في نفق تحت األس،
ر

له ث ثة ملالك في ك اتجاغ كما يفتتئ مأيه

إل الأدة يسف  900ل عل ث ث ملالك أياا عد أ افتتئ شاسل

الجلر نفله للخاس من مدواة الأدة قب نحس تة أشهر

عتبر ه ا االفتتاح لمأااه من الشاسل جع ا من مشر ل كبير لتيس ر الشاسل الساص بين أكبر

أهم مدواتين في الب ب هما يافا (ت أبيب) مدواة الأدة

عمان2017/1/14 ،
الدستورّ ،

 .23مركز أسرى فلسطين 800 :ألف دوالر غرامات على األسرى األطفال خالل العام 2016

قاف مر ع أ ر فلليين للد اس ا
عل األ ر

ذ هم

فر ،غراما

إ

ليا

االحت ف تلع لفر ،مع د من المعانا التاري

ثأاف كاهلهم الفاتسس المترتبة عل اعتأاف أباا هم في جس االحت ف

مالية اهفة إضافة إل األحكال اللجن الفعلي

ذلك

اصة حق األافاف

ما أ سب بولي 48فأد أ ضئ الاااق اإلع مي للمر ع س ا ،األشأر أ

محاكم االحت ف

غالبا فر،
حق األافاف األ ر ب ترفأها ا
العلكر ة ال تنتفي إصداس األحكال االعتأالية الجا ر ح
غراما مالية اهفة يجرو إضافتها إل فتر الحكم أشاس إل أ المر ع سصد فر ،محاكم
االحت ف غراما

مالية أيمة ث ثة م وين شيك نحس ( 800أل

التاريخ :األحد 2017/1/15
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 .24هيئة شؤون األسرى :جنود االحتالل يمزقون التصاريح لمنع زيارة األسرى
هاشم حمدا  :أفاب

هيئة شم

العلكر ة اإل ار يلية
ا نة األ ير

األ ر

المحرس ن أ تمع ق تلاس ئ أهالي األ ر عل الحساجع

ماعهم من الع اس

قالت هيئة األ ر إ الع ا اس

عابتهم أصبحت ظاهر انتأامية با مة تلاعد

تحسلت إل أبا للعأا

فاضئ للأسانين الد لية اإلنلانية التي تلعل ليا
عا تهم

الجماعي لعا

االحت ف بتسفير ز ا اس

األ ر

لال ر

في
انتهاو

ماتفمة لال ر من قب

اشتن األهالي أكثر من مر من قيال جاسب الحساجع العلكر ة بتمع ق تلاس ئ الع اس اللابس عن
اللليب األحمر الد لي التي مسجبها يلمئ لعا لة األ ير الع اس ه غ التلاس ئ صابس من ِقب
الجانب اإل ار يلي ما يعاي ذلك من ا تهتاس ت عب ملاة مشاعر األهالي ال ون معفمهم من
كباس اللن من الالا

عرب 2017/1/14 ،48

 .25خيمة اعتصام بقلنسوة تصدياً لمخططات الهدم
ضيا حا يحي  :نلبت ملا وسل اللبت

مخييا

كخيس احتجاجية للتلدو لليا ا

يمة اعتلال عاد المد
الهدل

الر يلي لمدواة قلالس

ذلك مبابس من اللجاة الملرر لمااهاة

الهدل ال و ااف  11ماعال في المدواة

شرعت يمة االعتلال ما ملا اللبت ا تأباف المساااين من المدنية البلدا

المتااماين

العربية السافدون

ذلك بهدف تحشيد الجماهير التعبئة لمساجهة المخاار المحدقة الماازف العربية

المهدب الهدل

بعت اللجاة لمااهاة الهدل في قلالس أهالي المدواة الجماهير العربية التسافد إل

االعتلال مه التأكيد عل المشاس ة التفاع

مه الخيسا

الااالية

الأ ار اس

المتا عة العليا للجماهير العربية في اجتماعها التحايرو في المجلس المحلي عاس

يمة

التي تباتها لجاة

عرب 2017/1/14 ،48
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 .26إصابات في مواجهات بين فلسطينيين وقوات االحتالل شمالي الخليل
اال  :أصيب عدب من الفللييايين حاال
االحت ف في بلد بيت أمر شماف الخلي

أمس اللبت

ا تاا

أصيب شا

الافة الرربية

ف مساجها

مه قسا

فلليياي الرصا

شماف قيال غع فيما ا تهدفت الع اس البحر ة لاإل ار يليةل مراكب الليابون في عر ،البحر
أفاب

ملابس فلليياية أ قسا

إا

قااب الراز اللال تجاغ المحتجين مما تلبب في إصا ة عدب ماهم حاال

االحت ف اقتحمت مايأة البياضة في بيت أمر ا تسلت عل

ياس ألحد المساااين لتادله في أعأا

في الليا ذاته نلبت قسا

مد

في

ذلك مساجها

بين شبا

جاسب االحت ف ال ون عمد ا إل
ا تاا

االحت ف حاج اع علكر ا في مايأة لالنرنتياال في مدواة الخلي

المدواة الشمالي لجسس حل

فتشتها بقأت في ياقا

ل أ قفت المر با

المساااين ما

تلبب في إعاقة مر سهم

من جهة ثانية فتحت ز اس االحت ف ني ار أ لحتها الرشاشة تجاغ قساس الليابون في حر بيت

الهيا شمالي الأيال من ب

قسل إصا ا

الخليج ،الشارقة2017/1/15 ،

 .27المطاعم المتنقلة في فلسطين فكرة جديدة لمواجهة البطالة
امي كلر اني :في بلد تل فيه نلبة البيالة إل معدال
في مجاال

قيا ية يجد الشبا

مختلفة عن ممه تهم أ جاللين انتفاس أ يأتي لالفر ل كما يأسلس

أنفلهم يعملس
إال أ شبا ا

وتحسلسا إل س اب أعماف ميلأين مشاس عهم الخاصة عحلها
ر ن سفاسا ه ا الساقه المر ر أساب ا أ
ح
تنس أبا في جه البيالة الحلاس في فلليين عل غراس شبا اعتمد ا فنر المياعم المتاألة
سا في غع أل في سال هللا

الفنر جدود في فلليين إال أنها جد
كبي ار في اللاسا
اعال ل و

ما الخمليايا

في الساليا

المتحد كما أنها شهد

س اجا

األ ير في المايأة العربية كمفهسل جدود للمياعم حيه أنها غالبا ما تأدل جبا

أ عاس مأبسلة عل الرغم من أ الفنر كانت جدود في فلليين إال أنها القت ترحيب ا

من الفللييايين
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" .28ألف عام من الركض"  ..رواية لفتاة فلسطينية تعكس المعاناة في ظل االحتالل
لفيت  -من محمد ما تحر ر إوها العيل  :عل الرغم من صرر حاها نجحت فتا فلليياية
من تا ة س اية تعكس معانا الفللييايين في ظ االحت ف حر به أثاس ذلك عل حياتهم

اليسمية المشاك الافلية االجتماعية التي تتسلد نتيجة ه غ الحالة
لأل

عال من الر بل هي الر اية الثانية التي تنتبها الفتا الفلليياية بنيا اللاسنس ( 18عاما) من

مدواة لفيت التي تد س في با لها أكثر من حكاية عن معانا الشعب الفلليياي

الفتا الفلليياية قالت

ف حدوه مه لقدة برةل إ س اوتها الجدود التي تحتسو عل ()388

صفحة تتحدث عن ثاس الحر اإل ار يلية عل

أ با

قيال غع

الملتسااا

ب افه عم أباا الشعب الفلليياي با

في جانب

اإل ار يلية

ر من الر اية تتاا ف
قدس برس2017/1/14 ،

وسوريْين اثنين بتهمة التخطيط لعمليات إرهابية
َّ
 .29الجيش اللبناني يوقف فلسطينياً
أعلن الجيش اللبااني وسل اللبت أنه لأ ق فللييايا النتما ه إل لباعشل التخييي ل عتدا
عل مراكع للجيش اللبااني ا تهداف إحد اللفا اس األجابيةل
أق

األمن العال اللبااني ك لك الجئا سس ة في إحد بلدا

قيابوي لباعشل بهدف الأيال أعماف إسهابية في لباا
قاا جبي
التحأيأا

حيه كا

يلع

إل

تجايد شبا

معهما إلج ار المأتا الأانسني

قاا عبدا جرل التساص مه أحد
سس ة

مثلما أ ق

ر في إحد

سس ين إلس الهم للأتاف في

سس ة

بلدا

بسشر

عمان2017/1/14 ،
الدستورّ ،

 .31تركيا تدعم كهرباء غزة بـ 15مليون لتر وقود
أكد

لية الياقة المساسب اليبيعية في غع أنها تلأت معلسما

إس اف شحاة قسب لتشري محية كهربا غع

س مية حسف نية الحكسمة التر ية

ميتها  15مليس لتر

ذلك لسس عاجلة لتجا ز

األزمة الحالية

أ ضئ بيا لللية الياقة ملا اللبت أنه يتم التعام مه شحاة السقسب فس اس لتشري المحية

ما ودعم برامل التسز ه حافظ عل ا تأ ارسغ
يلاحبها تااع

ضمن إباس شاملة لالزمة

ف أشهر الشتا التي

األحماف
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انت الحكسمة التر ية أبد

ا تعدابها في قت ابق إلس اف محية كهربا عا مة أس تر ية
يلت تافي المشر ل
لنن الللية الفلليياية ع ح

تبل  100ميرا اط إل قيال غع لتع دغ النهربا

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/1/14 ،

 .31الجامعة العربية تدعو العالم الستنكار قرار مجلس النواب األمريكي الرافض إلدانة االستيطان
لبترال :بعت الجامعة العربية اتحابا

ا تاناس قراس مجلس الاسا

البرلمانا

اإلقليمية الد لية برلمانا

األمر كي اللابس في الخامس من الشهر الحالي

اللابس عن مجلس األمن ال و ييالب السق

ب ف العالم كافة إل

المادب الأراس 2334

الفسسو النام لالنشية اال تييانية اإل ار يلية في

األساضي المحتلة

ا تانر جامعة الد ف العربية ه غ الخيس التي من شأنها أ تشجه ب لة االحت ف اإل ار يلي في

التمابو اإلمعا في مخيياتها اال تييانية التي تمث عأبة س يلة أمال عملية الل ل في السقت

حه ب لة االحت ف الاري عليها
التي يفتر ،فيه أ يأسل مجلس الاسا األمير ي ح
من جانبه أكد س يس اللجاة العربية الدا مة لحأس اإلنلا في جامعة الد ف العربية الد تسس أمجد
شمسط أ اللجاة تتحرو عل الملتس العربي الد لي لتلليي الاس عل االنتهاكا

التي يأسل االحت ف اإل ار يلي تجاغ حأس اإلنلا الفلليياي نشرها
قاف شمسط لس الة األنبا األسبنية لبت ارل إ

الفللييايين في جس االحت ف

اللجاة تر ع عل

تجرو اتلاال

أ ضال األ ر

مه المافما

المماس ا
المحتجع ن

الد لية المعاية حأس اإلنلا

اصة المجلس العالمي لحأس اإلنلا للاري عل إ ار ي الللية الأا مة االحت ف لسق

االنتهاكا

هغ

عمان2017/1/14 ،
الدستورّ ،

 .32ترقب قرار لمجلس األمن يدعم "إعالن باريس"
حرصت الد ف األعاا في مجلس األمن جميع ا عل التنتم الشدود في شأ إمكا تباي قراس أ
مسق

في المجلس يحتان لإع

لتين
اس سل الداعم لح الد ْ

تأااه ت أبيب ممتمر اس س الد لي للل ل ال و يعأد اليسل حاسس أكثر من  70ب لة مافمة

ب لية قليمية
إل

تحت سعاية ز ر الخاسجية جا ماسو إس لت

تحدث فيه الر يس فرنلسا هسالند

جانب أكثر من  40ز ر اسجية بياهم األمر كي جس كيرو

لدس عاه لإع

لتين اعتباسغ اللبي السحيد لتحأيق الل ل العابف الشام
ال و ودعم ح الد ْ
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عال 1967

الد لية

عيد التأكيد عل

ما فيها الأ ار اس

أهمية المبابس العربية للل ل

دعس إل

 338 242كما يأدل حسافع اقتلابية

اإل ار يلي بياها شراكة أ س بية اصة مميع

في نيس سسو سفات اللفير األمر كية في األمم المتحد

في المجلس اإلجا ة عما وتسقعسنه في نيس سسو عد الممتمر

لمئ بوبلسما يس ال أ إمكا ارح مسق
َّ

من ب ف أ ر سبما تنس اللس د إحداهال أل
فعلي

يا ية للجانبين الفلليياي

اماثا ا س في ممتمر صحافي تأديم أو

تلسس إلمكا ارح قراس جدود في مجلس األمن ودعم مخرجا
ر

التعال الأسانين الأ ار اس

ممتمر اس س كما تجاب ف ار

في مجلس األمن لقا م لنن ليس مبابس من فرنلا ب
اس س تر د أ تر ع عل إنجاح ممتمرها في شك

تجاب تشتيت جهسبها في نيس سسو في المرحلة الحالية

الحياة ،لندن2017/1/15 ،

الدولتين سبيل السالم ..وحوافز وشراكة أوروبية بامتيازات لـ"إسرائيل"
" .33إعالن باريس" :حل
ْ
اس سل ال و يفتر ،أ يلدس في تال ممتمر اس س الد لي للل ل في الشر
وم د لإع
األ ي غدا حاسس نحس  70ب لة ح الد لتين المبابس العربية للل ل
يا ية إل ار ي

فق ملسب لإلع

الختامي ال و أعدته فرنلا تفا ضت عل صيرته الاها ية مه أاراف معاية

من بياها الللية الفلليياية
ومماها اتفا
سضئ أ

االعت عليها لالحيا ل وم د المجتمعس أهمية لاالحتماال

التي قد

ل ما يععز األمن اال تأراس االزبهاس لن الجانبين الفلليياي اإل ار يليل

الحسافع اإلج ار ا

تتامن لشراكة أ س بية امتيا از

الليا ية االقتلابية ز اب انخراط الأيال الخا
التعا

أدل حسافع اقتلابية

االقتلابو

اصة

ساها من الحسافع

بعم جهسب إضافية يأسل بها اليرفا لتحلين

مساصلة بعم الللية في باا الباية التحتية القتلاب فلليياي قاب للحيا ل

كما وم د تأمين لبعم قسو لتيبيق ا تراتيجية الد لة الفلليياية تعع ع المم لا
قدساتها المم لاتية

لتحأيق ه غ الرايةل
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" .34العمال البريطاني" :فضيحة "اللوبي اإلسرائيلي" قضية أمن قومي يجب التحقيق بها
اال  :االب زعيم حع العماف البر ياني المعاس ،جيرمي كسسبن س يلة السز اس البر يانية
تير اع ماو إج ار تحأيق جدو شأ فايحة اللسبي اإل ار يلي

أهمية فتئ تحأيق س مي فيما كشفه ثا أي قاا لالجع ر ل من تسسط اللفاس

شدب كسسبن عل

اإل ار يلية في لاد في يي للتأثير عل الليا ة الخاسجية البر يانية التخل
مساقفهم الخاصة لما يجرو في الشر األ ي

الفيلم ما كش

اعتباسغ لقاية أمن قسميل

شدب كسسبن عل ضر س التعام مه ما سب في

جا في الر الة أ العدود من األعاا في البرلما

محا ال

الشعب قلأس لما تم كشفه من براهين عل

التألي من نعاهة الديمأرااية في بر يانيا كما أ من حق أعاا البرلما التعبير عن

مساقفهم حر ة

بد

سف من إمكانية تشس ه معتهم من قب ببلسما ي أ ممث ألو ب لة

أعر كسسبن عن قلأه أل

فتئ تحأيق لمعرفة إل أو مد
انت ز ر

الشم

من ز اس لبب

ز ر الخاسجية بسس س جسنلس اعتبر األمر ماتهيا أكد عل ضر س
ص التد

الرير ماا ب

اسجية الف في بر يانيا إيميلي ثسسنبيرو االبت أياا بر الة إل

الخاسجية في البرلما

فتئ تحأيق حسف الفايحة ذاتها

س يس لجاة

عمان2017/1/15 ،
الغدّ ،

 .35منظمة التحرير الفلسطينية والبناء على المستحيل
انعأد

اللجاة التحاير ة إلعاب باا المجلس السااي الفلليياي في بير

الشهر الجاسو حاسس فلا
جللا

لالجهابل

االنتخا

في يا

اجتماعا
للساقه

وسمي  11 10من

مافمة التحر ر ا تثاا فليلين صرير ن (فتئ االنتفاضة جبهة

الاااف الشعبي) اإلضافة لحاسس حر تي لحماةل الجهاب اإل

انعأد

أحمد الحيلة

الحساس في جس من التفاؤف بين الفرقا

ضر س إعاب تشكي

مي من اس إااس المافمة

التسافق عل أهمية انامال حر تي لحماةل

المجلس السااي انتخابيا حيثما أمكن

أجسا التفاؤف التي اعتدنا عليها عأب

اجتمال لفلا

بالتسافق حيثما تع س

لالثسس ل الفلليياية

عأب

الملالحة السااية بين حر تي لفتئل لحماةل أصبحاا ندسو أ هااو جهين مختلفين
جه ظاهرغ الع قا
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ترميم أ إعاب باا المم لا
اللد س اللالسنا

فاجتمال بير

جه

السااية عل أ س بيمأرااية

ر غير معلن وبأ حبيس

المرلأة

ا يفتر ،أ واعأد في عال  2006ا تحأا ابيعي التفا
المااكفا

لناه

الأاهر 2005

الأبسف تاس التعيي تاس أ ر ب اس ه

لم َور الاسس إال عد  11عاما من الخ فا
حجل شت ما ودفعاا للتلاؤف عن إمكانية نجاح ه ا الملاس في ظ ازبياب التعأيدا

المحلية

عل العدود من الاأاط التي يمكن أ تسضئ لاا مد

إمكانية

اإلقليمية الراهاة

ال بد من التسق

في ه ا الليا

نجاح ه غ االجتماعا

في ترميم أ إعاب باا المجلس السااي

الأيابية للشعب الفلليياي التي فأد

للاأاش عل الاحس التالي:
أ ال :من حيه الشك

شرعيتها السااية ما أمد عيد

افة

لنن اقه الحاف شهد غيا

ر يس للجاة التافي ية بلفته س يلا لحر ة فتئ

العامين ألهم الفلا

عد
من هاا فإناا ندفه باأاط ح

ا يفتر ،أ واعأد االجتمال في نلخته األصلية حاسس اللجاة التافي ية

لمافمة التحر ر الفلليياية األماا العامين للفلا
محمسب عباة

من ثم إعاب إحيا المم لا

في مأدمتهم الد مشع

األ ر

اإلضافة إل

غيا

الر يس
األماا

سماا عبد هللا شحلئ ما يعاي أ اللجاة

التحاير ة الحالية ال تملك ص حية اإلقراس أ الملابقة عل ما يمكن أ وتفق عليه إال الرجسل
إل قيابا

الفلا

تشهد االنعأابا

الر يس عباة ما يعاي أ ملاس الحساس اس

جدا

اصة مه احتمالية أ

ال حأة سفاا ألية نأية قد نسقشت ا أا مسجب التر ية الراجعة عأب مراجعة

ك فلي لأيابته الليا ية ما قد يلتسجب العسب إل نأية اللفر
ثانيا :سب في البيا الختامي :لضر س تافي اتفاقا
حد

تفاهما

الملالحة افة بد ا بتشكي حكسمة

ااية تايله مماس ة ص حياتها في جميه أساضي الللية السااية الفلليياية ما فيها

الأدة من أج إج ار االنتخا ا
التسافق الحأا عل لجاة انتخا ا
عل للا مس

أبس مرز

الر ا ية المجلس التشر عي الساايل ه ا اإلضافة إل أهمية

قانس انتخابي ا

الأيابو في حر ة حماة

السجسب الفلليياي في الخاس حلبما جا

ذا تجا زنا نأاش التمثي الفلليياي في

اس فلليين فإناا نساجه اقعا ا لا ملتعليا شأ إمكانية إتمال الملالحة السااية بين حر تي

لفتئل لحماةل تشكي حكسمة حد ااية حكم فش ه غ التجربة للاسا

ا تجد حت تعسب المياغ إل مجاس ها المفترضة؟!

عشر لت فما ال و

ثالثا :تاعأد اللجاة التحاير ة حر ة لفتئل تاألم عل حالها بين مم د للر يس محمسب عباة مم د

للأيابو المفلسف من حر ة فتئ محمد بح
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ال جئين الفللييايين في لباا

ناهيك عن حاسسغ الأسو في أ اط حر ة لفتئل في غع

المجلس التشر عي أياا ذلك التسازو مه تلأيه بعما عربيا

اصة من ملر في مساجهة محمسب

عباة األمر ال و يخلق تحديا إضافيا في اللاحة الفلليياية با

اس عا :أغلب الد ف العربية

الااف

اع تراف حر ة لحماةل تحدودا اتفاقيا
التفا  ،عل

مافمة

بالتالي فإ أو قبسف عربي إلعاب باا المافمة محكسل
أ لس المبابس العربية للل ل (قمة بير

تم د بد سها عل االعتراف اللر ئ االحت ف تيبيه الع قا
مل

حر ة فتئ تحدودا

ماها اصة ترفب أو تريير جسهرو أ نسعي عل

التحر ر الفلليياية مساقفها الليا ية

في

 )2002التي

الليا ية االقتلابية معه الأبسف

عسب ال جئين ال ون يمثلس أغلبية الشعب الفلليياي عل

قاعد التساين

التعس ب فأا لمعابلة الح لالعابفل من مافسس تسافأي بين االحت ف المفا  ،الفلليياي

باا عل

ما تأدل يمكن الأسف إ ماا اس

حر تي لحماةل الجهاب اإل

مي قبسلهما حاسس

عد أم ار في
باية ا ت ار حلن المافمة المايه ي ح
اجتماعا اللجاة التحاير ة ب شر ط ملبأة ح
تحسف ب نه العدود من التحديا الشا نة فال و
غاية اللعسبة العلر إ لم يكن ملتحي
ورفب الماي في الملالحة السااية ب س عة أنه لال يلتييهل حلب قسف محمسب عباة في أحد
المجالس الأيابية

له أ يأب

ي

إعاب باا مافمة التحر ر الفلليياية فأا النتخا ا

بيمأرااية!

إ َسْهن إعاب تشكي المجلس السااي الفلليياي ما يمثله من مرجعية عليا للشعب الفلليياي
إنجاز الملالحة بين حر تي لفتئل لحماةل تشكي حكسمة حد ااية في الافة الأيال

عد صفة للتعيي من الر يس محمسب عباة
ذلك فأا لمسق حر ة فتئ في اللجاة التحاير ة ي ح
ال و يلتر قبسف مشاس ة لحماةل الجهاب اإل مي لتعع ع لشرعيتهل في مساجهة الارسط العربية
(اللجاة الرباعية)

لمه اللد ب محمد بح

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/1/14 ،

 .36ال تعبثوا بالقدس!
جيمس زغبي
في غاس أيال قليلة

يتعين عل الر يس الماتخب ب نالد ترامب أ يأرس ما إذا ا

اأ اللفاس األمير ية في إ ار ي من ت أبيب إل الأدة أل ال

قدل معلأس ليبراليس

محاففس

األفناس لمتميع ل بعاها حمأا
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التي تا عتها تر ع لسس حلر ة عل المخا ف اإل ار يلية
الفلليياية العربية اإل

المخا ف الحلا يا

من جانب ثمة مأترحا

مية

اللفاس

ف الحملة االنتخابية يرضي قاعدته كلب احترام ا ب لي ا

كسنه زعيما قس ا حا ما! رفب همال المتعلبس

اس الفللييايين العر

المللمين معتمدون

اائة بت شي االهتمال في أنحا العالم العربي الأاية الفلليياية أ يفترضس

لسس عالر ة أ العر يحترمس الأس
في ه غ األثاا

ثمة عب المأترحا

في نهاية المياف ي عاس ألو تحرو أمير ي!

فلر
لالماكر ل التي تفتر ،أ مليلئ لنأ ل يمكن أ ي ح

ير من شأنها عملي ا دال اإل ار يليين الفللييايين عل اللسا

اللفير األمير ي الجدود لد
أترح سأو

أ تتعام

من المتعلبين ال ون والحس ترامب الماي قدم ا نأ

زاعمين أنه إنجاز السعد ال و قيعه
عل افتراضا

تتجاه

لسس يئة مه

إ ار ي

ر أ تأسل الساليا

أ يعيش

من ه غ المأترحا

عم في الأدة بياما تف اللفاس لالر ميةل في ت أبيب

المتحد باأ

فاستها إل الأدة عل أ تفتئ مكتب تمثي لها

في سال هللا مه عد بد اس ة فتئ فاس لها في لالد لة الفلليياية الملتأبليةل في الأدة الشرقية
لنن ال وابري ألحد أ واخدل فلن يجدو أو من ه غ المأترحا

همال ال ون وتلسس

المللمين ي عاس ببلااة أمال اال تعرا ،لالترامبيل للأس الحا مة إنما ولعبس
ا العالم العربي ماألما مشتتا لبب التبعا

ف اللاسا

الممثر ل ضي ار ا

الأليلة الماضية فإ العبه الأدة يكس حاف اع لرب عربي إ
ها

يكس هااو اضي ار

في أنحا المايأة ميالب الرب

فليمائ ذلك المتشدبون اإلورانيين الجماعا

أ العر

الااس فحت

الليا ية التي شهدها
مي مسحد مر ع

ذا أ فأت الحكسما

في التحرو

اللاية المتيرفة ما ور د نه إلحداث مع د من

االضي ار في المايأة

سبما ا تفت فلليين من الراباس لبعب السقت لناها تف لالجرح الرا ر ال و ال ولتئم في الألبل

انتهاو الأدة االضي ار
الجرح م ار العر

في األساضي الفلليياية المحتلة من شأنه أ وع

اعفهم عجعهم عن التحكم في تاس خهم في مساجهة يانة الرر

ه ا الشعسس تنس له تبعاته حتم ا!
ايبق ذلك عل

اإل ار يليس
يرابس

الأشر عن ذلك

المأترحا

دعة ماكر

لالماكر ل

ذا سب

الساليا

ما لس أ األمر اقه الفع

التي لن تايلي عل
المتحد

التفاهر أ

أحد

لن يأب

تجاه
المتعلبس

لالاأ ل حأيأي فإ

العر

الدسة الملتفاب من ذلك له :لال تلعبسا الاي ار إذا لم

تنسنسا ملتعدون للحر ل ل ا ال تعبثسا الأدة!
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شأ الأدة في الساليا

مشكلة المااقشا
وهسبو إ ار يلي

بير من مافسس

المتحد هي أنه وافر للأاية شك

ما أ المعاعم اإل ار يلية تجاغ المدواة الر اية التاس خية لإل ار يليين هي اإلااس
له أمير ي ا عأب التلس ت األ ير في مجلس األمن الد لي

المأبسف ال و وتم فهم الأاية من

نألت التأاس ر اللحافية غاب إ ار ي التي اعتبر ذلك الأراس معابي ا لللامية ألنه تعام مه

الأدة الشرقية أس ،محتلة ليس لعاصمة أبدية إل ار ي ل ه ا االبعا وتم ارحه م ار اس تن ار اس

من قب اللحافة أعاا النسنررة ب
بالالبة للفللييايين العر

المتحد
لمئا

لي ا

اعترا،

تبد قاية الأدة حلا ة مهمة جدا عل نحس تتجاهله الساليا

باليبه المدواة مأد ة فهي ثاله أقدة مكا في اإل

ا الف من الفللييايين المخاسقين اقتلابي ا

تلفه إ ار ي

ما أ الأدة مسان

ل

المحر مين من أ لي حأس اإلنلا

ما

وهسبية

باتت

الأدة الشرقية هي ملاحة بير من األساضي التي تمتد ألمياف با
قد تمت ملابس أساضيها إلتاحة باا ملتسااا

الرربية بها  22قر ة فلليياية

كانها من اليهسب

تلك الأر العربية الأديمة محااة ملتسااا

حت المس !

أل الفللييايين شاهد ا ي

الافة

بالمعا الحرفي اتت مخاسقة

تعاملت إ ار ي مه بيت لحم الخلي

فيمكاهم أ وتسقعسا تيبيق

الامسذ ذاته عل ملتأب الأدة أعاي يش المحت اإل ار يلي ال و يلابس ماهم لسس ملتمر

أساضيهم حأسقهم

ر خ لالسقا ه عل األس،ل

المدواة ير أة ال يمكاه الرجسل عاها

الفللييايين وساجهس

نتيجة ل لك فإ

يدفعهم بدسجة أكبر نحس الخير

في نهاية المياف يليير شك

ي ار باهم ا

نأ اللفاس أ حت

شع شراس تحر المايأة أ رها

لالماكر ل لالحمأا ل ال تعبثسا الأدة!

انلسا عسب م تجاهلسا المأترحا

ام

حسف

التفاهر فع ذلك

نليحتي لإلباس الجدود

االتحاد ،أبو ظبي2017/1/15 ،

 .37المعادلة الفلسطينية ...بين الدولة والثورة
عبير عبد الرحمن ثابت

ما صلاا إليه اليسل من حالة متربية هس نتا ابيعي للخلي بين مفهسمي الد لة الثسس
ييت له إ ار ي

الفلليياية

فلليياي عل

لخلي األ اس

ار ي تلع

إل

تحس

الفلليياية

سنها الملتفيد األ ف ماه فما قد ل الللية

اللرال من إ ار يلي  -فلليياي إل

لية همية هي لم تشأ إنها اللرال ب إنشا صرال
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إذ أ صلتاا إل شبه ب لة شبه ثسس لتلبئ األ لس ة لجدلية اللرال

هس ما نعيشه اليسل لال

عل الللية في الاتيجة لم نفلئ في إباس الثسس لم نحلن إباس الللية

إ شخل ا احدا محترف ا ا تيال إباس ه غ العملية المعأد حد بها الدنيا هس الراح يا ر عرفا

حيا او س الة إل إ ار ي مفابها إما الد لة

فجر انتفاضة ثانية أس
ال و ا تشعر ه ا الخير ح
ما الثسس قد فهمت إ ار ي الر الة بفه حياته ثماا لمسقفه السااي مه فاته انهاس ه غ ا لية
في إباس الحد األبن بين الد لة الثسس
متتالية صلت إل با

بافاماا الفلليياي برمته

التافيما

ب لاا في انألال فلليياي تحسف إل انألاما

نفلها بدسجا

متفا تة هس ما ودعسنا اليسل إل إعاب الافر

قب ذلك االعتراف أناا قعاا في شرو بير عادما أيت الللية ما

هي لم تتحسف إل ب لة مه ثسس تحم عش ار البااب ببرامل يا ية مختلفة

علياا أ نعيد المسا مة بين مفهسمي الد لة الثسس
تت

اس

ل مه ما صلت إليه قايتاا

أ نبعه س الة عرفا

التحرس لس مرحلي ا من اتفا أ لس

ليا اتها المتيرفة التس عية في الافة الرربية الأدة

مفهسل الد لة في شأناا الدا لي في شك صحيئ فالد لة لها
ألو ميليشيا

لنن ليرة أ ر

علياا أ ندسو أ انلداب أفق التلس ة الليا ية يبأياا لسقت

في ه ا السضه بين الثسس الد لة عليه وتسجب ا

ال و أ أيته إ ار ي

فلليياية

ما علياا أ ندور

ح احد حكسمة احد ال مكا

علكر ة في مفهسل الد لة ال يجسز المع بين اللليا

لك يجب أ نتهيأ لليسل

ال و نتحسف فيه من الافال المختلي بين الد لة الثسس إل نفال الد لة الفلليياية الملتألة
لم يعد أماماا السقت النثير للبحه عن يا اس

باا فاحن أكثر حاجة ا

أمال المتري ار

العربية اإلقليمية الد لية المحيية

إل اللعي للس برنامل ااي شام

فق سؤ ة حد ة جامعة للن

الفلليياي عل أ اة الشراكة الليا ية عل الجميه أ يعي أ الحالة الراهاة ال تحتم الحفاظ
عل األجادا

الايأة العم

الحعبية الخاصة فمللحة السان تسجب عل الجميه التخلي عن أجاداتهم الحعبية
أجاد

عل

ااية جامعة

إلنجاح مشر ل اال تأ ف السااي الفلليياي

تلخير

خيس أ ل

األفناس اال تراتيجيا

ا ودوسلسجيا

أ ا ية يجب إنها االنألال الليا ي

بين حر تي لفتئل

لحماةل لملمااة البيت الفتحا و ال و هس عمسب الخيمة الفلليياية لمساجهة

إ ار ي التي تلع

تنس جع ا معترف ا ه في عالماااا العربي مه التال من حأسقاا

المشر عة

ال

أ

عاب االعتباس لأايتاا الفلليياية في األس قة العربية التملك الشرعية الد لية الداعمة

َّ
حأاا إقامة الد لة ال ها

إل حساس جماعي مفتسح للخر

م اان الحالة الراهاة

ضه حلسف ج س ة

أهمها البد في إعاب باا مافمة التحر ر الممث الشرعي السحيد للشعب الفلليياي ما يكفا ا
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لاإل

اناما ااال الحر ا

تنس ن قياب

ميةل ليلتئم الشم الفلليياي تح اات مف االة ااية احد

مسحد قابس عل تسجيه الشعب الفلليياي نحس مشر ل التحرس اال تأ ف

لأد أصبئ اضح ا أنه ليس في

حر تي لفتئل

ا ار

فاليرفا

ر عن اللاحة الليا ية

ه أو فلي إقلا ا

لحماةل ال يمكن أي ا ماهما تمر ر برنامجها الليا ي من ب
النا ب السحيد إ ار ي

أ اانا

الماألمس ال يحرس

لسص ا

تسافق مه ا

ر

الحياة ،لندن2017/1/15 ،

 .38فضائل مؤتمر باريس
مفتاح شعيب
تلج الأاية الفلليياية مه لممتمر اس سل حسف الشر األ ي عسب إل اللاحة الد لية عد
غيا

شبه تال ا تمر للاسا

الممتمر فإ اجتمال ممثلي أكثر من

بأيه الافر عن تسصيا

 70ب لة مافمة من بياهم الد ف با مة العاس ة في مجلس األمن ليس ا تعراض ا للمها اس
الدبلسما ية أ تبابالا لفاس الخيا
يا ا

الليا ي بين المشاس ين

التيرف اللهيسنية التي ال ترتدل أ

هااو من المراقبين العر

أ أانس

نما يعد تأكيدا لألق ب لي حأيأي من

الفللييايين من واتأد انعأاب لممتمر اس سل متعل ا أنه لن يأدل لن
غير ليم إال أنه يعد مشر عا حيه وبرسغ اإلهماف

وم ر في ضه الأاية الفلليياية هس مسق

الد لي المتعمد لحأس الشعب الفلليياي اساف الحأبة األ ير أما حياما واعأد ممتمر عد غيا
اس

فه ا ممشر إيجابي

يفتئ لممثلي الفللييايين باعميهم ماابر سفيعة للدفال عن قايتهم

لب التأويد فق الأانس الد لي اإلنلاني ق ار اس

عدل حاسسها إل

مجلس األمن

اس س لتلهم في إبانة يا اتها بافلها فعدل الحاسس يعاي أنها ال تعترف

الشرعية الد لية ال تأيم زنا للأانس

عليها الحأا من الحكسما

كثير ماها يشعر اإلح ار
الفلليياية ه غ المافما

لم تفع

لم تحترل الد ف النبر
فمن مافما

مما يأترفه يا

اللرر المجتمعة هس ما يرتد

المجتمه المدني األح اع

االحت ف من إجرال ا تييا

التي أصبئ

اجتثاث للحأس

التي تتحرو في ظ تعتيم يفر ،عل نشااها من قب اإلع ل الرربي

المتلهين هي التي بفعت البرلما األ س بي برلمانا
الفلليياية

حلا ا فعلت حكسمة االحت ف

الد ف الرربية النبر إل االعتراف الد لة

بانة االحت ف في أكثر من ماا بة هي التي حرمت ملم لين صهاواة عد م حأين

ج ار م حر من ب سف العساصم الرربية مث  :لاد
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المجرمين الميلسبين إل العدالة الذ الفراس عادما افتائ أمرغ في أحد الميا اس
أمال المدافعين عن حأس اإلنلا

تنس فلممتمر اس سل فاا

باا عل ه غ المعييا

عل الأاية الفلليياية سغم أنه يشدب

عل الاأاط المألسفة مث  :الدفال عن ح الد لتين ال و وتملك ه الرر
متيرفسغ لأد ا تخ

بايامين نتاياهس الدعس ألنه قد عأد األم عل

ب نالد ترامب ال و أعلن أنه يكس

ير حلي

األبيب ه ا الشهر لن يكس ح ار من التعاما
احترال التعهدا

في ملفا

عد

األمر كي

عدما

رفاه يا االحت ف

الر يس األمر كي الجدود

لاتاياهس لنن الرج المتألب ال و يد

ب لته تجاغ الأاايا العالمية

البيت

مثلما يكس ملعم ا

يفتأد الأدس عل التراضي عن الأاية الفلليياية التي تلتعد

أاراف ب لية أ ر لحملها التس ي فيها
لهم اس ا

اننشفت حاله

لسص ا أ الفللييايين أصابهم اليأة من الس يي

باعهم ألسانا من السهم

ل لك سحب س يس الللية الفلليياية

محمسب عباة الدعس الفرنلية بياما يلتعد فرانلسا هسالند لمرابس الللية الربيه المأب

ب

أ

وترشئ لسالية س ا ية ثانية ال يمكن ألحد أ وتهم هسالند أ ا تاافته لممتمر الل ل بباس س

تد

ضمن حملة انتخابية بياما الحأيأة هي ما برس ه الدعس إل الممتمر حين أكد أ هدفه

إعاب تأكيد بعم المجتمه الد لي لح الد لتين ال و وت ش
يعبر عن جهة نفر فرنلية غربية فهس صاب

تت ش

لعل

األس ،في األذها ل ألنه

أما الالبة للفللييايين

فنثير من حأسقهم

عليهم أ يرتامسا ه ا المابر الد لي ليعيد ا الأاية إل مسقعها ال ق لتنلب مع دا من

األنلاس حت ا تعاب الحأس
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 .39كاريكاتير:

القدس العربي ،لندن2017/1/13 ،
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