
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  
  

 

 

 الغربية الضفة الفارعة شمال بمخيم قوات االحتالل مع بمواجهات محرر أسير استشهاد
 عباس يحذر ترامب من أخطار نقل السفارة األمريكية إلى القدس

 قريبة لغزة وصفقة التبادل لن تعقد إال بشروط المقاومة راجهانفالزهار: 
 "إسرائيل"تضامنًا مع الفلسطينيين.. رئيس جنوب أفريقيا يدعو مواطنيه لعدم زيارة 

 مناشدتين لمساعدة الالجئين الفلسطينيين بدول عدةتطلق أونروا 

دق على تخصيص أكثر من ليبرمان يصا
مليار دوالر إلقامة جدار حول غزة 
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  طة:السل
 5 عباس يحذر ترامب من أخطار نقل السفارة األمريكية إلى القدس  2.
 5 بحر: عملية القدس أعادت لالنتفاضة زخمهاأحمد   3.
 6 دة خطيرةعريقات: القيادة السياسية أمام قرارات مصيرية ومرحلة جدي  4.
 7 الضميري: ال وجود لـ"داعش" في الضفة الغربية  5.
 7 مسؤولية التصعيد عبر مخالفة القانون الدولي "إسرائيل"تحمل  "الخارجية"  6.
 7 س الوطني الفلسطينيبيروت تستضيف "اللجنة التحضيرية" للمجل  7.
 8 فشل اجتماع الفصائل مع رئيس سلطة الطاقة في قطاع غزة"الحياة":   8.
 9 غزة الحكومة: مستمرون في تحمل مسؤوليتنا إلنهاء أزمة الكهرباء المتفاقمة في قطاع  9.
 9 يّحمل حماس مسؤولية أزمة الكهرباء في غزة الفلسطيني وزير العمل  10.
 10 نائب عن فتح: "سلطة الطاقة" في رام هللا هي المسؤولة عن أزمة كهرباء غزة  11.

 
  المقاومة:

 10 قد إال بشروط المقاومةقريبة لغزة وصفقة التبادل لن تع انفراجهالزهار:   12.

 11  مستهجنة وغير مقبولة حول عملية القدس تصريحات نائب رئيس الوزراء التركي: حماسبقيادي   13.

 12 حول عملية القدس نائب رئيس الوزراء التركي"الشعبية" تدين تصريحات   14.

 12 تنطوي على مغالطات متعمدة: حماس تستنكر تصريحات أبو شهال بشأن أزمة الكهرباء  15.

 12  لمنظمةل "الجهاد"ِحلس: نأمل أن ينبثق االجتماع التحضيري للمجلس الوطني دخول حماس و  16.

 13 حماس تعزي إيران بوفاة رافسنجاني  17.

 13 أزمة كهرباء غزةلحل تدعو الدول العربية للمساعدة العاجلة  "الجهاد اإلسالمي"  18.

 14 جماعة فلسطينية غامضة تعلن مسؤوليتها عن عملية القدس  19.

 14 بالسجون الجبهة الشعبية  مسؤولاالحتالل يقرر عزل   20.

 14 حملة اعتقاالت ضد كوادر حماس بالضفة بينهم القيادي أبو عون االحتالل يشن   21.

 15 استخدامها من قبل حركات المقاومة إمكانية بزعم اتهام فلسطينيين بتهريب معدات إلكترونية لغزة  22.
 

  :اإلسرائيليالكيان 
 15 نتنياهو: نتعرض لهجمات من نوع جديد يقررها أفراد خالل ثانية واحدة  23.
 16 نتنياهو يلغي زيارة مقررة إلى دافوس للمشاركة في المنتدى االقتصادي العالمي  24.
 16 فذ عملية القدس إلى سوريةيواف غالنت يطالب بطرد عائلة من  25.
 17 "الخارجية اإلسرائيلية" تحتج على رئيس جنوب أفريقيا لمنع مواطنيه من زيارة "إسرائيل"  26.
 17 إردان يهاجم القاضية إلطالقها سراح شقيقة منفذ عملية الدهس بالقدس  27.
 17 هرتزوج يطالب المستشار القضائي بإبعاد نتنياهو عن وزارة االتصاالت  28.
 18 نتنياهو للتحقيق مرة ثالثة ليواجه التسجيالت الصوتية  29.
 18 لقدسباشاحنة ال"إسرائيل" تدفن جنودها الذين قتلوا في هجوم   30.
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 18 "اإلدارة المدنية" تخصص أراض لـ"غائبين" كي يستولي عليها مستوطنو "عمونا"  31.

 19 لصالح "إسرائيل" دبلوماسيون إسرائيليون حذروا حكومة نتنياهو من تشغيل منظمات يهودية بريطانية  32.

 19  مليون دوالر 180أكثر من  2014ائيل هيوم" حتى خسائر صحيفة "يسر   33.
 

  :األرض، الشعب
 20 الغربية الضفة الفارعة شمال بمخيم قوات االحتالل مع بمواجهات محرر أسير استشهاد  34.
 20 سكانه وتعاقب عسكرية ثكنة إلى جبل المكبر تحول االحتالل قوات  35.
 21 مستوطن بقتل ُأدين ألسير مرتين الحكم بالمؤبد  36.
 21 شهراً  18 فلسطينية طفلة بسجن يحكم االحتالل  37.
 21 اليهود من عقاراً  يشتري  مقدسي أول.. الساليمة يوسف  38.
 22 سورية في فلسطينية الجئة هاداستش  39.
 22 لبنان مخيمات في الالجئين سورية لفلسطينيي مزدوجة معاناة  40.
 23  غزة في والسجون  التوقيف مراكز واقع بتحسين توصيات  41.
 23 االحتالل مع والتعاون  ن"الفلسطينيي بـ"معاداة "الفيسبوك" اتهام  42.
 24 األحمر الصليب مدير برفقة أبنائهم بزيارة غزة أسرى  ألهالي تسمح "إسرائيل"  43.
 24 الكهرباء أزمة على احتجاجا غزة قطاع وسط يتظاهرون  المواطنين مئات  44.
 24 2016ألف دوالر "غرامات" إسرائيلية بحق أسرى أطفال خالل  800تقرير:   45.
 25 لمواجهة سياسة الهدم اإلسرائيلية جديداً  "بدرس".. بلدة فلسطينية تستحدث أسلوباً   46.
 25  عام 9,500 عمره فلسطيني وجه مالمح عن يكشفون  العلماء  47.

 
  األردن: 

 26 األسبق: إقامة الدولة الفلسطينية أمر واقع ال محالة األردن وزراءرئيس   48.

 26 األسواق الفلسطينية وصول أول شحنة خضار أردنية إلى  49.
 

  لبنان: 
 26 م رسمي حاشد وعون يمنحه وسام األرزالمطران كبوجي في مأتجثمان  بيروت: تشييع  50.
 27 القدسب الدهس يشيد بعملية "حزب هللا"  51.

 
  عربي، إسالمي:

 28 إنشاء سفارة قطرية في غزة  52.

 28 القدسب الدهس نائب رئيس الوزراء التركي يسحب تغريدة له منددة بعملية  53.

 29 أبو الغيط: عدم تسوية القضية الفلسطينية سيمثل مصدرا رئيسا لعدم االستقرار والتطرف  54.
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  دولي:
 29 2334خاص لـ"القدس": توصيات مؤتمر باريس ترتكز على قرار مجلس األمن   55.
 30 مناشدتين لمساعدة الالجئين الفلسطينيين بدول عدةتطلق أونروا   56.
 31 "إسرائيل"تضامنًا مع الفلسطينيين.. رئيس جنوب أفريقيا يدعو مواطنيه لعدم زيارة   57.
 31 من داكار "يلإسرائ"تحالف سنغالي داعم للقضية الفلسطينية يدعو لطرد سفير   58.
 32  البابا فرنسيس يجدد نداءه الستئناف الحوار بين اإلسرائيليين والفلسطينيين  59.
 32 األمين العام الجديد لألمم المتحدة يندد بهجوم القدس  60.
 33 "إسرائيل"كومة بريطانيا طرد المسؤول بسفارة : على حاإلسكتلنديالحزب القومي   61.
 34 سياسيا يؤثر على األمن القومي "إسرائيل"ل العمال البريطاني: تدخّ حزب   62.

 
  : تقارير

 34 أشعلوا الهّبة الفلسطينية اً شهيد 26عملّيات الدهس... تقرير:   63.
 

  ومقاالت:حوارات 
 37 مصطفى البرغوثي د. ...األسير الفلسطيني نائل البرغوثي نموذجاً   64.
سرائيل في الضّفة الغربّية حول مصانع األسلحة والخاليا العسكرّية  65.  39 عدنان أبو عامر... حرب حماس وا 
حباط الحل اإلسرائيلي ) 2017عام   66.  42 هاني المصري ... (2... الحفاظ على القضية وا 
 45 عبير بشير... مصر تعيد تعريف العالقة مع قطاع غزة  67.
سرائيليا  68.  47 ياسر الزعاترة... عن عملية القدس البطولية ودالالتها فلسطينيا وا 
 48 عميره هاس... الردع الذي لم ينجح  69.

 
 50 :كاريكاتير

*** 
 

 األنفاق لتحديد مواقع صادق على تخصيص أكثر من مليار دوالر إلقامة جدار حول غزةي ليبرمان .1
ة، على تخصيص عبد الرؤوف أرناؤوط: صادقت وزارة الدفاع اإلسرائيلي"األناضول" من  – القدس

سرائيل وقالت  130نحو مليار و مليون دوالر، إلقامة جدار إسمنتي على الحدود بين قطاع غزة وا 
اإلسرائيلية على موقعها اإللكتروني إن وزير الدفاع اإلسرائيلي افيغدور ” يديعوت أحرونوت“صحيفة 

” مليون دوالر(. وأضافت: 130ل )نحو مليار وكمليار شي 4.34ليبرمان صادق على الميزانية البالغة 
واحد من “وأشارت إلى أن الجدار هو “. الهدف من الجدار هو توفير رد على قضية األنفاق

كيلومترا على طول السياج  64المشاريع الكبرى الجاري حاليا تنفيذها، ويصل طوله إلى أكثر من 
يشمل جدران خرسانية “ وقالت الصحيفة إنه“. ذكي“ووصفت الجدار الجديد بأنه “. الحدودي لغزة 
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“. عميقة في األرض، ووسائل تكنولوجية ذكية لتحديد األنفاق، ويستخدم للوسائل الدفاعية والهجومية
وذكرت انه تم مؤخرا الشروع في المراحل التمهيدية من الجدار، وفي األشهر القادمة سيتم الشروع في 

نفسه. ورجحت استكمال المشروع في المراحل المتقدمة من تنفيذ المشروع بما في ذلك الجدار 
سيشكل “غضون عامين. ونقلت عن مسؤول عسكري إسرائيلي كبير، لم تحدد اسمه، قوله إن الجدار 

وال يوجد بديل من التواجد على األرض  %100خطرا كبيرا على األنفاق، ولكن ال يوجد نجاح بنسبة 
 “. للجنود اإلسرائيليين

 9/1/2017رأي اليوم، لندن، 
 

 س يحذر ترامب من أخطار نقل السفارة األمريكية إلى القدسعبا .2
محمثثود عبثثاس رسثثالة إلثثى الثثرئيس األمريكثثي المنتخثث  دونالثثد  يةفلسثثطينال السثثلطةبعثثر رئثثيس  :رام هللا

الثرئيس ترامث  إلثى  عبثاسودعثا الثرئيس  ترام ، شرح فيها مخاطر نقل السفارة األمريكية إلى القدس.
لمثثا لهثثا مثثن دثثثار مثثدمرة علثثى عمليثثة السثثالم، وخيثثار حثثل الثثدولتين، وأمثثن عثثدم القيثثام بهثثذه الخطثثوة، 

، الٍغ وباطثل، سواستقرار المنطقة، على اعتبثار أن قثرار سثلطة االحثتالل )إسثرائيل( بضثم شثرقي القثد
 ومخالف للقانون الدولي.

، ورئيسثة كما بعر الرئيس رسائل إلى رؤساء كثل مثن روسثيا، والصثين، وفرنسثا، والمستشثارة األلمانيثة
وزراء بريطانيثثثا، واالتحثثثاد األوروالثثثي، واالتحثثثاد اإلفريقثثثي، ومنالمثثثة التعثثثاون اإلسثثثالمي، ورئاسثثثة عثثثدم 
االنحياز، وأمين عام الجامعة العرالية، دعاهم فيها للعمل على بذل كل جهد ممكن لمنع القيام بخطوة 

ى إلثثثزام سثثثلطة االحثثثتالل كثثثذلك دعثثثا المجتمثثثع الثثثدولي إلثثث نقثثثل السثثثفارة األمريكيثثثة إلثثثى مدينثثثة القثثثدس.
 )إسرائيل( بالقانون الدولي، والقانون الدولي اإلنساني، والشرعية الدولية، ومرجعيات عملية السالم. 

 9/1/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 بحر: عملية القدس أعادت لالنتفاضة زخمهاأحمد  .3
ي الفلسطيني د. أحمثد بحثر أن عمليثة القثدس البطوليثة أكد النائ  األول لرئيس المجلس التشريع :غزة

خثالل اتصثال هثاتفي بثذوي الشثهيد منفثذ  ،وعبر بحر أعادت لالنتفاضة زخمها مع بداية العام الجديد.
، عثثن فخثثر نثثوا  المجلثثس التشثثريعي 9/1/2017عمليثة جبثثل المكبثثر بالقثثدس فثثادي القنبثثر يثثوم االثنثثين 

ل المحتثثل والشثثتات بالعمليثثة البطوليثثة التثثي نفثثذها الشثثهيد البطثثل وأبنثثاء شثثعبنا فثثي غثثزة والضثثفة والثثداخ
طبيعي على جرائم االحثتالل بحثا المقدسثيين، واالنتهاكثات المسثتمرة فثي  واعتبر أنها رد   فادي القنبر.

 الضفة الغرالية بحا البشر والشجر والمقدسات اإلسالمية والمسيحية.
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أبنثثثاء شثثثعبنا بمواصثثثلة مثثثثل هثثثذه العمليثثثات البطوليثثثة وناشثثثد بحثثثر كافثثثة فصثثثائل المقاومثثثة الفلسثثثطينية و 
"والتثثي تثثأتي فثثي سثثياق حثثا شثثعبنا الفلسثثطيني الثثذي كفلتثثه القثثوانين الدوليثثة فثثي المقاومثثة والثثدفاع عثثن 

ودعا الستمرار انتفاضة القدس وتصعيدها لوقف  أبناء شعبنا من جنود االحتالل وقطعان مستوطنيه".
يه وتحرير المسجد األقصى، محثذرا  مثن أن اسثتمرار االعتثداءات انتهاكات االحتالل وقطعان مستوطن

 على المقدسيين سيؤدي إلى انفجار المنطقة برمتها. 
 9/1/2017 ،فلسطين أون الين

 
 عريقات: القيادة السياسية أمام قرارات مصيرية ومرحلة جديدة خطيرة .4

صثائ  عريقثات "إن القيثادة الفلسثطينية  قال أمين اللجنة التنفيذية لمنالمة التحريثر الفلسثطينية :رام هللا
أمام قرارات مصيرية، إذ ال يمكن استمرار االعتراف بإسرائيل، إذا ما أقدمت أمريكا على نقل سفارتها 

 ودعا عريقات في حدير لبرنامج "حثال السياسثة" ب ثر مسثاء يثوم االثنثين. إلى القدس الشرقية المحتلة"
ألمريكثثثي المنتخثثث  دونالثثثد ترامثثث  إلثثثى اة عثثثودة، الثثثرئيس ، عبثثثر تلفزيثثثون فلسثثثطين وفضثثثائي9/1/2017

االمتنثثثاع عثثثن القيثثثام بمثثثا مثثثن شثثثأنه تثثثدمير عمليثثثة السثثثالم وقثثثال: "الخطيثثثر فثثثي موضثثثوع نقثثثل السثثثفارة 
 "....نه اعتراف أمريكي بضم القدسأاألمريكية من تل أبي  إلى القدس 

عثن نقثل السثفارة، فهثثذا  اإلعثالن وتثابع عريقثات: "إذا قثرر الثرئيس المنتخث  ترامث ، فثي حفثل تنصثيبه
علثى أن  إعالن بانتهاء عملية السالم والقضاء علثى خيثار حثل الثدولتين، وشثرعنة لالسثتيطان، مشثددا  

 منالمة التحرير ودولة فلسطين والعالم العرالي سيكونون أمام مرحلة جديدة.
تراف بدولثة إسثرائيل وقال عريقات: "ستكون منالمة التحرير الفلسطينية مضطرة لتعليا أو سح  االع

وعاصثثمتها القثثدس الشثثرقية". وشثثدد  1967ث إلثثى حثثين االعتثثراف المتبثثادل بثثين الثثدولتين علثثى حثثدود الثث
عريقات على ضرورة القيام بخطوات قبل استالم الرئيس ترام  المنتخ  المنص ، لمنثع نقثل السثفارة 

 األمريكية من تل أبي  إلى القدس".
، قثال عريقثات: "مثا 2334ي بيثان إدانثة لقثرار مجلثس األمثن الثدولي وحول تبني مجلس النوا  األمريك

يقثوم بثه مجلثس النثوا  األمريكثي بالتعثاون مثع رئثيس الثوزراء اإلسثرائيلي بنيثامين نتنيثاهو ومجموعثات 
مثا يفعلونثه انقثال  علثى القثانون الثدولي  أنالضغط الصهيونية أمر يستحا اإلدانثة الشثديدة، باعتبثار 

 ، ويقدمون مكافأة إلرها  دولة االحتالل".والشرعية الدولية
دولثثثة الفاتيكثثثان لرفثثثع علثثثم  إلثثثى 14/1/2017يثثثوم السثثثبت  عبثثثاس وكشثثثف عريقثثثات عثثثن توجثثثه الثثثرئيس
 فلسطين مع قداسة البابا فرانسيس.

 9/1/2017 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 الضميري: ال وجود لـ"داعش" في الضفة الغربية .5

 يثثثثثوم االثنثثثثثين ،الفلسثثثثثطينية اللثثثثثواء عثثثثثدنان الضثثثثثميري  األمنيثثثثثةقثثثثثال المتحثثثثثدر باسثثثثثم األجهثثثثثزة  :رام هللا
بتثثرويج "أكاذيثث  واتهامثثات  "إسثثرائيل"، إن "داعثث " ال وجثثود لثثه فثثي الضثثفة الغراليثثة، متهمثثا 9/1/2017

 باطلة" حول نشاط للتناليم بين الفلسطينيين.
وفثثثثا القثثثثانون  األمثثثثن الفلسثثثثطينية "تثثثثتم حصثثثثرا  وأكثثثثد الضثثثثميري أن االعتقثثثثاالت التثثثثي تمارسثثثثها أجهثثثثزة 

لألمثن الفلسثطيني  وتستهدف فقط كل من هو خثارج عثن إطثار القثانون الفلسثطيني ومثن يشثكل تهديثدا  
 دون اعتبار ألفكاره أو ميوله".

 9/1/2017 ،القدس، القدس
 

 مسؤولية التصعيد عبر مخالفة القانون الدولي "إسرائيل"تحمل  "الخارجية" .6
"فادي أبو سعدى: قالت وزارة الخارجيثة الفلسثطينية إن الثدعوات االسثتعمارية التوسثعية التثي  –رام هللا 

المنثاطا المحتلثة المصثنفة )ج( والكتثل  على إطالقهثا لضثم   "إسرائيل"يتسابا أركان اليمين الحاكم في 
تواصثلت فثي  ت المحيطة بالقدس المحتلثةعمرااالستيطانية الضخمة الجاثمة عليها وفي مقدمتها المست

نمثثالثثيس علثثى إنهثثاء االحثثتالل  "إسثثرائيل"حالثثة جثثدل عثثام فثثي  إيجثثاد إلثثىسثثعي منثثه  علثثى تكريسثثه  وا 
 إلثثىوتوسثثيعه وفثثرض القثثانون اإلسثثرائيلي علثثى مسثثاحات واسثثعة مثثن األرض الفلسثثطينية، بمثثا يثثؤدي 

 ."رائيلإس"جان   إلىالبا  نهائيا أمام أية فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة  إغالق
وطالبثثت الخارجيثثة المجتمثثع الثثدولي والثثدول كافثثة سثثرعة التعامثثل وبمنتهثثى الجديثثة مثثع هثثذا االنفثثالت 
اإلسرائيلي غير المسبوق من القانون الدولي وقرارات الشثرعية الدوليثة الثذي ي نهثي عمليثا  حثل الثدولتين 

االحثثثثتالل لوحثثثثده عبثثثثر التفثثثثاوض ويفثثثثتع المجثثثثال واسثثثثعا  فثثثثي نقثثثثل الصثثثثراع لمسثثثثتويات أخثثثثرى يتحمثثثثل 
 مسؤولياته ونتائجه.

 10/1/2017 ،القدس العربي، لندن
 

 بيروت تستضيف "اللجنة التحضيرية" للمجلس الوطني الفلسطيني .7
أمينثا  عامثا  ونائث  أمثين عثام وعضثو  30يجتمع نحو  ،بيروت، من 10/1/2017 ،الحياة، لندننشرت 

عدة، في سفارة فلسطين في بيروت، بدءا  من  لجنة تنفيذية في فصائل وقوى فلسطينية دتين من بلدان
اليثثثوم وعلثثثى مثثثدى يثثثومين، فثثثي إطثثثار اللجنثثثة التحضثثثيرية للمجلثثثس الثثثوطني الفلسثثثطيني، علثثثى خلفيثثثة 
مشاورات بين الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركتا حماس والجهاد اإلسالمي، استنادا  إلى قرار اللجنة 
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. وسثثيركز االجتمثثاع، وفثثا مصثثادر فلسثثطينية، 27/12/2016التنفيذيثثة لمنالمثثة التحريثثر، الصثثادر فثثي 
علثثى اسثثتكمال المشثثاورات لعقثثد دورة عاديثثة للمجلثثس الثثوطني الفلسثثطيني، ت شثثكل رافعثثة حقيقيثثة لتوحيثثد 
الصف الوطني واستعادة وحدة النالام السياسي الفلسطيني، وتفثتع الطريثا أمثام انتخابثات عامثة. كمثا 

 قشة تطورات األوضاع الفلسطينية عموما .سيكون اجتماع اللجنة مناسبة لمنا
والتقثثى رئثثيس المجلثثس النيثثابي اللبنثثاني نبيثثه بثثري، رئثثيس المجلثثس الثثوطني الفلسثثطيني سثثليم الزعنثثون 
على رأس وفد من المجلس والسفير الفلسطيني لدى لبنان أشرف دبور. وأمل بثري مثن خثالل اجتمثاع 

نموذجثثثا  إلعثثثادة التضثثثامن العرالثثثي أبثثثأن "تكثثثون اللجنثثثة التحضثثثيرية التثثثي تسثثثعى إلثثثى وحثثثدة فلسثثثطينية 
 واستعادة الحقوق السليبة في فلسطين المحتلة".

نجاحات تزيل االنقسام الذي حل  بنا علثى مثدى عشثر  إلىالزعنون فأمل، برعاية لبنان بأن نصل  أما
 سنوات في الساحة الفلسطينية".

عضو اللجنة ، إن نادية سعد الدين ،انم  ع، نقال  عن مراسلتها في 10/1/2017 ،الغد، عّمان وأضافت
التنفيذية لمنالمة التحرير، األمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسثف، قثال إن جثدول 
أعمال االجتماع يتركز حول "نقا  سياسي عام بحضور قيثادات القثوى والفصثائل الفلسثطينية، لبحثر 

وأضثاف أبثو يوسثف، لثث"الغد"،  إلسثرائيلي المتواصثل".تطورات األوضثاع الفلسثطينية فثي الثل العثدوان ا
إن اللجنثثة "سثثتبحر التحضثثيرات الجاريثثة لعقثثد جلسثثة "الثثوطني الفلسثثطيني" قريبثثا ، والتثثي مثثن المتوقثثع 

 مارس القادم". /دذار 28التئامها قبل عقد القمة العرالية في عمان، المقررة في 
ين بانعقثثاد اجتمثثاع اللجنثثة التحضثثيرية للمجلثثس مثثن جانبهثثا، رحبثثت الجبهثثة الديمقراطيثثة لتحريثثر فلسثثط
 الوطني، باعتباره "خطوة مهمة لصالع إنهاء االنقسام".

 
 فشل اجتماع الفصائل مع رئيس سلطة الطاقة في قطاع غزة"الحياة":  .8

بثثاء اجتمثثاع الفصثثائل والقثثوى الوطنيثثة واإلسثثالمية مثثع رئثثيس سثثلطة الطاقثثة فثثي  :فتحثثي صثثب اح -غثثزة 
لشثثيخ خليثثل أول مثثن أمثثس بالفشثثل، ولثثم يثثتم التوصثثل ألي حلثثول ألزمثثة الكهرالثثاء قطثثاع غثثزة فتحثثي ا

 المستفحلة منذ أسابيع عدة، فيما تتبادل السلطة وحركة حماس االتهامات بالمسؤولية عن هذه األزمة.
وقالثثثت مصثثثادر لثثثث "الحيثثثاة" إنثثثه نالثثثرا  لتمسثثثك طرفثثثي االنقسثثثام، فثثثتع وحمثثثاس، بمصثثثالحهما ومواقفهمثثثا 

إدارة الشأن العثام والمصثالع والمنشثات الحيويثة الفلسثطينية، فثإن أزمثة الكهرالثاء، وغيرهثا مثن المتعلقة ب
 األزمات لن تجد حلوال ، بخاصة في الل وضع عقبات سياسية ومالية.

أثناء االجتماع إن الشركة "ال تسثتطيع جبايثة أثمثان االسثتهالك مثن المثواطنين، في وقال الشيخ خليل 
ر في توريد الكهرالاء لهم، إضافة إلى عدم توافر عدادات مسثبقة الثدفع، التثي في الل التناقص المستم
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وأضثثاف أن الشثثركة "ال تسثثتطيع ضثثبط جثثدول الفصثثل والوصثثل،  ي مكثثن أن تخفثثف مثثن االسثثتهالك".
يات علثى الشثبكة" فثي إشثارة إلثى سثرقة التيثار مثن األعمثدة أو  بسب  غيا  العدالة في التوزيع، والتعثد 

مليثثون  30وأشثثار إلثثى أن السثثلطة الفلسثثطينية "طالبثثت بتثثوفير مبلثث   بطثثرق شثثتى. مثثن داخثثل المنثثازل
البالغثة قدرتثه  "إسثرائيل"" الجديد مثن 161خط  دوالر من شركة الكهرالاء في غزة، كضمانة لمشروع مد  

 ولفت إلى أن قطر وتركيا تحاوالن إيجاد حلول لألزمة. ميغاواط. 150نحو 
لثثذي تغيثث  عنثثه ممثلثثو حركثثة فثثتع، بتشثثكيل لجنثثة وطنيثثة لمعالجثثة وطالبثثت حمثثاس، خثثالل االجتمثثاع ا

 األزمة إال أن الفصائل رفضت االقتراح نالرا  لتعقيدات األزمة والمناكفات السياسية بين طرفي االنقسام.
 10/1/2017 ،الحياة، لندن

 
 غزة الحكومة: مستمرون في تحمل مسؤوليتنا إلنهاء أزمة الكهرباء المتفاقمة في قطاع .9

التأكيثثثد علثثثى اسثثثتمرار متابعتهثثثا، والثثثذل قصثثثارى  الفلسثثثطيني جثثثددت حكومثثثة الوفثثثاق الثثثوطني :ام هللار 
جهودها، وعلى مدار الساعة في سبيل تحمل مسؤولياتها تجاه أبنثاء شثعبنا فثي المحافالثات الجنواليثة، 

 وأوضثثع المتحثثدر الرسثثمي باسثثم وعلثثى كافثثة الصثثعد، خصوصثثا فيمثثا يتصثثل بأزمثثة الكهرالثثاء الحاليثثة.
، أن الوضثع السثائد فثي قطثاع غثزة، 9/1/2017 الحكومة يوسف المحمود، في بيان صدر يوم االثنثين

واستمرار سثيطرة "حركثة حمثاس" علثى شثركة توزيثع الكهرالثاء، وعلثى سثلطة الطاقثة، والمثوارد الطبيعيثة 
مثثل فثثي القطثثاع، ومثثا ينثثتج عثثن ذلثثك هثثو الثثذي يحثثول دون تمكثثين الحكومثثة مثثن القيثثام بواجباتهثثا، وتح

 مسؤولياتها، تجاه إنهاء أزمة الكهرالاء المتفاقمة.
وشدد المحمود على أن استمرار الوضع السائد في قطاع غزة عرقل كافة المشاريع التثي تعمثل الحكومثة 
علثثى تنفيثثذها، وفثثي مقثثدمتها زيثثادة كميثثات الطاقثثة عبثثر إنشثثاء خثثط الغثثاز لتزويثثد محطثثة توليثثد الكهرالثثاء، 

خطثثوات  إلثثىباسثثتمرار إعفثثاء الوقثثود مثثن الضثثرائ  إضثثافة  قثثرارا   درت مثثؤخرا  إلثثى أن الحكومثثة أصثث مشثثيرا  
ألثمثثثان الكهرالثثثاء  مليثثثون شثثثيكل شثثثهريا   80-70أخثثثرى فثثثي هثثثذا اإلطثثثار، والثثثين أن الحكومثثثة تغطثثثي مثثثن

 المحافالات الجنوالية، وتعمل باستمرار على إدخال كافة المواد الالزمة لشركة الكهرالاء.  إلىالموردة 
 9/1/2017 ،ء والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنبا

 
 يّحمل حماس مسؤولية أزمة الكهرباء في غزة الفلسطيني وزير العمل .11

 ، ثمنثا  ل سثنويا  كقال وزير العمل مأمون أبو شهال، إن حكومثة الوفثاق الثوطني تثدفع مليثار شثي :رام هللا
مثن المثثواطنين  مثاس أمثواال  حيرها للكهرالثاء فثي قطثاع غثزة، فيمثثا تجبثي "حكومثة األمثر الواقثع" التثثي تثد

 وقثال أبثو شثهال، فثي تصثريحات لثث"صوت فلسثطين" يثوم االثنثين فثي القطثاع، دون أن يعثرف حجمهثا.
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، إن حكومثثة الوفثثاق وحرصثثا منهثثا علثثى مصثثالع المثثواطنين، وشثثعورا باألزمثثة التثثي يعثثانون 9/1/2017
وال تحصثل مقابثل ذلثك علثى أي  ميغثاواط، 200ميغثاواط، مثن أصثل  150منها، فإنهثا تتحمثل تكثاليف 

وأكثثثد أن أزمثثثة  مبلثث  مثثثن المثثال الثثثذي تثثتم جبايتثثثه مثثن القطثثثاع مقابثثل تزويثثثد المثثواطنين بهثثثذه الخدمثثة.
تأكديثه أن حكومثة الوفثاق الثوطني لثم  الكهرالاء في قطاع غزة تتحمل مسؤوليتها حركة حمثاس، مجثددا  

 تتسلم واليتها على القطاع بشكل كامل. 
 9/1/2017 ،لمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء وا

  
 نائب عن فتح: "سلطة الطاقة" في رام هللا هي المسؤولة عن أزمة كهرباء غزة .11

قثثال عضثثو المجلثثثس التشثثريعي عثثن حركثثثة : تحريثثر خلثثثدون ماللثثوم، مثثن عبثثد الغنثثثي الشثثامي -غثثزة 
سثثؤولية الكاملثثة عثثن "فثثتع"، يحيثثى شثثامية، إن سثثلطة الطاقثثة فثثي رام هللا )مؤسسثثة حكوميثثة( تتحمثثل الم

، 9/1/2017 يثثوم اإلثنثثين ،قثثدس بثثرسوكالثثة وانتقثثد شثثامية فثثي حثثدير ل أزمثثة الكهرالثثاء فثثي قطثثاع غثثزة.
عدم تنفيذ السلطة الفلسطينية ألي من مشروعات تغطية نمو طل  على الطاقة؛ بناء خطوط وتعاليم 

 إمكانية الشبكة في قدرتها على االستيعا  في غزة.
تثثثي تطلثثث  مثثثن الحكومثثثة فثثثي موازنتهثثثا السثثثنوية التمويثثثل الثثثالزم لمثثثثل هثثثذه وأضثثثاف "السثثثلطة هثثثي ال

وتثثابع "سثثلطة الطاقثثة  سثثنوات، كلهثثا تصث  فثثي الضثثفة الغراليثة". 10المشثروعات، وهثثذا لثثم يحثدر منثثذ 
تكتفي بأن تطل  من شركة التوزيع تطوير موضوع تحصيل فاتورة الكهرالاء بأنالمة استخدام عدادات 

وأشار إلى أن مشروع االكتفاء الذاتي الذي كانثت  لحكومة روات  الموالفين".مسبقة الدفع أو تخصم ا
 "انعدم"، وزاد الطل  على الطاقة. 1994السلطة تدعمه منذ قدومها عام 

 9/1/2016وكالة قدس برس، 
 
 المقاومة طو لغزة وصفقة التبادل لن تعقد إال بشر  قريبة انفراجهالزهار:  .12

حركثة حمثاس، عثن انفراجثه قريبثة لسثكان قطثاع غثزة المحاصثرين، كشف محمود الزهثار، القيثادي فثي 
 بناء  على وعود مصرية مرتبطة بتطور العالقات بين الجانبين.

وقال الزهار، في حوار خاص مع "الخليج أونالين": "إنه والناء علثى اللقثاءات األخيثرة التثي جثرت فثي 
ي لحركثة حمثاس، موسثى أبثو مثرزوق، القاهرة بين المسؤولين المصريين ونائ  رئيس المكتث  السياسث
وأضثثاف: "مصثثر أكثثدت لموسثثى أبثثو  فهنثثاك انفراجثثة قريبثثة لسثثكان غثثزة والحصثثار المفثثروض علثثيهم".

مثثثرزوق التزامهثثثا بفثثثتع معبثثثر رفثثثع البثثثري أمثثثام المسثثثافرين، وتفعيثثثل التبثثثادل التجثثثاري بثثثين قطثثثاع غثثثزة 
 ين مصر وغزة.والقاهرة"، مؤكدا  أن هناك مرحلة هامة وجديدة ستبدأ قريبا  ب
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تطثثثر ق الزهثثثار خثثثالل حديثثثثه لثثثث "الخلثثثيج أوناليثثثن" إلثثثى دعثثثم حركتثثثه لكثثثل الجهثثثود المبذولثثثة لتحقيثثثا و 
نجاح عقد جلسة المجلس الوطني المقبلة.  المصالحة الداخلية، وا 

وقال الزهار: "ما يجري الحدير عنه اآلن هو مشاركة حركتي حماس والجهثاد اإلسثالمي فثي اجتمثاع 
رية للمجلثثثس الثثثوطني، المقثثثرر عقثثثده فثثثي العاصثثثمة اللبنانيثثثة بيثثثروت، ولثثثيس حضثثثور اللجنثثثة التحضثثثي

وأضثاف: "هثثدف جلسثات بيثثروت البحثر فثي تطبيثثا مثا جثثرى التوصثل لثثه  اجتمثاع المجلثس الثثوطني".
، المتعلقثثثثثة بتشثثثثثكيل المجلثثثثثس الثثثثثوطني، ورئاسثثثثثة السثثثثثلطة 2011و 2005مثثثثثن اتفاقثثثثثات سثثثثثابقة فثثثثثي 

 بر انتخابات داخلية".الفلسطينية، والمجلس التشريعي، ع
وفثي ملثف الجنثود اإلسثثرائيليين األسثرى لثدى المقاومثثة الفلسثطينية، كشثف الزهثثار عثن وجثود وسثثاطات 
وتحركثثات فثثي هثثذا الملثثف، مؤكثثدا  أن العقبثثة الرئيسثثية فثثي إتمثثام صثثفقة تبثثادل لألسثثرى هثثو االحثثتالل 

ت الخارجيثثثة ترغثثث  بثثثأن تكثثثون وأضثثثاف الزهثثثار لثثثث "الخلثثثيج أوناليثثثن": "الكثيثثثر مثثثن الجهثثثا اإلسثثثرائيلي.
وسثثيطا  بهثثذا الملثثف، لكثثن األمثثر مثثرتبط مثثع االحثثتالل اإلسثثرائيلي، ومثثدى اسثثتجابته لشثثروط المقاومثثة 

وشثثدد علثثى أن "المقاومثثة لثثثن تثثدفع الثثثمن مثثرتين لالحثثثتالل  الفلسثثطينية إلتمثثام صثثفقة تبثثادل جديثثثدة".
خيرة"، مؤكدا  أن "الحدير المتكثرر مثن اإلسرائيلي، خاصة بعد اعتقاله ألسرى محررين في الصفقة األ

قبثثثثل االحثثثثتالل عثثثثن الصثثثثفقة والتجهيثثثثز لهثثثثا جثثثثاء بسثثثثب  ضثثثثغوطات أهثثثثالي األسثثثثرى علثثثثى الحكومثثثثة 
وقثثثال: "حمثثثاس وضثثثعت شثثثروطها، وهثثثذه  اإلسثثثرائيلية، ولثثثيس لوجثثثود أي جهثثثود حقيقيثثثة بهثثثذا الملثثثف".

من صثثفقة وفثثثاء األحثثثرار، الشثثروط ال حيثثثدة عنهثثا، وأولهثثثا إطثثالق سثثثراح كافثثة األسثثثرى المحثثررين ضثثث
 ك أو ما تملك".لوالتعهد بعدم اعتقالهم مرة أخرى، ومن ثم نبدأ الحدير حول ما نم

 9/1/2017، الخليج أون الين
 
 مستهجنة وغير مقبولة حول عملية القدس نائب رئيس الوزراء التركي تصريحات: حماسبقيادي  .13

عي، التصثثثريحات الرسثثثمية التركيثثثة حثثثول اسثثثتهجن نشثثثطاء مواقثثثع التواصثثثل االجتمثثثا: القثثثدس المحتلثثثة
، إسثثثثرائيليين 4عمليثثثثة الثثثثدهس الفدائيثثثثة فثثثثي مدينثثثثة القثثثثدس المحتلثثثثة اليثثثثوم، والتثثثثي أسثثثثفرت عثثثثن مقتثثثثل 

 واستشهاد منفذها.
وقال القيثادي فثي حركثة حمثاس إبثراهيم صثالح، إن تصثريحات نائث  رئثيس الثوزراء التركثي مسثتهجنة 

ذ نثثتفهم الضثثغط والمثثؤامرات وغيثثر مقبولثثة إطالقثثا ، ومسثثيئة لتركيثثا و  أردوغثثان، وكثثان يسثثعه الصثثمت، وا 
 التي تتعرض له تركيا، فال يمكن أن نتفهم أن تمس مقاومتنا ببنت شفة.

 10/1/2017"، 21موقع "عربي 
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 حول عملية القدس نائب رئيس الوزراء التركي تصريحات"الشعبية" تدين  .14
يس الثوزراء التركثي محمثد شيمسثك علثى حثذف ساعة، أقثدم نائث  رئث 24بعد أقل من : القدس المحتلة

تغريداتثثه التثثي أدان فيهثثا عمليثثة فدائيثثة قثثام بهثثا فلسثثطيني داخثثل مدينثثة القثثدس المحتلثثة، وأسثثفرت عثثن 
 مقتل أرالعة جنود إسرائيليين وعدد من الجرحى.

 أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تصريحات نائ  رئيس الوزراء التركي حول عملية من جهتها،
 شاحنة االنتفاضة، وأكدت أن مقاومة شعبنا الفلسطيني ستبقى منارة لكل األحرار في العالم.

 10/1/2017"، 21موقع "عربي 
 

 
 تنطوي على مغالطات متعمدة: شهال بشأن أزمة الكهرباء أبوحماس تستنكر تصريحات  .15

أزمثة الكهرالثاء  استنكرت حركة حماس التصريحات الصثادرة عثن وزيثر العمثل مثأمون أبثو شثهال بشثأن
وأكثثدت الحركثثة فثثي تصثثريع صثثحفي يثثوم اإلثنثثين، أن تلثثك تصثثريحات انطثثوت علثثى  فثثي قطثثاع غثثزة.

 الكثير من المغالطات المتعمدة التحريضية.
والي نثثت أن التصثثريحات جثثاءت اسثثتباقا  للقثثاء الثثوزير بالفصثثائل الوطنيثثة؛ ممثثا يثثدل علثثى التحيثثز وعثثدم 

 زال ترددها حكومة الحمد هللا زورا  والهتانا .المصداقية، وهي نفس اللغة التي ال ت
ودعثثت الحركثثة الجميثثع إلثثى تحمثثل مسثثؤولياته كاملثثة تجثثاه قطثثاع غثثزة الثثذي يعثثاني الحصثثار والحرمثثان 

 من الكهرالاء بسب  العقوبات السياسية المفروضة عليه من طرف الصهاينة والسلطة على السواء.
 9/1/2017، غزة ،موقع حركة حماس

 
 لمنظمةل "الجهاد"التحضيري للمجلس الوطني دخول حماس و االجتماعأن ينبثق ِحلس: نأمل  .16

لثثس، عثثن أملثثه فثثي أن خلثثدون ماللثثوم:  –غثثزة  أعثثر  عضثثو اللجنثثة المركزيثثة لحركثثة "فثثتع"، أحمثثد حي
كل مشاركة "حماس" و"الجهاد اإلسثالمي" فثي اجتمثاع اللجنثة التحضثيرية للمجلثس الثوطني، مقدمثة  تش 

 أطر منالمة التحرير الفلسطينية. لدخول الحركتين إلى
كبيرة على أن يكون هذا االجتماع  وأضاف حلس في حدير لث "قدس برس" أن حركة "فتع" تعقد دماال  

فلسثثثطيني، والثثثذها  للمجلثثثس الثثثوطني لالتفثثثاق مثثثن خاللثثثه علثثثى الخطثثثوات -مقدمثثثة التفثثثاق فلسثثثطيني
 التالية من إجراء انتخابات وترتي  الوضع الداخلي.
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لثى أن حركثة فثتع "تنالثر بإيجابيثة كبيثرة إلثى موافقثة حمثاس والجهثاد اإلسثالمي، للمشثاركة فثي وأشار إ
 أن حركته "كانت حريصة على حضور كل الفصائل والقوى الفلسطينية". ا  هذا االجتماع"، مؤكد

 9/1/2017قدس برس، 
 
 حماس تعزي إيران بوفاة رافسنجاني .17

إليرانيثة بالتعزيثة الحثارة فثي مصثابهم الكبيثر بفقثد ديثة تقدمت حركة حمثاس مثن الجمهوريثة اإلسثالمية ا
 هللا أكبر هاشمي رافسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحة النالام ورئيس الجمهورية األسبا.

وأشثثارت الحركثثة فثثي تصثثريع صثثحفي يثثوم اإلثنثثين، إلثثى أن رافسثثنجاني أحثثد الثثذين وقفثثوا إلثثى جانثث  
 مستويات مختلفة من موقعه المهم والمركزي. القضية الفلسطينية ودعموها في مراحل عدة وعلى

 9/1/2017، غزة ،موقع حركة حماس
 
 أزمة كهرباء غزةلحل تدعو الدول العربية للمساعدة العاجلة  "الجهاد اإلسالمي" .18

أشرف الهور: ال تزال أزمة الحصول على التيار الكهرالائي في قطاع غزة تراوح مكانها، وذلثك  –غزة 
فصثثائل الفلسثثطينية األخيثثر فثثي وضثثع حلثثول قريبثثة وملزمثثة لهثثذه األزمثثة التثثي بعثثد أن فشثثل اجتمثثاع ال

المناكفثثثات »ودعثثثت حركثثثة الجهثثثاد اإلسثثثالمي إلثثثى تجنيثثث  هثثثذا الملثثثف  تثثثؤرق المثثثواطن بشثثثكل عثثثام.
 ، وطال  الدول العرالية بالمساعدة العاجلة لحل المشكلة.«السياسية

سثثثتمرار انقطثثاع التيثثثار الكهرالثثائي لغالبيثثثة ونالمثثت الحركثثة وقفثثثة احتجاجيثثة فثثثي مدينثثة غثثثزة، رفضثثا ال
سثثاعات اليثثوم. وأكثثد خالثثد الثثبط  القيثثادي فثثي الحركثثة، فثثي كلمثثة خثثالل الوقفثثة علثثى ضثثرورة التحثثرك 
السثثريع مثثن قبثثل جميثثع المسثثؤولين عثثن قطثثاع الكهرالثثاء، فثثي غثثزة والضثثفة الغراليثثة، مثثن أجثثل تجنيثث  

ي سثثببتها شثثموع أنارتهثثا عوائثثل سثثابقا، للتغلثث  القطثاع أي فاجعثثة جديثثدة، مشثثيرا بثثذلك إلثثى الحرائثثا التثث
  على عتمة الليل.

ودعا الثبط  الزعمثاء العثر ، ال سثيما زعمثاء الثدول العراليثة المنتجثة للثنفط والغثاز إلثى المسثارعة فثي 
ال يعقثثل أن تنثار كثثل عواصثثم »حثل أزمثثة غثزة، مثثن خثالل تزويثثد القطثاع بثثالوقود لتوليثد الطاقثثة، وقثال 

 «.رالي، وغزة ماللمةالعالم بالوقود الع
 10/1/2017القدس العربي، لندن، 
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 جماعة فلسطينية غامضة تعلن مسؤوليتها عن عملية القدس .19

أعلنت جماعة فلسطينية غامضة أمس مسثؤوليتها عثن هجثوم بشثاحنة فثي  وكاالت: -المحتلة القدس 
إلسثثرائيلي بنيثثامين القثثدس أودى بحيثثاة أرالعثثة عسثثكريين إسثثرائيليين فثثي حثثادر وصثثفه رئثثيس الثثوزراء ا

 نتنياهو بأنه على األرجع بإيعاز من تناليم  داع .
وأعلنثثت "مجموعثثثات الشثثثهيد بهثثثاء عليثثثان" مسثثثؤوليتها عثثثن الهجثثثوم فثثثي تدوينثثثة علثثثى وسثثثائل التواصثثثل 
االجتماعي. وقالت الجماعة إن مؤسسيها فلسطينيون ليس لهم روابط خارج فلسطين. وقالت إنه سبا 

 لسابا دون أن تذكر تفاصيل وهددت بالمزيد.لها تنفيذ عمليات في ا
وقالثثت فثثي بيثثان إن الهجثثوم لثثيس أول عملياتهثثا وسثثتتبعها مجموعثثة مثثن العمليثثات النوعيثثة. ولثثم يسثثمع 

 عن التناليم من قبل ولم يتسن لرويترز التحقا من مصداقية إعالنها للمسؤولية.
 10/1/2017الغد، عمان، 

 
 عبية بالسجون الجبهة الش مسؤولاالحتالل يقرر عزل  .21

فثرع الجبهثة الشثعبية  مسثؤولقررت إدارة مصلحة سجون االحثتالل اإلسثرائيلي يثوم االثنثين عثزل : غزة
ابتداء من مطلثع األسثبوع القثادم بحسث  مثا أعلثن فثرع  "حني  أبو"لتحرير فلسطين في السجون كميل 

لعثزل بحثا أبثو حنثي  أن قرار ا 2017-1-9وأفاد فرع الجبهة في بيان صحفي يوم االثنين  الجبهة.
صثثدر بعثثد سثثاعات قليلثثة مثثن إعالنثثه إضثثرابا  مفتوحثثا  عثثن الطعثثام، وتهديثثد منالمثثة الجبهثثة بالسثثجون 

 بالبدء بخطوات احتجاجية في كافة السجون احتجاجا  على استمرار عزل قائدها.
 9/1/2017، فلسطين أون الين

 
 لقيادي أبو عون حملة اعتقاالت ضد كوادر حماس بالضفة بينهم ااالحتالل يشن  .21

شنت قوات االحتالل فجر الثالثثاء حملثة اعتقثاالت شرسثة ضثد كثوادر حركثة حمثاس فثي بلثدة : رام هللا
جبع جنو  مدينثة جنثين شثمال الضثفة الغراليثة، عثرف مثنهم حتثى اآلن سثبعة مثواطنين بيثنهم القيثادي 

  في حركة حماس نزيه أبو عون.
جنود االحتالل داهموا جبع في عملية عسكرية واسثعة وقالت مصادر محلية لمراسلنا إن العشرات من 

استهدفت حركة حمثاس؛ حيثر اقتحمثوا منثزل القيثادي نزيثه أبثو عثون، وفتشثوا منزلثه، علمثا بأنثه أسثير 
عاما في سجون االحتالل، ولم يمض على خروجه سوى عدة أشهر، اعتقلوه ونجله  18محرر قضى 

ل داهمثثت منثثزل ابثثن شثثقيقه سثثعيد وجيثثه أبثثو عثثون، وأشثثارت المصثثادر إلثثى أن قثثوات االحثثتال إسثثالم.
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كمثا اعتقلثت قثوات االحثتالل: عمثاد كنعثان، وأحمثد نمثر  واعتقلته، وفتشت منزله، ونكلت بعائلته فجرا.
ماليشثثثة ومحمثثثد ماليشثثثة وأشثثثرف حسثثثن ماليشثثثة ومحمثثثد شثثثنار، واقتحمثثثت منثثثازل: رضثثثوان فشافشثثثة، 

 وباسل غنام وزياد عالونة.
قلثثثت قثثثوات االحثثثتالل الشثثثقيقين يوسثثثف وقصثثثي خليثثثل أبثثثو هاشثثثم، وانثثثدلعت وفثثثي بلثثثدة بيثثثت أمثثثر اعت

 مواجهات عنيفة بين شبان البلدة وقوات االحتالل أثناء اعتقال الشقيقين.
 10/1/2017، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 استخدامها من قبل حركات المقاومة إمكانية بزعم اتهام فلسطينيين بتهريب معدات إلكترونية لغزة .22

قدمت النيابة العامة اإلسثرائيلية، اليثوم اإلثنثين، إلثى محكمثة الصثلع فثي بئثر السثبع الئحثة : مد وتدمح
اتهام ضد تاجر فلسطيني من غزة ودخر من الضفة الغرالية، نسبت لهمثا مثن خاللهثا تهريث  كثاميرات 

االنتهاء من  ووسائل اتصال عبر معبر 'كرم أبو سالم'، فيما طلبت اإلبقاء عليهما رهن االعتقال حتى
وسثثثمع جهثثثاز األمثثثن العثثثام 'الشثثثاباك'، بنشثثثر مثثثا وصثثثفه شثثثبكة تهريثثث  معثثثدات  اإلجثثثراءات القضثثثائية.

محالثثورة إلثثى قطثثاع غثثزة، والتثثي مثثن الممكثثن اسثثتخدامها مثثن قبثثل حركثثات المقاومثثة والمنالمثثات التثثي 
 وصفها 'الشاباك' بث' اإلرهابية'.

 9/1/2017، 48عرب 
 
 وع جديد يقررها أفراد خالل ثانية واحدةمن ن لهجماتنتنياهو: نتعرض  .23

قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم اإلثنين "إننا : عبد الرؤوف أرناؤوط - القدس
نتعرض لهجوم من نوع جديد؛ وهو هجمات يشنها أفراد يستلهمون ويقررون خالل ثانية واحدة فقط 

هذه العمليات بأرالعة وسائل من بينها "توسيع رقعة  تنفيذ عملية دهس"، مشيرا الستعدادهم لمواجهة
 اإلجراءات القانونية".

وأشار نتنياهو، خالل زيارة، إلسرائيليين أصيبوا في هجوم دهس، أمس، وقع بمستوطنة "أرمون 
هنتسيف" المقامة على أراضي جبل المكبر في القدس الشرقية المحتلة، إلى أن "حكومته تستعد 

 ليات الفردية من خالل أرالعة وسائل".لمواجهة الاهرة العم
وبحس  نص تصريحه الذي أرسل مكتبه نسخة منه لألناضول، أوضع نتنياهو، فإن أولى هذه 
الوسائل "توسيع رقعة اإلجراءات الوقائية حير أقمنا خالل العام المنصرم حواجز إسمنتية في 

 محطات الحافالت في الضفة الغرالية والقدس".
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اق "هذه الحواجز أنقذت حياة الكثير من المواطنين، وتم أمس، إصدار إيعاز وأضاف في ذات السي
 بتوسيع إقامة تلك الحواجز في القدس، ومن المحتمل في أماكن أخرى أيضا".

وأشار نتنياهو أن "الوسيلة الثانية هي: البنية التحتية االستخباراتية والوقائية. كيف تستطيع أن تعلم 
إرهابية ؟ كيف يمكن لنا أن نعثر على هؤالء األشخاص قبل أن يقوموا بمثل سينفذ عملية  ا  أن فالن

 هذه العمليات اإلرهابية؟ األجهزة األمنية تعمل على ذلك بكل طاقاتها منذ عام".
الوسيلة الثالثة "هي بطبيعة الحال التدخل السريع من قبل الجنود والمواطنين. شاهدنا ذلك أمس،  أما

والضابطة والجنود الذين ردوا بسرعة وأحبطوا مأساة أكبر. وفي بعض  عندما تدخل رجل األمن
 األحيان يتم إحباط المصيبة قبل وقوعها".

 وأضاف نتنياهو، إلى أن "هناك وسيلة أخرى وهي باعتقادي األهم؛ العودة إلى الخدمة في الجي ".
يعودوا للخدمة بالجي  وال ويقصد أنه حتى بعد إصابة الجنود في الهجمات وتلقيهم العالج عليهم أن 

 يتركوه.
 9/1/2017، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
 نتنياهو يلغي زيارة مقررة إلى دافوس للمشاركة في المنتدى االقتصادي العالمي .24

)أ ف  (: الغى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة مقررة إلى دافوس  - القدس المحتلة
ني/ يناير للمشاركة في المنتدى االقتصادي العالمي كما اعلن مكتبه االثنين دون كانون الثا 18في 

 .إيضاحاتتقديم 
 رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن يتوجه إلى دافوس.“ أنبيان  وأفاد

زيارة  إللغاءعالقة  إن الونقلت صحيفة هارتس عن مساعدين لنتنياهو لم تكشف هوياتهم قولهم 
خططته للقاء ترام  قريبا دون  إلى وأشارواتي فتحته الشرطة بحا رئيس الوزراء دافوس بالتحقيا ال
 تحديد موعد لذلك.

عددا من القادة الذين كان ينوي  أنالزيارة هو  إللغاء أخرسببا  إن أيضاقالوا “الصحيفة  وأضافت
 دافوس. إلى” نتنياهو لقائهم لن يحضروا

 9/1/2017، رأي اليوم، لندن
 
 ةطالب بطرد عائلة منفذ عملية القدس إلى سوريي يواف غالنت .25

قال عضو الكابينيت ووزير اإلسكان يودف غاالنت، أمس، أن المجلس : نالير مجلي - تل أبي 
بطرد جميع أفراد عائلة القنبر )زوجته وأوالده  الوزاري األمني في الحكومة )الكابينيت(، بحر اقتراحا
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إن من يسلك طريا داع  »وقال: «. ل األمثل لث)الدواع (الح»ووالديه وأشقائه( إلى سوريا كونها 
«. عمليات الدهس، مكانه هناك، حير يحكم داع ، وينبغي له أن يجر  العي  في الل حكمه في

القرار يحتاج إلى سن  لكن المستشار القضائي للحكومة لم يصادق على االقتراح، وأبل  أن مثل هذا
لي(، حير إن منفذ العملية وأفراد عائلته يعتبرون مواطنين قانون في الكنيست )البرلمان اإلسرائي

  .1967الشرقية المحتلة إلى إسرائيل في سنة  إسرائيليين بحكم القانون، الذي ضمت بموجبه القدس
 10/1/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 زيارة "إسرائيل"تحتج على رئيس جنوب أفريقيا لمنع مواطنيه من  ية"سرائيل"الخارجية اإل .26

تل أبي : احتجت وزارة الخارجية اإلسرائيلية رسميا، على دعوة رئيس الدولة في جنو  أفريقيا، 
إن هذه الدعوة  جاكو  زوما، مواطنيه إلى االمتناع عن زيارة إسرائيل. وقال ناطا بلسان الوزارة،

 تذكر بالمقاطعة العنصرية لليهود في أوروبا.
 10/1/2017الشرق األوسط، لندن، 

 
 بالقدس يهاجم القاضية إلطالقها سراح شقيقة منفذ عملية الدهس إردان .27

لعاد إردان، اإلثنين، بشدة قرار محكمة الصلع في القدس جهاجم وزير األمن الداخلي : هاشم حمدان
بإطالق سراح شادية القنبر، شقيقة منفذ عملية الدهس في القدس، والتي تم اعتقالها في أعقا  

 ت عن دعمها لشقيقها.العملية، بزعم أنها عبر 
وقال إردان إن قرار محكمة الصلع كان 'قرارا سيئا جدا'، مضيفا أنها 'شكرت هللا على الطريقة التي 

 اختار بها شقيقها أن ينهي حياته'، على حد تعبيره.
وادعى إردان إنه 'ال يمكن تصديا أن القاضية لم تر في ذلك تحريضا، ودعما لما فعله شقيقها، 

 أن القاضية لم تدرك أن ذلك يمس بالحر  على اإلرها '. ومن المحزن 
 9/1/2017، 48عرب 

 
 القضائي بإبعاد نتنياهو عن وزارة االتصاالت المستشاريطالب  زوجهرت .28

، مساء اإلثنين، زوجتوجه رئيس المعارضة ورئيس 'المعسكر الصهيوني'، يتسحاك هرت: هاشم حمدان
مندلبليت' بطل  إبعاد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، عن إلى المستشار القضائي للحكومة أفيحاي 

منصبه كوزير لالتصاالت، وذلك ألن النشر عن التحقيا معه يثبت أنه ذو صلة بشكل واضع، 
 ولديه منالية مباشرة لصحيفة 'يسرائيل هيوم' التي توزع مجانا بشكل يفوق باقي الصحف.
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حامي شمعون بار أون، أنه في حال لم يتم إبعاد ، في رسالة تقدم بها بواسطة المزوجوأوضع هرت
 48نتنياهو عن وزارة االتصاالت فإن 'المعسكر الصهيوني' سوف يتوجه إلى المحكمة العليا خالل 

 ساعة.
 10/1/2017، 48عرب 

 
 نتنياهو للتحقيق مرة ثالثة ليواجه التسجيالت الصوتية .29

تنياهو، للتحقيا مرة ثالثة بشبهة ضلوعه يخضع رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين ن: محمد وتد
"، والتي تتعلا 2000بالفساد وسيركز التحقيا الذي سيكون بغضون األيام القريبة بما يسمى "ملف 

بتسجيالت بين نتنياهو ومالك "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس خاللها توصال لتفاهمات حول 
 ت جنائية.امتيازات متبادلة والتي ينطوي عنها شبهات لمخالفا

سماعه لجلسات التسجيل الصوتية التي  ومن المتوقع خالل جلسة التحقيا الثالثة مواجهة نتنياهو وا 
جمعته برجل األعمال موزيس، علما أنه بالتحقيا السابا تم التطرق للموضوع، لكن دون إسماع 

 التسجيالت الصوتية.
 10/1/2017، 48عرب 

 
 القدسبشاحنة الي هجوم الذين قتلوا ف جنودهاتدفن  "إسرائيل" .31

دفنت إسرائيل االثنين أرالعة جنود قتلوا األحد في هجوم بشاحنة في القدس : أ ف   -القدس المحتلة
المحتلة، في أحد أكثر الهجمات دموية منذ أشهر، ما عزز التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين على 

 .األخيرةالرغم من الهدوء النسبي في األشهر 
جنديا،  17لى هم يائيل يكوتيل وشير حجاج وشيرا تزور وايريز اورالاخ. وجرح في الهجوم والجنود القت

 بينهم حالتان خطيرتان.
في مناطا مختلفة، ودفن اورالاخ في مستوطنة في الضفة الغرالية المحتلة بينما  األرالعةودفن القتلى 

 .ائيليةاإلسر  األعالم، بحس  وسائل أبي دفنت المجندات في حيفا والقدس وتل 
 10/1/2017القدس العربي، لندن، 

 
 أراض لـ"غائبين" كي يستولي عليها مستوطنو "عمونا" تخصص"اإلدارة المدنية"  .31

أبلغت ما تسمى "اإلدارة المدنية" الفلسطينيين الذين يؤكدون ملكيتهم لقسائم األراضي : هاشم حمدان
 شراكة على قسائم األرض.القريبة من البؤرة االستيطانية "عمونا"، بنيتها تقسيم ال
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ويأتي هذا اإلجراء بهدف تقسيم هذه األراضي بطريقة تسمع بمنع الفلسطينيين غير الغائبين 
سكان المستوطنين في باقي األقسام التي تعود لفلسطينيين تم تصنيفهم على أنهم  أراضيهم، وا 

يوم المن المتوقع أن ينشر  وبحس  اإلدارة المدنية فإنه "غائبون"، واعتبار األرض "أمالك غائبين".
الثالثاء، إعالنات في الصحافة الفلسطينية تعلن عن ذلك بشكل رسمي. وأضافت أنه تم تبلي  

 الجهات ذات الصلة في القرى الفلسطينية المجاورة.
 10/1/2017، 48عرب 

 
لصالح  حذروا حكومة نتنياهو من تشغيل منظمات يهودية بريطانية إسرائيليون دبلوماسيون  .32

 "إسرائيل"
كشفت صحيفة الغارديان البريطانية وثيقة صادرة من سفارة تل أبي  في لندن، حذر فيها : لندن

دبلوماسيون إسرائيليون حكومة نتنياهو من "تشغيل" منالمات يهودية بريطانية لصالع إسرائيل، 
تي الكشف عن ويأ معتبرين أن ذلك يمكن أن يكون مخالفا للقانون، كما أنه قد يأتي بنتائج عكسية.

الوثيقة بعد يومين من نشر الصحف البريطانية تسجيالت سرية لوحدة التحقيقات في قناة الجزيرة 
أالهرت نشاطات دبلوماسي إسرائيلي في لندن وهو يعلن عن خططه إلسقاط وزير الدولة في 

  .الخارجية البريطانية، دالن دانكن؛ بسب  رفضه لسياسة االستيطان التي تنتهجها تل أبي
ويالهر تقرير الغارديان الجديد وجود خالفات بين سفارة تل أبي  في لندن ووزارة الشؤون 

 االستراتيجية، التي أنشأها نتنياهو حديثا لمحارالة حركات مقاطعة إسرائيل في الغر .
 10/1/2017، 21موقع عربي 

 
 مليون دوالر 180أكثر من  2014هيوم" حتى  يسرائيل"صحيفة خسائر  .33

 بينت معطيات داخلية في صحيفة 'يسرائيل هيوم'، كشف النقا  عنها للمرة األولى يوم: انهاشم حمد
مليون شيكل،  730ما يقار   2014اإلثنين، أن الصحيفة خسرت منذ تأسيسها وحتى نهاية العام 

 مليون دوالر. 180أكثر من 
خة مطبوعة، كما وتدل هذه المعطيات، على أن الصحيفة كانت تخسر أكثر من شيكل على كل نس

تلقي الضوء على المعنى االقتصادي إلصدار هذه الصحيفة، المعروفة بتغطيتها الداعمة لرئيس 
 الحكومة بنيامين نتنياهو، وتكشف المبال  الطائلة التي خسرتها في السنوات السبع األولى لتأسيسها.

 9/1/2017، 48عرب 
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 الغربية الضفة الفارعة شمال خيمبم قوات االحتالل مع بمواجهات محرر أسير استشهاد .34
 لالجئين الفارعة مخيم من( عاما 32) الصالحي محمد الشا  دغلس: استشهد عاطف -نابلس 

 اليوم فجر للمخيم االحتالل قوات اقتحام خالل الغرالية الضفة شمال نابلس مدينة شمال الفلسطينيين
 .الثالثاء
 وحيد" الصالحي الشا  أعدموا االحتالل جنود إن نت للجزيرة بالمخيم وناشطون  عيان شهود وقال
 االحتالل جي  من كبيرة قوات إن بالمخيم الناشط منصور خالد وقال. والدته أمام بارد بدم" أبويه

 .بداخله اعتقاالت وشنت المخيم اقتحمت
 حير االعتقال، عملية خالل آلخر منزل من يتنقلون  كانوا الجنود أن نت للجزيرة الناشط وأوضع

 لهم ليفتع خرج منزله با  على طرقهم خالل وأنه جيرانه، أحد اعتقال بهدف الشهيد منزل وادهم
 النيران من كثيف بوابل بالسالح المدججون  الجنود باغته األثناء تلك وفي بكثافة، بوجودهم فتفاجأ
 .الفور على الستشهاده أدت
 السماح أو له اإلسعاف تقديم دون  منالز  من لمدة ينزف الشهيد تركوا الجنود إن قوله الناشط وتابع

 .بإسعافه
 10/1/2017الجزيرة. نت، الدوحة، 

 
 سكانه وتعاقب عسكرية ثكنة إلى جبل المكبر تحول االحتالل قوات .35

 في العسكرية حملتها التوالي، على الثاني لليوم االحتالل قوات مجلي: تواصل نالير -أبي   تل
شنت  االحتالل قوات أن األهالي وروى . خاص بشكل برالمك جبل حي وفي عموما، الشرقية القدس

 أنهم بدعوى  شخصا، 15 اعتقال خاللها جرى  المقدسية، األحياء من الكثير في وتفتي  دهم عمليات
 . عائلته هم أفراد ومنهم خمسة المكبر، من أشخاص تسعة بينهم القنبر، بفادي عالقة على كانوا

 منفذ منزل من التحقيا بمجريات خاصة ومواد ياتمقتن صادروا عناصرها أن الشرطة وزعمت
 مداخله، معالم وأغلقت المكبر جبل في زالت منتشرة ما االحتالل قوات أن عيان شهود وأفاد. العملية
 منفذ عائلة منزل تحاصر زالت وما السكنية، لألحياء بدهم وتقوم للبيوت تفتي  حمالت تشن حير

 الفلسطينيين، ضد العقابية إجراءاتها من االحتالل واتق صعدت فجر أمس، ساعات ومنذ. العملية
وعلى  المقدسية البلدات مداخل على عسكرية حواجز ونصبت األمني، نشاطها من وسعت حير

خضاع الركا ، هويات في والتدقيا وتفتيشها، السيارات إيقاف إلى وعمدت. الرئيسية الطرقات  وا 
 . الميداني للتحقيا بعضهم

 10/1/2017دن، الشرق األوسط، لن
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 مستوطن بقتل ُأدين ألسير مرتين الحكم بالمؤبد .36

 30) شاهين أبو محمد على مرتين المؤالد بالسجن أمس عوفر معتقل في العسكرية المحكمة حكمت
لزامه لالجئين، قلندية مخيم من( سنة  مليون  ونصف ماليين ثالثة بقيمة مالية تعويضات بدفع وا 

 حزيران في وقعت رصاص إطالق عملية في دخر وجرح ستوطنم بقتل إدانته بعد وذلك شيكل،
 ضد العسكرية النيابة قدمتها التي االتهام الئحة المحكمة وقبلت. هللا رام من بالقر  2015( يونيو)

 قتل تهم ضده قدمت حير الهجوم، وقوع من أسابيع بعد اإلسرائيلية، بالسجون  المعتقل شاهين، أبو
 .الحادر جراء بجروح أصي  دخر مستوطن قتل ومحاولة بالرصاص المستوطن

 10/1/2017الحياة، لندن، 
 
 شهراً  18 فلسطينية طفلة بسجن يحكم االحتالل .37

 حلبي تسنيم الطفلة على حكمت العسكرية اإلسرائيلية عوفر محكمة إن الفلسطيني األسير نادي قال
 .الطعن محاولة بتهمة وذلك ونصف، عام لمدة الفعلي بالسجن( عاما 15)

 اعت قلت الغرالية، الضفة في هللا رام شرق  رامون  قرية من وهي تسنيم الطفلة أن األسير نادي وأوضع
 بدعوى  هللا رام غر  حاجز عند الماضي نيسان/أبريل 29 يوم( عاما 14) شوخة نتالي صديقتها مع

 .هناك مجندة طعن محاولتهما
 حكم عليها صدر وقد إصابتها، إلى دىأ مما نتالي على الرصاص أطلقوا قد االحتالل جنود وكان
 .الماضي الشهر مماثل

 9/1/2017الجزيرة. نت، الدوحة، 
 
 اليهود من عقاراً  يشتري  مقدسي أول.. الساليمة يوسف .38

 حي في تجاريا عقارا يملك( عاما   56) الساليمة يوسف المقدسي أبوعرفة: أصبع جمان -القدس 
 .اليهود م الكه من يستأجره كان أن بعد بالقدس، المصرارة
 رغم القدس، في يهود من عقارا يشتري  مقدسي أول عامين نحو منذ سج ل الساليمة يكون  والذلك

 أمالك على االستيطانية وأذرعه اإلسرائيلي االحتالل استيالء وتيرة تنامي الل في المهمة، صعوبة
 .القدس في الفلسطينيين

 شأن شأنه ،1967 عام القدس احتالل قبل يهودل ملكا -مرالعا مترا 138 ومساحته- العقار ذلك كان
 .اإلسرائيلي االحتالل وقبيل العثمانية الدولة الل في اليهود تمل كها التي العقارات من العديد
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له ،1958 عام العقار استأجر والده فإن الساليمة، يوسف وحس   يدفع وكان تجاري، محل إلى وحو 
ك تواجد بسب  دنذاك، األردنية للحكومة عةالتاب" الغائبين أمالك حارس" لمؤسسة المال  في العقار م ال 
ك الخاص للمحامي المال يدفع فأصبع القدس احتالل بعد أم ا فلسطين، خارج فرنسا  .بالم ال 
 وزع حير العقار، شرائه بعد ومضايقاتهم المستوطنين تحريض من يسلم لم أنه المالك يكشف

 الذين اليهود وضد محاميه وضد ضده تحريضية تمنشورا القدس غرالي شوارع في المستوطنون 
 بصحبة محل ه أمام لوالوليانسكي أوري  السابا القدس بلدية رئيس وقوف إلى إضافة العقار، باعوا

لقائه المستوطنين عشرات  على االستيالء وضرورة المصرارة حي حول تحريضية كلمة أمامهم وا 
 .فيه العقارات

 9/1/2017الجزيرة. نت، الدوحة، 
 
 سورية في فلسطينية الجئة استشهاد .39

 درعا، محافالة أبناء من فلسطينية الجئة استشهاد سورية، فلسطيني أجل من العمل مجموعة أكدت
 .سورية في الدائر الصراع نتيجة
 داوود، هللا عبد ياسمين الالجئة:" إن 2017-1-9 االثنين اليوم اليومي تقريرها في المجموعة وقالت
 الحدودية السويداء محافالة شرقي شمال" القص  بئر" منطقة في استشهدت رعا،د محافالة أبناء من
 ."سورية شمال الرقة مدينة إلى من توجهها أثناء وذلك دمشا، ريف مع

" للمكان الوصول لصعوبة نالرا   الحادثة أسبا  تحديد في كبيرة صعوبة هناك أن" أن إلى وأشارت
 في المسلحة المعارضة ومجموعات الدولة تناليم بين دارت التي االشتباكات في قضاءها مرجحين

 أدى مما مدنيين تقل حافلة استهداف تم االشتباكات خالل وأنه الماضية، الجمعة قص ، بئر قرية
 .الضحايا والنساء الرجال من عددا سقوط إلى

 9/1/2017الين،  أون  فلسطين
 
 لبنان مخيمات في الالجئين سورية لفلسطينيي مزدوجة معاناة .41

 مصاع  من سورية، من الوافدون  أولئك وضمنهم لبنان، في الفلسطينيون   : يعاني.ف.أ – بيروت
 .العمل على قدرتهم حيال المشددة القيود بفعل متفاقمة
 في تسعين نحو يعي  ،2016 عام بيروت في األمريكية والجامعة المنالمة أجرتها دراسة وبحس 

 . الفقر خط تحت لبنان في المتواجدين سورية فلسطينيي من المئة
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 .الغذاء من األساسية احتياجاتهم تأمين على قادرين غير منهم المئة في تسعة
 10/1/2017الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 غزة في والسجون  التوقيف مراكز واقع بتحسين توصيات .41

 ساتمؤس عن وممثلون  وا عالميون  حقوقيون  أوصى": اإللكترونية األيام" - الجمل محمد - رفع
 داخل والنزالء بالموقوفين الخاصة األوضاع تحسين أجل من العمل بضرورة المدني، المجتمع
 معه، التحقيا قبل نزيل لكل صحي ملف وتوفير لهم، الصحية الرعاية وتوفير والسجون، النالارات
 يةأهم إلى باإلضافة ضده، الموجهة التهمة نوع حس  النزالء وفصل المقدم، الطعام جودة وتحسين
صالح بتأهيل الخاصة الراليع مؤسسة إلى تحويلهم ووجو  العاديين، النزالء عن األحدار فصل  وا 

 .األحدار
 واقع" بعنوان برفع الجنو  إعالميات ملتقى نفذه الذي الدراسي اليوم فعاليات ضمن ذلك جاء

 ينفذه الذي ،"2" العدالة عمليات على اإلعالم عين مشروع ضمن ،"غزة قطاع في والسجون  النالارات
 األمم وهيئة اإلنمائي المتحدة األمم برنامج من بتمويل رفع، بمحافالة الجنو  إعالميات ملتقى

 للمرأة.  المتحدة
 10/1/2017 هللا، رام ،األيام

 
 االحتالل مع والتعاون  الفلسطينيين" بـ"معاداة "الفيسبوك"  اتهام .42

 كأداة «فيسبوك» موقع اإلسرائيلي االحتالل تسلطا استخدام من الفلسطينيين اإلعالميين منتدى حذر

 في المتخصص الموقع هذا إدارة بها تقوم التي التعامل ازدواجية ورفض الفلسطينية، الحقوق  ضد

 عن للبحر ودعا الفلسطيني، الشع  «معاداة»بث واتهمه االحتالل، مع التعامل في االجتماعي، التواصل

 .له بدائل
 إجراءات تصاعد «شديد بقلا يراق » إنه منه نسخة «العرالي القدس» قتتل له بيان في المنتدى وقال

  .للعالم االحتالل جرائم ونقل قضيتهم، عن التعبير في الفلسطينيين بحا التعسفية وسياساته االحتالل
 ما وشط  بحذف اإلدارية للشؤون  اإلسرائيلية المحاكم يخول قانونا   قدمت االحتالل حكومة أن وأوضع
رهابية تحريضية مضامين» لقانون ا يعتبره  المحاكم من أوامر استصدار على والعمل إسرائيل، ضد «وا 

 «فيسبوك» إدارة يلزم القانون  أن وذكر .للمحاكمة أصحابها وتقديم الصفحات بإغالق اإلسرائيلية
 .«إسرائيل ضد منشورات أي وشط  حذف» بث للمضامين المزودة اإلنترنت وشركات التواصل وشبكات

 10/1/2017 لندن، العربي، قدسال
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 األحمر الصليب مدير برفقة أبنائهم بزيارة غزة أسرى  ألهالي تسمح "إسرائيل" .43

 من الفلسطينيين األسرى  أهالي من جديدة دفعة بخروج أمس، اإلسرائيلي، االحتالل سلطات سمحت

 قرار بعد وذلك سجونها، دأح في أبنائهم لزيارة األحمر، للصلي  الدولية اللجنة مدير برفقة غزة، قطاع

 حركة على للضغط مسعى في األسرى، هؤالء على بالتشديد األخير، المصغرة اإلسرائيلية الحكومة

 .غزة على األخيرة الحر  خالل أسرتهما إسرائيليين جنديين سراح إلطالق حماس
 في وعادوا ،األولى الصباح ساعات في القطاع شمال «إيرز» حانون  بيت معبر من األسرى  ذوو وخرج

 .ذاته اليوم
 بينهم القطاع أسرى  أهالي من 64 أن زقوت سهير األحمر للصلي  الدولية اللجنة باسم الناطقة وذكرت

 .«نفحة» سجن في ا  أسير  41 لزيارة خرجوا ،ا  عام 16 الث دون  طفال   15
 10/1/2017 لندن، العربي، القدس

 
 الكهرباء أزمة على احتجاجا غزة قطاع وسط يتظاهرون  المواطنين مئات .44

 أزمة تفاقم ضد غزة، قطاع وسط المغازي  مخيم في اإلثنين، اليوم مساء المواطنين، مئات تالاهر

 .القطاع في الكهرالاء
 رؤيا وضوح عدم الل في خاصة األزمة، هذه تفاقم ضد شعارات ورفعوا هتافات المتالاهرون  وردد

 .يوميا ساعات رثال فقط للمواطنين الكهرالائي التيار يصل حير لحلها،
 9/1/2017، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 2016" إسرائيلية بحق أسرى أطفال خالل غراماتألف دوالر " 800تقرير:  .45

أفاد تقرير حقوقي فلسطيني، بأن سلطات ومحاكم : تحرير خلدون ماللوم، من يوسف فقيه -رام هللا 
ألف دوالر بحا أطفال  800الماضي، غرامات مالية بقيمة االحتالل اإلسرائيلي فرضت خالل العام 

 فلسطينيين أسرى.
يوم اإلثنين، إن إصدار المحاكم اإلسرائيلية ، وقال مركز "أسرى فلسطين للدراسات" في تقرير له

للغرامات المالية الباهالة بحا األسرى األطفال تزايد خالل العام الماضي بشكل ملحوظ؛ وخاصة 
 ا بتنفيذ عمليات طعن.بحا الذين اتهمو 
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ورأى المركز الحقوقي )غير حكومي(، أن االحتالل يسعى لفرض مزيد من المعاناة على األسرى 
ثقال كاهلهم بالفاتورة المترتبة على اعتقال أبنائهم.  وذويهم، وا 

 9/1/2017، قدس برس
 

 ئيليةلمواجهة سياسة الهدم اإلسرا جديداً  أسلوباً  تستحدث"بدرس".. بلدة فلسطينية  .46
قد مت بلدة "بدرس"، غرالي مدينة رام هللا ، : تحرير خلدون ماللوم، من يوسف فقيه   -رام هللا 
في مقاومة سياسة العقا  الجماعي التي تفرضها سلطات االحتالل اإلسرائيلي  ا  وفريد ا  جديد ا  نموذج

 على المواطنين الفلسطينيين بهدم منازلهم.
ت جر افات االحتالل على محاولة هدم منزل أحد الفلسطينيين في صبيحة يوم األرالعاء الماضي، أقدم

بلدة "بدرس" بزعم أنه "غير مرخص"، فما كان من أهالي بلدته إال االعتصام والتجمهر داخل البيت 
 ورفض الخروج منه، محبطين بذلك المخطط اإلسرائيلي.

واألطفال تحصنوا داخل وقال رئيس مجلس قروي "بدرس"، محمد عليان، إن العشرات من النسوة 
المنزل ورفضوا مغادرته "رغم تهديدات ضابط في جي  االحتالل بارتكا  مجزرة إذا لم تنسح  

 النساء ويغادر الجميع محيط المنزل".
وأثنى عليان في تصريع لث "قدس برس" على تكاتف أهالي بلدته ووقفتهم األسبوع الماضي "التي 

 ".ا    عيسى عفيفة، والذي انتهى من عمارته حديثحالت دون هدم االحتالل لمنزل الشا
ويأمل نشطاء بالمقاومة الشعبية في تبني "األسلو  الجديد" بعد نجاحه في بدرس، وتعميمه على 

 مناطا مختلفة بالضفة الغرالية تتعرض منازلها ومنشاتها للهدم، من خالل حملة وطنية واسعة.
 9/1/2017، قدس برس

 
 عام 9,500 عمره فلسطيني وجه حمالم عن يكشفون  العلماء .47

 في األثرية القطع أهم إحدى وهي أريحا، جمجمة مواصفات تحديد من العلماء من مجموعة تمكن
 بقاياه ز ينت الذي الرجل وجه عن العلماء وكشف العكسية، الهندسة استخدام عبر البريطاني المتحف
لت  .تقريبا   عام 9500 منذ وال ج ي

 غموضا ، األكثر التمثال كان حير البريطاني، المتحف مجموعة في ثالتم أقدم هي أريحا وجمجمة
 أصداف على العينين تجاويف تحتوي  كما البالي، بالجص مغطاة مبتورة جمجمة عن عبارة وهو

 .عرضها أثناء عيون  بال تحد ق الجمجمة لتبدو بسيطة، بحرية
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 والطباعة الرقمي التصوير قنيةت بفضل أريحا، جمجمة صاح  وجه   تشكيل إعادة العلماء واستطاع
 وله عمره، من األرالعينيات حوالي في لرجل كانت أنها ليتضع الشرعي، الط  وتقنيات األبعاد ثالثية
 .مكسور أنف

 10/1/2017 لندن، العربي، القدس

 
 األسبق: إقامة الدولة الفلسطينية أمر واقع ال محالة األردن وزراءرئيس  .48

الدولة الفلسطينية  إقامةاء األسبا الدكتور عبدالسالم المجالي، إن قال رئيس الوزر  :بترا -عمان
 وعاصمتها القدس، أمر واقع ال محالة، لكنه قد يستغرق وقتا ال أحد يتكهنه.

رئيس الجماعة  وأداره، أمسليه جماعة عمان لحوارات المستقبل، إخالل حوار مفتوح دعت  وأضاف
العي  لما  إمكانيةتتحقا فيه  أولهماهي على نوعين،  سرائيلإالمستوطنات التي بنتها  أنبالل التل، 

 فنادق للمبيت ال تتحقا فيها مقومات االستمرارية. واآلخرفيه من مقومات الزراعة والصناعة، 
 إلىواكد ضرورة وجود جهد عرالي خاص لعودة القوة العرالية المؤثرة لدعم القضية الفلسطينية، مشيرا 

 ي الل تشرذم الصف العرالي وانقسام القوى الفلسطينية.يتم ف أنذلك ال يمكن  أن
 9/1/2017، الغد، عّمان

 
 األسواق الفلسطينية وصول أول شحنة خضار أردنية إلى .49

 األردنيةشحنة الخضار  إنفي وزارة الزراعة الدكتور نمر حدادين  اإلعالميقال الناطا  :عمان
 الفلسطينية. األسواق إلىدخلت 
 إلىسيستمر  والفواكهتصدير الخضار  أن)بترا(  األردنية األنباءكالة و  إلىفي تصريع  وأضاف

فلسطين عن  إلىطن خضار غادرت مؤخرا  15الشحنة التي تحتوي على  أن إلىفلسطين، مشيرا 
 طريا جسر الملك حسين.

 9/1/2017، الغد، عّمان
 
 المطران كبوجي في مأتم رسمي حاشد وعون يمنحه وسام األرزبيروت: تشييع  .51

ودعت طائفة الروم الملكيين الكاثوليك أمس، النائ  البطريركي العام للقدس ": الحياة" –بيروت 
وفلسطين المطران ايالريون كبوجي في مأتم رسمي حاشد أقيم في كنيسة سيدة البشارة البطريركية في 

غوريوس الثالر وأورشليم غري واإلسكندرية أنطاكياالرالوة )جبل لبنان(. وترأس صالة الجنازة بطريرك 
لحام في حضور وزير العدل سليم جريصاتي ممثال  رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد 
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الحريري، والنائ  ميشال موسى ممثال  رئيس المجلس النيابي نبيه بري. كما حضر السفير السوري 
« فتع»الرئيس بشار األسد، وعضو اللجنة المركزية لحركة لدى لبنان علي عبدالكريم علي ممثال  

عزام األحمد ممثال  الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والمطران سمير ماللوم ممثال  البطريرك 
 كاتشيا.غبريال الماروني بشارة الراعي والسفير البابوي 

، مشيرا  إلى «قاومةبطل القضية الفلسطينية وفقيد حل  وفلسطين والم»ووصف لحام الراحل بأنه 
في خطابه الشهير في مدرسة الروم »وذكر بما أعلنه «. 1974أننا جاهدنا معا  في فلسطين عام »

حين  1974عام »، مشيرا  إلى «الكاثوليك في بيت حننيا أن أرض فلسطين هي األم لكل أبنائها
في السجون اإلسرائيلية سنة قضى منها  12اعتقلته سلطات االحتالل اإلسرائيلي وحكم عليه بالسجن 

بعد خروجه من السجن إثر وساطة بقي في المنفى »وذكر أنه «. سنوات 3في زنزانة ضيقة منفردة 
. وكانت أول 1986سنة، عام  12في روما. ولم يزر البالد العرالية إال بعد انقضاء مدة محكوميته 

 «.زيارة له لسورية
نذر عمرا  ناهز القرن في »لفت إلى أن كبوجي  ونقل جريصاتي إلى لحام تعزية الرئيس عون الذي

ووضع باسم عون وسام األرز الوطني من رتبة كومندور «. النضال لتحرير القدس من االحتالل
 على نع  الراحل. كما نقل السفير كاتشيا تعازي البابا فرنسيس.

 10/1/2017، الحياة، لندن
 
 القدسب الدهس يشيد بعملية "حزب هللا" .51

اللبناني االثنين بالعملية التي نفذها شا  فلسطيني في مدينة ” حز  هللا“أشاد  ”:ي اليومرا“بيروت ث 
العملية “وأكد الحز  في بيان أن  القدس، مستهدفا بشاحنة كان يقودها جمعا من الجنود اإلسرائيليين.

زة الشع  البطولية التي نفذها المقاوم الفلسطيني فادي القنبر في مدينة القدس المحتلة تكشف ع
دليل على تمسك “وأضاف أن هذه العملية  ”.الفلسطيني وجبن جنود ألوية النخبة في جي  العدو

صراره على ” الشع  الفلسطيني بنهج المقاومة كطريا وحيد لتحرير األرض المحتلة تكبيد العدو “وا 
 ”.أفدح الخسائر بمختلف األسالي  والوسائل، وضر  أمنه

ال يمكن أن يوضع في إطار اإلرها  العالمي الذي يمارسه تناليم “ر وتابع إن ما قام به القنب
أساس “، متهما إسرائيل بأنها ”وغيره من التناليمات اإلرهابية، كما يحاول قادة العدو الزعم” داع “

 ”.اإلرها  الذي تعيشه منطقتنا، وهي سب  كل الماسي التي تعرضت لها أمتنا منذ عقود
 9/1/2017، رأي اليوم، لندن
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 إنشاء سفارة قطرية في غزة .52
عقدت اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة اجتماعا تمهيديا،  :أشرف مطر ومصع  اإلفرنجي –غزة 

مع مقاولي الشركات المشاركة في العطاء الخاص بمشروع إنشاء مبنى السفارة القطرية وسكن 
وكان قد  الهيكل الخرساني". -ىالسفير، واألعمال الخارجية وملحقاتها في قطاع غزة "المرحلة األول

سبا االجتماع زيارة ميدانية لموقع المشروع، بمشاركة مقاولي الشركات المشاركة في العطاء، بغرض 
 معاينة الموقع ومعرفة حدود الشوارع المحيطة بالمشروع. 

رع ومن المقرر أن ي قام مبنى السفارة القطرية في قطاع غزة إلى الجنو  من ميناء غزة، على شا
دونمات، وتشمل مبنى السفارة ومبنى  5الرشيد الساحلي، حير تبل  مساحة أرض المشروع حوالي 

 خاص بسكن السفير، باإلضافة إلى األعمال الخارجية وغرف الخدمات.
والقى البدء بإجراءات مشروع إنشاء السفارة القطرية وسكن السفير في قطاع غزة، ترحيبا  واسعا  من 

والتي أشادت بهذه الخطوة واعتبرتها "تقدما في كسر الحصار السياسي شخصيات فلسطينية 
 والدبلوماسي الخانا على القطاع المستمر منذ أكثر من عشر سنوات".

 9/1/2017، الشرق، الدوحة
 
 القدسب الدهس نائب رئيس الوزراء التركي يسحب تغريدة له منددة بعملية .53

نائ  رئيس الوزراء التركي محمد شيمسك على حذف ساعة، أقدم  24بعد أقل من : القدس المحتلة
تغريداته التي أدان فيها عملية فدائية قام بها فلسطيني داخل مدينة القدس المحتلة، وأسفرت عن 

 مقتل أرالعة جنود إسرائيليين وعدد من الجرحى.
إن : “، وذلك عبر تغريدة في موقع تويتر، وقال”إرهابية حقيرة“وكان شمسك وصف العملية بأنها 

 ”.اإلنسانية تستحا أن تتحد الدول ضد اإلرها  دون أعذار
ووافقت تصريحات شيمسك تصريحات رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم، األحد، حير قدم في 

 مطار أسينبوغا بعد عودته من زيارته إلى العراق تعازيه لضحايا هجمات القدس وبغداد.
ردود فعل غاضبة بين مدونين فلسطينيين، تمثلت في  وجاء االنسحا  "اإللكتروني" التركي بعد

دعوات إلى حمالت على وسائل التواصل االجتماعي أكدت أحقية موقف الفلسطينيين بالمقاومة، 
حركات فلسطينية أدانت تصريحات شيمسك،  توكان نافين وجود تناليم الدولة في القدس المحتلة.

 واعتبرتها مسيئة.
 10/1/2017، "21موقع "عربي 
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 أبو الغيط: عدم تسوية القضية الفلسطينية سيمثل مصدرا رئيسا لعدم االستقرار والتطرف .54
أكد األمين العام لجامعة الدول العرالية أحمد أبو الغيط، أن عدم تسوية القضية الفلسطينية : القاهرة

 سيمثل مصدرا رئيسا لعدم االستقرار والتطرف في منطقة الشرق األوسط.
سمي باسم أمين عام جامعة الدول العرالية محمود عفيفي، في تصريع له اليوم وقال المتحدر الر 

اإلثنين، أن األمين العام شدد في الخطا  الذي أرسله إلى السكرتير العام الجديد لألمم المتحدة 
أنطونيو جوتيريس، لمناسبة بدء توليه مهام منصبه، على أن لديه ثقة في أن جوتيريس يدرك جيدا 

وأضاف أبو الغيط، في رسالته، أن األمر يستدعي تكثيف الجهد الدولي،  ضية الفلسطينية.مركزية الق
بشأن االستيطان، ورفع الاللم الذي يعاني منه الشع   2334خاصة بعد تبني مجلس األمن قرار رقم 

 الفلسطيني ومنحه حقه في إقامة دولته المستقلة.
 9/1/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 2334خاص لـ"القدس": توصيات مؤتمر باريس ترتكز على قرار مجلس األمن  .55

 مؤتمر سيتبناها التي والتوصيات القرارات أن مطلعة مصادر من علمت "القدس" دوت كوم: رام هللا
 المبادئ على ترتكز الجاري، الشهر منتصف الفلسطينية، القضية حول باريس في الدولي السالم
ما في ب األخير، كيري  جون  األميركي الخارجية وزير وخطا  2334 األمن مجلس قرار حددها التي

بما فيها القدس، والتأكيد على  1967المحتلة منذ عام  األراضيذلك عدم شرعية المستوطنات ووحدة 
والريطانيا تمهيدا  األميركيةحل الدولتين، وان نقاشات تجري بين كل من فرنسا والواليات المتحدة 

مؤتمر فيما اذا كان الموقف الذي سيخرج به مؤتمر باريس سيعرض على مجلس األمن لتثبيته عبر لل
 قرار جديد يكرس رؤية المجتمع الدولي للحل أم ال .

المؤتمر، الذي ستشارك فيه حوالي سبعين دولة ومنالمة دولية، سيدعو  أنوقالت المصادر ذاتها 
مجددا عن التزامهما  اإلعالن إلى نتنياهوبنيامين  ئيلياإلسراالرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء 

 الجانبين.بحل الدولتين والتنصل من الجهات التي تعارض هذا الحل في كال 
من اهم القرارات التي سيتضمنها البيان الختامي للمؤتمر التأكيد على عدم  أنوقالت المصادر ذاتها 
 1967الفلسطينية في حدود الرابع من حزيران  ياألراضالجان  في  أحاديةاالعتراف بأي تغييرات 

والمستوطنات وهو  إسرائيلالتمييز بين  إلىكما سيدعو المؤتمر  المحتلة.بما في ذلك القدس العرالية 
 األخير.نفس الموقف الذي تبناه مجلس األمن في قراره 

 10/1/2017، القدس، القدس
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 يين بدول عدةمناشدتين لمساعدة الالجئين الفلسطينتطلق أونروا  .56
أطلقت اليوم مناشدتين دوليتين يبل  ، )األونروا(أن  ،9/1/2017موقع األونروا اإللكتروني، ذكر 

مليون دوالر من أجل تمويل االستجابة الطارئة لألزمة في األراضي الفلسطينية  813مجموعهما 
ة لالجئي فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ولتلبية االحتياجات اإلنسانية الملح

 المتضررين جراء النزاع في سورية، بمن فيهم أولئك الذين نزحوا إلى لبنان واألردن. 
وقال المفوض العام لألونروا بيير كرينبول: "إن مليونا وستمائة ألف الجئ فلسطيني، ممن يعانون 

راءات حازمة من من انعدام األمن أكثر من أي وقت مضى والذين تزداد احتياجاتهم، بحاجة إلى إج
نني أناشد من أجل الحصول على دعم عاجل وسخي من المجتمع الدولي".  قبلنا. وا 

والمخصص من أجل األراضي الفلسطينية المحتلة، والذي تبل   2017إن النداء الطارئ للوكالة لعام 
ي فلسطين مليون دوالر، يهدف إلى االستجابة لالحتياجات اإلنسانية ذات األولوية لالجئ 402قيمته 

 في كل من غزة والضفة الغرالية، بما في ذلك القدس الشرقية.
الجئ سيواصلون االستفادة من المعونة الغذائية الطارئة  911,500ففي غزة، فإن ما يقار  من 

عائلة الجئة فقدت منازلها  6,500لألونروا. كما وستقوم الوكالة أيضا بتوفير معونة إيجار ألكثر من 
 50,000والتقديم الدعم من أجل اإلصالحات ألكثر من  2014لعدائية التي جرت عام خالل األعمال ا

 عائلة الجئة تعرضت منازلها ألضرار أو للتدمير.
وفي الضفة الغرالية بما في ذلك القدس الشرقية، فإن برنامج النقد مقابل العمل التابع لألونروا سيفيد 

الجئ فلسطيني إضافي  155,000كما سيحصل الجئ فلسطيني غير دمنين غذائيا.  8,000حوالي 
 36,000على كوالونات غذائية فيما سيعمل برنامجنا لتوزيع األغذية على جل  المنافع لما مجموعه 

 شخص معرضون للمخاطر من البدو ورعاة الماشية في المنطقة )ج(.
مليون دوالر  411 أما نداء الوكالة الطارئ من أجل األزمة اإلقليمية في سورية والذي تبل  قيمته

الجئ  430,000فيهدف إلى توفير المساعدة اإلنسانية والحماية والخدمات الرئيسة لما مجموعه 
فروا  30,000فلسطيني داخل سورية بحاجة ماسة إلى مساعدات مستدامة، عالوة على ما يزيد عن 

بالمخاطر. والواسطة الجئ فروا إلى األردن حير يواجهون وجودا محفوفا  17,000إلى لبنان وحوالي 
عملياتها الديناميكية والمرنة، والتي يقوم بتنفيذها أرالعة دالف موالف غالبيتهم من الفلسطينيين، فإن 
األونروا تعد أكبر مزود مباشر للمساعدات لالجئي فلسطين المتضررين جراء النزاع السوري. إن 

ياه والصرف الصحي والمواد الغذائية التداخالت التي تقوم بها الوكالة تشمل المعونة النقدية والم
 وغير الغذائية الضرورية والمسكن والصحة والتعليم وسبل المعيشة واإلقراض الصغير والحماية.
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دعا الدول ، مدير وكالة أونروا في لبنان حكم شهوان، أن 9/1/2017ة، الجزيرة نت، الدوحوأضافت 
نية والسياسية الالزمة لمواجهة األزمة في سوريا. المانحة إلى توحيد جهودها، واتخاذ التدابير اإلنسا

وقال إن الذين فروا إلى خارج سوريا يعيشون في الل الروف إنسانية صعبة، خصوصا أولئك الذين 
 انتقلوا لإلقامة في المخيمات.

ع معاناة الالجئين الفلسطينيين الذين نزحوا إلى خارج سوريا بسب   وعرض شهوان أرقاما توض 
يعانون من  %9منهم تقريبا يعيشون في فقر شديد، و %90في هذا اإلطار إلى أن  الحر ، وأشار

 عاطلون عن العمل. %52فقر مدقع، في حين أن 
 
 "إسرائيل"تضامنًا مع الفلسطينيين.. رئيس جنوب أفريقيا يدعو مواطنيه لعدم زيارة  .57

واطني بالده إلى عدم جاكو  زوما االثنين، م أفريقيادعا رئيس جنو  : عمر قليج - جوهانسبرغ
 ، بهدف إالهار التضامن مع الشع  الفلسطيني.إسرائيلزيارة 

، حير األفريقيلتأسيس حز  المؤتمر الوطني  105جاء ذلك في خطا  ألقاه بمناسبة الذكرى 
 أوضع بأن  دعم بالده لقضية الشع  الفلسطيني سيستمر دون توقف.

الدولي الصادر قبل عدة أسابيع بخصوص إدانة  وأضاف زوما أن  بالده رحبت بقرار مجلس األمن
وتابع زوما قائال : "الشع  الفلسطيني  المستوطنات اليهودية في الضفة الغرالية والمطالبة بوقفها.

 سيحقا أهدافه يوما  ما وسينال استقالله، وسنواصل دعم مساعيه في هذا الصدد".
 اإلسرائيليةمواطنيها الذين يحملون الجنسية  تعديالت على قوانينها لمنع أفريقياوأجرت حكومة جنو  

، كما استحدثت عوائا أمام استيراد المنتجات اإلسرائيليمن الخدمة العسكرية ضمن صفوف الجي  
 إلى البالد. اإلسرائيلية

 10/1/2017 ،لألنباء األناضولوكالة 
 
 رمن داكا "إسرائيل"تحالف سنغالي داعم للقضية الفلسطينية يدعو لطرد سفير  .58

الحكومة »دعا التحالف الوطني السنغالي لدعم القضية الفلسطينية « القدس العرالي»نواكشوط ث 
السنغالية إلى إغالق السفارة اإلسرائيلية في داكار وقطع جميع أشكال التعاون والعالقات بين الطرفين 

إلى محاولة  بصورة نهائية، وعدم اتخاذ أي إجراء من طرف الحكومة السنغالية من شأنه أن يفضي
 «.لفتع مكات  أو إرسال بعثات إلى هذه الدولة اإلرهابية الغاصبة

جاءت هذه الدعوة خالل مهرجان شعبي خطابي حاشد نالمه التحالف الهر أمس في المدرج الكبير 
بجامعة شيخ أنت جو  في داكار بحضور حشد كبير من ممثلي شرائع المجتمع السنغالي وقواه 
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رسمية والرلمانيين وممثلين لمنالمات أهلية مهتمة وشخصيات دينية الحية وبحضور شخصيات 
 وفكرية وسياسية.
جميع أطياف الشع  السنغالي بمختلف توجهاتهم إلى زيادة االهتمام بالقضية »ودعا التحالف 

الفلسطينية، مع رصد الجهود الوطنية الساعية إلى دعم الفلسطينيين، وتوحيدها وفا خطة استراتيجية 
كافة األمم المحبة للسالم والخاصة الشع  السنغالي إلى إيقاف جميع أشكال »ودعا  «.محكمة

التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتوعيته حول أهمية االنضمام إلى حركات مقاطعة البضائع 
ضرورة العمل بصورة جماعية من » إلى، منو ها «اإلسرائيلية، وجميع أشكال التعامل المادية والمعنوية

ة الشع  حول خطورة التعامل مع الصهاينة وخاصة في المناسبات اإلسالمية مثل حضور أجل توعي
مؤكدا أنها « موائد اإلفطار، واألضاحي التي توزعها السفارة اإلسرائيلية في السنغال وفي غيرها،

 «.مواد ال تحل للمسلم شرعا»
 10/1/2017، القدس العربي، لندن

 
  ف الحوار بين اإلسرائيليين والفلسطينيينالبابا فرنسيس يجدد نداءه الستئنا .59

جدد البابا فرنسيس نداءه لكي يتم استئناف الحوار بين اإلسرائيليين والفلسطينيين من أجل : الفاتيكان
بلوغ حل مستقر ودائم يضمن التعاي  السلمي لدولتين داخل حدود معترف بها دوليا، مشددا على 

 بدو وكأنه ال يمكن االنفصال عنها.أنه ال يجوز ألي نزاع أن يصبع عادة، ي
وقال خالل لقائه اليوم االثنين، في الفاتيكان، السلك الدبلوماسي المعتمد لدى الكرسي الرسولي 
بمناسبة حلول السنة الجديدة، إن اإلسرائيليين والفلسطينيين بحاجة إلى السالم، والشرق األوسط 

 بحاجة ملحة إلى السالم.
، تطرق إلى التزام الكرسي الرسولي في االتفاقية الشاملة التي وقعها مع ضاأيوفي الشأن الفلسطيني 

 دولة فلسطين، وأنه تم التطبيا الكامل لها.
 9/1/2017، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 األمين العام الجديد لألمم المتحدة يندد بهجوم القدس .61

المتحدة انتونيو غوتيريس االثنين بالهجوم  لألممالجديد العام  األمين)أ ف  (: ندد  -األمم المتحدة
يثني عن الجهود من  أالالذي استهدف جنودا إسرائيليين في القدس المحتلة، مشددا على ضرورة 

 أجل إعادة اطالق محادثات السالم.
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نفذه الذي  الرهابيندد باالعتداء “وقال المتحدر باسم األمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن غوتيريس 
لن يساعدا في التوصل إلى حل للنزاع اإلسرائيلي  واإلرها العنف “ أنوتابع  ”.مهاجم فلسطيني

 ”.الفلسطيني
أمام القضاء لتتم  األفعالكل المسؤولين عن هذه  إحالة“وشدد المتحدر نقال عن غوتيريس على 

ل التوصل إلى حوار بين تثني عن التزامات جديدة من أج أاليج   األفعالونبذهم. مثل هذه  إدانتهم
 ”.واإلسرائيليينالفلسطينيين 

 9/1/2017، رأي اليوم، لندن
 
 "إسرائيل": على حكومة بريطانيا طرد المسؤول بسفارة اإلسكتلنديالحزب القومي  .61

للشؤون الخارجية عضو البرلمان البريطاني  اإلسكتلنديقال المتحدر باسم الحز  القومي : لندن
، إنه يتوج  على الحكومة البريطانية المبادرة فورا بطرد مسؤول السفارة أليكس سالموند، األحد

اإلسرائيلية شاي ماسوت من البالد بعد أن صور وهو يناق  كيف "يطيع" بواحد من كبار الوزراء 
 في الحكومة البريطانية. 

ور وهو يتحدر إلى المديرة السابقة ألعمال نائ  البرلمان عن ح ز  وكان شاي ماسوت قد ص 
 المحافالين روالرت هالفون في مطعم في حي كينسنغتون بلندن في شهر تشرين الثاني/أكتوالر. 

وبعد أن تقدم سفير إسرائيل إلى بريطانيا مارك ريغيف باعتذار قالت الحكومة البريطانية إن 
 الموضوع يعتبر منته، إال أن أليكس سالموند وصف ذلك بأنه "غير مقبول على اإلطالق". 

ليكس سالموند: "من غير المقبول على اإلطالق أن تعلن الحكومة البريطانية أن األمر منته، وقال أ
 بل ينبغي أن يطرد شاي موسات وأن يغادر على الفور قبل انتهاء فترة عمله في السفارة اإلسرائيلية.
وأضاف: "يتوج  على بوريس جونسون سح  أوراق اعتماد السيد ماسوت كدبلوماسي وأن يأمر 

 إخراجه من البالد، فهذا على وجه التأكيد ما كان سيحصل لو كانت الالروف معكوسة". ب
وتابع سالموند: "رالما لو فعل جونسون ذلك العتبر في نالر ممثلي الحكومة اإلسرائيلية أقل حماقة 
مما يالنون.""ما أتوقعه من الحكومة البريطانية هو أن تأمر بإجراء تحقيا كامل في هذا الموضوع 

ى نكون على ثقة من أن مسؤولينا المنتخبين يتمتعون بالحرية التامة للقيام بمهام والائفهم على حت
أحسن وجه ممكن دون الخوف من أن تتعرض سمعتهم للتشويه من قبل مسؤولي السفارة الذين ال 

 يتفقون معهم في الرأي أو في الموقف".
 8/1/2017، "21موقع "عربي 
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 سياسيا يؤثر على األمن القومي "إسرائيل"ل خّ العمال البريطاني: تدحزب  .62
قالت إيميلي ثورنبيري وزيرة خارجية الالل في بريطانيا، األحد، إن الكشف عن أن : وكاالت -لندن

موالفا رسميا في السفارة اإلسرائيلية ناق  كيفية اإلطاحة بوزير في الحكومة ونزع المصداقية عنه 
ني بسب  درائهم تجاه قضية الشرق األوسط "ألمر مقلا هو وأعضاء دخرين في البرلمان البريطا

 جدا".
وأضافت ثورنبيري أن التدخل غير الالئا في منالومتنا السياسية الديمقراطية من قبل دول أخرى أمر 
غير مقبول أيا كانت الدولة المتورطة، مشددة على أنه "ببساطة ال يكفي بتاتا أن تعلن وزارة الخارجية 

 د أغلا. فهذا موضوع يتعلا باألمن القومي".بأن ملف القضية ق
ودعت وزيرة الل حز  العمال البريطاني الحكومة إلى سح  موالف السفارة والبدء بتحقيا، بالقول: 
"ينبغي سح  موالف السفارة المتورط ويتوج  على الحكومة البدء مباشرة في إجراء تحقيا في مدى 

 إلسرائيلية بوضع حد له".ما يجري من تدخل غير سليم ومطالبة الحكومة ا
من جهته، اعتذر السفير اإلسرائيلي لدى لندن عن تصريحات ألحد موالفي السفارة بأنه يريد أن 

 "يسقط" دالن دنكان وزير الدولة البريطاني لشؤون الخارجية المناصر إلقامة دولة فلسطينية.
ية التي التقطتها "كاميرا وعلى خلفية فضيحة التسجيالت، فقد استقالت موالفة الحكومة البريطان

بحس  الجزيرة" وهي تتناق  مع مسؤول إسرائيلي حول كيفية "اإلطاحة" بوزير في الحكومة الحالية، 
 أوردت "سكاي نيوز". ما

 8/1/2017، "21موقع "عربي 
 
 أشعلوا الهّبة الفلسطينية اً شهيد 26الدهس...  تقرير: عمليات .63

لي ات الدهس أحد األسلحة الجديدة التي أضافتها الهب ة الشعبي ة كانت عم": العرالي الجديد"رام هللا ثث 
ل دلة القمع اإلسرائيلية،  الحالي ة إلى الرصيد النضالي الفلسطيني عبر تاريخه. طوال سنوات من تغو 
ومن صراع الل ت العين فيه تقاوم المخرز؛ كان الفلسطيني ون يبتكرون أدوات نضالي ة جديدة، سرعان 

بما ع رف  ا  بالحجارة التي أشعلت االنتفاضة األولى، مرور  ا  لدى الجماهير، بدء ا  ثوري   ا  ما تخلا زخم
إلى عملي ات الدهس  بث"ثورة السكاكين"، والعمليات االستشهادية، في تسعيني ات القرن الماضي، وصوال  

 األخيرة.
ما تعرف بانتفاضة عملية دهس ن فذت خالل الهبة الشعبية الفلسطينية الحالية، أو  25ثمة نحو 

، ولعل ما مي ز تلك العملي ات، كحال 2015القدس، التي انطلقت مطلع أكتوالر/ تشرين األول لعام 
معالم العملي ات االستشهادية خالل الهب ة الحالية، هو أن  أهدافها اقتصرت على الجنود والمستوطنين 
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، انبعر هذا النمط الجديد من ا  ديد، والقدس المحتل ة. ومنها تحا  أمام حواجز الضفة الغرالية عموم
المقاومة، وأبطاله كانوا مقدسي ين من أبناء المدينة، بعضهم أقار  شهداء، وكل هم على احتكاك مباشر 

.  بالمستوطنين، الذين ينغ صون عليهم حياتهم بشكل يومي 
ن فذت سلسلة ، 2007هذا الن وع من المقاومة لم يبدأ مع اندالع االنتفاضة الحالي ة، فخالل عام 

، في قل  القدس، أبرزها العملي ة التي نف ذها الشا  المقدسي ا  عملي ات من هذا النوع، وكانت، أيض
مستوطنين. أثار الهور هذا "السالح" غير المتوق ع،  3حسام دويات بجر افته، وأد ت إلى مقتل 

جة العملي ات والعصي  على الرصد، خشية أجهزة االستخبارات الرئيسي ة، بعد أن خفتت مو 
االستشهادي ة، عق  انتفاضة دهست خاللها جر افات االحتالل المتضامنة األجنبية راشيل كوري، 

 وعشرات غيرها، وهدمت مئات البيوت المأهولة.
ة بين ذلك التاريخ وعام  ، الذي شهد سلسلة عملي ات دهس بدأها الشهيد 2014لكن خالل الفترة الممتد 

ب ، إال  عن المستوطنين، ا  راهيم العكاري، الل ت عملي ات الدهس غائبة تقريبعبد الرحمن الشلودي، وا 
، الذين نف ذوا سلسلة هجمات بمركباتهم في الشوارع واألحياء الفلسطينية، واستهدف معالمها أطفاال  

براهيم عودة ) 16سنوات(، ومعاذ غزال ) 6كان من بينهم إسالم العمور ) عاما (، وددم  13عاما (، وا 
أعوام(، والطفلة الشهيدة إيناس خليل، بنت األرالعة أعوام، التي دهسها مستوطن في  10) الرشا

طريا عودتها من روضتها في قرية سنجل، شمال رام هللا، بينما كانت أم ها في انتالارها على قارعة 
 الطريا المقابلة.

شرقي مدينة القدس ومع بدء الهب ة الشعبية، كان الشهيد عالء أبو جمل، من بلدة جبل المكبر 
ل من أعاد استخدام هذا السالح، حين نفذ عملية دهس وطعن، في الثالر عشر من  المحتلة، أو 

صابة تسعة دخرين. بينما وقعت 2015أكتوالر/تشرين األول عام  ، أدت إلى مقتل حاخام إسرائيلي، وا 
لدته، جبت المكبر، في دخر تلك العملي ات باألمس، وقد نف ذها الفدائي فادي القنبر بالقر  من ب

صابة نحو  دخرين، إصابة عدد منهم حرجة.  15القدس، وأدت إلى مقتل أرالعة جنود إسرائيليين وا 
عملي ات دهس  -نف ذوا أو اد عى االحتالل تنفيذهم ا  والين هاتين العملي تين، ثم ة أرالعة وعشرون شهيد

 أخرى، وهم:
، عند مفترق 2015أكتوالر/تشرين األول  20اريخ (. استشهد بتا  عام 25الشهيد حمزة موسى العملة )

غو  عتصيون جنو  مدينة بيت لحم، حير ادعى االحتالل أنه حاول تنفيذ عملية دهس، وأصا  
 جنديين.

نوفمبر/تشرين الثاني، بزعم  14الشهيد شادي مطرية، الذي سقط برصاص جنود االحتالل في 
 .ا  يوم 45د احتجز االحتالل جثمانه لثمحاولته تنفيذ عملية دهس قر  مدينة البيرة، وق



 
 
 
 

 

 36 ص             4165 العدد:        10/2017 الثالثاء التاريخ: 

                                    

نوفمبر/تشرين الثاني، في منطقة الخان  22الشهيد شادي محمد خصي ، قتله جنود االحتالل في 
 األحمر، بزعم محاولة دهس وطعن أثناء عودته من أريحا إلى رام هللا.

ك بعد دهسه نوفمبر/تشرين الثاني، استشهد فادي محمد خصي ، وذل 27أيام، في  5وبعد ذلك بث
 جنديين على طريا الخان األحمر، موقع إعدام شقيقه شادي.

وفي اليوم نفسه، استشهد الشا  عمر عرفات الزعاقيا، بعد أن دهس خمسة جنود على مفرق بيت 
 أمر شمال مدينة الخليل.

ه، تنفيذ  عملي ات دهس، بدأها  8وقد شهد شهر ديسمبر/كانون األول من العام قبل الفائت، وحد 
الشهيد أنس بسام حماد، من قرية سلواد، شرق رام هللا، نفذ عملية دهس عند مدخل قريته، ما أدى 

 ديسمبر/كانون األول. 4إلى إصابة عدد من الجنود، وذلك تاريخ 
من الشهر ذاته، بعد االشتباه بأنه  11( ق تل برصاص جنود االحتالل في ا  عام 57عيسى الحرو  )

 بهدم منزلها. ا  ذلك في مدينة الخليل جنو  الضفة، وأخطرت عائلته الحقحاول تنفيذ عملية دهس، و 
 14الشهيد عبد المحسن حسونة، نفذ عملية دهس في شارع يافا بمدينة القدس المحتل ة، وذلك بتاريخ 

 صهيونيا بجراح. ا  مستوطن 14ديسمبر/كانون الثاني، أصا  خاللها 
مليتين منفردتين أمام مدخل مخيم قلنديا شمال الشهيدان أحمد جحاجحة وحكمت حمدان، نفذا ع

ديسمبر/كانون الثاني من العام ذاته، وأدى ذلك إلى إصابة عدد من جنود  16القدس، بتاريخ 
 االحتالل بجراح.

الشهيد محمد عبد الرحمن عياد، استشهد عند مدخل بلدته سلواد، وذلك بعد تنفيذه عملية دهس في 
 من الشهر ذاته. 18الث

وسام أبو غويلة، نفذ عملية دهس عند حاجز جبع شمال القدس المحتلة، فيما قال االحتالل  الشهيد
 من الشهر ذاته. 24، وذلك في الثا  إنه أصا  جندي  

( حين اشتبه جنود االحتالل بمحاولته تنفيذ ا  عام 56وبعدها بيومين، استشهد ماهر زكي الجابي )
 عملية دهس عند حاجز حوارة جنوالي نابلس.

من الشهر ذاته، استشهد الشا  حسين علي البزور برصاص االحتالل عند مفترق بلدة بيتا  31ي ف
 جنو  نابلس، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس.

صابة جنديين  الشهيد عابد حامد من سلواد، استشهد برصاص االحتالل بعد تنفيذه عملية دهس وا 
 .2016فبراير/شباط  19عند مدخل بلدته، في تاريخ 
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مارس/دذار من العام ذاته برصاص  4الشهيدة أماني سباتين، وهي أم ألرالعة أطفال، استشهدت في 
االحتالل اإلسرائيلي أثناء مرورها بالقر  من مفترق غو  عتصيون شمال الخليل، بزعم محاولتها 

 تنفيذ عملية دهس.
، 2016مارس/دذار  14الشهيد قاسم فريد عبد العزيز جابر، استشهد برصاص جنود االحتالل في 

وذلك بعد تنفيذه عملية دهس في منطقة مستوطنة "كريات أرالع" المقامة على أراضي الخليل، حير 
 أصي  عدد من الجنود. 

طالق  وفي اليوم نفسه، استشهد الشابان يوسف الطرايرة وأمير الجنيدي بعد تنفيذهما عملية دهس وا 
 نار مزدوجة في الموقع نفسه.

في بيتونيا  17، وذلك عند حاجز الث2016مايو/أيار  6شحادة، استشهد بتاريخ  الشهيد أحمد رياض
 غر  هللا، بزعم تنفيذه عملية دهس.

الشهيدة مجد الخضور، استشهدت برصاص االحتالل اإلسرائيلي عند مدخل مستوطنة "كريات أرالع" 
 .2016يونيو/حزيران  24المقامة على أراضي مدينة الخليل، بزعم محاولتها تنفيذ عملية دهس في 

في  2016يوليو/تموز  13الشهيد أنور الساليمة، ادعى االحتالل أنه حاول تنفيذ عملية دهس بتاريخ 
 بلدة الرام شمال القدس.

، ادعى االحتالل أنه حاول تنفيذ عملية 2016سبتمبر/أيلول  5الشهيد مصطفى نمر، استشهد بتاريخ 
 دهس في مخيم شعفاط شمال القدس.

، وذلك عند مدخل مستوطنة 2016سبتمبر/أيلول  16فراس الخضور، نفذ عملية دهس في  الشهيد
 كريات أرالع في الخليل.

أكتوالر/تشرين  30الشهيد خالد أحمد اخليل من بلدة بيت أمر شمال الخليل، نفذ عملية دهس بتاريخ 
 األول من العام الماضي، وأصا  جنديين إسرائيليين.

 9/1/2017، العربي الجديد، لندن
 
 األسير الفلسطيني نائل البرغوثي نموذجاً  .64

مصطفى البرغوثي د.  
أصبع المناضل نيلسون مانديال أيقونة عالمية ألسرى الحرية بعد أن قضى سبعة وعشرين عاما في 

 سجون النالام العنصري قبل أن ينال حريته.
ال من أجل الحرية، في فلسطين مئات من األسرى الذين يصلع اسم كل منهم ليكون أيقونة للنض

أحدهم هو نائل البرغوثي المناضل الفلسطيني األسير الذي أصبع اليوم السجين السياسي األطول 
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اعتقاال في العالم، بعد أن قضى في سجون االحتالل ما يزيد على ستة وثالثين عاما، أي أكثر من 
 نصف أعوام عمره التسعة والخمسين.

وعمره لم يتجاوز عشرين عاما وأمضى ثالثة وثالثين عاما  1978اعتقل في الرابع من نيسان عام 
ضمن صفقة "وفاء األحرار" مع األسرى  2011تشرين األول )أكتوالر(  18متتالية حتى أفرج عنه في 

 الفلسطينيين الذين أفرج مقابل اإلفراج عن الجندي اإلسرائيلي شاليط.
ا بالسجن لعامين ونصف بتهمة إلقاء ، وحكم جور 2014لكنه اعتقل مجددا في الثامن من يونيو 

خطا  في جامعة بيرزيت، وكان يج  أن يفرج عنه قبل نهاية العام الماضي ولكن االحتالل يماطل 
 في محاولة إلعادة حكمه القديم بالسجن المؤالد.

 87تعرف نائل البرغوثي على من ستصبع زوجته أمان نافع عبر شاشة التلفزيون عندما اعتقلت عام 
 ا في سجون االحتالل لعشرة أعوام.وزج به

، وقبلت بعد تفكير طويل أن ترتبط 1997وعرض عليها فكرة الزواج بالرسائل وهو ما زال أسيرا عام 
به رغم استحالة اللقاء به بعد خمس سنوات من عرضه، وكان عليهما أن ينتالرا تسع سنوات أخرى 

 .2011نه عام قبل أن يستطيعا اللقاء والزواج بعد شهر من اإلفراج ع
وقبل أن يفلحا في بناء عائلتهما الصغيرة، عاد جي  االحتالل العتقاله وأسره مجددا، ولم يحظ 

شهرا  فرضت عليه خاللها اإلقامة الجبرية في منطقة رام هللا، وكان عليه أن  32بتنفس الحرية سوى 
 يثبت وجوده بانتالام لدى معسكر االعتقال.

ألسر، ولم يستطع ال المشاركة في جنازتيهما وال تقبل العزاء فيهما، ويوم مات والده ووالدته وهو في ا
أفرج عنه في المرة األولى، لم يجد سوى أخته في انتالاره ألن أخاه عمر كان في االعتقال اإلداري 

 المتواصل، واليوم يمنعون شقيقته وكل أسرته باستثناء زوجته من زيارته.
طعام أو الماء لخمسين ساعة أثناء مثوله األخير أمام المحكمة، ألنه قالت لي زوجته إنه لم يتناول ال

ذا  كان طوال خمسين ساعة مقيد اليدين والرجلين بالسالسل وممنوعا من الوصول إلى دورة المياه. وا 
سمع بإعادة فرض الحكم المؤالد عليه فسيكون نائل البرغوثي واحدا  من اثنين وأرالعين أسيرا  أعاد 

عقوبة المؤالدات عليهم بعد أن أفرج عليهم في صفقة شاليط، فيما يالهر مدى  االحتالل فرض
 استخفاف حكومة نتنياهو باالتفاقات التي تعقدها وبالدول التي رعت تلك االتفاقات وضمنتها.

معمر الجعبري وبسام النتشة هما اثنان من ستة أسرى من القدس أعيد فرض األحكام المؤالدة عليهم 
 نتقام من الشع  الفلسطيني الثائر على االحتالل.دون سب  سوى اال
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عاما في السجون وعندما أطلا سراحه  27عالء البازيان أسير ضرير من القدس قضى أكثر من 
تزوج ورزق بابنة، وكانت زوجته حامال بابنته الثانية عندما أعادوا أسره فولدت ابنته الثانية بعد أن 

 أعيد فرض الحكم المؤالد عليه.
ألسرى مثل فخري البرغوثي، وقد أمضى أيضا ثالثة وثالثين عاما في السجون لم يستطع بعض ا

معانقة طفليه اللذين ولد أحدهما بعد اعتقاله، إال بعد أن كبرا واعتقال وزج بهما في السجن نفسه الذي 
اء أن كان محتجزا فيه، وعندما عانا أبناءه لم يستطع جميع األسرى والسجانين الذين شاهدوا اللق
 يحبسوا الدموع في عيونهم، أما كريم يونس فقد بدأ عامه الخامس والثالثين في سجون االحتالل.
 480وهناك اليوم سبعة دالف أسير وأسيرة منهم عدة نوا  منتخبين في سجون االحتالل، ومن بينهم 

العة وعشرون عاما، والينهم ثمان وستون مناضلة فلسطينية، وأر  12طفال  وبعضهم لم يتجاوز عمره 
أسيرا مصابون بالسرطان، وبعضهم مبتور األرجل، ودخرون مهددة حياتهم بالموت بسب  أمراضهم 

 ومحرومون من العالج والرعاية الالئقة.
أسيرا تجاوزوا عدد سنوات اعتقال  35وهناك عشرة أسرى أمضوا في السجن أكثر من ثالثين عاما و

 نيلسون مانديال.
وفالاالة فهو أن إسرائيل تعتقل حتى جثامين الشهداء ألشهر طويلة ورفات أما أكثر األمور وحشية 

 بعض الشهداء ما زال محتجزا منذ أرالعين عاما.
 بعد هذا كله أيحا ألي كان أن يلوم الفلسطينيين على مقاومة االحتالل؟

 9/1/2017، وكالة معًا اإلخبارية
 
سرائيل في الضّفة الغربّية حول مصانع األ .65  سلحة والخاليا العسكرّيةحرب حماس وا 

 عدنان أبو عامر
ل/أكتوالر  ، وسم اها 2015بدا واضحا  أن  موجة العملي ات الفلسطيني ة التي اندلعت في تشرين األو 

الفلسطيني ون انتفاضة القدس أو هجمات السكاكين، تراجعت إلى حد  كبير، وباتت العملي ات تقع 
حين حاولت فتاة فلسطينية تنفيذ عملية طعن ضد جنود  كانون أول/ديسمبر، 30متباعدة، دخرها يوم 

كانون  3إسرائيليين على حاجز قلنديا العسكري قر  رام هللا وسط الضفة الغرالية، فيما أصي  يوم 
ثاني/يناير جنديان إسرائيليان بعملية دعس كان يسوقها فلسطيني قر  حاجز الجلمة، شمال مدينة 

 جنين شمال الضفة الغرالية.
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راجع هذا النوع من الهجمات الفلسطيني ة باستخدام السالح األبيض ضد  اإلسرائيلي ين، رافقه لكن  ت
، دخره هجوم مسل ع في ليل  ل/ديسمبر، أصا   19ارتفاع تدريجي  الستخدام السالح الناري  كانون األو 

 مستوطنا  إسرائيلي ا  بجروح، قر  مستوطنة عوفاريم في شمال الضف ة الغرالي ة.
ل/ديسمبر عثوره  21امن مع هذه الهجمات المسل حة، أعلن الجي  اإلسرائيلي  في بالتز  كانون األو 

على أكبر مصنع للسالح في مدينة الخليل في جنو  الضف ة الغرالي ة، ينتج أسلحة متنو عة، وهو 
مخرطة، ومئات من األسلحة والمعدات األخرى  12يحق ا لمعرفة عالقة المصنع بحماس، ووجد فيه 

" أمريكية 16لمستخدمة للقتال. وللمر ة األولى، يعثر الجي  على معد ات لتصنيع بنادق من طراز "إم ا
الصنع، والنادق قن اصة في الضف ة الغرالي ة، لم يتم تصنيعها بعد، ولكن كانت في طور التصنيع، 

، 2016 متر، وقد اكتشف الجي  اإلسرائيلي  خالل عام 600والنادق روسي ة تصي  هدفها من بعد 
 القتالية.من األسلحة والمعدات  420مخرطة تصنيع سالح، وصادر  40

السابا في سالح المدفعية التابع لمنالمة  مسؤولقال اللواء الفلسطيني  المتقاعد واصف عريقات، ال
التحرير الفلسطينية، لث"المونيتور" إن  "اكتشاف مصانع أسلحة وخاليا عسكري ة هي رواية إسرائيلي ة، لم 

ه فلسطيني  لتصنيع السالح، ألنها أدركت خطورة ي دها الفلسطيني ون، لكن  إسرائيل تحار  أي  توج  ؤك 
هذا التصنيع المحلي بغزة، حين نجع الفلسطينيون فيها بإنتاج بعض األسلحة وقذائف الهاون في 

حينها سيكون ، وتخشى إسرائيل نقل هذه الصناعات العسكرية إلى الضف ة الغرالي ة، و 2000أوائل عام 
وضعها األمني  صعبا  لتقار  المدن الفلسطيني ة واإلسرائيلي ة، لكن  صعوبة استيراد المنال مات 
الفلسطيني ة السالح من خارج األراضي الفلسطينية المحتلة، يدفعها إلى تصنيعه بالمخارط وور  

ذا بقي الجمود السياسي  مع السلطة الفلسطيني ة، فكل  االحتم االت قائمة مع إسرائيل، بما الحدادة، وا 
 في ذلك اللجوء إلى العملي ات المسل حة، وغض  طرف السلطة الفلسطيني ة عنها".

د /أغسطس، أن  زيادة مخارط تصنيع السالح في الضف ة  12قالت صحيفة إسرائيل اليوم في 
دالف قطعة  10ى األسلحة والمعدات القتالية بين الفلسطيني ين لتصل إل الغرالي ة، ساعد على انتشار

" 16سالح من مختلف األنواع، وساعد على خفض أسعارها، ففي حين أن  السعر الخاص لبندقية "إم 
ألف دوالر(، إال  أن  سالح  15ألف شيكل )قرابة  50األميركي ة أو الث"كالشينكوف" الروسي  يزيد عن 

، وثمنه أرخص، ويمكن الحصول عليه بث دالف شيكل فقط )بما يعادل  3الكارلو ذو جودة ونوعي ة أقل 
دوالرا (، وهي أسعار متداولة في السوق السوداء بين تجار السالح الفلسطينيين، وبسب   750

 1300دالف شيكل، )بما يعادل  5الحمالت األمني ة اإلسرائيلي ة، وصل ثمن الكارلو المحلي  إلى 
 دالف دوالر(. 4ألف شيكل ) 15لمي ا ، دوالر(، مع أن  ثمن الكارلو ذي الجودة العالي ة، المصن ع عا
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ام، الجناح العسكري   قال الناطا باسم حماس المقيم في قطر، والقائد السابا لكتائ  عز  الدين القس 
ا   لحماس في شمال الضف ة الغرالي ة حسام بدران، لث"المونيتور" إن  "عمل المقاومة الفلسطيني ة معق د جد 

نت من تحقيا بسب  المالحقة الدائمة والمستم ر ة من إسرائيل والسلطة الفلسطيني ة معا ، لكن ها تمك 
إنجازات، وتنفيذ هجمات مهم ة في المرحلة األخيرة، وطبيعي  أن يتمك ن االحتالل من اعتقال بعض 
م إنجازاته إلرضاء  المجموعات المسل حة، سواء قبل وصولها إلى مرحلة التنفيذ أم بعدها، لكن ه يضخ 

ن المقاومون من تجاوز الجمهور اإل . ومع تراكم الخبرات، يتمك  حباط الشع  الفلسطيني  ، وا  سرائيلي 
 خطر التنسيا األمني  بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، والحصول على أدوات جديدة للمقاومة".

نون فلسطينيا يقط 15كانون ثاني/يناير، اعتقال خلية فلسطينية من  3وأعلن الجي  اإلسرائيلي، اليوم 
 مدينتي الخليل واليت لحم جنو  الضفة الغرالية، وهم يعملون في تصنيع واليع األسلحة.

ل/ديسمبر عن تفكيك خلي ة تابعة إلى  23وكشف جهاز األمن العام اإلسرائيلي  الشاباك في  كانون األو 
 شخصا ، دون تحديد تاريخ كشف الخلية بدقة، وقد 20حماس في نابلس شمال الضفة الغرالية من 

طالق النار في الضف ة الغرالي ة،  خط طت الخلية لتنفيذ عملي ات انتحاري ة في مدينتي القدس وحيفا، وا 
ون، نجحوا في تجنيد أرالعة انتحاري ين في العملي ات التفجيري ة المخط ط لها،  معالم أفرادها أسرى محرر 

 وتم اعتقال هؤالء األرالعة ضمن ذات الحملة.
ل/ديسمبر أن   15سرائيلي  في موقع "ويلال" أمير بوخبوط في وذكر الخبير العسكري  اإل كانون األو 

ل إلسرائيل في الضف ة الغرالي ة يتمث ل في زيادة هجمات إطالق النار على سي ارات  التهديد األو 
سة األمني ة اإلسرائيلي ة من المخابرات  المستوطنين، وشهدت األشهر األخيرة ورود إنذارات للمؤس 

ة بتزايد عدد الهجمات التي يستخدم فيها الفلسطيني ون أسلحة ناري ة، مم ا دفع الجي  اإلسرائيلي
اإلسرائيلي  إلى نشر قو اته على المفترقات الرئيسي ة في الضف ة الغرالي ة، ونص  الحواجز المفاجئة 

 ني ة.والنقاط األمني ة، وتكثيف جمع المعلومات األمني ة، بالتنسيا األمني  مع السلطة الفلسطي
مسارات هاني المصري،  –وقال رئيس المركز الفلسطيني  ألبحار السياسات والدراسات االستراتيجي ة 

لث"المونيتور" إن ه "في الل  عدم وجود تهري  لألسلحة في الضف ة الغرالي ة من األنفاق كما غز ة، تضطر  
، على الر  غم من المالحقة األمني ة المجموعات الفلسطيني ة المسل حة إلى تصنيع السالح المحلي 

سرائيل، لكن ال أالن  أن  السلطة الفلسطيني ة قد تغض  الطرف عن أي  بوادر  للسلطة الفلسطيني ة وا 
لعملي ات مسل حة فلسطيني ة، ألن  ذلك يتعارض مع برنامج الرئيس الفلسطيني  محمود عب اس، الذي 

، بعيدا  عن العمل المسل    ع الذي يدينه العالم".يريد كس  الرأي العام العالمي 
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د /أغسطس، أن  الحلم الذي  12وتوقع الكات  اإلسرائيلي  نداف شرغاي بصحيفة إسرائيل اليوم في 
يراود صالع العاروري قائد الجناح العسكري  لحماس، كتائ  عز الدين القسام، أن يصل بالحركة إلى 

 حاكاة واضحة للنموذج القائم في غز ة.مرحلة إنتاج القذائف الصاروخي ة في الضف ة الغرالي ة، في م
وقال مسؤول أمني  فلسطيني  رفض كشف هوي ته، لث"المونيتور" إن  "الاهرة انتشار السالح في الضف ة 
الغرالي ة تزعج السلطة الفلسطيني ة، ألن  هدف السلطة الحقيقي  وجود سالح واحد في األراضي 

جهزة األمنية الفلسطينية الرسمية، ومنع حيازة أي الفلسطيني ة، وهو سالح السلطة الذي تمتلكه األ
سالح مع أي مجموعات مسلحة أخرى، حتى لو جاء تحت شعارات المقاومة والعمل العسكري  ضد  

امتالك هذه المجموعات المسلحة لهذا السالح قد يكون تغطية على هدفها الحقيقي   إسرائيل، ألن
 ة، وهذا ما لن نسمع به".المتمث ل في نشر الفوضى في الضف ة الغرالي  

أخيرا ... ال يبدو أن  كشف إسرائيل مصانع األسلحة والخاليا العسكري ة في الضف ة الغرالي ة، سيردع 
المنال مات الفلسطيني ة عن تصنيع المزيد من السالح وتشكيل مجموعات عسكري ة جديدة، على الرغم 

سرا ئيلي ة في الوقت ذاته، لكن  الواقع األمني  القائم في مم ا تواجهه من مالحقة أمني ة مكث فة فلسطيني ة وا 
سرائيل تخوض سباقا  مع الزمن لنجاح  الضف ة الغرالي ة يشير إلى أن  المنال مات الفلسطيني ة وا 

 مخط طات كل  منها ضد  الطرف اآلخر قبل كشفها.
 9/1/2017المونيتور، 

 
حباط الحل اإلسرائيل 2017عام  .66  (2ي )... الحفاظ على القضية وا 

 هاني المصري 
في الجزء األول من هذا المقال، أوضحت أبرز معالم العام المنصرم، وفي هذا الجزء سأقترح بعض 
معالم طريا الخالص الوطني. فما حدر في العام الماضي باإلجمال ال يدعو للتفاؤل، لذا، فليس 

ين كما صرح الرئيس عباس، باإلمكان أن يكون العام الحالي عام إنهاء االحتالل وتجسيد دولة فلسط
ألن مثل هذه التصريحات تغطي على الواقع المعاكس بقصد أو من دون قصد، بما يحرم 

 العمل المناسبة لتنفيذها. استراتيجيةالفلسطينيين من بلورة الرؤية الشاملة ووضع 
بقاؤها حية في مواجهة التحدي ات الجسيمة إن المطلو  أوال  إنقاذ القضية الفلسطينية من الضياع وا 

التي تتهددها، من خالل التمسك بالمبادئ والحقوق واألهداف األساسية، وا عادة االعتبار لها كقضية 
تحرر وطني، والحفاظ على المكاس  والتمسك بوحدة القضية واألرض والشع ، وا عادة تعريف 

االعتراف بحا  المشروع الوطني والنائه، والتراجع عن التنازالت الكبرى التي قدمت سابقا ، خاصة
إسرائيل في الوجود، ووضع حا العودة لالجئين تحت رحمة إسرائيل، من خالل المطالبة بحل متفا 
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عليه لقضية الالجئين كما جاء في "مبادرة السالم العرالية"، وتشريع االستيطان من خالل الموافقة 
مبدأ "تبادل األراضي"، ما  على إدانة وتجريم المقاومة لالحتالل رغم أنها حا مقدس، والموافقة على

 يقتضي سحبه من التداول وعدم الرجوع إليه.
يضاف إلى ذلك إغالق با  العودة أمام المفاوضات الثنائية التي من المالحظ منذ فترة أن هناك 
تمهيدا  متواصال  لعودتها من خالل الموافقة على لقاءات مع نتنياهو قبل أو بعد مؤتمر باريس، ومن 

لرئيس بعد قرار مجلس األمن الذي يؤيد فيه العودة للمفاوضات من دون اشتراط التزام خالل موقف ا
إسرائيل بالحقوق الوطنية الفلسطينية المتضمنة في القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة، ومن دون 
اإلصرار على أن تكون في إطار دولي مستمر وكامل الصالحيات، وليس عقد مؤتمر دولي يكون 

  الستئناف المفاوضات، ويوفر في أحسن األحوال رعاية دولية شكلية لها.مدخال  
بينما المطلو  ثانيا  إعادة بناء مؤسسات منالمة التحرير لتضم مختلف ألوان الطيف السياسي 
واالجتماعي على أسس وطنية وديمقراطية توافقية وشراكة سياسية كاملة، بحير تعود المؤسسة 

 تقود وتمثل الفلسطينيين قوال  وفعال  أينما تواجدوا.الوطنية الجامعة التي 
وفي هذا السياق، يمكن اعتبار اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الذي سيعقد اليوم في 
بيروت فرصة ذهبية إلعادة بناء مؤسسات المنالمة لتكون بمستوى التحديات المطروحة، وهذا يعني 

وطني، بحير يتم التحضير له جيدا ، وليس أن يكون فرصة التعامل بكل جدية مع عقد المجلس ال
إلعادة هندسة مؤسسات المنالمة على مقاس شخص أو مجموعة أشخاص، أو فصيل وحده، بحير 
يحول المنالمة من مرجعية عليا وممثل وحيد إلى مجرد فريا من فرقاء عدة، وهذا إن حصل يكون 

ه للمنالمة.  أكبر إساءة يمكن أن توج 
فع الشروط التعجيزية والشروط المقابلة مثل اإلصرار على موافقة "حماس" والجهاد على ال بد من ر 

برنامج المنالمة والتزاماتها، والتوجه فورا  لعقد مجلس وطني جديد، فهناك إمكانية لحل واقعي يضمن 
ترميم وتجديد المجلس الوطني القديم وعقده بأسرع وقت ممكن، واالتفاق على عقد مجلس وطني 

 يد خالل عام من عقد القديم.جد
 

 وإلنجاح المجلس الوطني القادم ال بد أن يشمل التحضير له ما يأتي:
االتفاق على برنامج سياسي جديد وخطة عمل لتنفيذه لمواجهة المستجدات والمتغيرات الخطيرة • 

ا  بعد والعاصفة، ألن "اتفاق أوسلو" ألغته إسرائيل عملي ا  ومفترض تجاوزه فلسطينيا ، خصوص
االعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، كما أن  برامج الفصائل المختلفة وصلت إلى طريا مسدود أو 

 تعط لت. 
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معالجة مسائل في منتهى األهمية، مثل تجديد العضوية للفصائل واالتحادات الشعبية وغيرهم، • 
ا يعطي فرصة للتجديد وتوسيع واستبدال الوفيات أسوة بالفصائل التي من حقها استبدال ممثليها، وهذ

 العضوية لتشمل الشبا  والمرأة والشتات.
جراء التغييرات الالزمة لكي ال تبقى مصاريف •  تقديم تقرير مالي شامل عن الفترة السابقة، وا 

 المنالمة بندا  صغيرا  في موازنة السلطة.
بشأنه للمجلس الوطني الجديد تشكيل لجنة مهمتها دراسة الميثاق الوطني الفلسطيني، وتقديم مقترح • 

 الذي من المفترض أن يعقد بعد عام كحد أقصى من عقد القديم.
تشكيل لجنة لدراسة النالام األساسي، وا عادة النالر في أسس تمثيل الفصائل والتجمعات والهيئات • 

 واألفراد في المجلس الجديد.
ذا تعذر  ضرورة أن يعقد المجلس في الخارج ألن عقده في الداخل يجعله•  تحت رحمة االحتالل، وا 

ذلك فيمكن عقده في ثالر قاعات )الضفة الغرالية، قطاع غزة، الشتات( عبر تقنية الفيديو كونفرنس، 
بما يضمن مشاركة األعضاء من دون تدخل من االحتالل الذي يستطيع أن يمنع من يريد من 

 المشاركة سواء إذا عقد في الداخل أو الخارج.
نما الوقت اآلن لتوفير  الوقت اآلن ليس وقت مفاوضات، والحل الوطني ليس على األبوا ، وا 

مقومات استمرار تواجد الشع  الفلسطيني على أرض وطنه، والصمود، والمقاومة، والمقاطعة، 
والوحدة؛ من أجل تغيير موازين القوى حتى تكون إسرائيل مجبرة على قبول التسوية التي تتضمن في 

قامة الدولة على  الحد األدنى إنهاء االحتالل دون تنازل عن الرواية التاريخية وال عن بقية الحقوق، وا 
ذا رفضتها ستكون معرضة لخسارة كل شيء.67أراضي   ، وا 

إن األولوية اآلن للحفاظ على المكاس  ونقاط القوة التي ال نزال نملكها، وتعزيزها، وتقليل األضرار 
حباط المخططات اإلسرائي لية الرامية الستكمال تهويد القدس وأسرلتها، ونقل السفارة والخسائر، وا 

قامة "هيكل سليمان" المزعوم بدال  منه، وضم المزيد من األراضي  األميركية إليها، وهدم األقصى وا 
إلسرائيل بدءا  بمستوطنة "معاليه أدوميم" كما هو مطروح في المشروع الذي قدمه الوزير نفتالي بينيت 

 نهاية هذا الشهر. للكنيست إلقراره
حباط الخطر الداهم المتمثل باالستيطان االستعماري الذي يريد  كما ال بد من التركيز على مواجهة وا 
أن يستكمل خلا أمر واقع احتاللي لكي يفرض نفسه على أي حل قادم بصورة تستجي  إلحدى 

على ما هو عليه، وأبرز  صي  الحل اإلسرائيلي التي تتراوح هذه الصي  ما بين إبقاء الوضع الراهن
ما يميزه استمرار الحكم الذاتي والضم الزاحف وفرض الحقائا االحتاللية على األرض، والين الضم 
لكل الضفة أو للكتل االستيطانية أو لمناطا )ج(، والين حل على حسا  األردن أو بإشراكه في 
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مصر، أو إقامة دولة السيطرة على المعازل اآلهلة بالسكان في الضفة ودفع القطاع لحضن 
فلسطينية في غزة بضم مساحات من سيناء لها أو من دون ذلك، على أن تلحا بها معازل الضفة 
أو من دون إلحاق، بحير يكون هناك حل "اإلمارات السبع" الذي طرحه موشيه كيدار، والذي يقضي 

قامة سبع إمارات بدال  منها تتنازع فيما بينها، وتخضع كله  ا للسيطرة اإلسرائيلية. بحل السلطة وا 
إن قضيتنا قضية عادلة، والرأي العام العالمي مؤيد للحا الفلسطيني، والكثير من الدول سئمت من 
ن دعم ترام  لها لن يعطيها عصا سحرية تمكنها من تنفيذ  تعنت إسرائيل وتطرفها وعنصريتها، وا 

االنتخابية فسيساعد على قيام جبهة  أطماعها كما تعتقد، ألنه إذا نفذ ترام  ما تعهد به في حملته
عالمية ضده مركزها المعارضون له في بلده، وستنتشر على امتداد العالم كله. فالطريا أمام ترام  
يران والمسلمين واألقليات  ليست سالكة، فهو سيستعدي الكثير من دول العالم، من ضمنها الصين وا 

وق وحريات اإلنسان، وهذا يعني أن جبهة أعدائه والقوى الديمقراطية والتقدمية والمدافعة عن حق
كبيرة، وأن طريقه سيكون شاقا  ومعرضا  فيه للهزيمة والتراجع، فهو أتى من خارج النالام، والنالام 

 الراسخ منذ فترة طويلة لن يستسلم بسهولة.
 10/1/2017، األيام، رام هللا

 
 مصر تعيد تعريف العالقة مع قطاع غزة .67

 عبير بشير
القاهرة قد انحازت أخيرا، إلى وجهة النالر القائلة بأن تشديد الضغط على حركة حماس عبر  يبدو أن

ورقة معبر رفع، واالستمرار في تجاهل الحركة، لن يجدي نفعا في دفع حركة حماس إلى التسليم 
بالمطال  المصرية كاملة، ولن يجل  األمن واالستقرار لشمال جزيرة سيناء. لذلك تتجه السلطات 

خطوة، بهدف حلحلة  –لمصرية في الوقت الحالي إلى االنفتاح على قطاع غزة، عبر سياسة خطوة ا
العقد، وخلا جو من الثقة واالرتياح، بعد سنوات عجاف من القطيعة مع غزة بفعل االنقسام 
الفلسطيني وسيطرة حماس على القطاع من جهة، وألسبا  تتعلا بالوضع المصري الداخلي بعد 

يونيو. وتالهر تجليات االنفتاح المصري الجديد تجاه غزة، من خالل فتع  30يناير و  25ثورتي 
معبر رفع بشكل الفت وغير مسبوق على مدار أيام عدة من كل شهر أمام اآلالف من سكان غزة 
للمرور في كال االتجاهين، واستضافة مصر لمؤتمر عين السخنة بنسخه الثالر لبحر مستقبل 

، والمشاكل التي يعاني منها قطاع غزة، باإلضافة إلى إدخال دالف األطنان من القضية الفلسطينية
اإلسمنت لصالع القطاع الخاص، والسماح لعشرات الشاحنات المحملة بالبضائع بالمرور من سيناء 
إلى غزة عبر معبر رفع البري. مصر التي تعاني منذ فترة من موجة إرها  تضر  عمقها، وال 
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دة والكنائس، ويتعرض جنودها وأفراد شرطتها في سيناء ورفع والشيخ زويد إلى تستثني دور العبا
هجمات إرهابية، كان من الصع  على قيادتها أن تفتع معبر رفع بشكل طبيعي، وذلك ليس من 
با  تورط حركة حماس في تلك العمليات، فالقاهرة مقتنعة بأن ليس هناك قرار سياسي لدى حركة 

اء أو المدن المصرية، ولكن بسب  الحصول على معلومات استخباراتية، تفيد حماس بالتدخل في سين
مداد بين جماعة بيت المقدس وداع  في سيناء، و مجموعات وأفراد في  بوجود تنسيا و تعاون وا 
ن لم يكن لها عالقة بهذا التنسيا،  غزة لها ارتباط داعشي أو قاعدي. وتتهم القاهرة حماس بأنها وا 

الر عنه، أو على األقل ال تحاراله، وذلك لتواليفه سياسيا في خدمة مصالحها. لذلك فإنها تغض الن
فإن االستخبارات المصرية كانت تضع شروطا أمام حماس من أجل تحسين عالقتها معها، وفتع 
معبر رفع، ويأتي على رأس تلك الشروط، قيام حركة حماس باعتقال وتسليم العناصر المتشددة التي 

ع غزة وتتعاون مع داع  في سيناء، والتزام األخيرة عدم بناء أنفاق تؤثر في األمن تعي  داخل قطا
القومي المصري. باإلضافة إلى مطالبة حماس باالنخراط في الترتيبات األمنية على طول حدود 
القطاع مع مصر، لمنع تهري  العناصر واألسلحة إلى سيناء. حركة حماس وفي أكثر من مناسبة، 

لم ولن يتم  -كتائ  القسام -د على أنها ال تتدخل في الشؤون الداخلية لمصر، وأن سالحتعيد التأكي
توجيهه إلى صدر أي عرالي. وأوضحت الحركة أنها معنية بتطور العالقات مع مصر، ألن كل 

 المعطيات التاريخية والجغرافية تدفع بفكرة أن تكون العالقات طبيعية مع مصر.
ن يكون عنوان االنفتاح المصري الجديد على القطاع، هو االعتراف غير أن قادة حماس ينفون أ

بشرعية حكم حماس للقطاع، وهم يرون بأن السلطات المصرية ما زالت تتعامل مع غزة باعتبارها 
ين، بأنه في كل االجتماعات التي عقدت في القاهرة مسؤولملفا أمنيا وليس سياسيا، وأوضع هؤالء ال

ضمنها حركة حماس، كان الحضور من الجان  المصري يقتصر على  مع فصائل فلسطينية ومن
عناصر المخابرات المصرية، في غيا  أي مسؤول حكومي. حركة حماس ومن منطلا أن لديها 
مصلحة كبيرة جدا بتحسين العالقة مع القاهرة، لرفع الحصار الخانا عن القطاع، وفتع معبر رفع 

التهامات التي تطالها في شأن تعاونها مع تشكيالت عسكرية بشكل دائم. تسعى حاليا لإلثبات بان ا
تابعة لإلخوان المسلمين، ومع داع  في شمال سيناء لضر  االستقرار في مصر، ال أساس لها من 

 الصحة.
لذلك فإن أجهزة األمن التابعة لحماس، وفي إطار تفاهمات غير مباشرة مع القيادة المصرية، شرعت 

منية واسعة ضد المجموعات المتطرفة والسلفية التي تعمل في القطاع، وقامت في تنفيذ حملة أ أخيرا
 باعتقال العشرات من عناصرها، ومصادرة السالح والصواريخ التي بحوزتها.
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رالما يكون الهدف السياسي الالاهري من وراء االستدارة المصرية المفاجئة تجاه قطاع غزة، هو تقوية 
فتع محمد دحالن أمام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، نفوذ القيادي المفصول من حركة 

الهار دحالن بأنه يملك مفاتيع معبر رفع، وقادر على لع  دور "المخلص" لغزة من أزماتها،  وا 
بعدما تخلى عن غزة الجميع. وأن تغير الموقف المصري من قطاع غزة، ليس مبنيا على تقار  مع 

اد منه الضغط على السلطة الفلسطينية والرئيس أبو مازن حركة حماس بقدر ما هو فعل مضاد ير 
رالطا  بخالفات بينية، تتعلا برفض األخير خارطة الطريا التي وضعتها اللجنة الرالاعية والتي 
صراره على عقد المؤتمر السابع لحركة فتع والذي  تتضمن عودة دحالن إلى صفوف حركة فتع، وا 

 فتع. أفضى إلى إقصاء دحالن نهائيا عن حركة
 10/1/2017، النهار، بيروت

 
سرائيليا .68  عن عملية القدس البطولية ودالالتها فلسطينيا وا 

 ياسر الزعاترة
للعملية البطولية الرائعة في القدس التي كانت بتوقيع الشهيد فادي القنبر أكثر من داللة يمكن 

ومة الفلسطينية من جهة، التوقف عندها، لكن األهم برأينا هو ما يتعلا بداللتها على تواصل المقا
 وعلى واقع المجتمع الصهيوني من جهة أخرى.

في السياق الفلسطيني يتأكد للجميع أن انتفاضة القدس التي اندلعت مطلع شهر تشرين أول/ أكتوالر 
شهيدا، وتم خاللها تنفيذ عشرات العمليات التي  273ال تزال متواصلة، حير قدمت  2105من العام 

 من الجنود والمستوطنين الصهاينة، وجرحت أضعافهم. 50قتلت ما يقر  من 
هي تصعد وتهبط، لكنها متواصلة، وذلك رغم شراسة القمع الصهيوني؛ من قتل، ومن اعتقاالت ال 
تتوقف رفعت أعداد األسرى إلى أرقام تالمس االنتفاضتين الكبيرتين السابقتين، ورغم التعاون األمني 

 ارد رائحة السالح، وخيار المقاومة بكل ما أوتيت من قوة.الرهي  من طرف السلطة التي تط
انتفاضة القدس هي رد طبيعي على استمرار االحتالل وغطرسته من جهة، ورد على سياسات 
السلطة من جهة أخرى، ورفض عملي لألوهام التي تبثها األخيرة حول جدوى ما يسمى النضال 

ا أكبر خالل المرحلة المقبلة التي ستتجلى خاللها الدبلوماسي، واألرجع أن االنتفاضة ستشهد صعود
 لعبة استثمار مجيء ترام  إلى السلطة بمزيد من التهويد واالستيطان.

لقد أثبتت العملية البطولية أن المبادرات الفردية ستالل بالغة األهمية في الل نجاح الجهد 
الخاليا واعتقالها قبل أن  االستخباري للعدو، ومعه التعاون األمني من طرف السلطة في مطاردة

تنجع في تنفيذ عمليات لها، مع أن قليال منها قد نجع في ذلك، ما يعني أن على الفصائل أن تبادر 



 
 
 
 

 

 48 ص             4165 العدد:        10/2017 الثالثاء التاريخ: 

                                    

إلى دعم هذه المبادرات، بل والمطالبة بتعزيزها، وتبني شهدائها وذويهم بالكامل، السيما أن الصهاينة 
لون على العقوبات الجماعية بحا األهالي من   أجل منع من يفكرون فيها من التنفيذ.يعو 

الجان  اآلخر الذي يستحا التوقف في دالالت عملية القدس هو ما أثارته من جدل في المجتمع 
الصهيوني، فقد كان للفيديو بال  الوضوح الذي نشر العملية تأثير واضع على ذلك المجتمع، إذ 

سلحة يفرون ويختبئون كالفئران المذعورة شاهد الجميع كيف كان الجنود الصهاينة الذين يحملون األ
بدل مواجهة البطل الذي دهس مجموعة منهم، ثم عاد واستدار من جديد، ودهس مرة أخرى قبل أن 

 يطلا شرطي النار عليه.
ليست هذه العملية األولى التي تثبت أننا إزاء مجتمع يتغير بوضوح، فقد أدرك الجميع ذلك منذ حر  

خالل الحرو  التي شن ها االحتالل على قطاع غزة، فهنا جندي مدجج ، وبعد ذلك 2006تموز 
بالحديد يخشى الموت، ويطلا النار في كل اتجاه خوفا وذعرا، وهو انعكاس لحالة المجتمع برمته، 

 بما في ذلك المجتمع السياسي الذي أخذ ينخره الفساد كما لم يكن يحدر طوال عقود سابقة.
قال الكات  اليميني المتطرف الدكتور حاييم شاين، في مقال له  في تعليقه على عملية القدس

صدمته، وأن هذه “، إن صور الجنود والضباط وهم يفرون من ساحة العملية ”إسرائيل اليوم“بصحيفة 
أكت  هذه السطور “، مضيفا ”المناالر ستالل عالقة في الوعي الجمعي الفلسطيني كصورة انتصار

ضابط احتياط أصي  بإعاقة خالل خدمته العسكرية أشعر بالخجل لما وقلبي يقطر دما، فكمقاتل وك
 ”.شاهدت عيناي

وفيما يدرك الجميع أن لعبة التسوية لن تفضي إلى شيء في الل سقف نتنياهو واليمين، بل حتى 
اليسار أيضا، وفي الل المزيد من الغطرسة المتوقعة مع مجيء ترام ، فإن األمل بتصاعد 

ا، وصوال إلى مسار يصحع البوصلة الفلسطينية، ويخرج القضية من حالة التيه االنتفاضة يبدو كبير 
 الراهنة.

 سالم على القدس وشهيدها، وعلى كل الشهداء إلى يوم الدين.
 9/1/2017الدستور، عمان، 

 
 الردع الذي لم ينجح .69

 عميره هاس
رارا  دنيا  ث فقد عرف لو كان فادي القمبر قد خطط مسبقا  لعملية الدهس في القدس، أو كان هذا ق

بشكل جيد ما هي خطوات العقا  الجماعي التي تنتالر عائلته. وعرف أن جثته لم تسلم للعائلة من 
الذي يعتبر خطوة مهينة ومؤلمة إلى درجة كبيرة. وهو يعرف أن أقاراله سيعتقلون  األمرأجل دفنها، 
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منهم من عملهم في غرالي المدينة،  االعتقال، وأنه سيتم طرد البعض أثناءعلى الفور وسيتم ضرالهم 
وأن أبناء بنات عائلته اللواتي ال يحملن بطاقات الهوية المقدسية وهن متزوجات من أبناء المدينة، 

الشرطة  إلزعاجسيجدن أنفسهن مطرودات وبعيدات عن أوالدهن، وأن عائلته ستصبع هدفا  
مليات الذين سبقوه في شرقي وسنوات. فكل ذلك حدر مع عائالت منفذي الع ألشهروالسلطات 

 القدس. ومن الواضع أنه سيتم هدم بيت العائلة.
 2015في جبل المكبر فقط، حير يعي  منفذ العملية، هدمت إسرائيل خالل نصف سنة )من تموز 

( ثالثة منازل وأغلقت منزلين. وجميعها تعود لعائالت نفذ أبناؤها عمليات. 2016حتى كانون الثاني 
إلى داخل البيت ومأله حتى السقف. ومن المعلومات التي ينشرها  اإلسمنتضخ يعني  اإلغالق

منزال   35هدمت إسرائيل  2016 األولحتى نهاية كانون  2014مركز الدفاع عن الفرد، فانه من تموز 
أغلقت(. إن حقيقة أن الوالدين  4منازل هدمت في القدس و 6منازل لفلسطينيين )منها  7 وأغلقت

والنات اإلخوة الذين فقدوا مسكنهم، لم يكن لهم أي دور في هذا  اإلخوةألجداد وأبناء واألبناء وا
العمل، لم ت فدهم في شيء. إسرائيل وقضاة المحكمة العليا لالستئناف يعتبرون أن الهدم هو خطوة 
عقابية ردعية وشرعية وناجعة ضد من ينفذون العمليات. الشيء المؤكد هو أن فادي القمبر لم 

إلى ذلك: في حي مكتظ إلى هذا الحد، يتكون من بضع عائالت كبيرة، هو يعرف  إضافةع. يرتد
بالتأكيد أن أوالده سيعانون، ليس فقط من فقدان األ ، بل سيصبحون عنيفين أو منغلقين على 

ذاأنفسهم.   سالمتهم الصحية ستتضرر. وأيضاكانوا في المدارس سيتراجع تعليمهم.  وا 
السياسيون اإلسرائيليون تفسيرا  لفشل الردع في حالة القمبر: داع ، أسير سابا لقد وجد المحللون و 

سرائيل سارعت إلى تبني ذلك(، تحريض السلطة الفلسطينية  )هذا ادعاء كاذ  كما يبدو لحماس، وا 
حول موضوع نقل السفارة األمريكية إلى القدس، كالعادة، حير تبحر هذه التفسيرات عن قطعة النقد 

 وء وليس في المكان الذي توجد فيه بالفعل.تحت الض
عدد من الجنود والمجندات بالزي الرسمي ليسوا مشهدا  محايدا  ألي فلسطيني، وليس فقط للقمبر. 

الذين يقتحمون في كل ليلة عشرات المنازل الفلسطينية، وكذلك من أطلقوا  أولئكهكذا يبدو ويلبس 
لقصف غزة أو من  إرسالهمي الحواجز. أو من تم النار على عشرات النساء والبنات الصغار ف

ذاالمدنية من اجل هدم دبار المياه والحمامات المتحركة والخيام.  اإلدارةيرافقون  شط   وا 
 اإلسرائيليون هذه الحقائا من برنامج عملهم اليومي، فهذا ال يعني أنها غير موجودة.

ت الفلسطينية أكبر، أو العكس: يج  التشديد في إسرائيل سيقولون إنه لوال الردع لكان عدد العمليا
على الردع. الفلسطينيون يعتبرون أن انتقام إسرائيل هو جزء طبيعي من السياسة العامة ضدهم 
وليس ردا  على العملية. وعندما ال تقوم إسرائيل بالهدم كعقا ، فهي تهدم ألنها تريد البناء والتطوير. 
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ال الشعبي. ومع أو بدون حدور العمليات هي تقوم بتوسيع من اجل خنا النض األوالدوهي تعتقل 
 المستوطنات. وتخنا االقتصاد. وتخطط القتالع الفلسطينيين من القرى والبيوت في القدس.

والتحول إلى انتفاضة شاملة. وال يجدر البحر « التحليا»غير المنالمة ال يمكنها  األفرادانتفاضة 
أكثر فأكثر. وبقدر ما تحاول حماس تصوير  واإليالمردع عن سب  ذلك في قدرة إسرائيل على ال

لم تمت، من الواضع أن الجمهور بغالبيته ال يريد ذلك. « انتفاضة القدس»العملية كبرهان على أن 
في الل االنقسام الجغرافي واالجتماعي. وفي الل وجود قيادات ضعيفة ومتصارعة فيما بينها، فان 

 تفاضة هي شيء ال بد منه، لكن يج  انتالار الوقت المناس .الجمهور الفلسطيني يدرك أن االن
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