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 .1مقتل أربعة جنود إسرائيليين وجرح  15واستشهاد المنفذ في عملية دهس بالقدس
نش ررر األيـــام ،رام

 ،2017/1/9 ،م ررن رام هللا ،أن وس رراإع مع ررام مسر رراإيعية نجعر ر

ع ررن ن م ررة داود

الحمر ار سررجو أربعررة قتعررإ مس رراإيعيين ،وعشر ار ال رحررإ فررس عمعيررة دقررا نةرريقا سرراإ شرراحنة فررس
الجدا ،من بينها موقع سرو يم العبري ،وأن من بين األربعة ثاث م ندا  ،وأن العدد قابرع لعزاراد ،

كون أن عدداً من ال رحإ فس حالة حر ة .ونجع
أن شاحنة انحرف

ونجعر

ععإ الةرا  ،ودقس

صحيةة يديعو أحرونو

عن شررةة اححرتا

عددا من المار فس حس تعبيو فس الجدا الشرقية.

وكالررة أنبررا رواترررز عررن راديررو مسرراإيع  ،فررس وقر

بشاحنة فس الجدا ،فس عمعية وصةتها سعةا

سرراب  ،ثاثررة قتعررإ ععررإ األقررع فررس ق رروم

اححتا بر اإلرقابية .

وحسررم موقررع تررايمز أئ مسرراإيع  ،فررون الجتعررإ وال رحررإ قررم مررن ال نررود فررس رري

اححررتا  ،حيررث

كان أشار ،ظهر اليوم ،وفرس ببرر عا رع ،ملرإ أن  15نردياً أصريم فرس حرادث الردقا ،الريي يرر
أن فعسةينياً نةيه ،عند الواحد والنصف من ظهر يوم األحد ،فس مستوةنة أرمون قنتسيف المجامة
ععررإ أ ار ررس المرواةنين فررس بررع المكبررر وصررور برراقر بالجرردا المحتعررة ،وسر أنبررا مت رراربة حررو
مصير منةي العمعية ،اليي استهدئ ال نود با نزولهم من حافعة كان

ععإ مجربة منها ،حيث نجع المصابون ملإ مستشةإ قداسا عين كارم .
وأععن

شرةة اححتا اإلسراإيعية ،فس وق

نيرروز فر ر

تجعهرم بات راه المسرتوةنة أو

حح مجتع ساإ الشاحنة الةعسةينس  ..ووفر

سركاي

الشرررةة اإلسرراإيعية حظر ار ععررإ نشررر أي تةاصرريع متععجررة برراله وم ،بمررا فررس يلر قويررة

ساإ الشراحنة .لنرن مصرادر أمنيرة فعسرةينية قالر

من السراإ شرام فعسرةينس مرن حرس برع المكبرر

فس الجدا المحتعة .وقا المتحدث باسرم شررةة اححرتا ميكرس روزنةيعرد ،من ال نرود كرانوا قرد تر عروا
من حافعة فس الحس المةع ععإ البعد الجديمة فس الجدا ،وف ما يكر وكالة فرانا برا .

ووصة

الشرةة الحادث بأنه ق وم متعمرد  .وقالر

متحدثرة باسرم الشررةة ل ياعرة اإلسرراإيعية :منره

ق رروم مرقررابس ..ق رروم بالرردقا  .ويكررر اإلياعررة أنرره تررم مةررا الرصررا
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حسبما يكر وكالة رواتررز لننبرا  ،فيمرا أفراد
اقتحام قوا

ف راإية فعسرةين اليروم عبرر م ارسرعتها فرس الجردا

اححتا لمنةي العمعية الشهيد فس حس بع المكبر ،واست وام اسرته.

وروى حررارا أمررن مس رراإيعس لوسرراإع معررام محعيررة ،تةاصرريع ق رروم الرردقا بشرراحنة ،الرريي أدى ملررإ

مجتع  4نود من ي

اححتا  ،و رح  15آبران ععإ األقع ،وف

سكاي نيوز عربية  ،اليوم.

وقا الحارا لتعةزارون الجنرا العاشرر اإلسرراإيعس :فرس رز مرن الثانيرة نظرر ملرإ يسراري ،و أرير
أسرتةيع فجر بررأن أصرةها بشرراحنة مسرررعة ععتنرس أةيررر  .وأ ررائ :كانر

معس .أةعج

النار ععإ أحد اإلةا ار  ،لنننس أدرك

مرا

مع ررز أن يبجررإ مسدسررس

عدم دوى يل  ،ألن لديه مةا ار كثيرر  ،ولريا

عرردو أمررام مجصررور الجيرراد  .وم ررإ يج رو  :وعنررد زاويررة مررا ،أةعج ر

النررار ععيرره ،وأفر ر

بزنررة

صوم بعض الةام الم ندين أي ا أسعحتهم ،وبدأوا فس
مسدسس .عندما انتهي من مةا النارّ ،
مةررا النررار  .وأظهررر لجةررا كررامي ار مراقبررة ،أن الشرراحنة أسرررع بات رراه ال نررود وصرردمتهم ،وبعررد
فتر و يز توقف وعاد

كان

من ديرد لتدقسرهم ،وسر فررار النثيرر مرن ال نرود مرن موقرع الحرادث ،بينمرا

بنادقهم ععإ أنتافهم.

و ررا فررس المركــز الفلســطيني ل،عــالم ،2017/1/8 ،مررن الجرردا المحتعررة ،أن حصرريعة عمعيررة الجرردا
ت من

مجتع أربعة نود مسراإيعيين ،واصابة  15آبرران ثمانيرة مرنهم فرس حالرة البةرر الشرديد ،فيمرا

استشهد المنةي بعد مةا النار ععيه بشكع مباشر.

ويكر القدس العربي لندن ،2017/1/9 ،من رام هللا عن فادي أبو سعدى ،أنه من المعة
عمعية الدقا قيه نةي

أمرام مرا يعررئ باسرم قصرر المنردوم السرامس الريي كانر

لعنظر أن

تسرتبدمه براةانيرا

مبرران احنترردام البراةررانس لةعسررةين ،وقبررع بررروج البراةررانيين وتسررعيمه ،الرريي أصررب مج ر اًر لعصررعيم

األحمرر الرردولس ،ومرن ثررم مجر اًر لنمررم المتحرد  ،وبجررس كرريل منري يلر الوقر  .ونةرري العمعيرة فررادي أحمررد
حمدان الجنبر من بع المكبرر فرس الجردا المحتعرة ،بشراحنة كبيرر مرن ةرراز مرسريدا ألمانيرة الصرنع

ثجيعة.
 .2كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية تبارك "عملية القدس"
أند

كتعة التغيير واإلصاح البرلمانية أن عمعية الدقا البةولية النوعية فس مدينة الجدا تأتس فرس

مةررار الرررد الةبيعررس ععررإ رراإم اححررتا المت ازيررد  ،وقررس دليررع ععررإ حيويررة انتةا ررة الجرردا ،وععررإ

مراد ر الها وععإ مراد شعبنا الشامبة.
وأند

النتعة فس بيان لها نشر يوم األحد  ،2017/1/8أن مراد األحررار أقروى مرن بررو اححرتا ،

وأن شعبنا الةعسةينس يوا ه بعزامته الثابتة راإم العدو التس تةا أقصراه بتدنيسره ،وقدسره بتهوارده،
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و ةته بابتاع أر ها باحستيةان ،و ز بحصارقا الظالم ،وأقعنا فرس ال ر  48الترس تمرارا بحجهرم كرع
صنوئ العنصراة المجيتة ،ف اً عن نصف شعبنا المشرد فس أصجاع األرض .

رتصوم البوصررعة الحجيجي ررة لش ررعبنا وأمتن ررا ،وتؤك ررد أن الع رردو
وأنررد النتع ررة أن ق رريه العمعي ررة ررا لر ر ّ
المشررتر قررو العرردو الصررهيونس ،وتشررير ملررإ البيررار احسررتراتي س الرريي ي ررم ععررإ النررع الرروةنس أن

يتمترا بعةه لموا هة قيا العدو المتغةرا .

فلسطين أون الين2017/1/8 ،

 .3مستشار عباس :القيادة الفلسطينية تجري اتصاالت لمواجهة نقل السفارة األمريكية إلى القدس

رام هللا ،لنر رردن :كشر ررف مستشر ررار ال ر ررإيا الةعسر ررةينس م ر رردي البالر رردي أن الجير رراد الةعسر ررةينية ت ر ررري
اتصرراح

مررع كررع مررن الممعنررة العربيررة السررعودية ومصررر واألردن وروسرريا و يرقررا لموا هررة مسررعإ

الرإيا األمراكس المنتبم دونالد ترامم نجع سرةار براده مرن ترع أبيرم ملرإ الجردا المحتعرة ،مو رحاً
أن الجمررة العربيررة المجبعررة فررس آيار يمررارا ،فررس األردن ،وقمررة منظمررة التعرراون اإلسررامية المجبعررة فررس
ماليزاا ،ستبحثان فس قيا الجرار وتداعياته .وحير فس لجا مع عدد من الصحافيين فس مكتم الرإاسرة

فرس رام هللا مرن أن تنةيري قرريا الجررار سريكون لرره ترأثير تسرونامس  ،مشردداً ععررإ أن قريا المو روع يهررم
كع العرم والمسعمين وليا الةعسةينيين وحدقم ،ليل سيكون لعدو العربية واإلسامية موقف .
الحياة ،لندن2017/1/9 ،

 .4عريقات :تجفيف مستنقع االحتالل مفتاح االستقرار واألمن في المنطقة
أراحا :أند أمين سر الع نة التنةييية لمنظمة التحرارر الةعسرةينية صراإم عراجرا

أن ت ةيرف مسرتنجع

اححررتا اإلس رراإيعس قررو مةترراح احسررتجرار واألمررن وال ررمانة لهزامررة اإلرقررام واحنتصررار ععي ره ،فررس

المنةجة .وشدد عراجا  ،با ندو سياسية ،عجد

مسا األحد  ،2017/1/8فس مجر محافظة أراحرا

واأل روار ،ويل ر فررس مةررار محيررا الرريكرى الثانيررة والبمسررين حنةاقررة حركررة فررت  ،ععررإ أن الن ررا

الوةنيرة السراعية لتحجير المصرير

الوةنس الةعسةينس انةع معتمداً ععإ معة مرن الحجرو والثوابر
الوةنس وأن فعسةين سر ثجافس وح اري عالمياً ،يعزز األمن والسعم األقعس والعالمس.
وأند عراجا

أن المصالحة الةعسةينية وانها احنجسام قمرا ال رمانة لعوقروئ أمرام كرع المتغير ار فرس

اإلقعيمررين العربررس والرردولس ،مشرردداً ععررإ أنرره ح دولررة فررس ررز وح دولررة دون ررز  ...وأنررد أن فعسررةين
ومصعحة الشعم الةعسةينس فو الحسابا
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 .5عشراوي تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وانجاح مؤتمر باريس
رام هللا  -م ررن بع رردون مظع رروم ،تحرا ررر وح عي ررد :رردد

ع ررو الع ن ررة التنةييي ررة لمنظم ررة التحرا ررر

الةعس ررةينية حن رران عشر رراوي التأني ررد عع ررإ دع ررم الجي رراد الةعس ررةينية لم ررؤتمر ب رراراا لعس ررام وس ررعيها
إلن احه .وشدد

عشراوي ،فس بيران صرحةس لهرا األحرد  ،2017/1/8ععرإ أقميرة اسرتناد المرؤتمر فرس

ق ارراته لعجانون الدولس ،والدولس اإلنسانس ،وق ار ار م عا األمن الدولس بما فيها الجرار  2334األبير،
البررا

بوقررف احسررتيةان اإلس رراإيعس .وقال ر

منرره ععررإ الم تمررع الرردولس أن يتحمررع مسررؤولياته فررس

من رراح مررؤتمر برراراا لعسررام وتنةيرري مبر اترره .وأنررد

بييررر كوشررارد فررس رام هللا،

متابعتها وان احها وف

عش رراوي ،التررس التج ر

الجنصررع الةرنسررس العررام

رررور تحديررد م ررمون مررؤتمر برراراا وأقدافرره وآليررا

دو زمنس محدد إلنها اححتا اإلسراإيعس.

التنةيرري ومتةعبررا

وكالة قدس برس2017/1/8 ،

 .6وزارة اإلعالم الفلسطينية تطلب من النيابة إغالق ثماني إذاعات وخمس محطات تلفزيونية
رام هللا  -ب ررا

برر ر األيام اإللنترونير ررة  :ععم ر ر

األي ررام اإللنترونيرررة م ررن مصرررادر مةععرررة ،أن وزار

اإلعررام قرردم  ،أمررا ياألحررد ،،ةعبراً لعنيابررة العامررة بررو ا ثمررانس مياعررا
تعةزاونيرة فررس عرد محافظررا
ةعب

بال ررةة الغربيرة .وأشررار المصرادر ملررإ أن قرريا اإل ر ار  ،ررا  ،بعررد أن

وزار اإلعام من أصحام محةا

مح أنه ررا لرررم تسرررت م .كم ررا لةت ر ر
وتعةزاونية أبرى كان

محعيررة ،وبمررا محةررا

اإلياعة والتعةز تصوام أو اعها الجانونية أنثرر مرن مرر،

المصر ررادر مل ررإ أن الررروزار تعاة ر ر

مهدد باإل ا  ،وقام

بوي ابي ررة مرررع محةرررا

بتصوام أو اعها األسبوع الما س.
األيام ،رام

مياعيرررة

2017/1/9 ،

 .7حماس تبارك عملية الدهس بالقدس وتؤكد أنها رد على جرائم االحتالل
بارك ر

حركررة حمرراا عمعيررة الرردعا البةوليررة والش ر اعة فررس الجرردا المحتعررة ،مؤكررد أنهررا تررأتس فررس

سيا الرد الةبيعس ععإ راإم اححتا اإلسراإيعس وانتهاناته بح شعبنا وأر نا ومجدساتنا.

وق ررا الن رراة باس ررم الحرك ررة ،ف رروزي برق رروم ،ف ررس تصر ررا ص ررحةس ،الي رروم األح ررد ،من العمعي ررة نتي ررة
حسرتمرار السياسررا

الصرهيونية العدوانيررة بحر أقعنررا فرس الجرردا والمسر د األقصررإ ،مشردداً ععررإ أنهررا

دليع ععإ استم ارراة المجاومة وم س انتةا ة الجدا.
ّ

التاريخ :اإلثنين 2017/1/9

العدد4164 :

ص

7

وأشار برقوم ملإ أن كع محاوح

الجتع واإل رام واإلرقام اإلسراإيعس بح شعبنا ومجاومتنا وأقعنا فس

الجرردا لررن تنسررر مراد المجاومررة ولررن تزارردقا مح مص ر ار اًر ععررإ الم ررس فررس ةرا ر ال هرراد والمجاومررة

دفاعاً عن شعبنا وأر نا ومجدساتنا بكع ما أوتينا من أدوا

المجاومة وأشكالها.

حمرع اححرتا وحكومترره العنصرراة المسرؤولية النامعررة عرن النتراإو وتة يررر األو راع فرس الجرردا
كمرا ّ
ار سياساتها المتغةرسة والةاشية بح شعبنا ومجدساتنا.
موقع حركة حماس ،غزة2017/1/8 ،

حماد خالل مسيرة لحماس ابتهاجا بعملية القدس :العملية هي بداية البشريات وأولى قطرات الغيث
ّ .8
نظم حركة حماا مسي ار حاشد فس مدينة ز و نوم قةاع ز وشماله ابتها اً بعمعية الدعا
البةوليررة فررس الجرردا المحتعررة .وانةعج ر

المسرري ار بمشرراركة المإررا

مررن أنصررار الحركررة مررن مس ر د

البعةررا ال ارشرردين شررما الجةرراع وميرردان الشررهدا فررس مبرريم الشرراةش رررم ررز ومس ر د الشرررةة فررس

محافظة بانيونا.

وفس كعمة له با مسير شما الجةاع أند ع و المكتم السياسرس لعحركرة فتحرس حمراد ،أن عمعيرة
الجدا قس بداية البشراا

ال اريررا

وأولإ قة ار الغيث لععام ال ديد وأن انتةا رة الجردا لرن تهردأ حترإ ترفرع

فررو ربرروع الجرردا .وقررا حمرراد من الشررهيد فررادي الجنبررر بعمعيترره حةررم كررع أمنيررا

وتةععررا

التنسي األمنس والتةبيع مع اححتا اإلسراإيعس .ونبه ملإ أنه من ح أبنرا الشرعم الةعسرةينس فرس
الدابع والبارج أن يبر وا فس مسي ار حاشد تعبي ار منهم عن فرحهم وابتها هم بالعمعية.

يبر ررون األبةررا  ،مردفراً :لجررد أرعبررتم اححررتا ،
وأشراد حمرراد بأقررالس الجردا المحتعررة الصررابران الريين ّ
وكعنا شاقد كيف نود نببة اححتا قربوا من أمام الشاحنة فس العمعية.
موقع حركة حماس ،غزة2017/1/8 ،

" .9الجهاد اإلسالمي" :عملية القدس ُتعد ردا طبيعيا على جرائم االحتالل اإلسرائيلي
لجررس  4نررود مس رراإيعيين مصرررعهم وأصرريم  15آبرررون ،بعمعيررة دقررا التررس نةرريقا الجنبررر فررس بررع
المكبر ررر بالجر رردا ،بواسر ررةة شر رراحنة ،فيمر ررا ر رررى اسر ررتهدافه برصر ررا

استشررهاده فررس المكرران .وبارك ر

نر ررود اححر ررتا  ،مر ررا أدى ملر ررإ

حركررة ال هرراد اإلسررامس ،عمعيررة الرردقا التررس نةرري

بمدينررة الجرردا

المحتعررة .واعتبررر النرراة باسررم حركررة ال هرراد اإلسررامس داود شررهام فررس بيرران لرره نشررر اليرروم ،عمعيررة

الجدا رداً ةبيعياً ععإ راإم اححتا اإلسراإيعس بح أبنا شعبنا الةعسةينس.

فلسطين أون الين2017/1/8 ،
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 .11الفصائل تبارك عملية القدس وتدعو لتصعيد االنتفاضة
باركر

فصرراإع فعسررةينية ،عمعيررة الرردقا التررس قررام بهررا الشررام فررادي أحمررد حمرردان الجنبررر فررس الجرردا

المحتعرة ،معتبرررً أنهررا رد فعررع ةبيعررس ععررإ رراإم اححرتا بحر أبنررا شررعبنا ،داعير ًة فرس يا
الةعسةينيين لتصعيد انتةا ة الجدا د اححتا ومستوةنيه.
وبارك ر

الوقر

حركررة األح ررار الةعسررةينية عمعيررة الرردقا البةوليررة ،مؤكررد أنهررا نوعيررة ورسررالة تأنيررد ععررإ

حيوية انتةا ة الجدا وفشع منظومة اححتا األمنيرة .وشردد

فرس بيران لهرا ،ععرإ أن قريه العمعيرة

تعرد ردا ةبيعيرا ععررإ م ررام اححرتا المتواصررع بحر شررعبنا واعداماتره الميدانيررة ،وتثبر
شعبنا بنهو وبيار المجاومة والموا هة وععإ استم ارراة احنتةا ة ر م كع محاوح

كمررا بارك ر

تمسر أبنررا

مبماد ش اررتها.

كتاإررم المجاومررة الوةنيررة ال نرراح العسرركري لع بهررة الديمجراةيررة لتحراررر فعسررةين ،عمعيررة
النتاإم فس بيان لها ،أن قريه العمعيرة ترأتس

الدقا البةولية فس بع المكبر بالجدا المحتعة .وأند

رداً ةبيعي راً عع ررإ رراإم احح ررتا اإلسر رراإيعس المتواصررعة بحر ر الش ررعم الةعسررةينس ،مش رردد ً عع ررإ أن
المعركة مع اححرتا متواصرعة ةالمرا اسرتمر العردوان ععرإ الشرعم الةعسرةينس ومجدسراته ،داعيرة ملرإ
مزاد من العمعيا

فيمررا أعرب ر

التس تردع قوا

اححتا ومستوةنيه.

حركررة المجاومررة الشررعبية و ناحهررا العسرركري كتاإررم الناصررر صرراح الرردين عررن مباركتهررا
د الشعم الةعسةينس.

لعمعية الجدا ،معتبرً أنها تأتس رداً ععإ استمرار العدوان اإلسراإيعس
مل ررإ يلر ر  ،وص ررة حرك ررة الم اق رردين الةعس ررةينية ،عمعي ررة ال رردقا الت ررس وقعر ر
والش اعة وتأتس فس سيا الرد الةبيعس ععإ راإم اححتا وارقابره
العمعية تؤكد ععإ استمرار نهو احنتةا ة ر م كع محاوح

وفررس يا

السرريا  ،بارك ر

بالج رردا ،بالبةولي ررة

رد شرعبنا .وقالر

فرس بيانهرا:

اححتا الةاشعة لوأدقا والنيع منها .

كتاإررم شررهدا األقصررإ  -فعسررةين ل روا الشررهيد ن ررا العررامودي ،الرريراع

العسرركري لحركررة فررت  ،عمعيررة الرردقا البةوليررة .وقالر

فررس بيرران لهررا :من قرريه العمعيررة البةوليررة رد

فعررع ةبيعيررة ععررإ رراإم اححررتا  ،وأنهررا تكشررير ملررإ تمسر الشررعم الةعسررةينس بررنهو النتاإررم الثرروري
اليي عبر عنه با عر ها العسكري والتدرابا التس بثتها لمجاتعيها فس يكرى احنةاقة الر. 52
فلسطين أون الين2017/1/8 ،

" .11الجهاد" :مشاركتنا باللجنة التحضيرية من أجل إنشاء مجلس وطني جديد
ررز  ،رام هللا  -يحيررإ اليعجرروبس :أععررن الجيررادي فررس حركررة ال هرراد اإلسررامس ب ررر حبيررم ،أمررا،
موافجة حركته ععإ اليقام ملإ ا تمراع الع نرة التح ريراة المكعةرة باإلعرداد حنعجراد الم عرا الروةنس

م ررن أ ررع أن يك ررون قن ررا م ع ررا وةن ررس دي ررد يتمث ررع في رره الن ررع ال رروةنس بم ررا ف رريهم حركت ررا حم رراا
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وال هرراد  .وأ ررائ حبيررم فررس تصررا لصررحيةة فعسررةين  ،أن التمثيررع يكررون ممررا عبررر انتبابررا

أو

مؤكدا أن المهرم أن يكرون الم عرا فرس حرا انعجراده ممرثاً بشركع كامرع
التواف بين ميع األةرائ ،
ً
لنع أةيائ العون السياسس الةعسةينية.
وأنررد أن مشرراركة حركررة ال هرراد اإلسررامس فررس ا تمرراع الع نررة التح رريراة بةررو بات رراه ترتيررم البير

تم التواف بشأنها فس اتةا الجاقر عام .2011
الةعسةينس وتحجي المصالحة التس َّ
فلسطين أون الين2017/1/9 ،
 .12حّلس :من مصلحة حماس تسهيل عمل فتح بغزة ومن مصلحة فتح تسهيل عمل حماس بالضفة

ررز  -يحيررإ اليعج رروبس :وصررف ع ررو الع ن ررة المركزاررة لحرك ررة فررت  ،أحمررد حع ررا ،التإررام الم ع ررا

الوةنس بأنه بةو مي ابية لتر مة اتةا الجاقر عام  ،2011لبةوا
الجاقر ملإ م ار ا

وآليا

وقا حعا فس حوار با

تناق

فس مةار الم عا الوةنس.

مشير ملإ حا رة اتةرا
ًا
عمعية،

بديا عن م ار
مع صحيةة فعسةين  :من انعجاد الم عا الوةنس ليا ً
يات رره أن ل رردى ف ررت

مبين ررا ف ررس الوقر ر
احنتباب ررا ً ،
الصعام التس قد تبرز قنا أو قنا .

دي ررة ف ررس الوص ررو مل ررإ المص ررالحة وت رريليع ك ررع

وعن مبادر محمد دحان ،حو الحوار الةعسةينس الشامع ،قا حعا :من قريه الردعو ح تعنينرا مرن
قرام أو بعيد ،وقس ا

مرن شرب

يعنس فت من قرام أو بعيد .

فصرع مرن فرت ولرم يعرد لره و رود فيهرا ،وقريا شرب

لرم يعرد

و أرى أن مررن مصررعحة حمرراا تسررهيع العمررع الةتحرراوي فررس ررز  ،ومررن مصررعحة فررت تسررهيع العمررع

الحمسرراوي بال ررةة ،بحسررم قولرره .وبشررأن العرررض العسرركري الرريي نظررم فررس يكرررى انةاقررة فررت  ،أنررد
حعا أنه ح ععم لعحركة بهيا العرض ،وأنه لم يتم بالتنسي معها وح مع اإلةار الجيادي لها فس ز.

وقا  :ح نعرئ من اليي أ رى قيا العرض ،وقنا حديث أن بعض ال ماعا
بةت  ،وال ز اآلبر له عاقة بتنظيما

أبرى .

ز منها له عاقة

فلسطين أون الين2017/1/8 ،

 .13أبو مرزوق يتهم السلطة بأزمة الكهرباء بغزة بعد تعطيل الوعود القطرية
ز  :تشهد كافة مناة قةاع ز مني عد أسابيع نجصا شديدا فرس النهربرا  ،واروم ال معرة الما رس

أععن

شركة التوزاع عن توقف أحد المولدا

التس تمد الجةاع بالةاقة ،وقو ما أدى ملإ نجر

فس الموارد ،قبع أن تعود لتشغيعه صباح أما.
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فررس قرريا السرريا أنررد ناإررم رإرريا المكتررم السياسررس لحمرراا الرردكتور موسررإ أبررو مرررزو  ،أن حركترره
تبرري

هرروداً كبي ر اًر مررن أ ررع حررع مشرركعة النهربررا  ،وأنرره تررم ةرررح النثيررر مررن الحعررو لنررن السررعةة

عةع ر

منحررة البن ر اإلسررامس لعتنميررة والبالغررة  100معيررون دوحر لعمررع محةررة كهربررا تغرريي قة راع

الةعسررةينية رف ررتها تحر

يراعررة السررياد  .وقررا فررس تصرراحا

ز  ،مشي ار ملإ أن األت ار حاولوا التعامع مع كع المشكا

لوكالررة «شررهام» المحعيررة من السررعةة

ورصدوا ليل

لحع مشكعة النهربا  ،وأن يل أي ا تعةع بسبم رفض السعةة.

هودا ومبالغ مالية كبيرر

واتهم كيل السعةة بتعةيع الوعود الجةرارة بمرد بر الغراز وت ديرد محةرة النهربرا وربر بر .161

وقررا «السررعةة الةعس رةينية ح تبرري أي هررد لحررع المشرركعة ،وتةرررض

ررابة قاإعررة ععررإ المحروقررا

لصال بزانة ال ةة» .ومن أ ع مي اد حع لنزمة المستةحعة ،عجد

الةصاإع الةعسةينية يوم أما

ا تماعا فس ز ،لبحث الحعو الممكنة.

القدس العربي ،لندن2017/1/9 ،

" .14الشعبية" :فتح وحماس أفشلتا بإصرار وبتعمد كل المبادرات الهادفة لحل أزمة الكهرباء بغزة
صباح :حير «ال بهة الشعبية لتحرار فعسةين» فس بيان أما من «انة ار شعبس
ز  -فتحس ّ
فس حا استمرار أزمة النهربا الةاحنة بغز » ،وقال « :لن نساوم ععإ الحجو المدنية والحياتية
لشعبنا ،وأزمة النهربا سياسية بامتياز» .وأ اف « :األزمة أصبح  ،لنسف ،قد اًر مزمناً ععإ

أقالس الجةاع ،وحعولها حبيسة أدراج المسؤولين ،وح ر بة لدى ةرفس احنجسام فس الوصو ملإ
ْ
حعو تنهيها وتبةف من معانا المواةنين».
واتهم حركتس «فت » و«حماا» بأنهما «أفشعتا بوصرار وتعمرد كرع المبراد ار الوةنيرة الهادفرة الرإ
ْ
حررع قرريه األزمررة ،فررس ظررع محاوحتهمررا الحثيثررة تن رراا سياسررا مدار احنجسررام ،وادار الظهررر لعحعررو
الوةنية ،وربةها بمصالحهما الباصة بعيداً عن مصعحة المواةنين».

حمعر
كما ّ

«الشرعبية» سرعةة الةاقرة وشرركة النهربرا المسرؤولية عرن «سرو مدارتهرا قريه األزمرة ،مرن

بررا سررو العدالررة فررس توزاررع األحمررا » ،داعيررة حكومررة التواف ر الرروةنس ملررإ «ملغررا

ررابة البعررو

يتكعةررس السررعةة وقررود المحةررة مررن  80فررس المإررة مررن ال ررابة ،المةرو ررة ععررإ الوقررود الرريي يشررغع

محة ررة النهرب ررا » .وح ررير ال بهرررة ف ررس نهاي ررة بيانهرررا م ررن «انة ررار ش ررعبس» فرررس ح ررا تة رراقم قررريه
اإلشكالية ،مؤكد ععإ مواصعة ال هود واحتصاح
المواةنين واحستجرار فس الجةاع.

التاريخ :اإلثنين 2017/1/9
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 .15حزب الشعب :اتصاالت واسعة مع القوى والفعاليات للتباحث حول أزمة الكهرباء بغزة

ررز  :أنررد نافرري نرريم ع ررو المكتررم السياسررس لحررزم الشررعم الةعسررةينس ،أن حزبرره ي ررري اتصرراح

واسعة مع الجوى والةعاليا
والتواف ععإ فعاليرا

الشرعبية فرس محافظرا

شرعبية

رز كافرة ،مرن أ رع التباحرث حرو أزمرة النهربرا

را ةة ععرإ ميرع األةررائ مرن أ رع عراج قريه المشركعة فرس أقررم

وق  .وحمع المسؤولية كيل لعمسؤولين فس ال ةة و ز ،وقا من مواصعة السعةة الةعسةينية فرض

« ررابة البعررو» بحا ررة إلعرراد نظررر ،بمررا يتوافر وأو راع قةرراع ررز الصررعبة ،وانتجررد بشررد السياسررة
التس تتعامع بها شركة النهربا فس ز وتجصيرقا فس التعامرع «الحاسرم والمسرؤو » فرس مرع فرواتير
ما تصرفه المؤسسا

المحسوبة ععإ المتحكمرين فرس األو راع بجةراع رز  ،والرزامهم بتسرديد برد مرا

ينةجونه من ةاقة كهرباإية.

القدس العربي ،لندن2017/1/9 ،

 .16حزب التحرير يدعو الفصائل لرفض التجاوب مع دعوة موسكو للحوار
رام هللا :دعا حزم التحرار فس فعسةين الةصاإع الةعسةينية التس دعتهرا روسريا لبحرث المصرالحة فرس

موسكو ملإ رفرض الردعو ورفرض التردبع الروسرس فرس ق رية فعسرةين ،معتبر ار أن المصرالحة الترس ح
تتم ععإ أساا العجيد ح يمكن أن تتم فس أح ان المسرتعمران ،حسرم مرا را فرس تععير صرحافس

لعمكتم اإلعامس لعحزم.
وكان

حركتا حماا وفت وعدد من الةصاإع الةعسةينية قرد أبرد

ت اوبرا مرع الردعو الروسرية لبحرث

معف المصالحة فس موسكو.

وقررا الحررزم من روسرريا دولررة محاربررة لنمررة اإلسررامية وح يص ر أن تنسررو حركررا

العاقررا

الوق ر

المجاومررة معهررا

الدبعوماسررية ،وح أن تكعةيهررا الةرصررة لعترردبع فررس شررؤون األمررة ،وأن تعر الرردعو ررا

فررس

الرريي تتغنررإ فيرره روسرريا به متهررا الشرسررة ععررإ الشررام واب رراعها فصرراإع الثررور إلراد أمراكررا

عبر فرض الحع السياسس اليي يحافظ ععإ نظام بشار األسد ،حسم نظر الحزم.

وقا ماقر ال عبري ع و المكتم اإلعامس من الحزم ح ينظر لج ايا األمرة مرن منظرور فصراإعس
واررفض سياسررة تجسرريم األمررة والتةرار بررين ق رراياقا وشرردد ععررإ أن ق ررية األمررة واحررد وموقةهررا مررن

األعدا واحرد .وحرير قراد الةصراإع مرن أن تعةره و وقهرا بعرار اإل ررام الروسرس ميا قبعر

الجتعة الروا ،حسم تعبيره.

التاريخ :اإلثنين 2017/1/9
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 .17قيادي بفتح يدعو المعارضة السورية لعدم المشاركة بمؤتمر إسرائيلي في القدس
الجرردا :دعررا حرراتم عبررد الجررادر ،مسررؤو معررف الجرردا فررس حركررة فررت  ،المعار ررة السرروراة ملررإ عرردم
المشرراركة فررس المررؤتمر الرريي يعجررده معهررد ترومرران لنبحرراث التررابع لع امعررة العبراررة فررس مدينررة الجرردا
المحتعة فس السابع عشر من الشهر ال اري.

واعتبر عبد الجادر مشاركة المعار ة السوراة فس قيا المؤتمر بانها تشكع ةعنة لعشرعم الةعسرةينس،

مو حا أن مسرراإيع الترس تتبرانإ اليروم ععرإ معانرا الشرعم السروري قرس نةسرها مسرراإيع الترس تمرارا

كافة أشكا العنف واح ةهاد بح الشعم الةعسةينس.
وكانر

م موعررة محسرروبة ععررإ المعار ررة السرروراة قررد أعرب ر

عررن عزمهررا تعبيررة الرردعو التررس و ههررا

معه ررد تروم رران لعمش رراركة فر رس أمس ررية ح ررو األزم ررة الس رروراة ،باإل ررافة مل ررإ است ررافة مج رراتعين م ررن
المعار ة السوراة لعحديث مباشر ملإ المشاركين فس األمسية عبر احتصا بتجنية الةيديو كونةرنا.

وقا عبد الجادر أن مسراإيع تحاو توظيف المأسا اإلنسانية فس سوراا واستغا المعار رة السروراة
عبررر الجيررام بمبرراد ار

منسررانية وسياسررية واعاميررة لعتغةيررة ععررإ مررا تجرروم برره مررن ا ررةهاد لعشررعم

الةعسةينس والتنكر لحجوقه الوةنية المشروعة.

القدس ،القدس2017/1/8 ،

 .18مهرجان مركزي بذكرى انطالقة حركة فتح في بيروت

منظمة التحرار الةعسةينية ،وحركة فت  ،يروم األحرد ،مهر انرا مركزارا لمناسربة الريكرى

بيرو  :أقام

الثانية والبمسين حنةاقة الحركة فس قاعة رساح

الغبيري فس العاصمة العبنانية بيرو .

وح ررر المهر رران س ررةير دول ررة فعس ررةين ل رردى ال مهورا ررة العبناني ررة أش رررئ دب ررور ،وأم ررين س ررر ف ررت

وفصرراإع منظمررة التحراررر الةعسررةينية فتحررس أبررو العررردا  ،وممثعررون عررن األحرزام العبنانيررة والةصرراإع
الةعسةينية وحشد من أبنا الشعبين العبنانس والةعسةينس.

أبو العردا

اعتبر فرس كعمتره َّ
أن النةراح المتواصرع قراد ملرإ معران الدولرة الةعسرةينية كع رو م ارقرم،

آماً بالوصو ملإ احعترائ النامع بع وية فعسةين فس األمم المتحد وعاصرمتها الجردا الشرراف.
يرر

وأند ععإ ح العود  ،ر م من كع ال غو التس تمارا ععرإ الجيراد الةعسرةينية ،ألنهرا حجرو
با عة لعتةاوض والمساومة وقس ح لنع الشعم الةعسةينس.
ورأى أن من از المؤتمر السرابع لحركرة فرت

الةعسةينية رسم

السياسا

التاريخ :اإلثنين 2017/1/9
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 .19نتنياهو :كل المؤشرات تدل أن منفذ عملية القدس مناصر لـ"داعش"

يكر وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة ،2017/1/8 ،عن سعيد عموري ،أن رإيا الوز ار اإلسراإيعس
بنيامين نتنياقو ،قا مسا يوم األحد ،من منةي عمعية الدقا فس مدينة الجدا معروئ لدى أ هز
األمن ،ووفجا لنع المؤش ار  ،فهو من أنصار تنظيم داع
ونجع الموقع اإللنترونس لصحيةة يديعو

أحرونو

اله ما

اإلسراإيعية عن نتنياقو قوله فس تعجيبه ععإ

التس من الممكن دا أن يكون لها عاقة بما ي ري

العمعية :اله وم قو ز من سعسعة اله ما
من ق ما

اإلرقابس.

مماثعة فس باراا وبرلين  .وأ ائ :نحن نحارم قيه اآلفة ،وسنواصع عمعياتنا لوقف

اإلرقابية .

وأشار رإيا الوز ار اإلسراإيعس ملإ أنه سيتم اتباي سعسعة م ار ا

العمعيا  ،داعيا اإلسراإيعيين ملإ التناتف أمام أي ق ما

أبرى.

ل مان عدم تنرار مثع قيه

وأفاد نتنياقو بأنه ا تمع ،مع وزار الدفاع اإلسراإيعس أفيغدور ليبرمان ،ورإيا قيإة األركان العامة

لع ي

اإل ار ا

ادي آيزنكو  ،ورإيا الشابا

التس ي م الجيام بها عجم العمعية.

وفس السيا

ي هاز األمن العام ،نادائ أر مان ،وآبرون لبحث

ياته ،يكر الجنا العاشر اإلسراإيعية ،اليوم ،أن رإيا هاز الشابا

قاتةيا بأن منةي عمعية الدقا فس الجدا ،قو من مؤادي يداع . ،

أبعغ نتنياقو

ونشر الشرق األوسط ،لندن ،2017/1/9 ،عن نظير م عس ،أن نتنياقو تباقإ باإل ار ا

التس

اتبيقا قاإا« :لجد فر نا م اقا وةوقا دابعيا ععإ حس بع المكبر اليي برج منه منةي العمعية،

كما نجوم بعمعيا

أبرى ح يمكننس اإلفصاح عنها اآلن ،ونحن نععم بو ود سعسعة من العمعيا  ،وح

نستبعد و ود راب بينها ،واآلن وصع

ملإ الجدا ،ونحن سنحارم قيا الوبا وسننتصر ععيه».

" .21الكابينت" يتخذ خمسة ق اررات عقابية ردا على عملية القدس

الجدا  -أحمد البعيعس :قرر الم عا الوزاري اإلسراإيعس المصغر لعشؤون السياسية واألمنية
يالنابين  ،،مسا األحد ،اتباي سعسعة بةوا

عجابية ردا ععإ عمعية دقا وقع

وأسةر عن مجتع  4نود مسراإيعيين واصابة  15آبران.
وبحسم اإلياعة اإلسراإيعية العامة يرسمية ،،فون النابين

فس الجدا ،واتبي بمسة ق ار ار
شب

عجد عسة باصة لمناقشة عمعية الدقا

عجابية ردا ععيها من أبرزقا ،فرض احعتجا اإلداري ععإ كع

يشتبه بدعمه أو انتماإه لتنظيم داع
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واحعتجا اإلداري ،قو قرار اعتجا تكجره المباب ار اإلسراإيعية ،لمد تتراوح بين شهر ملإ ستة أشهر،
بنا ععإ مععوما سراة أمنية بح المعتجع.

بةر ععإ أمن مسراإيع ،ويعرض التمديد
ًا
وا ّدد احعتجا حا مقرار أن المعتجع ما از يشكع
ٍ
قاض عسكري ،لتثبيته ،واعةاإه صبغة قانونية .
اإلداري لعمعتجع ععإ
كما قرر الم عا الوزاري المصغر ،قدم منز منةي عمعية الدقا فادي أحمد حمدان الجنبر ،الواقع
فس حس
واشتمع

العمعية.

بع المكبر بمدينة الجدا ،بأقرم وق

الج ار ار

واتبي النابني

أي ا ععإ وقف ةعبا

ممكن ،وف اإلياعة اإلسراإيعية.

لم الشمع يتوحيد األسر  ،البا

بأبنا عاإعة منةي

ق ار ار بمنع تسعيم ثمان منةي عمعية الدقا ملإ عاإعته ،م افة ملإ اعتجا كع

فعسةينس عبر عن فرحته فس ق وم الجدا.

وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/1/8 ،

يحملون السلطة الفلسطينية مسؤولية عملية القدس
 .21تل أبيب :وزراء ونواب ّ
رامس حيدر :قال رإيسة كتعة 'البي اليهودي' فس الننسي  ،شولس مععم ،من مسؤولية العمعية تجع
ععإ السعةة الةعسةينية ،واتهمتها بر'منشا منظومة تحراض دابع هاز التربية والتععيم' .وزعم

مععم أن 'قرار األمم المتحد بت رام احستيةان ش ع السعةة الةعسةينية بدعم من مدار أوباما'.

وكعادتها ،شارك

وزار الثجافة والراا ة المجربة من نتنياقو ،ميري راغيف ،بالتحراض قاإعة منه 'ح

فر بين مسعم يسكن الجدا أو رام هللا أو ةهران فس ظع اإلرقام اإلسامس المت دد ،وح فر بين

ساح ناري وسكين وشاحنة' .وتابع

راغيف أنه 'سنحارم يور اإلرقام ،التحراض فس هاز

التربية والتععيم ووساإع اإلعام الةعسةينية'.
وزعم

ناإبة وزار البار ية ،تسيبس حوةوبيعس يالعيكود ،،أن 'قيه العمعية قس رد السعةة

الةعسةينية ععإ مؤتمر باراا' ،وةعب

من الم تمع الدولس ،فس محاولة لععم دور ال حية ،منع

التحراض الةعسةينس فس هاز التربية والتععيم.
وان م ع و الننيس

عن البي

قاإا من ' يور
اليهودي ،موةس يو يف ،ملإ وقة التحراض ً

المشكعة تعود لعتحراض فس هاز التععيم ووساإع اإلعام الةعسةينية ،ععينا محاربة قيه المشكعة

باصة بمناقو التععيم التس نسيةر ععيها وتع التس تدرسونها فس األونروا'.
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ولم يبرج وزار السياحة ،ياراف ليةين ،عن السرم ،وقا من 'قيه العمعية دليع ععإ أن عاإ السام
ليا احستيةان منما مراد الةعسةينيين ،وكع منةيي العمعيا

ععينا الجو من السبم قس الجياد الةعسةينية'.

تبر وا من هاز التععيم الةعسةينس،
عرب 2017/1/8 ،48

 .22السفير اإلسرائيلي في لندن يعتذر عن فيديو مسرب حول "التخلص" من وزير بريطاني
سر مجةع فيديو لمسؤو كبير فس سةارته
اعتير السةير اإلسراإيعس لدى الممعنة المتحد بعدما كس ع ًّا
من سير آحن دنكن وزار الدولة لشؤون أوروبا واألميركتين فس وزار
يجو فيه منه يراد التبع
البار ية البراةانية.

وأدلإ المسؤو السياسس فس السةار اإلسراإيعية ،شاي ماسو  ،بتععيجاته فس مجةع فيديو التج له فس

مةعم بالعاصمة البراةانية ،لندن ،وحصع

ععيه صحيةة ميع أون صنداي .

وقا ماسو  ،حسبما ا فس الةيديو ،ألحد الصحةيين من سير آحن يثير كثي ار من المشانع .

يعبر عن و هة نظر السةار أو
وقا السةير اإلسراإيعس ،مار را يف ،من ما ورد فس الةيديو ح ّ
الحكومة اإلسراإيعية.
هيئة اإلذاعة البريطانية (بي بي سي)2017/1/8 ،

 .23رئيس االئتالف الحكومي :بإمكان نتنياهو البقاء في السلطة حتى لو تم توجيه اتهامات ضده
قا رإيا احإتائ الحكومس دافيد بيتان ،اليي كيعتبر مجربا من بنيامين نتنياقو ،بأنه ععإ ثجة من
ده بومكان
عدم تجديم حإحة اتهام د نتنياقو فس الج ية ،ولنن حتإ فس حا تو يه اتهاما
رإيا الوز ار البجا فس الحكم.

وقا بيتان ل ياعة اإلسراإيعية صباح األحد“ :لن تنون قنا حإحة اتهام .ولنن حتإ لو كان قنا

و ع من قيا الجبيع ،وقو ما ح أتوقع حدوثه ،بومكان رإيا الوز ار  ،ععإ عكا وزار ،البجا فس

السعةة”.
تصراحا

بيتان ا

بعد ظهور تجرار فس صحيةة “قآرتا” صباح األحد تحدث عن أن بحوز

الشرةة سعسعة من التس يا

المشروع .وقا بيتان إلياعة ال ي

الصوتية لنتنياقو تثب

بأنه لن يسمع التس يا

كما يبدو الشبها

وح يعرئ ميا كان

وقا “ميا كان يل صحيحا ،فهيا أمر بةير لعغاية أن يجوم شب
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 .24يعلون :حان الوقت ألن يكون لـ"إسرائيل" رئيس وزراء ال يحتاج إلى التحقيق معه
تايمز أوئ مسراإيع :فس الوق

الج ية فس شبها

اليي يوا ه فيه رإيا الوز ار تحجيجا اراا لعشرةة فس عدد من

فساد ،قا وزار الدفاع الساب

موشيه يععون السب

مسراإيع فس أن يكون لديها رإيا وز ار ح يحتاج لعتحجي معه”.

لدولة

أنه “حان الوق

فس المجابعة األولإ معه مني تركه لمنصبه فس شهر مايو ،قا يععون ألببار الجنا الثانية بأنه يبة

“لعترش لعجياد الوةنية” فس المستجبع ،لننه لم يحدد ما ميا كان ينوي السعس ملإ منصم رإيا
الوز ار  ،أو منصم رفيع فس حكومة مستجبعية .أ ائ يععون أن الةساد فس الحكومة “يسبم لس

األر أنثر من الجنابع اإليرانية”.

وتم تنراا معظم المجابعة لج ية ال ندي ميعور ع ازراا ،اليي أدين قيا األسبوع بالجتع ير العمد

لمنةي ق وم فعسةينس منزوع الساح.

وقا يععون من قيه المشاعر ير مبرر  ،وبأن قرار مدانة تصرئ ال ندي كان مشتركا له وآليزنكو

ولنتنياقو .وقا “ :كان من الوا

لنا منه من أ ع منع اندحع حرا ععإ األرض يفس أعجام بث

فيديو عمعية الجتع ،،كان ععينا أن ندلس ببيان”.

وقا يععون ،مو ها حديثه بشكع مباشر لعاإعة ال ندي “تم الت عيع بكم سياسيا ،واتم الت عيع بكم
سياسيا .أنتم تحصعون ععإ نصاإ حمجا ” من قبع أةرائ صاحبة مصال  .وقا من ععإ ميعور

“البروج والجو ’لجد ارتنب

بةأ’ ،والتعبير عن أسةه .سيؤدي يل ملإ تجصير معاناتاه”.

تايمز أوف إسرائيل2017/1/8 ،

 .25الشرطة اإلسرائيلية :ال خاليا نشطة لداعش في "إسرائيل"
نةإ المتحدث باسم الشرةة اإلس ارإيعية ميكس روزنةيعد ،و ود أي بايا نشةة لتنظيم داع
مسراإيع  ،ويل

فس

با تععيجه ععإ ق وم الدقا فس الجدا اليي تسبم فس مجتع أربعة

مسراإيعيين ،األحد ،فس مجابعة حصراة ععإ شبكة .CNN

وقا روزنةيعد :أؤكد أن الشرةة اإلسراإيعية تحج فس الواقعة التس حدث

والنصف ظه اًر بتوقي

نود

األحد بعد الساعة الواحد

الجدا ،ما أدى ملإ مجتع أربعة نود مسراإيعيين ،ثاثة نسا ور ع .نععم

قوية منةي اله وم ،وقو مرقابس يبعغ من العمر  28عاماً من يحس ،بع المكبر ،ععإ بعد ميع

تجراباً من موقع اله وم ،وفس قيه العحظة نركز فس البحث عما ميا كان لديه صا

ال ماعا

اإلرقابية .
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وأ ائ روزنةيعد :أستةيع التأنيد وفجاً لما نععمه اآلن ،أنه نةي اله وم وحده ،وصع ملإ المنةجة
واستبدم الشاحنة التس كان يجودقا لاندفاع نحو قؤح ال نود ،وكما رأينا من تس يع كامي ار

المراقبة ،عاد أد ار ه بالشاحنة فس محاولة لجتع أنبر عدد ممكن .

ورداً ععإ سؤا حو تصرا رإيا الوز ار اإلسراإيعس بنيامين نتنياقو ،بأن منةي اله وم كان من
 ،قا

أنصار داع

روزنةيعد :ح تو د بايا نشةة لداع

أمنية أبرى لديها داإ ار مععوما

ومؤسسا

فس مسراإيع ،الشرةة اإلسراإيعية

استبباراتية قوية لعغاية ،وتعتجع أي نوع من اإلرقابيين

نععم عنهم .

عمان2017/1/8 ،
السبيلّ ،

 .26الجيش اإلسرائيلي يحقق بفرار جنوده من ساحة عملية القدس
محمد وتد :شرع ال ي

اإلسراإيعس مسا يوم األحد ،بالتحجي فس األسبام التس دفع

من ساحة عمعية الدقا بالجدا ،والتس أوقع
ووثج

كامي ار

أربعة قتعإ و 15راحا البيتهم من ال نود.

المراقبة عمعية الدقا التس نةيقا الشام فادي الجنبر من

المحتعة ،ولوحظ أن العش ار

ال نود فروا

من ال نود المد

بع المكبر بالجدا

ين باألسعحة واليين توا دوا فس مكان العمعية فروا

من المكان وامتنعوا عن موا هة ساإ سيار الشاحنة مباشر فور دقسه لم موعة من المسافران،
اليين نزلوا من حافعة ركام ،ما مكن ساإ الشاحنة لععود أنثر من مر ودقا من توا د بالجرم

من المكان.
واست وم

اب فس ال ي

اليي وصع لمكان العمعية التس وقع

فس الحس احستيةانس 'أرمون

قنتسيف' ،العديد من ال نود وال با اليين توا دوا بالمكان ،حو األسبام التس دفعتهم لعةرار من
موقع عمعية الدقا وامتناعهم عن مةا

وق .

الرصا

صوم الشاحنة 'لتحييد' منةي العمعية بأسرع
عرب 2017/1/8 ،48

 .27تفاصيل جديدة في قضية فساد نتنياهو "تالمس حدود العمل الجنائي"
تع أبيم  -نظير م عس :فس تةور

ديد فس التحجيجا

مع رإيا الوز ار اإلسراإيعس بنيامين

نتنياقو ،كشف أما عن فحوى الج ية الثانية النبير من ق ايا الةساد المشتبه بتور نتنياقو فيها.
وتتعع الج ية التس كان

صاحم صحيةة «يديعو
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بمو بها تبةيف اله وم ععيه فس الصحيةة ،مجابع تو يه
لها.

وحسم ما كشة

عنه تحجيجا

ربة لصحيةة «مسراإيع اليوم» المنافسة

الشرةة ،التجإ نتنياقو ،فس األسابيع األبير  ،موزاا وباش ار فس

نسو صةجة يتم بمو بها تبةيف النجد لرإيا الحكومة فس الصحيةة روادا روادا .وبالمجابع ،يسعإ
ح م «مسراإيع اليوم» واعغس المعح األسبوعس الزابر بالمواد .وعمعيا تعتبر قيه

نتنياقو ملإ تجعي

صةجة ير قانونية مي من رإيا الوز ار يكون قد سبر منصبه لتحجي مكاسم مالية لةرئ ما،
مجابع الحةاظ ععإ كرسيه .وقيا محظور حسم الجانون.

الشرق األوسط ،لندن2017/1/9 ،

انتحار
ا
 .28مواقع عبرية 41 :جنديا إسرائيليا ُقتلوا خالل العام الماضي منهم  15قضوا
الناصر  :و ع 45

نديا مسراإيعيا حدا لحياتهم با السنوا

نديا فس كع سنة وفجا لما نشرته المواقع العبراة ،أما األحد.

الثاث األبير  ،بواقع انتحار 15

وأشار قيه المواقع ملإ أن أ عم المنتحران من الر ا وفجا لمعةيا
عام  2016مصرع  41نديا من

اإلسراإيعس ،وقد س ع

ال ي

منهم  15أقدموا ععإ احنتحار ،ولجس  4نود مصرعهم ار

ر حوادث ةر  ،فس حين لجس 5
ا

عمعيا

عسكراة ،و نديان نتي ة حوادث ةيران و 7آبران

وأ اف

قيه المواقع أن  43نديا أصيبوا با عام  2016ب روح بةير ار عمعيا

نود مصرعهم فس حوادث من نوع آبر لم تيكر ةبيعتها ،ولجس  6نود مصرعهم ار مرض.

ق ما

ال ي

وكيل

عسكراة او

ار حوادث مبتعةة ،فس حين لم تشر قيه اإلحصاإية لعدد ال رحإ فس صةوئ

المصنةة روقم بالبسيةة ملإ متوسةة.

عمان2017/1/9 ،
الغدّ ،

 .29يديعوت أحرونوت" :مشكلة قانونية" أسقطت القسيمة  38من مخطط نقل "عمونة"
تع أبيم :قال

صحيةة يديعو احرونو

منها حصع

ععإ وثيجة دابعية ،تنشف عنها ألو مر،

يشير فيها المستشار الجانونس لعحكومة اإلسراإيعية ،ابيحاي مندلبعي  ،بشكع وا

البنا ععإ الجسيمة  ،38التس بةة

 ،ملإ انه ح يمكن

الحكومة لنجع قسم من بؤر عمونة اليها .وكتم مندلبعي

انه

تبين بأن قرار المصادقة ععإ مقامة  12بناية ععإ الجسيمة  38اعتمد ععإ الةهم بأنها أما

متروكة .لننه ة أر تغيير وقري فس المو وع ،وليل ي م ععإ رإيا اإلدار المدنية أن يجرر ما

ميا سيسم بتنةيي البةة أو ملغاإها .
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وقيا يعنس انه ح تو د حاليا أي قةعة ارض بالية من الدعاوى ليتم و ع حتإ كرفان واحد
ععيها ،وقيا كعه قبع شهر فج من موعد مبا البؤر  .وليل بدأ ر ا عمونة بتوزاع رساإع عبر
الوتا آم ععإ الةتية والةتيا  ،تععن بأن الغبار لم يهدأ بعد وانه سيتم فس اليوم الموعود دعوتهم

ملإ البؤر  .قيا ورفض ديوان نتنياقو التعجيم ععإ األمور.

القدس ،القدس2017/1/9 ،

 .31القناة الثانية :عرض ُحكم مخفف على الجندي عزاريا في حال تنازله عن االستئناف
من المتوقع أن يعرض المدعين العسكراين اإلسراإيعيين حكما مبةةا ععإ ال ندي اليور ع ازراا اليي
أدين بتهمة الجتع ير المتعمد لةعسةينس فاقد لعوعس فس البعيع السنة الما ية ،مجابع تنازله عن

احستإنائ.

وتم مدانة ال ندي اليور ع ازراا يوم األربعا بعد انتها محكمة رفيعة المستوى ،قسم

مؤاد ومعارض.

الباد بين

محامو الدفاع اتهموا المحكمة باحنحياز وتعهدوا باحستإنائ ،كما وأن رإيا الوز ار بنيامين نتنياقو

دعا لمن العةو لع ندي.

ال رامة تستدعس  20سنة من الس ن كحد أععإ ،ولنن الجنا الثانية اإلسراإيعية كان

قد أععن

ال معة بأن المدعين العسكراين سيعر ون حكما مبةةا ميا واف ععإ التناز عن احستإنائ.

مسا

تايمز أوف إسرائيل2017/1/8 ،

 .31نشطاء "اليمين" المتطرف :قتلى عملية القدس من الجيش نتيجة محاكمة الجندي أليئور أزاريا
تع أبيم  -نظير م عس :وا ه نشةا اليمين المتةرئ كع من رإيا الوز ار بنيامين نتنياقو ،ووزار
دفاعه أفيغدور ليبرمان ،ورإيا أركان ال ي ،

ادي آيزنكو

اليين ح رو ملإ ساحة عمعية

الجدا .وةالبوا بوسجا نتنياقو ومحانمة آيزنكو  .وصرخ أحدقم« :قيه قس نتي ة محانمة أليإور
أ ازراا» يال ندي اإلسراإيعس اليي أدين بجتع ال را الةعسةينس عبد الةتاح شراف .،فال نود بافوا من
محانمتهم ميا أةعجوا الرصا

ععإ الةعسةينس ،مثعما حصع أل ازراا ،ولو أةعجوا الرصا

البداية ،لما وصع عدد الجتعإ ملإ قيا الحد.
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 .32فرض عطل المدارس ..محاولة جديدة للتهويد بالقدس
الجدا  -قبة أصان :تسعم مديرو المدارا الثانوية التابعة لوزار المعارئ اإلسراإيعية فس الجدا
المحتعة بةابا

رسمية من وزار المعارئ اإلسراإيعية تج س بتةعيع العةع اإلسراإيعية فس المدارا

الةعسةينية ،فس محاولة لعمزاد من التهواد والهيمنة ععإ العمعية التععيمية ،وف مجدسيين.
وحسم مبتصين ،فون فرض العةع يعنس مربا

الثانوية العامة يالتو يهس ،باصة ،اليين ستغع

برنامو ومنهاج المدارا الثانوية وةعبة امتحان
المدارا فس و وقهم ولن يستةيعوا استنما

المنهاج المجرر لامتحان ،ولن ينعموا بالهدو اليي تجت يه مصعحتهم.
واتبي

وزار المعارئ اإلسراإيعية قرارقا دون استشار ل ان أوليا األمور ،التس أر أن الجرار يندرج

من مبةةا

تهواد التععيم فس المدينة المحتعة ،بعد البداية بتهواد المنهاج وفرض النسبة

اإلسراإيعية منه وت ميع فكر امتحان الثانوية اإلسراإيعس التس تعرئ بالب رو .

ويصف مدير مكتم التربية والتععيم فس الجدا سمير براع الجرار بالسياسس البح

مدارتهم وبا عة لسياساتهم ،الج ية ليس

فالمدينة تح

لها عاقة بالتععيم فاححتا ح يأبه بتععيم أوحدنا ،قيا

ز من فرض أنظمتهم التهوادية .

الجزيرة.نت ،الدوحة2017/1/8 ،

 .33التفكجي :االحتالل يقطع شوطا مهما في تهويد القدس

الجدا  /ز  -حازم الحعو :حير الببير فس شؤون احستيةان والبراإ
مدينة الجدا المحتعة توا ه تحديا

كبير تتعع

بوقوعها فراسة مبةةا

لعج ا تماما ععإ الو ود العربس فس المدينة وتهواد كافة معالمها.

بعيع التةك س ،من أن
اححتا احستيةانية

ويكر التةك س فس حديثه لصحيةة فعسةين  ،أن قياد السعةة الةعسةينية تبدو كأنها ير مدركة

فشيإا ،حفتاً ملإ أن احنتظار والتعواع ععإ الزمن من
شيإا ً
لمباةر احستيةان اليي يج م الجدا ً
أ ع وقف تع المبةةا قو رقان فاشع ار بالجدا ومجدساتها.
ولة

ملإ أن سعةا

اححتا تسعإ بشكع حثيث حستغا فتر رإاسة دونالد ترامم لعوحيا

معتبر
ًا
المتحد األمراكية ،من با تسراع مقامة الوحدا احستيةانية دابع حدود الجدا وبار ها،
أن الجادم بح الجدا سيةو حد البيا فس بةورته.
وأو

أن التسارع فس بنا المستوةنا

يأتس

من مبة

الجدا  ، 2020واليي سي م  58ألف

وحد سكنية استيةانية ،م ًيةا أن دولة اححتا تنةي مشاراعها احستيةانية فس بنا وحدا
بشكع تدرا س ومتسارع ،لتصع ملإ أنثر من المععن عنه.
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وأند أن احستيةان فس الجدا ليا رد فعع ،كما يعتجد البعض ،بع ز من استراتي ية مسراإيعية،
مستوةنين يهود مكانهم ،حفتًا ملإ أن اححتا يستهدئ المنةجة c

تمهيدا حقتاع سكانها واحا
ً
لعحصو ععإ منةجة فار ة من السكان إلقامة مبةةاته والمنةجة  A1التس تبعغ مساحتها 5.12
كيعومتر مربع لبنا  4000وحد سكنية.

فلسطين أون الين2017/1/9 ،

 .34عقوبات جماعية ضد المقدسيين عقب عملية الدهس في القدس
الجدا  -قبة أصان :فر

اححتا

سعةا

الةعسةينيين فس الجدا المحتعة ،ويل بعد ساعا

ماعية ععإ السكان

اإلسراإيعية عجوبا

من تنةيي فعسةينس عمعية دعا قتع فيها أربعة

نود وأصيم  15آبرون ب روح ،فس حين لم يععن أي فصيع فعسةينس مسؤوليته عن العمعية.

فجد قرر الم عا الوزاري اإلسراإيعس األمنس السياسس المصغر النابين

فرض الحصار ععإ قراة

بع المكبر نوم الجدا المحتعة ،حيث منز منةي العمعية الشهيد فادي الجنبر ي 28عاما.،

كما تجرر منع تسعيم ثمان الشهيد ليويه وف ما أععنه وزار األمن الدابعس فس حكومة اححتا
ععاد أردان اليي أععن عدم السماح لععاإعة بو ار

ح تستةيع عاإعته الوصو مليه.
كما تجرر تنةيي اعتجاح

ناز أو فت بي

ع از له ،وأنه سيدفن فس موقع

مداراة بح كع من يظهر الت امن مع تنظيم الدولة اإلسامية ،واعتجا

كع من عبر عن فرحته باله وم ،حسم وصف النابين .
وفور التعرئ ععإ منةي العمعية داقم

قوا

اححتا -بما فيها عناصر المباب ار

قراة بع المكبر نوبا مةوقة حس الجنبر اليي يجع فيه منز الشهيد ،ومنع

والدبو ملإ الحس ،ويل قبع أن تجتحم منز الشهيد وتشرع فس تحةيم ممتعنا
واعتجع

قوا

اإلسراإيعية-

األقالس من احقترام
العاإعة.

اححتا أثنا احقتحام تسعة أفراد من يوي الشهيد ،بينهم زو ته ووالداه واثنان من

مبوانه وابن شجيجه اليي نشر صورته عبر مواقع التواصع اح تماعس ععإ أنها صور الشهيد ثم
تبين عكا يل  ،كما حجج

مع شجيجاته وتم استدعاؤقن ملإ مركز تحجي المسكوبية ربس الجدا.

وبارتجا الشهيد الجنبر يرتةع عدد شهدا الجدا ملإ  61شهيدا من بين  273شهيدا قتعتهم سعةا

اححتا مني اندحع احنتةا ة الشعبية.
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" .35وفـــا" 192 :انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين خالل العام 2016

رام هللا  -ةار األسةع :وثج
احنتهانا

اإلسراإيعية بح

المنصرم .2016
وأو

وكالة األنبا والمععوما

الةعسةينية وفا  ،فس تجرارقا السنوي حو

الصحةيين فس األرض الةعسةينية المحتعة 192 ،انتهانا با العام

التجرار اليي صدر ،يوم األحد ،أن سعةا

اححتا اإلسراإيعس سع

نافي اإلعام الةعسةينس باتبايقا سعسعة من اإل ار ا

اقد ملإ م ا

الجمعية التس من شأنها معاقة عمع

الصحةيين الةعسةينيين واأل انم ،بهدئ التغةية ععإ ال راإم اليومية التس ترتنم بح أبنا شعبنا

لياً نها اًر ،دون حسيم أو رقيم.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/1/8 ،

 .36تقرير :االحتالل صادق على بناء أكثر من  19,000وحدة استيطانية في القدس خالل 2016

وثّ تجرار أعده مركز عبد هللا الحورانس لعدراسا

يوم األحد ،مصادقة سعةا
ععإ معظم المستوةنا

والتوثي التابع لمنظمة التحرار الةعسةينية ،نشر

اححتا اإلسراإيعس ععإ بنا أنثر من  19,000وحد استيةانية موزعة

ال اثمة ععإ أ ار س مدينة الجدا با العام الما س ،ويل

مبة الجدا النبرى التس تسعإ ملإ تحجيجه ععإ األرض.

تةر مليه التجرار السنوي من اعتدا ا
وفيما يعس أبرز ما ّ
العام الما س:

من

دولة اححتا فس المدينة المجدسة با

مشاريع تهويدية للمدينة
تم النشف عن مشروع و ه الجدا  ،أو بوابة الجدا  ،اليي سيجام ععإ مساحة ي ،211دونما ،فس

المدبع الغربس لمدينة الجدا ،اليي سيحتوي ععإ مرانز ت اراة ،وسياحية وفناد  ،ومرانز ترفيه.
وأشار ملإ أنه تم النشف مؤب ار عن مبةةا

لتحواع محي

األقصإ ملإ م مع من الننا

اليهودية ،وةما وتهواد المعالم اإلسامية العراجة ،من با التبةي إلقامة كنيا يهودي كبير

أسةع وقف حمام العين  ،ععإ بعد أمتار من الحاإ الغربس ،باإل افة ملإ بنا كنيا آبر قرم
حاإ

الب ار  ،وبد مقامة الةاب

الرابع من بي

وتبرام آثار عراجة ،أ عبها من الةت ار

اإلداراة مشروع بي

شترواا

اإلسامية ،كما أقر المحكمة المركزاة اإلسراإيعية لعشؤون

ال وقر التهوادي ،ععإ مساحة ي ،1.84دونم ،ومساحة بناإية تصع ملإ

ي ،2,985مت ار مربعا ،تشمع بنا ةابجين فو األرض ،وآبر تح
التاريخ :اإلثنين 2017/1/9

نوم المس د ،ما أدى ملإ تدمير

العدد4164 :

األرض.

ص

23

كما شرع

أ هز اححتا بو ع العمسا

األبير لعبد بتنةيي مشروع بنا كنيا « وقر مسراإيع»

فس حس الشرئ فس قعم البعد الجديمة بالجدا المحتعة ،بتنعةة نحو ي ،48معيون شيكع ،حيث سيبنإ
الننيا اليهودي ،ععإ أنجاض وقف مسامس ،وبنا تارابس مسامس من العهد العثمانس والممعوكس،
وتبعغ المساحة البناإية اإل مالية لعننيا نحو ي ،1,400متر مربع ،واتألف من  6ةبجا .

كما أععن وزار المواصا
بشبكة الجةا ار

لرب

اإلسراإيعس عن مبة

مدينة الجدا بالمستوةنا

البةيةة ،سيمتد ععإ مسافة  22كم ،وارب بين مستوةنا

مرو ار بمركز المدينة ،والتبةي لبنا آحئ الوحدا

مسار الجةار البةيف.

المحيةة بها

نوم الجدا بشمالها،

احستيةانية ،وأمانن ت اراة وفناد  ،ععإ ةو

ملإ يل  ،أععن عن مبة تهوادي ديد رصد له أنثر من معيون شيكع ،لمشروع حةر نة سياحس
ديد تح

حس وادي حعو فس منةجة سعوان ،كما تم

معية العاد

المصادقة ععإ مبة

احستيةانية المعروئ باسم م مع كيدم – عير دافيد -حوض البعد الجديمة  ،المنوي مقامته ععإ
مدبع حس وادي حعو ببعد سعوان ،واليي يهدئ إلقامة مبنإ
وداإر اآلثار اإلسراإيعية.

بم من  6ةواب حستبدام ععما

تغيير أسماء الشوارع
وفس السيا  ،واستم ار ار لمسعسع التهواد ،تجوم سعةا

اححتا بتغيير أسما الشوارع فس البعد

الجديمة بمدينة الجدا ،حيث كان آبرقا أحد المةار بشارع الواد التس كقتع فيها اثنان من
المستوةنين ،ويشار ملإ أن مسراإيع قام بتغيير أسما نحو ي ،300شارع مني احتا المدينة حتإ

اليوم.

هدم المنازل
وفس مةار سياسة الت يي

ععإ حيا الةعسةينيين فس مدينة الجدا ،قدم

اإلسراإيعس با عام  2016ما يجارم ي ،300منز ومنشأ  ،بح ة عدم التربي
عش ار األسر الةعسةينية.
كما قام

بعدية اححتا بم اعةة تعرفة األرنونا فيما يتعع

م ار  ،كما قام اححتا بجةع مبصصا
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االعتداءات على المسجد األقصى
وفس الوق

اليي يتم فيه الت يي ععإ المصعين من دبو األقصإ ،فجد تم رصد اقتحام أنثر من

ي ،15,880مستوةنا لعمس د األقصإ وباحاته با عام  ،2016بمرافجة شرةة و نود اححتا ،
باإل افة ملإ عش ار احقتحاما

لشرةة اححتا الباصة ،والتس تبععها مةا قنابع الغاز السامة

واألعير الناراة والمةاةية ،ما أدى ملإ سجو عش ار

ياته تمنع سعةا

اححتا ال ها

مشاراع ترميم أو تةوار فيه.

فس صةوئ المصعين ،فس الوق

اإلصابا

الجاإمة والمشرفة ععإ المس د األقصإ وباحاته من الجيام بأي
الحياة الجديدة ،رام

2017/1/8 ،

" .37المنظمات األهلية" الفلسطينية ُتح ّذر من تداعيات أزمة الكهرباء في غزة

األقعية الةعسةينية ،يوم األحد ،من بةور األو اع

ز  -عا عةا هللا :ح ّير شبكة المنظما

اإلنسانية فس قةاع ز  ،ار استمرار أزمة انجةاع التيار النهرباإس لساعا
وقال

الشبكة يت م فس ع واتها  133منظمة ،،فس بيان تعج

الصحة والمياه والصرئ الصحس ،و يرقا من الجةاعا

وصع

وأ اف

سكان قةاع ز مني نحو شهر أزمة بانجة ار نج
ملإ  3ساعا

األنا و نسبة منه ،من قةاعا

اإلنتا ية تأثر بشكع حاد بأزمة انجةاع

التيار النهرباإس.
ويعي

ساعا

يوميا تعيها ما يزاد عن  12ساعة قةع.

الشبكة من آحئ األسر باصة أصحام البيو

ما بعةته الحرم اإلسراإيعية األبير تعي

ةواعة.

وصع التيار النهرباإس ،التس

ير المؤقعة بةعع الحصار وب

معمار

ظروفا قاسية فس ظع البرود الشديد وعدم توفر بداإع

لعتدفإة واإلنار .

وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/1/9 ،

" .38هبة الشرفا"..أول فتاة مصابة بـ"متالزمة داون" تعمل معلمة بغزة
يوميا فس معية بجةاع ز ترعإ
ز  -قداية الصعيدي :ليا الاف و ود الشابة قبة الشرفا ً ،
المصابين بر متازمة داون  ،كونها مصابة بها .لنن المثير لانتباه ،قو أنها تعمع كمساعد مععمة

فس معية تهتم بهؤح المصابين.
وبصو

كعما

هوري ،تشرح الشرفا ي 27عاما ،لةعبتها أب ديا

يعيدون ته إتها من بعةها ،مر أبرى.
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تعد أو مساعد مععمة فس قةاع ز  ،تعانس من متازمة داون ،فصعها الدراسس
وتجود الشرفا ،التس ّ
فس معية الح فس الحيا  ،الباصة بهؤح اليين يعانون من قيه الحالة ،شر ز  ،بجو وحزم،
كمثياتها من المععما

األصحا .

ومرض متازمة دوان  ،يولد به الةةع ،واتمثع فس

مبتعف لعو ه.

عف الجد ار

اليقنية والنمو البدنس ،وشكع

وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2017/1/7 ،

وبدو
 .39القدس :مواجهات عنيفة مع االحتال ل في الرام ّ

عنيةة بين ةعبة المدارا و نود اححتا

اندلع  ،صباح يوم األحد ،موا ها

رم الجدا المحتعة.

الشارع الرإيسس ببعد ّبدو شما
ونجع مراسعنا عن شهود عيان تأنيدقم أن قوا

والغاز السام ،بينما رد الةعبة بالح ار وا ا

مةاةية ،ولم يبعغ عن مصابا

اححتا أةعج

اإلسراإيعس فس

وابا من الجنابع الصوتية الحارقة

الشارع الرإيسس بالعواإ

مباشر أو اعتجاح .

الح راة واشعا مةا ار

فس سيا مشابه ،شهد المدبع الرإيسس لبعد الرام شما الجدا المحتعة ،من هة ال دار العنصري،
موا ها
بحاح

بين ةعبة المدارا وقوا

اححتا التس رد

ععإ الح ار بجنابع از سامة ،ما تسبم

ابتنا شديد بين صةوئ المواةنين وت ار المنةجة.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/1/8 ،

 .41حنا عيسى :نقل السفارة األمريكية للقدس سيشعل المنطقة بحرب دينية

حير أستاي الجانون الدولس ،حنا عيسإ ،من اشتعا المنةجة ،ميا تم نجع السةار األمراكية ملإ الجدا

منبها من حرم دينية.
المحتعةً ،
وقا عيسإ فس حديث إلياعة موةنس اليوم األحد ،ح نستةيع تنهن رد الةعع لنجع السةار
األمراكية لعجدا  ،مشي اًر ملإ أن الوحيا

المتحد ميا نجع

سةارتها ،فونها تبر وتنته

الجانون

الدولس صراحة ،وح ّير من حرم دينية ديد  ،مؤكدا أن نجع السةار األمراكية ملإ الجدا المحتعة
يتنافإ مع الج ار ار الدولية.
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 .41الالجئون الفلسطينيون في لبنان يحتفلون بعملية القدس البطولية

رحم الا إون الةعسةينيون فس لبنان بعمعية الجدا البةولية التس نةيقا أما الشهيد فادي الجنبر

فس بع المكبر ،وأد
ودع

ملإ مجتع واصابة عدد من نود اححتا الصهيونس.

حركة حماا فس لبنان الا إين ملإ اححتةا بالعمعية.

وو ه رأف

مر المسؤو اإلعامس لحركة حماا فس لبنان دعو ملإ مقامة أنشةة الترحيم وتوزاع

الحعوى واححتةا بالعمعية البةولية.
وبث

المسا د التنبي ار

المبيم.
ونزل

م موعا

الشمالس ،رفع

فس المبيما

كافة ،ووزع أقالس مبيم عين الحعو الحعويا

ةابية وكشةية فس شوارع مبيما

فس شوارع

البداوي ونهر البارد والرشيدية والب

األعام الةعسةينية وشعا ار المجاومة ،وأقام

وبرج

حوا ز لتوزاع الحعويا .

وفس مبيم ال عيع فس البجاع الشمالس نز عدد من األقالس والععما ملإ الشوارع ر م البرد الجارا،
واحتةعوا بالعمعية ،وحمعوا األعام الةعسةينية ،ووزعوا الحعويا
وانةعج

مسير ليعية تح

المةر فس مبيم شاتيا.

ععإ المار .

المركز الفلسطيني ل،عالم2017/1/9 ،

 .42وفاة رضيعين بسبب البرودة الشديدة بقطاع غزة
رح

مصادر محعية وأمنية فعسةينية أن تنون برود الةجا الشديد أد

يوم األحد فس دير البع  ،وقراة حر الدي

نوم مدينة ز .

لوفا ةةعين ر يعين،

وععم مراسع المركز الةعسةينس ل عام  ،أن الةةع محمد أحمد السواركة ي 12يوما ،وصع ملإ

مستشةإ شهدا األقصإ بحالة سيإة داً ،وأدبع الح انة قبع أن يععن عن وفاته.

كما وصع مستشةإ شهدا األقصإ بدير البع
شهور ،وأععن عن وفاته فس وق
وقال

حح أي ا.

مصادر ةبية فس المستشةإ من األةةا

السبم الحجيجس وتةاصيع حوادث الوفا .
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 .43جامعة اليرموك" في األردن توضح :تعاملنا مع مركز لم يكن واضحا ارتباطه بـ"إسرائيل"
امعة اليرمو بيانا حو تنظيم قسم العغا

اربد– صهيم التع :أصدر

تبععه شبهة تةبيع مع النيان الصهيونس ا فيه :تناقع
نظمها قسم العغا
وأو

السامية والشرقية بال امعة

بعض وساإع اإلعام بب ار حو ندو

السامية والشرقية بال امعة بعنوان «واقع تدراا العغة العبراة فس العالم العربس».

البيان أن قيه الندو ععمية أناديمية متبصصة شار فيها أساتي وةعبة الجسم ،وتم بالها

تجديم عدد من أو ار
تععمها ،وم اح

وفر

أقمية تععم لغة العدو والصعوبا

العمع ناقش

التس يوا هها الةعبة فس

العمع لبرا س الجسم انةاقا من مبدأ راسه يتمثع فس و وم معرفة

اآلبر لعتمكن من فهمه والتعامع معه.

وان ال هة التس شارك

ال امعة فس عجد الندو قس دار «اندماج لعدراسا

واألبحاث» ،ولم يكن

وا حا ععإ اإلةا

ارتباةها بأي مركز يهدئ ملإ دراسة مساإع تتعع

بر «مسراإيع» وق ايا

التةبيع.

وأ ائ البيان من ال امعة تؤكد أنها ستظع قععة ععمية وةنية تجف
صور مقامة أي شكع من أشكا العاقة مع أي هة يا
اليرمو حصنا منيعا يدافع عن الثواب

د ثجافة التةبيع وح تجبع بأي

صعة بالتةبيع مع «الصهاينة» ،وستظع

الوةنية األردنية ،وعن صةا الثجافة العربية من أي شاإبة

كما قو عهدقا دوما ،ولن تسم ألي كان أن يتسعع لتندير العمع الععمس والوةنس اليي تنهض به

فس سبيع رفعة األردن وتجدمه.

عمان2017/1/8 ،
الدستورّ ،

 .44استقبال رسمي حاشد لجثمان المطران كابوتشي في مطار بيروت
بيرو  :وصع

ملإ بيرو مسا اليوم األحد ،الةاإر التس تجع ثمان الناإم البةراركس العام فس

الجدا الشراف وفعسةين المةران قياراون كابوتشس ،قادمة من روما ،وععإ متنها سةير دولة

فعسةين فس روما مس كيعة.

وأقيم ل ثمان الراحع ،استجبا رسمس فس مةار رفي

الحراري الدولس -بيرو  ،شار فيه وزار

الدولة لشؤون رإاسة ال مهوراة بيار رفو ممثا عن رإيا ال مهوراة العماد ميشا عون ،ورإيا
م عا الوز ار سعد الحراري ،وممثع رإيا م عا النوام نبيه بري الناإم قانس قبيسس ،وممثع
وزار البار ية والمغتربين
المعنيين الناثولي

بران باسيع نديم سوراةس ،وبةرار انةانيا وساإر المشر لعروم

راغوراوا الثالث لحام ،وسةير فعسةين لدى لبنان أشرئ دبور ،وممثعون عن

األحزام العبنانية والةصاإع الةعسةينية.
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وقا لحام فس كعمته ،نستجبع ثمان المةران كابوتشس ،بةع الج ية الةعسةينية وق ية اإلنسان
والعد فس العالم ،اليي وصع ثمانه اآلن ملإ بيرو  ،معربا عن شكره لرإيا ال مهوراة ،اليي

أراد أن يكون بيننا ،ممثا بالوزار رفو  ،لنس يجو أقا وسها بهيا اإلنسان اليي أحم لبنان كما
أحم سوراا وةنه ،وأحم فعسةين أر ه وأمه ،كما أحم كع الباد العربية .
من انبه ،قا الوزار رفو :

إنا نشارككم فس استجبا

ثمان قيا الراحع النبير ،اليي دافع عن

ق ية فعسةين المحجة والعادلة ،شابا حعبيا وراقبا سوراا ،ومن ثم أسجف كنيسة فس األ ار س
المجدسة ،ترسع لةعسةين النازحة وال راحة والشهيد

د المغتصبين والمعتدين .

وتابع :باسم فبامة الرإيا ودولة الرإيا نتو ه منكم ميعا ،من أقعه وأقاربه وأحباإه ،وباألب

من مبواننا وأبواتنا الةعسةينيين قياد حكومة وشعبا ،نتجدم بأحر التعازي ،وكعنا ثجة أنه ح يمو

ح و ار ه مةالم .

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/1/8 ،

 .45األحزاب اللبنانية تشارك في المهرجان المركزي بذكرى انطالقة حركة "فتح" في بيروت
بيرو  :أقام

منظمة التحرار الةعسةينية ،وحركة التحرار الوةنس الةعسةينس يفت  ،اليوم األحد،

مهر انا مركزاا لمناسبة اليكرى الثانية والبمسين حنةاقة الحركة فس قاعة رساح

العاصمة العبنانية بيرو .

الغبيري فس

وح ر المهر ان ممثعون عن األحزام العبنانية والةصاإع الةعسةينية وحشد من أبنا الشعبين

العبنانس والةعسةينس.

واستيكر ممثع حركة أمع با شرار  ،الرإيا الشهيد ياسر عرفا

ورفاقه اليين ق وا ععإ ةرا

التحرار ،فهم اليين عّعموا الناا المجاومة مني العحظة األولإ لانةاقة .وأند انحياز حركة أمع
ملإ مةالم الةصاإع الةعسةينية بمن الحجو المدنية لعةعسةينيين فس لبنان مةالبا بعاقا

منسانية

كامعة بين الةرفين العبنانس والةعسةينس ،مع الحةاظ ععإ ح العود .
بدوره ،اعتبر ممثع تيار المستجبع نزاه بيا أن احنةاقة كان

بداية ف ر ديد فس تاراه الشعم

الةعسةينس ،مؤكدا أن التمس بالبيار الوةنس الةعسةينس سيجود ملإ التحرر .وأععن بيا  ،باسم تيار
المستجبع ورإيسه سعد الحراري ،احنحياز النامع ملإ الحجو المدنية لعشعم الةعسةينس فس لبنان،
واعدا بوقرار قوانين تعةس الحجو المدنية واإلنسانية لعشعم الةعسةينس.

من هته ،دعا ممثع حزم هللا ،حسن حم هللا ملإ معةا الحجو المدنية لعشعم الةعسةينس ألن

يل

ح يتعارض مع ح
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الةعسةينس والإ العمع إلقرار كامع الحجو المدنية أسو بعدد من الدو العربية التس تعةس الحجو
المدنية لعشعم الةعسةينس.

كما ألجإ ممثع التيار الوةنس الحر رمزي دسوم كعمة شدد فيها ععإ تمس

الدولة العبنانية بح

العود  ،مع التركيز ععإ معةا الحجو المدنية لعشعم الةعسةينس ،ودعا ملإ الوحد والعحمة بين
فصاإع الثور حتإ تحرار كامع األرض المجدسة.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/1/8 ،

 .46الجامعة العربية تسلمت الدعوة للمشاركة في مؤتمر باريس للسالم
الجاقر  -سوسن أبو حسين :أند السةير حسام زكس مساعد األمين العام لع امعة العربية ،أن
ال امعة تعج

الدولتين.

دعو لعمشاركة فس مؤتمر باراا لعسام ،حفتا ملإ و ود تواف

وأند زكس ،أن األمانة العامة تعج

دولس حو حع

دعو بالمشاركة فس قيا المؤتمر المهم واليي ستشار فيه نحو

 70دولة لعتأنيد بأن حع الدولتين قو الحع األمثع واليي يحظإ باإل ماع الدولس واستبعد ن اح
مسراإيع فس ملغا قرار م عا األمن اليي أقر برفض احستيةان من با

اإلدار ا أمريكية

ال ديد .

ماع

وقا من يتحدث عن قيا األمر ح يعرئ يدا آلية العمع باألمم المتحد وكيل مبالةة ل

الدولس اليي يصر ععإ حع الدولتين وأن الجدا الشرقية عاصمة لدولة فعسةين.

الشرق األوسط ،لندن2017/1/9 ،

 .47الواليات المتحدة تعرض المساعدة على "إسرائيل" بعد هجوم الشاحنة
واشنةن  -د م أ :أعرب

الوحيا

المتحد  ،مسا أما ياألحد ،،عن استعدادقا النامع لتجديم الدعم

إلسراإيع فس أعجام ق وم بشاحنة فس مدينة الجدا اسةر عن مجتع أربعة نود مسراإيعيين واصابة
 13آبران.

وأدان المتحدث الرسمس باسم م عا األمن الجومس األمراكس ،نيد برايا ،فس بيان اله وم بأشد

العبا ار  ،قاإا من باده عر

المسؤو عن تنةيي اله وم.
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وقا برايا من مثع قيه األعما ال بانة ح يمكن تبرارقا ،وندعو ال ميع ملإ مرسا رسالة وا حة
ح لبا فيها بأن اإلرقام ح ي م التسام معه  .وعبر برايا فس البيان عن تعازاه ألسر ال حايا

وعن أمعه فس الشةا العا ع لعمصابين.

األيام ،رام

2017/1/9 ،

 .48مجلس األمن الدولي يدين مقتل أربعة إسرائيليين في عملية الدهس بالقدس
نيواور /محمد ةار  :أدان م عا األمن الدولس ،ف ر اليوم اإلثنين ،مجتع  4مسراإيعيين ،فس عمعية
الدقا التس شدتها مدينة الجدا ،أما.

وقا الم عا فس بيان وصع األنا و نسبة منه ،ندين اله وم اإلرقابس اليي وقع فس الجدا،
أما ،ما أدى ملإ مجتع أربعة مسراإيعيين واصابة  15آبران  .وأند البيان أن اإلرقام ب ميع أشكاله
ومظاقره يشكع واحدا من أبةر التهديدا

لعسعم واألمن الدوليين  .وتابع وأي أعما مرقابية قس

أعما م رامية و ير مبرر بغض النظر عن دوافعها ،وفس أي مكان ،أو زمان وقع

مرتنبوقا كما شدد ععإ

رور تجديم المسؤولين عن قيا العمع اإلرقابس المشين لععدالة .

وأيا كان

وأعرم الم عا عن التعاةف والتعازي العميجين ألسر ال حايا ولحكومة مسراإيع ،واألمنيا

بالشةا العا ع لعمصابين .

وكالة األناضول لألنباء2017/1/9 ،

 .49تحقيق "الجزيرة" عن اللوبي اإلسرائيلي يطيح بمسؤولة بريطانية
قدم

ماراا سترازولو مساعد وزار التععيم البراةانس استجالتها من منصبها اليوم األحد بعد ظهورقا

فس تحجي

أ نبية.

استجصاإس لع زار حو

العوبس اإلسراإيعس فس لندن مما كشف تآمرقا لصال

ها

وقد ظهر سترازولو فس تس يع مصور تتناو العشا مع المسؤو السياسس بالسةار اإلسراإيعية

شاي ماسو حيث تحدثا عن المسؤولين البراةانيين اليين ينتجدون مسراإيع.
وبا الحديث ،تعهد ماسو

آحن دنكن.

باإلةاحة بوزار الدولة البراةانس لشؤون أوروبا واألمراكيتين السير

ويعرئ دنكن بانتجاده الععنس لر المستوةنا

اإلسراإيعية فس األ ار س الةعسةينية المحتعة.

كما وصف ماسو وزار البار ية البراةانس بوراا ونسون باألحم  ،وقا منه أصب وزا ار بدون

أي نوع من المسؤولية ..وايا حدث شس حجيجس فعن يكون بةأه .
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ويكشف الةيعم اليي يحمع اسم العوبس عن مساعس موظةين بالسةار اإلسراإيعية فس لندن لتشويه
سمعة نوام فس البرلمان البراةانس تعتبرقم كمعادين إلسراإيع.
ويعرض التحجي تةاصيع أبرى عن تغعغع المباب ار اإلسراإيعية فس براةانيا ،وقد أثار

لندن ،وقد ةالم نوام محافظون بةت تحجي فس الج ية.

ة فس

الجزيرة نت ،الدوحة2017/1/8 ،

 .51أوروبا تتجه إلصدار قرار بإدانة االستيطان اإلسرائيلي
بالد شم -برلين :كشة

أسبوعية دير شبيغيع األلمانية فس عددقا الصادر السب

أن البرلمان

األوروبس يت ه لمتابعة األمم المتحد فس الجرار اليي أصدره م عا األمن الدولس نهاية العام

المنصرم بودانة احستيةان اإلسراإيعس فس األ ار س الةعسةينية المحتعة ،واصدار قرار مماثع با
األسابيع الجادمة ،والمةالبة بويجائ احستيةان.
ونجع

الم عة عن كنو

فعيكنشتاين مسؤو السياسة البار ية بالحزم احشترانس الديمجراةس -

المشار بالحكومة األلمانية الحالية بجياد المستشار أن يا ميركع -قوله من أ عبية عرا ة من
نوام البرلمان األوروبس ستؤاد حزبه عند التصوا

ععإ مشروع الجرار بشتراسبورغ ،وأ ائ أن ععإ

رإيا الحكومة اإلسراإيعية بنيامين نتنياقو ومن معه أن يةهموا أن قيا التأييد النبير المتوقع لجرار

مدانة احستيةان ح يأتس فج من األعدا األلدا إلسراإيع.
ويكر

دير شبيغيع أن رإيا ل نة البار ية بالبرلمان األوروبس ميعمار برو -المنتمس لعحزم

المسيحس الديمجراةس الحانم اليي تتزعمه المستشار ميركع -عبر عن دعمه لعجرار المنتظر لعبرلمان

بودانة احستيةان اإلسراإيعس،

ير أنه دعا لعمةالبة بويجائ -ما سماه -العنف من ال انم

الةعسةينس.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/1/8 ،

 .51خبير قانوني :نقل السفارة األمريكية إلى القدس انتهاك للقانون الدولي وتناقض في السياسة
األمريكية

الناصر  :اعتبر الدكتور حنا عيسإ – ببير الجانون الدولس بأنه مني أن احتع

مسراإيع األ ار س

الةعسةينية فس الرابع من حزاران لسنة  1967م وقس تعمع اقد بكافة الوساإع والةر لعسيةر

ععإ مدينة الجدا وتغيير معالمها بهدئ تهوادقا وانها الو ود العربس فيها.
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وارى أن ما تجوم به مسراإيع اليوم ليا مبالةا لعجانون الدولس فحسم بع انه مبالةا لروح العصر
اليي يرفض كع شكع من أشكا العنصراة وعمعها ،قيا قو ت ع وا
ويشير عيسإ ق ية الجدا قد دبع

مرحعة بةير بعد

لهيه العنصراة .

م مسراإيع لشةر المدينة الشرقس تنةييا

لمبةةها الرامس لتوحيد شةري المدينة لتنون كما يدعون عاصمة دولة مسراإيع الموحد واألبدية
من هة أولإ ،وان مسراإيع ععإ مدى ستة وأربعين عاما من احتالها مي أنها لم تتر وسيعة مح

واتبعتها وح مبةةا مح ونةيته فس سبيع تهواد مدينة الجدا .
ونوه ملإ أن الوحيا

المتحد فس  1967/7/14أععن

ععإ لسان ممثعها فس ال معية العامة

اوكر ولد برج منها تعتبر الجدا واحد من أقدا مدن العالم ،وأن والوحيا

المتحد األمراكية ترى

أن الجدا الشرقية التس احتعتها مسراإيع عام  1967قس منةجة محتعة تب ع لجانون اححتا

الحربس ،وح ي وز إلسراإيع أن تدبع ععيها أي تغيي ار .

عمان2017/1/9 ،
الغدّ ،

 .52أسباب مشاركة حماس في اجتماع التحضيرية
وس

د .فايز أبو شمالة

انتجاد الح ور لمشاركة حماا فس ا تماع الع نة التح يراة التس ستجعد فس بيرو  ،راح

الدكتور بعيع الحية ع و المكتم السياسس لحركة حماا ،يشرح لعنتام والمةكران اليين التجإ بهم

فس فند آدم ،األسبام التس دفع
مع فصاإع وتنظيما

حركة حماا لعموافجة ععإ ح ور اح تماع ،وأنها قد تشاور

وازنة فس العمع السياسس الةعسةينس ،وقد تواف ال ميع ععإ أقمية المشاركة،

التس تهدئ ملإ الحةاظ ععإ البي

المعنوي لعشعم الةعسةينس ،مع التأنيد ععإ أقمية مصاح

منظمة التحرار ،واعاد قيكعة مؤسساتها بما يبدم الج ية الةعسةينية ،وأن اليي ش عنا ععإ يل
قو مشاركة األمنا العامين لعةصاإع فس اح تماع ،م افة ملإ أع ا الع نة التنةييية ،وشبصيا

مستجعة ،وقيا العجا ينس م مع تركيبة اإلةار الجيادي ،وقد تسعمنا الدعو البةية التس لم تحدد دو

أعما اح تماع ،وقيا شس مهم ،مع تأنيد رإيا الم عا الوةنس ععإ اقزاة الع نة التح يراة
لمناقشة كافة الج ايا التس تب

بمشاركة ميع التنظيما .

المنظمة ،بما فس يل التواف ععإ عجد عسة م عا وةنس عادية

وأ ائ الدكتور بعيع الحية ،حين نجف بين بيار المشاركة فس ا تماعا

الع نة التح يراة ،مع

األمع بالن اح وبروج الم تمعين بصيغة توافجية يحعم بها الشعم الةعسةينس ،وبين رفض المشاركة،

مع بجا الو ع الةعسةينس المنجسم ععإ حاله ،فوننا سنبتار الوقوئ مع مصال شعبنا ،والمشاركة
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فس ا تماعا

الع نة التح يراة ،ولن يستةيع أحد أن يةرض ععينا موقةاً أو برنام اً أو مشروعاً أو

عسة م عا وةنس ح تنس م مع تةععاتنا ،ورؤاتنا العامة لعصراع.

ور م و اقة المبر ار

التس ةرحها الدكتور بعيع الحية لمشاركة حركة حماا فس ا تماعا

التح يراة ،مح أن نجد النتام والمثجةين وأساتي ال امعا
الت ربة الةواعة والمرار لعش ار

العجا ا  ،واتةاقيا

الع نة

لم يتوقف ،وظع حيعاً ،ويل من منةع

المصالحة التس أسةر حتإ اآلن عن صةر

نتاإو ،وقد حير النتام والمثجةون من توظيف لجا بيرو كغةا لعجد عسة م عا وةنس فس رام
هللا.

لجد دافع الدكتور بعيع الحية عن قرار حماا فس المشاركة بأعما

الع نة التح يراة ب أر

وش اعة ،واتسع صدره لعنجد ،ر م حرصه فس نهاية العجا ععإ التأنيد أن عدم المشاركة تعنس تو يه

التهمة ملإ حركة حماا بأنها ترفض المصالحة ،وترفض المشاركة فس مصاح المنظمة ،ليل كان

ق اررنا بالمشاركة مع األمع ،واص اررنا ععإ عدم التناز عن مواقةنا ومبادإنا.
يبدو أن و هتس نظر المؤادين لعمشاركة فس ا تماعا

الع نة التح يراة والمعتر ين ععيها ستظع

متباعد حتإ تن عس نتاإو ا تماع بيرو  ،فون صار التواف

ععإ مكان عجد

عسة الم عا

ال ميع ،وان فشع اح تماع ،فالج ية

الوةنس ،وتم التواف ععإ آلية مصاح المنظمة ،صة
ٍ
وحينإي ح يكةس أن تصدر حركتس ال هاد اإلسامس وحماا
الةعسةينية ياقبة ملإ الها السياسس،
بيان مدانة لعتةرد بالجرار ،وانما المةعوم قو موقف فصاإعس موحد ،يتواف ععإ آلية عمع ميدانس،

يعيد الجرار الوةنس الةعسةينس ملإ قوى الشعم الةاععة فس الميدان.

 .53هذه الشاحنة الفلسطينية

رأي اليوم ،لندن2017/1/8 ،

معن البياري

ةةوا ونّةيوا عمعية  11سبتمبر فس نيواور وواشنةن ،كان أشبا
ياع أسما  19عربياً ب ّ
نواتهم األولإ يجيمون فس قامبورغ ،وا تمعون فيها ،وكانوا سيصيرون  ،20لو أن المصري محمد
تمكن من مقناع فعسةينسٍ ،
زميع له ،فس احن مام مليهم ،لننه رفض ،ح لشس مح ألن ق يته
عةا ّ
ّ
ليس قيه ،وانما فعسةين ،ععإ ما أببرنا فيعم سينماإس يد لمبرج ميرلندي ،أكنتو فس العام 2004
يأدى السوري زااد عدوان الدور الثانوي ليا الةعسةينس .،تأتس تع الحادثة ملإ البا  ،فيما تتوالإ
األببار عن قتع أربعة نود مسراإيعيين واصابة آبران فس عمعية فداإية سور فس الجدا المحتعة،
بدقسهم بشاحنة .ويل ألن اقترائ اإلرقام اليي يمارسه دواع
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أي اً ،كما فعع اثنان من يإابه الةالتة ،أحدقما فس نيا منتصف يوليو /تموز الما س ،قتع 80

فرنسياً وساإحاً أ نبياً ،واآلبر فس برلين فس ديسمبر /كانون األو الما س ،قتع  12شبصاً .فيما
المحرر ،فادي ناإع
ثجافة المجاومة التس ت ّدد أساليبها قس التس عع الشهيد الةعسةينس ،األسير
ّ
تؤكد لعمحتعين اإلسراإيعيين أنه ميا كان فس وسع دولتهم
الجنبر ي 28عاماً ،،يرى الشاحنة وسيع ًة ممكن ًة ّ
أن تحّج األمن لنةسها بأعتإ األسعحة واإلمكانا العسكراة وبالجد ار النووية ،فونها تع ز عن أن
أقدائ لعرصا
ت من األمن لمستوةنيها و نودقا فس الشوارع والحافا والةر  ،ةالما أنهم
ٌ
تيسرا ،ولعشاحنا أي اً ،كما بو المحتعون أما.
والسكانين من ّ
عجو

الجاعد بةف

ثمة اإلرقام الصرا اليي لةظه فس قامبورغ يل الةعسةينسّ ،مبان أبدع
ّ
ٍ
وثمة تنويعا ٌ من اإلرقام نةسه ،باستبدام الشاحنا ،
ةاإ ار واستبدامها فس تع ال رامة المهولةّ .
كما فعع التونسيان ،محمد لحواو بوقا ي 31عاماً ،وأنيا العامري ي 24عاماً ،فس نيا وبرلين.
كأن الةعسةينس فادي الجنبز يعةظ أي اً قيا الةعع المجي  ،عندما يستبدم شاحن ًة فس قتع نود
ٍ
ٍ
عمعية تتصف بكع
أرض فعسةينية محتعة ،فس
مسعحين ينتسبون ملإ ي اإلرقام الصهيونس ،فس

أندتها وثاإ
أسبام الشرعية التس ّ

تيكر بأن الحا
الجانون الدولس ومواثيجه ،عدا عن أنها ّ

الةعسةينس ،مهما بعغ اليباا السياسس فيه ،ومهما عع

با اليأا فس

المتاح والميسور ،فس مزاولة فعع المجاومة والموا هة مع دولة اححتا

المستوةنين.

ونه ،ح يعدم مبداعاً من
وعسانرقا وم رميها

ثمة مثا ٌ فعسةينس رفيع الجيمة قنا ،فس استبدام الشاحنة ،وفس الدقا صنيعاً مجاوماً ،حتإ ح
ّ
يحصره أحد فس اإلرقام األعمإ يلو كان ير أعمإ ،مايا عساه سيةعع؟ ،،ععإ قيإة ما بو ت به

المدينة الةرنسية فس احتةا بهيو ،والعاصمة األلمانية فس أ وا المياد فس سو ٍ فيها ... .مين،
لتنصرئ العصابة اإلسراإيعية الحانمة ،برإاسة نتنياقو ،وع وية زميعه وزار الحرم المستجدم من
رم ٍ
ٍ
ديد من الجع  ،ح تزاحه اتةاقا تةوار صناعا التسع مع
مولدافيا ،أفيغدور ليبرمان ،ملإ

ٍ
ثمة ما يةا ش
الصين ،وح يعغيه وصو سةير أميركس ديد مليهما قراباً شغوئ باحستيةانّ .
أند فادي الجنبر بديهية قيا األمر ،مهتدياً بكةاح مديد ،فس
الميكورْان من حيث ح يحتسبان ،كما ّ
مسار المجاومة الةعسةينية ،مني ثو ار بعيد  ،قبع  1936وصوحً ملإ حاح البوئ الباقظة فس
أبدان نود اححتا ومستوةنيه من فتا ٍ فعسةينية فس حا ز قعندية مثاً ،ومن شام فعسةينس،
اسمه عبد الةتاح الشراف ،لن ينسإ شعبه استشهاده معداماً فس ر ٍ
امة واحد من نود اححتا

اليين استهدئ أنةا اًر منهم فادي الجنبر أما دقساً بالشاحنة.
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قع ستأبي عمعية الشاحنة فس حس استيةانس فس الجدا المحتعة اإليجاع الةعسةينس العام ملإ
ر المهولة من حديث المصالحة البعيد

المةعوم والمع ّ  ،أي ملإ منجاي الةعسةينيين من وةأ ال
مياقا ،ومن السبافة الممعة من حديث التنازع مياه بين محمود عباا ومحمد دحان ،ومن الرتابة
قدام الةعسةينيين فادي
ثمة حزم ٌة من رساإع وفير يرميها ّ
التافهة فس استعةائ الم تمع الدولس؟ ّ
الجنبر بشاحنته ،وقس شاحن ٌة تشي عنا ،ولو بعض الوق  ،سو السمعة لتين الشاحنتين فس نيا
وبرلين.

العربي الجديد ،لندن2017/1/9 ،

 .54دوافع وكوابح صفقة التبادل بين حماس واسرائيل
عدنان أبو عامر

ما زال

ق ية ال نود اإلسراإيعيين األسرى لدى حركة حماا فس ز تتةاعع دابع مسراإيع ،وتتباين

التجدي ار

بشأن مبرام الةرفين صةجة تباد أو تأ يعها بعد بث كتاإم الجسام شرا الةيديو األبير،

وبد تنةيي عجوبا

مسراإيعية

د األسرى الةعسةينيين.

السةور التالية تحاو الدبو ملإ آليا

اتباي الجرار اإلسراإيعس فس اليقام لمةاو ا

تباد ،

وكيف يةكر اإلسراإيعيون حكومة ونببة؟ وما قو موقف أقالس ال نود األسرى؟ وكيف ي غ

الم تمع المدنس ععإ الحكومة اإلسراإيعية فس قيا الشأن؟
إخضاع إسرائيل
قبع أيام قعيعة عجد

الحكومة اإلسراإيعية أو ا تماع ععنس لها لبحث قيه الج ية مني وقوع

ال نود اإلسراإيعيين فس أسر حماا با الحرم األبير ععإ ز صيف  ،2014وتزامن يل مع
مست دين ةارإين ،تمثع أولهما فس زااد مةالبا

عاإاتهم بوعادتهم ،واتهامهم لعحكومة بالتجاعا

فس قيا المعف ،وثانيهما قو مصدار كتاإم الجسام شرا فيديو حو األسرى اإلسراإيعيين لديها ،قبع
ساعا

فج من انعجاد اح تماع اإلسراإيعس.

ح تعتبر ظاقر تباد األسرى بين الةعسةينيين واسراإيع ظاقر ديد  ،فجد ر مني اندحع الصراع

 ،1948وكان

آبر صةجة لعتباد عام  ،2011وأةعج

فيها مسراإيع سراح أنثر من ألف أسير

فعسةينس من أصحام األحكام العالية ،مجابع مةا حماا لع ندي اإلسراإيعس ععاد شالي األسير

لديها مني .2006
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وتشير معظم الج ار ا

اإلسراإيعية ملإ أن صةجا

التباد ر م أنها تغع

معةا

معانا عاإا

ال نود األسرى بعد أعوام من احنتظار المؤلم ،فونها -من هة أبرى -تنشف ح م الثمن الباقظ
اليي دفعته مسراإيع ،مما قد يعرض أقدافها احستراتي ية لعبةر ،ألن النتي ة الةبيعية من تنرار
قيه الصةجا

و ماقيراتها.
وفس الوق

مع المنظما

المسعحة ،قو تجوية مواقعها فس الدابع والبارج ،وتنامس شعبيتها

ياته ،ستبدو مسراإيع كمن تجعع من أقمية نودقا المو ودين فس األسر ،حين تمتنع عن

الجيام باستر اعهم وقو ح

ةبيعس لهم ،وحين توقع مسراإيع صةجة تباد فون من الةبيعس أن

أعدا قا -اليي يبةةون نودقا ومواةنيها -سيكونون فس موقع الراب األنبر.

نودقا ومواةنيها فهيه قيمة منسانية كبير،

وبالتالس فأن ت حس مسراإيع بالنثير من أ ع استعاد

لننها قد تتر م سياسياً ععإ أنها ب وع لمةالم المسعحين اليين قد يرفعون الثمن المةعوم لتباد

األسرى.

الدعوات المؤيدة
ظهر تصراحا

لمسؤولين مسراإيعيين كبار يةالبون بوبرام صةجا

وزار الدفاع الساب شاؤو موفاز اليي يجو

تباد لنسرى ،ومن أقمها:أ-

من الرسالة األباقية فس تجديري أنبر من أي اعتبار

آبر بما فيه اعتبار الثمن ،فاألنثر فداحة أن تتناز الدولة عن أحد أبناإها! ألنهم فس قيه الحالة قد

يتنازلون قم عنها! .

م -رإيا قيإة األركان الساب

ابس اشكنازي ،وقد كان له موقف متجدم إلبرام صةجة التباد

السابجة ،ألنه من موقعه الرسمس يعتبر رإيساً لشالي  ،فهو رإيا أركان

ميع ال نود ياألحيا

واألموا  ،،وليل ةعم من الوز ار اإلسراإيعيين أن يجروا الصةجة ،فمن المهم له أن ينظر فس عيون
نوده ويواهم ،ويجو لهم :عمعنا كع شس لعودتهم لعديار.

ج -رإيا الحكومة األسب ميهود با ار وقو أنثر العسكراين نيا لنوسمة فس ال ي
يجو منه مني  22سنة وقو يشتر فس مداوح

المحظور وقةها ألنها ألج

من األسر ،أحيا أو أمواتاً.
وما زال

إلةا سراح أسرى وعجد صةجا

تباد  ،واآلن من

ععإ دواإر صنع الجرار اإلسراإيعس التزاماً مهنياً وأباقياً إلعاد المجاتعين

مجولة ولدا ماإير يرإيسة الحكومة اإلسراإيعية فس سبعينيا

أبعغ ما قيع فس األوسا اإلسراإيعية عن مأسا األسر ،تجو  :كان
مشكعة وا هتنس فس حياتس بعد حرم  ،1973فجد كن
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من بالها لنوافي البيو

وأتسا

فس نةسس :أي قيه البيو

أبناؤقا مةجودون؟ كن

ح أ رؤ ععإ

مستعد ألن أفعع أي شس حستعادتهم .

كسرقم ،أقسم أننس كن
النظر فس و وه أ َ
قنا يمكن لجوى المجاومة الععم ععإ ورقة الرأي العام اإلسراإيعس ،وت م مراعا النوعية المرشحة
لنسر فالمتزوج ير األعزم ،ومن له أبنا ليا كغيره ،ومن والداه حييان ليا مثع سواه ،والشرقس
ير الغربس.

التس ة أر

ور م التحوح

محددا

الجو من قنا

ععإ سبع معال ة مسراإيع لج ية نودقا األسرى لدى المجاومة ،فيمكن
حاول

مرسا قا بشأن معف األسرى الةعسةينيين ،وان ا ةر لعت ار ع

عنها -فس كثير من األحيان -تح

سع

وةأ العمع الةعسةينس المجاوم ،الهادئ لجعم المعادلة التس

مسراإيع لترسيبها بهيا المعف.
م ا ثب

وايا كان قنا

فيه ب وع مسراإيع لبيار الجو والمجاومة فهو ق ية نودقا األسرى،

تبين أن النبم الحانمة
عبر قاد مسراإيع عن تشبثهم بمواقةهم المتةرفة والمتشدد بشأنهاّ ،
فبجدر ما ّ
تبدي تنازح كبير فيها ،وربما بشكع يتنافإ تماماً مع أدبيا البةام اإلسراإيعس الرسمس.
ودل

الت ربة التارابية ععإ أن قنا

بوناً شاسعاً بين الموقف النظري لعحكوما

اإلسراإيعية من

ق ية األسرى والسعو ععإ األرض ،ومرد قيا احبتائ قو ل و المجاومة الةعسةينية ملإ بيار

أسر ال نود لمبادلتهم بأسرى فعسةينيين فس س ون اححتا .
دور الرأي العام

يمكن سرد عدد من العوامع المؤثر فس الجرار اإلسراإيعس بشأن صةجا

تباد األسرى ،ومنها الرأي

العام أو ما يعرئ بر الم تمع المدنس فس مسراإيع ،باصة فس الح ار اليي قد يبدأ فس قادم األيام

إلةا سراح ال نود اإلسراإيعيين األسرى فس ز :

أوحً :البعد احستراتي س :حرص
لتةادي بجا

النبم الحانمة فس مسراإيع ععإ التأنيد أنها ستعمع كع ما يعزم

نودقا فس األسر ،وح يعتبر قيا اإلعان دعاإياً ،بع يعكا مدراناً لنقمية احستراتي ية

إلعاد ال نود األسرى.

فود ار ال نود اإلسراإيعيين -اليين ينةعجون فس مهام تنةيي العمعيا
ععإ معادتهم تح

األسإعة التس با

العسكراة -أن قنا دولة ستعمع

أي ظرئ ،سيعزز الدافعية لديهم لانتسام ملإ الوحدا

المجاتعة والنوعية ،ومن

ال نود يةرحونها بكثر ععإ قادتهم :فس حا وقعنا فس األسر ..ملإ أي حد يمكن

أن تيقم الدولة فس حرصها ععإ معادتنا؟
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الرأي العام من المعايير الهامة التس تؤبي بعين احعتبار

ثانياً :دور الرأي العام :تعتبر ات اقا

بسبم ةابع النظام السياسس اليي يعةس وزناً لرأي

بالنسبة لصناع الجرار فس مسراإيع ،ليا فج

ال مهور ،بع ألن قنا أبعاداً قامة لعرأي العام ،ععإ اعتبار أن العاإا

تعس أن الحكومة ستعمع

ععإ معاد أبناإها ميا ما وقعوا فس األسر.

عاو ععإ أن ةمأنة الرأي العام م از قيه المباوئ يشكع عنص اًر أساسياً فس سعس مسراإيع
لمواصعة تنراا احنةباع بأن ال ي

اإلسراإيعس قو

دور وساإع اإلعام اإلسراإيعية التس لعب

األسر وصةجا

تباد األسرى.

ثالثاً :السواب التارابية :فجد بات

ي

الشعم  ،و من تأثير الرأي العام يكمن

دو اًر قاماً فس تحديد ات اقا

صناع الجرار من ق ايا

تععم دو اًر قاماً فس موقف النبم الحانمة بشأن صةجا

األسرى ،سوا ععإ صعيد تش يع التوصع لهيه الصةجا  ،أو اتباي موقف سعبس منها.

تباد

ولعع السابجة الوحيد التس تحظإ داإماً باليكر -كمسوغ لعتحما لعتوصع ملإ صةجا
األسرى -قس التبوئ من مو الةيار رون أراد ،اليي ِأسر فس األ ار س العبنانية منتصف
الثمانينيا  ،ح سيما أنه كان

قنا ممكانية أنيد لتحراره من األسر لو است اب

التس و عتها حركة أمع العبنانية فس حينه ،وقد شكع

حالة أراد مسو اً لعدعوا

من أ ع مةا سراح األسرى مجابع العمع ععإ تحرار نود مبتةةين فس الس ن.

لتباد

مسراإيع لعمةالم

لدفع أي ثمن

رابعاً :موقف األ هز األمنية :حيث يعتبر موقف قادتها حاسماً داً ،ويشكع دورقم محوراا تبعاً
لةبيعة النببة السياسية الحانمة ،ومن األقمية بمكان اإلشار ملإ أن قاد األ هز األمنية ح

يعر ون موقةاً موحداً من ق ايا األسرى وصةجا

التباد  ،واتةاو

يتم فيها حسم الموقف من الصةجة.

تأثيرقم تبعاً لةابع الةتر التس

لنن من المؤكد أن الموقف من صةجة تباد األسرى مع الةصاإع الةعسةينية دابع ال ةة الغربية
وقةاع ز  ،يتأثر أنثر بموقف رإيا هاز األمن الدابعس الشابا  ،ععإ اعتبار أن األسرى اليين

سيةع سراحهم سيعودون لن ار س الةعسةينية وقس منةجة نةوي الشابا  ،ألنه مسؤو عن موا هة
حركا

المجاومة دابعها ععإ و ه البصو

 ،ومن قنا فون موقةه يكتسم أقمية قصوى.

وقنا موقف تجعيدي يد ععإ أن رؤسا الشابا يميعون عاد ملإ رفض صةجا

ويسو ون يل بالجو من بةور قيه الصةجا

مسراإيع ،حيث ينظرون لهيه الصةجا

تباد األسرى،

تنمن فس الصور المتبعور فس وعس الةعسةينيين عن

ععإ أنها استسام مسراإيعس.

من  %48من

قيا عاو ععإ أنها تمثع مصد اًر لتعاظم الةعع المجاوم ،حيث يجو رؤسا الشابا
األسرى اليين أةع سراحهم فس صةجة تباد األسرى عام  1985وعادوا ملإ ال ةة الغربية وقةاع
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ز اعتجعوا بتهم احرتبا بالعمع المجاوم من ديد ،وقو ما تنرر فس األسرى اليين أةعِ سراحهم
مسراإيع اعتجالهم تباعا ،ح سيما أولإ المجيمين منهم

فس صةجة التباد األبير عام  ،2011وأعاد

فس ال ةة الغربية.

داً لعموافجة ععإ

وقيا بال ب ما عع رإيا الشابا الساب يوفا ديسكين يبدي معار ة شديد

قاإمة المةالم التس و عتها حركة حماا فس صةجة تباد األسرى السابجة.
بامساً :قو أو

عف الرؤسا  :فمن الاف

لعنظر أن أقم ثاث صةجا

لتباد األسرى قس :صةجة

ال بهة الشعبية لتحرار فعسةين/الجياد العامة عام  1985فس عهد رإيا الوز ار الراحع مناحيم بيغن،
وصةجة حزم هللا عام  2004فس عهد رإيا الحكومة األسب

أرايع شارون ،وصةجة التباد مع

حماا عام  2011فس عهد رإيا الحكومة الحالس بنيامين نتنياقو .مع الععم بأن سعةه ميهود أولمر
لم يواف ععإ مبرام الصةجة ،ولم يجو ععإ اتباي الجرار بشأنها.

أبي اًر ..حين توقع مسراإيع صةجة تباد
ومواةنيها -سيكونون الراب األنبر ،وصةجا

فمن الةبيعس أن أعدا قا -اليين يبةةون
من قيا الجبيع قد تظهر مسراإيع كما لو كان

لعجبو بالتناز عن حجوقها ،والب وع لنع المةالم التس تععنها تع
الصةجا

مواقع تع المنظما

و ماقيراتها.
المنظما

مستعد

المنظما  ،كما ستجوي تع

فس الم ا السياسس دابع العالم العربس واإلسامس ،وتزاد شعبيتها

قيا ف ا عن أن مثع قيه الصةجا
ععإ الجيام بعمعيا

نودقا

قد تما بجو مسراإيع الردعية ،وتعمع ععإ تش يع تع

أسر أبرى ،فتباةر بحيا

نودقا اليين يمكن أن يجعوا فس األسر.

الجزيرة نت ،الدوحة2017/1/8 ،

 .55لماذا كيري قلق من نقل السفارة؟
د .رؤوبين باركو

فس تصرا من تصراحا

الشيه عكرمة صبري عندما كان مةتس فعسةين ،أععن أنه ية ع بجا

الجدا محتعة بيد اليهود وأن ح يتم تدواعها ك ز من الحع السياسس .وحسم أقواله يمكن لعمسعمين

تبعي

المدينة من اليهود ،لنن تحرارقا فس مةار تدواعها واعةا قا لعصعيبيين والمسيحيين سيكون

أصعم بكثير.

مو وع عود «اححتا

الصعيبس» من با

اليهود يو د فس أعما

الراديكاليين المسعمين.

فبالنسبة لهم عود المسيحية ملإ المدينة ،وعود اليهود بمساعدتها أي اً ،ملإ عاصمتهم التارابية

اآلمنة ،قس ععإ حسام رسالة اإلسام ورسالة «باتم األنبيا » ،التس تعغس ما قبعها.
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التركيبة التس كان

مجبولة ععيهم حتإ اآلن قس استبعاد اليهود من المدينة واب اع مصعس كنيسة

الجيامة لعاإعتين مساميتين حافظتا ععإ مر األ يا ععإ مةاتي الننيسة وأبجتا لعمسيحيين اليين لم

يهربوا الشر األوس

الم ا لةت األبوام من ا ع الصا  .ومبدأ ظهور أبنا مسراإيع من ديد

واقامة الدولة وعاصمتها الجدا ،يشو

الترتيم الجاإم ملإ در ة ح يمكن تحمعها ،ألن اليهود لم

يعودوا ةاإةة دينية متحركة ومةارد فس العالم ،وأن

يصبحوا مسعمين.

م هللا األبدي قد وقع ععيهم وأن نهايتهم أن

تهديد «الصعيبية اليهودية» بدم كراقية اليهود فس الدو اإلسامية ،واألناييم السياسية أي اً لعدو
العربية والةعسةينيين ،ح سيما عندما كان يل

يوحدقم ملإ أن اندلع «الربيع العربس» .وحسم

مواقف أبو مازن وعكرمة صبري والشيه الجر اوي ومستشار الرإيا لعشؤون الدينية الهبا  ،فان
اعتبار الجدا عاصمة مسراإيع يعنس انهيار السام واعان الحرم ععإ المسعمين.

ليا قنا مدينة مجدسة كعاصمة لعدو العربية واإلسامية ،لنن منشا عاصمة مسراإيع من ديد

«فس األرض المباركة» وبمساعد المسيحية العالمية من با رإيا الوحيا
ترامم ومبادرته ملإ نجع سةار الوحيا

المتحد المنتبم

المتحد ملإ الجدا ،قو كابوا بالنسبة لعمتةرفين

اإلساميين .وحسم رأيهم قيا سيؤدي ملإ تغيير مكانة المؤمنين المسيحيين واليهود ،من و عهم

كرعايا لعمسعمين ومصيرقم قو احبتةا أو معان اإلسام ،ملإ أسياد لعباد .قيا قو سبم نةس

المسعمين ،بافاً لعجرآن ،ألي عاقة بين اليهودية وبين الحرم والجدا .وبنةا الجدر ينةون شرعية
المسيحية التس عمع مؤسسها فس الهيكع العبري فس الجدا .من الاف كيف أن الدافع اإلسامس
اليي يناقض عود اليهود ملإ بادقم ،يشبه التيا ار

الناثوليكية المستعد  ،ألسبام مشابهة ،لجبو

نظام اإلسام فس األمانن المجدسة شراةة أن ح يعترئ بانبعاث اليهود فس مسراإيع وفس الجدا.

فس قيا المةتر التارابس ما از صديجنا ون كيري قعجاً من أ عنا أنثر من قعجنا ععإ أنةسنا .منه
قع من قانونية وعد ترامم ومن مشكعة السياد ومن ةابع مسراإيع اليهودي ومن بةر احنة ار

اإلقعيمس

دنا .وألنه ح يمع

الحا التارابس أو الرؤية المستجبعية ،فان كيري ح يرى احنهيار

والعوز وال عف العربس ،وح يرى أن المشكعة الةعسةينية أصبح

قامشية وأنه لم يعد باستةاعة

العرم الج ا ععينا .فعو استةاعوا لنانوا فععوا يل مني زمن .ويجو المثع الشعبس «يا ملهس احمنس

من أصدقاإس ألننس أحمس نةسس من أعداإس».

إسرائيل اليوم ـ 2017/1/8
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