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 .1بيروت" :تحضيرية" المجلس الوطني الفلسطيني تفتتح اجتماعاتها بالدعوة للوحدة وانتخابات عامة
بي ررر  :افت ررتم ا رروء ال
اجتااعا

رراء  ،2017/1/10ف رري السر ر ار ال لسر ر ينية ف رري العاا رراة الليناني ررة بي ررر ،

اللجنة التحضيرية للاجلس الوطني ال لس يني التي تستار ليومين ،برئاسة رئيس الاجلرس

ال رروطني ال لسر ر يني س ررلي الشعن ررو

باش ررار ة أعض رراء اللجن ررة التن ي،ي ررة ،األمن رراء الع ررامين لل ل ررائ

ال لس ينية ،حضور أعضاء الاجلس الوطني في لينا

الس ير ال لس يني في لينا أشرف دبور.

افتتم الشعنو االجتااع بكلاة شركر فيهرا "لينرا رئيسرا حكومرة شرعيا علر استضرافته اليريارة لنرا

عل ر أرمرره العشيررش  ،أش ر

بالشرركر التارردار د لررة ال ررئيس نييررن برررل رئرريس مجلررس الن روا

اللينرراني

ال،ل ا من الا ترض أ يشارك في جلسة االفتتاح التري انرم ماررر ،ليرن ل رر ف طارئرة تعر،ر

حضررور ،أرسر

لاتررن م يوعررة" .ترراب " ،نلتارري اليرروء نحررن ملررااو علر إنجرراز مررا نرردعو مررن

أجلرن مرا اريرد أبنرراء شرعينا مرن الوارول إلر توافرت طنري ،اسرتياال مشررا راتنا الوطنيرة حرول افررة
الاضايا الاتعلاة بانعااد د ر عادية للاجلس الروطني ال لسر يني ،تشرك رافعرة حايايرة لتوحيرد اللر

ال رروطني ،تعشي ررش الوح ررد الوطني ررة ال لسر ر ينية ،اس ررتعاد ح ررد الن رراء السياس رري ال لسر ر يني ،ت ررتم
ال ريت أماء انتخابا

عامة لاؤسساتنا الوطنية".

أشار إل أ "الاجلس الوطني ال لس يني باوجب الن اء األساسي لان اة التحرير ال لس ينية يا

السرل ة العليرا للشرعب ال لسر يني فري افرة أمرا ن تواجرد  ،ارو الر،ل يضر سياسرا
ال لس ينية يرس برامجها ."...أماف" ،لر،لك فارن األاايرة باكرا  ،بر

برا

من ارة التحريررر

مرن الضرر رل انعاراد

الاجلس الوطني لتجدارد الينر التن يايرة لان ارة التحريرر ال لسر ينية ت عير د رارا ،انتخرا
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التن ي،ير ررة مجلسر ررها الار ر ررشل ،إق ر ررار اليرنر ررامي السياسر رري للارحلر ررة الاايلرررة لاواجهر ررة التحر ررديا
تواجهنا ،تجسيد إقامة الد لة ال لس ينية عاااتها الادس بناء مؤسساتها اؤسسا

التر رري

د لة".

ا د الشعنو "أ اجتااعنا ا،ا ليس األ ل الر،ل تعارد اللجنرة التحضريرية الاكل رة با عرداد لعارد د ر

عادي ررة للاجل ررس ال رروطني ال لسر ر يني ،لين ررن االجتا رراع األ ل ال رر،ل تش ررارك في ررن اف ررة فل ررائ العار ر

الروطني ال لسر يني ،بارا فيهررا حر ترا حاراس الجهرراد ا سر مي اشواتنرا فرري اللراعاة الايراد العامررة
التي نحييها جايعا عل استجابتها لدعوتنا ا ، ،ن ،ر فاط أ اللجنرة التحضريرية قرد عارد
ش ر ل العرراء ال ائررم فرري مدانررة راء ة ،ناقشررم ش لهررا افررة الال ررا

اجتااعررا

الد ر  ،توالم لنتائي توايا

أربعرة

الاتعلاررة بعاررد ارر،

ت رفعها لألخ الرئيس محاود عياس ،اي موزعة عليك ".

شت قائ "إل جانب مواجهة التحديا

إنهاء االحت ل تجسيد د لتنا الاستالة عل أرمنا ات لب
الشرعي الوحيرد لشرعينا

منا جايعا تعشيش حدتنا الوطنية في إطار من اة التحرير ال لس ينية الاا

فرري افررة أمررا ن تواجررد  ،العا ر عل ر إدمرراي برراقي الارروح فيهررا ،باررا يضرران حررد ن امنررا السياسرري
يوحررد طاقتنررا ،يحررافق عل ر اسررتا لية ق اررنررا الرروطني الاسررتا  ،لنيررو عل ر قلررب رج ر

احررد ف رري

مواجهررة االحررت ل مشرراريعن الترري ترمرري إل ر ملررادر حانررا فرري عودتنررا إل ر أرمررنا ،إقامررة د لتنررا
الاستالة ذا

السياد عاااتها الادس".

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/1/10 ،

 .2الرئاسة الفلسطينية :عباس مستعد للقاء نتنياهو
راء ة " -الحيا " ،ر يترز :أبلغم الرئاسة ال لس ينية الرئاسة ال رنسية أ الرئيس ال لسر يني محارود
عياس مستعد للااء

ي يجاعن م

من الرئيس ال رنسي فرنسوا أ الند رئيس الروزراء ا سررائيلي

بنيرررامين نتنير ررااو فر رري الير رروء التر ررالي للار ررؤتار فر رري بر رراريس .قر ررال مجر رردل الخالر رردل ،مستشر ررار عير رراس
لللررحافيين فرري لارراء فرري ماررر الرئاسررة أ عيرراس سرريتوجن إل ر برراريس فرري  16الشررهر الجررارل ،أ
الجانب ال لس يني يعتير انعااد الاؤتار بحد ذاتن انتلا ار للاضية ال لس ينية.

الحياة ،لندن2017/1/11 ،

 .3اشتية :سنعيد النظر باعترافنا بـ"إسرائيل" في حال تم نقل السفارة األمريكية للقدس
ارء ة :قررال عضررو اللجنررة الار شيررة لحر ررة فررتم محاررد اشررتية ،ارروء ال
ا عر

رراء  ،2017/1/10إنررن إذا ت ر

عررن نار الس ر ار األمريكيررة مررن ت ر أبيررب للارردس ف رر"سنعيد الن ررر برراالعتراف بد لررة إس ررائي ،

سنن  ،ش وا

احتجاجية أشرح متعلاة بكام الاسرار السياسري ،نحرن نتحرد
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تهداديا " .أماف ،ش ل مؤتار اح ي عاد فري راء ة" :إ الحرداع عرن نار السر ار األمريكيرة
اليرا

للادس يعني نهاية ح الد لتين يعنري بالنسرية لنرا انتهراء الاسرار الت ا مري إبر

ليرا أمراء

الا ا ما  ،ا،ا بير مايول بالنسية لنا بالنسية للاجتا الد لي ال،ل لن ياي ا،ا الاوموع".
ترراب " :الايرراد سررتاوء برراجراءا

ت الب بعدء الاياء به ،الخ و ،

قائيررة لان ر الا ررار ارري بالنسررية لنررا إرسررال رسررائ لل ررئيس ت ارمررب
،لك رسائ للد ل العربية ا س مية ،نشاطا

شعيية دانية".

قال :إ ال لس ينيين يأملو أال يعلن الرئيس األمريكي الجداد د نالد ترامب في ش ا

تنلريين فري

 20الجررارل عررن نا ر الس ر ار مررن ت ر أبيررب إل ر الارردس .أمرراف اشررتية أ "نا ر الس ر ار إل ر الارردس
يعني اعترافا بأ الادس سرائي

ال ياكن أ ناي الايررر الر،ل يارول إ السر ار سرتيو فري الاردس

الغربية أنت تت ا مو عل الادس الشرقية".

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/1/10 ،

 .4المالكي :تحركات فلسطينية استباقية وقائية بعد إشارة عن نية ترامب لنقل السفارة في حفل
التنصيب

راء ة  -عي ررد ال رررن ف أرن رران ( ،األي رراء ا ليتر ني ررة) :شر ر
ال لس يني ،الناا

في حداع لر"األياء" عن تحر ا

د .ري رراض الا رراليي ،زي ررر الخارجي ررة

فلس ينية اسعة فياا تيا مرن أيراء قير تنلريب

الرئيس األمريكي الانتخب د نالد ت ارمرب اروء العشررين بعرد إشرا ار عرن نيترن ا شرار إلر نار السر ار

األمريكية من ت أبيب إل الادس في ش ا
اا ش

الناا

التنليب.

عن أ الرئيس محاود عياس سي ير ار ،الاضرية شر ل لاائرن الارتارب اروء السريم

م بابا ال اتيكا فرنسيس لدح مشار تن في ح

افتتاح س ار فلس ين في ال اتيكا .

قال الااليي "نحن نأشر ،الاومروع مأشر ،الجديرة ربر أنرن حتر اص لر يلردر أل شريء رسراي مرن

جانررب إدار ال ررئيس الانتخررب د نالررد ت ارمررب بخلررو

شر ل ال ترر االنتخابيرة مررا ا رب ذلرك مررن تلرريحا
االنتا ررالي بع ررا األش ررخا

ال رر،ان ذ ررر أس رراانا

نار الس ر ار ،ليررن مررا ارردر مررن تل رريحا

اردر عرن األشررخا

األعضراء فري ال ريررت

ارش ررحين مؤ رردان دار ت ارم ررب ،سر رواء علر ر

مستوح مستشارين في األمن الاومي أ مرشم لس ير أمريكا في إسرائي أ بيرا  ،انوا اؤ د
ش ل تلريحا

ادر عنه ا

ليس ترامب ،بأنه ساعو اؤ د في أ ر من مناسية داشلية بأنرن

سيعا عل نا الس ار من ت أبيب إل الادس".

التاريخ :األربعاء 2017/1/11

من

العدد4166 :

األيام ،رام هللا2017/1/10 ،

ص

6

 .5اشتية :مؤتمر باريس سينقلنا من المفاوضات الثنائية إلى المفاوضات المتعددة
ارء ة :قررال عضررو اللجنررة الار شيررة لحر ررة فررتم محاررد اشررتية ،ارروء ال
فلس ر ين شررا ر

رراء " ،2017/1/10نحررن فرري

لحكومررة فرنسررا عل ر الايررادر لعاررد اجتارراع برراريس اررو اجتارراع اؤ ررد أ الاضررية

ال لس ر ينية ارري قضررية اامررة للعررال رب ر الاضررايا الالحررة األشرررح فرري الشررر األ سررط" .أمرراف إ
ال نائيررة إل ر الا ا مررا

الايررادر ال رنسررية ارري انتاررال مررن الا ا مررا

الاتعرردد ارري التجربررة الترري

نجحم في السابت م إا ار في الخاسة +احد ،نأم أ تنجم في الاوموع ال لس يني أيضا.
عيررر اشررتية عررن أملررن أ تعيررد فرنسررا مومرروع االعت رراف بد لررة فلس ر ين أحررد مخرجررا

اللارراء فرري

براريس مرن الررد ل الحامرر للاررؤتار ،فرنحن نعلر أ "إسررائي " ال تريرد اجتارراع براريس ألنررن اؤ رد حر

الررد لتين ،ارري تسررع لترردمير حر الررد لتين عيررر ترردمير أربعررة أعاررد رئيسررة للد لررة ال لسر ينية ارري:
أسررلة مدانررة الارردس تهويررداا مر األبروار ،تعشيررش االسررتي ا فيهررا ،اسررتخداء الانرراطت "ي" الترري

تشررك  %62خ ر اش جغ ارفرري لتوسرري االسررتي ا فرري الض ر ة ،رابعررا عررشل ق رراع بررش عيررر مشررر ع
"بانيم" الرامي لد لة في بش م الض ة لر"إسرائي ".

بررين اشررتية أ العنلررر الرردياغرافي مه ر فرري الل رراع ال لس ر يني ا س ررائيلي .أمرراف أنررن بالاجا ر

العاء ،للواول إل الد لة ال لس ينية الواحد علينا مواجهة مشر ع "بانيم" قامة د لة فلس ينية في
ق رراع بررش ،فالوحررد ال لس ر ينية ارري أسرراس إقامررة الد لررة ال لس ر ينية مواجهررة مشررر ع بنيررم الهررادف

لض الض ة الغربية.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/1/10 ،

 .6المالكي :تلقينا مسودات عدة من البيان الختامي المتوقع صدوره عن مؤتمر باريس للسالم
راء ة " -الحيا " ،ر يترز :أعلرن زيرر الخارجيرة ال لسر يني ريراض الاراليي تلاري مسرودا

عرد مرن

الييرا الختررامي الاتوقر ارد ر عررن مررؤتار السر ء الااير فرري براريس فرري الخررامس عشرر مررن الشررهر

الجررارل ،أ الجانررب ال لس ر يني قرردء اقت ارحررا

لتعرردا ارر،ا الييررا  .قررال الارراليي فرري حررداع ذاعررة

او فلس ين أمرس ،إ الجانرب ال لسر يني قردء تعردا

ماترحرة علر الاسرودتين األ لر

من الاتوق تلاي مسود ال ة قي أ يلاد عليها الاؤتار.
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 .7الخضري :هدم "منازل قلنسوة" تطور خطير

بر ررش  :اسر ررتنير النائر ررب جار ررال الخضر رررل رئ ر رريس اللجنر ررة الشر ررعيية لاواجهر ررة الحلر ررار ،ار رروء ال

ر رراء

 ،2017/1/10ارردء االحررت ل ا سررائيلي أحررد عشررر من رشال فلسر ينيا فرري مدانررة قلنسررو داشر األ ارمرري

الاحتلررة عرراء  1948تحررم ذ ارئر

حجرري اايررة .أ ررد الخضرررل ،فرري تلرريم اررح ي ،أ ارردء منررازل

فلس ينيي الر  48ت ور ش ير ،استهداف امم يكش

تنير الحاو ال لس ينية للجاي حت ل لس ينيي الداش .

النوايا الحاياية لحكومة نتنيااو الياينية التي
المركز الفلسطيني لإلعالم2017/1/10 ،

 .8سلطة الطاقة في غزة :إلغاء الضرائب على وقود المحطة مفتاح تخفيف األزمة
بررش  :قالررم سررل ة ال اقررة فرري ق رراع بررش إ الح ر الس رري لتخ ي ر
التوافررت جاير الضررائب الا ر مررة علر

أزمررة اليهربرراء اررو إلغرراء حكومررة

قررود مح ررة التوليررد ،لرريس مرريية اليلررو فاررط ،مؤ ررد أنهر

ب،لوا جهودا مختل ة من أج تخ ي

األزمة .قال فتحي الشيخ شلي  ،نائب رئيس سل ة ال اقة ،فري

الال ررية الترري ترروفر  22ميجررا ا

مررا يعنرري  %11مررن اليهربرراء الاترروفر فرري الا رراع ،إمررافة إل ر

م رؤتار اررح ي لررن ارروء ال

رراء  ،2017/1/10إ أا ر أسرريا

األزمررة اررو التع ر الاتيرررر للخ ررو

ارت اع أسعار الوقود عالايا ما اتيعن من ارت اع في قياة الضريية التي ت رمها سل ة راء ة.
بين أ تيل ة تشغي مولدان في بداية عاء  2016بلغم  22مليو شيك  ،تشغي  3مولدا

بتيل رة

 30مليو شيك  ،بيناا تيل ة تشغي مولردان فري انراار الجرارل  32مليرو شريك  ،تشرغي  3مولردا
 45مليو شيك  ،ما يعني جود زياد باادار  13-8مليو شيك .

حار ر الش رريخ شلير ر حكوم ررة "الحا ررد ة" الاسر رؤ لية ع ررن تع ير ر مش ررر ع ش ررط " ،"161بع ررد موافارررة

االحت ل عل تش يد الا اع باليهرباء من ش لن ،استعداد سل ة ال اقة لدف تيل تن الشهرية.

المركز الفلسطيني لإلعالم2017/1/10 ،

 .9الحكومة الفلسطينية تستهجن حملة التحريض بسبب أزمة الكهرباء في قطاع غزة
راء ة :اسرتهجن مجلرس الروزراء ال لسر يني حالرة التحرريا مرد الحكومرة ،سرل ة ال اقرة ،الاروارد
ال ييعية ،بسيب أزمة اليهرباء في ق اع بش  ،مومرحا أنرن ربر قيراء حكومرة الوفرا الروطني بتغ يرة
أ اررا اليهربرراء الاررورد لا رراع بررش مررن افررة الالررادر ،مررا قامررم بررن مررن جهررود ا ر ح شرريكة
اليهرباء التي ت تدميراا ش ل العد ا ا سرائيلي األشير عل ق اع بش .
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أ مر ررم مجلر ررس الر رروزراء ،ش ر ر ل جلسر ررتن األسر رريوعية التر رري عار ررداا فر رري مدانر ررة راء ة ،ار رروء ال

ر رراء

 ،2017/1/10برئاس ررة ارم رري الحا ررد ة ،أ إار ررار حر ررة حا رراس علر ر الس رري ر علر ر ش ررر ة توزير ر

اليهربرراء ،سررل ة ال اقررة ،الا روارد ال ييعيررة فرري الا رراع ،عرردء تاكينهررا مررن الايرراء بررد راا ،فرري إدار
ق اع اليهرباء ،عدء التشامها باا ت االت ا علين م فلائ العار الروطني ،برأ تاروء شرر ة توزير
هربرراء بررش بشيرراد نسررية التحلرري  ،تحوي ر األم روال إل ر الخشينررة العامررة ،تر يررب عرردادا

مسررياة

الدف للاناطت التي ال تست ي الشر ة الدشول إليها ،مساعدتها في ميط ا ارادا  ،الالرر فا ،
األمررر الرر،ل يخ ر

األعيرراء عررن الحكومررة ،ياكنهررا مررن دف ر قياررة فرراتور االسررته ك إل ر الشررر ا

الاش د لل اقة اليهربائية ،أدح إل استارار النا
أماف أ عدء التشاء حااس حال أيضرا د

في ايا

اليهرباء الاتوفر .

تهيئرة الانراخ لتن ير ،الاشراري االسرتراتيجية لشيراد ايرا

ال اقة لا اع بش ،في مادمتها إنشراء شرط الغراز لتش يرد مح رة توليرد هربراء برش ،مرا ياكرن الحكومرة
ال لس ر ينية مررن ترروفير احتياجررا ق رراع بررش مررن ال اقررة اليهربائيررة ال زمررة لاواجهررة أحاررال اليهربرراء
الاستايلية ،ذلك من ش ل توسي قدر مح ة التوليد ،توسعاتها الاستايلية ،بأسعار مناسية.

أشار زير الاالية شكرل بشار إل أ مجاوع تيل ة ال اقة التي تؤمنها الحكومة لا اع بش قد بلر

بحد د مليار شيك سنويا ( 270مليو د الر).

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/1/10 ،

 .11أمن السلطة الفلسطينية يعتقل خمسة شبان بمخيم جنين
تحرير محاد تد :شهد مخي جنين فجرر اروء ال

راء  ،2017/1/10مواجهرا

مرا برين الشريا

أجهرش

األمررن التابعررة للسررل ة ال لس ر ينية الترري قامررم باعتاررال  5شرريا  ،ت ر اقتررادا للتحايررت لرردح األجهررش

األمنية د

ا فلاح لعائ ته عن الشيها

التي تنسب له .

عرب 2017/1/10 ،48

 .11غزة :دعوات لتفعيل الدور الرقابي للمجلس التشريعي على السلطة التنفيذية
بش  -من عيرد الغنري الشرامي ،تحريرر زينرة األشررس :حر،ر شخلريا
من بيا

برلاانيرة حاوقيرة فلسر ينية

الد ر الرقابي للاجلس التشريعي عل السل ة التن ي،ية في الض ة الغربية ق اع بش ،فري

ظ االناساء ال لسر يني الارائ منر ،نحرو عشرر سرنوا  .جراء ذلرك شر ل مرؤتار بعنروا "أ رر االناسراء
تع ي الاجلس التشريعي عل الا اعا

مؤسسا

الاختل ة" ال،ل ن اترن "شريكة الان ارا

بير حكومية) ،في مدانة بش ،اوء ال
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رأح النائب عرن الجيهرة الشرعيية لتحريرر فلسر ين جاير مجرد الل علر أ السرل ة التن ي،يرة تعارد
تغييب الاجلس التشريعي التعدل عل حلانة أعضائن ،بحسب تادار .

فياررا اسررتعرض مرردار "شرريكة الان اررا

األاليررة" ،أمجررد الش روا ،أا ر الا روانين الترري أارردراا الاجلررس

التشريعي بشاين في مدانتي بش راء ة " ،التي انم بعيد

اليعد عن شدمة الاواطن ال لس يني

ناايك عن قانونيتها" ،فت رأين .طالب الشروا فري حدا رن لرر"قدس بررس" بضرر ر العار علر مراجعرة

التشريعا
فئا

الا ار ار

الاوانين ا دار في فتر االناساء من

توحيد مرا يلرلم منهرا فارا الحتياجرا

الاجتا .

وكالة قدس برس2017/1/10 ،

 .12أبو عبيدة :محاوالت اللمز بالمقاومة وبأنفاقها لن تنطلي على شعبنا
نرردد النرراطت العسرركرل باس ر

تائررب الاسرراء الجنرراح العسرركرل لحر ررة حارراس ،أبررو عييررد  ،باررا ا ر ن

قال أبو عييد  ،في تغريدا

اللارش

"محا ال

اللاش بالااا مة أن اقها".

نشراا عير حسرابن علر موقر ترويتر ،اروء ال

راء ،إ محرا ال

بالااا مة أن اقها تهدف للتغ ية عل جرياة الاشار ة في حلار بش شناها الر،ل يسرتهدف أساسرا

رأس الااا مة ،منيها عل أنها "لن تن لي عل شعينا".
أماف أ األن ا اي أبدع أع

ما أنتجترن عاليرة الااا مرة ال لسر ينية إرادتهرا فري جرن الترسرانة

العسكرية ا سرائيلية الحلار ال ال عل ق اع بش .
شرردد علر أ الااا مررة قرردمم سرري مررن التضررحيا

التي أذالم العد

فرري سرريي قيامهررا بواجررب ا عررداد بنرراء األن ررا

أفشلم ن رياتن األمنية العسكرية.

موقع حركة حماس ،غزة2017/1/10 ،

 .13الحية يدعو لتشكيل مجلس وطني جديد على قاعدة الشراكة الوطنية
دعررا عضررو الاكتررب السياسرري لحر ررة حارراس شلي ر الحيررة ،لتشرركي مجلررس طنرري جداررد عل ر قاعررد

الش ر ار ة الوطنيررة ت ييررت مررا ت ر االت ررا عليررن بررين ال لررائ ال لس ر ينية فرري الارراار ع ررامي ،2005
 .2011شدد الحية ش ل لااء سياسي ن ان منتدح ا ع ميرين بغرش  ،اروء ال

حااس تشارك فري االجتااعرا

الشررعب ال لسر يني فرري الررداش

التحضريرية للاجلرس الروطني فري بيرر

راء ،علر أ حر رة

مرن أجر إار ح مؤسسرا

الخرراري ،علر قاعررد الشر ار ة الوطنيررة الترري تررفا سياسررة ا قلرراء

الت رد .قال الحية إ الاجلس الوطني الاائ قد ع ا علين الشمن ،ندعو الاجتاعين فري بيرر
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االت ررا علر مجلررس طنرري جداررد ،إال سررن،اب إلر فشر جدارردي حينهررا سررتيو الخيررا ار م توحررة،
مؤ دا عل تاسك حر ة حااس في ا ،الارحلة بخيار إا ح من اة التحرير ال لس ينية.

أ مم أنن إذا ل تستجب بعا الاوح ال لائ لتشكي مجلس طني جداد فا ذلك اوا رسرالة

بأ من اة التحرير ملك له فاط ،ليسم حامنة لي أبناء الشعب ال لس يني.
دعررا الحيررة إل ر إعرراد توارري

السررل ة ال لسر ينية ،متسررائ ا ر ارري منلررة رافعررة إطررار لاضررية

الشعب ال لس يني؟ أء أ أمراا انته للتنسيت األمني تادي شدما

ل حت ل.

أزمة الكهرباء
في مل

بعد قرار الييينيم ا سرائيلي بتشداد

اليهرباء نو الحية إل أ أزمة اليهرباء الحالية بدأ

الحلرار علر بررش ردا علر مارراط ال يررداو الترري نشررراا الاكتررب ا ع مرري ليتائررب الاسرراء فرري ذ رررح

مي د الجندل األسير شان ل آر .

اسررتهجن الحيررة مررا أب يررر عيررر تل شيررو فلسر ين الرسرراي بشررأ تحاير أن ررا الااا مررة مسررؤ لية أزمررة

اليهرباء ،مؤ دا أ األن ا اي منار عش ال يجروز ألل أحرد أ ات را ل علر الااا مرة أ اتسرا
م االحت ل .اسرتنير تاا ر ش را

تل شيرو السرل ة تلرريحا

زيرر العار فري حكومرة الحاردة

مأمو أبو شه م دعاية االحت ل ا سرائيلي الانست العاء للجيش ا سرائيلي.
قررال الحيررة إ حر ررة حارراس سررلام حكومررة الوفررا جاير ا جرراءا

للتعامر مر ارر ،األزمررة علر

أبردح عضررو الاكتررب السياسري لحر ررة حارراس االسرتعداد لتسررلي ملر

اليهربراء ألل جهررة طنيررة مررن

أرض الواق  ،لين لألس

الحكومة ترفا است ء مهامها في بش .

ال لائ أ الاستالين لح األزمة.

أشار إل أ حر ة حااس ات ام م ق ر رئيس سل ة ال اقة براء ة لتشكي مجلس جداد لشر ة

اليهربرراء لينررن ل ر يحل ر أل شرريء .أمرراف أ الين رك ا س ر مي راررد أ ررر مررن  30مليررو د الر
لتجهيش شط  161بشر تعهد حكومة الوفا بضاانا ي لين الحكومة رفضم.
ذ ر الحية أ أموال الضرائب التي تاتلها السل ة ال لس ينية بشك منت

هرباء بش باليام  ،ف أحد اتجا عليناي ب بش باتم ششانا ماليا للسل ة.

تسرت ي أ تن رت علر

العالقات الخارجية
قال الحية إ ع قة حر ة حااس بالر تسير نحو ا يجابية ،أنن لر تيرن انراك أل مشركلة أمنيرة

أ سياسية م ملر ،الفتا إلر أ حاراس تحالرم ارتردادا
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ماا مو  .جدد موق

حر رة حاراس بعردء التردش فري الشرأ الرد لي أ العربري أ العيرع برأمن أل

د لة ،مؤ دا مرر ر الح راع علر أمرن ملرر .رحرب الحيرة برالخ وا

الالررية الجدارد تجرا برش ،

ميينررا أ حر ررة حارراس ترحررب بهرر،ا التوجررني أنهررا ست سررم الاجررال لهرر ،الخ روا
ر ماومررا

سررتوفر لهررا الرردع

النجرراح .فياررا اتعلررت بيرردء إنشرراء س ر ار لد لررة ق ررر فرري بررش ،ذ ررر الحيررة أ الس ر ار

الا رية ليسم جداد  ،ب اي قائاة من ،جودا بغش  ،لينه اريد

س ار له بدل االستئجار.

قال ال جدارد علر ار،ا الاومروع ،العدارد مرن الرد ل لهرا سر ا ار فري راء ة برش  ،السر ار سرتيو

رر للجنر ررة الا رير ررة .ذ ر ررر أ االحر ررت ل اتار رردد سياسر رريا اقتلر رراديا أمنير ررا عل ر ر حسر ررا
ما ر ر ا
ال لس ر ينية العررال العربرري ا س ر مي ،يتحررد

األرض

عررن ذلررك بك ر قررو ج ر أر  ،ال اوجررد اررو رسرراي

ا ررفا ذلررك ب ر مشرراري الت يي ر لألمررة العربيررة تررشداد .ناشررد الحيررة األمررة العربيررة ا س ر مية لا ر
ع قاتها م االحت ل ،االمتناع عن الت يي السياسي األمني االقتلادل.

رؤية حماس
أ ررد الحيررة عل ر تينرري برنررامي الااا مررة بك ر أشرركالن مؤ رردا نجاعررة الراررا عل ر ارر،ا اليرنررامي الرر،ل

ااد  51اوما في العد ا األشير أماء جيش االحت ل ا سرائيلي.

قررال الحيررة إ التنسرريت األمنرري الرر،ل تاارسررن أجهررش السررل ة فرري الض ر ة الغربيررة يضررر حررت شررعينا

بالااا مررة ،داعيررا السررل ة إل ر احت رراء إراد الشررعب ال لس ر يني ،دمرراء الشررهداء الرر،ان ياتلررو بسرريب

التنسيت األمني.

موقع حركة حماس ،غزة2017/1/10 ،

المستوردة والمحلية الصنع
" .14يديعوت" :حماس تمتلك "سوبر ماركت" من الصواريخ ُ
الاحل ر للشررؤ األمنيررة فرري اررحي ة اررديعو احر نررو  ،اوسرري
النااررر  -زايررر أنررد ار س :تنررا ل ب

ميلاا  ،قضية ترسانة حااس العسكرية ،حيرع أ رد علر أ الجنراح العسركرل لحر رة حاراس ،تائرب

الشهيد عش الدان الاساء تاتلك عددا بير معر ف طيعا من اواريخ الاساء براد الياتيوشا ،إمافة

للواريخ "فجر "5-ا ارانية اللن  ،أشرح ارينية ،إلر درجرة أاريم لرداها مرا بياكرن اعتيرار “سروبر
مار م” اواريخ متعدد الجنسية بامتياز ،عل حد ا ن.

يير مارا
الاحل ا سرائيلي ،ال،ل اعتاد عل ملادر رفيعة في جيش االحت ل ،فا قساا ا
بحسب ب
تاليررن تائررب عررش الرردان الاسرراء مررن عررد عترراد اررو مررن اررنعها الاحلرري ،اليرراقي بالش رراء مررن سررو
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الس ح السوداء ا سررائيلية ،بالتهريرب عيرر األن را علر الحرد د مر ملرر ،ربارا مرن اليحرر بررب
الحلار الا ر ض عل بش .

تر رراب قر ررائ إ اليتائر ررب تالر ررك ا ر رواريخ أرض -أرض قر رر،ائ

(مر ررورتر) بر رراصالف ،م ر ر أ

ار ررا

إمكانياتهررا الحاليررة ماارنررة بالاامرري انخ ضررم بنسررية شاسررين بالاائررة ب ع ر الحلررار الاسررتار عل ر
بش  ،لين قدرتها اللار شية اص مع

ما انم علين قي  4سنوا .

اللار خ ال،ل تالين من انعها الاحلي بالتأ يد او “الاساء” أرض -أرض بدأ

في تلرنيعن عراء

 2001مرن مرواد محليرة أطلارم عليرن اسراها الاسرتاد مرن اسر الشريخ عرش الردان الاسراء ،ارو سررورل
االنترردا

قرراد مررا بعرررف فياررا بعررد ب ررور  1936مررد قروا
لينن قض قيلها في  1935قتي براا االنتدا

اليري رراني الاليشرريا

اللررهيونية الاسررلحة،

في أحراش بجوار جنين.

ترراب ميلاررا قررائ إ قواعررد اللعيررة سررتتغير إذا مررا امتليررم الااا مررة ال لس ر ينية فرري بررش ا رواريخ

ارض -بحر .قال ملدر رفي في قياد الان اة الجنوبية في الجريش ا سررائيلي إ حاراس أدشلرم
ت وي ار اامة في قد ار من ومتها اللار شية.

تاب الالدر قائ إ قرد ار حاراس العسركرية فري ق راع برش تت رور بشرك ملحروع ،أنهرا اتجهرم

إل االعتااد عل ا نتاي ال،اتي للوسائ الاتالية بسيب اللعوبا

التي تواجهها في تهريب الس ح،

مشير إل أ حااس تح ر األن ا بشك موس أ ر ماا توق الجيش ا سرائيلي ،عل حد تعيير .
ا

رأي اليوم ،لندن2016/1/10 ،

 .15حماس :اقتحام مخيم الفارعة والتنكيل بأهله عمل إرهابي منظم
أ ررد النرراطت ا ع مرري باس ر حر ررة الااا مررة ا س ر مية "حارراس" عيررد الل ي ر

الاررانوع ،بررأ اقتحرراء

االحت ل لاخي ال ارعة قضاء جنين بالضر ة الاحتلرة ،التنيير بأالرن اعتارال العشر ار

قتر األسرير

الاحرر محاد اللالحي بدء باردي جرياة بشعة ،عا إراابي من .
قال الاانوع في تلريم اح ي ال

اء ،إ ذلرك دلير علر ااجيرة االحرت ل حشريتن ،مشري ار إلر

أنهررا مررا انررم لتررت ل روال التنسرريت األمنرري الاتواا ر  ،تيررادل األد ار بررين أجهررش أمررن السررل ة جرريش
االحت ل.

دعررا الاررانوع السررل ة إل ر إنهرراء ر أشرركال التنسرريت التعررا

سراح الااا مين ال لس ينيين الاعتالين لداها إط
أرمنا مادساتنا.

التاريخ :األربعاء 2017/1/11
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شدد عل أ ا ،الجررائ لرن تشيرد شرعينا ماا مترن إال إار ار ار علر الاضري قردما فري طريرت الجهراد
الااا مة االستارار في انت امتن الايار ة دفاعا عن حاوقن وابتن.

موقع حركة حماس ،غزة2017/1/10 ،

 .16فتح تندد بجريمة إعدام الشاب الصالحي في مخيم الفارعة
حر ررة "فررتم" بالجريا ررة الترري ارتييتهررا ق روا

راء ة :نرردد

اللالحي في مخي ال ارعة ،باحاف ة طوباس.

االح ررت ل ا س ررائيلي بات ر الشررا

محا ررد

رراء ،أ إع ررداء قر روا

اعتي ررر الاتح ررد

باسر ر حر ررة ف ررتم أس ررامة الاواس رراي ،ف رري تلر رريم الي رروء ال

االحررت ل للشررا

اللررالحي ،جرياررة فاشررية ارتييررم م ر سرريت ا اررار فرري بيتررن أمرراء الدتررن ،بهرردف

ترايب شعينا ال لس يني.

قررال الاواسرراي إ مررا تارروء بررن إس ررائي مررن اقتحامررا

اعتارراال

ابتيرراال

ارري ج ررائ ش يررر بحررت

ا نسررانية أجا ر  ،انتهرراك فامررم للاررانو الررد لي ا نسرراني ألبسررط حاررو ا نسررا  ،ارر،ا ارردل عل ر

مدح العنلرية ال اشية التي ا إليها قاد االحت ل ،ت رف مرد ال لسر ينيين العرشل الانامرلين

من أج الحرية االستا ل.

وكالة معاً اإلخبارية2017/1/10 ،

" .17الجهاد اإلسالمي" :جريمة إعدام شهيد الفارعة دليل على اإلرهاب المنظم الذي يمارسه االحتالل
عاررا  -ناديررة سررعد الرردان :أ ررد النرراطت ا ع مرري باس ر حر ررة الجهرراد ا س ر مي ،دا د شررها  ،أ

"جرياررة إع ررداء شررهيد مخ رري ال ارع ررة فرري ن ررابلس ،محا ررد ارريحي الل ررالحي ،ب رردء بررارد تتير ررر اومي ررا،
باعتياراا دلي عل ا راا

الان

ال،ل تاارسن سل ا

االحت ل مد الشعب ال لسر يني فري ظر

اللام العجش التواطؤ" ،بحسرين .قرال شرها  ،فري تلرريم أمرس ،إ "العرال

االحت ل

ق

لرن عراجش عرن لجر

انتها اتن للحاو الوطنية" ،مضي ا أنن "ليس أمامنا سوح أ الااا مة االنت امة في

جن الاحت ".

الغد ،عمان2017/1/11 ،

" .18المجد األمني" :بماذا تنشغل وحدة الظل القسامية حالياً؟
الاجد – شا

:ا ع

عن الوحد الاسرامية الجدارد را بعرد ارتاراء عردد مرن أفرادارا ،اري حرد

قسرامية عاملررة مررن مهامهررا الرئيسرية اررو الح رراع علر الجنررود اللرهاانة الاأسررورين لرردح الااا مررة مررن
التاريخ :األربعاء 2017/1/11
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اليرروء األ ل ألسرررا حت ر إب رراء ا ر اة تيررادل بررين الااا مررة العررد  ،قررد أحررد م نجاحررا ميه ر ار فرري
تجربتها األ ل بعد االحت اع بشاليط لعد سنوا .

عنررد اليحررع فرري التجربررة الترري شامررتها ،فانررن ياكررن الاررول إ

حررد ال ر تعك ر

اص عل ر تررأمين

الجنررود الاأسررورين ،االحت رراع به ر فرري أمررا ن ال يل ر إليهررا العررد  ،ترروفير ال عرراء له ر  ،ترروفير م رواد
تل شيونية يشااد نها أ ناء فتر أسرا  ،أد ية للع ي.
الاسرراء الترري ألاحررم إلر

بعررد فيررداواا

جررود جنرردل ماعررد مررن مرران مجاوعررة الجنررود الاأسررورين،

فانررن رباررا تهررت حررد ال ر الاسررامية بترروفير حل ر

ع ر ي طييعرري ترردليك لهرر،ا الجنرردل إذا ررا

محتاجررا لرر،لك .ياكررن الجررشء أ ارر ،الوحررد ا تسرريم شيررر فرري عالهررا ،أارريحم متخللررة بشررك
ييررر ،أ العررد اللررهيوني ياررر باحيررا اتلررو إحيررا عل ر اررعيد الع ررور عل ر معلومررا

جنود .

تخ ر

المجد األمني ،غزة2017/1/8 ،

 .19غزة :إلقاء القبض على عميل لصالح "إسرائيل" قدم معلومات استهدفت المقاومة
الاجررد – شررا

 :ألاررم األجهررش األمنيررة العرراء الاامرري الارريا علر العاير الاخضرررء (  ،ء) اليررال

من العار  53عاما ،ال،ل ارتيط م الاخاب ار اللهيونية أل ر من اانية أعواء قدء ش لها الي ير
من الاعلوما

عن الااا مة ال لس ينية أنش تها العسكرية ،با مافة إل الاهاا

ش م التحايارا

األشرح.

مر العاير أنرن ارتريط بالاخراب ار اللرهيونية عراء  2007فري فترر األحردا

في ق اع بش  ،حيع اتل بن مابط الاخراب ار
اللهيوني طاليا منن التعا
عالن.

عررف عرن ن سرن بأنرن مرابط مرن جهراز "الشراباك"

معن مااب تحسين معن الاادل تادي بعا االمتيا از لن في إطرار

أبدح (  ،ء) الاوافاة عل االرتيا

استار في ذلك إل أ ت الايا علين في النلر

العاء الاامي من قي األجهش األمنية ال لس ينية في ق اع بش .
تنوعم مهاء العاي (  ،ء) مرا برين تاردي الاعلومرا

العسكرية بع ا شاعا

مل لم ي لت عل الشخ

الردائر

ال راني مرن

عرن عناارر الااا مرة ا بر ن عرن األنشر ة

بيراا من األنش ة ،إل أ أايم عيار عن "بنك الاال" ارو عيرار عرن
ال،ل ياوء بشرع الناا الايتة باألموال ي يستلاها عا ء آشرين.

نشررط عالررن فرري العررد ا علر بررش عرراء " "2008عرراء " "2012بشررد  ،حيررع ز د االحررت ل باعلومررا

عن بيو عناار الااا مة أمرا ن إطر

التاريخ :األربعاء 2017/1/11
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استش ررهاد بع ررا عناا ررر الااا م ررة ،بينا ررا ت ارجر ر نش رراطن ف رري ع ررد ا " "2014نتيج ررة قيض ررة األجه ررش
األمنية عل العا ء بشك عاء تاييد حر ته .

المجد األمني ،غزة2017/1/8 ،

 .21نتنياهو :تم ضبط أكثر من  450قطعة سالح وإغالق  40ورشة لتصنيع األسلحة بالضفة
ت أبيب  -ن ير مجلي :أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنيااو ،في محا لة للد االنتاادا
علين اتهامن بال ش في توفير األمن للاواطنين ،استعرض نتنيااو لييرما نشاطا

السنة األشير  ،مشي ار إل

لتلني األسلحة.

قال نتنيااو« :أش،

أنها مي م أ ر من  450ق عة س ح ،أبلام أ ر من  40رشة

ان ياعا يي ار عن العا الييير ال،ل ت إنجاز انا ،تحم قياد رئيس ايئة

األر ا العامة للجيش قائد الان اة الجها
ا راا

الاداااا

األمن في

الاختلة .يجرل الاياء بعاليا

ال لس يني في اهودا السامر من ش ل جا

الاعلوما

اسعة الن ا مد

االستخياراتية االعتااال

العاليا  .تجرل ا ،األنش ة بشك اتحل بالعشء ا ارار ا بداع».

أماف نتنيااو« :نعي أ السل ة ال لس ينية ،لألس  ،ال تيت ي بعدء إدانة ا راا  ،ب

اناك مسؤ لو في فتم رحيوا بالعالية ا راابية األشير  .نعل أيضا أننا نواجن تغي ار
دراماتيكية ،أعتاد أ بعضها جيد جدا بالنسية سرائي  ،لين لألس

ل نل بعد إل

ا

سياسية
تهدئة

ان ياعا عنن اليوء ،فا الجهود التي يجرل الاياء بها من قي الجيش

الاوق  .لين ماا أش،

األجهش األمنية ،اي جهود ملاوسة .ت فيها تحايت اشتراقا

تاودنا في االتجا اللحيم.

تينولوجية استخياراتية عد ملحوظة،

الشرق األوسط ،لندن2017/1/11 ،

 .21ليبرمان :الهجمات ضد اإلسرائيليين نتيجة مباشرة لخطاب رام هللا التحريضي
جن زير الدفاع افيغاد ر لييرما

عياس بالتحريا عل

العن  ،قائ

ال

اء أااب االتهاء إل

إ الهجاا

رئيس السل ة ال لس ينية محاود

مد ا سرائيليين نتيجة مياشر لخ ا

راء ة

التحريضي.

ش ل جولة في ما ار الجيش في الض ة الغربية م رئيس الوزراء بنيامين نتنيااو ،قال لييرما أ

“األمر الاالت او أ ا راا

الحواد

في الحا نتيجة أ امر من األعل

– أ امر مياشر من

عياس ألئاة الاساجد للتحريا [عل العن ]”.
التاريخ :األربعاء 2017/1/11
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“ أل شخ

ي ير أنن بدال من الجلوس الحداع ،ياكنن تغيير األ ماع من ش ل الضغط ،التهداد

الاؤتا ار

التي

الد لية ،مخ ئ” ،قال لييرما “ .ال اوجد لدانا أل نية بالتراج عن الا ار ار
ا،ا التحريا”.

اتخ،نها ،آم أ ندف ال رف اصشر ان

تايمز أوف إسرائيل2017/1/10 ،

 .22نتنياهو يأمر وز ارءه بالمشاركة في جنازات الجنود القتلى
بعد أ

الجنا از

أعربم العائ

ال يل

عن بضيها من عدء حضور أل زير في الحكومة ألل من

األربعة للجنود ال،ان بقتلوا في اجوء اوء األحد ،أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنيااو بوم

قواعد جداد لتجنب تيرار ا ،الحالة في الاستاي .

أمر نتنيااو سكرتير الحكومة تساحي برفرما بر” م توجيها

الوزارء نوابه – في جنا از جنود بقتلوا ش ل عاليا
الوزراء في بيا لن ا نين.

تلشء باشار ة أعضاء الحكومة –

أ جراء إراا ” ،فاا لاا أعلنن مكتب رئيس

قاء رئيس الوزراء ،ال،ل رد أنن بضب بعد سااعة التاارير عن استياء أاالي الضحايا ،بن سن

بشيار عدد من الجنود الالابين في الاستش

جلسة ل لي (الليكود) في الينيسم.

اياح ا نين ،قي الجنا از  ،قاء بعد ذلك بعاد
تايمز أوف إسرائيل2017/1/10 ،

 .23ليبرمان :الجيش اإلسرائيلي يبذل كل ما بوسعه من أجل الحفاظ على قيمه وعلى الجندي أزاريا
ذر

عرب  ،2017/1/10 ،48عن ااش حادا  ،أ

ا حتن عل

زير الدفاع أفيغد ر لييرما  ،تب في

موق التواا االجتااعي ،أنن 'في ظ التوجها

أ ازريا' ،فانن يكرر أنن عل الجاي التشاء الهد ء ،أ الجاي ا ،ر

الي ير إل

مكتين بشأ إليئور

أ الحداع عن 'جندل ماتاز

من جهة ،مااب مخر جاء لات اليهود'.
أماف أ 'الجيش ا سرائيلي اي،ل

ما بوسعن من أج الح اع عل قي الجيش ،عل الجندل

أ ازريا أيضا'.

نشر الحياة الجديدة ،رام هللا ،2017/1/10 ،أ احي ة "اآرتس" أفاد  ،بأ لييرما  ،اقترح اوء

اال نين ،عل الجندل اليؤ ر ا ازريا عائلتن ،عدء االستئناف عل قرار إدانتن.

قال لييرما " :لو ا ياكنني تادي نليحة ال ازريا عائلتن ،ا،ا جندل متايش ذاك مخر (يالد

من قتلن ا ازريا) ،فهي التاسك بالاانو
التاريخ :األربعاء 2017/1/11

الاضي عل ا،ا الاسار عدء االستئناف".
العدد4166 :

ص

17

أماف لييرما ش ل اجتااع ليتلتن في الينيسم انن "ياترح قراء الااد  442من قانو الاضاء

العسكرل ال،ل اتحد

عن تخ ي

العاوبة".

عاوبة جندل ،ي ل شر

اا ت ر لييرما إل عالية الداس في حي قلر الاند

بين الحاد

بين ا ازريا اي محا لة بير احيحة".

ذلك من يالك ا حية تخ ي
السامي ،قال إ "أل محا لة للربط

 .24ليبرمان :وزارة الدفاع نقلت  1,477دونما إلى بلدية "معاليم أدوميم"

ب ل ماار :أ مم زير الدفاع ا سرائيلي أفيغد ر لييرما  ،ش ل اجتااع تلة حش "يسرائي
بيتينو" في الينيسم ،أمس ،أنن "فياا اتعلت باانو التسوية ،فانن بامكاني التعيير عن رأاي عل

األق  ،ل أش ن ،بأ ا،ا قانو بير احيم...
ايد لن بيسن أبدا".
قال لييرما إنن "عل ما ايد أ ا،ا الاانو
(باراك أ باما) تلاينا (مربة عل

لاانو التسوية ،من د
جداين قي

اا تعلاو  ،فا قانو التسوية ل بيسن عل ما
ا الاشة التي قسام ظهر رئيس الواليا

شك ) الارار في مجلس األمن .ا،

الاتحد

انم النتيجة الاياشر

سنن في نهاية األمر .ل،لك فاني أ رر الاول إ علينا أ نيو مسؤ لين

شيء".

تاب لييرما أ "

ما اتعلت بنا في زار الدفاع نن  . ،ا،ا األسيوع فاط نالم زار الدفاع إل

بلدية (مستوطنة) معالين أد مي  1,477د ناا من من اة إط

من اة ن وذ معالين أد مي  .انيغي تن ي،

اللحيم".

نار رق  ،912أايحم جشءا من

ما ياكن فعلن ،لين انيغي فع أل شيء في التوقيم
عرب 2017/1/10 ،48

" .25هآرتس" :نتنياهو يتراجع عن سن "قانون التسوية" بعد قرار مجلس األمن 2334

ب ل ماار :ذ ر تاارير إشيارية إسرائيلية اوء ال

اء ،أ رئيس الحكومة ا سرائيلية بنيامين

نتنيااو ،يعا عل من سن ما يسا "قانو التسوية" ال،ل اهدف إل شرعنة االستي ا من ش ل
ملادر أراض فلس ينية في األرامي الاحتلة عاء .1967

نا موق احي ة "اآرتس" ا ليتر ني عن ملادر في مكتب رئيس الحكومة قولها إ الاانو

مجاد في ا ،الارحلة ،ال اتوق أ

يحدد نتنيااو موعدا للتلويم عل

مشر ع الاانو في

الينيسم .ي ،ر أ مشر ع الاانو ا،ا مر بالاراء األ ل في الينيسم.
التاريخ :األربعاء 2017/1/11
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فاا لتاارير إشيارية فا نتنيااو اعترض من ،اليداية عل سن مشر ع الاانو ا،ا بسيب تيعا
عل الوم السياسي سرائي في العال  ،لينن او مؤيدا لن في أعاا

اليهودل"

ذلك

نجاح رئيس تلة "الييم

زير التربية التعلي ا سرائيلي ،ن تالي بينيم ،في تارير مشر ع الاانو في اللجنة

الو ازرية للتشري

بتأايد زراء من حش الليكود ال،ل اتشعان نتنيااو.

عرب 2017/1/10 ،48

" .26القائمة المشتركة" :هدم بيوت قلنسوة جريمة يرتكبها نتنياهو بحق جماهيرنا قاطبة
قاس بكرل :قالم الاائاة الاشتر ة إ 'حالة ادء  11بيتا عل
جرياة نيراء إع

أراض شااة في مدانة قلنسو ،

حر عل مواطني قلنسو الجاهور العربي'.

جاء في بيا أادرتن الاشتر ة ،اوء ال

اء ،أ 'الان اة الييو تتواجد في مراح التخ يط ،إال

أ الحكومة أذرعها سارعم بشك ت اارل لتن ي ،الهدء ،ال،ل ت اشر بن زير األمن الداشلي جلعاد

أردا '.

ح،ر الاائاة الاشتر ة من استارار سياسة ادء الانازل العربية ،أ د

تجلس مكتوفة األادل ستحاي حاها في سا

أ 'الجاااير العربية لن

بيم يأ يها'.

عرب 2017/1/10 ،48

 .27قائد المنطقة الجنوبية في جيش اإلسرائيلي يتفاخر بقتل عشرات الفلسطينيين
الادس -

اال  :ت اشر مسؤ ل عسكرل إسرائيلي يير باياء جنود بات عش ار

"ا راابيين" متوعدا بارتيا

الاشيد من الجرائ .

ال لس ينيين

قال إيال زامير قا ئد الان اة الجنوبية في جيش االحت ل ا سرائيلي ،أمس" :إنن يجب عل الجنود

عدء الخوف من الاحا اة إنن عليه تادي اجيه العسكرل".

نا موق الانا العيرية السابعة عن زامير قولن" :جنودنا أطلاوا النار عل

عش ار

ال لس ينيين

"ا راابيين" تلاوا الدع اليام من قياداته ".
أشار إل

أنن من ،حاد ة الخلي التي قت فيها الجندل أ ازريا الشهيد الشريف ،فاد قت الجنود

ا سرائيليو نحو  39فلس ينيا ا ه بر "ا راابيين" أ عاليا
عل حد زعان.

التاريخ :األربعاء 2017/1/11
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" .28الشاباك" :اعتقال خلية من المتطرفين اليهود أعدت لمهاجمة الفلسطينيين
راء ة  -ترجاة شااة :أعلن جهاز األمن العاء ا سرائيلي "الشاباك" ،الليلة الاامية ،عن اعتاال
م لاهاجاة ال لس ينيين.

شلية ياينية مت رفة ش

ل ادلي الشاباك بت ااي حول عالية االعتاال ،لينن من الاحامين من زيارته في الوقم الحالي

لحين انتهاء التحاياا

معه  .فت ما أ رد موق " اال" العيرل.

قال الاحامي اليايني الات رف إاتاار بن جي ر "من الاؤس

م حاة اعتاال الشيا

اليهود بدال من جا الاعلوما

أ الشاباك يست ار قتن عالن في

االستخيارية عن ا راابيين".

القدس ،القدس2017/1/11 ،

 .29استطالع :غالبية اإلسرائيليين يعارضون وقف االستيطان
ب ل ماار :أ د االست
للديااراطية' اوء ال

ع األ ادياي 'مؤشر الس ء' ال،ل ادر عن 'الاعهد ا سرائيلي

اء ،التوجها

إليئور أ ازريا ،دعاه ل ستي ا

الياينية لإلسرائيليين ،ال،ان عير ا عن تأايدا للجندل الاات

اعتيارا أ الرئيس األمير ي باراك أ باما ،معاد سرائي .

اعتير  %59.5أ محا اة الجندل الاات ليسم عادلة ،علاا أ االست

ع أجرل ش ل اليومين

الل،ان سياا اد ر قرار الاحكاة بادانة أ ازريا .قال  %57إ الاحكاة ل تين نشيهة.
قال  %57من اليهود في إسرائي إنن طوال سنوا

اتوق  %69أ

الاتن ،ل يكن أ باما ديا تجا إسرائي  ،بيناا

تيو سياسة الرئيس الانتخب ،د نالد ترامب ،دية تجا إسرائي  .فياا اتعلت

بالرئيس الر سي ،ف دياير بوتين ،فا الرأل السائد ( )%41او أ تعاملن م إسرائي حيادل ،فياا

قال  %26إنن تعام عدائي  %19إنن تعام

دل.

من جانب الاست لعين العر في 'مؤشر الس ء' فا  %73منه قالوا إ ترامب سيكو

إسرائي  %64 ،أر ا أ أ باما ا

ديا تجا إسرائي  ،بيناا قال  %55إ بوتين ا

ديا تجا

ديا أيضا.

فياا اتعلت بارار مجلس األمن الد لي  2334ال،ل أ د عدء شرعية االستي ا  ،فا  %53من

اليهود اعتير ا أ

باألساس من الاوق

ا،ا الارار سيين العداء

سرائي  ،بيناا أ د  %52من العر

الايدئي لاجلس األمن فاا للاانو الد لي.

أ

الارار تأ ر

قال  %45من اليهود إ عدء استخداء ال يتو األمير ي لدح التلويم عل الارار  2334يأتي عل

شل ية الع قا

السيئة بين رئيس الحكومة ا سرائيلية ،بنيامين نتنيااو ،أ باما .اعتير  %40من

الجاهور العربي أ ذلك ناب من موق

التاريخ :األربعاء 2017/1/11
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رب إدانة الاجتا الد لي ل ستي ا

تأ يد شرعيتن ،إال أ  %62من الجاهور اليهودل اعتير ا

أ عل إسرائي االستارار في اليناء في الاستوطنا  .قال  %71من الجاهور العربي إنن انيغي
اليناء في الاستوطنا .

ق

قدر  %71من الجاهور اليهودل أ اليناء في الاستوطنا

سيستار ش ل الية أ باما ،بيناا انم

ا ،النسية لدح الجاهور العربي  .%80يعتاد  %50من الجاهور اليهودل أ ترامب سينا الس ار

األمير ية من ت أبيب إل الادس ،بيناا قال  %35إنن لن ات نا الس ار.

عرب 2017/1/10 ،48

 .31االحتالل يقرر سحب إقامة والدة الشهيد قنبر و 12من أقاربه ويمهد لهدم منزله
قرر زير الداشلية ا سرائيلي ،أريين درعي ،في شتاء اجتااع عاد  ،أمس اال نين ،سحب ا قامة من
الد الشهيد فادل الانير ،من  ،عالية الداس في مستوطنة "أرمو انتسي " ،أ ل من أمس األحد،
من  12من أقاربن أيضا.

أفاد

مشا ار

احي ة "اديعو أحر نو " العيرية التي أ رد

النيأ ،اوء ال

اء ،بأ الارار ال،ل اتخ ،بعد

ان  ،اليوء ،يت باوجين سحب ا قامة في الادس الاحتلة من منو الانير ،الد الشهيد،

،لك سلب افة حاوقها االجتااعية ،لن يكو بامكا عائلة الانير االلتااس إل الاحكاة العليا

ا سرائيلية.

فاا لتواية الشاباك ،فا درعي قرر أيضا سحب ا قامة من  12من أقار الشهيد الانير من

الدرجتين األ ل
أبناء أعاامن.

ال انية ،ذلك بشك فورل .ستسحب ا قامة من أبناء أشااء الشهيد من عان
وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/1/10 ،

 .31تحذيرات في "إسرائيل" من كارثة إنسانية يليها انفجار في غزة
الناار – دي عوا د  :تح،ر جها

في إسرائي من احتااال

قوع ار ة إنسانية اليها ان جار في

بش نتيجة استارار اق الحلار السياسي الاستار من 11 ،عاما .استخ م احي ة «اآرتس» في

افتتاحيتها الرئيسية أمس من مشاع إسرائي بأنها من ،االن لال في عاء  ،2005ال تسي ر عل

ق اع بش  ،ال تتحا الاسؤ لية عن نحو مليوني مواطن اناك .تعتير أ سل ة حااس في بش
السل ة ال لس ينية في الض ة تحا

التاريخ :األربعاء 2017/1/11
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األطراف ال

سياسية أمنية في إسرائي الاعرفة عن الوم اليار ي

ة العال  .تؤ د حاجة جها

الاتداور في ق اع بش ال،ل ان،ر بان جار.

تؤ د اللحي ة أ النااش حول ما إذا انم السي ر ا سرائيلية قائاة في بش ال يغير الحاائت
تنين أ حوالي  %95من الايا الجوفية فيها ليسم م ئاة للشر  ،الايا الا هر تحول إل
أل شر

الييو من د

احيةي يت تش يد اليهرباء ل ااني ساعا

اوميا فاط ب أق من ذلك.

تاضي بترسي م مم مأسا ال لس ينيين في بش تاول إنن ات اوميا سكب حوالي  100مليو ليتر

من ميا اللرف اللحي في اليحر ،بسيب االنا اع الاتواا لليهرباء ،بسيب التأشير في إدشال
بيار مضخا

ق

جداد .

تومم أ ر اسب ال،شير ا سرائيلية تؤ ر عل

فحلها ع
مئا

الييئة اللحة بأشكال ال اشال من الضر رل

عل الي الة اليالغة نحو  ،%40أل أ امر من الحر ة ا سرائيلية تخنت قو ا نتاي

آالف الشيا ال،ان ل يخرجوا أبدا من الجيو الاكت ة بالسكا ال يعرفو

تتنين «اآرتس» إل

أ

مشكلة تؤ ر عل

اقعا آشر.

األشرح تضخاها ال ياكن ال ل بينها .تتاب

«إذا انم لها ترف نسية األمراض في الا اع أء ال – ا ،مسألة نتر ها للياح ين ،لين آالف
الارم

الاريضا

ال ياكنه تلاي الع ي الا ئ في الا اع.

القدس العربي ،لندن2017/1/11 ،

 .32اإلدارة المدنية اإلسرائيلية تخصص أراض لـ"غائبين" كي يستولي عليها مستوطنو "عمونا"
أبلغم ا دار الادنية ا سرائيلية ،ال لس ينيين ال،ان ا يتو ملييته لألرامي الاريية من اليؤر
االستي انية "عاونا" شر راء ة ،بنيتها تاسي الش ار ة عل قسائ األرض.

يأتي ا،ا ا جراء بهدف تاسي ا ،األرامي ب رياة تسام بانم ال لس ينيين بير الغائيين

أراميه  ،إسكا

أنه

الاستوطنين في باقي األقساء التي تعود ل لس ينيين ت تلني ه عل

"بائيو " ،اعتيار األرض "أم ك بائيين".

ردا عل ا،ا ا جراء ،قالم من اة "يش دان /اوجد قانو " ،التي ل ات إب بها رب أنها تا

أاحا

األرامي ،أ "

محا لة الستخداء األرامي ال لس ينية الخااة سكا مخال ي اليناء

من عاونا او بير قانوني بير مايول".

التاريخ :األربعاء 2017/1/11
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 .33إضراب شامل بالبلدات العربية احتجاجاً على الهدم بقلنسوة
محاد تد :تشهد مختل

اليلدا

الاد

الا لع الناب الاد الساحلية من،

العربية في الجلي

اياح اليوء األربعاء ،إمرابا شام  ،ذلك التشاما با ار ار لجنة الاتابعة للجاااير العربية في أعاا

اجتااع طارئ عادتن ،أمس ال

قياء الحكومة ا سرائيلية بهدء  11منشال

اء ،ذلك احتجاجا عل

بادانة قلنسو تشريد قاطنيها تندادا باستارار جرائ الهدء بالاجتا العربي.
ع ا م ار

الشام جاي اليلدا

التعلي الادارس باختل

العربية ،ليشا جاي الارافت الحياتية بضانها جهاز التربية

الاراح إال أنن يست ني التعلي الخا

،لك الحك الاحلي العربي ،حيع أبلام السل ا

الاحال التجارية الاؤسسا

ال وارئ اللحية ،شا

شدما

الاحلية مختل

الارافت العامة الخااة أبوابها.

أقسامها أبوابها ،اا أبلام
عرب 2017/1/11 ،48

 .34تشييع شهيد مخيم الفارعة وسط تأكيدات بإعدامه
نابلس  -عاط

الارح ال لس ينية الشهيد محاد اللالحي ال،ل استشهد براا

الاد
ال

شي آالف ال لس ينيين من جاااير مخي ال ارعة مواطنين من مختل
دبلسَّ :

االحت ل ا سرائيلي فجر

اء أ ناء اقتحامن الاخي الواق قر مدانة نابلس شاال الض ة الغربية.

ان لت مو ب التشيي من معهد ال ب الشرعي بادانة نابلس إل مدانة طوباس شااال حيع أقيام

للشهيد مراس تشيي عسكرية ،من

نا إل مساط رأسن في سط الاخي حا عل األ تاف.

ذ ر الناشط في الاخي شالد منلور في حداع للجشير نم أ اللالحي استشهد إ ر ميابتة جنود

االحت ل لن بعد اقتحاء منشلن بهدف الار ر منن العتاال شا
الجنود بواب من الراا
الجنود.

أدح إل

يا ن قر منشل الشهيد ،حيع أم ر

فاتن عل ال ور ،ادعوا أنن ا يحا سكينا حا ل طعن أحد

بير أ نتائي تشريم ج اا الشهيد في معهد ال ب العدلي بجامعة النجاح في نابلس أظهر أ
بعضها قات في من اتي اللدر العنت.

الشهيد أايب بخاس راااا

قال مدار الاعهد ريا العلي إ الشهيد أايب براا

أظهر نتائي التشريم -أد

قوا

إل

فاتن عل ال ور" ،ماا يعني أ الشهيد أعدء بدء بارد رباا من

شااة" ،شلواا أ الجنود يحالو بناد

التاريخ :األربعاء 2017/1/11

مسدس أطلت علين من مسافة قريية  -اا

يير ال مسدسا .

العدد4166 :

الجزيرة .نت ،الدوحة2017/1/11 ،

ص

23

 .35إضراب لسائقي النقل العام بالقدس
الادس  -أسي جندل :ن َّ سائاو الحاف

العاومية شرقي الادس ،اياح اوء ال

امتنعوا عن عاله احتجاجا عل عدء مسا ا أجورا م سائاي الحاف

بالشر ا

شااة أ قوانين االحت ل ت يت عيله .
رف الاشار و في االعتلاء عش ار

ال فتا

التي قارنوا ش لها امتيا از

ا سرائيلية م ن يرتها في شر الادس ،مهددان باستارار االحتجاجا

م اليه بالاسا ا .

اء ،اعتلاما

شر ا

ا م ار

ا سرائيلية،

حت

الحاف

تحايت

الجزيرة .نت ،الدوحة2017/1/10 ،

 .36مخيم شعفاط شرق القدس يتضامن مع حلب بحملة شعبية
الادس  -اية أا

 :في الشارع الرئيسي لاخي شع ا شر الادس الاحتلة ،تلدح عير مكي ار

اللو بأبا لادانة حلب من حي ال ور السورية ،فيأش،ك اللو إل مار الحالة الشعيية "حالة

الوفاء إل حلب الشهياء".

ان لام الحالة التي تستاي التيرعا
ب ير من شيا

الاالية فاط اوء الجاعة الاامي من الاسجد األقل الايارك،

الاخي ال،ان أراد ا دع إشوانه في حلب بعد ال ل ال،ل ق عليه الاجازر التي

ارتييم بحاه  ،توزعم انادات التيرعا

في مع

حنينا شااال حت جي الاكير في الجنو .

أ ناء إعداد ا،ا التارير في مار الحالة ،رأانا

مساجد مدانة الادس داش الجدار ،من بيم

حلاال

ناود شين ماتلئة بجانب اند

ال،ل ل م جوانين بلور الاجازر الدمار في حلب ،ادشراا أاحابها األط ال لشراء حاجا
حلاوا بالحلول عليها ،لينه تيرعوا بها.

شااة

الجزيرة .نت ،الدوحة2017/1/10 ،

 .37االحتالل يعتقل  29فلسطينياً من الضفة والقدس

الادس الاحتلة  -من فاطاة أبو سييتا  ،تحرير شلد
مساء ا نين فجر اوء ال

التيرع

اء ،حالة اعتااال

م لوء :شنم قوا

االحت ل ا سرائيلي،

اسعة شالم العداد من مد

بلدا

مخياا

الاحتلتين ،أس ر عن اعتاال أ ر من  29فلس ينياي بينه أسرح محرر
الض ة الغربية الادس
ْ
أط ال.

قدس برس2017/1/10 ،

التاريخ :األربعاء 2017/1/11

العدد4166 :

ص

24

 .38نشطاء ُيطلقون وسم "#حسابي_فلسطيني"
عل إ ر ح،ف "فيسيوك" للل حا

ال لس ينية ،استنير الانتدح ال لس يني لإلع ء االجتااعي ا،ا

ا جراء ،مؤ دا أنن اتاب بشك جدل حالة الح،ف الاستار التي تاوء بها إدار موق التواا
النش اء ال لس ينيين ،التي ا

"فيسيوك" بحت حسابا

آشراا ح،ف حسابا

ا حا

ذا

ع قة باللحافة ال لس ينية ا ع ء.
قالم لجنة الحريا

التابعة للانتدح إ ا،ا ا جراء أسيابن مجهولة ،معتير ذلك انتها ا امحا

لحرية الرأل التعيير بحت الي ال لس يني.

أشار الانتدح إل أنن لن يكت ي باالستنيار الشجب له،ا ال ع  ،ب سيوجن رسالة مكتوبة إل موق

"فيسيوك"  ،سيعا عل

الد لية ا قلياية من أج إيااف حالة ا ب قا .

مراسلة االتحادا

دعا إدار موق "فيسيوك" إل عدء االنحياز ل حت ل مد الشعب ال لس يني الاض هد ،انتهاك

أبسط الحريا

التعيير عن الرأل.

جن الانتدح دعو لي ناشط فلس يني باع ء اوتن عاليا من ش ل ال ضاء ا ليتر ني للاشار ة

في الحالة التي ي لاها الانتدح ردا عل
"حسابي_فلس يني" باللغة العربية،

ذلك ،من ش ل النشر

س

التغريد عل

س " "FBCensorsPalestineباللغة ا نجليشية.

الدستور ،عمان2017/1/11 ،

 .39الفلسطينية أديان عقل..ذاكرة خارقة تنتظر االستثمار المفيد
عاا  -شالد سامم :تاتلك أديا عا  -ال الية ال لس ينية في جامعة الادس الا توحة تخل

شريعة سنة انية  -ذا ر شارقة قدر است نائية في ح ق التواريخ ق ن يراا عل مستوح العال  ،ما
أالها ل رح اساها باو لدشول تا

بينيس لألرقاء الاياسية قد فاز مؤش ار في الاساباة العربية

لل،ا ر الخارقة التي أقيام في الجشائر ،فاست اعم أ تسج

رقاا قياسيا جدادا ،با جابة عن 94

سؤاال في التواريخ ش ل شاس دقائت بيناا نجم ال ائش في الار ش ال اني با جابة عن  32سؤاال فاط
ب،ا

الاد  .تتان أديا شوارزمية «زي ر» ،تح ق عش ار آالف من التواريخ الاامية الاستايلية،

تست ي أ تحدد اس اليوء ال،ل اوافت أل تاريخ بدقن متنااية ،فهي تست ي حسا

أل تاريخ

ليلادف أل اوء بالتحداد حت لو بعد  500عاء ،ذلك ش ل انية احد  .ب رمم أديا عا من
قي الرئيس ال لس يني محاود عياس زير التربية ال لس يني ايرل ايدء ت اشتياراا س ير
ل لس ين في ا بداع العالي ،ذلك ل،ا رتها الخارقة.
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" .41نابلس ماض وحاضر" ..كتاب مصور يحمل في طياته تاريخ المدينة
نابلس  -من محاد من  ،تحرير الء عيد :ل تان سنوا
العشيشل ،من تجسيد تاريخ مدانتهاا ال لس ينية ،في تا

مت ا تة.

الغربة ال ويلة ،رفيت حداد ،ااني

يحتول عل

اور من فت ار

من حداد العشيشل عل

"نابلس ..ماض حامر"ي او االس ال،ل أطلان

تابهاا ال،ل أعلن

اللور الادياة ،بالتوازل م اور ل،ا

مؤش ار عن إادار  ،جا بين طياتن عش ار

زمنية

ت هر حج التغير في اقعها م مر ر الشمن ،لادانة نابلس ،مساط رأسهاا.

األما ن

قدس برس2017/1/10 ،

" .41العربي الجديد" :موافقة "إسرائيل" تؤخر تسليم "تيران وصنافير" للسعودية
الااار  :حللم "العربي الجداد" عل معلوما
أنها جاد في تسلي جشيرتي تي ار
تعيين الحد د اليحرية بينها

مو اة م اداا أ الحكومة الالرية أبلغم إسرائي

انافير إل السعودية ،قي أ تعلن موافاتها رسايا عل ات اقية

بين السعودية،

تحيلها إل

مجلس النوا

قراراا في 29

ديساير /انو األ ل الاامي .ت هر الاعلوما  ،التي ش ها ملدر دبلوماسي في زار الخارجية
الالرية ،أ

أحد أسيا

تأشر ن اء الرئيس الالرل ،عيد ال تاح السيسي ،في إقرار االت اقية

رسايا ،إحالتها إل مجلس النوا
السعودية عل

تاهيدا اداراا ،ا اشت ار الواليا

موافاة ش ية من إسرائي

الاساس بأمن إسرائي  ،أ با جراءا
أ د الالدر أنن ل تجر م ا ما

عل

الاتحد حلول ملر

تيادل الجشيرتين ،تأ يد الااار الرياض عدء

الاحدد في ات اقية الس ء الالرية ا سرائيلية.

أ مراس

مياشر بين السعودية إسرائي  ،أ ملر أد

د ر الوسيط بين الد لتين ،إذ نالم إل ت أبيب التعهدا

السعودية باستارار األ ماع عل ما اي

علين بالنسية إل الجشيرتين ،شرحم ،لك مشر ع جسر الربط اليرل الواا بين ملر السعودية،

ال،ل ارتيش عل إحدح الجشيرتين عل األق  ،الاعر ف بجسر الالك سلاا .

باوجب ا ،الاوافاة ا سرائيلية "الخ ية" ،فا االت ا الالرل السعودل يكو قد دش حيش التن ي،

اقعيا ،ذلك قي موافاة مجلس النوا

الالرل عل االت اقية ،قي أ ي ل الاضاء الالرل

نهائيا في س متن الدستورية ،إذ من الاارر أ تن ت الاحكاة ا دارية العليا بحك في ا،ا اللدد

في  16اناار /انو ال اني الحالي .من الاتوق أيضا أ تلدر الاحكاة الدستورية العليا أحكاما
في ا،ا الشأ ش ل الشهور الاليلة الاايلة.
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أ مم الالدر الدبلوماسي الالرل أ
الترتييا

"ش و موافاة الواليا

إسرائي

الاتحد

ا،

عل

األمنية انم مر رية العتااد دشول د لة جداد عل شط التااس م إسرائي  ،او ما

تعتير اشن ن جشءا من أمنها الاومي ،ذلك بغا الن ر عن ميابية الع قة بين السعودية
إسرائي  ،عدء موح ما إذا انم ا ،الخ و ستار بين اليلدان ،دبلوماسيا رسايا" .أماف

الالدر الالرل أ قوا

ح ق الس ء الد لية ستتواجد بك افة عل جشير تي ار

بها ش ل العاء الحالي ،لاراقية مدح استارار األ ماع ،عدء ارتيا
أ الواليا

الاتحد أش ر الاياد العسكرية في الد ل ال

الان اة الاحي ة

أل طرف است اش از

أمنية،

بضر ر استارار نشع الس ح من

ا ،الان اة ،االعتااد في تأمين الشواطئ عل الشرطة الادنية فاط.
تن

ات اقية الس ء بين ملر إسرائي  ،الاوقعة في العاء  ،1978عل
شليي العاية.

الجوية في مضيت تي ار

حرية الا حة اليحرية

العربي الجديد ،لندن2017/1/10 ،

 .42عمان" :غاز العدو احتالل" تجدد رفضها لالتفاقية مع "إسرائيل"
عاا  :جدد

الحالة الوطنية األردنية

ساا

ات اقية الغاز م الييا

اللهيوني (باز العد

احت ل) رفضها لتوقي ات اقية استيراد الغاز م إسرائي  .معتير أ شر ة اليهرباء الوطنية التي
قعم االت اقية استاراراا "بير قانوني" ،مستند في ذلك إل أ شسائر الشر ة بلغم حت

العاء  20 2014مع

رأساالها الاكتتب تارييا ،بحسب تارير داوا الاحاسية األشير.

قالم الحالة في بيا لها أمس أ

شسائراا ليس فاط

نهاية

جود الشر ة يعتير "بير قانوني من ،أعواء ،حيع تجا ز

ة أرباع رأساالها ،ب زاد

عل

 20مع ا ( )...ما يعني أنها يجب أ

إجياريا اي بحك الال ا  ،أنها ال تاتلك األالية الاانونية لتوقي االت اقيا  ،منها ات اقية

تبل
الغاز األشير " بحسب رأل الحالة.

الغد ،عمان2017/1/11 ،

 .43بيروت :بري يأمل باستعادة الوحدة الفلسطينية
بير

– "الحيا " :أم رئيس االتحاد اليرلااني العربي رئيس الاجلس النيابي الليناني نيين برل ،في

أ «تؤسس اجتااعا

اللجنة التحضيرية للاجلس الوطني ال لس يني في بير  ،تنجم في رس

شري ة طريت الستعاد الوحد ال لس ينية من ش ل تشكي حكومة حد

طنية الدف في ترجاة

ياة الوفا الوطني ال لس يني ت عي من اة التحرير ال لس ينية ت ويراا».
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جاء ذلك في لاة ليرل ألاااا رئيس الاجلس الوطني با نابة عنن سلي الشعنو في افتتاح
اجتااعا

ليومين.

اللجنة التحضيرية للاجلس اياح أمس ،في س ار د لة فلس ين في بير  ،تستار
الحياة ،لندن2017/1/11 ،

 .44العمادي ينفي صحة األنباء حول إنشاء مبنى للسفارة القطرية في غزة
بش – "الحيا الجداد " :ن

رئيس لجنة إعاد إعاار بش الس ير الا رل محاد العاادل ،ما تدا لتن

سائ ا ع ء الاتعلاة بانشاء مين س ار لد لة ق ر في بش .
قال العاادل في تلريم اح ي مكتو

اادر عن مكتين ،أ جاي ما نشر حول إنشاء مين

للس ار الا رية في بش بير احيم ،مضي ا أ ما سيت إنشان او عيار عن مار للجنة الا رية
الاشرفة عل الاشاري التي تن ،اا في ق اع بش .

أشار الس ير العاادل إل أ افة الاشاري الا رية التي تبن  ،في ق اع بش الض ة الغربية تت
بالتنسيت اليام م حكومة الوفا ال لس ينية ،برئاسة رامي الحاد ة.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/1/10 ،

 .45هل أوقع نتنياهو تركيا بفخ إدانة عملية القدس؟
إس نيول  -شلي مير ك :أاابم تلريحا

متشامنة لرئيس الوزراء التر ي بن علي الدرء نائين

محاد شياشك أدانا فيها عالية الشاحنة بادانة الادس الاحتلة ،أنلار الاضية ال لس ينية باللدمة
ال،اول ،أ ار رد د فع بامية في أ ساطه .
استدعم تلريحا

الاسؤ لين األتراك العداد من التسانال

عن الاوق

التر ي الداع للاضية

ال لس ينية الاعر ف بدفاعن عن ماا مة ال لس ينيين ،حت بعد استعاد أنار لع قاتها م ت أبيب
ما ت ذلك من تيادل للس راء بين اليلدان أ اشر العاء الاامي.

فاد أدا الدرء في تغريد من حسا

رئاسة الوزراء أشرح من حسابن الشخلي في موق تويتر

عالية الدعس التي قعم في جي الاكير بالادس

األر اح التي أزاام فيها.
بالتشامن عير نائين للشؤ

ا ها بالعالية ا راابية ،معي ار عن أس ن عل

االقتلادية محاد شياشك في تغريد أشرح عن إدانتن للعالية

بالا،ر ،داعيا إل "توحد األم مد ا راا ".
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بالعاااة أنار إ تلريحا

قال جا آجو الياحع في مر ش ستا للدراسا

نتنيااو باسؤ لية

تن ي الد لة عن العالية شلام اور إع مية استند إليها الاسؤ لو األتراك في تلريحاته التي

"ادفم للتعيير عن إدانته لإلراا

بشك عاء د

من ناحيتن ،ع اش الاحل السياسي الاتخل

أ يكو الاالود إدانة الااا مة ال لس ينية".

بالشأ التر ي معين نعي التلريحا

رئيس الوزراء التر ي نائين إل "سوء تادار للاوق
انم مواق التواا االجتااعي قد شهد

األتراك ،برد ناش و

إع ميو فلس ينيو

س الااا مة ال لس ينية ليسم إراابا.

"إدانتي لإلراا

ارتيط بأداء الاستشارين للاسؤ لين".

حالة من الجدل الحاد حول تلريحا

عر

عاد محاد شياشك بعد ا ،الحالة لإلع

اللادر عن

أتراك باللغا

الاسؤ لين

العربية التر ية ا نجليشية عل

عن تراجعن الضاني عن تلريحن مغردا بالاول

ليس لها ع قة بالحت الاشر ع للشعب ال لس يني معاناتن".

الجزيرة نت ،الدوحة2017/1/10 ،

 .46أوباما :سياسة نتنياهو تمنع قيام دولة فلسطينية

ذ ر الجزيرة نت ،الدوحة ،2017/1/11 ،أ الرئيس األمير ي باراك أ باما ،ندد بسياسة االستي ا
ا سرائيلي ،أ د أنها تحول د
قال أ باما في ماابلة ب تها ال

قياء د لة فلس ينية مستالة.
اء الانا ال انية في التل شيو ا سرائيلي منتادا سياسة رئيس الوزراء

ا سرائيلي نتنيااو به،ا الشأ "ياول بييي إنن اؤمن بح الد لتين ،م ا،ا فا أفعالن ت هر د ما
أنن إذا ما تعرض لضغو للاوافاة عل الاشيد من الاستوطنا

ياولن عن أااية ح الد لتين".
أماف أنن

السنوا

زير شارجيتن جو

الاامية ي اوق

فانن سي ع ا،ا بغا الن ر عاا

يرل ناشدا نتنيااو بشك شخلي "م ار

التوس االستي اني ،لينن تجاا دعواتهاا.

ال تحل " ش ل

اا قال الرئيس األمير ي إ الوقائ عل األرض تجع من شين الاستحي -أ عل

اللعب جدا -إنشاء د لة فلس ينية متللة األرامي تاارس ظائ ها.
تأتي تلريحا

ح الد لتين با

أ باما للانا ا سرائيلية بعد أق من أسيوعين من ش ا

ألاا

األق من

يرل أ د فين أ

في ش ر يير بسيب التوس االستي اني ا سرائيلي في األرامي ال لس ينية

الاحتلة.
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أمافم تايمز أوف إسرائيل ،2017/1/10 ،بسئ أ باما حول الاشاع ا سرائيلية بأنن ا او من
قاء بتنسيت الارار رق  ،2334حول ا نتنيااو بالتحداد للخ و بأنها “حيلة مشينة معادية
سرائي ” ،حول ما إذا ا ات ه “الشعور (ا سرائيلي) بالخيانة؟”.

رد أ باما“ :ال .سأ و اريحا معك :ا،ا النوع من الغلو ،ا،ا النوع من التلريحا  ،ال أساس لها
في الواق ” .تاب قائ “ :قد تنجم في تشتيم االنتيا عن مشكلة الاستوطنا
قاعد بييي السياسية،

الحاائت”.

بعد أ شدد

،لك م الااعد الجاهورية انا في الواليا

(…) قد تنجم م

الاتحد  ،لينها ال تت ابت م

محا رتن إا نا ديا  ،عل سؤالن حول ما إذا ا السااح بتارير الارار او الخ و

اللحيحة قي نهاية رئاستن ،رد أ باما“ :حاياة األمر اي أنني الرئيس حت  20اناار ،لدل التشاء
بالاياء باا أ ار احيحا”.

أشرح أ ما إذا ا بامكا نتنيااو النوء

بسئ أ باما حول ما إذا ا يخيئ في جعيتن م اجآ
مرتاحا حت  20اناار ،رد الرئيس األمريكي “حسنا ،أعتاد أ اناك سؤال م ير ل اتااء حول ما
إذا ا سيناء بشك أفض بعد  20اناار” ،ملاحا إل

ترامب قد ال تيو شالية من الاشا

أ الع قا

بين نتنيااو الرئيس الااي

اا اتوق بعا الااد ا سرائيليين.

 .47برلمانيون بريطانيون يتحدون الخارجية ويطالبون بمعاقبة "إسرائيل"
لند  :رفا بوريس جونسو الدعوا

التي ت الب باتخاذ إجراء عاابي مد الس ار ا سرائيلية في

لند ي بعد أ ميط أحد مسؤ ليها في تسجي اور مان عالية تحايت سرية او اتآمر عل

"ا طاحة" بأعضاء في اليرلاا اليري اني ليونه معادان سرائي  ،باا في ذلك زير الد لة في

الخارجية اليري انية السير أال دانين ،ال،ل يعرف بتأايد اللريم للد لة ال لس ينية.
في لاة لن في مجلس العاوء ،اوء ال

ماسو

ل يعد يعا في لند

يعتير الاوموع منتن.

أ الس ار ا سرائيلية قد أادر اعت،ا ار ام

قالم احي ة الغارديا  ،إ بعا نوا

تحد ا جونسو

اء ،قال زير الخارجية اليري اني إ الدبلوماسي شال

جدا ،ل،لك فهو

اليرلاا عن حش الاحاف ين بان فيه ايوبو سواار

طليوا منن توميم لااذا دعي الس ير اليري اني في إسرائي بشك رساي عندما

دعام الاالية الاتحد ق ار ار في األم الاتحد اندد بالاستوطنا
تا الحكومة اليري انية باجراء ماا
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م موظ ة في الحكومة اليري انية عل

ا طاحة بوزير مخضرء في ازرتن برئيس لجنة الشؤ

الخارجية في مجلس العاوء بأعضاء آشرين من أعضاء اليرلاا ".

موقع "عربي 2017/1/10 ،"21

" .48قائمة سوداء" بالشركات اإلسرائيلية الناشطة في المستعمرات
راء ة" قالم احي ة "يسرائي ايوء" إ مجلس حاو ا نسا الد لي يعا عل
سوداء" لشر ا

إعداد "قائاة

إسرائيلية سيت إشراجها عن الاانو الد لي بسيب نشاطها في الاستعا ار .

علام "يسرائي ايوء" انن من الاتوق نشر الاائاة في شهر آذار الاريب ،م احتاال تأجي ذلك

إل شهر حشي ار  .يجرل العا عل ايابة الاائاة من قي مجلس حاو ا نسا
الد لية للاااطعة العاوبا

نش اء الحالة

من االست اا ار .BDS

قد بادر إل "الاائاة السوداء" ناشط  BDSريتشارد فالك ال،ل دف ا،ا الاوموع قي حوالي سم

سنوا

في إطار عالن في األم الاتحد .

تب فالك عد تاارير لألم الاتحد في الاوموع ،اال

تعا د ل عربية عل دف الاائاة السوداء عير مجلس حاو ا نسا .
من جهتن بعع معهد األبحا

ا سرائيلي  NGO Monitorجهة ن ر إل

مجلس حاو ا نسا

"يعتير فيها ا ،الاائاة تخر الاانو الد لي الخ و الاوجهة لاجلس حاو ا نسا من ش ل

دف تاييش عل أساس عرقي".

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/1/10 ،

 .49وزارة الخارجية األمريكية تعلن مشاركة كيري رسمياً في مؤتمر باريس
اشن ن -أ ف  :يشارك زير الخارجية األمير ي جو يرل األحد في باريس في الاؤتار الد لي
ال،ل تن ان فرنسا حياء عالية الس ء بين الجانيين ال لس يني ا سرائيلي  ،اا أعلنم ازرتن

ال

اء.

أ مم الاتحد

ا ط

باس الخارجية األمير ية جو

يربي أ

يرل في آشر رحلة شارجية لن عل

عل رأس الدبلوماسية األمير ية اتوجن يرل إل باريس "للاشار ة في مؤتار حول الس ء

في الشر األ سط ان ان الرئيس ال رنسي فرنسوا اوالند".

التاريخ :األربعاء 2017/1/11

العدد4166 :

القدس ،القدس2017/1/11 ،

ص

31

" .51هآرتس" تنشر مسودة البيان الختامي لمؤتمر باريس
ت أبيب  -ن ير مجلي :من الاتوق أ اوجن مؤتار الس ء ال،ل انعاد في باريس في  15اناار
( انو ال اني) الحالي ،نداء إل
ال لس يني ،محاود عياس ،أل

من رئيس الوزراء ا سرائيلي ،بنيامين نتنيااو ،الرئيس

يجددا دعاهاا لح الد لتين التنل من الجها

الرساية في

حكومتيهاا ،التي تعارض ذلك ،حسب ما يستدل علين من مسود الييا الختامي التي تسربم إل
ت أبيب ،أمس.

قال دبلوماسيو بربيو  ،ا وا بأنه م لعو عل

االستعدادا

الحالية لعاد الاؤتار ،طليوا

التيت عل اوياته الشخلية بسيب حساسية األمر ،إ ا،ا اليند يستهدف تلريحا

الحكومة ا سرائيلية ،م

ن تالي بينم ،مان ادعو إل

إزالة ح الد لتين عن جد ل األعاال،

مسؤ لين في السل ة ال لس ينية فتم ،مالعين في التحريا عل العن

حسب مسود الييا الاسربة ،فا عش ار

زراء في

مد إسرائي .

الد ل التي ستشارك في الاؤتار ،ستؤ د عدء اعترافها

بأل تغيير عل حد د الراب من اونيو (حشي ار )  ،1967باا في ذلك في الادس ،إال ما سيت ت علين
ال رفا

ا سرائيلي ال لس يني في إطار الا ا ما  .ستومم الد ل الاشار ة في الاؤتار،
نشاطاتها بين أرامي إسرائي ما قي االحت ل ،بين الاستوطنا

التشامها بالتاييش في

الاناطت الاحتلة عاء .1967

جاء في مسود الييا الختامي ،فاا للنسخة التي الم إل

احي ة «اآرتس»« :نحن ندعو

ال رفين إل إظهار التشامهاا اللاد بح الد لتين ،بشك مستا  ،من ش ل السياسا
االمتناع عن الخ وا
ذلك من أج

الالاوسة».

جاء في الن

في

أحادية الجانب التي تهدف إل تحداد مسيت لنتائي م ا ما

إعاد بناء ال اة ،شلت مسار ياكن بواس تن العود إل

األعاال،

الح الدائ ،

الا ا ما

الاياشر

أ «الد ل الاشار ة في الاؤتار ،ترحب بتيني قرار مجلس األمن " "2334ال،ل

يشجب اليناء في الاستوطنا  ،التحريا العن  ،ال،ل ادعو ال رفين إل

الاياء بخ وا

من

أج دف ح الد لتين عل األرض» .تؤ د الد ل الاشار ة في الييا  ،أ ات ا الس ء ا سرائيلي

– ال لس يني ،ياكن أ يساا في تحايت األمن االستارار االزداار للجانيين .عرمم الاسود
سلسلة من ماترحا

أفيار الاجتا الد لي للخ وا

التي ياكن للد ل الاشار ة تن ي،اا ،دعاا

لتحايت االت ا ا سرائيلي  ال لس يني الدائ  .ا ،الااترحا

األفيار ،اي نتاي نااشا

األشهر األشير بين ما لي الد ل الرئيسية التي ستشارك في الاؤتار:

التاريخ :األربعاء 2017/1/11

العدد4166 :

جر في

ص

32

 1مح اش

اقتلادية ،في مادمتها اقتراح االتحاد األ ر بي ،عل

«الش ار ة الاايش الخااة ،تشجي االست اار من جانب الا اع الخا

 2دع عالي ليناء مؤسسا
الشأ .

 3تشكي منتدح لتن ياا

الد لة ال لس ينية ،عاد لااءا

الجانيين ،رف مكانتيهاا إل
».

بين د ل العال ال لس ينيين في ا،ا

الاجتا الادنيي ا سرائيلية ال لس ينية ،من أج إ ار حوار مؤيد لح

الد لتين في أ سا الجاهوري ا سرائيلي ال لس يني.

اا ت رح نا ة أشرح في الييا الختامي ،تتعلت باشار ة الد ل العربية في عالية الس ء ا سرائيلية

– ال لس ينية .حسب الاسود  ،تلرح الد ل الاشار ة في مؤتار باريس بأ ميادر الس ء العربية
ال تشال سارية ،تؤ د الاح اش اليامنة فيها لدف االستارار في الشر األ سط.

الشرق األوسط ،لندن2017/1/11 ،

 .51األونروا :الالجئون يعيشون ظروفاً اجتماعية واقتصادية صعبة جراء استمرار االحتالل
بيم لح  :قال مدا ار عاليا

تشغي ال جئين في الض ة الغربية ق اع بش سكو

الة بو

اندرسو  ،بو سشوك ،إ ال جئين ال لس ينيين في أرجاء األرامي ال لس ينية الاحتلة يعانو جراء
استارار االحت ل ا سرائيلي.
جاء

أقوال اندرسو  ،سشوك ش ل مؤتار اح ي مشترك ،عاد اليوء ال

عااد  ،أعلنا فين عن إط

اء ،في مدرسة بنا

مناشدتين باياة  813مليو د الر من أج التدش

األرامي ال لس ينية الاحتلة األزمة ا قلياية في سوريا.

ال ارئة في

أ مم اندرسو أ الوم اشداد ش ور  ،ال اشال ال جئو يعيشو ظر فا اجتااعية اقتلادية

اعية جراء السياسا

الااارسا

االرت اع األشير في عدد حاال

الارتي ة باالحت ل ا سرائيلي .أماف أ ا ،ال ر ف تشا

ادء الانازل ،ع

انعداء األمن الغ،ائي ،ال،ل اتضرر منن عل
أشار إل أ عاء  2016شهد  106عاليا

عل

جن الخلو

الايود الا ر مة عل

من يعيشو في مخياا

ال جئين.

ادء لانازل مواطنين ما نتي عنن تشريد  1600شخ

إمافة إل جرح  3آالف فلس يني ،قت  100آشرين ،بينه  31الجئا داش الاخياا
من جانين ،قال سشوك :بعد سنتين نل

حر ة التنا ،

محي ها.

،

من الهجوء عل ق اع بش  ،ال تشال اناك  6750عائلة

الجئة مشرد  ،ال اشال اتعين إ اال العا عل إا ح عش ار اصالف من الانازل.
أماف أ  911500الجئ فلس يني يعتاد

عل الاساعدا

الغ،ائية ال ارئة 4875500 ،الجئ

يعيشو تحم شط ال ار الادق  ،ا معدل الي الة بين ا وف ال جئين ا إل
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 57481أسر الجئة بحاجة إل إا ح مسا نها مساعدا

نادية في الاأ ح 22500 ،ط

من اللدمة الن سية بحاجة إل دع ن سي اجتااعي متخل

يعانو

.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2017/1/10 ،

 :2017 .52ثالث مناسبات فلسطينية قاتمة
ترجاة ع ء الدان أبو زينة :ايد ال لس ينيو من ،رين باطراد إل

ريتشارد فولك

قدر أ يليحوا مجرد أفراد

بمخضعين ،أ في أحسن األحوال مواطنين من الدرجة ال انية في طنه التاريخي ن سن .تلتاي
النشعة التوسعية ا سرائيلية م الدع األمير ي بير الاشر  ،عجش األم الاتحد  ،لتخلت آفاقا
قاتاة لتارير الالير ال لس يني ،تحايت س ء مت ا ض علين يكو مستجييا لحاو

ال لس ينيين ا سرائيليين.

عل ا ،الخل ية ،رباا يساعد استدعاء

فه أفض ليي ية ُّ
تيش

مناسيا

م ال

بارز سوف يشهداا العاء  2017في تيوين

ا،ا السرد ال لس يني الاؤل عل مدار السنوا

ال ،رح السنوية له ،الاناسيا

من

رباا تشج عل تلحيم إش اقا

الاائة الاامية .ب إ

الاامي تح ش الجهود الواانة

الاتأشر  .قد أايحم أ ر الاياد ار

للع ور عل طريت للاضي بقبدما ،حت في ا ،األ قا
ترتيط اص بتنامي حر ة التضامن العالاية الاكرسة لاحا لة تحايت س ء عادل لي الشعيين.

عدا

لينن ال ايد اص أ لدح األم الاتحد أ الدبلوماسية التاليدية الي ير من التأ ير عل تحرك الاوح
االجتااعية السياسية التي تيان في ااي النضال ال لس يني .ييد أ ماا مة ال لس ينيين بير

العني ة لاحنته ال ويلة م االحت ل نشا الاجتا الادني االنتاالي ااا الل،ا ياتليا الادر فاط

عل ماارسة تأ ير إيجابي عل الوم الراان الح اع عل األم .

•  :1917اوء  2تشرين ال اني (نوفاير)  ،1917ت إقناع زير الخارجية اليري اني في ذلك الحين،
آر ر بل ور ،بارسال رسالة إل اليار
التي يعير فيها عن دعان لت لعا

ليوني ر تشيلد ،الاداف اليارز عن اللهيونية في بري انيا،

الحر ة اللهيونية.

ا الاحتوح الرئيسي للرسالة اا الي" :إ حكومة ااحب الج لة تن ر بعين الع

إل إقامة

طن قومي في فلس ين للشعب اليهودل ،ستي،ل باية جهداا لتسهي تحايت ا ،الغاية ،عل أ
ي ه جليا أنن لن اؤت

ال وائ

بعا من شأنن أ

انتا

من الحاو الادنية الدانية التي تتات بها

بير اليهودية الااياة في فلس ين ،ال الحاو أ الوم السياسي ال،ل اتات بن اليهود

في أل بلد آشر".
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ي رح ا،ا ا ع
شض الحر

سؤاال أساسيا امحا :لااذا تحر م بري انيا في اتجا طرح م
العالاية األ ل ؟ الت سير األ ر مياشر او أ

الحر

ا ،الايادر في

ل تين تسير سي ار حسنا

بالنسية لليري انيين ،او ما ب،ح االعتااد لدح قادته بأ االا اف م الحر ة اللهيونية سوف

يشج اليهود في

أنحاء أ ر با عل دع قضية الحل اء ،شااة في ر سيا ألاانيا.

اة حافش آشر ،او تعشيش الالالم اليري انية في فلس ين ،التي ا للويد جوري ،رئيس الوزراء

اليري اني حين،اك ،يعتاد أنها مهاة حاساة استراتيجيا بن س الاادار لحااية طريت التجار اليرل
إل الهند ،با مافة إل
ا

ونها ماانا للواول إل قنا السويس.

عد بل ور م ي ار للجدل من ،اوء اد ر  ،حت

بين بعا اليهود .فان ناحية ،ا م

االلتشاء من زار الخارجية اليري انية تعهدا استعااريا بحتا ،من د

ب،ل أدن

ا،ا

جهد للن ر في

مشاعر السكا العر في بالييته ال،ان يعيشو في فلس ين في ذلك الوقم (شك اليهود أق من

 10في الاائة من السكا في العاء  ،)1917بد
لحت تارير الالير ال،ل تتات بن الشعو

أ يأش ،في االعتيار مسألة ارت اع الدع الد لي

افة.

اا أ اهودا بري انيين بارزين ،ياودا إد ارد مونتاجو ،زير الد لة اليري اني للهند في ذلك الوقم،

اعترموا عل ا ع

 ،شوفا من أ اؤدل مضاونن إل تأجيي مشاعر معادا السامية ،شااة في

مااب انضاامه إل

الاستايلية التي

مد أ ر با أمير ا الشاالية .با مافة إل ذلك ،شعر العر بأنه تعرموا للخيانةي حيع بن ر
إل ميادر بل ور عل أنها نيع بوعود زمن الحر للعر باالستا ل السياسي بعد الحر  ،في
الي اح مد الع اانيين .اا بشر الايادر أيضا بالاشا

ستنشأ بين تعشيش الحر ة اللهيونية للهجر اليهودية إل فلس ين بين السكا العر األاليين.

انيغي االعتراف بأنن حت الااد اللهاانة ل يكونوا سعيدان تااما بوعد بل ور .انم اناك مكامن
اللهاانة ي ضلو استخداء تعيير

باوض متعاد متضانة في لغتن .عل سيي الا ال ،ا
"الوطن الاومي" بدال من " طن قومي" .اا بن ِ ر إل التعهد بحااية الوم الراان للسكا من بير
اليهود عل أنن اؤسس لاشكلة في الاستاي  ،عل الرب من أ ا،ا االفتراض لااارسة الاو

االستعاارية مسؤ لياتها ل ات ت عيلن م لاا ،اا اتضم الحاا.
أشي ار ،تلا اللهاانة في الوعد الدع

أ الحداع اليري اني شل

قامة طن قومي ،ليس د لة ذا

سياد  ،عل الرب من

اليواليس افت عل أ د لة اهودية رباا ت هر في الاستاي  ،إناا فاط

بعد أ يليم اليهود أبليية في فلس ين.
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اك،ا ،من الجدار إلااء ا ،الن ر عل
لييرالي تعاط

عد بل ور لندرك ي

تحول ال اوح االستعاارل إل ذنب

إنساني م محنة اهود أ ر با بعد الحر العالاية ال انية ،في حين شلت ابوسا ال

انتهي من شيية األم

الاهر لل لس ينيين.

ي ة ،جود

•  : 1947بعد الحر العالاية ال انية ،م تلاعد اللراع في فلس ين إل مستويا

ا ميراطورية اليري انية في حالة ساو حر ،تخلم بري انيا عن انتدابها في فلس ين أع م األم

الاتحد الوليد مهاة تارير ما يجب عالن.
أنشأ

التوايا

األم الاتحد مجاوعة رفيعة الاستوح لليابة اقتراح ،او ما نتي عنن مجاوعة من
تاسي فلس ين إل ا نين من الاجتاعا ي احد لليهود اصشر للعر  .ت

التي شهد

تد ي الادس ،بحيع ال ياارس أل من الاجتاعين سل ة الحك عليها ال يحت ألل منهاا الا الية

بالادانة جشء من اويتن الوطنية .ت اعتااد تارير األم الاتحد باعتيار اقتراحا رسايا في شك

قرار الجاعية العامة لألم الاتحد رق .181

قيلم الحر ة اللهيونية قرار األم الاتحد رق  ،181في حين رفضتن الحكوما

العربية ما لو
ونن بير

الشعب ال لس يني ،قالوا إ الارار يعتدل عل حاه في تارير الالير ،با مافة إل

عادل بشك فادح .ف ي ذلك الوقم ،ا اليهود يشكلو أق من  35في الاائة من سكا فلس ين،

لين الارار أع اا أ ر من  55في الاائة من األرامي.
اا انم التوقعا

عل

ن ا

اس  ،ت

ذلك نشو

حر شهد

الاجا ر إل فلس ين ،لتتعرض للهشياة عل أادل الايليشيا

جيدا.

دشول جيوش الد ل العربية

اللهيونية الاسلحة الادربة تدرييا

سيم إسرائي الحر التي انتهم إل سي رتها عل  78في الاائة من فلس ين م الوقم
الارح ال لس ينية.

ت فين التوا إل ادنة ،ت تشريد أ ر من  700,000فلس يني تدمير مئا
تشك ا ،التجربة أحلك اللح ا

التي عاشها ال لس ينيو  ،الاعر فة فياا بينه باس "النيية".

•  :1967أما ال ،رح السنوية ال ال ة التي سيشهداا العاء  ،2017فهي ذ رح العاء  ،1967التي أد
إل

تعرض جي ار إسرائي العر إل

اشياة أشرح ،امتداد االحت ل ا سرائيلي ليشا فلس ين

لها ،باا في ذلك ام مدانة الادس ق اع بش .

بيَّر االنتلار ا سرائيلي في العاء  1967الاعادلة االستراتيجية بشك

تحولم إسرائي  ،التي ا ان ر إليها ساباا عل أنها عبء استراتيجي عل

يير .عل

اا الواليا

حين بر،

إل شريك استراتيجي يحت لن الحلول عل الدع الجيوسياسي بير الاشر .

الاتحد ،

في قرار الشهير رق  ،242قرر مجلس األمن الد لي با جااع اوء  22تشرين ال اني (نوفاير) 1967

أنن يجب الت ا ض عل
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الات ت عليها في الحد د ،في سيا

التعدا

التوا إل

ات ا

س ء يشتا عل

ح عادل

للنشاع ،يعالي مسألة ال جئين ال لس ينيين ال،ان يعيشو في جاي أنحاء الان اة.

لين ،عل مدح الخاسين عاما التالية ل ات تن ي ،قرار مجلس األمن رق  .242عل العكس من
إسرائي من تعداها عل األرامي ال لس ينية الاحتلة من ش ل بناء مستوطناتها توسي

ذلك ،زاد

الينية التحتية ذا

الم األمور اص

الللة،

إل

نا ة حيع يعتاد اليعا أ

فلس ينية مستالة تتعايش م إسرائي ل يعد ماكنا ،أ حت مربوبا فين.
تشك ا ،الاناسيا
اا أنها تيش

،

ال

قياء د لة

مراح في الوم ال لس يني ال،ل ال اني اشداد تداو ار باطراد.

عن عدء قدر األم الاتحد أ الدبلوماسية الد لية عل إيجاد ح لاشكلة ي ية

تااس ال لس ينيين اليهود لألرض.
اا ايد اص  ،فا

األ ا لعكس جهة ا ،التيا ار

الاوية للتاريخ ،لين التحدل ما اشال قويا

للع ور عل حاا إنساني يسام ب رياة أ بأشرح له،ان الشعيين بالعيش معا أ في مجتاعا
سياسية من للة.

دعونا نأم بشد أ ات التوا إل ح بمرض قي أ تج،

ذ رح أشرح ااتاامنا.

"ذا بالستاين كرونيكل" 2017/1/6
الغد ،عمان2017/1/11 ،

 .53المصالحة أوالً
الادرجة عل

فاتنة الدجاني

الر زنامة ال لس ينية في العاء الحالي ،تتلدر الالالحة الاشهد

بين

الال ا

الال ا

ال لس ينية األشرح التوافت الاحلي ا قلياي الد لي عليها ،في حين أ عدء تحاياها اياي

استحاا أساسي ،ليس بوا ها فع

طنيا فحسب ،ب أل إنجازاا اؤشر إل جدية الحلول في

أل إنجاز م ار حا مكانن أ مجرد تادء جشئي إع مي ال يغير في الواق شيئا.

في  17الشهر الجارل ،تختير الدايلوماسية الر سية ن سها في فلس ين بعد سورية ،إذ بيعاد في
موسكو اجتااع يض ال لائ ال لس ينية بهدف ترتيب الييم ال لس يني تحايت الالالحة الوطنية
بين حر تي «فتم»

«حااس» .ح وع ا ،الاساعي في النجاح بير امحة،

ير

اراانو عليها ،بان فيه ر سيا ن سها التي أبام الاؤتار عند حد د دعو من مر ش دراسا
من الد لة أ

زار الخارجية ،آش ،العير من ا ش اقا

مساعي عواا إقلياية ،م
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برنامي من اة التحرير ال،ل يعترف باسرائي
«حااس» حر ة ماا مة ،إ

الاوقعة معها يني ،العن  ،برنامي

باالت اقا

بدأ ا،ا االشت ف يضيت تدريجا عل

أرض الواق  ،فالحر تا

أايحتا حشبي سل ة ،احد تحك في راء ة ال انية تحك ق اع بش  ،احد تؤمن بالا ا ما

الدايلوماسية طرياا لتحات اصمال الوطنية ،األشرح تؤمن بالااا مة طرياا حيدا ،لينها عاليا

جاد

أعاال الااا مة بعد أ

عاء  ،2014فانعم حت إط

قعم م إسرائي  ،عير ملر ،ات ا ادنة طويلة األمد بعد حر

اار خ عل الد لة العيرية.

اليرنامي السياسي ليس حد السيب في عدء استياال الالالحة ،ب

االناساء في بش الض ة ،اا أ مساعي الالالحة شهد
ألجندا

إقلياية مواق

السياسي لان اة التحرير.

عل

اة شريحة مست يد من

مر األياء اعودا ايوطا فاا

د لية رافضة لش ار ة «حااس» في السل ة ما ل تاي الحر ة باليرنامي

انم أيضا لتأشر الالالحة انعكاسا

مالاة ،إذ لد

أشرح شارجية ش ير  ،فتعالم للار األ ل أاوا

الحالة ال لس ينية مياد ار

ش

ا محلية

داش «حااس» تدعو إل «فيدرالية» بين ق اع

بش الض ة الغربية .األدا عدء اد ر أل تنداد من داش الحر ة أ «فتم» السل ة .ترافت ذلك
م اد ر دعوا

د لية إل عود بش إل الوااية الالرية ،الض ة إل الوااية األردنية ،فياا

أعلن عن ش ة إسرائيلية بار ي لها لدح إدار الرئيس األمير ي الانتخب د نالد ترامب تدعو إل م
الاستوطنا الييرح إل إسرائي إع اء ال لس ينيين حكاا ذاتيا في ما تيا من الض ة.
لين ا،ا لن ال يعني أ ح وع اجتااع موسكو معد مة ،ف يغيين عن اليال أ ر سيا تسع ال

ا مساك بالورقة ال لس ينية جشءا من شاولية سياستها الشر أ س ية ،مستعينة بالع قة ال يية بين

الرئيس ف دياير بوتين

من تأ ير عل «حااس».

من نتانيااو الرئيس محاود عياس ،أيضا بالت اا م تر يا باا لها

سيكو من الا يد أيضا انت ار ما سيتاخا عنن اجتااع الاجلس الوطني ال لس يني ال،ل أ د
عياس نية عاد في آذار (مارس) الااي  ،أعلنم حر تا «حااس»

فين ،لين ما زال انضاامهاا إلين رانا باالت ا عل الحل

اليرنامي.

«الجهاد» نيتهاا الاشار ة

في مشهد ال لع األ ل من العاء الجداد ر زنامتن الاشدحاة ،من مؤتار باريس الد لي للس ء بعد

أياء قليلة ،إل

الااة العربية في األرد

في آذار (مارس) الااي  ،قاة مجلس من اة التعا

ا س مي في ماليشيا ،ال تشك ا ،الاع يا

سوح ت ار

اي في الال

ال لس يني ،إ

ا ال

ياكن التالي من أاايتن .ايا أ ال ع الجوارل الااكن فلس ينيا عربيا او الالالحة ،فا ل
تين حامنة الحلول الاايلة ،فهي استعداد أ لي النت امة يرح رد فع
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ال لس ينيو  ،شلواا إذا نالم الس ار األمير ية من

األمير ية الجداد  ،اا اتوقعها ا سرائيليو
ت أبيب إل الادس الاحتلة.

الحياة ،لندن2017/1/11 ،

 .54فلسطينيو أمريكا الالتينية وسؤال الفعل
زياد العالول
الزالم د ل أمريكا ال تينية مناار للحت ال لس يني لاضايا د ل الجنو  ،عل

النيد الرأساالي ،ال،ل عجش

ي خر ال لس ينيو ال،ان يشكلو

ت و  600أل

نساة ،أنه

الرب من

الحد د الجغرافية األاداولوجية السرياسية في ت ررويان.

ز مه في د ل أمريكا ال تينية،

تلة بشرية اقتلادية ذا

انوا من العر األ ائ ال،ان طئوا ا ،الديار اجترحوا ألن سه مكانا
السياسية.

مان شارطتها االجتااعية االقتلادية

لع ما ا لي اللدر ييكي ا نسا ال لس يني في الوقم ذاتن ،أنن إذا ح في أل د لة من د ل

أمريكا ال تينية ،ال يشعر بغربة الوجود ،حت

بلغة إسيانية فليحة ،ليس ذلك من العيو

اوارف الشتا .

في تشيلي ،التي أز راا للار الرابعة عل

إ عجش لسانن عن التعيير عاا يجيش في شاطر

التي نأش،اا عل

ال لس يني ،أش،ا بعين االعتيار

التوالي ،ي و عدد ال لس ينيين  400أل

منه بدا اليوء من أعيا الي د الناف،ان االقتلاداين .ل تشغله تحديا

نساة،

ير

النجاح الاهني مت ليا

نشاطه العلاي االقتلادل عن التوجن إل ال ع االجتااعي ال اافي السياسي.

ال يكاد يخلو شارع في تشيلي من ع مة تؤشر ل لس ين ،مح تجارل اشدا بأع ء فلس ين ،أ
سو قدي يحا ي أسوا تاسي في إس نيول الحايدية في دمشت أ السوياة في الربا
الادانة الادياة في تونس الاير ا

بيراا من األسوا

فاس أ

العربية ا س مية ،أ تاجر مح

فلس يني تن لت من م،ياعن أاازيي الدبكة التي ظلم عنوانا فنيا ل لس ين.

إذا ياام جهك ش ر النادل ال لس يني في سانتيابو .أ الار ش العربي في مدانة ونسيسيو

جنو

تشيلي ،أرا م السا لارتاداها من ال لس ينيين اتاليك ا حساس بالنشو ال خر ،أنم

تستا ل لس ينيين انحدر أبليه من أا مسيحي ،ا ان او أسااء اليلدا

اللينة العربية رب أ لسانه بير عربي بالارر .
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لن تشعر بالغربة إذا قدمم ن سك ل لس ينيي تشيلي ،لن يسألك أل احد منه إ
شات األنيياء الارسل ين محاد بن عيد ة علين أفض الل

الس ء أ من أتياع سيدنا عيس

علين الس ء ،يك يك أنك فلس يني.
عاد د ل الجنو

التواقة لل ع د ما دشن فلس ينيو أمريكا الجنوبية ،قد تحولوا إل جشء أاي

من ا ،الد ل ،ا ،األياء حوا ار

معااة من أج

م حد لت رقه

لنشا سنول عل شا لة مؤتار فلس ينيي أ ر با ال،ل اشتد عود
العاء .نشا

نم من أتياع

تشتته من ش ل التأسيس

بل من العار عامن  15ا،ا

يست ار ا نجاز االقتلادل السياسي ال،ل حاان ال لس ينيو في مواطن لجوئه

للالم شدمة قضيته األء الدفاع عن الحاو ا نسانية األايلة لشعب ت اقت عن من أرمن ظلاا
ال لس يني عل ال ع السياسي في

عد انا ،اا يستشعر يستحضر في الوقم ذاتن قدر الشتا

الداش ال لس يني ،قدرتن عل رس شارطة الاستاي عل األرض أل االحت ل إل ز ال حت
إ جال بخاطر اليعا من أتياع الادرسة الواقعية أنن بدا أم ار اقعا ال م ر من الايول بن.

في النادل ال لس يني في سانتيابو ِفي الار ش العربي في مدانة ونسيسيو فاط ياكنك أ تسا
او

فير ز اي تغني لحب الوطن ،أ مارسي شلي ة او يغني لللاود الشمن اصتي من

االنتلا ار  ..اقعية د ل أمريكا الجنوبية مكنته من إنهاء ديكتاتورية بيونيشين محاسيتن ،ذا

الواقعية اي التي دفعم بااد العا ال لس يني إل طرح السؤال :ماذا بعد ت ييم الاواطنة تحايت

النجاحا

االقتلادية السياسية؟ ما ال،ل ياكن فعلن ل لس ين؟

في تشيلي ياكن لل لس يني ،او بعيد عن األرض أ

الاستاي .

انسي الحل من جداد ي ر أبوا
القدس العربي ،لندن2017/1/11 ،

 .55نقل السفارة األمريكية إلى القدس :خطوة طبيعية
الاخر ال لس يني ال،ل ن  ،عالية الداس في اوء األحد الاامي في ارمو انتسي

يكن بحاجة إل

أل ميرر لات محايا  .ياكن أ يكو قد تأ ر من عاليا

الاخربو ال،ان اؤيد
محيط أبو ماز

إيال زيسر

في الادس ل

الداس التي ن ،اا

داعش في نيس برلين .ياكن أ يكو قد تأ ر من التهداد ال،ل يلدر

او أنن إذا تج أر د نالد ترامب عل نا الس ار األمريكية إل الادس فا الان اة

ستشتع .
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يجب االعتراف بأ الاجتا ال لس يني – الاالوء بالتحريا في الشيكا
الرساية – لدين الداف األساسي لإلمرار باسرائي
حد

االجتااعية الاؤسسا

ا سرائيليين .ال حاجة إل

ذلك .ظهور داعش جهة راديكالية تجر راءاا الي ير من الشيا

الي ير من اج

في العال العربي

ا س مي ،اشيد من اعوبة ا،ا الواق .

بعد بضعة أياء عل تح،ار يرل لترامب بعدء نا الس ار إل الادس حت

العالية في الادس جاء
ال يشتع

الشر األ سط.

يرل ل انتين إل

ياكن أ يكو

أ الان اة تشتع من ،زمن .فه ،اي الحال في ليييا سوريا

اليان الع ار  .لين زير الخارجية األمريكي اشتار التر يش عل
تيرار األقوال إ ملدر الاشك

اللراع ا سرائيلي ال لس يني

في الان اة او اللراع ا سرائيلي ال لس يني.

إ اقتراح يرل عل ترامب عدء نا الس ار إل الادس ال لش ء لن ،من األفض لترامب تجاالن.
لااذا ال اوجد ش ر في نا الس ار األمريكية إل

العربي؟ أل

ه ،للعال

الادس ،لااذا ياكن بي ش و

من لن عا في رأسن يعرف أ ا ،الخ و لن تغير أل شيء ،لن تغير مكانة

الادانة الواق فيها،
جاي الاؤسسا

،لك لن تغير الاواق

األساسية لواشن ن من اللراع في من اتنا.

الرساية توجد في الادس ،باا في ذلك منشل الرئيس الينيسم،

بشيار إسرائي  ،باا في ذلك الرئيس أ باما أ

قاء

شخ

زير الخارجية يرل ،ا إل الادس التا فيها م

زعااء إسرائي  .ا يست ي أحد الاول بشك جدل إ اللااء في الادس بين الرئيس ا سرائيلي بين

أحد ميوفن من الرنساء او أمر مح ور من شأنن إشعال الشر األ سط؟.
يست ي ترامب نا س ارتن إل الادس د

ا جابة عل

أحد األسئلة الهامة الاختل

شوف ،الاول إ ا ،الخ و م لوبة طييعية من اج
عليها بين إسرائي

ال لس ينيين .ي ض

أ

تعرف

اشن ن الان اة أيضا بأ الحداع او عيار عن اعتراف بالواق الاوجود ال،ل تسل بن ملر

األرد .

إ ما ياكن لترامب أ اتعلان من يرل او أ التردد الخوف ااا تعيير عن الضع

يسييا

الضغط الرفا .بوتين في الاااب  ،ل ي لب من العال أ يكو متسامحا م أحد ،ل،لك ات
احترامن ال أحد اهدد باشعال الان اة ردا عل ش واتن سياستن.
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