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  اإلسرائيليةين من الصحف والمواقع  أبرز العناو
   2015-1-21 األربعاءليوم   

  ــــ  
 .توجه الفلسطينيين الى الهاي يشكل خطرا استراتيجيا: اسرائيل تعترف  -
 .إغالق شوارع محاذية للحدود، وشاحنات ثقيلة تنقل الدبابات -
لم تكن لدينا نيـة بـالمس       : في محاولة لمنع التصعيد في الشمال، مسؤول عسكري          -

 .بالضابط االيراني
 .على الصهاينة االستعداد لعاصفة مدمرة: طهران  -
 تخشى هجوماً يستهدف منشآت استراتيجية" إسرائيل" -
 .يجب إقامة لجنة تحقيق بالجرف الصامد: منظمة اطباء حقوق االنسان -
 .الق سراح بوالردتصلب نتنياهو وبينت في المفاوضات مع الفلسطينيين منع إط: ليفني  -
 البيت اليهودي ينتخب متطرف بقائمته النتخابات الكنيست يدعو لمحو االقصى عن الوجود -

  ـــــــــــــــ
 على الرغم مـن ان      ثلث ميزانية الدعم الحكومي للبناء في اسرائيل يذهب للمستوطنات         -

 . الحكوميةاألولويات٪ فقط من المستوطنات تقع على سلم 10
 . استخدم دروعاً بشرية في الجرف الصامداإلسرائيليالجيش : ة حقوق االنساناطباء في منظم -
 في االنتخابات" يسرائيل بيتنا"خمسة مقاعد لحزب : استطالع للكنيست اإلسرائيلي -
نيـست  ك مقعـد بال   40قائمة يمين متطرف تجمع نتنياهو بانيت ستحـصد          :استطالع جديد في اسرائيل    -

 القادمة

 االحتالل يهدم منزالً في القدس
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 هاجمان اردوغان ويعتبران تصريحاته تشجع الالساميةنتنياهو وليبرمان ي -
 "التحالف مع اليمين ليس مقدسا: "درعي -
   نائبا لرئيس المخابرات االمريكية 'ديفيد كوهين'للمرة االولى تعيين يهودي  -
لم اسمع احدا يندد بتصريحات اردوغان الذي هـاجم مـشاركة           : نتنياهو يهاجم قادة العالم    -

  يسنتنياهو في مظاهرة بار
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  تصريحات ومقاالت مختارة من المصادر اإلسرائيلية

  ــــــــ


وמ������ع��−�����א����ق�א� �

  "االرتباك تحول لذعر"
  لم نعرف بأن أحد جنراالتكم كان مع مغنية: توجه رسالة إلى طهران" إسرائيل"

 ، تحول من ارتباك لذعر وانفصامما هو إال صرف إسرائيل بعد العملية تإن  -
احية ال تعترف إسرائيل بأنها شنت الهجوم في الجوالن، ومن ناحية أخرى تعترف بأنها اغتالت               فمن ن  -

 ، الجنرال اإليراني خطأ في العملية التي ال تعلن مسؤوليتها عنها
في طريقة اتخاذ القرار، فـي  ئحة غير جيدة   وثمة را . تبريرات إسرائيل للعملية لم تعط الجواب الكافي       -

 . ، وفي إدارة األمور بعد العمليةمستوى االستخبارات

 السورية» المعارضة«إسرائيل أنشأت حزاماً أمنياً في الجوالن تقوده 
  المراقبون الدوليون يؤكدون انهم رأوا طائرات إسرائيلية تعبر الحدود: الجوالن

  1974تحليق طائرات اسرائيلية فوق الجوالن ينتهك اتفاق العام : األمم المتحدة
    الغارات فى الجوالن انتهاك التفاقية فك االشتباك بين سوريا وإسرائيل:متحدث أممي

  الجوالن حدود متأهبة.. إسرائيل تلغي إجازات جنودها
   المستقبل يبدو عسكرياً: قلق إسرائيلي بعد عدوان القنيطرة

  طائرتان إسرائيليتان نفذتا هجوم القنيطرة: )قوة األمم المتحدة لفض االشتباك (أوندوف
وقـف إطـالق النـار     الحدود، وتعبر خط  مفتشي األمم المتحدة طائرتين بدون طيار تحلق علىينعا -

 ، الجوالن المحتل ، التي تقع قبالة قرية مسعدة شمال"30"المراقبة  بمنطقة
لم يتمكن المفتشين من رؤية الطائرتين بعد اجتيازهما للحدود من الجانب المحتل، إال أنهم تمكنوا من                 -

 .ة الدخان تتصاعد دون أن يتمكنوا من تحديد مصدر الدخانرؤية أعمد
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���������ل��:� �
إسرائيل تقوم ببناء جيش في مرتفعات الجوالن يشبه جيش جنـوب لبنـان، ويعتمـد علـى قـوات                    -

  المتمردين

����وس�����ل� �
 هجوم هضبة الجوالن حدث دراماتيكي قد يؤدي إلى تدهور الجبهة الشمالية

يرانيين ستعقد الوضع اكثر واكثر بين إسرائيل وإيـران ال سـيما فـي ضـوء                ان شخصية القتلى اإل    -
ـ       ، "حمـاس "و" حـزب اهللا "االتهامات اإلسرائيلية بضلوع إيران في الهجمات ضدها وتقديم المساعدة ل

 ،واتهام إيران إلسرائيل باغتيال علماء ذرة إيرانيين وهجمات الكترونية ضد منشآتها النووية
تريد االنتقام لكن من دون االنجرار نحو حرب شاملة، الن المفاوضات التي            "  اهللا حزب"ان إيران مثل     -

 .تجريها مع الدول العظمى بشأن مشروعها النووي أهم في نظرها اآلن اكثر من اي شيء آخر

��א���������������� �

���������� �
 منتهكـةً بـذلك     قامت طائرات إسرائيلية بقصف مواقع ادخل األراضي السورية في الجوالن المحتـل            -

وأوقعت ضحايا من الشهداء والجرحى وأثبتت أنها دولـة ال تحتـرم القـانون    سيادة الدولة السورية    
الدولي وأنها تستهدف بهذا االستفزاز نشر المزيد من الفوضى واالضطرابات في هذه المنطقة الغيـر               

 .مستقرة
 . ضيقةولألسف أن ذلك يأتي من أجل أهداف انتخابية إسرائيلية داخلية  -
 بمعاقبة من قام بهذا التـصرف الغيـر         نطالبوإذ ندين هذا االعتداء الصارخ الغير مسئول والخطير،          -

 . ترتب عليه أوضاع خطيرة في هذا الجزء من العالمي قد ذيمسئول وال
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 ثلث الدعم الحكومي لإلسكان خصص لالستيطان في الضفة
السكنية التي تتلقـى   من الوحدات% 28سكان أن بين تقرير إسرائيلي استنادا إلى معطيات وزارة اإل -

في السنوات األربع األخيرة قد بنيـت فـي    الدعم الحكومي من قبل دائرة البناء في المناطق الريفية
 ، الغربية المستوطنات المقامة على أراضي الضفة

 وحدات سكنية   أن وزارة اإلسكان تمول بمئات الماليين من الشواقل أعمال تطوير البنى التحتية لبناء             -
) ينـاير (، وذلك استنادا إلى خريطة أقرتها الحكومة في كانون األول 'أفضلية قومية'جديدة في مناطق   

 ، ، خالل والية بنيامين نتانياهو الثانية2012
من الوحدات السكنية قد تم بناؤها      % 28استنادا إلى معطيات وزارة اإلسكان بشأن الدعم المالي، أن           -

مـن خريطـة منـاطق      % 10 السنوات األربع األخيرة رغم أنها ال تشكل سوى          في المستوطنات في  
 . األفضلية القومية
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  برز العناوين من الصحف والمواقع العربية والدوليةأ
  ـــــــــــ

 
  إنقاذ طفلين فلسطينيين من نازحي مخيم اليرموك تُركا في البرد -
  العقبةمطاراً على حدود مدينة" إسرائيل"األردن يرفض إقامة  -

 طن مساعدات اماراتية في طريقها لغزة عبر معبر رفح 175 -
 عن المسلمين" العدائية"اوباما يرفض االفكار النمطية  -

  ــــــــــــــــــــــــــ
 يةفلسطينالقضية النبيل العربي يبحث مع وزراء خارجية االتحاد األوروبي 

  ــــــــــــــــــــــــــ
 قاب الجماعي وحجز األموال العنصري لن يجلب السالم إلسرائيلاالستيطان والع: الرئيس -

الجيش االسرائيلي يهدم منازل ومخازن وحظائر أغنام في منطقة الخليل وينذر بهـدم           -
  منزال في األغوار الشمالية30

 الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام وفد من الخارجية اإلسرائيلية المسجد األقصى -
  السلطة إذ إنها منجز شعبي ال تستطيع حّل "إسرائيل" :عشراوي  -
 تهاجم صيادي غزة وتجبرهم على ترك البحر" إسرائيل" -

  ــــــــــــــــــــــــــ
نقول لجيراننا إن أيدينا ما زالت ممدودة للسالم وعليهم االختيار بين السالم            : عباس -

 أو االستيطان
 ن ضحايا االحتاللاللجنة الدولية لألمم المتحدة تستمع لشهادات عدد م -
  اليابان تقدم مئة مليون دوالر إلعادة إعمار قطاع غزة -
  منزالً ومنشأة في منطقة األغوار30عمليات هدم احتاللية في القدس والخليل وأوامر بهدم  -

  ــــــــــــــــــــــــــ
  ات باالنضمام إلى مزيد من الهيئات الدولية لفضح ممارسات االحتاللتوصي -

 تستنكر إغالق البوابة الخارجية لمسجد النبي صموئيل" القدس أوقاف" -
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  مقتطفات من اإلعالم العربي والدولي
  ـــــــ

  

  فرنسا ال تحتاج اسرائيل لمحاربة معادة السامية: بيرس
  سابق  الرئيس اإلسرائيلي ال-شمعون بيرس

  ،ندعو اليهود إلى الهجرة إلى إسرائيل عندما ال يكون هناك جريمة أو أي سبب آخر -
لماذا يجب أن يكون لدي سبب سلبي؟ لـدي    . عتقد أن الصهيونية هي حركة والدة من جديد، وليس احتجاج         أ -

  ،سبب إيجابي
 هـم ليـسوا  . .."نـسي الفر عندما خرج رئيس الوزراء الفرنسي بشدة ضد معاداة السامية، دعمنا الموقف -

 .بحاجة إلى مساعدتنا
. هناك رأيان فـي إسـرائيل      ... بإمكان إسرائيل أن تظل دولة يهودية وديمقراطية، نحن بحاجة إلى دولتين           -

كـل مـواطن عليـه      . سنقوم بإدارة األزمة  وآخر يقول   . أحدهما يقول أننا بحاجة إلى دولتين     . علينا اإلختيار 
 االختيار
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وאق�'����د!��ن�א%و���$������و��#دد���!� ��(�)�*�� �
  ـــ

  
إزاء تفـاقم الخالفـات    أوروبا أكبر شريك تجاري إلسرائيل لكن ينتاب اإلسرائيليين القلق

وحوادث تستهدف اليهـود مثـل    الدبلوماسية بسبب السياسات المتبعة تجاه الفلسطينيين
   من يناير كانون الثانيباريس في التاسع الهجوم المسلح على متجر األطعمة اليهودية في

  
  

   إسرائيل تبحث عن أسواق بديلة في آسيا: بسبب المقاطعة األوروبية

 �������و
يأتي في إطار رغبة إسرائيل في خفض اعتمادها على بعض االسـواق   أن الوصول إلى األسواق اآلسيوية  -

 ، الغربية في أوروبا

ين الماضيين بأنه في جزء منه رد فعل للتطورات فـي           التقارب مع الصين والهند واليابان على مدى العام       إن   -
 أوروبا

 ونحـن نريـد أن نـضمن    ،الصهيونية ان أوروبا الغربية تشهد موجة من األسلمة ومعاداة السامية ومعاداة -
 ،وجود أسواق بديلة لدولة إسرائيل في العالم

 ،وشعب إسرائيل يابانالزيارة تعطينا فرصة تاريخية لكي نجمع معا القدرات العظيمة لشعب ال هذه -

 ،أعتقد أن هناك الكثير من المجاالت اإلقتصادية والتكنولوجية ومجاالت أخرى التي يمكننا التعاون فيها -
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�א���0/�.���د��$�א�� ز����,��)�و��د��+ود����+� �

�د������ن �
  ـــ

، هاجمـت عـصابات     1948في فجر ذلك اليوم األسود في التاسع من نيسان            
ونفـذت  .الصهيونية قرية دير ياسين من ثالث جهـات       » الشتيرن«و» األرغون«

مجزرة بـشعة   
مروعة وصفها  
بدقة منـدوب   
الصليب األحمر  

  بعد أن سمح له دخول القرية، 

ـ   سـاعة 12بعد معركة استمرت وذلك   تاقتحم
 تالقريـة وباشـر   العـصابات المـسلحة     بعدها  

نـساء   بالمجزرة، وتم قتل وذبح المتبقين مـن 
 القرية وثالثة من خـارج القريـة،    من93شهيدا منهم  110 بأبشع الوسائل، ليكون حصاد ذلك وأطفال وشيوخ

،  شـخص 700وغيرهم، رغم أن أهالي القرية عددهم فقط  وكان الشهداء من عائالت زهران وحميدة والياسيني
وكان الهدف كما قال ابن جوريون لـوال ديـر          

 بعد فرار جميـع     ولة إسرائيل دياسين لما قامت    
  . لسكان من القرى المجاورة لقسوة المذبحةا

 باإلضـافة   )دير ياسين (القرية  واآلن تضم هذه    
أربعة مـن اليهـود     الفلسطينيين،  إلى ضحاياها   

 والتي تعرضـت لـه      ةإلرهابياضحايا الجريمة   
  . باريس في الفترة األخيرة
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  جثث المتجر توارى قرب شهداء المجزرة.. من باريس إلى دير ياسين
باريس، األسبوع  ، أعاد الهجوم على متجر يهودي في عاما67ًمع فارق زمني يقارب الـ

ضـد الفلـسطينيين عـام     الماضي، إلى األذهان المجزرة التي نفذتها العصابات اليهوديـة 
 2الهجوم في مقبرة تقع على بعد         من قتلى ذلك   4 تم دفن  في قرية دير ياسين، إذ       1948

 .كيلو متر من هذه القرية

�א�د�א��5א�����$ ��2ل�א���4 �،��د���دא����א��2א�ط�.�� ���$ �

ومقبرة هرتسل القريبـة  ) هار همينوخس(المقبرة  هناك مقبرتين يهوديتين كبيرتين في القدس الغربية، هذه -
قرية دير ياسين، إضافة إلى مقبرة في القدس الشرقية هي مقبـرة جبـل    منها والمقامة أيضاً على أراضي

 ، مكانها ي أصالً ارض وقف إسالمي تم استئجارها لمدة طويلة وما زالت المقبرةوه الزيتون

��א���ط����א��א
ل�−����6א����6�� �א���7�8وא�
  "النكبة الفلسطينية والفردوس المفقود"في موسوعته 

واشترك في هذه الجنايـة الحمـراء رجـال مـن           1948نيسان  /أبريل 9 أن مجزرة دير ياسين وقعت في        -
 ابة األرغون وشتيرن اإلرهابيتين، عص

 . شهداء من االهالي110تم في ذلك اليوم قتل  -

 و�+ول��2�8ون�.�ط���ون،�
إن جثث الذي تم إعدامهم رمياً بالرصاص في تلك المجزرة، ألقيت جثثهم في بئر القرية وُأغلق بابه بإحكـام                    -

 .إلخفاء معالم الجريمة
  

�א�وز����� و��ن��و��ل �
لمعاداة السامية فـى فرنـسا، وبـدون      للقتل ألنهم كانوا يهودا، وال مكانتعرض األربعة -

 ،اليهود لن تكون فرنسا هى نفس الدولة
 أنشأ التاريخ عالقة ال يمكن فضها بين الجمهورية ويهود فرنسا،  -
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  )الدستور(. ة االسرائيلية عقب استشهاد شابين برصاص الشرط48إضراب شامل لفلسطينيي  -
 الثالثاء في مدن وبلدات الداخل الفلسطيني المحتل، احتجاجا على قتـل الـشرطة              أمسعم اإلضراب الشامل     -

 )وكالة صفا لألنباء( .اإلسرائيلية لمواطنين يومي األحد واألربعاء الماضيين
 )48عرب (. تظاهرات طالبية في حيفا وتل أبيب والقدس واعتقاالت في بئر السبع -

  

 إسرائيل تواصل عدوانها على النقب
جاء استشهاد الشاب الفلسطيني، سامي الجعار، ليـشعل النقـب، ضـمن مسلـسل               -

ـ     سيناريو اغتيال  .  عامة، والنقب خاصة   48االعتداءات المتواصلة ضد فلسطينيي ال
تشرين الثـاني   (ركنا  العشريني الجعار مقتبس من عشرات الحاالت السابقة التي كان آخرها قتل شاب من كف             

، إذ وصلت قوات شرطية نهاية األسبوع الماضي إلى مدينة رهط فـي النقـب، بـدعوى اعتقـال                   )2014
 .مروجي مخدرات، لكنها قطفت زهرة سامي

تعيش إسرائيل مأزق الالخيار منذ هزيمتها في تموز، إذ تبحث عن خالصها االستراتيجي في االمتداد الهائل                 -
ذلك تظهر عزيمتها على تطهيره عرقيا من سكانه األصليين والحد من انتشارهم وربمـا              الذي يمثله النقب، ل   

 .تهجيرهم، حتى تقيم مشاريعها، لذلك من المتوقع، وفق مراقبين، استمرار المواجهات في األيام المقبلة

  
  عقب استشهاد شابين48إضراب شامل لفلسطينيي 

وهي أعلى هيئة تمثيلية لما يزيـد علـى مليـون            -دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية        -
إلى إضراب شامل اليـوم الثالثـاء فـي المـدن      -الخط األخضر وستمائة ألف فلسطيني داخل

ل الشرطة اإلسرائيلية مـواطنين فلـسطينيين يـومي األحـد     قت والبلدات العربية، احتجاجا على
 .واألربعاء الماضيين
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كمـا عـم   . الوسط  الشامل مدن المثلث أم الفحم باقة الغربية الطيبة عارة وعرعرة في منطقة عم اإلضراب -
رت الشامل في مدينة راهط بالجنوب، حيث ج اإلضراب بلدات وقرى الجليل شمال البالد، الى جانب اإلضراب

 )بوابة الخليج(. مسيرة مشاعل في المدينة مساء أمس
سـامي الزيادنـة، الـذي      بمدينة رهط في النقب جثمان الشاب الفلـسطيني 48شيع اآلالف من فلسطينيي  -

الشرطة اإلسرائيلية المشاركين في تـشييع جثمـان    استشهد جراء االختناق بالغاز مساء األحد خالل تفريق
 .استشهد برصاص الشرطة اإلسرائيلية األربعاء الماضي يالشاب سامي الجعار، الذ

��������������א������ �

���������� �
 أصحاب األرض األصليين في إسرائيل باإلضراب الشامل في كافة المدن والقـرى             48عام  يقوم فلسطينيون    -

افع عنصرية،   ساعة بدم بارد وبدو    48والمجتمعات الذين يعيشون فيها، وذلك إثر اغتيال شابين في أقل من            
 3 شهيداً ولم تتم محاسـبة إال        51 وحتى اآلن بالرصاص الحي      2000فقد بلغ عدد الشهداء منهم منذ عام        

 .فقط من القتلى
وجميع هؤالء الشهداء كان يطلق عليهم الرصاص في تظاهرات سلمية لمنع الحـصول علـى حقـوقهم أو                   -

 .الدفاع عن أراضيهم التي تصادر، وخاصةً في النقب
ارسات عنصرية في كافة الحقوق تمارس ضدهم ويتطلعون إلى العدالة والمساواة منذ ما يزيـد عـن                 إن مم  -

 . ستة عقود
لمئات اآلالف منهم وسياسات ممنهجـة لتهميـشهم   ) Transfer(وأسوأ من ذلك صيحات الترحيل القسري    -

 قانونـاً جديـداً حـول    في بالدهم حتى أن االنتخابات التي ستجرى في إسرائيل خالل شهور قليلة وضع لهم       
 ، )البرلمان اإلسرائيلي(نسبة الحسم لمنعهم أو لتقليل عددهم في الوصول إلى الكنيست 

أن مسئوليةً جماعيةً وأخالقيةً تترتب على كافة المنظمات العاملة في حقوق اإلنسان في العالم بـأن تـولي                   -
ذلك من مبدأ أن حقـوق اإلنـسان ال تتجـزأ            هؤالء اهتماماً كبيراً لحمياتهم من سياسة التفرقة العنصرية، و        

والحرية ال تتجزأ وال يجوز الكيل بمكيالين في مثل هذه الحاالت والبد أن يكون هناك مـصداقية فـي عمـل               
 . جميع المنادين بالديمقراطية وحقوق اإلنسان والمساواة

ف يحرمون مـن أبـسط      مليون ونص هذه المناشدة ألن الوضع أصبح في غاية الخطورة بالنسبة لما يقارب             -
 . الحقوق في التعليم والسكن والتنقل وباقي الحقول
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  ــــــــــ
 االسير الشالتوة يعلن اضرابه عن الطعام احتاجا على استمرار اعتقاله االدارى -
 أسيرا إداريا يقاطعون المحاكم العسكرية لالحتالل 12 -
 "أيالون"أسرى يعانون من ظروف سيئة في عزل  -
 !.. فتية مقدسيين يتعرضون للتعذيب خالل االعتقال والتحقيق -

 )األيام(.  أسيرا22ًبحق " إداري"إصدار أوامر  -
 )شبكة فلسطين اإلخبارية(. اعتقال االحتالل للصحفيين انتهاك لحرية الرأي والتعبير -

 ************ 

 א%�:�و�
�4$�.�=�و��د��א%���و���$��+�و�$�א� دא��وא!��ط�ن�>��$����$�
  حفل تأبين بمناسبة ذكرى االربعين الستشهاد الوزير زياد ابو عين: رام اهللا

نظمت هيئة شؤون األسرى والمحررين ونادي األسير الفلسطيني وحركة فتح،           -
يوم، حفال تأبينيـا    بالتعاون مع هيئة مقاومة الجدار واالستيطان في رام اهللا ال         
 .للشهيد الوزير زياد أبو عين في الذكرى األربعين إلستشهاده

�$4.�=�−�
�ود�א����ول�
 )�������$��ن�א����س���و���زن(��9و�א�� �$�א���4ز�$��

أن أبو عين حالة استثنائية على كافة الـصعد، فهـو صـاحب             :"  كلمة السيد الرئيس ممثال عنه، قائال      -
 التي تساند وتعزز مكانة المقاومة الشعبية، واغتالته اسرائيل من شدة غيظها وحقـدها    األفكار االبداعية 

موضحا أننا لم نتفاجئ من ردود الفعل الجماهيرية والدولية والعربية كون أبو عين رجل مناضل               . عليه
  .1977ومحطته النضالية لم تتوقف منذ عام 

كلمته عن قوى وفصائل العمل الـوطني واصـل أبـو    و أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في        -
يوسف، أن اغتيال أبو عين هو دليل على أن المقاومة الشعبية أزعجـت وأربكـت االحـتالل وقـضت                  
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مضجعه، وسنكمل المشوار مهما كان الثمن، وأن دماء الشهيد أبو عين أكملت عجينة التربة الفلسطينية               
 .المستقلة والتي ستتحرر قريبا انشاء اهللا

للوقوف إلى جانب األسرى المرضى، وتـسليط       " فكر بغيرك "سيتم إطالق حملة محلية دولية تحت شعار         -
الضوء على ظروفهم الصحية واالعتقالية المأساوية والدفع باتجاه الضغط على حكومة االحتالل لإلفراج             

 .عنهم وتحريرهم بأقرب وقت ممكن

5� ون�א!
�@ل20:�א%�:���د�א��.�A���
B� 

أن االحتالل يستهدف الرسالة الوطنية وصوت الحقيقة الفلسطينية مـن خـالل             -
  اعتقاله للصحفيين
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