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*** 
 
 على المسجد األقصى زمانيالتقسيم قصى: االحتالل يبدأ بفرض المؤسسة األ .0

قيادات دينية مقدسية حّذبرت من أن ، 1/1/4162مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم، قالت 
خطوبرة الوضع في المسجد األقصى، خاصة ما حصل اليوم وفي األيام األخيبرة، وأشابروا ان 

التقسيم الزماني على المسجد األقصى، ودعوا الى ضبروبرة فبرض مخطط  عدأاالحتالل االسبرائيلي 
اتخاذ قبرابرات وتحبركات تحمي المسجد، جاء ذلك خالل مؤتمبر صحفي نظمته الهيئة االسالمية ال ليا 
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أحد أعواب المسجد  –ع د ظهبر اليوم، امام عاب االسعاط  ودائبرة األوقاف االسالمية في القدس
 االقصى.

إن االحتالل االسبرائيلي سمح لمجموعات  –برئيس مجلس األوقاف  -هبوقال الشيخ ععد ال ظيم سل
كعيبرة من المستوطنين عاقتحام المسجد االقصى اليوم، وهناك هجمة غيبر مسعوقة على المسجد 
االقصى في األيام األخيبرة، فيما منع المصلين من دخوله، ولذلك فإننا ندعو ال الم االسالمي للتدخل 

االقصى، كما وندعو المملكة االبردنية الهاشمية الى زيادة عدد حبراس المسجد السبريع لحماية المسجد 
 .األقصى

إن االحتالل منع المصلين  فقال: –برئيس الهيئة االسالمية ال ليا  -اما الشيخ عكبرمة صعبري
وموظفي األوقاف من دخول األقصى، وحجز هوياتهم الشخصية، هذا الحجز غيبر قانوني، ونحّمل 

لية هذا التوتبر، ونؤكد حقنا الشبرعي في األقصى، والقوة ال سكبرية  لن تمنح االحتالل االحتالل مسؤو 
 الشبرعية.

ان المتطبرفين يحاولون فبرض  :-مفتي القدس والديابر الفلسطينية –من جهته قال الشيخ محمد حسين 
ى الشيخ ععد التقسيم الزماني على االقصى، وج له أمبرا واق ًا، وهذا ما نبرفضه، لقد اعتدوا اليوم عل

لمسلمين وحدهم، إن وقوفنا اليوم هنا، دليل واضح لاالقصى مسجد  المسجد األقصى،عال ظيم سلهب 
 على من نا من دخول المسجد األقصى، وهنا نطالب المجتمع الدولي للتدخل لمنع عنجهية االحتالل.

قصى، عحبراسة مستوطنا اقتحموا ودنسوا اليوم المسجد األ 160أن نحو  وأفادت مؤسسة األقصى
 مشددة من قوات االحتالل، أغلعهم في الفتبرة الصعاحية.

الحكومة االسبرائيلية عبرئاسة نقاًل عن عتبرا، أن  من برام هللا، 2/1/4162الغد، عمان، وأضافت 
عنيامين نتنياهو عدأت عفبرض التقسيم الزمني وفبرضه في المسجد االقصى عمدينة القدس المحتلة 

جعل  ما يسمىقعل الظهبر وع د الظهبر لليهود المتطبرفين حيث كانت منظمات وذلك عفتبرتين زمنيتين 
"الهيكل" اليهودية المتطبرفة قد وزعت ع د منتصف ليلة أمس دعوات تحث فيها جميع اليهود على 
اقتحام المسجد األقصى خالل ايام الثالثاء واألبرع اء والخميس احتفاال عـ"عيد ال نصبرة" حسب التقويم 

ل عبري وخالل الدعوات تم وضع عبرنامج لنشاطات توبراتية استفزازية داخل عاحات المسجد التوبراتي وا
 األقصى.

صعاحا وحتى الساعة  0:30وتم تحديد أوقات االقتحامات الجماعية للمستوطنين اليهود خالل 
 ظهبرا. 1:30مساء وحتى الساعة  2:30صعاحا ومن الساعة  22:00
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تس ى اليه  المسجد األقصى ما وشؤونأوقاف القدس  وبرفض الشيخ عزام الخطيب، مديبر عام
اسبرائيل ومستوطنيها المتطبرفين من تقسيم زماني ومكاني للمسجد االقصى على غبرابر الحبرم 
االعبراهيمي الشبريف عمدينة الخليل، واكد في حديث لمبراسل )عتبرا( في برام هللا ان الهدف من وبراء 

 األقصى.برض امبر واقع داخل المسجد االقتحامات المتكبربرة لليهود المتطبرفين هو ف
 
 لعودة إلى عملهملحكومة الوفاق الوطني تدعو موظفي مؤسسات السلطة في غزة  .2

الفلسطيني اليوم األول « حكومة الوفاق الوطني»عدأت : فتحي صّعاح-محمد يونس-غزة -برام هللا 
  ص على الحل.من عملها أمس في مواجهة بركام من المشكالت المالية واإلدابرية، ع ضها مست

وقال برئيس الوزبراء الدكتوبر برامي الحمد هللا إن حكومته ستدعو الموظفين الساعقين في السلطة في 
 قطاع غزة لل ودة إلى أماكن عملهم.

وفي برد على سؤال حول مسؤولية حكومته عن برواتب موظفي الحكومة في قطاع غزة قال الحمد هللا 
ن األمبر يتطلب  2.3من عجز مالي قدبره  إن موازنة الحكومة لل ام الحالي ت اني عليون دوالبر، وا 

 تشكيل لجان مختصة لعحث األمبر.
وأثابرت أقوال الحمد هللا التي جاءت في مؤتمبر صحافي عقب االجتماع األول للحكومة حفيظة 

في قطاع غزة الذين أعلنوا أن موظفي حكومتهم المستقيلة عاتوا « حماس»المسؤولين في حبركة 
 لسلطة، وأن برواتعهم ومستحقاتهم المالية تقع على عاتق الحكومة الجديدة.موظفين في ا

 وأكد الحمد أنه سيتوجه إلى قطاع غزة هو وعدد من الوزبراء غيبر انه لم يحدد موعدًا لذلك.
وعقدت الحكومة الفلسطينية اجتماعها عتغيب ثالثة وزبراء يحملون أبرع ة حقائب وزابرية، لم تسمح لهم 

بر من قطاع غزة إلى الضفة الغبرعية. وأعلنت إسبرائيل أنها ستنفذ عقوعات عحق إسبرائيل عالمبرو 
 الحكومة الفلسطينية الجديدة.

التهديدات اإلسبرائيلية ليست جديدة، وعلى المجتمع الدولي أن يتدخل للضغط »وقال الحمد هللا إن 
 «.على إسبرائيل

عاس ومنظمة التحبريبر الفلسطينية. كما وجدد الحمد هللا التزام حكومته عسياسة البرئيس الفلسطيني ع
 «.عالسياسات واالتفاقيات والم اهدات التي وق تها منظمة التحبريبر الفلسطينية»أعلن التزام حكومته 

فيديو »وشابرك أبرع ة وزبراء من قطاع غزة في االجتماع ععبر تقنية الدائبرة التلفزيونية المغلقة 
برت منع كل الوزبراء من التنقل ععبر الضفة الغبرعية ، ألن سلطات االحتالل اإلسبرائيلي قبر «كونفبرنس

 وقطاع غزة، في مخالفة للمواثيق واألعبراف الدولية، واتفاق أوسلو.
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عن برفضه أول من أمس « تبراجع»كما شابرك في االجتماع وزيبر ال مل مأمون أعو شهال، ع دما 
 تكليفه عحقيعة ال مل، وبرغعته في حقيعة االقتصاد.

وزبراء في الضفة الوزابرات من ساعقيهم، لم يتسن ذلك لوزبراء غزة األبرع ة، وهم وفيما تسلم عدد من ال
وزيبرة شؤون المبرأة هيفاء األغا، ووزيبر ال دل سليم السقا، ووزيبر األشغال ال امة واإلسكان مفيد 

هناك مساع حثيثة للسماح لوزبراء غزة »الحساينة، وأعو شهال. وقالت األغا في أعقاب االجتماع إن 
وأضافت األغا في تصبريح صحافي «. جه إلى الضفة لحضوبر اجتماعات الحكومة األسعوعيةعالتو 

، موضحة أنهم قد يؤدون «في انتظابر أداء اليمين الدستوبرية»إن وزبراء غزة لم يتسلموا ع د وزابراتهم 
فيديو »اليمين خالل أيام أمام البرئيس ععاس في برام هللا، وفي حال ت ذبر سفبرهم سيتم ذلك ععبر 

عحث تشكيل لجان لدبرس وضع موظفي قطاع »وأشابرت األغا إلى أن االجتماع األول «. نفبرنسكو 
 «.لن يتم فصل أي موظف من عمله، وسيتم استي اعهم كافة»، مشددة على أنه «غزة حسب القانون

 2/1/4162الحياة، لندن، 
 

 ماعية شوقي العيسةتزال قائمة ويدير شؤونها وزير الشؤون االجت وزارة األسرى ال :الحمد هللا .3
نفى برئيس حكومة التوافق الوطني الفلسطيني برامي الحمد هللا ما نشبرته وكالة األنعاء البرسمية : برام هللا

(، من أنه تم إلغاء وزابرة شؤون األسبرى 6|1التاع ة للسلطة الفلسطينية على لسانه، أمس االثنين )
لتحبريبر الفلسطينية، وهو ما اعتعبرته حبركة وأنه جابري ال مل على تحويلها إلى هيئة تاع ة لمنظمة ا

 "حماس" في أول برد ف ل على ذلك عأنه "انقالب على المصالحة".
وقال الحمد هللا، في مؤتمبر صحفي عقده ع د أول اجتماع لحكومة التوافق الوطني صعاح اليوم 

هيئة"، وأضاف وسائل اإلعالم عخصوص تحويل وزابرة األسبرى إلى " تناقلتهالثالثاء، ليس صحيًحا ما 
"تحويل وزابرة األسبرى إلى هيئة من اختصاص منظمة التحبريبر وليست من اختصاص الحكومة. 

 ووزابرة األسبرى التزال قائمة ويديبر شؤونها وزيبر الشؤون االجتماعية شوقي ال يسة".
 1/1/4162قدس برس، 

 
 حكومة الوفاق الوطنيتحديات خمسة أمام ": السفيرلـ" محمد ضراغمة .4

اقعون والمحللون أن تشكيل الحكومة الفلسطينية وعدء أعمالها ي دان األسهل من ضمن يبرى المبر 
المهام التي عليها القيام عها خالل فتبرة يجب أال تت دى ستة أشهبر، وهي المدة االنتقالية التي يجب 

 ان ت د الحكومة خاللها النتخاعات فلسطينية عامة.
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، إّن أولى هذه «السفيبر»اغمة، في حديث إلى ويقول الكاتب والصحافي الفلسطيني محمد ضبر 
موظف  ألف 42الفا من موظفي السلطة التي انضم اليها  260توفيبر برواتب »الص وعات تتمثل في 

، متسائال عن الطبرق التي يمكن من خاللها توفيبر «جديد، هم موظفو الحكومة المقالة في قطاع غزة
ة الفلسطينية، وملمحا إلى احتمال وجود تمويل تمويل لهؤالء في ظل عجز مالي ت اني منه السلط

 قطبري لهذه البرواتب عشكل مؤقت.
مكانية دمج األجهزة االمنية في الضفة  تحد آخبر أمام الحكومة الفلسطينية يت لق عالوضع األمني وا 

السؤال »ويضيف أّن «. ع قيدتين مختلفتين»الغبرعية وفي قطاع غزة، والتي ي تعبر ضبراغمة أنهما 
ن األهم )ي تمحوبر حول( سيطبرة حماس على قطاع غزة، فالحبركة لن تتخلى عن هذه السيطبرة، فهي وا 

 «.خبرجت من الحكومة الفلسطينية لم تخبرج من الحكم
ويتمثل التحدي الثالث في إجبراء انتخاعات عامة للسلطة الفلسطينية ولمنظمة التحبريبر ع د ستة أشهبر 

 ناك ص وعة النجاز هذه المسألة. من تشكيل الحكومة. وي تعبر محمد ضبراغمة أّن ه
ويعقى أمام الحكومة أيضا مهمة ص عة تت لق عتهيئة االجواء لدخول حبركتي حماس والجهاد 
اإلسالمي إلى منظمة التحبريبر من خالل دمج عناصبرهما في مؤسسات السلطة الفلسطينية، وفق 

 ضبراغمة، وال مل على توحيد األجهزة االمنية والمدنية للسلطة.
عمواجهة حصابر اسبرائيلي محتمل، يخلق أزمة مالية »الحكومة الفلسطينية تحد خامس، يت لق وامام 

ع د هذه المصالحة تشل الحياة في الضفة الغبرعية، إضافة إلى تبراجع مت مد للدعم الغبرعي السيما 
 ، عحسب ضبراغمة.«األميبركي

 2/1/4162السفير، بيروت، 
 

 لفتح معبر رفح أمام الحاالت اإلنسانية اتصاالت فلسطينية مع مصر :ماهر أبو صبحة .5
الحديث عن »قال برئيس هيئة الم اعبر التاع ة لوزابرة الداخلية في قطاع غزة ماهبر أعو صعحة إن : غزة

 «.فتح م عبر برفح الحدودي مع مصبر فوبر تشكيل حكومة التوافق الوطني لم يدخل حيز التنفيذ ع د
ال يوجد أي تغييبر على ابرض الواقع ع د » وأضاف أعو صعحة في تصبريح صحافي صعاح أمس أنه

وأشابر الى أن هناك اتصاالت تجبريها الهيئة مع الجانب «. اإلعالن عن تشكيل حكومة التوافق
 المصبري إلعادة فتح الم عبر أمام الحاالت اإلنسانية.

 2/1/4162الحياة، لندن، 
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 ل الدولتينالهادفة لتدمير ح "إسرائيل"عريقات يطالب بتدخل دولي للجم سياسات  .6
ععد البرؤوف أبرناؤوط : طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحبريبر الفلسطينية د. صائب  -القدس

عبريقات، الدول ال برعية والغبرعية عالتدخل الف لي للجم السياسات اإلسبرائيلية الهادفة إلى تدميبر حل 
 الدولتين.

حقوق الفلسطينية الثاعتة، أصعحت وقال عبريقات "إن فبرصة التدخل الدعلوماسي والسلمي لنيل ال
ممكنه في ظل االعتبراف األممي عدولة فلسطين، ومن ضمنها دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة 

 والقدس عاصمتها". 2660على حدود ال ام 
واضاف عبريقات: "نحن ملتزمون عمفاوضات ذات مبرج يات واضحة وتطعيق االتفاقيات الساعقة ومن 

األسبرى الفلسطينيين، اإليقاف الكامل للنشاط االستيطاني، وعلى المجتمع  ضمنها إطالق سبراح كافة
الدولي أن يتحمل كافة مسؤولياته تجاه الجبرائم اليومية التي تبرتكعها إسبرائيل، تلك هي الم ادلة 

 الستئناف مفاوضات جدية ذات مبرج ية واضحة".
قعل الدول التي لم ت تبرف  من 2660واضاف: "إن االعتبراف الثنائي عدولة فلسطين على حدود 

 عدولة فلسطين ع د هو السعيل الوحيد لضمان إمكانية تحقيق حل الدولتين".
 2/1/4162األيام، رام هللا، 

 
 : نتنياهو فشل في عزل الحكومة الوفاق الوطنيفي رام هللا الخارجيةوزارة  .7

ومة الوفاق عن اطابرها الدولي ان نتنياهو فشل في عزل حكفي برام هللا أكدت وزابرة الخابرجية : برام هللا
الموقف  إلض اف" لقد وظف نتنياهو االنقسام  أمسواالنساني. واضافت الخابرجية في عيان صحفي 
مواقفه البرافضة لحقوق ش عنا، وقد خاض  إلخفاءالسياسي والتفاوضي الفلسطيني، واتخذه ذبري ة 

حة ألنها تحقق وحدة األبرض م بركة االعتبراف الدولي عحكومة الوفاق الوطني، ووقف ضد المصال
 ، أبرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشبرقية". 2660الفلسطينية المحتلة منذ عام 

وأكدت الوزابرة أن انهاء االنقسام وتحقيق المصالحة سي زز من االنجازات السياسية والدعلوماسية 
 إلض افوبرقة االنقسام  الفلسطينية على كافة المستويات، ويجبرد االحتالل من القدبرة على استخدام

 الموقف السياسي والتفاوضي والدعلوماسي الفلسطيني. 
 2/1/4162الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 اعتقاالت متبادلة في الضفة وغزةالجزيرة نت:  .8
واصلت أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغبرعية الثالثاء حملتها ضد أنصابر حبركة حماس 

آخبرين، عينما اعتقلت األجهزة األمنية في غزة قياديا عحبركة فتح  22عت واعتقلت تس ة شعان واستد
 لدى عودته من مصبر.

وأفاد مبراسل الجزيبرة في الضفة الغبرعية عوض البرجوب أن األجهزة األمنية للسلطة الفلسطينية 
ص دت من حملة اعتقاالتها ضد أنصابر حماس في مختلف المحافظات ع د اإلعالن عن تشكيل 

 فاق الوطني.حكومة الو 
وشملت االعتقاالت أشخاصا من علدة تقوع عمحافظة عيت لحم وعلدة المزبرعة القعلية ومدينة عيتونيا 
عمحافظة برام هللا ومدينة طوعاس عمحافظة ناعلس، ومدينة الخليل، وقبرية قفين عمحافظة طولكبرم. كما 

 شملت االستدعاءات أشخاصا من برام هللا والخليل وسلفيت.
 ن الم تقلين الذين تم استدعاؤهم عددا من المحبربرين من السجون اإلسبرائيلية.  ُيذكبر أن عي

كما نقلت مخاعبرات السلطة الم تقل لديها أحمد خليل ععد برعه إلى مبركز التحقيق التاعع لها في سجن 
أبريحا، وأفادت عائلته عأنه ُنقل عحالة صحية سيئة جدًا، وسط تأكيدها ت بّرضه لت ذيب شديد منذ 

مايو/أيابر الماضي. كما تم استدعاء األجهزة األمنية لوالد أحمد للضغط عليه  10اله يوم الثالثاء اعتق
 "لالعتبراف".

يذكبر أن ععد برعه أسيبر محبربر من سجون االحتالل، وم تقل سياسي ساعق لدى أجهزة السلطة، 
 وت برض في مقبراتها لت ذيب شديد.

 اعتقال بغزة
عن الناطق عاسم حبركة فتح في قطاع غزة فايز أعو الد لعاد من جهة أخبرى نقل مبراسل الجزيبرة خ

عيطة، أن األجهزة األمنية في غزة اعتقلت عبرفات أعو شعاب القيادي في الحبركة والناشط في جناحها 
 ال سكبري فوبر دخوله قطاع غزة ععبر م عبر برفح عائدا من مصبر.
أعو شعاب، خاصة في ظل أجواء واستنكبر أعو عيطة هذا التصبرف، مطالعًا عاإلفبراج الفوبري عن 

عقب أحداث  1000وكان أعو شعاب قد غادبر غزة عام  المصالحة وتشكيل حكومة الوفاق الوطني.
 االنقسام عين حبركتي فتح وحماس.

 1/1/4162نت، الدوحة،  الجزيرة
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 أبو مرزوق: اعتراض "إسرائيل" على حكومة التوافق الوطني "متوقع" .9

ياسي لحبركة المقاومة االسالمية "حماس" الدكتوبر موسى أعو مبرزوق، غزة: اعتعبر عضو المكتب الس
 ان انجاح حكومة التوافق الوطني "مهمة وطنية عامتياز".

وقال اعو مبرزوق في تغبريدة على صفحته ععبر "فيسعوك": "تم عحمد هللا اعالن حكومة التوافق الوطني 
إلى ان الص وعات الحقيقية للحكومة  ع د عسبر في والدتها برغم حبرص الجميع على سالمتها"، وأشابر

تعدأ مع انطالقتها. وقال: "سنعاشبر متاع ة الملفات االخبرى فوبرًا"، مشيبرا إلى أن "اعتبراض اسبرائيل 
على الحكومة متوقع"، مطالًعا جميع المسؤولين الفلسطينيين قبراءة المتفق عليه في االتفاق األخيبر 

 للمصالحة.
1/1/4162قدس برس،   

 
 كتائب القسام في األجهزة غير واردة وغير مطروحة أصاًل للنقاش دمجقضية  أبو عبيدة: .01

غزة: نفى المتحدث البرسمي عاسم كتائب القسام أعو ععيدة كل السينابريوات التي طبرحت، ومنها دمج 
عناصبرهم في تشكيلة جديدة لألجهزة األمنية. وقال لـ"األخعابر": "القّسام لم تكن جهازًا أمنيًا أو قوة 

يذية في أي حكومة، عل هي مؤسسة عسكبرية ذات أهداف وطنية عليا تتجاوز الحكومات واألجهزة تنف
األمنية الداخلية"، مستدبركًا: "هذا التصوبر ال ينفي حبرصنا على قوة أجهزة األمن وعقيدتها، فهي جزء 

دمج  من الجعهة الداخلية، ومن الضبروبري تمتينها حتى تكون حاضنة للمقاومة. مع ذلك، إن قضية
 الكتائب في األجهزة غيبر وابردة وغيبر مطبروحة أصاًل للنقاش".

وعين أن أحًدا لـم يخّيـبر عناصـبر "القسـام" عـين الحكومـة والحبركـة، لكـن مصـادبر كثيـبرة تشـيبر إلـى وجـود 
ازدواجية في ال مل عين االثنتين لدى عدد كعيـبر مـن األشـخاص، وهـذا مـا ي قـب عليـه عـالقول: "هنـاك 

 يخدمون عاإلضافة إلى عملهم الجهادي في األجهزة األمنية والشبرطية".عناصبر من المقاومة 

ويتساءل أعو ععيدة قائاًل: "االحـتالل عمنزلـة ال ـدو، وسـيعقى كـذلك، فمـا الحاجـة للقـبرابر السياسـي حتـى 
نبرد على حبرب تشنها إسبرائيل؟... هل يمكن انتظابر قبرابر للدفاع عن النفس في حين أنـه حـق طعي ـي 

منصـوص عليـه فـي اتفاقـات المصـالحة؟"، مسـتع دًا فـي الوقـت نفسـه أن تحـدث وحـدة  إضافة إلـى أنـه
عــين الفصــائل فــي إطــابر واحــد، "عــل مــن الســاعق ألوانــه الحــديث فــي هــذه النقطــة التــي لــم تطــبرح علــى 

 «.أجندتنا مع تأكيدنا والتنسيق الكامل والتواصل عيننا وعين فصائل ال مل المقاوم
ام: "قبرابرنــا أن يعقــى ســالح المقاومــة منفصــاًل عــن الحكومــات المت اقعــة، ويضــيف المتحــدث عاســم القســ

كـــذلك ســــيظل موجهــــًا إلـــى ال ــــدو ومــــداف ًا عـــن الشــــ ب واألبرض، ف لــــى أي حكومـــة أن تنســــجم مــــع 
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المقاومة". وواصل حديثه عاإلشابرة إلى أنهم لن يسقطوا الضفة المحتلة من حسـاعاتهم، "فهـي ذات ع ـد 
فــي المحتــل، وغيــاب الت ــاون المعاشــبر عيننــا وعــين مقــاومي الضــفة حالــة مؤقتــة  اســتبراتيجي أكثــبر تــأثيبراً 

 فبرضتها الجغبرافيا والظبروف األمنية".
1/1/4162األخبار، بيروت،   

 
 الفعل اإلسرائيلية على تشكيل حكومة الوفاق ردةاألحمد: سنتجاوز  .00

ا الى جانب قيادته سيتجاوز برام هللا: قال عضو اللجنة المبركزية لحبركة فتح عزام األحمد، ان ش عن
كل ما تبرتب عن بردة ف ل الحكومة االسبرائيلية على تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وان اسبرائيل 
ستضطبر الى الت امل مع حقيقة الش ب الفلسطيني الواحد في كافة المناطق. وأضاف األحمد في 

ود ععاس الذي أكد قدبرة حديث إلذاعة موطني أمس: "علينا الوقوف مع الحكومة خلف البرئيس محم
ش عنا على التحدي والصمود، وأنه سوف يتجاوز بردة ف ل حكومة االحتالل، حتى تكتمل هذه 

 المبرحلة ولكي يست يد ش عنا العهجة واالستمبرابر في انجاز مهامه الوطنية".
ني، وأشابر األحمد للحالة الهستيبرية التي أصاعت حكومة االحتالل نتيجة تشكيل حكومة الوفاق الوط

وقال ان اسبرائيل ستصعح وحيدة وم زولة في موقفها ع د التبرحيب ال المي عتشكيل حكومة الوفاق، 
وان المجتمع الدولي ينحني احتبراما للش وب التي تقف مع نفسها، والقيادات التي تحتبرم طموح 

 ش وعها. 
لوطني، وعالموقف وبرحب األحمد عإعالن الواليات المتحدة األميبركية ت املها مع حكومة الوفاق ا

 األوبروعي من هذه الخطوة الفلسطينية التابريخية.
2/1/4162الحياة الجديدة، رام هللا،   

 
 "القدس العربي": قيادي في حماس يعّد دخولها حكومة التوافق "استسالما" لفتح .02

: قـال مصـدبر مقـبرب مـن حبركـة حمـاس إن خالفـات عميقـة نشـعت فـي برام هللا ولندن، فادي أعو سـ دى
ــــة الحبركة ونشب جدل واسع في صفوفها عسعب اتفاق المصالحة الذي تم التوصل اليه مع حبركة أبروق

 فتح والذي أدى إلى تشكيل حكومة توافق أدى اإلعالن عنها الى مزيد من الخالفات داخلها.
عـن قيـادي كعيـبر فـي حبركـة حمـاس وصـفه مـا حـدث « القـدس ال برعـي»ونقل المصــــدبر الـذي تحــــدث لـــ

حكومـة فتحاويـة »، م تعـبرًا أن الحكومـة الجديـدة ليسـت سـوى «استسالم من جانب حبركة حماس»ه عأن
 «.عبرئاسة البرجل نفسه ولكن عع ض الت ديالت
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 «.تم تسليم قطاع غزة لحبركة فتح»كما نقل المصدبر عن القيادي في حماس قوله: 
برج، كمـــا هـــو حـــال وأشــابر المصـــدبر إلـــى أن الخالفـــات فـــي صـــفوف حمـــاس ليســـت عـــين الـــداخل والخـــا

نمــا تمتــد االن عــين م ســكبرين فــي القيــادة، أحــدهما يــبرى أن مــا تــم هــو  الخالفــات التقليديــة الســاعقة، وا 
حبركــة حمـاس استســلمت لفــتح ونفــذت كافــة »أفضـل مــا يمكــن تحقيقــه، عينمـا يــبرى الم ســكبر ا خــبر أن 

 «.مطالعها
ـــإن حا ـــاق ف ـــادة حمـــاس خالفـــات عشـــأن االتف ـــذي تشـــهد قي ـــق تســـود الشـــابرع وفـــي الوقـــت ال ـــة مـــن القل ل

ألـــف موظـــف تـــم تشـــغيلهم مـــن قعـــل حكومـــة  40الفلســـطيني فـــي قطـــاع غـــزة، حيـــث يوجـــد أكثـــبر مـــن 
 إسماعيل هنية يواجهون مصيبرًا مجهواًل وقد يتم االستغناء عنهم في أية لحظة.

 2/1/4162القدس العربي، لندن، 
 
 حكومة التوافق الوطني لدعم"الشعبية" تدعو  .03

لش عية لتحبريبر فلسطين موقفها عضبروبرة إنهاء االنقسام كاماًل على طبريـق تحقيـق وحـدة أكدت الجعهة ا
وطنيــة براســخة، وعــدم حصــبر اتفــاق "الشــاطو" عتشــكيل حكومــة التوافــق عــين حبركتــي "فــتح" و"حمــاس"، 
نمــا فــي اعتعــابر ذلــك خطــوة فــي اتجــاه تنفيــذ كامــل ملفــات المصــالحة وفــي المقدمــة منهــا دعــوة لجنــة  وا 

ويبر منظمـة التحبريـبر الفلسـطينية لالن قـاد وضـمان دوبريـة اجتماعاتهـا عاعتعابرهـا إطـابرًا قياديـًا تف يل وتط
ـــى الحقـــوق  ـــامج سياســـي يحـــافظ عل ـــى عبرن ـــه إجـــبراء مبراج ـــة سياســـية شـــاملة، واالتفـــاق عل ـــوب من مطل

تنفيـذ  والثواعت الوطنية، ويمنع الهعوط السياسي وتقديم التنازالت، ويقبربر عالشأن الوطني ال ـام، ويتـاعع
اتفــــاق المصــــالحة وتــــذليل أي عقعــــات قــــد ت تبرضــــه، والتحضــــيبر إلجــــبراء انتخاعــــات المجلــــس الــــوطني 

 الفلسطيني وفق نظام التمثيل النسعي الكامل.
ودعـــت الجعهـــة فـــي عيـــان لهـــا اليـــوم الثالثـــاء ظأمـــسو علـــى ضـــبروبرة الحفـــاظ علـــى دوبر ومكانـــة منظمـــة 

يمــي عــن وحــدة الشــ ب وكيانيتــه وهويتــه الوطنيــة، التحبريــبر الفلســطينية كم عــبر سياســي وقــانوني وتنظ
وقال العيان: "إن المنظمـة كانـت وال زالـت هـدفًا للتصـفية مـن قعـل ال ـدو اإلسـبرائيلي، يسـاعده فـي ذلـك 
الحــال الــذي وصــلت إليــه ع ــد مــبروبر خمســين عامــًا علــى تأسيســها، حيــث تــم إفبراغهــا مــن مضــمونها، 

أهـــداف تكوينهـــا وميثاقهـــا، وتـــم تغييـــب دوبرهــــا وجـــبرى توظيفهـــا فـــي ســـياق سياســـي منـــاقض ألســــس و 
ـــالي فـــإن المنظمـــة عاتـــت عحاجـــة  دغامهـــا فـــي مؤسســـات الســـلطة، واالســـتئثابر والتفـــبرد عقبرابرهـــا، وعالت وا 
إلصــالح شــامل مــن خــالل إعــادة عنــاء مؤسســاتها علــى أســس جعهويــة ديمقبراطيــة تــوفبر شــبراكة وقيــادة 

ل االلتــزام عــه، وت مــل علــى ت زيــز مكتســعات جماعيــة تحمــي الحقــوق، وتصــون العبرنــامج الــوطني وتكفــ
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المنظمـــة وتطويبرهـــا، وت زيـــز دوبرهـــا ومكانتهـــا كممثـــل شـــبرعي وحيـــد للشـــ ب الفلســـطيني، وتحفـــظ حـــق 
االختالف عين مكوناتهـا، وحـل الت ابرضـات فيمـا عينهـا عـالحوابر الـوطني الـديمقبراطي ع يـدًا عـن التهديـد 

 والوعيد واإلقصاء".
متها لما أسمته عـ "مشـابريع التصـفية للقضـية الوطنيـة"، ودعـت إلـى برفـض وأكدت الجعهة برفضها ومقاو 

االستمبرابر وال ودة للمفاوضات الثنائية التي مبر عليها واحـد وعشـبرون عامـًا تأكـدت فيهـا أهـداف ال ـدو 
الصــهيوني فــي فلســطين، وفــي الهعــوط عامــال وتطل ــات وأهــداف الشــ ب الفلســطيني إلــى حــدود الحكــم 

محـــدود فــي أحســـن األحــوال. ودعـــت القيـــادة الفلســطينية إلـــى "إجــبراء مبراج ـــة وطنيـــة اإلدابري الــذاتي ال
شــــاملة لمســــابر المفاوضــــات تؤســــس لمغادبرتــــه وعنــــاء إســــتبراتيجية عديلــــة تفــــتح كــــل الخيــــابرات لمقاومــــة 
االحتالل، وت يد تصـويب الجهـود السياسـية عمـا يـؤدي إلـى عقـد مـؤتمبر دولـي عمبرج يـة األمـم المتحـدة 

فيــذ قبرابراتهــا ذات الصــلة عحقــوق الشــ ب الفلســطيني وخاصــة حقــه فــي تقبريــبر المصــيبر، لعحــث آليــات تن
 وال ودة، والدولة كاملة السيادة على األبراضي الفلسطينية عما فيها القدس".

وانتقــــدت الجعهــــة الشــــ عية قــــبرابر المجلــــس المبركــــزي عإمكانيــــة ال ــــودة إلــــى المفاوضــــات تحــــت البرعايــــة 
فيه إم انًا في سلوك طبريـق  مـدمبر  نكتـوي عنتائجـه فـي كـٍل لحظـة ، ويهـدد األمبريكية، وقالت عأنها "برأت 

ف ليًا حقـوق الشـ ب الفلسـطيني، وهـو مـا دعاهـا إلـى إعـالٍء الصـوٍت فـي االعتـبراٍض علـى هـذا القـبرابر، 
 وممابرسة االحتجاج عليه عانسحاب ممثليها من الجلسة الختامية لدوبرة المجلس المبركزي".

االســتفادة ممــا يشــهده النظــام الــدولي مــن حــبراك وتغيــبر ملحــوظ لــم ت ــد فيــه وطالعــت الجعهــة عضــبروبرة 
الهيمنة األمبريكية قـدبرًا محتومـًا، عمـا يخـدم قضـايا ومصـالح األمـة ال برعيـة، وقضـية الشـ ب الفلسـطيني 

 وحقوقه الوطنية ال ادلة، كما قال العيان.
 1/1/4162فلسطين أون الين، 

 
 لس وتتهم االحتالل باغتياله "بدم بارد"عودة في ناب الشهيدحركة فتح تنعي  .04

ناعلس: ن ت حبركة "فتح" الشهيد عالء عودة من سكان علدة حوابرة قبرب ناعلس الواق ة شمال الضفة 
( عند حاجز "زعتبرة"، مؤكدة 6|3الغبرعية، والذي قتله جيش االحتالل اإلسبرائيلي فجبر اليوم الثالثاء )

 أنه أحد كوادبرها.
صادبر عن مفوضية الت عئة والتنظيم، تلقت "قدس عبرس" نسخة عنه إن قوات وقالت الحبركة في عيان 

االحتالل اغتالت عدم عابرد عالء عودة اعن علدة حوابرة، على حاجز زعتبرة االحتاللي في ساعة معكبرة 
من فجبر اليوم، مؤكدة أن "هذه الجبريمة العش ة تؤكد لل الم أجمع عأن حكومة نتنياهو ال نصبرية 
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اتها ال دوانية ضد ش عنا وأبرضنا، وعأنها متمسكة عاالحتالل والقتل واالستيطان ماضية في ممابرس
 عديال عن السالم".

وطالعت "فتح" المجتمع الدولي "عتحمل مسؤولياته والتدخل ال اجل لوقف هذا التص يد ال سكبري 
ش ة، وال مل اإلسبرائيلي الخطيبر والُممنهج ضد أعناء ش عنا، وما تبرتكعه قوات االحتالل من جبرائم ع

 على إنقاذ ش عنا األعزل من خطبر االحتالل وتداعياته على كافة المستويات"، على حد ت عيبرها.
1/1/4162قدس برس،   

 
 السيسي على فوزه باالنتخابات الرئاسية المصرية تهنئانفتح و"الشعبية"  .05

ئاســية المصــبرية، مبراســلون، األناضــول: هنــأت حبركــة فــتح ععــد الفتــاح السيســي عفــوزه عاالنتخاعــات البر 
برادة وحبرية الش ب المصبري في اختيابر برئيس له.  مؤكدة احتبرامها لخيابرات وا 

مصـــبر وم هـــا األمـــة ال برعيـــة والشـــ ب “لوكالـــة األناضـــول إن ” فـــتح“وقـــال يحيـــى القيـــادي فـــي حبركـــة 
الفلســـطيني يحتفلـــون عفـــوز المشـــيبر السيســـي المســـتحق عمنصـــب برئـــيس جمهوبريـــة مصـــبر ال برعيـــة فـــي 

 ”.ة ونزيهةانتخاعات حبر 
وأعبرعــت الجعهــة الشــ عية لتحبريــبر فلســطين )أحــد فصــائل منظمــة التحبريــبر تتعنــى الفكــبر الشــيوعي( عــن 

 ”.عنجاح ال ملية الديمقبراطية في انتخاب برئيس جديد للعالد“خالص تهانيها للش ب المصبري 
جـاح فـي ووجهت الجعهة عحسب عيان لها وصل األناضـول نسـخة منـه، التهنئـة للسيسـي متمنيـة لـه الن

فــي قيـادة مصــبر لتل ـب دوبرهـا القيــادي والمبركـزي إقليميــًا ”تحقيـق آمـال وطموحــات الشـ ب المصـبري، و
ودوليــًا عمــا يحقــق المصــالح ال ليــا لألمــة ال برعيــة، وأهــداف وتطل ــات الشــ ب الفلســطيني فــي الخــالص 

 ”.من االحتالل
1/1/4162رأي اليوم، لندن،   

 

 ي المنية يبحثان تعزيز العالقاتحركة فتح و"منسقية تيار المستقبل" ف .06
المنية: زابر وفد من حبركة "فتح" في مخيمي نهبر العابرد والعداوي عبرئاسة أمين السبر أعو جهاد خالد 

وكان في استقعالهم المنسق ال ام للتيابر عسام  فياض، مبركز منسقية تيابر المستقعل في المنية.
برياض دبرويش علم الدين ومنسق قطاع البرمالوي وامين سبر المنسقية فيصل ععيد وعضو المكتب 

 التبرعية عمبر عثمان.
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وتم التداول في اموبر تهم الجانعين والتي من شأنها ت زيز ال القات عما يحقق مصلحة الطبرفين. كما 
تم االتفاق على دعم مطالب اعناء مخيمي العابرد والعداوي لدى المبراجع الم نية في ما يخص اعادة 

 إنجاز عملية العناء عشكل كامل لتخفيف م اناة الفلسطينيين. واالسبراع ع« العابرد»اعمابر 
كما طالب الوفد عدعم مطالعهم عمزيد من الحقوق االنسانية التي تمكنهم من مواجهة الص وعات 
ومنها حق ال مل الى حين عودتهم الى ديابرهم. وأعلن البرمالوي است داده لمتاع ة الموضوع مع 

 ية لتحبريك الملف والدفع عه قدمًا. المبراجع الم نية البرسمية المحل
من « المستقعل»وفي الختام، قدم الوفد دبرعا تكبريمية الى البرمالوي، وشكبره على ما تقدمه قيادة تيابر 

 دعم للقضية الفلسطينية على كافة الص د.
2/1/4162المستقبل، بيروت،   

 
 قيادي في حماس: تعيين الهباش قاضيًا للقضاة عرقلة للمصالحة .07

: وصف وزيبر األوقاف الفلسطيني األسعق والنائب عن حبركة "حماس" نايف البرجوب، ت يين برام هللا
برئيس السلطة محمود ععاس لوزيبر األوقاف الساعق محمود الهعاش قاضيا للقضاة، عأنه "خطيئة عحق 

 الكل الفلسطيني وتحدي لمشاعبرهم وخطوة ت برقل المصالحة".
أن ت يين الهعاش عمنصب قاضي قضاة فلسطين "دليل  واعتعبر البرجوب في تصبريحات لـ "قدس عبرس"

على إصبرابر البرئيس ععاس على التمسك ع ناصبر التوتيبر وبرموز الفساد عل هي مكافأة الهعاش على 
 سوء أدائه وجبرائمه عحق الفلسطينيين ومساواته لدماء الفلسطينيين عدماء اليهود".

وتسليمه أخطبر المبراكز وأكثبرها -هعاش ال-وتساءل البرجوب "لماذا يصبر البرئيس على التمسك عه 
حساسية، أم أن الهعاش خيابر إسبرائيلي ال يمكن إال اإلذعان له، في ظل االنعطاح لألوامبر 

 اإلسبرائيلية؟" حسب وصفه.
1/1/4162قدس برس،   

 
 أن تبين لعباس أن االتفاق مع حماس هو أمر ال يتقبله العقل المتحدةنتنياهو: على الواليات  .08

حلمي موسى، أن برئيس الحكومة اإلسبرائيلية عنيامين  عن، 2/1/4162ر، بيروت، السفيذكبرت 
نتنياهو أعبرب عن "قلق شديد" من قبرابر الواليات المتحدة الت امل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة. 
ويخفي هذا القلق إشابرات إلى أزمة شديدة عين إسبرائيل واإلدابرة األميبركية ظهبرت م المها في الغضب 

يد الذي أعداه عدد من المسؤولين اإلسبرائيليين جبراء عدم التزام اإلدابرة األميبركية عالموقف الشد
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اإلسبرائيلي الداعي إلى مقاط ة الحكومة الجديدة عدعوى استنادها إلى تنظيم حماس المصنف "إبرهاعيًا" 
 في القانون األميبركي.

لجديدة وت امل الواليات المتحدة م ها وقال نتنياهو في مستهل حملة دولية ضد الحكومة الفلسطينية ا
إّن "على الواليات المتحدة أن تعين عوضوح )للبرئيس محمود ععاس( ألعو مازن أن االتفاق مع حماس 
هو عالمطلق أمبر ال يتقعله ال قل". وكان نتنياهو قد ش بر عالصدمة حينما هاتفه وزيبر الخابرجية 

حدة الت امل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة ألنها ال األميبركي جون كيبري ليعلغه عقبرابر الواليات المت
تحوي عناصبر من حماس و"محاكمتها وفق أف الها". وكان نتنياهو قد أعلغ وزبراءه، أمس األول، أّن 

 كيبري ت هد له ع دم الت امل مع أي حكومة فلسطينية تستند إلى حماس. 
ق ها اإللكتبروني، مساء اليوم، ن صحيفة "هابرتس" قالت على مو ، أ1/1/4162، 28عرب وأضافت 

إن موجة االعتبرافات الدولية عالحكومة الجديدة تتوالى تعاعًا برغم تص يد نتنياهو في مؤشبر على فشل 
 حملته.

إلى ذلك، قالت "هابرتس" إن نتنياهو ص د خطاعه ضد الحكومة الفلسطينية الجديدة وضد االعتبراف 
 اف عمثاعة صف ة لها. األميبركي عها، إذ اعتعبرت إسبرائيل هذا االعتبر 

وشن مكتب نتنياهو، اليوم، حملة ععبر شعكات التواصل االجتماعي استهدفت البرئيس الفلسطيني 
المخبرعين االنتحابريين من حماس الذين قتوا  -تحت ش ابر "ت برفوا إلى الشبركاء الجدد للبرئيس ععاس 

 مئات اإلسبرائيليين".
 
 ربسرية مع المسؤولين الع لقاءاتليبرمان: شبعت  .09

قال وزيبر الخابرجية اإلسبرائيلي أفيغدوبر ليعبرمان إنه "شعع لقاءات سبرية مع القيادات : القدس المحتلة
وقالت صحيفة م ابريف اإلسبرائيلية، الثالثاء، إن  ال برعية"، مطالعا إياهم عج ل اللقاءات في ال لن".

قوله: "شع ت لقاءات ليعبرمان فاجأ الحضوبر في خطاعه عالمبركز مت دد المجاالت في "تل أعيب"، ع
سبرية. على ال الم ال برعي أن يجتاز الحاجز النفسي. عندما تلتقيهم سبرا يتحدثون م ك في مستوى 
ال يون وأنت تستمتع عالحديث. وع د ذلك تلتقي ذات الشخص في مؤتمبر دولي وفجأة يت اطى م ك 

 ك دو. يجب وضع االموبر على الطاولة وعلنا. ليس في اتفاقات سبرية". 
حماس وعسط برؤيته لتسوية سلمية -ن ليعبرمان تناول في خطاعه، االثنين، تشكيل حكومة فتحوكا

 ع يدة المدى في الشبرق األوسط، من خالل االتصاالت مع ال الم ال برعي. 
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وتحدث الوزيبر اإلسبرائيلي عن المشاكل ال المية مع ال الم ال برعي وقال: "إن المصلحة األولى لل الم 
ة هي كل فبروع اإلخوان المسلمين عما فيها حماس. وكذا الحبركة االسالمية داخل هي إيبران. والثاني

"إسبرائيل" والقاعدة. والكفاح ضد هاتين القوتين هو مصلحة الدول ال برعية الم تدلة أكثبر مما هي 
 مصلحتنا".

1/1/4162، 46موقع عربي،   
 
 ن الحكومة الفلسطينيةاليهودي للضغط على واشنطن لتغيير موقفها م اللوبينتنياهو يوظف  .21

عبرهوم جبرايسي: أكدت مصادبر إسبرائيلية أمس، أن برئيس الوزبراء عنيامين نتنياهو عدأ  -الناصبرة 
عاستخدام أذبرع اللوعي الصهيوني في الواليات المتحدة، للضغط على اإلدابرة األميبركية لتغييبر موقفها 

 مل مع الحكومة الجديدة.من حكومة الوحدة الفلسطينية، ع د أن أعلنت واشنطن أنها ست 
وقالت صحيفة "يدي وت احبرنوت"، إن نتنياهو شبرع عالتحبرك في ساحة اإلدابرة األميبركية، من خالل 
أكعبر ذبراع للوعي الصهيوني منظمة "إيعاك"، التي قالت في عيان لها إن القانون األميبركي يقضي ع دم 

اقع تحت تأثيبر الحبركة، كما تقديم مساعدات لحكومة تشابرك فيها حبركة حماس، أو أي شخص و 
طالعت منظمة "مؤتمبر برؤساء التنظيمات اليهودية" عوقف المساعدات األميبركية للسلطة الفلسطينية، 

 استنادا الى القانون المذكوبر.
 2/1/4162الغد، عّمان، 

 
 األمريكية تتبنى مواقف مزدوجة اإلدارةشتاينتس:  .20

ضو في الحكومة المصغبرة: "ال افهم البرسالة القدس دوت كوم: قال يوفال شتاينتس ال  -القدس
 االميبركية"، متهما الحكومة االميبركية عتعني موقف مزدوج.

وصبرح شتاينتس إلذاعة الجيش االسبرائيلي: "من غيبر الممكن تقديم الحكومة في الجلسات الخاصة 
 ابرهاعية". على انها حكومة حماس ووصفها علنا عانها حكومة تكنوقبراط. انها حكومة لحماس، حكومة

 1/1/4162القدس، القدس، 
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 األمريكية حطمت كل األرقام القياسية السذاجةجلعاد أردان:  .22
القدس دوت كوم: قال جل اد ابردان ال ضو في الحكومة االمنية المصغبرة: "لألسف،  -القدس

 غيبر السذاجة االميبركية حطمت كل االبرقام القياسية. اي ت اون مع حماس التي تقتل نساء واطفاال
 مقعول".

ودان ابردان المقبرب من برئيس الوزبراء عنيامين نتنياهو "االستسالم االميبركي الذي ال يمكن اال ان 
يضبر عفبرص اعادة إطالق المفاوضات ويدفع اسبرائيل الى اتخاذ اجبراءات احادية الجانب للدفاع عن 

 مواطنيها ضد حكومة اعو مازن االبرهاعية".
 1/1/4162القدس، القدس، 

 
 يدعو لضّم مناطق "سي" بالضفة ردًا على تشكيل الحكومة الفلسطينية إسرائيليئب لوزير نا .23

صبرح نائب الوزيبر من حزب الليكود اوفيبر اكونيس عانه يجب على اسبرائيل التفكيبر عجدية في امكانية 
ضم مناطق تقع تحت تصنيف سي في الضفة الغبرعية بردا على تشكيل حكومة المصالحة 

 الفلسطينية.
ال نائب الوزيبر اكونيس في حديث اذاعي ظهبر اليوم الثالثاء ان برئيس الوزبراء ال يؤيد حسب وق

 م لوماته ضم هذه المناطق غيبر ان موقفه من هذه المسالة قد يتغيبر.
واكد نائب الوزيبر ان اسبرائيل لن تتفاوض مع اي حكومة فلسطينية تشابرك فيها حبركة حماس مشعها 

 المتحدة من اي حكومة يشابرك فيها تنظيم القاعدة. هذا الموقف عموقف الواليات
 1/1/4162صوت اسرائيل والتلفزيون اإلسرائيلي، 

 
 النائب نحمان شاي: اعتراف الواليات المتحدة بالحكومة الفلسطينية الجديدة صفعة لـ"إسرائيل" .24

لجديدة يشكل قال النائب ال مالي نحمان شاي ان اعتبراف الواليات المتحدة عالحكومة الفلسطينية ا
صف ة السبرائيل م برعا عن اعتقاده عان تحذو اوبروعا حذو واشنطن في ذلك مما سيزيد من عزلة 
اسبرائيل في الساحة الدولية. ودعا النائب شاي برئيس الوزبراء نتنياهو الى االعالن عوضوح عن هدفه 

 ن في غنى عنه.االستبراتيجي م تعبرا االقتبراح عضم مناطق في الضفة الغبرعية برد ف ل عاطفيا نح
 1/1/4162صوت اسرائيل والتلفزيون اإلسرائيلي، 
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 " يوافق على إقامة مصنع كيماويات خطير بمحاذاة قرى عربيةجلبوعالمجلس اإلقليمي " .25

: ع د موافقة المجلس اإلقليمي "جلعوع" الذي يضم العلدات ال برعية، صندلة، المقيعلة، 48عبرب 
مجالس إقليمية لخطوبرته، عادبرت النائعة عن التجمع  5ت برفضته الناعوبرة؛ على إقامة مصنع كيماويا

الوطني الديمقبراطي حنين زععي، لمناقشة قبرابر إقامة هذا المصنع في لجنة الداخلية في الكنيست، 
وشابرك في الجلسة ممثلين عن األهالي الذين قدموا عبريضة موق ة من أالف المواطنين ت تبرض 

 العيئية والصحية.على إقامة المصنع عسعب خطوبرته 
 ICCوقد قبربر المجلس اإلقليمي جلعوع، إقامة مصنع كيماويات )عبروتبروم( تاعع للشبركة األمبريكية 

والتي ت مل في مجال إنتاج وتسويق مبركزات الط م والبرائحة المستخدمة في صناعة المنتوجات 
حب تابريخ جنائي يمتد الغذائية وأدوات التجميل، وي تعبر المصنع من أخطبر المصانع في العالد، وصا

ألكثبر من عشبر سنوات، حيث قام عتلويث الهواء والتبراب عمواد فسفوبرية وسامة أخبرى، وتوبرط عاندالع 
وسلسلة من الحوادث الخطيبرة التي أدت إلى تلويث خطيبر ل كا والمنطقة،  1004حبريق كعيبر عام 

 أدت إلى إغالقه عقبرابر من المحكمة.
 1/1/4162، 28عرب 

 
 4162قصى منذ بداية مستوطنًا وعنصر احتاللي اقتحموا ودنسوا المسجد األ 1166تقرير:  .26

أنه عحسب إحصاء  4/6/1024في عيان لها عممته االبرع اء  قالت مؤسسة األقصى للوقف والتبراث
مستوطنًا وعنصبرًا  6322فإن  وتوثيق أعدته عمشابركة طاقم مؤسسة عمابرة األقصى والمقدسات

، )من 3/6/1024وحتى تابريخ  1024المسجد األقصى منذ عداية ال ام  احتالليًا اقتحموا ودنسوا
ضمن عبرنامج االبرشاد  –عناصبر مخاعبرات، وجنود علعاسهم ال سكبري  ،ضمنهم مستوطنون، شبرطة

واالستكشاف ال سكبري(، ناهيك عن االقتحامات ال سكبرية التي كانت تنفذها قوات التدخل السبريع أو 
 تها على المصلين داخل المسجد األقصى.القوات الخاصة، لدى اعتداءا

عأن االحصاء الموثق عاألبرقام، من خالل التوثيق الميداني وشهود  الى ذلك قالت مؤسسة األقصى
 6322وصل الى  3/6/1024وحتى  2/2/1024عيان فإن عدد المقتحمين للمسجد االقصى، منذ 

ستوطنا(، إذ اقتحم ودنس المسجد م 5000مقتحمًا، أغلعهم من المستوطنين والجماعات اليهودية )
مستوطنًا وعنصبرًا احتالليًا ) يوم  632، 3/6/1024وحتى  2/6/1024األقصى منذ عداية الشهبر 

 .(156، ويوم الثالثاء  60، يوم األثنين 321االحد 
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مقتحم:)  2320وقد توزعت االقتحامات عحسب االحصاء الشهبري على النحو التالي شهبر أيابر 
جنود في لعاسهم ال سكبري(، أما في شهبر نيسان  208عنصبر مخاعبرات،  60 مستوطنًا، 2221

عنصبرًا علعاس شبرطي  11مستوطنا،  2043مقتحم على النحو التالي: ) 2101فوصل عددهم الى 
جنديًا علعاسهم ال سكبري(، أما في شهبر آذابر فوصل ال دد الى  86عنصبر مخاعبرات،  48خاص، 
 100عنصبرًا احتالليًا،  260برجال شبرطة ،  20مستوطنا،  032مقتحما على النحو التالي ) 2208

مقتحمًا على النحو  861مجندا علعاسهم ال سكبري(، أما في شهبر شعاط فوصل عدد المقتحمين الى 
عدد  امجندا علعاس عسكبري(، ام 36عنصبر مخاعبرات،  258شبرطة،  32مستوطنا،  660التالي )

 31مستوطنا ،  662قتحمًا، على النحو التالي )م 2068المقتحمين في شهبر كانون ثاني فعلغ 
 مجندا علعاسهم ال سكبري(. 210عنصبر مخاعبرات،  260شبرطة، 

2/1/4162مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   
 
طالق سراحهم يطالبوناألسرى المضربون  .27  القيادة المصرية بالتدخل إلنهاء معاناتهم وا 

سبرى المضبرعون عن الط ام لليوم الثاني واألبرع ين في سجون : وجه األفادي أعو س دى - برام هللا
 عذلكإلى عدة جهات وعلى برأسها القيادة المصبرية، طالعوا فيها عالتدخل مست يدين  االحتالل، برسالة

الكبرامة عام  إضبرابدوبرهم التابريخي في إسناد القضية الفلسطينية، وخاصة قضية األسبرى، كما في 
 .ل األشقاء ال برب وأحبرابر ال الم، ودعوة أخبرى لك1021

أسبرة  علىنحن األسبرى المضبرعين نبرقد « »القدس ال برعي»وأضاف األسبرى في عيانهم الذي وصل 
اكتسعنا من عزائم ش عنا  مستشفيات االحتالل قبراعة المائة أسيبر، فقدنا من لحومنا الكثيبر، لكننا

 «.التي تمابرس علينا ضغوطالوأحبرابر ال الم جعاال من ال زيمة، ال توازيها كل 
أعنائنا وأطفالنا ونبرى  ال نطلب شيء إال حبريتنا، وأن نستطيع برؤية ذوينا ونقعل أيدي»وقال األسبرى 

ذ نؤكد من خالل هذا االنع اث اإلنساني على  يلي: دعوة جماهيبر ش عنا وأحبرابر ال الم  مازوجاتنا، وا 
يبرف وا ذلك ألعلى المستويات، ونحن ماضون إلى وأن   م نا،لالستمبرابر في مناصبرتهم وتضامنهم 

إنسانيتنا على القيد والجبرح، أو تنتصبر كبرامتنا على محاولة القهبر  أن ننتصبر، فإما أن تنتصبر
 «.خيابر أمامنا إال أحد النصبرين، مع كل التحية لجماهيبر وألحبرابر ال الم واإلذالل، فال

2/1/4162القدس العربي، لندن،   
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 ""أشتون" على أوضاع "المضربين تطلع وزارة األسرى .28
أطل ت وزابرة األسبرى وعدد من المنظمات الحقوقية في برام هللا، مفوضية : متاع ة "فلسطين" - برام هللا

 .ال القات الخابرجية لالتحاد األوبروعي كاتبرين أشتون، على أوضاع األسبرى المضبرعين عن الط ام
إلى أشتون، تضّمنت: "أغلعية األسبرى المضبرعين عن جاء ذلك في برسالة ع ثتها الوزابرة والمنظمات 

الط ام يحتجون على استمبرابر اعتقالهم اإلدابري، دون تهمة أو محاكمة، حيث يصدبر أمبر االعتقال 
اإلدابري عن الحاكم ال سكبري اإلسبرائيلي في الضفة الغبرعية لفتبرات تتبراوح عين شهبر واحد وستة شهوبر 

 يمكن تجديدها إلى أجل غيبر مسّمى".
وأطل ت الوزابرة والمنظمات أشتون على عدم قانونية هذا االعتقال الت سفي الذي يستخدمه االحتالل 
عشكل منظم ضد عشبرات آالف الفلسطينيين، ما ي ّد تهديًدا للحياة اليومية للفلسطينيين، على حد 

 ويقّوض ال ملية السياسية عبرّمتها. سواء،
إلضبراب حيث قضاها المضبرعون دون ط ام، ووصل ل 42فإنه "مع حلول اليوم  البرسالة،وعحسب 

األمبر لمبرحلة خطيبرة تستوجب تحبّرًكا معاشبًرا، وقد يتسعب خالف ذلك ع واقب وخيمة على صحة 
المضبرعين، خاصة وأن الكثيبر منهم توّقفوا عن تناول المدعمات الغذائية، وي تمدون فقط على الماء، 

 ما يزيد من تدهوبر وض هم الصحي لخطبر الموت".
1/1/4162، فلسطين أون الين  

 
 صحراءفي المقيدين تحت الشمس مركز األسرى: إدارة السجون بالنقب تصُلب األسرى  .29

عحملة مقاط ة ل يادات سجون عن الط ام  المضبرعون األسبرى شبرع :متاع ة "فلسطين" -برام هللا 
صابرخ مع إعالن مالطا االحتالل، نظبًرا لتامبر أطعائها مع إدابرة السجون، األمبر الذي يت ابرض عشكل 

عخصوص المضبرعين عن الط ام الصادبر عن الجم ية الطعية ال المية، والذي ينص على أن 
 'التغذية القسبرّية غيبر مقعولة أخالقيًّا العّتة'.

إلى ذلك؛ أكد األسبرى المضبرعون عن الط ام في سجن "إيشل"، أمس، أن إدابرة السجن تصلعهم 
ام في صحبراء النقب، عذبري ة أنهم ال يقفون أثناء ال د، علًما أنهم مقيدين تحت الشمس في أقسام الخي

 عاتوا غيبر قادبرين على الوقوف عسعب الض ف الجسدي الناجم عن اإلضبراب المفتوح.
جاء ذلك في برسالة لألسبرى موجهة إلى "مبركز األسبرى للدبراسات"، يناشدون فيها الش ب الفلسطيني 

مكانياته لمساندة اإلضبر   اب المفتوح عن الط ام.عكل قواه وا 
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وأشابروا إلى إجعابر إدابرة السجون األسبرى المضبرعين على الوقوف أثناء ال د برغم ض فهم الجسدي 
شيكل في سجن "إيشل"، حال عدم القدبرة على الوقوف.  400وعدم قدبرتهم، وأنها ت اقعهم عغبرامة 

لية تحت حبر الشمس الشديد ساعات متتا 5وأضافوا أن إدابرة سجن النقب تقيد األسبرى وتلقيهم نحو 
 في أقسام الخيام في صحبراء النقب لنفس السعب.

1/1/4162، فلسطين أون الين  
 
 يقررون االنضمام لإلضراب المفتوح عن الطعامأسيرًا في سجن النقب  611: وزارة األسرى .31

في  أسيبرا من المحكومين 230أفاد محامي وزابرة شؤون األسبرى فادي ععيدات، أمس، أن : برام هللا
سجن "النقب"، قبربروا الدخول في إضبراب مفتوح، األحد المقعل، تضامنا مع االسبرى اإلدابريين 

أسيبرا إدابريا من المبرضى وكعابر السن سوف يلتحقون  22يوما، وأن  42المضبرعين عن الط ام منذ 
 عاإلضبراب.

 .أسيبرًا في "إيشل" يضبرعون عن الط ام إسنادًا لإلدابريين 60
2/1/4162األيام، رام هللا،   

 
أسـيرًا مضـربًا فـي  11فـي "عـوفر".. وعـزل  تعيشـها مصـلحة السـجون طوارئحالة نادي األسير:  .30

 إيشل
نقل مديبر الوحدة القانونية في نادي األسيبر المحامي جواد عولس، عن  :فادي أعو س دى - برام هللا
ع دما  االحتالل،ت يشها مصلحة سجون  الطوابرئأن حالًة من »إثبر زيابرته لهم  "عوفبر سجن" أسبرى

عسعب االضبراب المفتوح عن الط ام  أسيبرًا إلى المستشفيات المدنية 80اضطبرت لنقل ما يقابرب 
هذه الحالة تشكل ععئا لما تحتاجه من طواقم  أن، وأضاف األسبرى برفضا لسياسة االعتقال االدابري

لى مدابر الساعة، هذا من السجانين وع 3تتطلب إبرفاق  أسيبرعشبرية وغيبرها، خاصة أن حبراسة كل 
الحالة من أععاء مالية على ميزانيتها، وأكد األسبرى أن بردود غاضعة عدت  عالوة على ما تسععه هذه

األسبرى  مصلحة السجون في األيام األخيبرة، وبرافقها تبراجع في مواقفهم اتجاه الت امل مع ممثليعلى 
 .همالمضبرعين، ع دما كانوا قد أعلنوا ساعقا أن ال حوابر م 

المضبرعين المحتجزين في  أن عدد "إيشل" كما أكد محامو نادي األسيبر قاموا عزيابرة ألسبرى سجن
لبرفاقهم اإلدابريين، اللذين  المساندينأسيبرا، وهم من األسبرى  60وصل ل« أيشل»عزل سجن 
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ي ( وف20أن جمي هم عزلوا في قسم ) األسبرىعلى التوالي، وأوضح  41يواصلون إضبراعهم لليوم 
 .التوتبر والتبرقب يشهدها السجن ظبروف ص عة للغاية، في المقاعل فإن حالة من

2/1/4162القدس العربي، لندن،   
 
 أسيراً  72محاكم االحتالل تمدد اعتقال  .32

أسيبرًا، وذلك عذبري ة استكمال التحقيق  04برام هللا ـ "األيـام": مددت محاكم االحتالل اعتقال 
أن التمديد جاء في كل من:  دي األسيبر، في عيان صحافي، أمسواإلجبراءات القضائية. وقال نا

محكمة ، محكمة االحتالل في "الجلمة"، محكمة االحتالل في "عسقالن" ،محكمة االحتالل في "سالم"
 .محكمة االحتالل في "المسكوعية"و محكمة االحتالل في "عيتح تكفا"، ، االحتالل في "عوفبر"

2/1/4162األيام، رام هللا،   
 
 تضامنًا مع األسرى "المضربين" في النقب ومهرجانيرة مشاعل مس .33

عتص يد ف اليات  48وديع عواودة: شبرعت الف اليات السياسية واألهلية داخل أبراضي الـ  - الناصبرة
التكافل مع األسبرى عمظاهبرات واعتصامات استمبرابرا لف اليات شهدتها مدن وعلدات الداخل األسعوع 

 ».ملح + كبرامة مي و » الماضي تحت عنوان 
ونظمت مؤسسة يوسف الصديق لبرعاية السجين أمس مسيبرة مشاعل حاشدة داخل علدة اللقية في 
النقب تكافال مع األسبرى المضبرعين عن الط ام في السجون اإلسبرائيلية منذ نحو أبرع ين يوما. 

ئيس لجنة وشابرك المئات من البرجال والنساء واالطفال في المسيبرة يتقدمها الشيخ برائد صالح بر 
الحبريات المنعثقة عن لجنة المتاع ة ال ليا، الهيئة التمثيلية األعلى لفلسطينيي الداخل. وبرفع 
المشابركون المشاعل وبرايات التوحيد واإلعالم الفلسطينية ويافطات مناصبرة لألسبرى واعتلت هتافات 

 مناصبرة لألسبرى الذين يخوضون م بركة األم اء الخاوية ععطولة.
الش ب الفلسطيني ال يهاب السجون إن كانت في سعيل هللا واالنتصابر لحقه في  وأكد صالح أن

أبرضه ومقدساته في وطنه. واستذكبر صالح تضحيات الفلسطينيين منذ فبرض االست مابر العبريطاني 
يا ظالم الليل خّيم اننا نهوى » وقال إن لسان حالهم كان وما زال يقول  2628على فلسطين عام 
 «.د الليل إال نوبر فجبر يتسامىالظالما/ ليس ع 

  2/1/4162القدس العربي، لندن، 
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بتكلفـة مليـون  "جمعيـة ميراثنـا التركيـة"بدعم مـن  خمس حافالت" تشتري إلحياء األقصى"البيارق  .34
 يورو
م أنها أتّمت 3/6/1024في عيان لها الثالثاء  مؤسسة العيابرق إلحياء المسجد األقصى المعابرك قالت

، لمسيبرة العيابرق، عدعم من جم ية ميبراثنا 1204خمسة حافالت جديدة موديل  هذه األيام شبراء
فما كانت قد  جديدة،يوبرو، حيث استلمت قعل أيام ثالث حافالت  2،061،500التبركية، وعتكلفة 

منذ عام  استلمت في شهبر كانون الثاني حافلتين، يأتي ذلك ضمن خطة وض ها مؤسسة العيابرق
حافلة، ومن  24حافالت من أصل  20الت، حيث تّم حتى ا ن تجديد لتجديد جميع الحاف 1023

 المتوقع استكمال تنفيذ خطة التجديد خالل األشهبر القادمة.
لهذا  شكبره الجزيل الى م ية ميبراثنا التبركية برئيس مؤسسة العيابرق –عدوبره قدم االستاذ خالد ناصبر 

دعم مشبروع تسييبر الحافالت يوميًا الى التعبرع والدعم السخي لمشبروع مسيبرة العيابرق، مما ي ني 
 .المسجد األقصى، وبرفده عمئات وآالف المصلين

1/1/4162مؤسسة األقصى للوقف والتراث، أم الفحم،   
 
 ي من قبل االحتاللنفراداال حبس الباالغتصاب و  دوتهديلألطفال الفلسطينيين تعذيب "عدالة":  .35

لة عاجلة إلى المستشابر القضائي للحكومة توّجه مبركز عدالة عبرسا زهيبر أندبراوس: -الناصبرة 
اإلسبرائيلّية ُيطالعه فيها عوقف التنكيل والت ذيب الجسدي والنفسي الذي ُيمابرس عحق األطفال 
الفلسطينيين أثناء اعتقالهم والتحقيق م هم من قعل أذبرع األمن اإلسبرائيلّية، كما طالب عدالة عفتح 

 لجبرائم الخطيبرة.تحقيق جنائي ومحاكمة المسؤولين عن هذه ا
وي تمد توّجه عدالة هذا على عشبرات الشهادات المبرّوعة التي أدلى عها األطفال الفلسطينّيون وسّجلها 

 .”فبرع فلسطين -الحبركة ال المّية للدفاع عن الطفل“محامو 
وتتم هذه االنتهاكات الخطيبرة لحقوق األطفال وسط انتهاك فظ لت اليم القانون الدولي وحتى القانون 
اإلسبرائيلي ذاته. هذه الممابرسات الخطيبرة تشّكل، دون أدنى شك، مخالفات جنائّية خطيبرة مثل 
االعتداء، التسعب عأضبرابر، التهديد، التحبّرش الجنسي وغيبرها من المخالفات التي تبرتكعها السلطات 

أدلى عها  األمنّية، عدًءا من الجنود وصواًل للسّجانين ومحققي الشاعاك. ويظهبر من الشهادات التي
األطفال أن م ظم حاالت االعتقال عحّقهم تتم في ساعات الليل المتأخبرة، عحيث يقتحم عيوتهم 
عشبرات الجنود ع نف  ووسط تبرهيب لألطفال وعائالتهم. في كّل الشهادات المذكوبرة تحّدث األطفال 

ع يدة مئات األمتابر عن تقييد أيديهم وأبرجلهم، تغطية عينيهم ونقلهم إلى المبركعات ال سكبرّية تكون 
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عن مكان اعتقالهم. في حاالت كثيبرة، يصل الجنود إلى غبرفة األطفال داخل عيوتهم، يوقظونهم من 
 النوم ويقّيدون يديهم وأقدامهم وهم ال زالوا في فبراش النوم. 

2/1/4162رأي اليوم، لندن،   
 
 لة منع توزيعها بالضفةبمحاو  للسلطة التابع" العامة المخابرات" جهازتتهم  صحيفة "الرسالة" .36

اتهمت صحيفة "البرسالة" الفلسطينية جهاز "المخاعبرات ال امة" التاعع للسلطة الفلسطينية : برام هللا
 عالضفة الغبرعية عمطابردة ومالحقة موزعي الصحيفة في مختلف محافظات الضفة.

وقالت الصحيفة إنه على البرغم من اإلعالن عن حكومة التوافق الوطني والسماح عتوزي ها قعل 
أسعوعين كمتطلب من متطلعات إنهاء االنقسام إال أن أمن السلطة يطابرد موزعي الصحيفة في 

 الضفة.
وكشفت صحيفة "البرسالة"، والتي تصدبر من قطاع غزة وتطعع وتوزع حديثًا في الضفة، عن قيام 
جهاز المخاعبرات عالضفة عاستدعاء عدد من موزعي الصحيفة ومالحقة عدًدا منهم، وتهديده عاعتقال 

 آخبرين، "عدعوى ت اونهم مع جهات أجنعية".
وأشابرت الصحيفة إلى أن أمن السلطة في مدينة ناعلس اعتدى الشهبر الماضي على اثنين من 

يبر ععد الحق وحاول اعتقالهما قعل تدخل موزعي "البرسالة"، وهما الشقيقان عهاء وعز الدين تيس
 عشبرات المواطنين ومن ه من ذلك.

وأكّد موزعو البرسالة أنهم تلقوا تهديدات عاالعتقال، حال استمبروا عتوزيع الصحيفة؛ األمبر الذي دفع 
 عع ضهم إلى عدم التوزيع عف ل الضغوط التي يت برضون لها على يد جهاز المخاعبرات.
2/1/4162قدس برس،   

 
 يحصد مقاعد تنفيذية معلمي "األونروا" "التيار اإلسالميردن: "األ  .37

حصد التيابر اإلسالمي مقاعد اللجنة التنفيذية لم لمي وكالة األونبروا، : الدين نادية س د -عّمان 
 عوام مقعلة في انتخاعات أمس.أ لثالثة 

س الم لمين ومقبربره، مق دًا، عاإلضافة إلى برئيس مجل 22وفاز اإلسالميون عمقاعد اللجنة وعددها 
من مقاعد المجلس، عينما توزعت العقية على: المستقلين  60مق دًا من أصل  68ع دما نالوا ساعقًا 

 والكتلة المهنية، في انتخاعات لجنة قطاع الم لمين التي جبرت مطلع الشهبر الماضي.
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ة للدوبرة الثالثة على وجدد أعضاء اللجنة التنفيذية الثقة عبرئيسها الحالي برياض زيغان برئيسًا للجن
التوالي، كما انتخعوا فيما عينهم نائب برئيس اللجنة وأمين السبر، لينجزوا عذلك الهيكلية الجديدة لقطاع 

 من موظفي الوكالة. %00الم لمين الذي يشكل أكثبر من 
2/1/4162 ،الغد، عّمان  

 
 ديعانين من اكتئاب حا الشهداء من زوجات % 2777: وزارة الصحة برام هللا .38

من  %40.0“إن  في برام هللا، قال تقبريبر صادبر عن وزابرة الصحة الفلسطينية: األناضول – برام هللا
زوجات الشهداء )القتلى( الفلسطينيين ي انين من االكتئاب الحاد والحاد جدًا، نتيجة ال دوان 

 .”لحة الفتاكةاإلسبرائيلي الصابرخ واجتياحاته المتكبربرة للمدن والعلدات الفلسطينية، واستخدامه األس
ال دد اإلجمالي لحاالت “التقبريبر الذي حصلت األناضول على نسخة منه، اليوم الثالثاء، تاعع أن 

حالة، حيث علغ  2800الـ وصل إلى ما يقابرب  1021األمبراض النفسية الجديدة المسجلة خالل عام 
الفئة ال مبرية عين  حالة تبركز أغلعها في 2203عدد الحاالت المسجلة عين الذكوبر في نفس ال ام 

 .”حالة عين اإلناث، وتبركزت أغلعها في نفس الفئة ال مبرية 050عامًا، فيما سجلت  10-16
ألفًا في الضفة  05ألف مواطن ي انون من اإلعاقة في فلسطين، منهم  223“ومضى قائال إن 
جمل من م %1.5قطاع غزة عنسعة عألفا  38من مجمل السكان فيها، و %1.0الغبرعية، عنسعة 

 .”السكان هناك
اإلعاقة الحبركية كانت أكثبر اإلعاقات انتشابرا، حيث علغت نسعة الم اقين “ولفت التقبريبر إلى أن 

في  %14.0من مجمل ذوي االحتياجات الخاصة، تليها إعاقة العطء في الت لم عواقع  %46حبركيا 
 في قطاع غزة.% 16.0الضفة و

 2183“البرعاية الصحية األولية في الضفة الغبرعية  وفيما يت لق عاألمبراض الخلقية، برصدت مبراكز
من إجمالي المواليد المفحوصين، وقد علغ  %1.6حالة لديها أمبراض خلقية، وعلغ م دل اإلصاعة 

من حاالت األمبراض الخلقية المبرصودة  %10حالة عنسعة  150عدد حاالت أمبراض القلب الخلقية 
 .”ال ام الفائت

2/1/4162رأي اليوم، لندن،   
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 "معاريف": أثريون إسرائيليون يبحثون داخل سيناء عن "الجبل المقدس" .39
هاشم الفخبراني: كشفت صحيفة "م ابريف" اإلسبرائيلية النقاب عن قيام وفد من علماء ا ثابر 
اإلسبرائيليين عزيابرة شعه جزيبرة سيناء عداية ال ام الجابري من أجل العحث عن جعل سيناء المقدس الذي 

 ايا ال شبر على النعي موسى عليه السالم.نزلت عليه الوص
وذكبرت الصحيفة أن قدسية هذا الجعل المذكوبر في التوبراة عاسم جعل سيناء تتمثل في أن عنى إسبرائيل 
 انتظبروا موسى عندما ص د الجعل لتلقى األلواح المكتوب فيها الوصايا ال شبر في أبرع ين يوما وليلة.

تحديد مكان الجعل الذي ي د قعلة عنى إسبرائيل، مشيبرة إلى وأوضحت الصحيفة أنه حتى ا ن لم يتم 
أماكن يحتمل أن يكون جعل سيناء فيها، ومن عين األماكن جعل يدعى "سبرعت الخادم"  0أن هناك 

 الذي يقع في جنوب سيناء عالقبرب من قناة السويس.
ل سيناء المقدس لوجود ويقول عالم ا ثابر اإلسبرائيلي تسيفي إيالن، أن هذا الجعل هو األقبرب إلى جع

آثابر ل المات تيه عنى إسبرائيل عشعه جزيبرة سيناء عالقبرب من هذا الجعل، موضحا أنه الجعل الوحيد 
 في جنوب سيناء الذي عليه آثابر ل المات تيه جماعة موسى، وعه كتاعات قديمة عاللغة ال عبرية.

المقدس جعل يقع في جنوب وأوضحت الصحيفة أنه من عين الجعال التي يشتعه عأنه جعل سيناء 
متبرا،  1185سيناء ي برف عند المصبريين عجعل موسى، وهو على شكل جعل جبرانيتي ويعلغ طوله 

ومن األموبر التي تضفي عليه قدسية هو وجود عه صخوبر تنعت عجوابرها النعاتات وعلى أعلها توجد 
 أعشاب وت يش عداخله طيوبر.

 2/1/4162اليوم السابع، مصر، 
 

 هو األنسب والمطلوب لـ"إسرائيل"انتخاب السيسي رئيًسا لمصر لّية: دراسة إسرائي .41
زهيبر أندبراوس: قالت دبراسة إسبرائيلّية صادبرة عن مبركز أعحاث األمن القومّي اإلسبرائيلّي،  -الناصبرة 

التاعع لجام ة تل أعيب، قالت إّن انتخاب السيسي برئيًسا لمصبر هو اإلمكانّية األنسب واألحسن 
ة، الفتًة إلى أّنه من المؤّكد أّن حكمه أحسن عكثيبر من حكم اإلخوان الُمسلمين، الذي للدولة ال عبريّ 

ُي ادون إسبرائيل عشكل معدئّي، وأيًضا، زادت الدبراسة، أّن انتخاب السيسي أحسم من حمدين 
صعاحي، ذلك ألّن األخيبر عّعبر عن عدم برضاه من إسبرائيل وأعلن تأييده لحبركة حماس، في ما يبرى 

 ي عحبركة حماس منظمة إبرهاعّية.السيس
وفي المقاعل، فإّن السيسي يبرى في السالم مع إسبرائيل ذخبًرا استبراتيجيا، وال ُيشّكك للحظة واحدة في 

 أهميته، كما أّنه أعلن على المأل عأّنه سُيحافظ على اتفاق )كامب ديفيد(. 
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عسعب خلفيته ال سكبرّية، ي برف جيًدا  وأشابر ُمّ د الدبراسة، العاحث أفبراييم كام، أيًضا إلى أّن السيسي،
إيجاعيات التنسيق األمنّي مع إسبرائيل، موضًحا أّنه سُيطالب عت ديل الُملحق ال سكبرّي لالتفاق، 
عالتنسيق مع إسبرائيل، وذلك لكي تتمّكن مصبر عقيادته من عسط سيطبرتها األمنّية على سيناء 

 غّزة، على حّد قول الدبراسة. ومكافحة اإلبرهاب هناك ومنع تهبريب األسلحة إلى قطاع
 1/1/4162رأي اليوم، لندن، 

 
 اإلعالمي المصري عكاشة: مساعد رئيس حزب النور نادر بكار أحد أعمدة "اإلسالم الصهيوني" .40

السعيل: هاجم اإلعالمي المصبري توفيق عكاشة، مساعد برئيس حزب النوبر نادبر عكابر، عسعب 
لوطني خانوا ععد الفتاح السيسي في االنتخاعات تصبريحات لألخيبر قال فيها إن فلول الحزب ا

 ال سكبرية وأحبرجوه ع دم حشد المواطنين لالنتخاعات.
وقال عكاشة: "نادبر عكابر عيقول الفلول خانوا ععد الفتاح السيسي.. ياال لو شفتك عتتكلم تانى وحياة 

عتوع حزب النوبر  أمي لتعقى سنتك سوده.. مين اللى خان ععد الفتاح السيسي؟ مش إنت واللى م اك
 اللي دخلوا عوظوا أصواتهم يا أحد أعمدة اإلسالم الصهيوني".

 1/1/4162السبيل، عمان، 
 
 " التقسيم الزمني في المسجد األقصىإسرائيلاألردن يشجب فرض " .42

زايد الدخيل، وكالة عتبرا: فيما شبرعت حكومة االحتالل اإلسبرائيلي عفبرض تقسيم زمني في  -عّمان 
المعابرك، شجب األبردن هذه الخطوة اإلسبرائيلية، و"الس ي اإلسبرائيلي لتقسيم المسجد  المسجد األقصى

األقصى زمانيا ومكانيا". وععبر وزيبر األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية هايل داود عن شجب 
يلي األبردن لمثل هذه الخطوة اإلسبرائيلية، لكنه أكد "أن الوزابرة لم تتعلغ حتى اللحظة عأي قبرابر إسبرائ

 عذلك".
وقال داود، لـ"الغد"، ان هذا التوجه "ي د ساعقًة خطيبرًة جدًا لم ت هدها األوقاف اإلسالمية من قعل وال 
حتى في أسوأ الظبروف". وععبر داود عن برفضه واستنكابره الشديدين لما يقوم عه المتطبرفون الصهاينة 

فة الى أدائهم طقوسًا تلمودية في من استعاحة للمسجد األقصى المعابرك عحماية قوات االحتالل، اضا
 محاولة لفبرض واقع جديد يهدد المسجد المعابرك.

وطالب داود جميع الدول الحبريصة على حفظ األمن والسالم في المنطقة وهيئة األمم المتحدة 
والمنظمات الدولية ذات ال القة، ومنظمة الت اون اإلسالمي وجام ة الدول ال برعية، "عضبروبرة الضغط 



 
 
 

 

 
           11ص                                     1418 العدد:     2/1/4162 اءاألربع التاريخ:

 

لطة القائمة عاالحتالل لوقف هذه الممابرسات االستفزازية في القدس والمسجد األقصى على الس
 ومقدسات المسلمين".

  2/1/4162الغد، عّمان، 
 
 األردن يحذر من صراع ديني بسبب االنتهاكات اإلسرائيلية في "األقصى" .43

جد األقصى من شأنها عّمان: حذبر األبردن مساء يوم الثالثاء، من أن التصبرفات اإلسبرائيلية في المس
أن تجبر المنطقة إلى حالة من الصبراع الديني ال تحمد عقعاها. ودان وزيبر الدولة لشؤون اإلعالم 
الناطق البرسمي عاسم الحكومة األبردنية د. محمد المومني نشبر أعداد كعيبره من قوات الجيش والشبرطة 

قلت عن وكالة األنعاء األبردنية اإلسبرائيلية داخل ساحات المسجد األقصى المعابرك. وبرفض وفق ما ن
إقدام القوات اإلسبرائيلية على تفبريغ المسجد وعشكل تام من المصلين المسلمين عهدف إدخال أعداد 

 كعيبرة من المتطبرفين اليهود والسماح لهم عانتهاك قدسية المسجد.
 2/1/4162الغد، عّمان، 

 
 يلية المصلين من دخول "األقصى"السفير األردني في تل أبيب يحتج على منع السلطات اإلسرائ .44

وكالة عتبرا: قدم السفيبر االبردني في تل أعيب وليد ععيدات لوزابرة الخابرجية اإلسبرائيلية ظهبر  –عّمان 
يوم الثالثاء احتجاجًا وبرفض الحكومة األبردنية الشديدين على منع السلطات اإلسبرائيلية المصلين 

حبرم القدسي الشبريف وا غالق ع ض أعواعه وفبرض المسلمين صعاح يوم الثالثاء من الدخول الى ال
قيود للوصول إليه وحجز هويات المصلين والتواجد األمني الكثيف لقوى األمن اإلسبرائيلية داخل 
وحول الحبرم القدسي الشبريف. وأكدت المتحدث البرسمي عاسم وزابرة الخابرجية وشؤون المغتبرعين صعاح 

، كقوة قائمة عاالحتالل مسؤولية منع مثل هذه األعمال البراف ي أن الحكومة األبردنية تحمل إسبرائيل
 االستفزازية.

 2/1/4162الغد، عّمان، 
 
 النسور: الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني سبُب كّل فتن المنطقة .45

"الخليج"، وكاالت: قال برئيس الوزبراء األبردني ععد هللا النسوبر في كلمة أمام جموع من  -عّمان 
عّمان عحضوبر وزبراء ونّواب وسفبراء أمس، "في برأيي أن كل الفتن التي أصاعت الدائبرة الثانية في 
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المنطقة ت ود جذوبرها وخيوطها عطبريقة أو أخبرى إلى الظلم الذي وقع وما زال على الش ب 
 الفلسطيني"، وأضاف "ال يوجد حل في الشبرق األوسط من دون حل القضية الفلسطينية".
 2/1/4162الخليج، الشارقة، 

 
 ق الفرحان: على حكومة التوافق الفلسطيني العمل من أجل التحريرإسحا .46

عًمان: عابرك األمين ال ام الساعق لـ"حزب جعهة ال مل اإلسالمي" في األبردن د. إسحاق الفبرحان 
توصل الفبرقاء الفلسطينيين إلى تشكيل حكومة التوافق الوطني، وأعبرب عن أمله في "أن تكون هذه 

عادة المحتلين الخطوة جزءًا من مشبروع  فلسطيني متكامل يس ى لتحبريبر األبرض والمقدسات وا 
 الصهاينة من حيث أتوا كما برحل قعلهم الصليعيون".

وبرأى الفبرحان في تصبريحات خاصة لـ"قدس عبرس" ت ليقًا على إعالن حكومة التوافق الوطني 
نية في الطبريق الفلسطيني عبرئاسة د. برامي حمد هللا، أن اإلعالن عن الحكومة هو خطوة فلسطي

الصحيح "وهي خطوة نعابركها ونسأل هللا أن يوفق أطبرافها لما فيه الخيبر والصالح لفلسطين.. أما 
عالنسعة للقضية الفلسطينية فال مساومة عليها أعدا تحت أي ظبرف". وأشابر الفبرحان إلى أن االعتبراف 

وقال: "ال أعتقد أن الوقت يتطلب عـ"إسبرائيل" ليس قبرابرًا حكيمًا لهذه الحكومة أو ألي طبرف فلسطيني، 
من الحكومة الفلسطينية وال من أي طبرف فلسطيني أن ي تبرف عإسبرائيل، األولوية اليوم لل مل من 
أجل تحبريبر فلسطين، والواقع البراهن ال يجب أن يلغي حقوق الش ب الفلسطيني التابريخية، 

هم أيضًا عن فلسطين كما برحل واإلسبرائيليون هم وافدون كما وفد قعلهم الصليعيون، وسيبرحلوا 
 الصليعيون في يوم ما".

 1/1/4162قدس برس، 
 
 من دخول األردن واستجوبت ثالث مرات ُمنعتصحفية فلسطينية  .47

ذكبر التقبريبر الشهبري البرصدي الخامس، لشعكة المداف ين عن حبرية اإلعالم في ال الم ال برعي "سند" 
ية من ت الصحفية "امتياز المغبرعي" من دخول عن شهبر أيابر/ مايو، أن األجهزة األمنية األبردن

، حيث كانت قادمة من الضفة الغبرعية تلعية منها لتغطية 26/5/1024األبراضي األبردنية، عتابريخ 
أعمال مؤتمبر كانت قد دعيت له، ولم يتعين أسعاب هذا المنع، وعلى إثبر ذلك قامت المغبرعي عال ودة 

 إلى أبراضي الضفة الغبرعية.
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ثبر من ها من  دخول األبراضي األبردنية وقيامها عال ودة إلى الضفة الغبرعية ت برضت المغبرعي النتهاك وا 
آخبر، ف ند وصولها على الجسبر اإلسبرائيلي تم توقيف الزميلة من قعل المخاعبرات اإلسبرائيلية، وتم 
استجواعها عن سعب من ها من الدخول إلى األبردن، وع د مضي ساعة ونصف تم السماح لها 

الجسبر اإلسبرائيلي إلى الجسبر الفلسطيني وهناك تم استجواعها مبرة ثالثة عن سعب من ها عالخبروج من 
 من السفبر إلى األبردن وع دها تم السماح لها عال ودة إلى أبريحا.  

 1/1/4162رأي اليوم، لندن، 
 
 ال يسّمي "الالجئين اللبنانيين" إلى "إسرائيل" عمالء 629 القانون"التغيير واإلصالح":  .48

برئيس "تكتل التغييبر واالصالح" النائب ال ماد ميشال عون أمس االجتماع األسعوعي للتكتل تبرأس 
في البراعية. وفي ملف اللعنانيين في "إسبرائيل"، ذّكبر النائب في مجلس النواب اللعناني عبرهيم كن ان، 

ذي أقبر عام الذي قدمه برئيس تكتل التغييبر واالصالح النائب ال ماد ميشال عون، وال 246عـ"القانون 
"، وقال: "هذا القانون ال يسميهم عمالء، واعتعبرهم مواطنين لعنانيين لجأوا الى إسبرائيل، وندعو 1022

الى وقف المزايدة وعملية السجال الدائبر حول هذا الموضوع ألنه حسم تشبري يا، وجمي نا ن لم 
 ظبروف ذهاب هؤالء الى إسبرائيل".

 2/1/4162النهار، بيروت، 
 
 نئ عباس بتشكيل حكومة الوفاق الفلسطينيةأمير قطر يه .49

قنا: ع ث حضبرة صاحب السمو الشيخ تميم عن حمد آل ثاني أميبر العالد المفدى ععبرقية  –الدوحة 
إلى أخيه فخامة البرئيس محمود ععاس برئيس دولة فلسطين الشقيقة أعبرب فيها سموه عن خالص 

 ة.تهانيه عمناسعة تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني
كما ع ث الشيخ ععد هللا عن ناصبر عن خليفة آل ثاني برئيس مجلس الوزبراء ووزيبر الداخلية ععبرقية إلى 
دولة السيد برامي الحمد هللا برئيس وزبراء دولة فلسطين الشقيقة ضمنها تهانيه عمناسعة تشكيل حكومة 

 الوفاق الوطني الفلسطينية.
 2/1/4162الشرق، الدوحة، 
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 دعمه لحكومة الوفاق الفلسطينية نبيل العربي يؤكد  .51
الخليج: برحب األمين ال ام لجام ة الدول ال برعية نعيل ال برعي أمس، عتشكيل حكومة  -القاهبر 

التوافق الفلسطينية، عبرئاسة الدكتوبر برامي الحمد هللا، م عبرًا عن أمله في أن تتمكن من استكمال تنفيذ 
 ينية.الخطوات المطلوعة لت زيز مسابر المصالحة الفلسط

ودعا ال برعي المجتمع الدولي إلى توفيبر كل الدعم لحكومة الوفاق ومساعدتها على القيام عمسؤولياتها 
نهاء  لتمكين الش ب الفلسطيني من إعادة عناء المؤسسات الشبرعية للسلطة الفلسطينية الموحدة، وا 

 االنقسام .
ة الفلسطينية الجديدة، التي تس ى وندد ال برعي عالمواقف "اإلسبرائيلية" السلعية من تشكيل الحكوم

"إسبرائيل" من خاللها إلى تقويض جهود تحقيق السالم، ومنع قيام الدولة الفلسطينية على حدود 
ع اصمتها القدس الشبرقية، مؤكًدا موقف الجام ة الداعي إلى استكمال تنفيذ خطوات  2660

 المصالحة الفلسطينية وت زيز قدبرات الحكومة الجديدة 
 2/1/4162الشارقة، الخليج، 

 
 المرزوقي يطالب الشعب الفلسطيني باستكمال أركان الوحدة الوطنية .50

غزة: أكد البرئيس التونسي، محمد المنصف المبرزوقي، وقوف تونس إلى جانب الش ب الفلسطيني، 
 مشدد على ضبروبرة استكماله ألبركان الوحدة الوطنية ع د تشكيل حكومة التوافق الوطني.

( مع اسماعيل هنية، برئيس 3/6صال هاتفي اجبراه المبرزوقي مساء الثالثاء )جاء ذلك خالل ات
 الوزبراء الفلسطيني الساعق، ونائب برئيس المكتب السياسي لحبركة المقاومة اإلسالمية "حماس".

وتقدم المبرزوقي من هنية عالتهنئة عتحقيق الوحدة الوطنية، مؤكًدا انها خطوة ايجاعية مهمة للش ب 
 ش وب ال برعية وحبركات التحبربر الوطني.الفلسطيني وال

ومن جانعه شكبر هنية المبرزوقي على االتصال، وأكد ان قبرابر الوحدة وطنية ناعع من مسئولية 
تابريخية. وشدد على استكمال الوحدة في كل الملفات حتى يتمكن الش ب الفلسطيني من التحبربر 

 وال ودة.
 2/1/4162قدس برس، 
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 تشكيل حكومة الوفاق الفلسطينية خطوة محوريةمنظمة التعاون اإلسالمي:  .52

وكاالت: برحب األمين ال ام لمنظمة الت اون اإلسالمي إياد عن أمين مدني عتشكيل حكومة  -العيان 
الوفاق الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه الخطوة المهمة واألساسية والمحوبرية تمثل انتصابرًا إلبرادة الش ب 

 الفلسطيني.
 2/1/4162البيان، دبي، 

 
 متضامنون جزائريون يعتصمون في معبر رفح بعد منعهم من دخول غزة .53

غزة: ي تصم خمسة متضامنين جزائبريين في الجانب المصبري من م عبر برفح العبري ع دما من ت 
" الطعية التي تحمل ادوية ومساعدات ودخلت الى 1السلطات المصبرية مبرافقتهم لقافلة "غزة الجزائبر 

" الطعية، والمحملة عاألودية 1غزة  –برية سمحت عدخول قافلة "الجزائبر غزة. وكانت السلطات المص
 والمساعدات الطعية ال اجلة، إلى قطاع غزة، ععبر م عبر برفح العبري مساء أمس االثنين.

في حين من ت السلطات المصبرية الوفد المبرافق للقافلة الطعية والمكون من خمسة متضامنين من 
ء أسعاب تذكبر. وأوضح المنسق اإلعالمي للقافلة قدوبر قبرناش في الدخول ععبر م عبر برفح دون إعدا

( إن المتضامين الجزائبريين م تصمين في الجانب المصبري من م عبر 3/6عيان صحفي الثالثاء )
برفح الم عبر لحين السماح لهم عدخول قطاع غزة. وأعبرب عن استغبرعه لمنع المخاعبرات المصبرية الوفد 

من استكمال كافة األوبراق الالزمة لدخولهم وحصولهم على التأشيبرات من الدخول لقطاع غزة عالبرغم 
 األمنية الالزمة من قعل السلطات المصبرية.

 1/1/4162قدس برس، 
 
 االتحاد األوروبي وفرنسا وروسيا يرحبون بتشكيل الحكومة الفلسطينية .54

« ق الوطنيالوفا»أ ف ب: تواصل التبرحيب الدولي عتشكيل حكومة  -عبروكسيل، عابريس، موسكو 
الفلسطينية. فع د تبرحيب عبريطانيا والواليات المتحدة، برحب أمس االتحاد االوبروعي وفبرنسا وبروسيا 
عهذه الحكومة. واعتعبرت وزيبرة خابرجية االتحاد االوبروعي كاثبرين اشتون في عيان الثالثاء تشكيل 

طينية". وقالت: "اخذنا حكومة "الوفاق الوطني" الفلسطينية "مبرحلة مهمة في عملية المصالحة الفلس
علمًا عتشكيل حكومة وفاق وطني فلسطينية عبرئاسة برئيس الوزبراء )برامي( الحمد هللا. انها مبرحلة 

 مهمة في عملية المصالحة الفلسطينية".
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وأضافت أن "عملية المصالحة الفلسطينية تواجه تحديات عديدة، لكنها تجد ايضًا فبرصًا جديدة 
 يموقبراطي والش ب الفلسطيني في غزة والضفة الغبرعية".ل ملية السالم وللتجدد الد

وبرحعت عت يين "شخصيات مستقلة" داخل الحكومة وعتصبريحات البرئيس محمود ععاس حول التزام 
واالعتبراف عالحق الشبرعي إلسبرائيل في  2660الحكومة عاحتبرام "معدأ الدولتين على أساس حدود 

 ضية".الوجود ونعذ ال نف واحتبرام االتفاقات الما
وحذبرت آشتون من أن "دعم االتحاد االوبروعي لهذه الحكومة الفلسطينية الجديدة سيقوم على التزامها 

 عهذه السياسات والت هدات".
الى ذلك، أعلن المتحدث عاسم الخابرجية الفبرنسية برومان نادال ان "فبرنسا مست دة لل مل مع حكومة 

زم ال مل لصالح عملية السالم وتحتبرم االتفاقات للسلطة الفلسطينية تبرفض اللجوء الى ال نف وتلت
 المعبرمة، ما ي ني االعتبراف عإسبرائيل".

وسعق ان وعد البرئيس الفلسطيني عأن الحكومة الجديدة ستبرفض ال نف وت تبرف عإسبرائيل وتحتبرم 
 االتفاقات الدولية من اجل طمأنة المجتمع الدولي عخصوص ابرادتها التوصل الى السالم مع اسبرائيل.

وأكدت عابريس انها "اخذت علمًا" عهذه الضمانات وذكبرت عدعمها ل ملية المصالحة الفلسطينية في 
حال احتبرام ت هدات ععاس هذه. وصبرح نادال أن "فبرنسا متمسكة عتنظيم انتخاعات تشبري ية وبرئاسية 

 نيسان/ أعبريل. 13في مجمل االبراضي الفلسطينية" على ما ينص اتفاق المصالحة المعبرم في 
وتاعع نادال إن "انهاء انقسام االبراضي الفلسطينية يشكل تطوبرًا مهمًا عاتجاه حل الدولتين. ينعغي اليوم 
 على الطبرفين عذل كل الجهود للتوصل الى هذا الهدف من خالل استئناف سبريع لمفاوضات السالم".

في فلسطين نتيجة ونّوهت وزابرة الخابرجية البروسية في عيان أمس عـ"تشكيل حكومة تكنوقبراط موحدة 
 جهود حثيثة اتخذها مؤخبرًا قادة فتح وحماس وحبركات ومنظمات أخبرى لتخطي الخالفات المتعادلة".

وأضافت الوزابرة "من المهم ان تستقعل االسبرة الدولية عاحتبرام حكومة الوحدة الوطنية الجديدة" موضحة 
الفلسطينية -ال القات البروسيةان موسكو "ستت اون عشكل ناشط" مع هذه الحكومة "لتطويبر وتوطيد 

 الودية تقليديًا على مختلف األص دة".
تاس عن نائب وزيبر الخابرجية البروسي ميخائيل عوغدانوف قوله ان ععاس -ونقلت وكالة انعاء ايتابرس

سيلتقي البرئيس البروسي فالديميبر عوتين خالل زيابرة برسمية لبروسيا الشهبر الجابري. ولم يحدد ع د اي 
ابرة. وبرحعت بروسيا أمس عتشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، مؤكدة ان موسكو موعد برسمي للزي

 "ستت اون م ها عشكل ناشط".
 2/1/4162الحياة، لندن، 
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 األمم المتحدة ترحب بحكومة الوفاق الفلسطينية وتبدي استعدادها لإلسهام في إنهاء االنقسام .55

اء عتشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية القدس دوت كوم: برحعت االمم المتحدة الثالث -برام هللا 
الجديدة التي ادت اليمين الدستوبرية االثنين، مؤكدة است دادها لتقديم مساعدتها للجهود المعذولة 
ألنهاء االنقسام السياسي عين الضفة الغبرعية وقطاع غزة. وقال المتحدث عاسم االمم المتحدة ستيفان 

دة تشدد منذ زمن طويل على ضبروبرة التقدم نحو الوحدة دوجابريك في عيان "ان االمم المتح
 الفلسطينية".

واضاف "ان االمم المتحدة تعقى مست دة لتقديم اي مساعدة للحكومة الجديدة في مساعيها لتوحيد 
الضفة الغبرعية وقطاع غزة )...( تحت سلطة فلسطينية شبرعية واحدة". وأدلى المتحدث االممي عهذه 

تقى منسق االمم المتحدة ل ملية السالم في الشبرق االوسط بروعبرت سيبري مع التصبريحات ع د ان ال
برئيس الوزبراء الفلسطيني برامي الحمد هللا الثالثاء. واوضح دوجابريك "ان التحديات السياسية 
واالقتصادية واالنسانية واالمنية الكعبرى في غزة وكذلك اجبراء االنتخاعات المنتظبرة منذ مدة طويلة" 

 المحادثات عين البرجلين. كانت في صلب
 1/1/4162القدس، القدس، 

 
 االتحاد األوروبي مستعٌد للعمل مع حكومة الوفاق الفلسطينية .56

عبروكسل جوستينا عاوالك: قال االتحاد األوبروعي يوم الثالثاء إنه سي مل مع حكومة التوافق 
 حل الدولتين.الفلسطينية الجديدة عشبرط تمسكها عمعدأ السالم مع إسبرائيل استنادا إلى 

وقال االتحاد األوبروعي في عيان "نبرحب ... عإعالن البرئيس ععاس أن حكومته الجديدة ملتزمة عمعدأ 
.. وعاالعتبراف عحق إسبرائيل المشبروع في الوجود". وأضاف 2660حل الدولتين عناء على حدود عام 

س تمسكها عتلك السياسات "ت امل االتحاد األوبروعي مع الحكومة الفلسطينية الجديدة سيكون على أسا
 وااللتزامات."

 1/1/4162وكالة رويترز لألنباء، 
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 ويليام هيغ يهاتف الحمد هللا ويؤكد دعم بريطانيا لحكومة الوفاق الفلسطينية .57
برام هللا: كفاح زعون اتصل وزيبر الخابرجية العبريطاني ويليام هيغ عالحمد هللا، وهنأه عمناسعة تشكيل 

طينية، وتبرأسه لها، م عبرا عن دعم عالده للحكومة الفلسطينية الجديدة. وأصدبر حكومة التوافق الفلس
 هيغ عيانا أمس يؤكد انتظابر عبريطانيا من الحكومة الجديدة "الوفاء عالتزاماتها" عاحتبرام اتفاقيات السالم.

 2/1/4162الشرق األوسط، لندن، 
 
 المساعدات حاليا أو مستقبالً الخارجية األمريكية: لم ولن نزود حركة حماس بأّي نوع من  .58

األناضول: قالت الواليات المتحدة األمبريكية، أمس الثالثاء، إنها لن تزود حبركة المقاومة اإلسالمية 
 الفلسطينية "حماس"، عأي نوع من المساعدات، حاليا أو مستقعال.

بر صحفي، أمس وذكبرت، نائعة المتحدثة البرسمية عاسم الخابرجية األمبريكية، مابري هابرف، خالل مؤتم
 الثالثاء، أن عالدها "لم ولن تزود حماس عالمساعدات وهي سياسة ثاعتة للواليات المتحدة".

وأشابرت هابرف إلى تصنيف عالدها لحماس على أنها "منظمة إبرهاعية أجنعية"، مؤكدة أن الحكومة 
 ماس".االنتقالية التي شكلها البرئيس الفلسطيني محمود ععاس "ال تحوي أي وزيبر مبرتعط عح

وقالت هابرف "في الحقيقة فإن أغلب مناصب مجلس الوزبراء عما في ذلك برئيس الوزبراء ونواب برئيس 
الوزبراء االثنين، ووزيبر المالية، هم من نفس تشكيلة الحكومة الساعقة"، موضحة أنهم أجم ين من 

 التكنوقبراط "غيبر المبرتعطين عأي حزب سيأسى ومسئولين عن إقامة انتخاعات جديدة".
مثلة الخابرجية األمبريكية ذكبرت أيضا أن برئيس السلطة الفلسطينية، ععبر عوضوح عن أن الحكومة م

الجديدة سوف تلتزم عـ "معادئ الالعنف، المفاوضات، االعتبراف عإسبرائيل، قعول جميع االتفاقيات 
 الساعقة واستمبرابر التنسيق األمني مع إسبرائيل".

 2/1/4162اليوم السابع، مصر، 
 
 األمريكية: بناء على ما نعرفه عن تركيبة الحكومة الفلسطينية نحن راضون بذلك الخارجية  .59

نفت الناطقة البرسمية عاسم وزابرة الخابرجية األميبركية  -س يد عبريقات -القدس دوت كوم -واشنطن 
جنيفبر عساكي، ما تناقلته ع ض وسائل االعالم عشأن لقاء ينوي وزيبر الخابرجية األميبركية جون كيبري 

 مع البرئيس محمود ععاس األبرع اء في ال اصمة األبردنية عمان.عقده 
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وقالت عساكي في م برض بردها على سؤال وجهته القدس دوت كوم عخصوص ما نسعته إحدى 
الصحف األبردنية لمصادبر فلسطينية حول هذا االمبر: "ال يوجد على جدول أعمال الوزيبر كيبري لقاء 

 لية".مع البرئيس ععاس في عمان أثناء جولته الحا
واشابرت عساكي أثناء إيجازها الصحفي اليومي الى أن الوزيبر كيبري تحدث مع برئيس الوزبراء 
اإلسبرائيلي عنيامين نتنياهو عن آخبر التطوبرات التي "تهم العلدين" ملمحة الى أن كيبري أخعبر نتنياهو 

المكالمة، ولكن عزم اإلدابرة األميبركية "ال مل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة" دون مناقشة فحوى 
القدس دوت كوم علمت أن نتنياهو "تذمبر أثناء المكالمة من إعالن الواليات المتحدة أنها ست مل مع 

 الحكومة الفلسطينية الجديدة التي تضم أعضاء من حماس".
وأعلنت عساكي أثناء بردها على سؤال آخبر أن البرئيس ععاس أخعبر اإلدابرة عأن حكومة التوافق 

كومة تكنوقبراط وال تضم أعضاء ينتمون لحبركة حماس وقالت: "عناء على ما ن برفه الفلسطينية هي ح
 عن تبركيعة هذه الحكومة، نحن براضون عذلك )إنها ال تضم أعضاء ينتمون لحبركة حماس(".

وأضافت عساكي: "إننا ونحن نمضي قدمًا )في الت امل مع السلطة الفلسطينية( سنبراقب تصبرفات هذه 
حكم عليها من خالل ممابرساتها". ولدى المتاع ة عما إذا كان ذلك ي ني الحكومة عن كثب وسن

استمبرابر الدعم المالي األميبركي للسلطة الفلسطينية ودفع وزابرة الخابرجية واإلدابرة عاتجاه عدم قطع أو 
تخفيف المساعدات المالية للفلسطينيين قالت عساكي: "ن م، نحن ن ني ذلك فيما نستمبر في تقييم أداء 

 الحكومة".هذه 
وكبربرت عساكي أن الحكومة األميبركية ستستمبر في ت املها مع السلطة الفلسطينية وفق ما هو م تمد 
)قعل تشكيل الحكومة الجديدة( و"إننا ن تقد عأن مساعداتنا للش ب الفلسطيني أمبر مهم وأنا واثق عأننا 

 سندفع عهذا االتجاه في الكونجبرس".
بركية ت تقد إن الحكومة الفلسطينية الجديدة تحضبر العيئة الستئناف وحول ما إذا كانت الحكومة األمي

المفاوضات، قالت عساكي: "في نهاية المطاف فان هذا ي ود إلى الطبرفين ألخذ القبرابرات الص عة 
لل ودة إلى مائدة المفاوضات، إن الوزيبر )كيبري( استمبر في االتصال مع الطبرفين ععبر الفتبرة 

أن المفاوضات تجبري تحت مظلة منظمة التحبريبر الفلسطينية )من الجانب  الماضية، وعلينا أن نتذكبر
الفلسطيني( وهذا أمبر لم يتغيبر، مع ال لم أننا لسنا في موقع يؤهلنا عالتنعؤ عخصوص المفاوضات في 

 المستقعل".
من جهتها قالت عساكي لـ"القدس دوت كوم"، أن الحكومة األميبركية "براضية أن الحكومة الفلسطينية 

 تضم اعضاء ينتمون )لحبركة حماس( عشكل معاشبر، وليس هناك حاجة إلى أشياء محددة على ال
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الوزبراء الفلسطينيين الجدد القيام عها إلثعات عدم انتمائهم، وأن العبرهان عاألداء، وليس هناك ا ن ما 
 يتناقض مع ما أكده ععاس عالتزام الحكومة الفلسطينية عمعادئ اللجنة البرعاعية".
 1/1/4162، القدس، القدس

 
 "الوفاء" األوروبية تدخل مستلزمات طبية لمشافي المخيمات الفلسطينية بسورية .61

قدس عبرس: أعلنت حملة "الوفاء" األوبروعية أن شاحنات مساعدات مكملة للقافلة التاس ة  -عيبروت 
/ يونيو للحملة ستنطلق من عيبروت إلى األبراضي السوبرية يوم الخميس المقعل، الخامس من حزيبران

المقعل، وستحمل مستلزمات طعية لسد احتياجات المستشفيات في مخيمات الالجئين الفلسطينيين 
 ومبراكز اإليواء السوبرية، والتي ت اني من أزمة حقيقية، إلى جانب عيادة طعية متنقلة.

 وقال سفيان عييوت، منسق القافلة، في تصبريحات صحفية الثالثاء، تلقت "قدس عبرس" نسخة عنها،
إن القافلة سيبرافقها وفود أجنعية من كل من أستبراليا والعبرازيل وماليزيا، لمشاهدة األوضاع اإلنسانية 
الص عة التي ي يشها الالجئون الفلسطينيون، ال سيما في مخيم اليبرموك إلى جانب أوضاع النازحين 

 السوبريين إلى مبراكز اإليواء.
 1/1/4162قدس برس، 

 
 على حياة األسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعاممنظمة دولية تبدي قلقها  .60

قدس عبرس: أعبرعت منظمة "أطعاء من أجل حقوق اإلنسان" الدولية عن مخاوفها الكعيبرة  -الناصبرة 
تجاه حياة األسبرى الفلسطينيين المضبرعين عن الط ام في سجون االحتالل اإلسبرائيلي لليوم الواحد 

 واألبرع ين على التوالي.
، في عيان صحفي تلقت "قدس 2648مة، التي لها فبرع داخل األبراضي المحتلة عام وقالت المنظ

عبرس" نسخة عنه "إن إدابرة سجون االحتالل برفضت السماح لها عزيابرة تس ة أسبرى تدهوبرت 
أوضاعهم الصحية في المستشفيات". وأكد العيان، أن إدابرة سجون االحتالل "تنتهك حبريات األسبرى 

 على حالتهم الطعية وهو ما يشكل انتهاكا للقانون". كما أنها تفبرض ت تيما
 1/1/4162قدس برس، 
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ــى ت .62 وأثرهــا علــى حركــة حمــاس  شــكيل حكومــة المصــالحة الفلســطينّيةردود الفعــل الصــهيونية عل
 مستقبالً 

عقدت الحكومة الصهيونية عمشابركة المجلس الوزابري المصغبر، اجتماعًا طابرئًا لعحث البرد المتوقع 
التوافق الجديدة، وعحث مقتبرحات سيقدمها مسؤولون في أجهزة االستخعابرات، ومن غيبر على حكومة 

الواضح ال قوعات التي ستتخذ ضدها، لكن "نتنياهو" يس ى لتجنب الخطوات التي قد تؤدي ل دم 
االستقبرابر في الضفة الغبرعية وانهيابر السلطة، ما قد يثيبر غضب الواليات المتحدة وأوبروعا، لكنه 

األوبروعي عالحكومة الجديدة قدبر اإلمكان. )موقع ماكو  –تأخيبر االعتبراف األمبريكي سيحاول 
 اإلخعابري(

 
 ردود الفعل الرسمية

ععبرت أوساط أمنية صهيونية عن خشيتها من تضبربر التنسيق األمني مع السلطة الفلسطينية، الذي • 
ح" وحماس، ع د اتفاقهما تضابرعت التصبريحات حوله عين األطبراف البرئيسية المشكلة للحكومة، "فت

على تشكيل لجنة أمنّية ستقبربر سياسة األجهزة األمنية في قطاع والضفة الغبرعية، وستحدد "إسبرائيل" 
موقفها من الحكومة الفلسطينية الجديدة في ضوء ت املها مع ملف التنسيق األمني م ها، وهو موقف 

أنه في الوقت الذي تتضابرب فيه يتمتع عثقل كعيبر في صنع السياسة الصهيونية، لكن الالفت 
تصبريحات حماس و"فتح" حول موضوع التنسيق األمني، فإن القيادتين ال سكبرية والسياسية في 

 "إسبرائيل" تلتزمان الصمت عانتظابر الموقف البرسمي الفلسطيني. )القناة ال عبرية األولى(
ّية المسعقة للحكومة حّذبر وزيبر العيئة الصهيوني "عميبر عيبرتس" من أّن المقاط ة الصهيون• 

الفلسطينية سيخُدم حماس فقط: ينعغي التصبرف عضعط للنفس، وفحص خطوطها األساسية، فإذا 
أعلنا فوبرًا أنه ال يوجد حوابر من جانعنا، فسندفع نحو حل الخالفات عين حماس و"فتح" عسبرعة أكعبر. 

 )القناة ال عبرية الثانية(
ط ة الحكومة الفلسطينية، ألنه إذا كانت "إسبرائيل" برفضت محافل سياسية صهيونية التهديد عمقا• 

مست دة لمواصلة التنسيق األمني، أليس ذلك اعتبرافًا عالحكومة التي تبرغب عمقاط تها؟ محذبرًة من 
 . )موقع قضايا مبركزية(1006تكبرابر خطأ عدم االعتبراف عحكومة 

ع القليلة القادمة لدبراسة هذه قال وزيبر المالية الصهيوني "يائيبر لعيد": علينا استغالل األساعي• 
الحكومة، وتحديد اتجاهها وهذا زمن إم ان التفكيبر والتمحيص، وليس االنف ال والبردود المتسبرعة، 
 مقتبرحًا عدم إعطاء حماس فبرصة حبرف النابر وتوجيهها مبرة أخبرى نحونا فقط. )القناة ال عبرية ال اشبرة(
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، ألنها تحالف عين "ععاس" ومن قتلوا  عشبرات هاجم وزيبر اإلسكان "أوبري أبرئيل" إقامة الحكومة• 
الصهاينة، متوق ًا بردًا صهيونيًا حاسمًا عليها، فيما زعم نائب وزيبر الحبرب الصهيوني "داني دنون" 
أن العدل التي يبرتديها وزبراء الحكومة الجديدة ستابر وغطاء لل ملّيات التي نفذت وستنفذ تحت 

لة تقدم لها عصوبرة معاشبرة مسًا عـ"إسبرائيل". )موقع الجيش برعايتهم، م تعبرًا كل مساعدة من أية دو 
 الصهيوني(

عابركت زعيمة حبركة ميبرتس "زهافا غولؤون" إقامة حكومة الوفاق، مطالعًة "نتنياهو" النظبر لها • 
كفبرصة للتوصل التفاق سياسي وعدم الخبروج عبرد ف ل تلقائي وانف الي يت ابرض ومصالح "إسبرائيل" 

 ابرضته لها ذبري ة وحجة لإلجهاز على المفاوضات السياسّية، ودفع "ععاس" طيلة الوجودّية، ألّن م
 الفتبرة الماضية نحو أحضان حماس. )القناة ال عبرية األولى(

دعا عضو الكنيست عن حزب ال مل "نحمان شاي" لمنح الحكومة الفلسطينية الجديدة فبرصة، ألّن • 
ال إقامتها تشتمل على فبرص وليس فقط مخاطبر، لذلك  يجب علينا منحها الفبرصة المطلوعة، وا 

 سينتظبر "إسبرائيل" مزيدًا من التدهوبر من الناحية السياسّية واألمنّية. )موقع ن ناع اإلخعابري(
قال وزيبر االقتصاد وبرئيس العيت اليهودي "نفتالي عينيت" إّن الحديث يدوبر عن حكومة غيبر شبرعّية • 

ت "إسبرائيل" عاإلجماع عدم االعتبراف عها، أو إقامة شكلتها "فتح" وحماس، وعناًء على ذلك قبربر 
 عالقات م ها. )القناة ال عبرية ال اشبرة(

1/1/4162، مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 1191الترجمات العبرية   
 
 صاحب الكلمة السحرية .63

 أ.د. يوسف برزقة
األغا برحمه هللا برحمة )نختلف م ك وال نختلف عليك(، عهذه الكلمة السحبرية امتلك خيبري حافظ 

واس ة قلب ياسبر عبرفات وقبرابره برحمه هللا. لقد قالها له في مواطن الدم عين فتح وحماس في السجون 
من ناحية، وخابرج السجون من ناحية أخبرى، فحجب هللا عهذه الحكمة دماء زكية. اليوم ونحن على 

 أعتاب مبرحلة جديدة عالمصالحة نفتقد حكمة البرجلين.
فتح وحماس في سجن النقب، وغيبره فيما عبرف يومها عمشكلة )الكعسوالت( في ال ام حين تنازعت 

، التقى عبرفات وأخذ منه كتاعا للسجون عإنهاء النزاع فوبرا، وحل المشاكل عالحوابر، وعهذا 2661
الكتاب حجب دما وطنيا عزيزا على الجميع. كان برحمه هللا البرجل المعادبر في حماية اللحمة 

 نافسه في ذلك منافس في حدود ما أعلم.الوطنية، ال ي
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الناس ت برف خيبري األغا كبرئيس لهيئة المشبرفين التي أسست الجام ة اإلسالمية عغزة، وهو كذلك، 
ليه يبرجع فضل التأسيس، وفضل البرعاية المستمبرة ع د التأسيس وحتى الوفاة. وال أحسب أن  وا 

عبر من البرعاية، حيث كان حصن الجام ة )البرعاية( كلمة توفيه حقه، فما أعطاه للجام ة كان أك
 وملجأها ا من، وعلى حكمته ألقت الجام ة أثقالها في الشدائد، وفي مواجهة الم وقات.

الناس ت برفه أيضا كبرجل منفق في أعواب الخيبر ال ديدة، ولكن إنفاقه في عاب ال لم، وعلى طلعة 
ان من فلسطين من يدعو له عما أنفق الدبراسات ال ليا كان إنفاقا مميزا، وأحسب أن له في كل مك

وأعطى، عال َمن  وال أذى. لقد حبرص على تفقد أحوال طلعة الدبراسات ال ليا، وحثهم على التفوق من 
خالل برؤية سياسية ووطنية أوسع من الشهادة الجام ية نفسها. كانت برؤيته تقوم على كلمتين: 

 )عال لم واإليمان( نحبربر وطننا فلسطين.
ياديه العيضاء في مواقع كثيبرة داخل المملكة حيث كانت إقامته، وخابرجها، وكل من الناس ت برف أ

اقتبرب منه ي برف علمه، وحكمته، وحصافته. وقلة من الناس هي التي ت برفه قائدا فذا، ي مل ع يدا 
عن الكاميبرا، واذكبر أنه ع د نجاح الثوبرة اإليبرانية في السع ينيات نشبرت وسائل اإلعالم اإليبرانية 

شكيلة التنظيم الدولي وكان اسمه برحمه هللا عين األسماء المذكوبرة، ولم ي لق هو على الخعبر ال ت
 عالموافقة وال عالنفي.

هو عالنسب والدم عميد آل األغا الكبرام، ولكنه عما ع د النسب والدم كان عميد فلسطين، والوطن عال 
وجه الحقيقة ما وجدنا له منافسا في عاب  معالغة، ولو قدبر هللا لفلسطين أن يقودها) برجل دولة ( على

القيادة من جيله، لذا فنحن حين نكتب عنه هذه الكلمات، إنما نكتب عن الوطن، نكتب عن خيبري 
الوطن عاسم جبريدة فلسطين حابرسة الحقيقة، وعاسم طلعة ال لم والدبراسات ال ليا، وعاسم كل من يحب 

الية، وغالية، نودعه كأب وأخ وأستاذ، برحمه هللا برحمة إنزال الناس منازلهم، ومنزلة الفقيد عندنا ع
واس ة، وبرحم م ه أستاذنا منيبر الغضعان صاحب كتاب السيبرة الحبركية، الذي توفي أيضا في 
المملكة، وفي اليوم نفسه، وأهيب عمن ي برف سيبرة الغضعان، أو كان قبريعا منه، أن يكتب عنه في 

 ل ظماء.صحيفة فلسطين، وفاء له وألمثالهما من ا
1/1/4162فلسطين أون الين،   
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 حقيقة الموقف اإلسرائيلي من المصالحة الفلسطينية !! .64
 هاني حعيب
يحلو للع ض أن يصف برد الف ل اإلسبرائيلي من تشكيل الحكومة الفلسطينية مؤخبرًا، عالهستيبريا 

برف إثبر عدايات والهذيان، وان إسبرائيل وجدت نفسها إلى الحائط ال تدبري ماذا تف ل أو كيف ستتص
اتخاذ خطوات جدية نحو المصالحة الفلسطينية، وأعتقد أن في ذلك الكثيبر من تعسيط االموبر، ذلك 
ان اسبرائيل لم تصب عحالة مفاجئة جبراء ذلك، وعلى ال كس تفاجأت حكومة نتنياهو أكثبر من موقف 

لحة ذاتها عين حبركتي إدابرة اوعاما من المصالحة الفلسطينية اكثبر مما هو األمبر عليه إزاء المصا
حماس وفتح، وما اتخذه الكاعينت اإلسبرائيلي من إجبراءات إزاء المصالحة، هي ذات الخطوات التي 
اتخذتها في الساعق كلما ابرادت االنتقام من أي موقف فلسطيني اعتعبرته اسبرائيل يشكل خطبرًا ولو 

بركية كما سحعت اكثبر من مبرة محدودًا عليها، اوقفت اسبرائيل اكثبر من مبرة تسديد المستحقات الجم
عطاقات الشخصيات الهامة، كما من ت مبرابرًا تصابريح االنتقال من الضفة الى غزة وعال كس، وحتى 
مناقشة "الكاعينت" إمكانية ضم كتل استيطانية في الضفة الغبرعية مؤخبرًا، لم يكن للمبرة األولى كما 

األمن اإلسبرائيلي موشيه ي الون، برئاسة أوبردت الصحافة ال عبرية، خاصة أن "الكاعينت" فوض وزيبر 
الطاقم الخاص ععحث ضم أجزاء من الضفة، ذلك أن "ي الون" نفسه اعتبرض وما زال على مثل هذا 

 الضم، خاصة في ظل "هذا التوقيت عالذات"!!
إسبرائيل "مغتاظة" من سبرعة تطعيق الخطوات األولى نحو المصالحة الفلسطينية من خالل التغلب 

ليات التي برافقت تشكيل الحكومة، ألن في ذلك إشابرة إلى أن عملية المصالحة ستمضي على اإلشكا
قدمًا، برغم كل الم يقات واإلشكاالت المبرافقة لهذه ال ملية الص عة والم قدة والمتمثلة في ملفات 
 االنقسام لسعع سنوات، ثم خلق أمبر واقع جديد على كافة المستويات، فقد براهنت إدابرة نتنياهو على
أن األمبر لن يمبر عهذه السبرعة، وال عهذا القدبر من التوافق عين الجانعين، فتح وحماس، لتالفي 
المشكالت التي حدثت ويمكن أن تحدث ازاء هذه الملفات برغم حساسية وت قيد م ظم نقاط التصادم 

يدة، والخالف، واسبرائيل كانت تبراهن على "الوقت" حتى تصل عملية المصالحة إلى نقطة افتبراق جد
ت يد االنقسام الى ما كان عليه، وبرعما أكثبر خدمة لها، ع د فقدان األمل تمامًا في أي عملية إصالح 

 قادمة إلنهاء االنقسام.
ومن المالحظ أن "المصالحة" تسععت في مواجهة م لنة عين إسبرائيل والواليات المتحدة، ذلك أن 

د ع د دبراسة مستفيضة ت قب لقاء، ذكبر ولم حكومة نتنياهو كانت ت تقد أن الموقف األميبركي سيتحد
يؤكد انه سي قد، عين جون كيبري وأعو مازن اليوم األبرع اء في عمان، لكن األمبر كان على خالف 
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ذلك، إذ ان واشنطن سابرعت من خالل الناطقة عاسم الخابرجية األميبركية "جنيفبر سكاي" إلعالن 
لوحدة الفلسطينية الجديدة وستواصل تقديم موقف يشيبر إلى أن أميبركا ت تزم "ال مل مع حكومة ا

المساعدة للسلطة الفلسطينية مع مبراقعة سياستها" وهذه إشابرة واضحة إلى أن واشنطن عاتت مقتن ة 
عأن الحكومة الجديدة ست تمد سياسة البرئيس اعو مازن ـ ككل الحكومات الساعقة ـ وان ال جديد في 

مجال التسوية السياسية، لكن الموقف األميبركي هذا، ال سياق سياسة القيادة الفلسطينية، خاصة في 
عد من أنه، أخذ عاالعتعابر أن إسبرائيل هي التي فبرضت فشل الجهود األميبركية حول ال ملية 
التفاوضية، وهو األمبر الذي سعق وأن ناقشت اإلشابرات الم لنة من قعل واشنطن حول تحميل 

  ملية السياسية على الملف الفلسطيني ـ اإلسبرائيلي.إسبرائيل مسؤولية الفشل األميبركي في إدابرة ال
إن قبراءة الموقف اإلسبرائيلي من عملية المصالحة ال يجب أن يخضع فقط اللتقاط اإلشابرات من 
خالل التصبريحات، برغم أهمية ذلك، إذ ان ما ي عبر عن حقيقة هذا الموقف يبرتعط عكيفية برؤية 

ن القول إن اسبرائيل استفادت كثيبرًا من االنقسام المصالح والمخاطبر إزاء كل موقف، وعليه يمك
الفلسطيني، سياسيًا وأمنيًا، سواء لجهة االدعاء عدم وجود شبريك فلسطيني أو عاستمبرابر التنسيق 
األمني في الضفة الغبرعية، وهدنة واق ية في قطاع غزة، لكن إسبرائيل عاتت تدبرك أن المصالحة قادمة 

ا أن تحول ودون أن يشكل ذلك خطبرًا عليها، لذلك، ومن خالل مهما كانت الص اب وال قعات وعليه
التصبريحات واإلجبراءات، تضغط عاتجاه تأكيد الجانب الفلسطيني، في ضوء المصالحة، وعحيث تؤخذ 

 المصالح اإلسبرائيلية عاالعتعابر.
جانب إسبرائيل تدبرك أن المجتمع الدولي، الواليات المتحدة واالتحاد األوبروعي تحديدًا، يقف إلى 

سبرائيل عموقفها الم ابرض هذا، إنما تضع نفسها من جديد أمام  المصالحة الوطنية الفلسطينية، وا 
فشال  حصابر سياسي ال تستطيع م ه االستمبرابر من دون تحميلها مسؤولية استمبرابر االحتالل وا 

، لكن ال ملية السياسية التفاوضية. إسبرائيل استثمبرت االنقسام، وهي على وشك استثمابر المصالحة
ذلك يتطلب المزيد من الضغوط واإلجبراءات ال قاعية واالنتقامية، عغبرض استمبرابر ضمان مصالحها 
السياسية واألمنية في ظل المصالحة الفلسطينية، لذلك، ال نبرى في الموقف اإلسبرائيلي على المستوى 

ضغوط المتوالية، االستبراتيجي سوى الس ي لتحسين االستثمابر اإلسبرائيلي من هذه المصالحة، تحت ال
وستجد إسبرائيل في نهاية األمبر، تت اطى مع متطلعات هذا الجديد، وهي تحسن دائمًا، الت اطي مع 

 مثل هذه المتغيبرات!!
2/1/4162األيام، رام هللا،   
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 انتخاب السيسي أفضل لمصالح إسرائيل ألنه يرى أن حماس منظمة إرهابية .65
 أفبرايم كام

لبرئاسة في مصبر. فقد كان واضحا من العداية أن ععد الفتاح السيسي لم توجد مفاجات في انتخاعات ا
وزيبر الدفاع الساعق والبرجل القوي في القيادة المصبرية ال ليا سيكون البرئيس التالي. وقد سّهل 
خصومه ال مل عليه، فقد قاطع أعداء السيسي الكعابر وهم االخوان المسلمون االنتخاعات في أكثبرهم 

مفتوحا النتخاعه عأكثبرية ضخمة في حين ستُنسى نسعة التصويت المنخفضة  وعذلك أعقوا الطبريق
نسعيا في االنتخاعات على مبر الزمن. هذا الى أنه نافسه مبرشح واحد فقط هو حمدين صعاحي الذي 

 5متنافسا، وصوت له  23عالمكان الثالث عين  1021فاز في االنتخاعات البرئاسية الساعقة في 
حي مجهوال في مصبر، فقد كان واحدا من قادة طالب الجام ات في ماليين مصبري. ليس صعا

سع ينيات القبرن الماضي، وهو يسابري ونشيط ناصبري اعتقل مبرات كثيبرة وكان عضوا عابرزا في 
التي أفضت الى اسقاط نظام  1022مجلس الش ب مدة عقد. وكان من قادة ثوبرة كانون الثاني 

 برى ممثال لقيم الثوبرة.وهو يُ ” االخوان المسلمين“معابرك، وعابرض 
كان واضحا أن صعاحي غيبر قادبر على منافسة مكانة السيسي وش عيته. وكان اسقاط نظام االخوان 

قد ج ل السيسي أقوى وأعبرز شخص في القيادة ال سكبرية  1023عبرئاسة محمد مبرسي في منتصف 
حعاط في ا مال التي التي قادت مصبر في السنة االخيبرة. وعززت خيعة األمل الشديدة والغضب واال

تبراكمت لدى أكثبر طعقات الجمهوبر المصبري في سنة حكم االخوان، الش وبر عالحاجة الى زعيم قوي 
ي يد االستقبرابر الى مصبر ويحابرب االبرهاب الداخلي وُيغلب القانون والنظام واألمن الشخصي، وي يد 

بر االقليمية والدولية التي عناء االقتصاد الذي ساء حاله منذ سقط نظام معابرك وي زز مكانة مص
تضبربرت. وبرأى أكثبر الجمهوبر السيسي زعيما قويا وكذلك االحزاب ووسائل االعالم هذا الى تمت ه 
عدعم كامل من برفاقه في القيادة ال سكبرية. وهناك من شعهوه ع عد الناصبر الثاني عبرغم أنه ما زال 

ينيات القبرن الماضي. لكن مجبرد ع يدا عن مكانة زعيم مصبر وال الم ال برعي في خمسينيات وست
 التشعيه يدل على معلغ توق كثيبرين في مصبر الى زعيم قوي يقود مصبر الى طبريق جديد.

ال يبريد الجميع في مصبر قيادة السيسي وفي مقدمتهم االخوان المسلمون الذين يبرونه خصما وعدوا 
هم. لكن توجد خشية حتى ألنه عزل مبرسي الذي اختابره أكثبر الش ب عانتخاعات حبرة وأعلن الحبرب ل

عند اولئك الذين عابرضوا حكم االخوان ومنهم اشخاص ليعبراليون، توجد خشية ملحوظة من أن يعت د 
السيسي عن قيم الثوبرة ويوقف المسابر الديمقبراطي الذي عدأ على أثبرها، وي يد مصبر الى أيام نظام 

وق ه نظام االخوان عالدولة أفضى معابرك ويستغل قوته لعناء دكتاتوبرية عسكبرية. لكن الضبربر الذي أ
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الى أن أصعحت الحاجة الى إقبرابر اموبرها واعادة عنائها في نظبر مصبريين كثيبرين ساعقة لكل شيء 
 ومغطية على البرغعة في الدفع قدما عقيم الثوبرة والمسابر الديمقبراطي.

ي السنة سيواجه السيسي ا ن مهمتين ثقيلتين برئيستين متصال ع ضهما عع ض كان قد جبرعهما ف
االخيبرة. االولى هي تحسين الوضع االقتصادي، فمصبر ت اني ازمة اقتصادية براسخة وقد قويت هذه 

، حينما أضبر عدم االستقبرابر اضبرابرا معاشبرا عاالستثمابرات االجنعية 1022االزمة منذ كانت ثوبرة 
العطالة وال  وعمقدابر السياحة. وسيحتاج السيسي الى أن يجد طبرقا لجذب مستثمبرين اجانب ومضاءلة

سيما عطالة الشعاب، وإلعادة السياح الى مصبر وتطويبر العنى التحتية والصناعة. وهذه مهمة ص عة 
جدا ال يمكن تنفيذها في مدة قصيبرة. وقد عبرض السيسي خطة اقتصادية عامة إلعادة عناء مصبر 

سياسية منذ تتحدث عن تحسين الوضع في غضون سنتين. عيد أنه أضيف عامل جديد الى الل عة ال
، فاذا لم ينجح السيسي في اظهابر عدء تحسين حقيقي في مدة غيبر طويلة فقد 1022كانت ثوبرة 

تخبرج الجماهيبر مبرة اخبرى الى الشوابرع وتطلب عزله عسعب ا مال والتوق ات التي أثابرها، على 
ل دم  الخصوص. ويدل اسقاط معابرك على أنه حتى حينما يؤيد الجيش النظام ال يكون ذلك ضمانا

 سقوط النظام.
، واتساع االبرهاب في مصبر ”االخوان“والمهمة الثانية التي تواجه السيسي هي الحاجة الى مجاعهة 

في وضع ص ب فقد عزلوا عن الحكم وتم االعالن ” االخوان“والحاجة الى اعادة القانون والنظام. إن 
واجهات مع قوات االمن. أنهم منظمة ابرهاب وحبركة غيبر شبرعية، وقتل مئات من نشطائهم في م

واعتقل كثيبرون من قادتهم وحوكموا وصدبر في حق عدد منهم حكم عاإلعدام )لن ينفذ عالضبروبرة(. 
وقد عين السيسي في لقاءات مع وسائل االعالم أنه ينوي مواجهة مشكلة التطبرف االسالمي الذي 

تمكين االخوان وأشعاههم  يجسده االخوان ومجموعات اسالمية اخبرى، عيد قاسية. وأكد أنه ال ينوي
والمنظمات االبرهاعية المتصلة عهم من تنظيم أنفسهم والوجود عسعب توجههم المتطبرف، وأن الدستوبر 

 ال يسمح لألحزاب الدينية عالوجود.
في طبريقهم في المستقعل. فقد حشبرهم السيسي من جهة عإخبراجهم ” االخوان“في هذا الوضع يحتابر 

ابرهاب، حشبرهم في زاوية وأغلق في وجوههم عاب المشابركة في الحكم  خابرج القانون عصفتهم منظمة
صدوبرا عن المحادثة ما عقوا منظمة سياسية. وُيشك في أن يبريدوا المشابركة في الحكم في ضوء 

. ومن الجهة 1021ش وبرهم عأنهم عزلوا عنه عطبريقة غيبر شبرعية ع د أن وثق أكثبر الجمهوبر عهم في 
عهم ذبرعا وهو يؤيد اجبراءات السيسي لقم هم. فاذا خبرجوا في نضال االخبرى ضاق أكثبر الجمهوبر 

عنيف للنظام الحالي فقد يتهمهم الش ب عأنهم مسؤولون عن تدهوبر الوضع الى حبرب اهلية. وعسعب 
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هذه الحيبرة أصعح االخوان يديبرون الى ا ن مواجهة محدودة مع السلطة اساسها عمليات ابرهاعية 
 ء واماكن اخبرى، عيد أن ذلك ال يؤدي عهم الى أي مكان.على عناصبر السلطة في سينا

سيضطبر السيسي الى أن يفكبر ايضا في عالقاته عالقوى ال ظمى. يعدو أنه يوجد عند القيادة ال ليا 
المصبرية غضب على االدابرة االمبريكية ألنها لم تعادبر الى دعم النظام الحالي دعما كامال عزعم أن 

عطبريقة ديمقبراطية وعانتخاعات حبرة، وألن االدابرة االمبريكية علقت في  هذا االخيبر عزل سلطة انتخعت
االساس بردا على ذلك جزًء من الم دات ال سكبرية التي ضمنت لمصبر. وكان غضب المصبريين قد 
ع ثهم على اجبراء اتصاالت غيبر عادية عبروسيا حينما زابر وزيبر الدفاع والخابرجية البروسيان القاهبرة 

وبرد نظيبراهما المصبريان الزيابرة لموسكو. وفي مقاعل ذلك نشبرت  1024 وعداية 1023في نهاية 
تقابريبر صحفية عن صفقة سالح كعيبرة مهمة ت قد عين الدولتين. ولم يصدبر الى ا ن أي مصادقة 
برسمية لألنعاء عن الصفقة وخفت ذلك ويعدو أن ذلك االجبراء كان يبرمي عقدبر كعيبر الى اظهابر 

االمبريكي. وحينما انتخب السيسي ا ن برئيسا عطبريقة ديمقبراطية فان االمت اض المصبري من السلوك 
االمكان االكثبر منطقا هو أال يتم التوقيع على صفقة سالح كعيبرة عين مصبر وبروسيا، لكن يمكن أن 
يوجد ت اون عسكبري محدود عينهما. وعلى كل حال فان مفتاح هذا الشأن هو مقدابر عمل االدابرة 

 مبر مع القيادة المصبرية.االمبريكية على اصالح اال
إن انتخاب السيسي هو االمكان الذي تبريده اسبرائيل أكثبر من غيبره، فمن المؤكد أن حكمه أفضل من 

، ويتحفظ منافسه في االنتخاعات صعاحي ”االخوان“حكم  ، الذين توجههم األساسي إلسبرائيل م اد 
يسي السالم مع اسبرائيل عصفته ايضا من اسبرائيل وععبر عن تأييد لحماس. في مقاعل ذلك ي برض الس

كنزا استبراتيجيا لمصبر، وال يشك في ضبروبرته وأعلن عصبراحة أنه سيحتبرم اتفاق السالم. والسيسي 
عالم عفضل مناصعه في الماضي حينما كان برئيس االستخعابرات ووزيبر الدفاع، عالمزايا التي يشتمل 

ح الملحق ال سكبري عاتفاق السالم عليها التنسيق ال سكبري مع اسبرائيل، وععبر عن اهتمامه عإصال
عتفاهم مع اسبرائيل عحيث ُيمّكن مصبر من تقوية سيطبرتها في سيناء وقدبرتها على مواجهة الهجمات 

 االبرهاعية وتهبريب السالح في شعه الجزيبرة. 
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ويبرى السيسي ايضا حماس منظمة ابرهاعية لها صلة عاالخوان وينعغي أن نفبرض أن يستمبر على 
د تهبريب السالح من سيناء الى قطاع غزة. إن توجهه يضمن إذا تفاهما أكعبر وت اونا ال مل في ص

مع اسبرائيل في المجال االمني ومن هذه الجهة كان عمل اسبرائيل صحيحا حينما سمحت لمصبر عأن 
تضع قوات في سيناء يتجاوز عددها المتفق عليه في اتفاق السالم، وحينما عملت مع االدابرة 

 مضاءلة االحتكاك عينها وعين القيادة المصبرية. االمبريكية على
1/1/4162نظرة عليا،   
1/1/4162رأي اليوم، لندن،   

 
 حماس تتخلص من المسؤولية .66

 عميبرة هاس
يفتبرض في هذا اليوم أن يؤدي وزبراء حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية أن يؤدوا اليمين الدستوبرية 

أن  –فتح وحماس  –تستطيع الحبركتان الحاكمتان عحضبرة محمود ععاس في مكتعه في برام هللا. و 
 تفخبرا ا ن عأن المصلحة الوطنية غلعت ال داوة عينهما والبرواسب والمصالح الضيقة.

وأعلن عدد من متحدثي حماس من اجل حفظ التوتبر، أمس أن االعالن عن موعد المبراسم تم من 
ذه االختالفات في البرأي كما تغلعوا طبرف واحد ومن غيبر موافقتهم. لكن يعدو أنهم سيتغلعون على ه

على عدة خطوات اخبرى نجح محمود ععاس في فبرضها عبرغم م ابرضة حماس وآخبرين في فتح ايضا 
مثل: إعقاء وزيبر الخابرجية برياض المالكي في منصعه، والغاء مكتب شؤون األسبرى وج له سلطة 

حكومة غزة تسابرع الى  تاع ة لـ م.ت.ف وعدم إعقاء أي وزيبر من حكومة حماس في منصعه. إن
 االنتقاض.

تتخلص حبركة حماس ا ن من ال بء الثقيل لمهمة غيبر ممكنة وهي حكم قطاع غزة واالهتمام 
عأكثبر من مليون ونصف من سكانها تحت قيود حبركة هائلة فبرضتها اسبرائيل، في وقت تقاط ها أكثبر 

عالمئة من الماء  65نية تحتية دول ال الم. وهي تتخلص من الصلة المعاشبرة عأوضاع كابرثية مثل ع
حبركة المقاومة »فيها غيبر صالح الست مال العشبر، وفيضان المجابري وانقطاع الكهبرعاء الطويل. إن 

 تعبرهن مبرة اخبرى على مبرونتها عتخليها عن عهابرج السلطة الخابرجية.« االسالمية
ها ستنتصبر في المدى فهي حبركة نفس طويل تستمد االلهام والقوة من الدين وهللا وهي متأكدة أن

الع يد. وهي مست دة من اجل هذا المدى الع يد أن تزيد في مبرونتها في المدى القصيبر. وقد أضبر 
الحكم المت دد ال وائق في غزة وانطعاع أنها متمسكة عالحكم حتى لو كان ثمنه انقسام الش ب، أضبر 
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على االخوان المسلمين الذين هم عاسمها وعمهماتها الدينية االجتماعية. وعلمها االنقالب في مصبر 
 الحبركة األم لها، عالطبريق القاسية أن المدى الع يد أع د حتى مما اعتقدت.

تُعين اسبرائيل أنها ال تنوي أن ُتسهل تنقل العشبر والسلع وأن ُتمّكن غزة من االنتاج وتسويق منتوجاتها 
مة مصبر أعدت اقتبراح قانون في الضفة الغبرعية ايضا. ومن الجهة االخبرى ُنشبر أمس فقط أن حكو 

ُي برف كل حفبر نفق من مصبر الى قطاع غزة أنه جبريمة، أي أنه ال احتمال العتة إلحياء االقتصاد 
العديل الذي مّكن سلطة حماس وأيدها في السنوات السعع االخيبرة. وسيعقى السكان في غزة سجناء 

ديا والمحتاجون الى المساعدة. ولن وفقبراء، وستبرتفع العطالة فيها ويكثبر مع ذلك المدعومون اقتصا
 تقع المسؤولية منذ ا ن على كاهل حماس.

وقد طمأن نشطاء من حماس أمس مؤيديهم وعينوا أن انشاء الحكومة الجديدة ال ي ني التنازل 
فالحبركة ستستمبر زمنا طويال ع ُد على كونها المسؤولة عن األمن في قطاع غزة، وستدفع من 

. وسيمتزج جهاز موظفيها 1000تب الموظفين وبرجال الشبرطة الذين عينتهم منذ خزانتها المستقلة بروا
عجهاز موظفي السلطة عمسابر تحادث ال استسالم. لكن كل الشواهد تدل على أن الوزبراء 

 االقتصاديين في حكومة حماس س داء عتسليم المفاتيح الى من يحلون محلهم.
ي غلب عبرغم أن كل الوزبراء يفتبرض أن يكونوا تستطيع فتح أن تدعي أن نهجها السياسي هو الذ

مختصين في مجاالتهم دون هوية حزعية ظاهبرة. اجل سيعقى برئيس الوزبراء هو الدكتوبر برامي الحمد 
هللا المقبرب من فتح، الذي سيكون ايضا وزيبر الداخلية المسؤول عن أكثبر االجهزة االمنية. وستكون 

برابر النهائي على من يكون عضوا فيها في يده وعين فقد كان الق«. حكومة ععاس»هذه آخبر االمبر 
ايضا أنها ستستمبر على النهج السياسي للحكومة الساعقة، أي عناء مؤسسات الدولة الى جانب 

 اسبرائيل في حين ستستمبر م.ت.ف على اجبراء التفاوض م ها.
ي مكتعه، ، أعلن ععاس قعل أقل من اسعوع في حضوبر ضيوف اسبرائيليين ف«التنسيق االمني مقدس»

عخطعة م لنة أذي ت واقتُعس منها في جميع وسائل االعالم الفلسطينية. ويقولون في فتح وعحق أن 
هو نوع  1021اتفاق وقف إطالق النابر الذي توصلت اليه حكومة حماس مع حكومة اسبرائيل في 

ابر من التنسيق االمني، لكن حماس امتن ت عن التصبريحات الم لنة وجنعت نفسها عذلك االضبر 
 عالصوبرة الذي حدث للسلطة الفلسطينية.

إن حبركة فتح، وال سيما كما تشكلت في ال شبرين سنة االخيبرة، هي حبركة المدى القصيبر والمدى 
المتوسط، فهي جسم يحتاج الى نتائج مادية فوبرا لتسويغ وجوده مثل البرواتب وتوزيع الوظائف 

عتمدت قوة فتح على أمل أكثبر واالعمال والصالت عالخابرج. وقعل نحو من عشبرين سنة ا 
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الفلسطينيين أن حلم االستقالل يوشك أن يتحقق قبريعا، عحيث كانت الحبركة على حق في تغييبر 
الهدف من تحبريبر فلسطين كلها الى اعتبراف عإسبرائيل واقامة دولة. لكن تعين للجمهوبر الفلسطيني في 

ال « الحل السلمي»اسبرائيل من سنوات مسيبرة اوسلو ما زعمته حماس من العداية وهو أن مقاصد 
أي أنها ال توافق على االنسحاب من جميع المناطق  –تشعه التوق ات الفلسطينية )والقبرابرات الدولية( 

وعلى تفكيك كل المستوطنات. وهكذا كلما خاعت ا مال في التحبربر القبريب  2660التي احتلتها في 
لسطينية عصوبرة آلية أكثبر ت لقا عقدبرتها على أصعحت حبركة فتح التي ُيماهى عينها وعين السلطة الف

تلعية األماني في المدى القصيبر كي تحفظ صلتها عالواقع وشبرعيتها. وتساعدها على ذلك الدول 
المانحة وفي مقدمتها الواليات المتحدة والدول االوبروعية، ولهذا من المهم لها أن تحافظ على سعقها 

 في الحكومة الجديدة ايضا.
اليات المتحدة واوبروعا ال تستجيعان لطلب اسبرائيل م ابرضة حكومة الوفاق الوطني يعدو أن الو 

 الفلسطينية ما ُضمن لهما على األقل أن تكون الحكومة الجديدة سائبرة في الطبريق الذي حدده ععاس.
وهذا ما ج ل برجال ععاس يؤسلون أمس برسالة طمأنة الى الجمهوبر الفلسطيني أال يخشى عقاعا 

لكن الفلسطينيين في الضفة الغبرعية حتى على هذه الحال في وبرطة، فهناك من جهة عدم  اسبرائيليا.
وجود اماكن عمل وعطالة عالية عين الشعاب خاصة، ومن جهة اخبرى عدم وجود أفق سياسي عن 

 إدبراك أن اسبرائيل ليست مست دة إال التفاق استسالم فلسطيني ع يد عن أدنى مطالب م.ت.ف.
 –نيون مع انشاء الحكومة الجديدة عتحقيق آمالهم المتواض ة في المدى الفوبري لن يكتفي الفلسطي

ذا تعين أن م.ت.ف وفتح ال تبرسمان ا ن ايضا  اماكن ال مل والبرواتب والخدمات األساسية. وا 
استبراتيجية جديدة للتحبربر من االحتالل االسبرائيلي فستخسبران عصوبرة نهائية صلتهما عالواقع وست ود 

 غ مثل حبركة صاحعة برؤيا وقدبرة.حماس لتعز 
 4/1/4162هآرتس 
 2/1/4162القدس العربي، لندن، 
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