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 ية سريةإسرائيم - بريطانيا تستضيف مفاوضات فمسطينية ":القدس العربي" 2
بريطانيػػا اسافػػاوت يػػػومي اللمػػيس والجم ػػػ   ، أفراـ اهللمػػػف  ،2/2/2026، القــدس العربـــي، لنــدننشػػرت 

عػػػف  اإوصػػػاحوقالػػػت مصػػػادر روفػػػت  ي .سػػػرا يلوالمفاوفػػػات الفلسػػػطيني  اإ األوسػػػطمػػػرامرا  ػػػوؿ الشػػػرؽ 
  هوياهػػا اف الم ادتػػات الاػػي جػػرت وػػي مناجػػك ويلاػػوف بػػارؾ وػػي جنػػوب انجلاػػرا ليسػػت رسػػمي  ر ػػـ مشػػار 

سرا يلمسروليف ولسطينييف و   روي ي المساوى. وأمري ييف وأوروبييفييف وعرب ا 
ي، سػرا يلعػف الجانػب اإ ( يقػود الووػدأوسلووعلمت 'القدس ال ربي' اف يوسي بيليف )ا د واف ي بنود اافاؽ 

اصػػاد ويمػػا يمتػػؿ الجانػػب الفلسػػطيني عفػػو اللجنػػ  المر زيػػ  ل ر ػػ  وػػا  م مػػد اشػػاي  ومػػازف سػػنقرط وزيػػر اق
 سابؽ والسفير الفلسطيني وي لندف الد اور منويؿ  ساسياف والسفير الفلسطيني الماجوؿ عفيؼ صاوي .

اعاػػذرت عػػف المشػػار   باللقػػا   ألػػرىشلصػػيات ولسػػطيني   إفوقالػػت المصػػادر الاػػي روفػػت  شػػؼ هوياهػػا 
 ومنها عفو اللجن  المر زي  ل ر   وا  نبيؿ ش ث.

لقدس ال ربػػػي' اف اللقػػػا  وػػػي ويلاػػػوف بػػػارؾ عقػػػد بارايػػػب سويسػػػري وبمشػػػار   وقػػػاؿ الػػػد اور م مػػػد اشػػػاي  لػػػػ'ا
ي وب ث قفايا ملالف  لاص  ازم  إسرا يلاوروبي  وامري ي  ودوؿ عربي  منها مصر والمغرب واالردف ووود 

الشػػرؽ االوسػػط ب ػػد الربيػػك ال ربػػي افػػاو  الػػع اعػػادة اقيػػيـ عمليػػ  السػػاـ ولمػػاذا وشػػلت المفاوفػػات السػػاـ 
 ي .سرا يللفلسطيني  اإا

و انػػت مصػػادر ولسػػطيني  ا ػػدت لػػػ'القدس ال ربػػي' اف اللقػػا   ػػاف سػػريا وب ػػث سػػبؿ اسػػا ناؼ عمليػػ  السػػاـ 
ي ، اال اف الد اور اشاي  عفو مر زي  وا  قاؿ انه ال يوجد مفاوفػات سػري  وال علنػي، سرا يلالفلسطيني  اإ

وفات، وانه مرامر عادي ولـ ياطرؽ ولـ يلرج باوصػيات ا يػد العادة اطاؽ المفا أوروبي وال يوجد مبادرة 
 اطاؽ المفاوفات'.

و ػػاف  بيػػػر المفاوفػػػيف الفلسػػػطينييف صػػػا ب عريقػػػات اعلػػف مػػػرلرا أف السػػػلط  الفلسػػػطيني  الطػػػط إطػػػاؽ 
بالا ػػػػاوف مػػػػك مسػػػػروليف دوليػػػػيف، علػػػػع أمػػػػؿ اسػػػػا ناؼ  إسػػػػرا يؿمبػػػػادرة جديػػػػدة السػػػػا ناؼ المفاوفػػػػات مػػػػك 

 للاوصؿ إلع  ؿ نها ي للصراع. إسرا يؿمك  المفاوفات
اشػػاي  قػػاؿ اف المػػرامر المن قػػد وػػي بريطانيػػا ، أف بيػػت ل ػػـمػػف ، 2/2/2026، وكالــة معــًا اإلخباريــة وأوردت

 ،واوفػ  ييف.سػرا يلب ث وي ازم  الشػرؽ االوسػط ولػيس هدوػه اجػرا  مفاوفػات سػري  بػيف الفلسػطينييف واإ
"اف المػرامر المن قػد بمنػال ولاػوف بػارؾ ببريطانيػا نظمػه  :مػف لنػدف  ال  م اً وي م الم  هاافي  اجراها م ه و 

ي ودوؿ عربيػػ  منهػػا مصػػر والمغػػرب ودوؿ مػػف ان ػػا  إسػػرا يلسويسػػريوف وبمشػػار   اوروبيػػ  وامري يػػ  وووػػد 
والجػز  الما لػػؽ بفلسػطيف ووقػػا الشػػاي   ".الوسػط وفػػا عػف جػػز  ما لػؽ بفلسػػطيفال ػالـ يب ػػث ازمػ  الشػػرؽ ا

وافػػاؼ عفػػو مر زيػػ  وػػا  انػػه ال  ام ػػور  ػػوؿ اعػػادة اقيػػيـ لمػػاذا وشػػلت مفاوفػػات السػػاـ بػػيف الطػػرويف.ي
وال يوجد مبادرة اوروبي  العادة اطػاؽ المفاوفػات ...هػو مػرامر عػادي  يوجد مفاوفات سري  وال علني ...

 ولـ ياطرؽ ولـ يلرج باوصيات ا يد اطاؽ المفاوفات".
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مساشػار ر ػيس السػلط  الفلسػطيني  للشػروف السياسػي  نمػر ، أف راـ اهلل مػف، 2/2/2026، قدس برس ونقلػت
سرا يؿنفع األنبا  الاي ا دتت عف وجود مفاوفات سري  بيف السلط  و ،  ّماد وي مناجك ويلاوف بارؾ وػي  ا 

جنػػوب انجلاػػرا، لب ػػث سػػبؿ اسػػا ناؼ مفاوفػػات السػػاـ بػػيف الطػػرويف، وأ ػػد أف هػػذ  الم لومػػات "عاريػػ  عػػف 
سرا يؿلص   اماما، وأنه ال اوجد  اج  لمفاوفات سري  أتا بيف السلط  و ا  ".ا 

وجػػػػدد  مػػػػاد وػػػػي اصػػػػري ات لاصػػػػ  لػػػػػ "قػػػػدس بػػػػرس" موقػػػػؼ السػػػػلط  مػػػػف المفاوفػػػػات المامتػػػػؿ وػػػػي وقػػػػؼ 
االسايطاف واالنس اب مف الفف  والقطاع والقدس الشرقي ، وقاؿ: " ير ص ي  علع اإطاؽ ال ػديث عػف 

وي انجلارا، هذا  اـ ال أساس له مف الص   وي شي ، وال يوجػد  إسرا يؿي  بيننا وبيف وجود مفاوفات سر 
. ن ػػػػف موقفنػػػػا تابػػػػت لػػػػـ ياغيػػػػر، سػػػػنبدأ إسػػػػرا يؿمػػػػا يػػػػدعو إلػػػػع السػػػػري  أصػػػػا وػػػػي المفاوفػػػػات بيننػػػػا وبػػػػيف 

 عف االسايطاف وانس ب مف الفف  والقطاع والقدس الشرقي ". إسرا يؿالمفاوفات عندما ااوقؼ 
ا إذا  انػت هنػاؾ جهػود دوليػ  إ يػا  المفاوفػات، قػاؿ  مػاد: " اػع ا ف ال يم ػف ال ػديث عػف جهػود وعمػ

جديػػ ، ومػػف المب ػػر ال ػػديث عػػف طبي ػػ  الجهػػود الاػػي يم ػػف لػػددارة األمري يػػ  الجديػػدة أف اقودهػػا وػػي هػػذا 
 المجاؿ"، علع  د ا بير . 
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أ ػػد الػػر يس الفلسػػطيني م مػػود عبػػاس أمػػس علػػع اػػووير الػػدعـ ال امػػؿ إنجػػاح عمػػؿ : أشػػرؼ الهػػور -  ػػزة
لجنػػ  االنالابػػات وبػػػد  عمليػػ  اسػػجيؿ وا ػػػديث سػػجؿ النػػالبيف، وذلػػػؾ وػػي إطػػار جهػػػود المصػػال   الراميػػػ  

الاشػػػري ي بػػػأف يسػػػاأنؼ  إنهػػػا  االنقسػػػاـ، وػػػي الوقػػػت الػػػذي طػػػاب ويػػػه الػػػد اور عزيػػػز دويػػػؾ ر ػػػيس المجلػػػس
 المجلس عمله قبؿ إجرا  االنالابات القادم .

وتمف الر يس عباس لاؿ اساقباله ر يس لجنػ  االنالابػات ال امػ  الػد اور  نػا ناصػر، واألمػيف ال ػاـ للجنػ  
 الد اور رامي ال مػد اهلل الػدور الػذي اقػوـ بػه اللجنػ  إنهػا  االسػا دادات لبػد  عمليػ  اسػجيؿ وا ػديث سػجؿ
النالبيف، مشيدا بػ'ال يادي  والنزاه ' الاي ااماك بها اللجن . وقاؿ الد اور ال مد اهلل اف اللجن  أطل ت الر يس 

وقػػاؿ 'اافقنػػا علػػع بػػد  عمليػػ   علػػع ناػػا ل زياراهػػا لقطػػاع  ػػزة، واجاماعااهػػا مػػك  اوػػ  الفصػػا ؿ الفلسػػطيني .
بػد  عمليػ  ا ػديث سػجؿ النػالبيف وػي القػدس  اسجيؿ النالبيف وي ال ادي عشر مف الشهر الجاري، و ػذلؾ

 والفف  الغربي .
 2/2/2026، القدس العربي، لندن
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المجلػػػس الاشػػػري ي الفلسػػػطيني د. عزيػػػز دويػػػؾ، دعػػػوًة لا جيػػػؿ عقػػػد جلسػػػ  ر ػػػيس وّجػػػه : نبيػػػؿ سػػػنونو - ػػػزة
دو   إيجابي  واسريك اللطوات الهادو  لبنا  التق "، وبينما ر بت للبرلماف، بهدؼ إعطا  المصال   الوطني  "
  ر    ماس بالدعوة، قابلاها "وا " بالروض.

وقاؿ دويؾ وي ػديث لػػ"ولسطيف": "أدعػو إلػع ا جيػؿ عقػد جلسػ  للبرلمػاف وػي سػياؽ اللطػوات اإيجابيػ  لبنػا  
اؼ عمػؿ لجنػ  االنالابػات المر زيػ  وهػي المصال   وبالذات ب ػد دعػوة ر ػيس الػوزرا  إسػماعيؿ هنيػ  السػا ن
 اللطوة الاي ننظر إليها علع أنها إيجابي  ووي االاجا  الص ي ".



 
 
 

 

 

           6ص                                    2758العدد:                2/2/2026السبت  التاريخ:

ويػػنص اافػػاؽ المصػػال   الوطنيػػ ، الػػذي واوقػػت عليػػه  ر اػػا وػػا  و مػػاس وػػي القػػاهرة، مػػرلرًا، علػػع أف يػػاـ 
 اسػػ  ر ػػيس السػػلط  الفلسػػطيني  ان قػػاد المجلػػس الاشػػري ي الفلسػػطيني، ب ػػد اشػػ يؿ   ومػػ  الو ػػدة الوطنيػػ  بر 

 م مود عباس.
الػػدويؾ، أفػػاؼ أنػػه "بنم ػػاف نػػواب المجلػػس الاشػػري ي وقػػادة الشػػ ب المنالبػػيف أف ي طػػوا المصػػال   دو ػػ  
إيجابي  ألرى، واسريك لطوات بنػا  التقػ  ومرا ػؿ إنجػاز المصػال  ، عنػدما يجلسػوف لمناقشػ   اوػ  القفػايا 

دويؾ: "إف االجاماع ب د ذااػه وػي هػذا الوقػت يب ػث برسػال  وافػ   إلػع  وعف اوقيت دعواه، قاؿ الوطني ".
واػابك:  الش ب الفلسطيني أف هناؾ لطوات عملي  علع األرض، ار د أف المصال   وي الطريؽ الصػ ي ".

"إف اللػػػاؼ لػػػيس وػػػي القػػػانوف  ألف المسػػػروؿ المباشػػػر عػػػف دعػػػوة المجلػػػس الاشػػػري ي لان قػػػاد هػػػو ر اسػػػ  
ر اسػػػاه الم ػػػوف مػػػف النا ػػػب األوؿ لػػػر يس المجلػػػس د. أ مػػػد ب ػػػر، والنا ػػػب التػػػاني  سػػػف المجلػػػس وم اػػػب 

 لريش ، ل ف بما أف اللاؼ سياسي ن مؿ علع اسريك اللطوات للاواوؽ  وؿ  ؿ القفايا الوطني ".
 ر ػػػ   مػػػاس، مػػػف جانبهػػػا، ر بػػػت بػػػدعوة ر ػػػيس المجلػػػس الاشػػػري ي الن قػػػاد البرلمػػػاف، وقػػػاؿ القيػػػادي وػػػي 

، د. صػػاح البردويػػؿ: "إّف األصػػؿ أف يػػاـ بالف ػػؿ عقػػد جلسػػات للمجلػػس الاشػػري ي، وهػػذا هػػو األمػػر ال ر ػػ 
وأفػػاؼ البردويػػؿ لػػػ"ولسطيف": "ُيفاػػرض أف يػػاـ اف يػػؿ عمػػؿ المجلػػس الػػذي ا طػػؿ بف ػػؿ االنقػػاب  الطبي ػػي".

وػػػي االنالابػػػات  علػػػع الشػػػرعي  مػػػا أدى إلػػػع اوقفػػػه وا طيلػػػه وا  ػػػاؽ أبوابػػػه، منػػػذ اليػػػوـ األوؿ لفػػػوز  مػػػاس
 الاشري ي ".

 ر   وا ، بدورها، أبدت اعارافها علع دعوة ر يس المجلس الاشري ي الن قاد البرلماف وػي الوقػت ال ػالي، 
وأفػاؼ  وقاؿ القيادي وي ال ر  ، نبيؿ ش ث:" ن ػف ال نريػد الاراعػات وال ابا ػارات جديػدة"،  سػب ا بيػر .

وطنيػػػ  يػػػنص علػػػع أف ان قػػػاد المجلػػػس الاشػػػري ي ي قػػػب اشػػػ يؿ شػػػ ث لػػػػ"ولسطيف": "إّف اافػػػاؽ المصػػػال   ال
  وم  الو دة الوطني "، مشػددًا علػع أف أي اقاػراح جديػد سيفػر بالمصػال   وسػي وف م ػرقًا لهػا ولػيس لػه 

وامـ القيادي وػي وػا  قولػه بػأف  ر اػه ال اريػد دعػوة دويػؾ لا جيػؿ ان قػاد المجلػس  أي م اف"، ووؽ اقدير . 
 ها اريد  ؿ شي  وي وقاه، وال اريد أي اقديـ أو األير"، ووؽ قوله. الاشري ي، "ألن

 2/2/2026، فمسطين أون الين
 

 "سحب المستوطنين"عريقات يدعو لتطبيق توصيات مجمس حقوق اإلنسان  4
دعا صا ب عريقػات عفػو اللجنػ  الانفيذيػ  لمنظمػ  الا ريػر الفلسػطيني ، أمػس، دوؿ :  فاح زبوف - راـ اهلل

ع ا مػػؿ مسػػروليااها وال مػػؿ علػػع انفيػػذ اوصػػيات ب تػػ  اقصػػي ال قػػا ؽ المنبتقػػ  عػػف مجلػػس  قػػوؽ ال ػػالـ إلػػ
اإنساف. وأبلغ ذلؾ للقنصؿ األمير ي ال اـ ماي ؿ رااني، والقنصػؿ البريطػاني السػير ونسػنت وػيف، مر ػدا أف 

 اطبيؽ ما جا  وي الاقرير مرابط بال ودة إلع طاول  المفاوفات وصنك ساـ.
عريقػػات اوصػػيات الاقريػػر بالغػػ  األهميػػ ، لاصػػ  مػػا يػػرابط بنل ػػاؽ أفػػرار واد ػػ  ب قػػوؽ اإنسػػاف واعابػػر 

 .إسرا يؿالفلسطيني، وطالب دوؿ ال الـ بمسا ل  وم اسب  
 2/2/2026، الشرق األوسط، لندن

 
 

 وىنية قّدم الدعم الكامل لنا ةحناجالفمسطينية: زيارتنا لغزة  االنتخاباتلجنة  5



 
 
 

 

 

           7ص                                    2758العدد:                2/2/2026السبت  التاريخ:

، 2/2المر زي  الفلسطيني  زياراها إلع قطاع  زة الاي الاامت يـو الجم    االنالاباتت لجن  وصف: راـ اهلل
قػدس بػرس نسػل  عنػه، و الػ  وقاؿ ر ػيس اللجنػ   نػا ناصػر وػي اصػري  صػ في القّػت  بػ"إيجابي  وناج  ".

المسػػػػػروليف "إف زيارانػػػػػا لغػػػػػزة الاػػػػػي اسػػػػػامّرت يػػػػػوميف عقػػػػػدت لالهػػػػػا سلسػػػػػل  مػػػػػف اللقػػػػػا ات واالجاماعػػػػػات ب
 الفلسطينييف وي القطاع للابا ث وي السجؿ االنالابي  انت ناج  ".

وأشاد ناصر، بملرجات اللقا  الذي جمك وود لجن  االنالابات المر زي  بر يس ال  وم  الفلسطيني  وػي  ػزة 
ف بالا ػاوف إسماعيؿ هني ، مفيفًا "هني  رّ ػب ب مػؿ اللجنػ  وقػدـ الػدعـ ال امػؿ لهػا، وأوعػز لجميػك المسػ ولي

وأوف  أف اللجن  اجام ت بممتلي الفصػا ؿ الفلسػطيني  ومرسسػات المجامػك المػدني  م ها واسهيؿ مهامها".
جرا ااهػػا الفنيػػ  ل مليػػ  الاسػػجيؿ لانالابػػات، وطػػالباهـ بالمسػػاهم  وػػي  وػػي  ػػزة، وأطل ػػاهـ علػػع لططهػػا وا 

وأفػػاؼ "نأمػػؿ أف اسػػير لطػػ  ا ػػديث  يػػ .مراقبػػ  سػػير هػػذ  ال مليػػ  و ػػّث المػػواطنيف علػػع المشػػار   اإيجاب
سجؿ النالبيف  ما هو ملطط لها، وأف ا وف هذ  ال ملي  بمتاب  بداي  النطاؽ قطار المصػال  ، وأف ااػوج 

 هذ  المصال   بانالابات عام ".
 2/2/2026، قدس برس

 
 مصطفى البرغوثي: ما حققتو حممة المقاطعة لالحتالل يضعنا عمى بداية طريق التحرر 6

إف مػا  ققاػه  ملػ  »مصطفع البر ػوتي:  قاؿ اميف  ر   المبادرة الفلسطيني ، د. :مناصر  مداف - اـ اهللر 
علػع المسػاوى الػدولي يفػك الفلسػطينييف علػع بدايػ  الطريػؽ الػذي سػارت بػه  ر ػ  الا ػرر  إسرا يؿمقاط   

المقاومػ  الشػ بي  وا زيػز  ملػ  ، م ابرا اف الجمك ما بػيف «وي جنوب اوريقيا فد نظاـ االباراهايد ال نصري
 سيقود الع ا قيؽ ناا ل سياسي  بالغ  االهمي  لللاص مف اال ااؿ واسايطانه. سرا يؿالمقاط   الدولي  إ

و شػػؼ البر ػػوتي وػػي  ػػديث لػػاص لػػػ)ال ياة الجديػػدة(، عػػف اف  ملػػ  المقاط ػػ  الدوليػػ  بػػدأت اافاعػػؿ وػػي 
ل ديػػػد مػػػف البلػػػداف االوروبيػػػ  واالوريقيػػػ ، مشػػػيرا الػػػع اف ال ديػػػد مػػػف بريطانيػػػا والواليػػػات الما ػػػدة االمير يػػػ  وا

النجا ػػات الاػػي  ققاهػػا ال ملػػ  الاػػي  ػػاف رلرهػػا اعػػاف شػػر اي  ارسػػاف وػػارمز وريجػػس وػػي جنػػوب اوريقيػػا 
 .إسرا يؿمقاط   شر   هادي اليـ والصندوؽ الوطني اليهودي وي 

ا ػػدة االليػػر، بانػػه يشػػ ؿ قاعػػدة قانونيػػ  صػػلب  لا زيػػز واعابػػر قػػرار مجلػػس  قػػوؽ االنسػػاف الاػػابك لامػػـ الم
با االهػػا ومسػػاوطنيها  سػػرا يؿ، وسيسػػاهـ وػػي اصػػ يد وا ظػػيـ  ر ػػ  المقاط ػػ  إسػػرا يؿ ملػػ  المقاط ػػ  إ

 ومساوطنااها.
ي  او الشر ات الاي  انت سرا يلال قت لسا ر مالي   بيرة بالشر ات اإ سرا يؿواوف  اف  مل  المقاط   إ

مليػارات دوالر بسػبب قيامهػا  9قد م ها، متؿ شر   القطارات الفرنسي  الاي لسرت عطػا  سػ وديا بقيمػ  اا ا
 انفيذ مشروع القطار وي القدس الم ال .

 2/2/2026، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 ةية عمى سوريسرائيمحماس تدين الغارة اإل 7

قبػػؿ  سػػوري ي  علػػع سػػرا يلي شػػناها المقػػااات اإأدانػػت  ر ػػ  المقاومػػ  اإسػػامي  ) مػػاس( الغػػارة الاػػ: صػػفا
يوميف. ودعا ممتؿ  ر    ماس وي لبناف علي بر   لاؿ اساقباله وود اللقا  الشبابي الفلسطيني مف مليـ 
عػػػػيف ال لػػػػوة بر اسػػػػ  الشػػػػاب م مػػػػود عطايػػػػا مسػػػػا  اللمػػػػيس ال ػػػػرب والمسػػػػلميف لاو يػػػػد جهػػػػودهـ لمواجهػػػػ  

 ي  القادم  الاي سا مؿ علع إش اؿ  روب جديدة وي المنطق .يلسرا ملططات ومشاريك ال  وم  اإ
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واػػووير  سػػوري وشػدد بر ػػ  علػػع أف األولويػػ  اليػػوـ هػي ال مػػؿ لاػػأميف مرا ػػز إيػػوا  للنػاز يف الفلسػػطينييف مػػف 
اإ اتػػػ  ال اجلػػػ  لهػػػـ عبػػػر الفػػػغط علػػػع و الػػػ  األونػػػروا الاػػػي ال اقػػػوـ بواجبااهػػػا اجػػػاههـ، مطالًبػػػا با ييػػػد 

 .سوري واأميف عودة رمن  للناز يف الفلسطينييف إلع مليمااهـ وي  سوري ت الفلسطيني  وي المليما
وأ د  رص  ر    ماس علع او يد الموقػؼ الفلسػطيني وػي لبنػاف وال مػؿ مػف أجػؿ الم اوظػ  علػع الهويػ  

ف مػػف ال ػػودة إلػػع الفلسػػطيني  والمطالبػػ  بػػال قوؽ اإنسػػاني  والمدنيػػ  لشػػ بنا الفلسػػطيني وػػي لبنػػاف ريتمػػا يػػام 
 ديار  وي ولسطيف.

 2/2/2026، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 

 : "الكونفدرالية" مع األردن ليست مطروحة عمى جدول األعمال حالًيافتحمركزية  8
قالت اللجن  المر زي  ل ر ػ  "وػا " إف "قواعػد الصػراع قػد اغيػرت، وأف اي مفاوفػات مػك : راـ اهلل )ولسطيف(

ي يجػب اف اقػود الػع اقامػ  الدولػ  الفلسػطيني  وعاصػماها القػدس الشػريؼ علػع  ػدود الرابػك را يلسػالجانب اإ
 ".2967مف  زيراف عاـ 

وذ ر الناطؽ الرسمي باسػـ  ر ػ  "وػا " وعفػو مر زياهػا نبيػؿ ابػو ردينػ  وػي لاػاـ اجامػاع اللجنػ  المر زيػ  
(، أف اللجنػ  المر زيػ  ا ػدت روفػها 2|32) لل ر   بر اس  الر يس م مود عباس وػي راـ اهلل مسػا  اللمػيس

"للمشػػاريك المشػػبوه  الهادوػػ  الػػع اصػػفي  القفػػي  الفلسػػطيني  مػػف لػػاؿ الدولػػ  المرقاػػ ، او ايػػ   لػػوؿ الػػرى 
وأفاؼ: "أ دت اللجنػ  المر زيػ  أهميػ  المفػي قػدما  اناقص مف  ؽ الش ب الفلسطيني وي اقرير مصير ".

ا اافػػؽ عليػػه إ ػػاؽ وصػػؿ االنقسػػاـ المػػدمر، واعػػادة الو ػػدة والل مػػ  وػػي لطػػوات المصػػال  ، وانفيػػذ  ػػؿ مػػ
 ألرفنا وش بنا".

واػػابك: "اسػػاهجنت اللجنػػ  المر زيػػ  إتػػارة موفػػوع ال ونفدراليػػ  وػػي هػػذا الوقػػت بالػػذات،  يػػث اعاروػػت  البيػػ  
 ػػا علػػع جػػدوؿ دوؿ ال ػػالـ بالدولػػ  الفلسػػطيني "، مر ػػدة علػػع اف موقفنػػا التابػػت أف هػػذا الموفػػوع لػػيس مطرو 

االعماؿ وي الوقػت الػراهف واف ال اقػات المسػاقبلي  مػك االردف الشػقيؽ سػاب ث وقػط ب ػد قيػاـ دولػ  ولسػطيف 
 وعاصماها القدس الشريؼ".

 2/2/2026، قدس برس
 

 ضد سورية "إسرائيل"عمى غارة  "الرد بقوة"تطالب بـ الشعبيةالجبية  9
ي  سػػرا يلريػػر ولسػػطيف يػػـو أمػػس بػػػ'الرد بقػػوة' علػػع الغػػارة اإأشػػرؼ الهػػور: طالبػػت الجبهػػ  الشػػ بي  لا  - ػػزة 

وقالػػت الجبهػػ  الشػػ بي  علػػع لسػػاف عفػػو م ابهػػا السياسػػي أبػػو  الاػػي اسػػاهدوت قبػػؿ أيػػاـ األرافػػي السػػوري .
أ مد وراد الذي اسان ر الهجوـ، انه 'مف  ؽ المقاوم  وسوري  اف ارد بقوة علع هذا ال ػدواف وأال امػر جػرا ـ 

ووصػػػؼ الغػػػارة بػػػػ 'الجريمػػػ  الاػػػي افػػػاؼ إلػػػع الجػػػرا ـ الاػػػي يرا بهػػػا ال ػػػدو  صػػػهيوني بػػػدوف عقػػػاب'.ال ػػػدو ال
الصهيوني فد ش بنا وأمانا ال ربي '، وقاؿ انها امتؿ 'ا ديًا صارلًا لقرارات الشرعي  الدولي  ومبادئ القػانوف 

 الدولي'.
انيف الدوليػػػ  واسػػػاهيف بقػػػدرات األمػػػ  بهػػػذ  الجريمػػػ  الن ػػػرا ، افػػػرب ب ػػػرض ال ػػػا ط القػػػو  إسػػػرا يؿوأ ػػػد أف 

ال ربي ، مشيرا اف االعادا ات اليومي  فد الفلسطينييف وي القدس الصف  الغربي  وقطاع  زة، وعلع الشػ ب 
ال ربػػي وػػي لبنػػاف وسػػوري  'بمػػا يج ػػؿ مػػف الفػػروري والمهػػـ الػػرد الفػػوري علػػع اعادا ااػػه  اػػع يلقػػف درسػػًا ال 

   األعماؿ اإجرامي '.يجرر مف ورا ه علع ا رار متؿ هذ
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وااهـ أبو أ مد وراد المرسسات الشرعي  الدولي  بػػ 'االن يػاز بغالبياهػا لل يػاف الصػهيوني'، وقػاؿ انهػا ال اػديف 
 جرا مه، داعيًا مجلس األمف اف ي وف له موقؼ يروض متؿ هذ  األعماؿ ال دواني .

 2/2/2026، القدس العربي، لندن
 

 لمسماح لحواتمة بالعودة لفمسطين "إسرائيل"ي اتصاالت مع السمطة تجر : الكريمقيس عبد  20
وليػد عػوض: ا ػدت مصػادر ولسػطيني  لػػ"القدس ال ربػي" الجم ػ  بػاف السػلط  اجػري ااصػاالت مػػك  -راـ اهلل 
 مف اجؿ السماح لاميف ال اـ للجبه  الديمقراطي  نايف   واام  بال ودة لارافي الفلسطيني . إسرا يؿ

 ريـ عفػو الم اػب السياسػي للجبهػ  للديمقراطيػ  لػػ"القدس ال ربػي" الجم ػ  وجػود ااصػاالت  د قيس عبد الأو 
مػػػف اجػػػؿ عػػػودة  واامػػػ  ال اصػػػؿ علػػػع رقػػػـ وطنػػػي ولسػػػطيني ياػػػي  لػػػه ال ػػػودة لارافػػػي الفلسػػػطيني  اال اف 

 سلطات اال ااؿ اواصؿ عرقل  عوداه بذرا ك و جل واهي  علع  د قوله.
اؿ السماح ل واام  بال ودة بالليه والجبه  الديمقراطي  عف ال فاح المسػل  قػاؿ وبشأف اشاراط سلطات اال ا

عبػػػد ال ػػػريـ "ال مجػػػاؿ لل ػػػديث عػػػف موقػػػؼ الجبهػػػ  الديمقراطيػػػ  بشػػػأف ال فػػػاح المسػػػل   شػػػرط لل ػػػودة اوالي 
عامػا و ػاف  25موفوع الر. وال ودة لاخ الرويؽ نايؼ  ؽ له وهو  صؿ علػع رقػـ وطنػي منػذ ا تػر مػف 

يوف سػرا يلارض اف يف ؿ هذا الرقـ الوطني لام ينه مف ممارسػ   قػه باالقامػ  علػع ارض الػوطف ول ػف اإمف
واػػابك عبػػد ال ػػريـ قػػا ا لػػػ"القدس ال ربػػي" "اجػػري ا ف مػػف قبػػؿ القيػػادة  وػػي ذلػػؾ ال ػػيف عطلػػوا هػػذ  اللطػػوة".

ي وي اف يؿ رقمه الوطني وممارس  الفلسطيني  م اوالت لروك هذا ال ظر ولام ينه مف اف ياماك ب قه الطبي 
  ؽ االقام  وي وطنه".

ي مػا زالػت اماطػؿ وػي السػماح ل واامػ  بػال ودة لارافػي سرا يلواوف  عبد ال ريـ باف سلطات اال ااؿ اإ
ي ول ػف الجهػود ااػابك مػف اجػؿ سػرا يلالفلسطيني ، وقاؿ " اػع ا ف لػيس هنػاؾ جػواب وافػ  مػف الجانػب اإ

 ااميف عوداه".
السػػماح ل واامػػ  بػػال ودة لارافػػي الفلسػػطيني  هػػو سياسػػي،  إسػػرا يؿار عبػػد ال ػػريـ الػػع اف سػػبب روػػض واشػػ

وقاؿ "اال ااؿ ال يريػد مزيػدا مػف القػادة المنافػليف الػذيف يابنػوف المواقػؼ الاػي يابناهػا الرويػؽ نػايؼ  واامػ  
مبػػػررات شػػػ لي  اقػػػدـ مػػػف قبػػػؿ وػػػي الجبهػػػ  الديمقراطيػػػ  وهػػػذا امػػػر وافػػػ  واعاقػػػد انػػػه هػػػذا هوالسػػػبب، وهػػػذ  

اال ااؿ  ابرير هذا الموقؼ وهـ يريدوف اف ين روا عليه  ؽ االقام  علع ارض وطنه وال ودة لهذ  االرض 
 بسبب مواقفه السياسي ".

 2/2/2026، القدس العربي، لندن
 

 في الضفة وحدة استيطانية في "غوش عتصيون" 646باراك يصادق عمى بناء  22
و دة س ني  جديدة وي مجمك  346ي ايهود باراؾ لططًا لبنا  سرا يلقر وزير الدواع اإو االت: أ -القدس 

 " وش عاصيوف" االسايطاني الواقك جنوب مدين  بيت ل ـ.
و دة س ني  وع مساوطن   200يوف أف اللطط الاي أقراها وزارة باراؾ اشمؿ بنا  إسرا يلوأوف  مسرولوف 

 ديـ." و دة بمساوطن  نو 246"ا واع" و"
وقاؿ داويدي بيرؿ ر يس اجمك " وش عاصيوف" إف لطط بنا  هذ  الو دات الس ني  قد اـ امريرها قبؿ 

 .32/2/2023أسابيك،  ير أنه لـ ا لف أي  بيانات بشأنها  اع مسا  اللميس 
 //، األيام، رام اهلل
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 ريخ ليبرمان: قرارات مجمس حقوق اإلنسان ال أساس ليا ومكانيا مزبمة التا 22

ليبرماف اناقادات الذع  لمجلس  أويجدوري المساقيؿ سرا يلوجه وزير اللارجي  اإ: سما –القدس الم ال  
  قوؽ اإنساف الاابك لألمـ الما دة ب د مطالباه باف يؾ المساوطنات وورًا وا ويض الفلسطينييف.

تبت مرة ألرى »قا ًا: عف ليبرماف اهجمه امس علع مجلس  قوؽ اإنساف، « م اريؼ»ونقلت ص يف  
«. نسرا يؿأنه ال عاق  بيف اسـ  قوؽ اإنساف و قوؽ اإنساف نفسها، وهذا المجلس همه الو يد المس ب

سنواصؿ البنا  االسايطاني وال يش وي الففه الغربي ، و ؿ الاقارير الصادرة عف مجلس  قوؽ »وأفاؼ: 
 «.يخاالنساف ال أساس لها مف الص ه وم انها مزبل  الاار 

//، الحياة، لندن
 

 "معاريف": نتنياىو غّير قواعد المعبة مع سورية 26
ي  علع سرا يلالو االت: نشرت ص يف  "م اريؼ" ال بري ، مسا  أمس، اقريرًا مفصًا عف دواعي الغارات اإ

 .وسوري  إسرا يؿسوري ، وما هو الشي  الذي يناظر منطق  الشرؽ األوسط ب د زيادة الاوار بيف 
وقالت الص يف  اف الاوار الذي يسود المنطق  وي الوقت ال الي لـ يأت مف وراغ واف ر يس الوزرا  

انه ال يساطيك اإقداـ علع لطوة  إسرا يؿي نانياهو م روؼ بيف األوساط السياس  وال س ري  وي سرا يلاإ
 هسايري   فرب سوري  وي الوقت ال الي اال وي وف ما مقًا وي دراساها.

وف  الاقرير اف الاهديدات الاي اطلقها نانياهو لسوري  و زب اهلل بشأف نقؿ األسل   ال يميا ي  الع  زب وأ
اهلل  انت علع م مؿ الجد واف نانياهو ب  وماه الجديدة يريد الانصؿ مف االناقادات الاي وجهت له لاؿ 

ال بالصواريخ وال  إسرا يؿأل د اف يهدد ييف انه ال يم ف سرا يل رب  زة "عامود الس اب" ويريد اف يتبت لد
 بال روب.

وي السابؽ ووزرا ها لـ يالذوا  إسرا يؿواواد الاقرير اف نانياهو  ير قواعد الل ب  مك سوري  واف   ومات 
متؿ هذ  القرارات الهسايري  بالل ب مك عدو لطير متؿ ايراف، واف نانياهو واتؽ مف نفسه ومف جيشه انه 

 مهما  لؼ االمر. سيناصر بالنهاي 
ابنت ملاطرة م سوب  ال واقب،  يث اف النظاـ السوري يمر ب ال  اوار  بيرة  إسرا يؿوأفاؼ الاقرير اف 

 نايج  الصراعات الداللي  مك التوار، وهو بذلؾ سيلاار عدـ الرد".
يراف الداعماف للنظاـ السوري علع  د سوا  علع أبواب  انالابات ووي الوقت نفسه منظم   زب اهلل وا 

 وي الوقت ال الي". إسرا يؿقادم  وا ديات مالي  مف شأنها اف امن هـ مف الرد علع 
 //، األيام، رام اهلل

 
 

 لبيد: سأحارب لسياسة معتدلة تجاه الفمسطينيين 24
أظهرت أف  إسرا يؿإف اساطاعات الرأي وي « هناؾ مساقبؿ»قاؿ يا ير لبيد زعيـ  زب : القدس الم ال 

ييف يريدوف  ؿ الدولايف. وافاؼ أنه سي ارب مف أجؿ سياس  أ تر اعاداال اجا  سرا يل  اإ البي
 الفلسطينييف.

 .إسرا يؿاألمير ي  بأف يصب  يوما ما ر يسا للوزرا  وي « اايـ»واوقك لبيد وي مقابل  مك مجل  
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سطينييف، ألنه ال يم ف ييف يقن وف أنفسهـ بأف ال جدوى مف ال ديث مك الفلسرا يلإف اإ»وقاؿ لبيد: 
أعاقد بأنهـ ملط وف، وأرى أف عدـ االعاماد علع »وأفاؼ: «. االعاماد عليهـ وي هذا المجاؿ

الفلسطينييف يجب أف ي وف األساس الذي نساند إليه وي ال ديث م هـ ألف الساـ يصنك مك األعدا  وليس 
 «.مك األصدقا 

ييف يدعموف  ؿ الدولايف مك سرا يلأوادت بأف أ لبي  اإ ي سرا يلوأوف  لبيد أف م ظـ االساطاعات اإ
ي، عندما سرا يلباعاقادي يجب عدـ الوقوع وي اللطأ الذي وقك به اليسار اإ»الفلسطينييف. وأفاؼ: 

وبشأف وفك  «.إننا جاهزوف لل ودة إلع طاول  المفاوفات»واابك: «. أعرب عف اسا داد  للانازؿ سلفا
ييف ي رووف بأننا سننس ب مف المساوطنات عدا الاجم ات سرا يلف أ لب اإالمساوطنات قاؿ لبيد أ

 االسايطاني  ال برى وي  وش عاصيوف وم اليه ادوميـ وأر يؿ.
 //، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 عضو الكنيست شيمح: المفاوضات مع الفمسطينيين لن تكون عبثية   25

اف المفاوفات مك الفلسطينييف لف ‹ يش عايد›مف قادة  زب ي عوور شيل ، سرا يلقاؿ عفو ال نيست اإ
نما جدي .  ا وف مفاوفات عبتي  وا 

اف ا د شروط دلوؿ  زبه الع اال ااؼ ال  ومي هو ›وأفاؼ شيل ، وهو ص اوي، لدذاع  ال بري  
 ‹.ييفال ودة الع طاول  المفاوفات ليس مف اجؿ الافاوض وانما مف اجؿ الاوصؿ الع اافاؽ مك لفلسطين

 //، الدستور، عّمان
 

 ميونيخ فيمع بايدن ووزراء الدفاع األوروبيين  باراك يبحث األوضاع السورية 26
ي، إيهود باراؾ، سلسل  لقا ات مك مسروليف وي الغرب سرا يلأجرى وزير الدواع اإ: نظير مجلي - اؿ أبيب

باراؾ أبلغ نظرا   أف سوري  اقارب وقاؿ مصدر   ومي رسمي وي اؿ أبيب، إف .  وؿ األوفاع السوري 
مف  ال  ووفع لطيرة للغاي  اسادعي وفك اساراايجي  جديدة وي دوؿ الغرب، لووا مف ادهور ال ا مد 
عقبا . ومك أف باراؾ ساور إلع ميونيخ األلماني  للمشار   وي مرامر األمف والا اوف الذي يشارؾ ويه وزرا  

لرى، وننه وفك وي  سابه إتارة الموفوع السوري بش ؿ  اد، الدواع وي دوؿ الغرب وب ض الدوؿ األ
باالدعا  أف الغرب ال يدرؾ ب د ألطار األوفاع وي سوري  واب ااها وما اسببه مف اأتير سلبي علع 

 «.درج  زعزع  االساقرار والاهديد بفرب مصال  الغرب»المنطق  برماها إلع 
 يس األمير ي، جوف بايدف، ووزرا  الدواع وي  ؿ مف وسيجامك باراؾ علع انفراد مك  ؿ مف نا ب الر 

 ألمانيا وورنسا و ندا و يرها. 
 //، الشرق األوسط، لندن

 
 ي يجّمد أوامر فتح النار عمى المتظاىرين الفمسطينيين في الضفةسرائيمالجيش اإل 27

ا د قيادة المر ز وي ي ، أف قإسرا يلمصادر عس ري  عف  ص يف  هآراس: ذ رت البياف -األرافي الم ال 
ي الجنراؿ نياساف ألوف، أصدر ا ليمات لقادة الو دات ال امل  وي الفف  الغربي ، اقفي سرا يلالجيش اإ

 إسرا يؿباجميد أوامر وا  النار علع الماظاهريف، ب د اإدانات الدولي  والمطالب  بفا  ا قيؽ وي اسالداـ 
 للذليرة ال ي  وي قاؿ الفلسطينييف. 
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 //، ن، دبيالبيا
 

 قميمية إتنذر بحرب  ةية عمى سوريسرائيمتايمز": الغارة اإل"ال 28
نشرت ص يف  "ذي اايمز" البريطاني  اليوـ الجم   اقريرًا مف مراسليها ماراف ولياشر : و االت - 48عرب

ؿ اندالع  رب ي  علع سوري  وما اتاراه مف اوار وقلؽ مف ا اماسرا يلوشيرا ورين ؿ عف الغارة الجوي  اإ
" الملاوؼ مف ام اني  اف يردي الصراع السوري الع  رب اقليمي  ازدادت زيادًة وقاؿ الاقرير: إف: اقليمي . 

ي  إسرا يل ادة امس عندما هدد نظاـ نظاـ االسد وايراف، اوتؽ  لفا ه، باالناقاـ ردًا علع فرب  جوي  
 االرب ا .

ـ الما دة وا دت  ؽ الباد "وي الدواع عف نفسها وارفها واشا ت وزارة اللارجي  السوري  الع االم
وسياداها". واعلف علي عبد ال ريـ، سفير سوري  لدى لبناف، اف باد  قد االذ "قرارًا مفاج ًا بالرد علع عدواف 

 ي ".سرا يلالطا رات اإ
  //، عرب 

 
  الحراسة حول سفاراتياتنصب منظومة "قبة حديدية" ثالثة في الشمال وتعزز  "إسرائيل" 29

ي  " ال  الاأهب" وي صفووها، وعززت ال راس  وي سرا يلرو ت أجهزة األمف اإ: يو بي اي - إسرا يؿ
سفارااها وب تااها بأن ا  ال الـ، ونصبت بطاري  "قب   ديدي " تالت  بشماؿ الباد، ا سبًا مف رد مف جانب 

 قبؿ يوميف.سوري  أو  زب اهلل علع مهاجم  موقك وي سوري  
ي روك  ال  اإسانفار وي صفوؼ قوااه، ا سبًا مف رد سرا يلي  أف "الجيش اإإسرا يلوذ رت وسا ؿ إعاـ 

م امؿ علع مهاجم  الموقك السوري" صباح التاتا  المافي، وعلع أتر اهديد إيراني بأنه سا وف للغارة 
 ي  وي سوري  "عواقب وي اؿ أبيب".سرا يلاإ

ي  اساب د ردًا مف جانب سوري  أو  زب اهلل، أو  اع إيراف، علع ش ؿ سرا يلزة األمف اإأجه ولـ اساب د
ي ، إال أف "هذ  األجهزة لـ اساب د ا اماؿ سرا يلإطاؽ صواريخ، لاص  مف لبناف، بااجا  األرافي اإ

 إطاؽ صواريخ مف دوف أف ي لف  زب اهلل مسرولياه عف ذلؾ".
ي  إسرا يلهو مف إقداـ " زب اهلل" أو إيراف علع انفيذ هجمات فد أهداؼ   يؿإسرال ف الا سب األ بر وي 

 أو يهودي  وي ال الـ.
وي ال صوؿ علع أقن   واقي  واجهيز الماجئ  إسرا يؿووي ظؿ هذ  األجوا  الماوارة اسامر المواطنوف وي 

 ا ليمات رسمي  بذلؾ. ، بمبادرة سلطات م لي ، ر ـ أف السلطات األمني  لـ اصدرإسرا يؿوي شماؿ 
//، الحياة، لندن

 
 : مراكز توزيع الكمامات الواقية من "الكيماوي" ال تستوعب تدفق السكان "إسرائيل" 20

، اف ادوؽ إسرا يؿعلنت مرا ز اوزيك ال مامات الواقي  مف ال يماوي، شماؿ : أرماؿ ش ادة -القدس الم ال  
ات ادى الع  اؿ ووفع وعدـ سيطرة، ر ـ مفاعف  عدد الس اف المفاجئ عليها لل صوؿ علع  مام

ييف وقفوا بالدور الطويؿ لل صوؿ علع ال مامات وقد افطرت سرا يلال امليف ويها. وابيف اف االؼ اإ
الجبه  الداللي  المسرول  عف الموفوع وا  مرا ز افاوي  الساي اب الس اف  ما دعاهـ الع طلب 

 يها بنقليات لاص ، للالفيؼ مف الفغط.ال مامات عبر الهااؼ وال صوؿ عل
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ي سوى ملجأيف، ويما مساشفيات الشماؿ  ير إسرا يل 2600وابيف انه وي وا دة مف البلدات ال يوجد ؿ 
جاهزة ل اؿ طوارئ. وقد اعلف عدد مف س اف الشماؿ انهـ اسا دوا للاوجه الع اؿ ابيب وي  اؿ اص يد 

 .امني

//، الحياة، لندن

 ثمثي أعضاء الكنيست يوصون بتكميف نتنياىو تشكيل الحكومةأكثر من  22
ي  سرا يلر يس الدول  ال بري  شيم وف بيريس، بووود عف جميك األ زاب اإ : اجامكاؿ أبيب: نظير مجلي

الفا زة وي االنالابات األليرة، لاؿ اليوميف الفا ايف، واسامك إلع ررا هـ وي االنالابات وناا جها والقفايا 
اشغلهـ، ووجه إليهـ جمي ا سراال  وؿ رأيهـ وي هوي  ر يس ال  وم  القادـ، وأبلغه  البياهـ بأنهـ  الاي

 220نا با مف مجموع  82يروف أف نانياهو هو صا ب ال ظوظ ال برى وي اش يؿ   وم . ويمتؿ هرال  
، و زب المساوطنيف 29بيد ، ويوجد مساقبؿ بر اس  يا ير ل32ي )اللي ود بيانا سرا يلنا با وي البرلماف اإ

بر اس  إيلي يشاي « شاس»، و زب اليهود الشرقييف المادينيف 22بر اس  نفاالي بينيت « البيت اليهودي»
مقاعد، و زب  7بر اس  ي قوب لياسماف « يهدوت هاوراة»، و زب اليهود الغربييف/ األش ناز المادينيف 22
 بر اس  شاروؿ موواز/ مق ديف(.«  ديما»

ف هذ  الاوصي  ال ا ني أف نانياهو نج  وي إقام  ا ااؼ ل  وماه ب د  إذ إف المفاوفات  ير يذ ر أ
 الرسمي  الاي يجريها مك األ زاب المذ ورة لما ازؿ وي بداياها. 

واوجه ممتلو األ زاب الديني  إلع بيريس بطلب أف يف ؿ نفوذ  الجماهيري لمصل   الو دة بيف المادينيف 
عدـ السماح بالمساس بال قوؽ الاي ا اسبوها إعفا  مف يلاار دراس  الاوراة مف اللدم  وال لمانييف، و 

ال س ري   ألف وي ذلؾ مساسا بجمهورهـ وبالاوراة. وسلمو  رسال  مف ر يسهـ الرو ي، ال الاـ عوواديا 
 .إسرا يؿيوسيؼ، ي ذر ويها مف أف اجنيد الشباب الماديف سيقود إلع  رب أهلي  وي 

شاروؿ موواز اساهجاف وسا ؿ اإعاـ للاوصي  با ييف نانياهو ر يسا لل  وم  المقبل   إذ  اف وقط  وأتار
إلع مغامرات  ربي  مدمرة لمصال   إسرا يؿنانياهو سيقود »قبؿ أسابيك قليل  قد  ذر مف سياساه قا ا: 

 «.إسرا يؿ
ادة شيلي ي يموواش، الاي أ دت وبدا أف بقي  األ زاب ساجلس وي الم ارف ، لصوصا  زب ال مؿ بقي

أنها اروض الاوصي  بأي نا ب لر اس  ال  وم   ألنها ال اتؽ بأف صا ب ال ظوة نانياهو سوؼ يدير 
الدول  بش ؿ سليـ. وقالت إف  زبها سيدعـ ال  وم  وي القفايا األمني  ووي قفي  الساـ، ول ف مف 

 مقاعد الم ارف .
يفني، وقالت إنها ساناظر لارى ما هي سياس  ال  وم  المقبل ، ونذا اسيبي ل« ال ر  »وأما ر يس   زب 

 وجداها   وم  ساـ، و ندها سانفـ إليها.
ألف جميك »وامانك  زب ميراس اليساري واأل زاب ال ربي  التات  عف اسمي  مرش  لر اس  ال  وم   

ف، إف ال  وم  المقبل  سافيك مرة وقالت ر يس  ميراس، زهاوا  او «. المرش يف ال يسا قوف إدارة الدول 
 ألرى ورص  ا قيؽ الساـ.

وقاؿ النا ب أ مد «. مش ل  الامييز وي برامل األ زاب اليهودي »وا دث ممتلو األ زاب ال ربي  عف 
ي  او ي بأنها ال اريد لأل زاب ال ربي  سرا يلالطيبي، مندوب القا م  ال ربي  وال ربي  للاغيير، إف األ زاب اإ

 ا وف وي اال ااؼ ال  ومي، أو  اع وي الم ارف ، وهذا أمر مقلؽ للغاي .أف 
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وأعرب  نا سويد، مندوب الجبه  الديمقراطي  للساـ والمساواة، عف القلؽ واالشم زاز مف إعاف األ زاب 
 ي  بغالبياها السا ق  عف نبذ األ زاب ال ربي ، ومف اغييب موفوع الساـ مك الفلسطينييف.سرا يلاإ

ي  اللو مف أي شلصي  سرا يلوقاؿ مندوب  زب الاجمك الوطني، جماؿ ز الق ، إف اللريط  ال زبي  اإ
 جادة وي ا قيؽ رماؿ المواطنيف ال رب وي الساـ والمساواة والديمقراطي  ال قيقي .

 امل ، وأعلف وقد رد بيريس قا ا إف وظيف  الديمقراطي  هي أف افمف ال قوؽ لجميك المواطنيف والمساواة ال
 روفه ل ؿ مظاهر ال نصري  والامييز علع أي للفي   انت، ديني  أو طا في  أو عرقي .

 //، الشرق األوسط، لندن
 

 ية لمنح عالوات المدارس والمعممين الييودإسرائيممقاييس عنصرية منظمات حقوقية:  22
ي  دعوف سرا يلوع، قرار وزير الا ليـ اإاناقدت منظمات  قوقي  وي نهاي  األسب: برهـو جرايسي -الناصرة 

ساعر، باقديـ من  لاص  للمدارس اليهودي ، وعاوات لاص  للم لميف اليهود، علع أسس عنصري ، فمف 
 مساعيه لاشجيك الاجند علع الجيش والاتقيؼ علع مبادئ ال رب واال ااؿ، واشجيك االسايطاف.

لمدارس وعاوات لاص  للم لميف، وي نهاي  ال اـ الدراسي، بنا  ي  من  لسرا يلوعادة اقدـ وزارة الا ليـ اإ
علع عدة مقاييس، مف بينها الا صيؿ ال لمي واقدمه، والبرامل الاربوي  واالجاماعي ، و يرها مف المقاييس، 
إال أف الوزير ساعر، أدلؿ هذا ال اـ مقياسا جديدا، عمليا ملصصا لليهود و دهـ، وهو مدى نجاح 

ي، واقبؿ المفاهيـ الصهيوني ، سرا يللم لميف علع روك جاهزي  الطاب لللدم  وي الجيش اإالمدرس  وا
إفاو  إلع مدى اشجيك الطاب علع زيارة المساوطنات، ومناطؽ لاص  وي الفف  الغربي  الم ال ، متؿ 

ياس، و شفت أ تر القدس واللليؿ الم الايف. ولـ انؼ وزارة الا ليـ وي ردها علع ص يف  "هآراس" هذا المق
عف عنصرياها، بالقوؿ، إف بنم اف المدارس ال ربي  اشجيك الطاب ال رب علع اأدي  ما يسمع بػ"اللدم  

ي سرا يلبش ؿ جارؼ،  ما أنه  اع القانوف اإ 48المدني " البديل  لللدم  ال س ري ، الاي يروفها ولسطينيو 
ي ، إف هذ  اللطوة، ازيد مف الفجوات الا ليمي  سرا يلاإال يلـز باأدياها. وأ دت جم ي  "صندوؽ إبراهيـ" 

واالجاماعي  بيف الطاب اليهود وال رب، لاص  أف هذا القرار ينفـ إلع سلسل  رليات وأدوات اميز وي 
 اوزيك الميزانيات بيف جهازي الا ليـ ال ربي وال بري.

الوزير ساعر، وقاؿ، إف ساعر ال ي افي وهاجـ النا ب إياي  يلروف، مف  ر   ميراس "اليساري "، قرار 
بالجوالت وي اللليؿ، ووي أما ف اراث مزعوم ، بؿ دوك بانمي  تقاو  وعس رة جهاز الا ليـ، وأفاؼ سالرا، 
ولهذا وقد نرى وي مر ل  قادم ، أف الشرط لاولي إدارة مدرس ، أف ي وف الماقدـ براب  عقيد وما ووؽ، و اع 

 جهاز الا ليـ، علع أف ي ونوا مف الو دات القاالي  وي الجيش بش ؿ لاص. اش يؿ لجاف قبوؿ لل مؿ وي
 //، الغد، عّمان

 
 ية تخضع موظفييا ألجيزة فحص الكذبسرائيمالخارجية اإل 26

ي  وي نهاي  األسبوع، مف أف الوزارة اا قهـ، سرا يلاشا ع موظفوف  بار وي وزارة اللارجي  اإ :ناصرةال
وا لا قيقات، عبر رل   شؼ ال ذب، مشدديف علع أف ما ياـ هو بني از مف وزير والزمهـ بأف يلف 
 ليبرماف، علع الر ـ مف اساقالاه، قبؿ أ تر مف شهر مف منصبه. أويجدوراللارجي  المساقيؿ، 

//، الغد، عّمان
 

 األخطار الخارجية "قشة"نتنياىو يتعمق بـتحميل:  24
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ي  )ال نيست( صف   لر يس سرا يل ل النها ي  لانالابات البرلماني  اإب د أف  ملت الناا: سهير إبراهيـ
يبدو جليا أف زعيـ الا الؼ اليميني الماطرؼ:  .با قيؽ ووز لجوؿ نانياهوالوزرا  المناهي  والياه بنياميف 

 بيانا" يواجه ص وب  وي اش يؿ ا ااؼ   ومي يفمف له البقا  علع رأس السلط ، إسرا يؿ -"اللي ود
 . 220نا بًا وي ال نيست مف أصؿ  80السيما وأنه ي ااج دعـ 

اللطر اإيراني والسوري بؿ واللبناني أيفًا إرهاب « وزاع »باسالداـ  نانياهوووي لفـ هذا المشهد، بدأ 
« واسك ومساقر»ييف، الذيف ال افارقهـ الهواجس األمني ، إقناعهـ باالنفماـ إلع ا ااؼ   ومي سرا يلاإ
بر اساه. ور ـ أنه لـ ياطرؽ لاؿ  ملاه االنالابي  إلع « قوي »اساه، ب د اف  اف قد وعدهـ ب  وم  بر 

ألطار البرنامل النووي اإيراني والساح ال يماوي السوري، بؿ إنه لـ يذ ر اسـ إيراف وال مرة وا دة لاؿ 
نالابات  ير المرفي  بالنسب  إليه دأب علع الاذ ير بذلؾ ب د إعاف ناا ل اال نانياهوال مل ، إال أف 

شاروؿ موواز الندماج «  اديما»ولمريديه، وب د ال ديث عف قرب الاوصؿ الافاؽ بيف البيد وزعيـ  زب 
مق دا وي  22ووصوله الع « يوجد مساقبؿ»، بهدؼ اقوي  نفوذ  زب «يوجد مساقبؿ»األلير وي  زب 

، وا قيؽ نانياهوشروط أوفؿ وي المفاوفات مك  ال نيست ب د هذا االندماج، ما يساعد  علع ا قيؽ
 م اسب أ تر وي اال ااؼ ال  ومي الجديد.

هذا الزعيـ اليميني وجد القش  الاي يا لؽ بها مف لاؿ روك وايرة الاوار األمني إلع  د يصؿ إلع فرورة 
ويل ، ومف تـ إعاف اش يؿ   وم  طوارئ واس  ، ام نه مف اش يؿ   وم  مرقا  قد اسامر إلع وارة ط

يرمف لنفسه عنصري القلؽ والوقت لم اول  إقناع ب ض األ زاب بنبقا    وم  الطوارئ أو االنلراط ويها 
 لاش يؿ ا ااؼ جديد، يبقع هو بالطبك وي قم  هرمه.

مق دًا وقط، أي مق د  20، ما سيبقيه وي نطاؽ «بيانا إسرا يؿ»يواجه أيفا ا اماؿ وؾ الا الؼ مك  نانياهو
 د أ تر مف لبيد.وا 

ال يملؾ ال دد ال اوي مف أعفا  ال نيست إقام   نانياهوووي  اؿ  دوث ذلؾ او بقا  الا الؼ قا ما، ونف 
 . «يبغفها»، ما يج له مفطرا للاوصؿ إلع اافاؽ مك أ زاب وشلصيات قد ي وف «القوي »  وماه 

 //، البيان، دبي
 

 من غيبوبتو لدقائق"ىآرتس": ماذا سيقول شارون لو أفاق  25
ي ، سرا يلو االت: اسا رض "يو يؿ مار وس" الذي ي ابر أ د  بار  ااب ص يف  "هآراس" اإ -القدس 

، وذلؾ مف لاؿ سيناريو قدمه علع لساف ار يؿ شاروف، ر يس إسرا يؿال اؿ الذي وصلت اليه دول  
سبك سنوات. وبنع "مار وس" مقاله الذي  ي األسبؽ الذي ما زاؿ وي  ال   يبوب  منذ ن وسرا يلالوزرا  اإ

نشر  الموقك االل اروني لص يف  "هآراس"، أمس، علع أساس اوارافي، يقوؿ ويه: ماذا سيقوؿ شاروف لو 
لاؿ سنوات  يابه عف السا    إسرا يؿانه أواؽ مف  يبوباه لدقا ؽ وشاهد ما وصلت اليه  اؿ دول  

مقاله: "األمر األوؿ الذي  اف سياطرؽ اليه شاروف، هو اف يقوؿ ي وي سرا يلالسياسي ؟ ويقوؿ ال ااب اإ
ماذا و لاـ بدولاي؟ ايف الافع  اديما ) زب  اديما( لاصاي؟ و يؼ نج اـ بنجبار ساانلي ويشر )م اوظ 

( علع الهرب؟ وافاؼ اف "شاروف  اف سياسا ؿ ايفًا،  يؼ يم ف اف يظؿ نانياهو وي ر اس  إسرا يؿبنؾ 
 ؿ الذي  دث؟ و يؼ له اف يفّ ر انه سياولع ر اس  ال  وم  للمرة التالت ، ب د اف ا ّلؽ الوزرا  ب د 

منبوذة وي جميك ان ا  ال الـ؟ ويفيؼ مار وس اف "نانياهو وقد قواه، وي  إسرا يؿبليبرماف الذي ج ؿ 
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الجناح اليميني وي  ووي ال الـ، اال انه لـ ياردد وي اقام    وم  أقلي  مك ويغليف و وابولي )مف إسرا يؿ
اللي ود( واال زاب الديني ، ومف علع شا لاها، باإفاو  الع م اوظاه علع ال اق  مك ليبرماف، والمهـ 
بالنسب  له اف يظؿ وي ر اس  الوزرا ، واف يقوؿ ها انا باٍؽ لوالي  تالت ". ويرى مار وس اف االلابار 

مق دًا الاي  29ف يتبت انه ليس ُأل وب  وي يد نانياهو، والػ ال قيقي اماـ "يا ير لبيد" و زب "يش عايد" هو ا
 صؿ عليها ال زب، اشّ ؿ قوة  بيرة اف هو ا سف اسا مالها، لاص  وي  اؿ امسؾ لبيد وزمار  

، "ألنه عاجًا اـ رجًا واف نانياهو سيسقط، واف هدؼ لبيد يجب اف إسرا يؿبالقرارات الاي ا دد مصير 
 ل  مك سقوط نانياهو".ي وف منك سقوط الدو 

 //، األيام، رام اهلل
 

 العسكري" -"األمني وخاصة  االقتصاديطاقم خبراء سري ينبو لخطورة الوضع ": إسرائيل" 26
، شّ له ر يس الوزرا  الصهيوني "بنياميف نانياهو" سرًا أّف االقاصادييفاسانال طاقـ رسمي مف  بار اللبرا  

الصهيوني  األليرة، إذ ابيف أّنه باإفاو  إلع ال جز  االنالاباتف عشي  األوفاع ألطر ب تير مما ُأعل
، ونف هناؾ اوق ات بشأف 2022مليار "شي ؿ" وي الميزاني  ال ام  نهاي  ال اـ المافي  40البالغ قراب  

ي " ال ام  يلسرا األشهر القليل  المقبل  بأنها سا وف شديدة ال ّدة والقسوة. وأوف  الطاقـ أّف المدلوالت "اإ
مف الفرا ب سااراجك  تيرًا، مما يسادعي مصرووات أ بر مما  اف ماوق ًا، ولاص  وي المجاؿ األمني 
ال س ري والروا  والملصصات علع أنواعها، األوالد والشيلول  والبطال  و يرها مف الملصصات الاي 

 اصروها مرسس  الاأميف الوطني.
موقع عكا اإلخباري، فمسطين

//، العدد المعموماتي،  التقرير
 

 األونروا: الحرب ىجرت نصف الالجئين الفمسطينيين في سورية 27
ألؼ ولسطيني ي يشوف  500ألفًا مف أصؿ  250أدت ال رب المندل   وي سوري  إلع اهجير : (.)أ.ؼ.ب

إف " :ونروا وي بيافإلع األردف. وقالت و ال  األ 3500ألفًا إلع لبناف ون و  20وي هذا البلد، ويما لجأ 
ولسطينيًا لقوا، األسبوع  23، وأفاوت أف "ألؼ الجئ ولسطيني ي ااجوف إلع مساعدة إنساني  400

مف عناصرها هـ  8، وأشارت إلع أف "المافي، مصرعهـ ويما اار ز الم ارؾ وي دمشؽ وفوا يها
 مسجونوف أو مفقودوف.

 2/2/2026الخميج، الشارقة، 
 

 سيرًا من الضفة وغزة الشير الماضي وحدهأ 650: األسرى مركز أحرار لدراسات 28
 350بّيف الاقرير الشهري الصادر عف مر ز أ رار لدراسات األسرى و قوؽ اإنساف أمس أف : راـ اهلل

 25وقاؿ مدير المر ز وراد اللفش إف  يناير المافي. /االعاقاؿ لاؿ  انوف التاني إلعولسطينيًا ا رفوا 
مف الفف  الغربي ، مفيفًا اف مدين  القدس  اف لها النصيب األ بر  335طاع  زة، ومف الم اقليف مف ق

  ال . 92مف االعاقاالت، وبلغ عدد الم اقليف ويها 
 2/2/2026الحياة، لندن، 
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 "إيشل" يضربون عن الطعامسجن أسرى  29
علع األوفاع   اجاجاً عف الط اـ ليـو وا د ا نفذ أسرى سجف إيشؿ، أمس الجم  ، إفراباً  :القدس الم ال 

وأشار بياف صادر عف الاجمك ال المي  الص ب  دالؿ السجوف مهدديف باص يد لطوااهـ وي األياـ المقبل .
، لطوة ا اجاجي  جديدة اامتؿ وي  ل سر القيد إلع أنه "وي إطار ا اجاج األسرى نظـ أسرى إيشؿ اليـو

اإدارة مف الازامااها سي ني با شؾ اص يد وايرة وأ د األسرى أف انصؿ  اإفراب عف الط اـ ليوـ وا د".
 اال اجاجات دالؿ السجف إلع  يف االساجاب  لمطالبهـ.

 2/2/2026السبيل، عّمان، 
 

 تضامنًا مع األسرى غزة مسيرات شمال قطاع 60
شماؿ قطاع  زة ظهر أمس مسيرات جماهيري  افامنًا مك  واإسامي نظمت القوى الوطني  : م اً  و ال 
مسيرة ب د صاة الجم   مف أماـ مسجد ال ودة وي الانطلقت و ي، سرا يلرى وي سجوف اال ااؿ اإاألس

، ومطالب  با رؾ عربي ودولي إنها  األسرىالسجوف فد  إدارةجباليا وجابت شوارع المدين  منددة بسياس  
زي  وي بيت  انوف السوؽ المر  أماـمف  أمسانطلؽ مسيرة ألرى ب د عصر  أفم انااهـ. و اف مقررًا 
 افامنًا مك األسرى.

مصطفع الدقس وي  لم  القوى الوطني   لا رير ولسطيف وقاؿ عفو القيادة المر زي  للجبه  الش بي 
فرابهـ ي ابر فريب  بطاؿ هـ ال نواف األسرى األاأل:ف إ واإسامي : برز للصراع وي هذ  المر ل ، وا 

ألذ زماـ المبادرة ن و ا رير األسرى مف السجوف  إلعمقاوم  . ودعا القوى ال"الدواع عف الوطف و رياه
 ي  بالوسا ؿ الاي انسجـ مك إم انااها وقدرااها.سرا يلاإ

 2/2/2026الحياة، لندن، 
 

 إصابة العشرات باالختناق في المسيرات األسبوعية ضد "الجدار" واالستيطان 62
مواطنيف والمافامنيف األجانب بااللاناؽ الشديد، أصيب، أمس، ال شرات مف ال  اب مندوبو "األياـ"، "ووا":

لاؿ قمك قوات اال ااؿ للمسيرات السلمي  األسبوعي  المناهف  لاسايطاف وجدار الفصؿ ال نصري وي 
 عدة مناطؽ بالفف .

وفي قري  بل يف، ذ ر شهود عياف أف جنود اال ااؿ أطلقوا الرصاص الم دني المغلؼ بالمطاط والغاز 
دموع مف نوع تقيؿ جدًا، والقنابؿ الصواي ، بااجا  المشار يف بالمسيرة األسبوعي  ورشوهـ بالميا  المسيؿ لل

ييف إسرا يلال ادم  الممزوج  بالمواد ال يماوي ، ما أدى إلع إصاب  ال شرات مف المواطنيف ونشطا  ساـ 
 ومافامنيف أجانب ب االت الاناؽ شديد.

وأوادت مصادر  ااؿ، أمس، علع المشار يف وي مسيرة القري  السلمي .ووي قري  ن ليف، اعادت قوات اال 
ال شرات  إصاب  إلعقنابؿ الصوت والغاز بااجا  المشار يف، ما أدى  أطلقوام لي  بأف جنود اال ااؿ 

 ب االت الاناؽ جرا  اسانشاقهـ الغاز المدمك.
المواطنيف والمافامنيف األجانب  ووي قري  النبي صال ، شماؿ  ربي راـ اهلل، أصيب، أمس، عشرات

ب االت الاناؽ، جرا  إطاؽ قوات اال ااؿ الغاز المسيؿ للدموع لقمك المشار يف وي مسيرة القري  
 األسبوعي  السلمي  المناهف  لجدار الفصؿ ال نصري واالسايطاف.
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ل شرات، بينهـ سب   ووي قري   فر قدوـ، شرؽ قلقيلي ، اعاقلت قوات اال ااؿ، أمس، مواطنًا وأصابت ا
 أطفاؿ، ب االت الاناؽ بالغاز المسيؿ للدموع.

ووي قري  الم صرة، جنوب بيت ل ـ، اعادت قوات اال ااؿ، أمس، علع المشار يف وي المسيرة، ما أدى 
 أعواـ( وماظاهريف رلريف برفوض. 8إصاب  الطفؿ  ارث بريجي  ) إلع

 2/2/2026، رام اهلل، األيام
 

 يةسرائيمقرر مقاطعة البضائع اإليفي بمعين المجمس القروي  62
، رما بذلؾ ي سرا يلاإأعلف المجلس القروي المنالب وي بل يف أنه االذ قرارًا بمقاط   البفا ك : م اً  و ال 

 وي أف االذ المجالس القروي  والبلدي  وي م اوظات الوطف متؿ هذا القرار.
 2/2/2026الحياة، لندن، 

 
 منزل اإلعالمي أمين أبو وردة في نابمس وتحقق معوقوات االحتالل تدىم  66

، منزؿ البا ث واإعامي أميف أبو وردة 2/2ي، وجر يوـ الجم   سرا يلدهمت قوات اال ااؿ اإ :نابلس
وقاؿ أبو وردة علع صف اه وي موقك الاواصؿ  وي مليـ باط  لاج يف الفلسطينييف شرؽ مدين  نابلس.

قوات اال ااؿ داهمت منزله وي اماـ الساع  التالت  وجرًا، وقاـ فابط المنطق  إف " (:ويسبوؾ)االجاماعي 
 الذي يسمع "ال اباف قدسي" بنجرا  اساجواب م ه  وؿ اعاقاله األلير ودراساه وي مجاؿ الد اوراة".

 2/2/2026قدس برس، 
 

 حممة لتسجيل الفمسطينيين حول العالم لممشاركة في انتخابات المجمس الوطني 64
عامًا، و ر متقفوف وناشطوف ولسطينيوف وي القياـ ب مل  لاسجيؿ جميك  25قبؿ  :م مد يونس –ـ اهلل را

الفلسطينييف  وؿ ال الـ للمشار   وي انالابات عام  لبرلماف الش ب الفلسطيني )المجلس الوطني 
طيني  مف أقصع الفلسطيني(. وب د نقاشات وجهود واس   شارؾ ويها م ات الناشطيف مف الجاليات الفلس

 قيق  ملموس ،  إلعأقصع الجنوب، ا ّولت الف رة  إلعأقصع الغرب، ومف أقصع الشماؿ  إلعالشرؽ 
وانطلؽ أص اب  وأقيمت البنع واألسس الفني  الازم  للشروع وي الاسجيؿ وي  فوف الشهريف المقبليف.

بات للبرلماف الذي يمتلهـ ويرسـ لهـ الف رة مف  اج  الش ب الفلسطيني وي الوطف والشاات إلع إجرا  انالا
ليارااهـ المساقبلي ، لصوصًا ب د إقام  السلط  الفلسطيني  وي الدالؿ، والاي اجري انالابات دوري  يساتنع 

 منها الشاات الفلسطيني.
لع إو ظيت الف رة بار يب مف ألواف الطيؼ السياسي والش بي والس اني الفلسطيني، مف  ر   وا  

ولسطينيي أمير ا الجنوبي  وأوروبا ومليمات البرس وي لبناف  إلعلسطينيي أمير ا الشمالي   ماس، ومف و
واألردف وسوري  وال راؽ. وافـ ال مل  متقفيف ولبرا  وناشطيف مف األعمار الملالف ، ب فهـ ال ياقف 

شاات، ل ف يجم هـ ال ربي ، أو ياقف القليؿ منها، متؿ ب ض مواليد أمير ا الجنوبي  و يرها مف أما ف ال
 هدؼ وا د هو إجرا  انالابات للبرلماف الوطني الفلسطيني.

واطّوع عدد مف لبرا  ال اسوب لاصميـ نظاـ انالابي دقيؽ للاسجيؿ واالنالاب  ظي بمصادق  واقدير 
لجن  االنالابات المر زي  الفلسطيني . وجرى اوزيك النظاـ علع شب   مف الناشطيف وي أما ف الاجم ات 
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لفلسطيني ،  ما اقاـ مرا ز لاسجيؿ النالبيف وي الاجم ات الفلسطيني  ال بيرة  وؿ ال الـ، وأقيـ أ تر مف ا
 مر ز اسجيؿ وي عدد مف الدوؿ ال بيرة متؿ الواليات الما دة  يث أقيمت تات  مرا ز.
ي  مف الر يس م مود وابدي سفارات ولسطيف  وؿ ال الـ ا اونًا واس ًا مك ال مل  ب د القيها ا ليمات رسم

عباس. وقاؿ ناشطوف إف عمليات الاسجيؿ ساجري وي  تير مف المناطؽ وي مقار السفارات والب تات 
الفلسطيني . وأوف ت البروويسورة  رم  النابلسي، الم افرة وي جام   أو سفورد وي بريطانيا وا  دى ابرز 

م  ارديها المرسسات المدني  الفلسطيني   وؿ عملي  الاسجيؿ سهل  وبسيط ، وهي مه"الناشطيف وي ال مل : 
ال الـ لاسجيؿ أص اب  ؽ االقاراع الفلسطينييف  ير المسجليف، وهي لطوة عملي  فروري  إطاؽ 

اجاوز ال تير مف ال قبات الفني  والسياسي ، ويفك  إلعالاسجيؿ األساسي يردي ". وأفاوت: "االنالابات
 ."نما  اف وي االنالاباتاألرفي  لفماف مشار   الفلسطيني أي

ويبدي الناشطوف وي ال مل  افاراًل بقرب إجرا  االنالابات ال ام  علع فو  الاطور الجاري وي المصال   
ويقوؿ مسرولوف ولسطينيوف إف ال مل  الش بي  وورت عليهـ ال تير مف الجهد لاوليها عملي   .الوطني 

  الـ ووؽ أسس مهني  عالي .الاسجيؿ للجاليات والمليمات الفلسطيني   وؿ ال
و اب نبيؿ عمرو أمس علع صف اه علع موقك وايسبوؾ مقااًل ش ؾ ويه بصدؽ نيات ب ض السياسييف 
الفلسطينييف اجا  إصاح منظم  الا رير، وقاؿ إنه مفع علع ب ض أعفا  اللجن  الانفيذي  وي منظم  

 عامًا وي هذا الموقك مف دوف اغيير. 50الا رير أ تر مف 
إف اللروج مف األزم  ال الي  ياطلب مف جميك ألواف "قاؿ الناشط البارز وي القدس صاح ال موري: و 

أماـ هذا ". وأفاؼ: "الطيؼ السياسي الفلسطيني إرادًة لاق  ومواقؼ جادة للنهوض بالمشروع الوطني
يني، اعاقد أف ال ؿ المشهد السياسي المأزوـ مف النا ي  الداللي  واساهداؼ اال ااؿ ل ؿ ما هو ولسط

عادة بنا  منظم  الا رير بمجلسيها الوطني والمر زي، ليش ؿ المجلس  الو يد هو ال ودة مرة ألرى لش بنا وا 
 ."الوطني الجديد نواة الو دة الفلسطيني ، وليمهد الطريؽ أماـ الوصوؿ إلع اافاٍؽ علع برنامل سياسي مو د

ماييف، بينهـ لمس  ماييف الجئ. واعامدت ال مل  سجؿ  ويبلغ عدد الفلسطينييف وي اللارج ن و سب  
 لجن  االنالابات المر زي  وي الفف  الغربي ، وياوقك أف ا مؿ الاسجيؿ وي  فوف أسابيك.

وسيب ث لقا  لجن  اف يؿ منظم  الا رير وي القاهرة الجم   المقبؿ النظاـ االنالابي للمجلس الوطني ورلي  
وياطلك الناشطوف وي ال مل  إلع أف يقر االجاماع نظامًا انالابيًا للمجلس  ا.إجرا  االنالابات وموعده

الوطني والاشري ي م ًا، وأف يجري ا ديد موعد إجرا  انالابات عام  للبرلماف الذي يشمؿ المجلسيف. وقاؿ 
لطريؽ انالابات المجلس الوطني هي ا"الناشط وي ال مل  وي مليـ قلنديا شماؿ القدس أ ـر سلهب: 

، ألنها ا رس السيادة لدى  ؿ وا د مف الفلسطينييف المشاايف وي الفلسطينيالو يدة إعادة او يد الامتيؿ 
 ."ال الـ

 2/2/2026الحياة، لندن، 
 

 رسام كاريكاتير يدافع عن فمسطينتطمق جائزة باسم  "ميندسون من أجل فمسطيناألردن: " 65
وي نقاب  المهندسيف إطاؽ جا زة  "ف أجؿ ولسطيف والقدسمهندسوف م"قررت لجن  : إيهاب مجاهد - عماف

سنوي  ا مؿ اسـ رساـ ال اري ااير الزميؿ ناصر الج فري وا نع بالمبدعيف اإعامييف الذيف ي اربوف 
 بال لم  والصورة والرسـ لصال  القدس والقفي  الفلسطيني .
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زميؿ الج فري أمس االوؿ لروفه اسلـ جا زة وأعلنت اللجن  عف الجا زة لاؿ  فؿ الا ريـ الذي أقاماه لل
 عالمي  وي وف ال اري ااير مف األمـ الما دة يشرؼ عليها فابط سابؽ وي جيش اال ااؿ الصهيوني.

مف جانبه قاؿ الج فري: روفت الجا زة ألنها جا ت باسـ شلص صهيوني عمؿ لدى  ياف قااؿ، مارس ما 
مااي، مسان را اف اقوـ االمـ الما دة بوفك جا زة للمبدعيف أروفه وما  اولت الا بير عف روفه وي رسو 
 باسـ هذا الشلص ويواوؽ عليها السفرا  ال رب.

 //، الدستور، عّمان
 

 لى لبنانإ سوريةنقمنا معاناة النازحين الفمسطينيين من  :تمتقي منصور"الديموقراطية"  66
مف "الجبه  الديموقراطي  لا رير ولسطيف" فـ اساقبؿ وزير اللارجي  والمغاربيف عدناف منصور، وودا 

 أعفا  القيادة علي ويصؿ وم مد لليؿ وعدناف يوسؼ وأ مد أبو ودو.
الع لبناف، اعابارا مف أف قفياهـ إنساني  يجب  سوري وقاؿ ويصؿ، "نقلنا م اناة الناز يف الفلسطينييف مف 

ندعو الهي ات الم ني  ال سيما المرسسات الا اطي م ها ب يدا عف  ؿ أش اؿ الاسييس والامييز. لهذا 
الرسمي  اللبناني  وو ال  " وث" والمفوفي  ال ليا لشروف الاج يف الع انسيؽ جهودها لنا ي  وفك اللطط 
المساقبلي  ال فيل  بالالفيؼ مف الم اناة اإنساني  لل ا ات الع  يف عوداها السري   الع مليمااها وي 

 ".سوري 
ب ادها عف أي اداعيات سلبي  لألزمات الداللي  واإقليمي ". وأ د "فرورة ا ص  يف المليمات وي لبناف وا 

//، بيروت، المستقبل
 

 عمى حق الالجئين الفمسطينيين في العودة  دشدي مشروع البيان الختامي لمقمة اإلسالمية 67
الػػدورة التانيػػ  عشػػرة لمػػرامر القّمػػ  تّباػػت وزارة اللارجيػػ  المصػػري  وػػي بيػػاف لهػػا موعػػد ان قػػاد : مػػارليف لليفػػ 

 .شباط الجاري 7و 6وي القاهرة بيف « ماريوت ميراج»اإسامي وي وندؽ 
ـّ إعػداد  ووي  البياف اللاػامي سػير د القػادة اإسػاميوف مجػددًا )ب سػب نػّص مشػروع البيػاف اللاػامي الػذي اػ

افيه، والاشػديد علػع فػرورة انسػ اب دعـ لبناف وي اسا ماؿ ا رير جميك أر »واللافك ب د للا ديؿ( علع 
 مػا سػادعو الػدوؿ اإسػامي   «.مف مػزارع شػب ا ومػف  فرشػوبا ومػف الجػز  اللبنػاني مػف قريػ  الغجػر إسرا يؿ

ي  سػػرا يلبشػػّدة االناها ػػات اإ»، وسػػا رر إداناهػػا «( انفيػػذًا صػػارمًا و ػػاماً 2006) 2702انفيػػذ القػػرار  إلػػع»
علػع »، مشػددة «وب رًا وجّوًا، بما وي ذلؾ شب ات الجواسيس المزروعػ  وػي لبنػافالماواصل  لسيادة لبناف بّرًا 

 «. ؽ الاج يف الفلسطينييف وي ال ودة الع وطنهـ وروض أي ش ؿ مف أش اؿ إعادة الاوطيف
الطػػابك المر ػػزي لقفػػي  ولسػػطيف والقػػدس الشػػريؼ جم ػػا ، وفػػرورة »سػػير د القػػادة المسػػلموف مجػػددًا علػػع و 

إسامي  بالػدواع عػف األمػا ف اإسػامي  والمسػي ي  المقّدسػ  ب ػّؿ طاقااهػا وبالوسػا ؿ واألسػاليب قياـ األم  ا
، قوة اال ااؿ، لدعادا ات المسامرة والماصاعدة علع سرا يؿاإدان  الشديدة إ»وسي رر «. المشروع   او 

االعادا ات ومف اهويد القدس  الؾ»، وي ذر مف «األما ف اإسامي  والمسي ي  المقدس  وي القدس الشريؼ
القػػػدس الشػػػرقي  جػػػز  ال ياجػػػزأ مػػػف األرض الم الػػػ  عػػػاـ »، مر ػػػدًا أف «وطمػػػس هوياهػػػا ال ربيػػػ  واإسػػػامي 

 إسػرا يؿوسيطالب المجام وف أيفػًا «. لدول  ولسطيف، وذلؾ انسجامًا مك القرارات الدولي  بهذا الشأف 2967
وسػيجدد المػرامر علػع  «.اع  ػّزة والبػد  بنعػادة إعمػار القطػاعبالروك الااـ لل صػار الػذي افرفػه علػع قطػ»
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الصػادر  294عادؿ يفمف عودة الاج يف الفلسطينييف ووقػًا لقػرار الجم يػ  ال اّمػ  لألمػـ الما ػدة رقػـ » ّؿ 
 «.2948أيلوؿ  22وي 

يف ، وما اب ه وي بنا  جدار الفصؿ ال نصري  وؿ مدين  القدس الشر  إسرا يؿاسامرار »وسيديف البياف بشدة 
مػػف مصػػادرة ا الؼ مػػف الػػدونمات المملو ػػ  للمػػواطنيف الفلسػػطينييف واقطيػػك أوصػػاؿ الفػػف  الغربيػػ  وعػػزؿ 

 «.القرى الفلسطيني  عف ب فها الب ض
األطػراؼ الفلسػطيني   اوػ  الػع او يػد جهودهػا ا ػت قيػادة منظمػ  الا ريػر »وسادعو الدوؿ اإسػامي  أيفػًا 

وسػػػيدعو المػػػرامروف الفصػػػا ؿ الفلسػػػطيني   اوػػػ  «. شػػػرعي والو يػػػد للشػػػ ب الفلسػػػطينيالفلسػػػطيني ، الممتػػػؿ ال
لاسػػػاجاب  ال اجلػػػ  لػػػدعوات م مػػػود عبػػػاس ر ػػػيس دولػػػ  ولسػػػطيف، الػػػع إجػػػرا  انالابػػػات عامػػػ  بأسػػػرع وقػػػت 
 مم ف، وام يف لجن  االنالابات الفلسطيني  مف القياـ ب ملها وي  ػؿ المػدف الفلسػطيني  بوصػفه ذلػؾ الطريػؽ

 األقصر للمصال   الفلسطيني .
الراوف  لاماتاؿ لقرار مجلس األمف الرقـ  إسرا يؿبالنسب  الع الجوالف السوري الم اؿ، سيديف البياف مجددًا 

ومصػػػػادرة  اسػػػػا ماري بشػػػػأف الجػػػػوالف السػػػػوري الم اػػػػؿ وسياسػػػػااها اللاصػػػػ  بفػػػػـ وبنػػػػا  مسػػػػاوطنات  497
 علع المواطنيف السورييف )...(.  يسرا يلاإ  األرافي وا ويؿ مصادر الميا  وورض الجنسي

2/2/2026، السفير، بيروت  

 
 أوغمو يحذر من سياسة التيويد في فمسطين ويدعو لتجريم محاوالت تخريب اآلثارإحسان  68

 ػػذر األمػػيف ال ػػاـ لمنظمػػ  الا ػػاوف اإسػػامي أ مػػؿ الػػديف إ سػػاف أو لػػو وػػي : لدمػػ  قػػدس بػػرس -القػػاهرة 
، بالا اوف مػك وزارة ا تػار 32/2اللميس  يوـماي  الاراث التقاوي، الذي عقد وي القاهرة  لماه أماـ مرامر  

المصػري ، ومر ػز الب ػوث للاػاريخ والفنػوف والتقاوػ  )إرسػػي ا(، مػف اسػامرار عمليػات الاهويػد للمػدف والمنشػػآت 
إسػامي، مشػيرا إلػع الفلسطيني ، وبلاص  ما ي صؿ وي مدين  القدس الشريؼ، مف اغيير لطاب ها ال ربي ا

ال فريػػات الاػػي اقػػـو بهػػا قػػوات اال ػػااؿ وػػي منطقػػ  المسػػجد األقصػػع، والاػػي بااػػت اهػػدد بانهيػػار المسػػجد، 
ي  ال مؿ علع اهجير س اف مدين  القدس مف ال رب والمسػلميف بػذرا ك سرا يلوفا عف مواصل  السلطات اإ

داري .  سياسي  وا 
2/2/2026وكالة قدس برس،   

 
 في غزة  لألونروامميون يورو  24ألوروبي يقدم االتحاد ا 69

مليػػوف يػػورو لصػػال   24أعلػػف االا ػػاد األوروبػػي عػػف اقػػديـ مسػػاهم  ماليػػ  بقيمػػ  : ليلػػع ال ر ػػي -عمػػاف  
الم اػب  -برنامل للؽ وػرص ال مػؿ لو الػ  األمػـ الما ػدة إ اتػ  واشػغيؿ الاج ػيف الفلسػطينييف )األونػروا( 

 الميداني وي  زة. 
وظيفػ  لاج ػيف الفلسػطينييف. وباإفػاو  إلػع  رالؼ 5لاؿ هذ  المساهم  األوروبي  اووير أ تر مػف وسياـ 

االؼ ورصػػػ  عمػػػؿ لػػػاؿ السػػػنوات الػػػتاث القادمػػػ  مػػػف اجػػػؿ دعػػػـ القطػػػاع  6ذلػػػؾ، سػػػياـ اػػػووير أ تػػػر مػػػف 
االعامػاد اللاص والمساهم  وػي النمػو االقاصػادي وػي  ػزة. وسػوؼ اسػاهـ هػذ  الوظػا ؼ وػي الالفيػؼ مػف 

 علع الم ونات، عاوة علع اووير لبرة مهني  قيم .
وػػي  ػػزة روبػػرت ايرنيػػراف هػػذ  المسػػاهم  الماليػػ  سػػوؼ اسػػاعد وػػي  األونػػروا بػػدور ، أ ػػد مػػدير ال مليػػات وػػي

 الالفيؼ مف رتار األزم  االقاصادي  الطويل  األمد علع عا ات الاج يف الفلسطينييف الم وزيف.
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2/2/2026، الدستور، عّمان  
 

 ىاجمت عدة أىداف في سورية بضوء أخضر من واشنطن "إسرائيل": "مصادر غربية" 40
ي هػاجـ عػدة سػرا يلقالػت مصػادر اسػالباري   ربيػ : "إف سػاح الجػو اإ :ارجم  لاص  -دوت  وـ  - زة 

ذ أهداؼ دالؿ األرافي السػوري  األيػاـ المافػي ، وذلػؾ ب ػد  صػولها علػع فػو  ألفػر مػف واشػنطف لانفيػ
ونقلت القناة ال بري  التاني ، مسػا  أمػس الجم ػ ، عػف مجلػ  "اػايـ" األمير يػ ، قػوؿ الػؾ المصػادر  هجمااها".

هاجمػػػت هػػػدويف علػػػع األقػػؿ، إ ػػػداها اسػػػاهدؼ مر ػػػزًا لاطػػوير األسػػػل   البيولوجيػػػ  وػػػي دمشػػػؽ   إسػػرا يؿ"إف 
ي " والػػذيف ينامػػوف لمنظمػػات الووػػًا مػػف وصػػوؿ الػػؾ األسػػل   وػػي أيػػدي مػػف وصػػفاهـ بػػػ"المامرديف وػػي سػػور 

 إسامي  مقاال   القاعدة".
ي وبنػػػاً  علػػػع م لومػػػات اسػػػالباري  دقيقػػػ ، هػػػاجـ قاولػػػ  سػػػرا يلو سػػػب ذات المصػػػادر، وػػػنف "سػػػاح الجػػػو اإ

 أسل   ا مؿ أنواع ملالف  مف الصواريخ ولاصً  المفادة للطا رات بش ؿ مطور".
، ليػػوف بانياػػا: وػػي لقػػا  مػػك صػػ يف  "ووؿ سػػاريت السػػابؽ وزيػػر الػػدواع األمير ػػي أعػػربووػػي سػػياٍؽ ماصػػؿ، 

ي فػد قاولػ  األسػل   الاػي  ػاف علػع مانهػا صػواريخ مفػادة للطػػا رات سػرا يلجورنػاؿ" عػف دعمػه للهجػـو اإ
وأفػػاؼ: "لػدينا قلػػؽ مازايػد مػػف اطػور األوفػػاع وػي سػػوري ،  وػي طريقهػػا مػف سػػوري  إلػع  ػػزب اهلل اللبنػاني.

منها إلع  زب اهلل، ولذلؾ الواليات الما دة اػدعـ  ػؿ لطػوة امنػك نقػؿ هػذ  األسػل    ونقؿ األسل   الماطورة
 إلع المنظمات الاي ُوصفت بػ"اإرهابي ".

2/2/2026القدس، القدس،   
 

  األولىالفاتيكان يستخدم عبارة "دولة فمسطين" لممرة  42
 أمػػسبػػاردي، اف الفااي ػػاف اسػػالدـ الما ػػدث باسػػـ الفااي ػػاف االب وػػديري و لوم أعلػػف (:ؼ ب )أ -الفااي ػػاف 
وقاؿ لومباردي،  الما دة بفلسطيف   فو مراقب. األمـمرة عبارة "دول  ولسطيف" ب د اعاراؼ  ألوؿاللميس 

الوفػػك الجديػػد لفلسػػطيف، بااػػت الػػؾ اسػػمياها الرسػػمي ، وال رسػػي  أقػػرت"ب ػػد جلسػػ  الجم يػػ  ال امػػ  الاػػي  أنػػه
  الرسولي سيسالدمها".

2/2/2026 ،الحياة، لندن  
 

 عمى تفوقيا العسكري "إسرائيل"المرشح لمنصب وزير الدفاع األمريكي: سأضمن أن تحافظ  42
االػػذ اشػػاؾ هيغػػؿ المرشػػ  لمنصػػب وزيػػر الػػدواع األمري ػػي لطػػا ماشػػددا وػػي ال ػػديث عػػف إيػػراف : و ػػاالت

اأ يػػػد الايػػػار  ي وػػػي جلسػػ  االسػػػاماع أمػػػاـ لجنػػ  بمجلػػػس الشػػيوخ لسػػرا يلوا هػػد باقػػػديـ دعػػـ قػػػوي للجػػػيش اإ
 للمنصب.

واسػػاجوب أعفػػا  لجنػػ  القػػوات المسػػل   وػػي مجلػػس الشػػيوخ هيغػػؿ، الػػذي سػػبؽ أف أاهػػـ بػػاطاؽ ا ليقػػات 
 واالاذ موقؼ ليف بشاف إيراف. سرا يؿم ادي  إ

مػػف ال صػػوؿ علػػع السػػاح النػػووي بػػػ " ػػؿ الليػػارات" المطرو ػػ .  إيػػرافوقػػاؿ هيغػػؿ إنػػه "ملاػػـز امامػػا" بمنػػك 
 علع افوقها ال س ري النوعي وي المنطق ". إسرا يؿفمف أف ا اوظ صديقانا و ليفانا "سأ وأفاؼ

62/2/2026، 48عرب موقع   
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 " يدعو إلى تكثيف الجيود لتفعيل عقوبات دولية ضد االستيطاناألورومتوسطي" 46
اف أشػػػاد "المرصػػػد األوروماوسػػػطي ل قػػػوؽ اإنسػػػاف" بػػػالاقرير األممػػػي الػػػذي أد: لدمػػػ  قػػػدس بػػػرس -جنيػػػؼ 

ي علػػع األرافػػي الفلسػػطيني ، وصػػدر عػػف لجنػػ  ا قيػػؽ ااب ػػ  لمجلػػس  قػػوؽ اإنسػػاف سػػرا يلاالسػػايطاف اإ
 الدولي، م ابرًا إيا  "أقوى موقؼ دولي فد االسايطاف".

(، القت "قدس برس" إف الا قيؽ الذي قاداه القافي  الدوليػ  الفرنسػي  2|2وقاؿ المرصد وي بياف له السبت )
وأفػػاؼ أف "الوتيقػػ  الصػػادرة عػػف وريػػؽ  أوصػػع بوقػػؼ النشػػاط االسػػايطاني دوف شػػروط.  ريسػػايف شػػانيت،

رسػػا   قػػوؽ اإنسػػاف وػػي األرافػػي الفلسػػطيني "،  الا قيػػؽ الػػدولي، ا ػػّد ورقػػ  راب ػػ  وػػي  فّػػ  ا قيػػؽ ال دالػػ  وا 
وصػيات مشيرًا إلع فرورة الا رؾ دالؿ مجلس  قوؽ اإنسػاف ووػي األوسػاط الدبلوماسػي  مػف أجػؿ اف يػؿ ا
 الاقرير قبؿ موعد مناقشاه الرسمي  وي مجلس  قوؽ اإنساف الدولي بجنيؼ وي شهر مارس المقبؿ".

2/2/2026وكالة قدس برس،   
 

 شيادات عمى الحركة اإلسالمية في مصر السبعينيات 44
شهود وشهادات علع ال ر   اإسامي : ااريخ ال ر   الطابي  "ي رض  ااب  :لالد عزب -اإس ندري  

الصادر  ديتًا عف م اب  اإس ندري  )ا رير سام  عيد(، ألهمي  الشهادات الشفهي  وي  "وي السب ينيات
 الاأريخ لأل داث.

ويافمف ال ااب شهادات قيادات ال ر   اإسامي  وي مصر وي سب ينات القرف ال شريف عف ااريخ 
   وي ال مؿ السياسي، مافمن  ال ر   الطابي  وي الجام ات المصري  و يؼ انطلقت منها للمشار 

افاصيؿ اناقاؿ السيطرة مف الايار الليبرالي إلع الايار اإسامي، مف لاؿ االسا واذ علع االا ادات 
الطابي ، وبلاص  وي جام اي القاهرة والمنيا، لا يد رسـ اللريط  السياسي  وي الؾ الفارة المهم  مف ااريخ 

اإسامي  وي ال ااب علع وارة ال مؿ الطابي ودورهـ ويه، بؿ  مصر. لـ اقاصر شهادات قادة ال ر  
 قدمت أيفًا لنشأة هذ  القيادات وما لها مف أتر  بير وي الاوجه الديني.

 
 ماركسية فقومية فإسالمية

أولع الشهادات هي ألبو ال ا مافي، ر يس  زب الوسط، ويا دث ويها عف الفرؽ بيف ال ر   اإسامي  
شأة األولع علع يد اإماـ  سف البنا، وما  اف لذلؾ مف أتر علع الجوانب الانظيمي  وي هذ  ال ديت  والن

ال ر  . وير د مافي أف ال ر   الطابي  وي السب ينيات بدأت مار سي ، تـ قومي ، واناهت إسامي . 
ت ال بيرة مف وينفي أف ا وف ال ر   اإسامي  صني   الر يس أنور السادات، بؿ هي نشأت وي المسا ا

الجماع  "، تـ ا ولت إلع "الجماع  الديني "ال ري  الاي ار ها لها. ويرى أف هذ  النشأة  انت ا ت مسمع 
لا ديد أنها إسامي  وقط. ويذ ر أف نشاط هذ  الجماع  دالؿ الجام   ولارجها، بلاص  وي  "اإسامي 

يها، ووي ا ويف شب   مف ال اقات الانظيمي  الم س رات الصيفي ،  اف له أ بر األتر وي انفماـ  تر إل
بيف المجموعات اإسامي  وي جام ات القاهرة واإس ندري  والص يد، اساطاعت مف لالها االسا واذ علع 
اا اد طاب مصر. ويذ ر أبو ال ا مافي أيفًا وي شهاداه الصراع بيف قيادات ال ر   اإسامي  وي 

إلع اياريف: ايار ااجه إلع االنفوا  ا ت اإلواف، ويما الاار رلروف  هذ  الفارة وأدى إلع االنقساـ
وأ لبهـ مف المنيا اأسيس الايار الجهادي الذي اساأتر بمسمع الجماع  اإسامي ، لالاهب  لب  الصراع مك 
السلط  ال ا م  الذي وصؿ إلع ذرواه أوالر السب ينيات واناهع ب ؿ اا اد طاب مصر واعاقاؿ 
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إلع  ر   ش بي  م ارف  لرجت  "الجماع  اإسامي "واراب علع ذلؾ،  ما يرى مافي، ا وؿ  أعفا ه.
 مف الجام   إلع المجامك، وشار ت وي قاؿ السادات.

وي امزؽ  2967الشهادة التاني  للم امي مناصر الزيات الذي يا دث عف البداي  الناصري  وأتر هزيم  
ع الاديف، ويناقؿ إلع بداياه الف ري  وااللاصاؽ برموز ال ر   هوي  الش ب بيف الشيوعي  واالاجا  إل

الشيوعي  وي أسواف،  اع عصؼ السادات بهـ وأوس  وي المجاؿ أماـ الجماع  اإسامي  وي الجام  ، 
ويذ ر ما أل اديث أليه و فور الم س رات الصيفي  مف أتر وي اوجهه الديني ب د ذلؾ. تـ ي رض 

إسامي ، بيف شماؿ مصر وجنوبها، و يؼ  لؼ الاوجه الجهادي الجماع  لانقساـ وي الجماع  ا
اإسامي  وي الص يد، واأترها الشديد بالقطبي  واللميني  الصاعدة الاي وجدت وي إطا   نظاـ الشا  عنوانًا 

أابرأ منها، أنا مرج ياي اإسامي  ال "لطر ها المسل ، وما اناهت إليه بقاؿ السادات. ويلااـ شهاداه بقوله: 
ومشروعي اإسامي أنا مامسؾ به وأطور ، مواقفي مف  يث الوسا ؿ وا ليات والنظر إلع ا لريف هي 

 ."الاي ااطور
... يبدأ الم امي ملاار نوح شهاداه بنبدا  إعجابه بالف ر االشارا ي مف  يث دواعه عف ال ري  و قوؽ 

ي ظؿ الا والت الف ري  الاي اناهت به إلع للايار اإنساف. ويا دث عف  به للقرا ة واأتيرها عليه و
اإسامي. وعلع ر ـ أف نوح اساقر و ريًا أوالر السب ينيات مناميًا إلع اإسامييف باأتير مف عمر 
الالمساني الذي ألذ مسا    بيرة وي شهادة نوح، وننه ي از باالمذ  ال قوقي علع يد نبيؿ الهالي، رمز 

ع الطويل  وي الدواع عف  قوؽ اإنساف، ما  اف له أ بر األتر وي  به للموسيقع الشيوعييف وصا ب البا
ولاجرب  التنا ي أ مد وراد نجـ والشيخ إماـ عيسع. واظؿ القفي  األولع بالنسب  إلع ملاار نوح دواعه ويها 

ا ينبغي أف اطور عف م اقلي ال ر ات اإسامي . ولـ ينس وي شهاداه اناقاد ال ر   اإسامي ، إذ يرى أنه
 نفسها وابا د عف االسا واذ.

تـ  "الجماع  الديني "، رواود الاأتير الاي دو ت "ال ري  وال دال "وي دد عصاـ ال رياف، نا ب ر يس  زب 
، وهي ال اابات اإلواني  "اإلواف المسلميف"ن و ال مؿ الدعوي والسياسي ا ت راي   "الجماع  اإسامي "

سيد قطب وم مد قطب، و ذلؾ  سف البنا، وم مد الغزالي وسيد سابؽ، واللقا ات وعلع رأسها أعماؿ 
الفردي  مك قيادات الجماع  الم اقليف ذوي ال اج  ال اجي ، إذ  اف يلاقيهـ بصفاه طبيبًا مادربًا. وي رض 

 أوؿ مسار ال ر   الطابي  وسيطراها علع اا اد طاب مصر واللدمات الاي  انت اقدمها  اع الاير 
أمير للجماع  اإسامي  وي القاهرة. ويوف  أف السبب الر يسي النفمامه إلع اإلواف  اف إعجابه 

 بقدراهـ الانظيمي .
 

 الجياديون
وا ابر شهادة  ماؿ  بيب علع جانب  بير مف األهمي   ونها ا بر عف ايار إسامي رلر  ير إلواني 

أتنا  دراساه ال لوـ السياسي  وي جام   القاهرة. ويلقي  بيب وهو الايار الجهادي الذي انامع إليه و ريًا 
أفوا  علع المرترات الف ري  الاي دو اه وي هذا االاجا ، وياناوؿ القرا ات الاي متلت الاأصيؿ النظري لهذا 

باه الجهاد مف أعماؿ عبد الساـ ورج، و ذلؾ األعماؿ الاراتي  المسّو   لقااؿ الدول ، وي شؼ الدور الذي ل 
الم س رات والمدين  الجام ي  وبلاص  مساجدها  ش ؿ مف أش اؿ الا بير اإسامي، واأتر الايار الجهادي 

 بف رة الجهادي  األوغاني  والتورة اإيراني ، ويبدي اقاناعه بفرورة ال مؿ وي إطار انظيـ سري.
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إقطاعي  علع اوجهااه الف ري ، يلااـ ال ااب بشهادة الص اوي م مد مورو الذي يشرح أتر نشأاه وي أسرة 
وي القاهرة  اع االناقاؿ إلع جام   الزقازيؽ لابدأ  "شباب اإساـ"تـ يا دث عف انفمامه إلع جماع  

مر ل  جديدة يناقش ويها و ر  ؿ الجماعات اإسامي   اإلواف المسلميف وايار الجهاد والجماع  
 اإسامي .

قريب بيف وجهات النظر الما ددة  ي يجمك شاات ال ر   اإسامي  ويذ ر الجهود الاي بذلت مف أجؿ الا
وي جماع  وا دة. وطرح وي شهاداه القفي  الفلسطيني  إذ يرى أف مف الواجب أف ا وف مر زي  وي ال ر   

 اإسامي .
 2/2/2026الحياة، لندن، 
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 شفت إ صا ات صادرة عف منظم  الص   ال المي  أف ن و سب   ماييف وساما   ألؼ شلص  :يورؾنيو 
 يلقوف  افهـ بسبب السرطاف وي ال الـ  ؿ سن .

 2/2/2026قدس برس، 
 

 مصابون بالبدانة اإلمارات سكان% من 25 46
 موـ الاي ناناولها يومياً دا  ال بدي ال  ولي ي دث نايج  اناوؿ ال  وؿ ومف الم لوـ أف ال بد مصفاة للس

ول ف عندما يفوؽ ما ناناوله عف قدرات ال بد يردي إلع اإصاب  ال بدي  ال  ولي  ال ادة تـ المزمن  مما 
ياطور ب د وارة مف الزمف إلع قصور وي ال بد، ودوالي المري، واساسقا  وي البطف مما يج ؿ ال اج 

وياشابه الدا   ير ال  ولي مك الدا  ال  ولي مف  يث  ي ااج إلع ال تير مف الدق  واألدوي  اللاص ،
% مف 25طريق  اإصاب  بالمرض ول ف بدوف اناوؿ ال  وؿ، وياراوؽ عادة مك البدان  والاي اش ؿ  والي 

س اف اإمارات ياواوؽ مك النمط التاني للدا  الس ري، وورط ش ـو الدـ،  ما يشاهد الدا  ال بدي  ير 
غذي ، وابدأ اإصاب  بالان س الدهني والاهاب ال بد الدهني تـ الاليؼ الماطور ل والي ال  ولي وي سو  الا

40 ًً إلع القصور ال بدي الم ند عف  % مف المصابيف والذي يناهي بالاشمك اللفي المنشا ، وصواًل
  اللاص  ال اج، والذي ي ااج إلع  سيؿ ال بد، لذلؾ ينص  المصابوف بهذا الدا  باعاماد ال مي  الغذا ي

نقاص الوزف وم الج  دا  الس ري وورط ش وـ الدـ، واالماناع عف اناوؿ ال  وؿ.  بانظيؼ ال بد، وا 
 2/2/2026البيان، دبي، 

 
 سوريةلمواجية ثورة  "إسرائيل"الجدار.. سالح  47

ا  ػػػػس أعمػػػػاؿ إنشػػػػا  "الجػػػػدراف ال دوديػػػػ " مقاربػػػػ  ر ػػػػيس ال  ومػػػػ  : م مػػػػد م سػػػػف واػػػػد -الجػػػػوالف الم اػػػػؿ
ي  بنيػػاميف نانيػػاهو المسػػاندة إلػػع "األمػػف" ونظريػػ  "الجػػدار ال ديػػدي"، الاػػي اػػذهب إلػػع أنػػه مػػا مػػف ا يلسػػر اإ

مػػف االعامػػاد علػػع القػػوة، وا زيػػز الافػػوؽ ال سػػ ري. وعليػػه وقػػد شػػرعت  إسػػرا يؿفػػماف أوفػػؿ لل فػػاظ علػػع 
 وي السابؽ باللطرة. لـ اصنؼ سوري  يلومارا بمناطؽ  دودي  مك  70وزارة الدواع وي بنا  جدار بطوؿ 

وازدادت هذ  المقارب  شططا، وي فو  رلر الاطورات اإقليمي  المرابط  بالتورات ال ربي ، وأ دث الاغيػرات 
ييف أف اإجمػػػاع القػػػومي الصػػػهيوني بشػػػأف فػػػرورة سػػػرا يلالدوليػػػ ، وير ػػػد  تيػػػر مػػػف الم للػػػيف السياسػػػييف اإ

 .نسرا يؿم اؿ بات يشمؿ م ظـ الرأي ال اـ و"اليسار" بي  وي الجوالف السرا يلال فاظ علع السيطرة اإ
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ويماد الجدار مف منطق  ال م  وي جنوب الهفب   اع م بر القنيطرة بشماؿ الجوالف الم اؿ،  يث أنجزت 
اػػؿ أبيػػب عشػػرة  يلػػومارات مػػف مسػػار الجػػدار ال ديػػدي الػػذي يصػػؿ ارافاعػػه تمانيػػ  أماػػار، ومػػف المفػػروض 

القريبػػػ ، ويػػػأاي ذلػػػؾ ب ػػػد الا صػػػف بالجػػػدراف علػػػع طػػػوؿ  ػػػدود الرابػػػك مػػػف  اسػػػا ماله وػػػي  فػػػوف األشػػػهر
 يونيو/ زيراف مك األرافي الفلسطيني  الم ال ، واالناها  مف بنا  الجدار علع طوؿ ال دود مك  سينا .

 
 النظام والثورة

ي الراهف سرا يلإي  )مدار( أنطواف شل ت أف الموقؼ اسرا يليرى البا ث وي المر ز الفلسطيني للدراسات اإ
ي  علػػع هػػذ  الهفػػب  قػػد سػػرا يلبشػػأف هفػػب  الجػػوالف الم الػػ  ير ػػد أف "فػػرورة" الامسػػؾ ببقػػا  السػػيطرة اإ

 ازدادت وي فو  اطورات التورة السوري .
ي  المسػػاقيؿ أويغػػدور ليبرمػػاف أعلػػف وػػي السػػابؽ أنػػه  اػػع وػػي سػػرا يلوأشػػار شػػل ت إلػػع أف وزيػػر اللارجيػػ  اإ

ديمقراطي  مف ر ـ أوفاعها ال الي ، سيا يف علع النظاـ الجديػد ويهػا إدراؾ أف أي ليػار  سوري  اؿ نشو  
 الف ال  علع الجوالف. إسرا يؿعليه أف يوور اسامرار سيطرة  إسرا يؿواق ي لا قيؽ اسوي  سلمي  مك 

ف لي يؿ المدير ال اـ ي /السوري " الاي أسسها الدبلوماسي الماقاعد ألو سرا يلوأوف  أنه  اع " ر   الساـ اإ
ااصػاالت سػري   يػر رسػمي  مػك منػدوبيف عػف  2006-2004األسػبؽ لػوزارة اللارجيػ ، وأجػرت لػاؿ الفاػرة 

ي مف الجوالف، أعلنت سرا يلالنظاـ السوري لدراس  إم اف الاوصؿ إلع اافاؽ ساـ علع أساس االنس اب اإ
ووقػػد بالاػػالي  قػػه وػػي المطالبػػ  بػػالجوالف وػػي  ػػاؿ  أيًفػػا أف نظػػاـ الػػر يس السػػوري بشػػار األسػػد وقػػد شػػرعياه،

 نج  وي البقا  وي ال  ـ.
إلػع ا قيػؽ  ػايايف، وهمػػا  إسػرا يؿوللػص شػل ت إلػع القػوؿ إف إنشػا  جػػدار وػي الجػوالف يهػدؼ مػف نا يػػ  

وػػي فػػو   سػػوري ي  علػػع هػػذ  المنطقػػ ، واوجيػػه رسػػال  ردع إلػػع سػػرا يلاأ يػػد الامسػػؾ بالسػػيطرة ال سػػ ري  اإ
مػػف أف يقػػدـ نظػػاـ دمشػػؽ علػػع ا ا ا ػػات م هػػا ارمػػي إلػػع صػػرؼ النظػػر عػػف  إسػػرا يؿاعد ملػػاوؼ وػػي اصػػ

 أوفاعه الداللي .
 

 ىواجس وأطماع
وبػدور ، روػػض البا ػػث الميػػداني بالمرسسػ  ال ربيػػ  ل قػػوؽ اإنسػػاف )المرصػد( بػػالجوالف الم اػػؿ سػػلماف ولػػر 

، الواا إلع أف مف سوري نا  الجدار علع طوؿ ال دود مك ي  والابريرات المسو   لبسرا يلالديف االدعا ات اإ
ي ااج إلع القاع والا صيف هو الغازي والم اؿ، واؿ أبيػب لػديها الشػ ور ذااػه   يػاف م اػؿ ال ينسػجـ مػك 
الم ػػػيط ودوؿ اإقلػػػيـ، وا ػػػرؼ ذااهػػػا  دولػػػ  انامػػػي لل فػػػارة الغربيػػػ  وأوروبػػػا، لػػػذلؾ وننهػػػا ا صػػػف نفسػػػها 

 بالجدراف.
ر الديف  للجزيرة نت أف أطماع اؿ أبيب بالبقا  بػالجوالف الم اػؿ وعػدـ الافػريط ويػه ألػذت اا شػؼ، وأ د ول

 بؿ إنها ااطلك إلع ا ااؿ المزيد مف األرافي السوري ، وااصرؼ ووؽ منطؽ إقصا  ا لر.
قك، لػذا وننهػا ا امػد ا اقد أنها بالسياج والجدراف يم نها إلفا  ال قيق  والاهرب مف الوا إسرا يؿوأشار إلع أف 

اهويؿ اللطر الوجودي وقرع طبوؿ ال رب بذرا ك الساح ال يميػاوي اػارة والجماعػات "اإرهابيػ " اػارة ألػرى، 
 .سوري ل ث المجامك الدولي علع ادلؿ عس ري وي 

الاػػي بااػػت اشػػ ر بأنهػػا العػػب ا ايػػاطي بالشػػرؽ األوسػػط وػػي ظػػؿ الربيػػك ال ربػػي - إسػػرا يؿوشػػدد علػػع أف 
ا اوؿ ارسيـ  دود جديدة لها وورفها علع أرض الواقك، وبالاػالي وهػي أ تػر المسػافيديف  -ت الش وبوتورا
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مػػػف أ ػػػداث، بػػػؿ إنهػػػا م نيػػػ  بااسػػػاع الفوفػػػع ودا ػػػرة الصػػػراع، وافايػػػت و ػػػدة األرافػػػي  سػػػوري ممػػػا اشػػػهد  
ابػدأ وال اناهػي، وال السوري  لنيؿ  صاها مف األطماع، "ل نها لف انج  وي اطويك الش ب السوري، والتورات 

 يم ف ألي جدار  ب  اداعيااها وناا جها".
 2/2/2026، الجزيرة نت، الدوحة

 
 معادلة المفاوضات والمصالحة 48

 نقوال ناصر
يلفت النظر أنه  لما ازدادت ال ر ػ  الدبلوماسػي  الاػي اسػاهدؼ "ا ريػؾ" االاصػاالت أو الم ادتػات المباشػرة 

ي ومنظم  الا رير الفلسطيني  مػف أجػؿ "اسػا ناؼ" المفاوفػات سرا يلؿ اإأو  ير المباشرة بيف دول  اال اا
المباشرة بينهما وي نهاي  المطاؼ اراج ت ورص انفيذ اافاؽ المصال   الفلسطيني ، وبػال  س، وهػو مػا ي يػد 

 الجدؿ الوطني الفلسطيني إلع المربك األوؿ.
ريبػػػًا  انػػػت مػػػف األسػػػباب الر يسػػػي  لانقسػػػاـ والمفاوفػػػات ومرج يااهػػػا وعقمهػػػا طػػػواؿ عقػػػديف مػػػف الػػػزمف اق

الػػوطني، و ػػاف وصػػولها إلػػع طريػػؽ مسػػدود هػػو الػػذي وػػا  البػػاب علػػع مصػػراعيه أمػػاـ الاواوػػؽ الػػوطني علػػع 
إنهػػػا  هػػػذا االنقسػػػاـ، ويافػػػ  اليػػػوـ أف الجهػػػود ال ربيػػػ  والدوليػػػ  الجاريػػػ   اليػػػًا لا ريػػػؾ م ادتػػػات اقػػػود إلػػػع 

 صػػي وػػي عجػػات المصػػال   الاػػي اافػػؽ علػػع رليااهػػا الانفيذيػػ  باافػػاؽ اسػػا ناؼ المفاوفػػات إنمػػا افػػك ال
القاهرة األلير، لياأ د مجػددًا أف مػن  األولويػ  وػي المصػال   لانالابػات واػأليؼ   ومػ  وطنيػ  جديػدة قبػؿ 
الاواوػػػؽ الػػػوطني علػػػع المسػػػا ؿ االسػػػاراايجي  سػػػوؼ يظػػػؿ وفػػػ ا "لػػػػل رب  أمػػػاـ ال صػػػاف" وػػػي المفاوفػػػات 

 علع  د سوا . والمصال  
لقد اأجؿ اجاماع الفصا ؿ الفلسطيني  الذي  اف مقررا لانفيذ المصال   يـو األرب ا  المافي إلػع أجػؿ  يػر 
مسمع، ولـ ي د اجاماع االطار القيادي المرقت المقرر وي التامف مف هذا الشهر بالقػاهرة موعػدا مر ػدا، وال 

الناطؽ باسـ  ر    ماس سامي أبو زهري أنه "سياـ  مواعيد اطاؽ أعماؿ لجاف المصال   اللمس، وأعلف
الاواصػؿ لا ديػد موعػد" لقػا  القػاهرة  ػوؿ اػأليؼ   ومػ  الاواوػؽ، فػمف مرشػرات ألػرى إلػع الناػا ل السػػلبي  
لػ"هجوـ دبلوماسي" يس ع  اليا إلع اسػا ناؼ المفاوفػات علػع جهػود انفيػذ المصػال   الوطنيػ ، وهػي ناػا ل 

أترهػا األجػوا  المافا لػ  االيجابيػ  الاػي ا ػيط بجهػود المصػال  ، وػالاواوؽ الػوطني علػع  سلبي  ال ا في لابديد
االساراايجي  الوطنيػ  وػي المر لػ  المقبلػ  يظػؿ شػرطا مسػبقا إنهػا  الانػاقض الػراهف وػي م ادلػ  المفاوفػات 

 والمصال  .
ر اسػػػ  ال  ومػػػ  وػػػي دولػػػ  ويبػػػدو مفػػػاوض منظمػػػ  الا ريػػػر ال اطػػػؿ عػػػف ال مػػػؿ منػػػذ اػػػولع بنيػػػاميف نانيػػػاهو 

اال ااؿ قبؿ أربك سنوات م  وما عليه بامديد بطالاه لمدة أربك سنوات ألرى ب ػد أف املفػت االنالابػات 
األليرة عف افويض نانياهو بوالي  تالت ، ل ف هذا المفاوض  ما اشير  ػؿ الػدال ؿ مػا زاؿ يػراهف علػع ناػا ل 

السا دادات اجري له لينطلؽ ب د إجػرا  االنالابػات ال امػ  ما يم ف وصفه ا ف ب"هجـو دبلوماسي"  انت ا
 وي الواليات الما دة ووي دول  اال ااؿ.

ووػػػػي سػػػػياؽ "الهجػػػػـو الدبلوماسػػػػي" عػػػػاد وػػػػي األسػػػػبوع المافػػػػي ممتػػػػؿ الواليػػػػات واألمػػػػـ الما ػػػػدة واالا ػػػػاداف 
وػػػاجامك مػػػك قيػػػادة منظمػػػ  األوروبػػػي والروسػػػي وػػػي اللجنػػػ  الرباعيػػػ  الدوليػػػ ، اػػػوني بليػػػر، السػػػا ناؼ مهامػػػه، 

الا رير ومك نانياهو، و"نج " وي "إقناع" نانيػاهو بػاإوراج عػف  صػيل  شػهر وا ػد وقػط مػف أمػواؿ المقاصػ  
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والفرا ب الفلسطيني  الاي ا اجزها   وماه منذ اشريف التػاني المافػي، ل نػه وشػؿ وػي اناػزاع مواوقاػه علػع 
 ت و ال  األنبا  الفرنسي  عف الما دث باسمه مارؾ ريجيؼ."ا هد بمواصل  الا ويات وي ما ب د"،  ما نقل

لقػػد مفػػت أ تػػر مػػف لمػػس سػػنوات علػػع بليػػر وػػي مهماػػه الفاشػػل   ممتػػؿ "للرباعيػػ "، و"إذا   منػػا بالناػػا ل، 
ي ع يفػا الػدار لمراسػؿ "الالغػراؼ" البريطانيػ ، بياػر أوبػورف، وػي سػرا يلوننها ا ت الصفر"  ما قاؿ الم لؽ اإ

ر مف الشهر المافي. ووجه  تير مف مفاوفي المنظم  اناقػادات علنيػ  لبليػر وطالػب ب فػهـ السادس عش
علنا باسابداله، ل دـ جدياه، واواط ه مك دول  اال ػااؿ، وانشػغاله بزيػادة ترواػه الشلصػي  الاػي قػدر أوبػورف 

زيػارة القػدس مػرة وا ػدة بأنه يزيدها بم ػدؿ عشػريف مليػوف دوالر أمير ػي سػنويا، وهػو انشػغاؿ بال ػاد ياػي  لػه 
وػػي الشػػهر لمػػدة يػػوميف أو تاتػػ  بالمقارنػػ  مػػك سػػلفه جػػيمس وولفنسػػوف الػػذي  ػػاف مقيمػػا "دا مػػا اقريبػػا" وػػي 
المنطقػ ، ب يػث أصػب  اسػابداؿ بليػر م يػارا لجديػػ  "الرباعيػ " وػي جهودهػا، وأصػب  قبػوؿ المنظمػ  باسػػامرار  

ي  بالمصػال   الوطنيػ  لصػال  المراهنػ  علػع اسػا ناؼ وي مهماػه إصػرارا علػع اجربػ  المجػرب يهػدد بالافػ 
 مفاوفات م  وـ عليها بالفشؿ.

ووي سياؽ "الهجـو الدبلوماسي" أيفا أعلػف السػفير األمير ػي وػي دولػ  اال ػااؿ، داف شػابيرو، يػـو الجم ػ  
شػػػباط قبػػؿ المافػػػي أف وزيػػػر اللارجيػػػ  األمير ػػي الجديػػػد جػػػوف  يػػػري سػػػوؼ يػػزور المنطقػػػ  "قريبػػػا"، لػػػاؿ 

ي  الفلسػطيني  مػف سػرا يلالجاري  سب اقارير إلباري ، ليلاقي عباس ونانيػاهو "لي ػاوؿ بػد  عمليػ  السػاـ اإ
جديد"، ومف الماوقك أف اساقبله الر اس  الفلسطيني   ممتػؿ للػر يس األمير ػي بػاراؾ أوبامػا وػي والياػه التانيػ ، 

ل فػػؿ الانصػػيب الرسػػمي ألوبامػػا، ي ػػدوها أمػػؿ  ماجاهلػػ  عػػدـ دعػػوة ممتلهػػا وػػي واشػػنطف م ػػف رشػػيد عريقػػات
  ير واق ي وي اف اا يؼ اإدارة األمير ي  الجديدة مك اعاراؼ األمـ الما دة بدول  ولسطيف.

ل ف م يار الا يؼ األمير ي مك االعاراؼ األممي بدول  ولسطيف الذي يرهؿ الواليات الما دة لاسامرار وي 
عملي  ساـ مجدي  بيف "دول  ولسطيف" و دول  اال ااؿ هو إعاف أمير ي القياـ بدور الوسيط والراعي ألي 

صري  بسػ ب الا هػدات الاػي الاػـز بهػا سػلؼ أوبامػا، جػورج بػوش االبػف، وػي رسػالاه الاػي ب تهػا إلػع ر ػيس 
، وهػي ا هػدات اج ػؼ امامػا ب ػدود 2004وزرا  اال ااؿ األسبؽ ررييؿ شاروف وي الشهر الرابػك مػف عػاـ 

، ومف دوف س ب هذ  الا هدات األمير ي  2967ي عاـ سرا يل  ولسطيني  ب دود ما قبؿ اال ااؿ اإأي دول
ونف أي قبوؿ ولسطيني باسامرار الوساط  والرعاي  األمير ي  سوؼ ي ني وقػط مواوقػ  علػع االج ػاؼ ب ػدود 

ونف اسػا ناؼ مفاوفػات  الدول  المأمول ، وبما أف اي "ا يؼ" أمير ي  هذا ليس ماوق ا وي أي مدى منظور
ااوسػط ويهػا وارعاهػػا الواليػات الما ػدة هػػي مفاوفػات م  ػوـ عليهػػا بالفشػؿ  ػذلؾ وليسػػت جػديرة بالافػػ ي  

 بالمصال   الوطني  مف أجلها.
وفػػمف "الهجػػـو الدبلوماسػػي"  ػػذلؾ زيػػارة سػػوؼ يقػػـو بهػػا ووػػد يفػػـ األردف وب ػػض الػػدوؿ ال ربيػػ  وبريطانيػػا 

ف لػاؿ الشػهر ال ػالي أو المقبػؿ ليقولػوا للػر يس األمير ػي: "السػيد الػر يس، لقػد  ػػاف وورنسػا وألمانيػا لواشػنط
ي  الفلسػػطيني "  مػا قػػاؿ عاهػؿ األردف الملػػؾ عبػد اهلل التػػاني علػػع سػػرا يلالوقػت لانلػػراط و ػا وػػي ال مليػ  اإ

يػػ ، و ػػذلؾ المطالبػػ  ذمػػ  و الػػ  الصػػ او  الفرنسػػي . ل ػػف إذا لػػـ ا ػػف المطالبػػ  بسػػ ب هػػذ  الا هػػدات األمير 
باسابداؿ اوني بلير  دليؿ علع جدي  أي  مساع جديػدة للجنػ  الرباعيػ  الدوليػ ، همػا الهػدؼ مػف الزيػارة، وننػه 

 ال جدوى مف الاف ي  بالمصال   الوطني  مف رجؿ رماؿ  السراب مبني  علع ناا جها الماوق  .
سػػي" علػػع هػػذ  الزيػػارة المراقبػػ ، وقػػد الاقػػع مب ػػوث وال اقاصػػر المسػػاهم  األوروبيػػ  وػػي هػػذا "الهجػػـو الدبلوما

االا ػػاد األوروبػػي أنػػػدريس رينيػػؾ األمػػػيف ال ػػاـ للجام ػػػ  ال ربيػػ  نبيػػؿ ال ربػػػي يػػـو التاتػػػا  المافػػي لاجنيػػػد 
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الجام   مف أجؿ "إطاؽ مفاوفات ساـ بنا ة" لاؿ ال اـ ال الي، وسػط أنبػا  راجػت عػف "مبػادرة" مماتلػ  
 شار   نفع  بير مفاوفي منظم  الا رير صا ب عريقات أي وجود مادي لها.ورنسي  بريطاني  م

 2/2/2026، فمسطين أون الين
 

 وخرست! "إسرائيل"فاطمأنت  49
 برهـو جرايسي

ي للقفػػػايا االجاماعيػػ ، يبػػػيف وػػػي عنوانػػػه الػػػر يس أف سػػػرا يلصػػدر األسػػػبوع المافػػػي اقريػػػر لمر ػػز "أدوػػػا" اإ
ا لت نسػػباها بػػيف الجمهػػور ال ػػاـ، وااجػػه القسػػـ األ بػػر ن ػػو الشػػري   قػػد افػػ إسػػرا يؿالشػػري   الوسػػطع وػػي 

 ، ومر بهدو .إسرا يؿاألوقر، والباقي ن و الشري   "ال ليا". ل ف هذا الاقرير لـ ُي دث فج  وي 
، وبّيف أف نسب  الظاهرة اراوح م انها عند ن و إسرا يؿوقبؿ أقؿ مف شهريف، صدر الاقرير السنوي للفقر وي 

% مػػف إجمػػالي األطفػػاؿ. وهػػذ  م طيػػات  ػػاف مػػف المفاػػرض أف اتيػػر  35% مػػف مجمػػؿ السػػ اف، و 2445
فج  وي دول  اسجؿ أعلع نسب النمو االقاصػادي بػيف الػدوؿ الماطػورة، ول ػف أيفػا مػّر الاقريػر وػي  ينػه 

ف "المهمػ " ب تير مف الهدو  والس ين ، ويما  اف هناؾ وي الغرؼ المغلق   تير مف الفػ ؾ واالباسػامات، أل
 أنجزت.

الرسمي ، وبمفهوـ ال ر   الصػهيوني ، وبمفهػـو بنيػاميف نانيػاهو الػذي  إسرا يؿن ـ، وػ"المهم " أنجرت بمفهوـ 
، وال اوجػد بطالػ ، ومسػاوى إسػرا يؿقاؿ  رويا، ر ـ  ؿ الاقارير الواردة ب ناوينها الصالب : ال يوجد وقػر وػي 

 الم يش  وي ارافاع مسامر.
. أمػا بػيف 48الاقريريف السابقيف وا دة، وهي أف الفقر يرافك أساسا، ال بؿ  ليػا، بػيف ولسػطينيي  وال قيق  وي

اليهود، وهو إما يراوح م انه لفارة، أو ينلفض، ول ف المرشر واف ، وهػو االنلفػاض المسػامر، ألنػه إذا مػا 
 اجك مسامر.اساتنينا اليهود األصولييف "ال ريديـ"، ونف نسب  الفقر بيف اليهود وي ار 

%، ول نهػػا بػػيف ال ػػرب  25وقػػد ذ ػػر اقريػػر الفقػػر أف النسػػب  ال امػػ  للظػػاهرة بػػيف المػػواطنيف اقػػؿ بقليػػؿ عػػف 
% إذا ما  22% بيف اليهود. واهبط هذ  النسب  األليرة الع ما دوف  26%، مقابؿ أقؿ مف  54افوؽ نسب  

 قشفي ، ويروفوف االنلراط وي سوؽ ال مؿ.وصلنا "ال ريديـ" عف اليهود، ألنهـ يلااروف ألنفسهـ  ياة ا
 2992% وػي ال ػاـ  3242أما الاقرير ا لر، ويذ ر أنه وي مقابؿ اقلص الشري   الوسطع بػيف اليهػود مػف 

% مف إجمالي اليهود  3242، ونف الشري   الفقيرة اقلصت أيفا مف 2020% وي ال اـ  2845إلع أقؿ مف 
% مػػف إجمػػالي  3747مػػا أف الشػػري   "ال ليػػا" اراف ػػت نسػػباها مػػف % لػػاؿ ذات الفاػػرة.   30إلػػع أقػػؿ مػػف 

 .2020% وي ال اـ  4246إلع   2992اليهود وي ال اـ 
% وػػي ال ػػػاـ  2344إلػػع  2992% وػػي ال ػػػاـ  2644أمػػا بػػيف ال ػػرب، وػػػنف الشػػري   الوسػػطع اقلصػػػت مػػف 

لشػػري   الفقيػػرة ارافاعػػا %، ويمػػا سػػجلت ا 2246% إلػػع  2742، وم هػػا اقلصػػت الشػػري   "ال ليػػا مػػف 2020
 % وي ذات الفارة. 64% إلع  5644 ادا مف 

% أو  25 ػػذلؾ، وػػنف البطالػػ  ليسػػت ب ػػاؿ أوفػػؿ  وهػػي ارافػػك باسػػامرار بػػيف ال ػػرب أساسػػا، وابلػػغ نسػػباها 
%. وهػػػذ  الفجػػػوات انسػػػ ب علػػػع  ػػػؿ  445%، وبػػػيف اليهػػػود وػػػي  ػػػدود  7أ تػػػر، بينمػػػا النسػػػب  ال امػػػ  هػػػي 

وػي أدؽ افاصػيلها  مػف مسػاوى األوفػاع الصػ ي ، وم ػدؿ األعمػار، والا صػيؿ ال لمػي، مجاالت ال يػاة، و 
 و اع م دالت القاؿ وي  وادث الطرؽ.
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"؟ نجػـز أف الجػواب إسػرا يؿوالسراؿ الذي يطرح نفسه: هؿ إصدار هذ  الاقارير يمتؿ شػفاوي  زا ػدة وػي "دولػ  
ليهػودي، لاقػوؿ لػه: إنػؾ ا ػيش بمسػاويات أ تػر الػدوؿ هو "ال"، ألف هذ  الاقارير موجه  أساسػا إلػع الشػارع ا

اطورا، والفقر والبطال  ليسا لديؾ. ولهذا، ليس صدو  أف يقوؿ نانياهو وي جلس  ل  وماػه: ال يوجػد وقػر وػي 
وال بطال . ألف ال رب ليسوا وي  سابااه، ال بػؿ إف األوفػاع القا مػ  لل ػرب هػي نايجػ  سػ ت إليهػا  إسرا يؿ

إلػػع مػػا هػػػو أسػػوأ، ألنهػػا ال اصػػػل   إسػػػرا يؿعامػػػا. بػػؿ واسػػ ع  65ي  علػػع مػػدار سػػػرا يل ػػؿ الملططػػات اإ
 األوفاع، بؿ ازيدها سو ا مف لاؿ ا ميؽ سياس  الامييز ال نصري.

هػػي جريمػػ  فػػد اإنسػػاني ، يلاػػار المجامػػك الػػدولي،  مػػا  48إف سياسػػ  الامييػػز ال نصػػري فػػد ولسػػطينيي 
اجاهلها،  ي ال يواجهػا أشػرس نظػاـ عنصػري وػي الاػاريخ ال ػديث. وأمػاـ   برى المنظمات ال قوقي  الدولي ،

 أ تر وي سياساها. إسرا يؿهذا الوفك، اامادى 
ووقػػػط وػػػي األيػػػاـ األليػػػرة، أقػػػرت   ومػػػ  نانيػػػاهو ملططػػػا اقااعيػػػا يسػػػاهدؼ أهالينػػػا وػػػي صػػػ را  النقػػػب. 

ألػػؼ عربػػي مػػف منػػازلهـ  30يد قريػػ ، واشػػر  30ألػػؼ دونػػـ، واقػػااع  400ويافػػمف هػػذا الملطػػط مصػػادرة 
 وأرافيهـ!

 2/2/2026، الغد، عّمان
 

 فمسطيني ييدد ميمة الوزير كيري!  -خالف فمسطيني  50
 سليـ نصار

، ويلاطبهـ قا ًا: 2996 زيراف )يونيو(  2لي يي أنصار  يـو  نانياهوب د ووز  بنسب  ف يل ، وقؼ بنياميف 
ي هي الليػار األوؿ. وأنػا أعابػر هػذا الليػار قاعػدة أساسػي  ا يلسر وي سلـ أولويااي، ابقع و دة المجامك اإ»

 «.وي ال  ـ
إف المرشػرات الوافػ   وػي سياسػاي اللارجيػ  انطلػؽ مػف »تـ اناقؿ ليا ػدث عػف سياسػاه اللارجيػ  ويقػوؿ: 

م ارفػػػ  إنشػػػا  دولػػػ  ولسػػػطيني ، ومػػػف روػػػض مبػػػدأ  ػػػؽ ال ػػػودة، ومػػػف مقاومػػػ  أي قػػػرار يػػػدعو إلػػػع اف يػػػؾ 
زالاها.  ما أننػي أ ػافظ ب ػؽ اسػالداـ أجهزانػا األمنيػ  لصػّد  ػؿ الاهديػدات الاػي اواجهنػا مػف  المساوطنات وا 

 «.أرافي السلط  الفلسطيني 
ولما عرض النقط  األليرة مف أجندة سياساه اللارجي ، أعرب عف اسا داد  السػا ناؼ م ادتػات االنسػ اب 

 .إسرا يؿوف الاللي عف سيادة مف مراف ات الجوالف، ول ف مف دوف شروط مسبق ، ومف د
وعنػػدما  ػػرر وػػي ال نيسػػت هػػذ  المواقػػؼ السػػلبي ،  ػػرص علػػع اجاهػػؿ اافػػاقي أوسػػلو والقػػاهرة و ػػؿ مػػا يقيػػد  

سػػي اوظ علػػع اللػػط السياسػػي  -أي جيلػػه-بػػالمواتيؽ المشػػار  . ووػػي لاػػاـ  لماػػه، أ ػػد أف جيػػؿ االسػػاقاؿ 
 الذي رسمه الجيؿ المرسس.

يا صديقي »، شم وف بيريز،  ذر  مف عواقب نشوة الفوز، تـ اناقد طرو ااه قا ًا: زعيـ الم ارف  وي  ينه
ر ػػػػيس الػػػػوزرا ، إف السياسػػػػ  الاػػػػي رسػػػػماها ال يم ػػػػف أف امتػػػػؿ القػػػػرار ال  ػػػػيـ إ يػػػػا  مشػػػػروع السػػػػاـ مػػػػك 

 «.الفلسطينييف وال رب. إنه قرار ماهور ليَّب رماؿ م ازبيؾ وم ارفيؾ م اً 
هذا األسبوع لي ررهػا مػف موقػك  نانياهوسن  علع إعاف الؾ المواقؼ السلبي ، وقؼ  26ب د مرور أ تر مف 

اللػا ؼ علػػع مسػػاقبله السياسػػي عقػػب الا ػػوؿ ال ميػػؽ الػػذي أوػػرز  ا الفػػه مػػك أويغػػدور ليبرمػػاف، وهػػو ا ػػالؼ 
ف اللي ػػود لسػػر لمسػػ  32مق ػػدًا إلػػع  42 يػػر متمػػر، ب يػػث إف عػػدد مقاعػػد ال ػػزبيف هػػبط مػػف   مق ػػدًا، وا 

 مقاعد مف  صيل  االنالابات المافي .
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بػػّدلت مواقػك الاعبػػيف األساسػييف، وج لػػت مػػف  2023إفػاو  إلػػع هػذا الا ػػوؿ، وػنف اللريطػػ  ال زبيػػ  لػدورة 
« يػش عايػد»مق دًا، علمػًا أف يػا ير أسػس  زبػه  29 زب يا ير لبيد ال زَب التاني وي ال نيست، ب د ووز  بػ 

 «. زب الوسط للطبق  الوسطع»، مك ش ارات بسيط  ال اا دى عبارة منذ سن  وقط -وم ناها مساقبؿ-
ومك أنه  صؿ علع  البي  أصوات الطبق  االجاماعي  الوسطع، إال أف يا ير يلاقي وي عنصرياه السياسػي  

. وقػد ورث هػذا الػنهل عػف والديػه الصػهيونييف يوسػؼ نانيػاهومك لط الماطػرويف، مػف أمتػاؿ أرييػؿ شػاروف و 
 .إسرا يؿد والوالدة شوالميت، وهما مف القل  الاي هاجرت مف صربيا إلع )اومي( لبي

ومتلما و ؿ نجله يا ير، بدأ األب يوسؼ عمله وي الالفزيوف واإذاع ، إلػع أف الاػار  شػاروف وزيػرًا وػي رلػر 
   وم  ش لها قبؿ مرفه. بينما انصروت الوالدة إلع األيؼ ال اب عف الهجرات اليهودي .

إلػػع المشػػار   ب تاوػػ ، وقػػد  رصػػوا علػػع الاجػػاوب مػػك هػػذا النػػدا ،  إسػػرا يؿلابػػات، ُدعػػَي عػػرب عشػػي  االنا
ألنهـ يريدوف عرض قفاياهـ ال يوي  دالؿ ال نيست.  ما يريػدوف أيفػًا إبػراز  جمهػـ السياسػي مػف لػاؿ 

مقاعػد( والقا مػ   3ي )مقاعد( والاجمػك الػوطني الػديموقراط 4أ زابهـ: الجبه  الديموقراطي  للساـ والمساواة )
 مقاعد(. 5ال ربي  المو دة للاغيير )

ي ، إال أف   ومػػػػات دولػػػػ  اليهػػػػود اا امػػػػؿ م هػػػػـ سػػػػرا يلومػػػػك أف نػػػػواب هػػػػذ  األ ػػػػزاب ي ملػػػػوف الجنسػػػػي  اإ
 مواطنيف مف الدرجػ  التانيػ . ووػي أ تػر ال ػاالت امانػك هػذ  ال  ومػات عػف االعاػراؼ بأعػدادهـ الصػ ي   

 لؼ نسم (، وبأنهـ يش لوف ما نسباه عشروف وي الم   مف  امؿ عدد الس اف.)مليوف وتاتم   أ
زعػيـ ال ػزب التػػاني يػا ير لبيػػد دشػف دلولػػه إلػع ال نيسػػت بلػاؼ عميػػؽ مػك  نػػيف زعبػي، وقػػد أعلػف بلهجػػ  

وبسػبب اللهجػ  ال نصػري  « الاجمك الػوطني الػديموقراطي.»م ابرة اسافزازي  روفه الا اوف م ها ومك  الاها 
باوااا ي   ملػت اوقيػك  ػؿ الم ػرريف. « هآراس»الاي عبَّر بها هذا النجـ السياسي الجديد، هاجماه ص يف  

ي بطريق  قانوني  شرعي ، سرا يللقد انُاِلَبت  نيف زعبي وي ال نيست اإ»ومما جا  وي مفموف االوااا ي : 
 مػػػػا ياصػػػػرؼ أعفػػػػا  اليمػػػػيف ييف صػػػػواوا لقا ماهػػػػا. والمرسػػػػؼ أف لبيػػػػد اصػػػػرؼ م هػػػػا إسػػػػرا يلوبأصػػػػوات 

الماطػػرؼ، الػػذيف ي لػػو لهػػـ نػػزع الشػػرعي  عػػف النػػواب ال ػػرب. إف المجامػػك يشػػـ را  ػػ  عنصػػري   ريهػػ  مػػف 
 «.شلصي  أو ت لنا ع س ذلؾ

والما ظ أف لبيد  شؼ عػف وجهػه ال قيقػي وػور إعػاف وػوز ، وقػاؿ انػه يػدعو إلػع إ يػا  عمليػ  السػاـ مػك 
أ تػر مػف سػنايف. ول نػه أابػك هػذا الاصػري  بػنعاف روفػه الانػازؿ عػف شػبر وا ػد الفلسطينييف الماوقفػ  منػذ 
 مف القدس الشرقي  الم ال .

اجميد عملي  االسايطاف وا ديد مرج ي  ل مليػ  السػاـ.  إسرا يؿوم لوـ أف المفاوفات اوقفت بسبب روض 
 شروطًا مسبق . نانياهووهذا ما طالب به الفلسطينيوف، وي  يف اعابر  

عػػػف  نانيػػػاهوقبػػػؿ أف ياوجػػػه إلػػػع المنطقػػػ  وزيػػػر اللارجيػػػ  األمير ػػػي الجديػػػد السػػػنااور جػػػوف  يػػػري، أعػػػرب و 
اسػػا داد  للقػػا  ر ػػيس السػػلط  الفلسػػطيني  م مػػود عبػػاس وػػي راـ اهلل أو القػػدس بهػػدؼ اسػػا ناؼ المفاوفػػات، 

نما مف دوف شروط مسبق .  وا 
ألف وزارة اإسػ اف لػـ ااوقػؼ يومػًا وا ػدًا عػف مواصػل   ورأى المراقبوف وي هذا الاصري  بوادر لدع  م ررة،

بنا  المساوطنات، وهذا م نا  اقييد ا ر ات أبو مازف قبؿ وصوؿ الوزير  يري إلع الشرؽ األوسط. وذ ػرت 
واشنطف أنه مف الماوقك قياـ َلَلؼ الوزيرة  ليناوف بزيارة للمنطق  وي مناصؼ شباط )وبراير( اشمؿ ولسطيف 

سرا يؿو   لس ودي  ومصر واألردف.وا ا 
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وم مود عباس علع اسا ناؼ عملي  الساـ الماوقف  منػذ  نانياهوومف الطبي ي أف ي اوؿ لاؿ زياراه  ّث 
، أي منػػذ اسػػاقاؿ المووػػد اللػػاص السػػنااور جػػورج مياشػػؿ وا يػػيف ديفيػػد هيػػؿ 2020اشػػريف األوؿ )أ اػػوبر( 

 م انه.
رسػػاؿ ووػػد إلػػع واشػػنطف مػػزود باصػػور عربػػي مػػف أجػػؿ ا ريػػؾ ويبػػدو أف السػػلط  الفلسػػطيني  اسػػا د  اليػػًا إ

عملي  الساـ المجمدة. و انت بريطانيا بلساف وزير لارجياها ولياـ هيغ، قد أعربت عف الووها مف إفاع  
وي نشاطها االسايطاني. وقاؿ الوزير وي  لم  أماـ البرلماف، إف سياس   إسرا يؿورص  الاسوي  بسبب اوسك 

  ي  سانسؼ مشروع اطبيؽ  ؿ الدولايف.الاوس إسرا يؿ
و ػػاف مسػػاعد أمػػيف عػػاـ الجام ػػ  ال ربيػػ  لشػػروف ولسػػطيف، السػػفير م مػػد صػػبي ، قػػد أشػػار إلػػع ورقػػ  لجنػػ  
المااب   ال ربي  الاػي سػي ملها الووػد إلػع واشػنطف وسػا ر ال واصػـ الم نيػ ، أي الورقػ  الاػي صػا اها اللجنػ  

 وي اجاماع الدو   األلير.
ناقاؿ إلع هذ  المر ل ،  اوؿ م مود عباس االافاؽ مك لالد مشػ ؿ ) مػاس( علػع ال ػد األدنػع مػف قبؿ اال

ي بأنه يا لـ باسـ  ؿ الفلسطينييف، وهذا يقافي بالفػرورة إجػرا  سرا يلمبادئ الافاوض  ي يقنك الجانب اإ
 «وا .« » ماس»مصال   بيف 

«. اافاؽ م  » وؿ ما ُعِرؼ بػ  2007الم اول  سن   وم لوـ أف الس ودي   انت أوؿ دول  عربي  جربت هذ 
وي عهد الر يس السابؽ  سني مبارؾ.  ػذلؾ  2009ولما  صؿ الاباعد، اولت مصر مهم  المصال   سن  

 .2022أجرى الر يس م مد مرسي م اول  ألرى وي اشريف التاني )نوومبر( سن  
اقهمػػػا علػػػع مبػػػدأ الافػػػاوض وعلػػػع ال لػػػوؿ يمنػػػك ااف« وػػػا »و «  مػػػاس»ووػػػي  ػػػؿ مػػػرة،  ػػػاف الابػػػايف بػػػيف 

اروض الا اوف مك ال دو ولو أدى ذلؾ إلع قيػاـ دولػ  ولسػطيني . وهػي اػرى «  ماس»السياسي . والسبب أف 
الم الػػ  مػػف  ػػؿ أرض ولسػػطيف هػػو واجػػب دينػػي قبػػؿ أف ي ػػوف واجبػػًا قوميػػًا. بينمػػا ال يػػرى  إسػػرا يؿأف طػػرد 

، شػػرط قبولهػػا بالمبػػادرة ال ربيػػ  المدعمػػ  بفػػمان  إسػػرا يؿمػػك  م مػػود عبػػاس أي مػػانك وػػي إدارة مفاوفػػات
 أمير ي .

ن ف علع اسا داد للافاوض مك أي   وم  »و وؿ هذا الموقؼ، يقوؿ نبيؿ أبو ردين ، الناطؽ باسـ عباس: 
ي  اابنػػػع مبػػػدأ الػػػدولايف لشػػػ بيف،  مػػػا اوقػػػؼ بنػػػا  المسػػػاوطنات، واقبػػػؿ قػػػرار الجم يػػػ  ال امػػػ  بشػػػأف إسػػػرا يل

 «.عاراؼ بدول  ولسطيني  ااماك بصف  مراقب وي األمـ الما دةاال
يقوؿ شم وف بيريز إف الزمف  ير م ايد، بؿ هػو ي مػؿ لصػال  الػذي يسػاغله، وعليػه يػرى أف المطلػوب مػف 

 الوزير األمير ي  يري االناقاؿ إلع المنطق ، الاي زارها عدة مرات، بهدؼ إ يا  جهود الساـ.
-يسػػرا يلالفلسػػطيني واإ-يناظػػر ب ػػض اإشػػارات اإيجابيػػ  علػػع المسػػاريف الفلسػػطيني الػػر يس بػػاراؾ اوبامػػا

منشػػػغؿ  اليػػػًا باشػػػ يؿ  نانيػػػاهوي قبػػػؿ أف يشػػػجك  يػػػري علػػػع السػػػفر إلػػػع الشػػرؽ األوسػػػط. ذلػػػؾ أف سػػرا يلاإ
اهػؿ   وم  ا ااوي  موس   قادرة علع مواجهػ  ا ػديات إيػراف و فػب اإدارة األمير يػ . وػي  ػيف ي مػؿ ال 

وهػذا «. وػا »و «  مػاس»األردني علع اذليؿ ال قبات الاي امنك ا قيؽ المصػال   الفلسػطيني  بػيف  ر اػي 
الفلسػػطيني، ب يػػث اػػػّدعي أف -لللػػاؼ الفلسػػطيني إسػػرا يؿمػػا طلبػػه مػػف لالػػد مشػػ ؿ، لووػػًا مػػػف اسػػاغاؿ 

 المفاوض الشرعي  ير موجود.
الدوليػػ ، األمػػر الػػذي دوػػك ر ػػيس اػػونس، المنصػػؼ  والمرسػػؼ أف أصػػدا  هػػذا اللػػاؼ اػػرددت وػػي الم اوػػؿ

 المرزوقي، إلع اأجيؿ زياراه قطاع  زة إلع نهاي  شهر رذار )مارس( المقبؿ.
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صػاح البردويػؿ قػد ااهػـ السػلط  الفلسػطيني  بممارسػ  فػغوط سياسػي  لم اولػ  «  مػاس»و اف القيادي وي 
 الفلسطيني .منك زيارة المرزوقي ا ت ذري   اماا ها و دها الشرعي  

و انػػت السػػلط  وجهػػت اناقػػادات لزيػػارة ر ػػيس ال  ومػػ  الماليزيػػ  م مػػد عبػػدالرزاؽ لقطػػاع  ػػزة هػػذا األسػػبوع، 
 علع اعابار أنها امت وي ظؿ االنقساـ الفلسطيني.

 ومف هذا اللاؼ ينطلؽ السراؿ عف أسبابه ال قيقي ؟
لقيادة الفلسطيني  وي الفف  و زة م ًا. وعلع إف م مود عباس يدعو إلع إجرا  انالابات ل« الفا يوف»يقوؿ 

بفػرورة اشػ يؿ «  ماس»فو  الناا ل ياقرر اوزيك المناصب والمسروليات بيف ال ر ايف. وي  يف اطالب 
  ومػ  و ػدة وطنيػ   لطػػوة أولػع، ملاوػ  أف يسػػاغؿ عبػاس ناػا ل االنالابػات لػػيهّمش دورهػا،  ػذلؾ الشػػع 

، علػػع اعابػػار أف الجمهػػور الفلسػػطيني ا ػػب مػػف   ايػػ  السػػاـ «س مػػا»أف اػػأاي الناػػا ل لصػػال  « وػػا »
الموعود منذ سايف سن . وبنا  علػع الابارااػه السػابق ، وهػو ي بسػذ أسػلوب االنافافػات، ويػروض دولػ  مف  ػ  

 وي الم   مف أرض ولسطيف. 25مناشرة علع 
ط أف الفػك ناا جهػا ال يمػان وف وػي  صػر مسػرولي  الافػاوض بشػلص م مػود عبػاس، شػر «  ماس»قادة 

 السافاا  الش ب.
وُيساَدؿ مف النشاط السياسي الذي شهداه الدو ػ  وػي األيػاـ المافػي ، علػع أف الػر يس عبػاس أرسػؿ جبريػؿ 
الرجوب لاجاماع بلالد مش ؿ واالافاؽ م ه علػع اطبيػؽ بنػود االافػاؽ األمنػي. واافػمف هػذ  البنػود عمليػ  

نشا  قيادة مو   «الجهاد اإسامي.»و «  ماس»و « وا »دة يشارؾ ويها رجاؿ دمل أجهزة األمف، وا 
ويقػػوؿ ال يػػاديوف مػػف الفلسػػطينييف إف لػػاؼ ال ػػر ايف يشػػير الػػع انػػاوس  يػػر مبػػرر، ألف المفاوفػػات لػػـ 

لػػػـ ي سػػػـ ليارااػػػه. لصوصػػػًا أف الػػػر يس أوبامػػػا يهمػػػه  اليػػػًا االافػػػاؽ مػػػك الػػػر يس  نانيػػػاهوُاسػػػاأَنؼ... وألف 
 علع مساقبؿ سوري  ودوؿ الربيك ال ربي، وبلداف أوريقيا الشمالي .واديمير بوايف 

وم نػػع هػػذا أف القفػػي  الفلسػػطيني  مرشػػ   ألف اوفػػك علػػع الػػرؼ أربػػك سػػنوات إفػػاوي ، باناظػػار انطػػاؽ 
 الصواريخ الاي اناظر  لم  السر مف طهراف ودمشؽ.

 2/2/2026، الحياة، لندن
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. يم ػػف أف سػػوري  تيػػرا وػػي االسػػابيك االليػػرة عػػف ام انيػػ  اسػػرب السػػاح  يػػر الاقليػػدي مػػف  إسػػرا يؿا ػػدتت 
نفسر ذلؾ بالر ب  وي للؽ مجاؿ  صػان  سياسػي  الم انيػ  هجػوـ عسػ ري. هػذا نجػاح مر ػد. امري ػا أيفػا 

نػااو هػو االلػر لػف يسػم  لغػاز السػاريف وػي لف ار ب وي أف يصؿ ساح  يميػا ي الػع  ػزب اهلل، و لػؼ ال
أيػػدي تػػوار أ ػػراد. ال اجػػ  الػػع متػػؿ هػػذ  الاصػػري ات يم ػػف افسػػيرها  م اولػػ  لللػػؽ مجػػاؿ منػػاورة دبلوماسػػي 

ي  اػػع فػػد سػػاح اقليػػدي سػػوري. وػػي نهايػػ  المطػػاؼ، هػػذ  هػػي النقطػػ : وافػػ  اف السػػاح إسػػرا يللهجػػـو 
علػع ال مػؿ. وسػوا   ػاف ال ػديث يػدور عػف اسػالدامه، وهػو  إسػرا يؿ ال يميا ي يلـز ال الـ، الغػرب وبالاأ يػد

 .سوري أمر أقؿ اقاقا لنا هنا، أـ وباالساس نقله الع لارج نطاؽ 
ول ػػف السػػاح الاقليػػدي لػػدى االسػػد، صػػواريخ مفػػادة للطػػا رات، مفػػادة للػػدبابات، صػػواريخ باليسػػاي  وعػػدة 

غييرا جوهريا وي موازيف القوى، وال سيما بػيف  ػزب اهلل منظومات ساح الرى، يم نها هي ايفا اف اش ؿ ا
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سرا يؿو  . وللؼ ال ديث القلؽ  قا بالنسػب  للسػاح ال يميػا ي قب ػت مسػأل  تقيلػ  ا ػاد ا ػوف بػذات القػدر اال ا 
 المنهارة سهاـ سمها وي أرجا  المنطق . سوري وهي ا اماؿ أف انتر 

االليػػػر وال مليػػػ  المنسػػػوب  لسػػػاح الجػػػو ) سػػػب وسػػػا ؿ ول ػػػف اللطػػػر هنػػػا، وال سػػػيما ب ػػػد أ ػػػداث االسػػػبوع 
االعػػاـ اللبنانيػػ ، الاػػي بلغػػت عػػف نشػػاط م ػػزز(،  بيػػر جػػدا. وػػال رب االهليػػ  السػػوري  هػػي دوامػػ  مػػف النػػوع 

وػػي المافػػي  يػػؼ ال ااػػدلؿ وػػي ال ػػرب االهليػػ  اللبنانيػػ  أو اف ااػػدلؿ بقػػدر  إسػػرا يؿااللطػػر. وقػػد عروػػت 
ا ػت رعايػ  أوهػاـ متػؿ لطػ  'صػنوبر ال بػرى' الػع قلػب هػذا الم مػاف االقليمػي.  م دود، وب ػد ذلػؾ اجاػذبت

االوروبيػػوف، االاػػراؾ، االمري يػػوف  لهػػـ ي ػػذروف مػػف الاػػدهور الػػع اػػدلؿ مباشػػر ويابنػػوف سياسػػ  الاػػأتير مػػف 
ينفػذ  ب يد. واالسباب واف   جدا: فمف امور الرى، ان داـ التبات وي مواقؼ النظاـ المنهار، وال فيؿ بػاف

 ربػا فػد الغػرب.  سػوري لطوات يا س ، ناهيؾ عف الادلؿ االيراني الم ني جدا وي أف يج ؿ الم ر ػ  وػي 
لػػيس وقػػط بسػػػبب الامبػػاالة، بػػؿ وايفػػػا بسػػبب ال ػػػذر  سػػػوري وال ػػالـ ينظػػر ب ػػػدـ ا اػػراث الػػع المذب ػػػ  وػػي 

 سػوري جػب القيػاـ بهػا  ػي ال ا ظػـ ، لشدة االسؼ، وليس لها هذا االماياز. هناؾ امػور يإسرا يؿالشديد. اما 
الاقليػػدييف  ول ػػف هػػذ  هػػي الل ظػػ  الاػػي يجػػب أف ا ػػوف ويهػػا ال تيػػر جػػدا مػػف  إسػػرا يؿالماف  ػػ  قػػوة لصػػـو 

 علع طاول  ال  وم ، المجلس الوزاري وهي   الاس  . األس ل 
 

... 
ه هذا االسبوع وي ال ػالـ صدح صوت موشيه بو ي ي لوف وزير، ر يس ار اف سابؽ ووزير الدواع القادـ برأي

وهو يفشي سرا. وقد ُس ؿ عف االنفجار وي بوردو وي ايراف وقاؿ انه 'قرأ عػف هػذا وػي الصػ يف '.  ػاف أيفػا 
روػػي ديلاػػر، قريبػػا الػػوزير السػػابؽ، الػػذي ال ػػظ بػػاف ' ػػؿ انفجػػار يفػػرب المنشػػآت، ول ػػف لػػيس االشػػلاص، 

ي ' إسػرا يلاللندنيػ ، والػذي اسػاند الػع 'مصػادر اسػالباري   مبارؾ وي نظرنا'. و اف بالطبك النشر وػي 'الاػايمز'
 أ دت له باف بالف ؿ  اف انفجار وي المنشأة النووي  الا ت أرفي  قرب قـ.

ل لػػه مػػف المجػػدي اف نفهػػـ: اذا  ػػاف الاقريػػر الػػذي نشػػر وػػي موقػػك انارنػػت أمري ػػي  ػػامض صػػ ي ا، ومنشػػأة 
ا ابػػػاس م ػػػات ال ػػػامليف ا ػػػت االرض(، وهػػػذ  هػػػي  بػػػوردو افػػػررت، بػػػؿ وبشػػػ ؿ شػػػديد جػػػدا )بمػػػا وػػػي ذلػػػؾ

، فػد ايػراف نوويػ . إسػرا يؿاللطوة اال تر درامااي ي  وي ال رب الهاد   الاػي يقػوـ بهػا الغػرب، بمػا وػي ذلػؾ 
المنشأة بجػوار قػـ هػي الػدرة الاػي وػي اػاج البرنػامل النػووي االيرانػي. هػذ  هػي النقطػ  الاػي ا مػؿ ويهػا أجهػزة 

وػي الما ػ  ومػا وػوؽ، وهػذا هػو  20 تر  دات ، والقادرة علع الصيب اليورانيػـو الػع درجػ  الطرد المر زي اال
ييف يلشػوف مػف أف  اػع القنابػؿ سػرا يلالم اف اال تر ا صينا وي ايراف. الم صف لدرجػ  اف االمػري ييف واإ

بػػرا  ال بػػار وػػي اللارقػػ  للا صػػينات ذا  ػػ  الصػػيت لػػف اػػنج  وػػي اف ااسػػلؿ الػػع اعماقػػه. االيرانيػػوف هػػـ الل
ال ػػػالـ وػػػي االسػػػمنت المسػػػل   قدراػػػه علػػػع صػػػد الهػػػزات ومنػػػك الصػػػدوع الابػػػرت وػػػي أوفػػػؿ قواعػػػد الب ػػػث 

 ال س ري وي الواليات الما دة و انت الناا ل  ير لطيف  )لنا(.
وعليه واذا  اف بوردو يافرر، وهذ  قص   برى. ال نواف الػر يس وػي ال ػالـ. اوجػد وقػط مشػ ل  وا ػدة: علػع 

يبػػدو وينبغػػي قػػوؿ ذلػػؾ ب ػػذر شػػديد القاعػػدة االيرانيػػ  لػػـ انفجػػر. و اػػع لػػو وقػػك ويهػػا للػػؿ، واف  ػػاف ذا  مػػا
مغزى، وانػه  ػاف ب يػدا جػدا عػف الاقػارير شػبه الهسػايري  عػف اشػ اع اليورانيػـو الػذي ي ػاوؿ االيرانيػوف من ػه 

ي علػػع مسػػاوى المػػرامرة: مػػف الوصػػوؿ الػػع سػػط  االرض، وػػي أعقػػاب عمليػػ  الريػػب. االم انيػػ  التانيػػ  هػػ
الواليات الما دة والغرب يبذالف  ؿ جهد مم ف لل ػذب عػف عمػد  ػوؿ مػا يجػري هنػاؾ. مر ػد أف هنػاؾ مػف 

 يصدؽ ذلؾ، ول ؿ هذا ص ي ، ول ف  ؿ المرشرات م ا س .
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  يؼ ن رؼ؟ ن ف ال ن رؼ. ول ف يم ف الاقدير. بوردو هي منشأة نووي  اشرؼ عليها و ال  الطاق  الذريػ .
مساوى الرقابػ  ياغيػر وػي اجػزا  ملالفػ  مػف المنشػأة، ول نػه يسػم  لمراقبػي الو الػ  بزيػارة الم ػاف وػي زيػارات 

ملزم  بػاف اروػك  IAEAطواري  ولهـ وسا ؿ الرى دالؿ المنشأة ولارجها للف ص اذا  اف طرأ اغيير. والػ 
اذا مػا وقػك  ػدث اسػاتنا ي بػؿ وبمتػؿ ، إسػرا يؿاقرير طواري  ل ؿ الدوؿ االعفا  وي الو الػ  بمػا وػي ذلػؾ 

هذا ال جـ وي منشأة نووي . لـ يروك اي اقرير مف هذا القبيؿ. و اع لو  انت  ؿ اجهػزة االمػف المراقبػ  مػف 
جانػػب الو الػػ  الدوليػػ  للطاقػػ  الذريػػ  وشػػلت وػػي ال تػػور علػػع متػػؿ هػػذا الللػػؿ وػػاف بػػوردو هػػي منشػػأة اااب هػػا 

اصػػ  باناظػػػاـ. ومتػػػؿ هػػػذا ال ػػدث  ػػػاف ال بػػػد سػػي دث اغييػػػرا علػػػع سػػػط  االقمػػار الصػػػناعي  ال سػػػ ري  والل
 االرض سياي  للقمر الصناعي أف يرا .

داويد اولبرايت، مف م هد ب وث االمف القومي، والذي هو ا د اللبرا  الرواد وي ال الـ وي الموفػوع النػووي 
ؿ هذا االسبوع انػه 'ال يػرى اي مرشػرات االيراني ومف ير ز هذ  االياـ علع القاعدة ال س ري  وي براشيف، قا

اسػػػاتنا ي  وػػػي الصػػػور الجويػػػ  علػػػع درجػػػ  افيػػػد بػػػاف  ػػػدتا اسػػػاتنا يا وقػػػك وػػػي بػػػوردو. افػػػاو  الػػػع ذلػػػؾ، وقػػػد 
اصػػدرت الو الػػ  الدوليػػ  للطاقػػ  الذريػػ  بيانػػا رسػػميا يقفػػي بػػاف ال شػػي  اسػػاتنا ي وقػػك وػػي بػػوردو والواليػػات 

 الما دة أصدرت اصري ا شبه مماتؿ.
يوف اال ساس بانه ربما  صؿ سرا يلوهذا يردي بنا الع سراؿ متير لاهاماـ: لماذا ي طي اص اب القرار اإ

 شي  ما وي الوقت الذي يبدو انه لـ ي صؿ؟
 

... 
 يػػر م نيػػ  بػػاف ااماتػػؿ مػػك  إسػػرا يؿاوجػػد رواياػػاف. االولػػع اسػػمع 'الروايػػ  االسػػاراايجي '. وػػي هػػذا المفهػػوـ، 

وػػي الواقػػك وا ابػػر مسػػرول  عنهػػا. وعليػػه وػػاف عليهػػا أف اػػرد علػػع  ػػؿ  ػػدث وػػي ايػػراف  اعمػػاؿ  قيقيػػ  اجػػري
بذات الطريق  الع هذا ال د أو ذاؾ اف اقوؿ اننا قرأنا عف هذا وي الص يف . ولما  اف ه ذا ي قػب أصػ اب 

. ابا ػد عمليػػا عػف  ػػؿ اشػػليص إسػػرا يؿالقػرار  اػػع علػع  ػػدث وقػك وعلػػع  ػػدث لػـ يقػػك، والنايجػ  هػػي أف 
وق ت عمليػ  الريبيػ  صػري   وػي بػوردو:  سػب اعاػراؼ  2022وينبغي أف يفاؼ وي هذا السياؽ انه وي 

االيرانييف انفسهـ، واف لطوط الاػوار ال ػالي للمنشػأة ال سػ ري  قط ػت بانفجػار. مفهػـو اف لػيس لنػا اي و ػرة 
  يؼ  صؿ هذا ومف قاـ به.

ا. وهػػػذا بالفػػػبط السػػػبب الػػػذي يج لنػػػا نشػػػ ؾ ويهػػػا. عنػػػدنا الروايػػػ  االسػػػاراايجي  رنفػػػ  الػػػذ ر ابػػػدو وهيمػػػ  جػػػد
يراجلوف  تيرا. واسم وا لي باف أاقدـ برواي  ملالف  قلػيا يم ػف أف نسػميها 'روايػ  الػدواويف'. هػذا جػد م قػد. 
إذف هيػػا نألػػذ نفسػػا عميقػػا. وبالاػػالي ه ػػذا هػػو ال ػػاؿ: اذا  نػػت األػػذ القػػرارات واالف سػػألوؾ عػػف  ػػدث وػػي 

وقػك، ول ػف ربمػا لػـ يقػك، ولػيس لػديؾ اي و ػرة عػف مػاذا يػدور ال ػديث، وػاف االمػر المر ػد ا مػف ايراف ربمػا 
وال ػػػذر هػػػو اعطػػػا  ا سػػػاس و أنػػػؾ ا ػػػرؼ بال ػػػدث الػػػذي ال علػػػـ لػػػؾ عنػػػه. و يػػػؼ يم ػػػف عمػػػؿ ذلػػػؾ؟ وػػػي 

، الطريػػؽ النػػاجك العطػػا  ا سػػاس بانػػؾ ا ػػرؼ شػػي  مػػا م ظػػور عليػػؾ اف اػػروي عنػػه هػػو اف اقػػوؿ إسػػرا يؿ
ؾ ال ا ػػرؼ شػػي ا عػػف ال ػػدث. وهنػػا اوجػػد مفارقػػ  مفهومػػ : ال قيقػػ  هػػي انػػؾ  قػػا ال ا ػػرؼ شػػي ا، ول نػػؾ انػػ

الشع اف م اناػؾ )االمنيػ ( اسػاوجب منػؾ اف ا ػرؼ. وعليػه، و ػي ي اقػد النػاس بانػؾ مطلػك علػع االسػرار، 
اي شي . وي ايػاـ واف لط هااؼ رمف اطل ؾ وي الساع  التالت  صبا ا، ويجدر بؾ اف اقوؿ انؾ ال ا رؼ 

الرى، عندما  اف امنيوف ا تر اواف ا ول نهـ  قا اناصروا وي ال ػروب، وقػد  ػانوا ببسػاط  يقولػوف ب جػب 
اغيػػػرت، واللغػػػ  الماوافػػػ   لجهػػػاز االمػػػف  إسػػػرا يؿبػػػاف لػػػيس لهػػػـ أي و ػػػرة عػػػف مػػػاذا يجػػػري ال ػػػديث. ول ػػػف 
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قد اذ ر ب ض الشي  باجهزة أمف الجمهوريػات  ي وي الساينيات اسابدلت بالاهديدات المابج   الايسرا يلاإ
، اذا قاؿ صا ب القرار انه 'ال ي رؼ شي ا' بنبرة مجردة وعادي ، وقػد يف ػر  ال ربي  وي الساينيات ايفا. اليـو
ا ػػد مػػا بانػػه  قػػا ال ي ػػرؼ عػػػف عمليػػ  مػػا سػػري  للموسػػاد، وسػػي د هػػػذا بػػالطبك و أنػػه لػػيس جػػز  مػػف دا ػػػرة 

  مينا.القرارات ونهاياه اهلل ي
وعليه وانه ملـز باف ي طي اال ساس باف قوله بانه ال ي ػرؼ اي شػي  اف هػذ  هػي ال قيقػ ،  مػا اذ ػر هػو 
وي واقك االمر  ذب. هذا  رج! وهو ملـز باف يظهر و أنه ي ذب وي الوقػت الػذي يقػوؿ ويػه ال قيقػ . وعليػه 

وانػػه يقػػوؿ قػػوال عموميػػا مػػا، قػػوال  ويجػػب أف يغمػػز، لنقػػؿ. ول ػػف هػػذا وظػػا ب ػػض الشػػي . إذف بػػدال مػػف الغمػػز
يسمك و أنه طبك وػي المرشػد للنفػي وػي الرقابػ  ال سػ ري . لنقػؿ 'قػرأت هػذا وػي الصػ يف '، أو 'ال اعػرؼ عػف 
هػػذا شػػي ا، ببسػػاط  ال شػػي ، أبػػدا علػػع االطػػاؽ ال شػػي '.ال قيق  هػػي أنػػه  قػػا قػػرأ عػػف هػػذا وػػي الصػػ يف  

شلصػػا متلػػه سػػيقرأ امػػورا مػػف هػػذا النػػوع وػػي الصػػ يف . وهػػو ول ػػف المسػػروؿ ي امػػد علػػع الفرفػػي  اف لػػيس 
يجلس وي  ؿ المداوالت اال تر سري  وما شابه وهلمجرا. ومف يقػوؿ انػه قػرأ عػف هػذا وػي الصػ يف ، والاأ يػد 

 ي رؼ عف هذا مف االسا راض االسالباري بدرج  شريؾ السر االعلع.
ي لفػػوف أنفسػػهـ جػػدا عنػػا  القػػوؿ انهػػـ ال  إسػػرا يؿو وه ػػذا يػػا سػػاداي، يناشػػر االواػػراض بانػػه اذا  ػػاف مسػػرول

هاجمت، بؿ وهاجمت جػدا. هنػاؾ مػف يػدعي بػاف هػذا يفػيؼ ال تيػر  إسرا يؿي رووف شي ا، والم نع هو أف 
 ي. يليؿ لي اف هذا يفيؼ ال تير باالساس لموفوع اساسي رلر: الدواويف.سرا يلمف الردع اإ
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